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30 Haziran 2021 tarihinde, MESAM tarihinin en yüksek 
katılımlı, en demokratik, en şeffaf ve en huzurlu genel 
kurulunu yaptık. Bir sanatçı topluluğuna yakışır şekilde 
geçen genel kurulumuzda, 980 geçerli oyun 906’sı 
gibi rekor düzeyde bir teveccühle, birbirinden değerli 
MESAM üyeleri tarafından göreve getirildik. Benim ve 
arkadaşlarımın oluşturduğu yeni yönetim anlayışına 
gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle, bütün MESAM 
üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Genel Kuruldan hemen sonra, gerek kurumun iç ve dış 
sorunları gerekse telif sektörünün yaşadığı sorunları 
çözmek için ciddi ve sürdürülebilirliği mümkün olacak 
çalışmalara başladık.
 
Profesyonel bir bakış açısı ve kurumsal bir anlayış ile, 
ele aldığımız tüm konularla ilgili fedakarca ve idealistçe 
duygularla çalışmaya devam ediyoruz.

MESAM’ın asıl sahipleri, siz üyelersiniz. Bu nedenle, 
yaşadığınız her sorun bizim sorunumuzdur. MESAM’ı, 
üyesini mutlu eden bir kurum hüviyetine büründürmek 
öncelikli hedefimizdir. 

Büyük, güçlü, güvenilir, saygın, adaletli ve şeffaf bir 
MESAM için çıktığımız yolda, üyelerimizin yaşadığı 
sorunların bir bölümünü kısa sürede çözmenin ve gerek 
üyelerimizle gerekse personelimizle birlikte huzurlu ve 
güven ortamında sorunlarınızı çözmek için çalışmanın 
mutluluğu içindeyiz. 

MESAM’a daha kolay ulaşmak, izinsiz eser kullanımı ile 
ilgili hukuki destek sunmak, yönetim kurulu toplantılarını 
zoom üzerinden canlı olarak üyelere açmak vb konuları 
hemen hayata geçirdik. MESAM CEPTE uygulaması, 

MESAM KART, MESAM BİNASI, MESAM LOKALİ ve 
MESAM TV ile ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde 
devam etmektedir. 

Üyelerimizin emeklilik ve sosyal güvence sorunları,
Yeşil Pasaport ve telifin üzerindeki vergi yükünün 
kaldırılması ile ilgili de gerekli her türlü girişimi başlatmış 
bulunmaktayız. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, MESAM’ın asıl sahipleri 
siz üyelerimizsiniz ve her türlü söz hakkına sahipsiniz. 
Kurumunuzdan ilginizi esirgememeniz, her türlü görüş, 
öneri ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanız, en büyük 
dileğimizdir. 

Ayrıca ekonomik, sağlık, sosyal sorunlarınızı da yine 
bizlerle paylaşmanızı önemle rica ediyorum. 

MESAM SİZİN ve 
SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde başta 
ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi sanatın ve 
sanatçının geleceğinin ülkemizde teminat altında 
olduğunu da bu vesileyle belirtmek isteriz.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Saygılarımla

Sevgili MESAM Üyeleri...

Recep ERGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı
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Saygı duruşunun ardından Geçici Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Murat Şenel Önal-
dı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda,  
yönetim ve Genel Kurul  idaresinin sağlanması 
açısından öncelikle Divan Seçimi yapıldı. Ahmet 
Koç, Doğan Canku, Fevzi Kurtuluş ve Serap 
Turgay’dan oluşan MESAM Değişim ve Reform 
Grubu ile Cahit Berkay, Sümer Ezgü, Cengiz-
han Sönmez ve Hüseyin Aslan’dan oluşan Birlik 
ve Yenilik Grubu & Demokrasi Grubu divana 
adaylıklarını koydular. 1222 oyun kullanıldığı 

seçimde 743 oy alarak MESAM Değişim ve 
Reform Grubu divan seçimini kazandı. Ahmet 
Koç’un başkanlığında yönetilen genel kurulda 
gündem maddeleri görüşüldü. Önerge ve yö-
nergeler sunulup oylandı. Üst kurul seçimleri-
nin çarşaf ya da blok liste ile yapılması görü-
şülüp oylandı. 1174 oyun kullanıldığı seçimde 
745 oy ile blok liste kabul edildi. Recep 
Ergül başkanlığındaki MESAM Değişim ve Re-
form Grubu 906 oy alarak Yönetim ve  Üst 
Kurullara seçilmişlerdir.

Tüm dünyanın ve
ülkemizin etkisi altında 

olduğu korona virüs 
salgını nedeniyle birkaç 

kez ertelenen 16. 
Olağan Genel Kurul

toplantımız yoğun
bir katılım ile

30 Haziran 2021
Çarşamba günü Haliç 
Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşti.

İKİ YIL BOYUNCA

MESAM’I
DEĞİŞİM VE REFORM 
GRUBU YÖNETECEK…

YÖNETİM KURULU

RECEP ERGÜL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Halk müziği sanatçısı, halk edebiyatı araştırmacısı, 
söz yazarı, besteci, radyo ve televizyon programcı-
sı. Çoğu arşiv niteliği taşıyan yayınlanmış 11 müzik 
albümü ve 3 kitabı bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt 
dışında tarih temalı ve solo olarak 500 civarında 
konser verdi. Konserlerinde Türkçe’nin yanı sıra 
Kürtçe, Çerkezce, Gürcüce, Arapça ve Lazca eser-
lere de yer veren sanatçının pek çok eseri, tarih 
temalı belgesel filmlerinde yayınlandı. Anadolu 
ozanlık geleneği üzerine çok sayıda araştırma ve 
inceleme programı yaptı. Pek çok yarışmada jüri 
üyeliği, sempozyum ve panellerde konuşmacı 
olarak bulundu. Başkent İletişim Bilimleri Akademi-
si’nde seslendirme, sunuculuk, spikerlik ve dublaj 
eğitimi de alan sanatçı TRT Müzik’te uzun yıllar 
tarih ve edebiyat temalı “TAKVİMLER” programı-
nı hazırladı ve sundu. Sanatçı, radyo ve televizyon 
programcısı sıfatlarıyla çok sayıda prestijli ödüller 
aldı. MESAM Yönetim Kurulu üyesi olarak 4 yıl 
süre ile görev yapan sanatçı, Mevzuata hakimiyeti 
ve üst düzey organizasyon becerisi ile gerek fikri 
mülkiyet gerekse MESAM üyelerinin sağlık ve sos-
yal hakları konusunda pek çok çalışma yaptı.

İSKENDER PAYDAŞ
BAŞKAN YARDIMCISI

1967’de İstanbul’da doğan İskender 
Paydaş, Türk popüler müzik piyasasını 
şekillendirmiş, müzik yönetmenliğiyle 
sayısız projeye imza atmış, sayısız ödül 
kazanmış bir müzisyendir. Prodüktör, 
aranjör, besteci ve söz yazarıdır. 2011 ve 
2014 yıllarında, imzasını attığı şarkıların 
sahnede yeniden yorumlanmış versiyon-
larından oluşan ‘Zamansız Şarkılar’ isimli 
iki albüm çıkarmıştır. Bu albümlerle eş 
zamanlı kurduğu “İskender Paydaş ve 
Orkestrası” canlı müzik sahne perfor-
manslarına ek olarak 2017 yılında üret-
tiği “Zamansız Şarkılar Senfonik” projesi 
ile, kendi orkestrasına senfonik enstrü-
manlar ekleyerek doğu ve batı tınılarını 
harmanladığı sahne performanslarına 
devam etmektedir.

SUAT SUNA
SAYMAN

26 Mayıs 1975 Yeşilköy İstanbul do-
ğumludur. Müzik eğitimine ilkokulda 
başlamış, İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı keman bölümünden 
1992’de, Saint-Benoit Fransız Lisesi’nden 
1994’te mezun olmuştur. Yüksek eğiti-
mini Maltepe Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nde tamamlamıştır. Profesyonel müzik 
kariyerine 1992’de başlamış, ilk albümü 
1993’te yayınlanmış, takiben 10 albüm 
ve bir single daha gerçekleştirmiştir. Pi-
yasaya çıkmış sözü müziği kendisine ait 
olan 150’den fazla şarkısı bulunmaktadır. 
Bunların 49’unu başka solistler seslendir-
miştir. İyi seviyede İngilizce, çok iyi sevi-
yede Fransızca bilmektedir. MESAM Yö-
netim Kurulu’nda 5.5 yıl görev tecrübesi 
bulunmaktadır.

MEHMET BİTMEZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Urfa’da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Dev-
let Konservatuarı’ndan mezun oldu. 
Aynı üniversitede yüksek lisans, Bakü 
Üzeyir Hacı Beyli Müzik Akademisi’n-
de doktora yaptı. Dünyanın en önde 
gelen ud sanatçıları arasında gösteril-
mektedir. Ulusal ve uluslararası kong-
re, konferans, sempozyum seminer, 
workshop, masterclass, panel ve söy-
leşilere katıldı. Dünyanın birçok yerin-
de festivallerde konserler verdi. Şam 
Yüksek Müzik Enstitüsü’nde bölüm 
kurarak başkanlık görevini yürüttü. 
Cezayir, Beyrut ve Şam uluslararası en 
iyi ud icracısı yarışmalarında “jüri üye-
si ve başkanı” olarak yer aldı. Bağdat 
Uluslararası Müzik Forumu’na katıldı. 
2018’de Bakü Uluslararası Mugam 
Festivali’ne jüri üyesi olarak katıldı. 
Güneşin Doğuşu, İstanbul Rûyası, Son-
suzluk, Mızrabın Gözyaşı, Üç Ud’un 
Hikâyesi gibi albümler yaptı. Milliyet 
Gazetesi’nin düzenlediği “Yılın En Se-
vilen 10 Şarkısı” yarışmalarında “Seni 
Sordum Yıldızlara”, “Ömrümü Çalan 
Yıllar” adlı şarkıları ödül aldı. Çevre 
Bakanlığı’nın düzenlediği çocuk şarkı 
yarışmasında sözleri Cengizhan Mut-
lu’ya ait olan “Tertemiz Bir Dünya” 
Türkiye ikincilik ödülünü aldı. İTÜ’de 
Sanat Dalı Başkanlığı, Ana Sanat Dalı 
Başkanlığı, ve BİSED başkanlığı yaptı. 
İBB Kültür AŞ.’de “Tanburi Cemil Bey-
Taş Plaktan Günümüze Bir Hazine”, 
“Üç Efsane Ses” ve “Hafız Burhan Si-
hirli Ses” albümler serisi gerçekleştirdi. 
Üniversitede çalışmaktadır.

SELİM ÇALDIRAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1963 yılında İstanbul’da doğdu. 7 yaşından 
sonra konservatuar gündüzlü bölümünde 
klasik piyano eğitimine başladı. 12 yaşında 
konservatuar yatılı bölümü kazandı. 1985 
yılında tronbon ve piyano bölümlerinden 
mezun oldu. Daha sonra piyasaya girerek 
bestecilik ve aranjörlük yapmaya başladı. Si-
bel Can, Serdar Ortaç, Ajda Pekkan, Ferhat 
Göçer, Fatih Erkoç, Gökhan Tepe, Gülşen, 
Ebru Gündeş, Kutsi, Elif Kaya, Orhan Gence-
bay tribüte albüm, Yıldız Tilbe yıldızlı şarkılar 
albümleri gibi daha birçok sanatçıyla çalışıp 
başarı grafiğini yükseltti. Halen proje albüm-
lerinde çalışmakta ve sanatını icra etmektedir.
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HAYDAR TANRIVERDİ
TEKNİK BİLİM KURULU BAŞKANI

1963’te Erzincan’ın İliç ilçesinde doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini İstanbul’da bitirdi. 1983 yılnda İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler 
bölümünde müzik eğitimine başlayıp 1987 yılında 
mezun oldu. Aynı kurumda 1988 yılında Öğretim 
Görevlisi olarak çalışmaya başladı. İTÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde yüksek lisans, Haliç Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Halk Müziği 
alanında “Dilsiz Kaval Çalgısı İçin Metodolojik Bir 
Çalışma” adlı tezini vererek Sanatta Yeterliğini 
(doktora) tamamladı. Konservatuarın Türk Halk 
Oyunları, Müzik Teknolojileri, Çalgı Eğitim ve Ses 

Eğitimi Bölümlerinde Ana Sanat Dalı Başkanlığı ve 
Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
1985’ten günümüze kadar birçok kurum, kuru-
luşların müzik topluluklarında icracı olarak yer aldı. 
1980’li yıllardan günümüze dek 150’ye yakın mü-
zik albümünde müzik yönetmeni, icracı ve aranjör 
olarak görev aldı. Beste ve güfteleri birçok sanat-
çının albümlerinde yer aldı. Nuray Hafiftaş, Güler 
Işık, Taşkın Doğanışık, Gülay Damlalar II, Fatih 
Kısaparmak, Kerem Alışık, vb…Sıla Türküleri ve Er-
zincan Türküleri projesinin de bulunduğu 150’ye 
yakın profesyonel stüdyo çalışmalarında bulundu. 
Müzik yarışmalarında jüri üyelikleri, danışmanlık 
ve ihtilaflı müzik eserleri davalarında bilirkişi olarak 
görevlerde bulundu. 

HÜLYA ŞENKUL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1956 Malatya doğumlu olup iki çocuk annesi-
dir.  Bursa Öğretmen Okulu Edebiyat bölümü   
ve Eskişehir Üniversitesi ön lisans mezunu olan 
Hülya Şenkul emekli sınıf öğretmenidir. 1991 
yılında müzik piyasasına adım atmış, 90’lı yılla-
ra damgasını vurmuş bir güfte yazarı ve şairdir. 
Ünlü sanatçıların ünlenen şarkılarında imzası 
olan Hülya Şenkul yüzlerce dillere düşmüş şarkı-
nın söz yazarıdır. Aynı zamanda organizatörlük 
ve sunuculuk ile şiir yorumculuğu da yapmıştır. 
Geçmiş dönemlerde de MESAM Yönetim Ku-
rulu, Haysiyet Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda 
görev yapmıştır. Halen telif hakları konusunda 
bilirkişilik yapmaktadır. MESAM, İLESAM ve 
MÜYORBİR’in asıl üyesidir. Bir şiir kitabı, iki şiir 
albümü ve yüzlerce şarkısı ile müzik camiasına 
adını altın harflerle yazdırmıştır. Hülya Şenkul’un 
çalışmaları devam etmektedir.

TEKNİK BİLİM KURULU

GÖKSEL PESENPATEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Öde-
miş’te orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1983 yılında 
girmiş olduğu İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Te-
mel Bilimler Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Göksel 
Pesenpaten, aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet 
Korosu sınavlarını kazanarak burada ses sanatçısı olarak 
göreve başlamıştır, halen bu görevini İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğunda sürdürmektedir. Beste çalışmalarına 
genç yaşlarda başlamış, eserleri birçok popüler sanatçı ta-
rafından albümlerde seslendirilmiş ve klipleri yayınlanmıştır. 
Çok sayıda beste yarışmasından ödüller kazanmıştır. Uzun 
yıllar ticaretle uğraşmış ve birçok işletmenin sahibi olmuş-
tur, halen ticaretle uğraşmaya devam etmektedir. İkisi kız, 
biri erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

TUĞBA AKKAVAK (TUĞBA HATUN)
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Söz yazarı, besteci ve yorumcu. Müziğe ilk okul 
korosunda korist olarak başlamıştır. Yunanca 
ve Bulgarca’ya çevrilen eserinin yanı sıra birçok 
sanatçı tarafından icra edilmiş çalışmaları vardır. 
Hikayesi olan türküler ve sosyal sorumluluk pro-
jesi çerçevesindeki çalışmaları ödüle layık görül-
müştür. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi’ni derece ile bitirmiş, Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde Sanat Felsefesi ve Eleş-
tirisi alanında doktora ögrenimine, eş zamanlı 
olarak Hukuk Fakültesi’ne devam etmektedir.

ABDÜLKADİR DOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Malatya’da doğdu. 1996 yılında liseyi bitirip İstan-
bul’a yerleşti. Besteci, müzisyen, aranjör olmasının 
yanında albüm yönetmenliği de yapmıştır. Aynı 
zamanda birçok sanatçıya bağlama ile eşlik etmiş-
tir. 2006 yılında SIR Müzik şirket ve stüdyolarını 
açmıştır. Harici ticaret ile uğraşmakta olup ‘’SIR 
GROUP’’ yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. 
Halen müzik ile uğraşmakta yeni projeler ve aktivi-
teler ile uğraşıp devam etmektedir.

SELAHATTİN AKARSU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1958 yılında Sivas Kangal Minarekaya köyünde 
doğmuştur. Anadolu ozanlık gelenegi ile yetişen 
Selahattin Akarsu usta malı türkülerin yanında 
kendi yazdığı türkü formatında eserler bestele-
miş, 6 solo albüm seslendirmiştir. TV ve radyo  
programcılığı yanında birçok yurtiçi, yurtdışı 
konserler ve panel söyleşilerinde bulunmuştur. 
20 yıldır MESAM üyesi ve aynı zamanda Kültür 
Bakanlığı ozan sanatçısıdır. Selahattin Akarsu 
evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

ZÜLFİKAR BEYHAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1965 yılında Iğdır’da doğmuştur. Müzik eği-
timini Almanya’da almıştır. 1990’da protest 
müzik alanında önemli eserlere imza atmıştır. 
2000’li yıllardan bugüne kadar, besteci ola-
rak  birçok yorumcu - sanatçı ile çalışmıştır.

YILDIRAY GÜRGEN
TEKNİK BİLİM KURULU ÜYESİ

1969 yılında Konya Ilgın’da doğdu. 22 yaşına ka-
dar yaşamını Avustralya’da sürdürdü. Avustralya  
New South Wales Müzik Konservatuarı’nda 
müzik eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye 
döndü. Almış olduğu Batı Müziği eğitimini Ana-
dolu müziğiyle harmanlayarak kendi müzik tarzı-
nı oluşturdu. Müzikte bilgisayar teknolojisini kul-
lanan ilk müzisyenler arasında yer alan Gürgen, 
bu alanda bir çok müzisyenin yetişmesine de 
öncülük etti. Bugüne kadar satış rekorları kıran 
yaklaşık 300 müzik albümünün aranjörlüğünü 
yaptı ve bu eserlerin bir çoğunun sahnelenmesin-
de orkestra şefliklerinde bulundu.  2004 yılında 
kurmuş olduğu Gen Music bünyesinde ekibiyle 
birlikte bugüne kadar sayısız şarkı albümünde 

aranjörlüğün yanı sıra büyük ses getiren TV dizi 
ve sinema alanındaki  projelerde besteci ve mü-
zik yapımcısı olarak görev aldı.

ALEX TATARYAN
TEKNİK BİLİM KURULU ÜYESİ

Alex Tataryan  1970 yılında sanatçı bir ba-
banın oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Şarkı-
cı, besteci, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. 
Pera Sanat Okulu Şan Bölümü mezunudur. 
Değerli müzik insanı Timur Selçuk ile birey-
sel çalışmalar yaptı. İlk albümü ‘’Çok Zor’’ 

2005 yılında kendi şirketi “Alex Prodüksi-
yon” etiketi ile çıktı. Pop müziğin sevilen 
isminin öne çıkan ve çok beğeni alan şar-
kıları Aşk Senin Adın, Bilmece, Manidar 
ve İyikim Benim’dir. 20 yılı aşkın süredir 
üretmeye devam eden Alex Tataryan, in-
san içinden yenilenmedikçe dışından eskir 
diyerek, şarkıları ile kalplere dokunarak bizi 
iyileştirmeye devam ediyor.

FATİH DOĞANER
TEKNİK BİLİM KURULU ÜYESİ

1976’da İstanbul’da doğdu. İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı’nda müzik eğitimine başla-
yıp 1999 yılında mezun oldu. Çok değerli hoca-
lardan Türk Halk Müziği Nazariyat ve repertuar 
dersleri aldıktan sonra müzik piyasasında birçok 
albüme bağlama, ud, cümbüş, buzuki gibi telli 
enstürümanlarla eşlik etti. Müzik camiasında bir-
çok albümün müzik yönetmenliğini üstlendi. İb-
rahim Tatlıses, Sibel Can, Ebru Yaşar, Yıldız Tilbe, 
İzzet Yıldızhan, Emrah, Ceylan, Haktan, Hasan 
Yılmaz vb. Türkiye’de tanınan birçok sanatçıya 
hem sahne hem de albüm kayıtlarında eşlik etti 
ve halen devam etmektedir.

ENGİN ÇIR
TEKNİK BİLİM KURULU ÜYESİ

1954’te Samsun’da doğdu. Konservatuar eği-
timini aynı ilde tamamladı. Cavit Ersoy’dan özel 
dersler aldı. 32 yıl Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Ko-
rosu’nda ses sanatçısı olarak görev yaptı ve aynı 
kurumdan emekli oldu. 5 adet şiir kitabı bulun-
maktadır. TRT repertuarında 200 civarında eseri 
mevcut olup, toplamda 750 eseri bulunmaktadır.
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BARIŞ BİLGİLİ
DENETLEME KURULU ÜYESİ

Ankara’da doğdu. 1970 yılında annesinin görevi 
nedeniyle çocuk yaşlarda tanışma şansı bulduğu 
öykü yazarı Sevgi Soysal’ın ‘’Barış Adlı Çocuk” 
öykü kitabının kahramanı olmuştur. Solo albüm-
lerini ‘’Barış Adlı 2”  ismiyle sunmuştur. 90’lı yıllar-
da başladığı müzik kariyerine İstanbul Üniversite-
si Opera  Şan Bölümü Lisans eğitiminin ardından, 
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bi-
limler Bölümü’nde kontrbas enstrümanıyla kari-
yerini üst seviyeye çıkarmıştır. Albümlerindeki hit 
şarkıları “Sarar Yine”, “Gün Batmadan” ve “Kül” 
çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilmiş, bestele-
rini ve sözlerini yazdığı daha birçok şarkıya imza 

atmıştır. Ayrıca, sanatçının solo albümlerinin dı-
şında 2010 yılında çıkarılan Meya Orkestrası al-
bümlerinde üç eseri ile yer almıştır.

CENGİZHAN MUTLU
DENETLEME KURULU BAŞKANI

1952 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçe-
sinde doğdu. Boğazlıyan Lisesi’ni bitir-
dikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi İşletme-Maliye-Sosyal Siyaset 
Kürsüsü’nden 1976 yılında mezun oldu. 
Grafiker olarak 30 yıl işyeri çalıştırdı. Yıl-
dırım Gürses’in bestelediği birçok şiiri Çal 
Kanunum Çal, Çoban Yıldızı, Mevlana, 
Allahu Ekber Türkler Geliyor gibi eserler 
olarak çeşitli sanatçılar tarafından seslen-
dirildi. 4 yıl sinema ve telif hakları üst ku-
rul üyeliği, 10 yıl MESAM Denetleme ku-
rulu başkanlığı ve haysiyet kurulu üyeliği 
yaptı. MESAM’ın en eski üyelerindendir.

DENETLEME KURULU

HALİL GÖKKAYA
DENETLEME KURULU ÜYESİ 

1969 yılında İstanbul’da doğan şair, 
yazar ve söz yazarıdır. Aslen Ilgaz Çan-
kırı’lıdır ve emeklidir. 30 yıllık MESAM 
üyesi olan Gökkaya kitap, plak, cihaz 
vb. koleksiyonları sahibidir.

ERKAN TEMUROĞLU
DENETLEME KURULU ÜYESİ 

1969’da Malatya’da doğdu. Halk oza-
nı Aşık Yoksuli’nin oğludur. Babasının 
ardından 30 yıldır devam eden müzik 
hayatında 400’e yakın eserle beste ça-
lışmalarına devam etmektedir.

YÜCEL PEKER
DENETLEME KURULU ÜYESİ 

Yönetmen-besteci ve aranjör. 14 ka-
sım 1979 Malatya’da doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Malatya‘da tamam-
ladıktan sonra İstanbul’a yerleşen Yü-
cel Peker burada çeşitli stüdyolarda 
eğitim aldı. Çeşitli müzik dallarında bir 
çok albüme imza attıktan kısa bir süre 
sonra Türk Tasavvuf Müziği dalında 
usta isimlerden özel ders aldı. Tasav-
vuf müziği dalında yüzlerce albümde 
yönetmenlik yaptı. Çalışmalarına ha-
len devam eden Yücel Peker evli ve 2 
çocuk babasıdır. 

KURULLAR YEDEK ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU YEDEK
1    AZİZ FUAT GÜNER 
2    ALİ OSMAN ERBAŞI 
3    UĞUR KARAKUŞ 
4    ÖZCAN ŞENYAYLAR 
5    TEOMAN ALPSAKARYA 
6    NECMİ KIRAN 
7    AYHAN KÜÇÜKBOYACI 
8    GÜRSOY BABAOĞLU 
9    HÜLYA POLAT 
10  BAYRAM ŞENPINAR 
11  BELGİN GÜL 
   
DENETLEME KURULU YEDEK
1    SERDAR ERBAŞI 
2    EROL GÜNGÖR 
3    ALİ ÖNDER BALCI 
4    MERAL TURAN 
5    AZİZ ÇELİK 
   
TEKNİK BİLİM KURULU YEDEK
1    NURULLAH AKÇAYIR 
2    İSHAK TAMER ÖZGÖZ 
3    MURAT ÖZDEMİR 
4    SUAT YILDIRIM 
5    GÖKÇER TURAN 
   
HAYSİYET KURULU YEDEK
1    REŞAT ARSLAN 
2    HAKAN KANBAY 
3    MEHMET ÇOLAK 
4    YILDIRAY MÜLAYİM 
5    İLKER ÖZDEMİR

MUSTAFA ÖZKENT
HAYSİYET KURULU ÜYESİ

1940 yılında Gaziantep’de doğdu. 1960 yı-
lında Ankara’da profesyonel müzik hayatı-
na başladı. 1963 yılında İstanbul’a gelerek 
Süheyl Denizci, İsmet Sıral orkestralarında 
ve daha sonra İstanbul Radyosu Cazz Or-
kestrası’nda gitarist aranjör olarak çalıştı. 
1977 yılında Yıldırım Gürses’in “Gençliğe 
Veda” isimli plağını yaptıktan sonra Mu-
azzez Abacı, Muazzez Ersoy, Ümit Besen, 
gibi 100’den fazla sanatçının albümlerinin 
aranjörlüğünü yaptı. 1975 yılında Brüksel 
Müzik Akademisi’nde piyano ve armoni 
eğitimi aldı. 1976 Montreal   Olimpiyatla-
rı esnasında Kanada’da büyük orkestrada 
gitarist aranjör olarak çalıştı. 1973 yılında 
ilk yaptığı enstrümantal plağı  “Gençlik ile 
Elele” yıllarca birçok ülkede dünya starla-
rı ile Top 10 listelerine girdi. 1985 yılında 
Paris’te gitarına koma perdeler ekleyerek 
yaptığı “Elif” isimli albümü ile TV program-
ları yaptı. Kendi adına yaptığı 15 enstrü-
mantal albümü ve söz, müzik, aranjman 
olmak üzere MESAM’da kayıtlı 1200’den 
fazla eseri vardır. 3 dönem MESAM Yöne-
tim Kurulu’nda ve bir sürede Bakanlık tara-
fından atanan Haysiyet Kurulu’nda görev 
yapmıştır.

ÖZKAN CAN CANBOLAT
HAYSİYET KURULU BAŞKANI

1967 yılında Adana’nın Karataş İlçesi’nde 
müzisyen bir ailenin en son ferdi olarak 
dünyaya geldi. Bu vesile ile, müzik sevdası 
da çocuk yaşlarında gönlünde yer etti. İlk 
orta ve lise eğitimini Karataş’ta tamamladık-
tan sonra, İstanbul’a yerleşip profesyonel 
müzik çalışmalarına burada devam etti.  15 
albüme, yüzlerce şarkının söz ve müziğine 
imza attı. Hâlâ aktif olarak sahne ve stüdyo 
çalışmalarına devam etmektedir.

CANAN KARADENİZ
HAYSİYET KURULU ÜYESİ

Canan Karadeniz, 22 Ağustos 1966 İstanbul do-
ğumludur. Müzik yaşamına uzun yıllar duayen 
bestekarlardan usul ve şan dersleri alarak başla-
mıştır. Profesyonel iş yaşamında, Koç Topluluğu 
dahil görev yaptığı şirketlerin disiplin kurullarında 
aktif olarak bulunmuştur. Bestelenen şarkı sözle-
rinden oluşan, kendisinin yorumuyla bir müzik al-
bümü de bulunmaktadır. 120’si meslek birliğine 
kayıtlı 50 bestekar tarafından toplamda 170 şarkı 
sözü bestelenmiştir.

HAYSİYET KURULU

ABDULLAH KARAMAN
HAYSİYET KURULU ÜYESİ

İstanbul’da doğdu. Lise tahsilinden sonra iş hayatı 
sahnesinde figüran, karakter ve başrol oyuncusu 
olarak görev aldı. 300’ün üstünde bestesi bulun-
maktadır. 1997’de MESAM asıl üyeliği alan sanatçı-
nın, çeşitlli sanatçıların icra ettiği 119 ayrı albümde 
2000’e yakın şiiri bulunmaktadır. İlk albümünü 
1972 yılında Rize’de yaptı. 8 adet albümü, 3 adet 
klibi vardır. Televizyon ve radyolarda programlar 
yaptı. 3 çocuk, 2 torun sahibidir. 

HAKAN SARICA
HAYSİYET KURULU ÜYESİ

Hakan Sarıca 10 Eylül 1973’de Samsun’da doğdu. 
Müziğe ilkokul yıllarında özel piyano dersleri alarak 
başladı. Orta okul eğitimi sürerken aynı zamanda 
Samsun Belediye Konservatuarı’nda Türk Müziği 
Nazariyatı, Solfej ve Nota eğitimi dersleri aldı. Lise 
yıllarında müzik öğretmeni Muazzez Çavuşoğ-
lu’nun teşvikiyle ve yaptığı bestelerle TRT Eurovisi-
on Türkiye elemeleri, Milliyet Gazetesi liseler arası 
müzik yarışması ve Altın Güvercin beste yarışması 
gibi yarışmalarda ödüller aldı. Piyano, gitar, ud, 

bağlama gibi birçok enstrüman çalan ve canlı sah-
ne performansları da yapan Hakan Sarıca’nın 1999 
yılında, tamamı kendi bestelerinden oluşan ilk solo 
albümü Nokta ve 2010 yılında ikinci solo albümü 
olan Tuzak, Orhan Gencebay ve Altan Gencebay’ın 
sahibi olduğu Kervan Plak etiketiyle piyasaya çıktı. 
Bu albümde Sarıca kendi bestelerinin yanı sıra söz-
leri usta şair Cemal Safi’ye ait olan Orhan Gence-
bay’ın hit şarkısı Ya Evde Yoksan’ı da cover yaparak 
yorumladı. Besteci, aranjör, yorumcu olarak çalış-
malarını sürdüren Sarıca, aynı zamanda bir çok te-
levizyon, reklam ve radyo jingle’ı, tiyatro, belgesel, 
dizi ve film müziğine imza attı.
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ATATÜRK’E
AĞIT…

Ata’mıza olan 
hasretliği, Anadolu
insanının duygu diliyle 
ağıtlaştıran Aşık Veysel 
Şatıroğlu’nu da  bakın 
dünyaya nasıl 
seslenmiş ?

Atatürk’ün Türk Ulusu’na armağan ettiği 
“Cumhuriyet” tarihine baktığımızda eşsiz 
bir kahramanlık destanı okuruz. Özellikle 
29  Ekim   1923 tarihi, bu destan içinde 
“Cumhuriyet Bayramı” olarak kutladığımız 
şanlı bayramın öyküsüdür.

Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan na-
sıl kurtulduğumuzu kısaca hatırlayalım ve 
sonra da bu bugün Mustafa Kemal’î hangi 
duygularla ve hangi ezgilerle andığımızı in-
celeyelim.

TAM 98 YIL ÖNCEYE 
DÖNÜYORUZ.
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan 
Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması’y-
la yurdumuz tamamen elimizden alınmış 
vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza 
son verilmişti. Yüzyıllardır üzerinde bağım-
sız olarak yaşadığımız bu topraklar düş-
manlara verilmiş ve bunu kabul etmemiz 
isteniyordu. Türk Milleti’nin bu durumu 
kabul etmesi mümkün değildi 19 Mayıs 
1919‘da Atatürk’ün  Samsun’a çıkmasıy-

la;  Anadolu lideriyle  kucaklaştı ve Kurtu-
luş Savaşı başladı. Amasya  Genelgesi’ni , 
Erzurum ve Sivas Kongreleri izledi. 23 Ni-
san 1920’de TBMM’yi kuran Atatürk, ülke 
yönetimini halkın iradesine teslim ederken, 
Kurtuluş Savaşı’nın merkezi de Ankara’ydı 

artık. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa 
girildi. İlk başarı Doğu’da Ermeni çetelerine 
karşı kazanıldı. Daha sonra batı cephesinde 
1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları yapıldı. Bu 
savaşların yapılması sonucu Yunanlılara bü-
yük bir darbe indirilmiş oldu.

Cumhuriyet Bayramı  kutlamalarında
ATATÜRK’e duyulan hasretlik bir türküyle dile geliyor;

GÜNDEM GÜNDEM
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AŞIK VEYSEL’İN
GÖNÜL GÖZÜYLE
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CUMHURİYET’İN İLANI 
3 yıl sonra İkinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin  29 Ekim 1923 günü ger-
çekleşen oturumunda Mustafa Kemal’in 
hazırladığı Anayasa değişikliği teklifinin ka-
bul edilmesiyle  Türkiye Devleti’nin yönetim 
şekli CUMHURİYET olarak belirlendi.

Cumhuriyet’in ilanı; Türk toplumunu çağdaş 
bir toplum yapmayı amaçlayan bir devrimin 
bir parçasıdır, diğer reformların da önünü 
açan bir siyasal inkılap hareketidir. İlgili yasa 
maddeleri üzerinde yapılan değişikliklerle  
şöyle denilmişti: “Hakimiyet, bilakaydü şart 
Milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenit-
tir. Türkiye Devleti’nin şekl-i Hükümeti, Cum-
huriyet’tir.” Anayasa’nın diğer maddelerinde 
yapılan değişiklikler ile Cumhurbaşkanlığı 
makamı oluşturulmuş; Cumhurbaşkanı’nın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi 
üyeleri arasından seçileceği öngörülmüş; hü-
kümetin kuruluş usulü değiştirilmiştir. Hükü-
metin kuruluş şeması bakımından meclis hü-
kümeti sisteminden vazgeçilerek parlementer 
sisteme geçilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin  yıkılması ile sonuçla-
nan 1. Dünya Savaşı’nın ardından Mustafa 
Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Ulusal 
Mücadelenin daha ilk yıllarından itibaren 
artık yönetimde halk iradesinin egemen 
olacağı açıkça ilan edilmiştir. Erzurum 
Kongresi’nin ardından 23 Temmuz 1919 
tarihinde yayımlanan bildirinin 3. madde-
sindeki “Ulusal Kuvvetleri etken ve ulusal 
iradeyi egemen kılmak esastır” kararı bu 
anlayışın bir ifadesiydi.

Ulusal iradeyi somut olarak gösterecek 
meclis, İstanbul’un işgal edilip Mebusan 
Meclisi’nin dağılması üzerine, “Büyük Mil-
let Meclisi” adıyla 23 Nisan 1920‘de An-
kara’da toplandı. Olağanüstü yetkilerle 
donatılmış 390 kişilik meclisin başkanı aynı 
zamanda hükümet ve devlet başkanı ola-
rak adlandırılmıştı.  Meclisin 20 Ocak 1921 
de kabul ettiği ve bir anayasa niteliğinde 
olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu  adlı yasa ile 
egemenliğin Türk Ulusu’na ait olduğu ilan 
edildi. Saltanat hükümetinin kendini hala 
Türk Ulusu’nun temsilcisi saymasına karşı 
bir tepki olarak 1 Kasım 1922 de aldığı bir 
kararla saltanatı kaldırdı.

Rejimin CUMHURİYET olarak tescil edilmesi 
sonrasında birçok konuşmacının “Yaşasın 
Cumhuriyet” sesleriyle alkışlanan bir meclis 
ortamda cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı . 
158 üyenin oybirliği ile Ankara Milletvekili  
Gazi Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi.

100’ÜNCÜ YILA İKİ YIL KALA …
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan et-
mesinden bu yana her yıl aynı gün ve 98 yıldır  
Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir milli 
bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla 
Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nin 
bayramı ilan edilmiştir. Türkiye’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in 10’uncu 
yılı kutlamalarının yapıldığı  29 Ekim 1933 tari-
hinde verdiği 10’uncu Yıl Nutku’nda bu günü 
en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Cum-
huriyet’mizin 98’inci Kuruluş Yıldönümü’nde 
bize bu özgür ülkeyi armağan eden Ata’mızı da 
saygı ,rahmet ve hasretle anıyoruz.  Onu bu kut-
sal yıldönümünde anarken adına türküler yakan 
Ozan’lar arasında bir büyük Ozanımız Sivas’lı 
Aşık Veysel’ i de anmadan geçemiyoruz.
           
BÜYÜK OZAN AŞIK VEYSEL
ATATÜRK’E ULAŞAMAYINCA …
Aşık Veysel, çok sevdiği Atatürk’le tanışmak, hu-
zuruna çıkıp Cumhuriyet’in 10’uncu yılı vesilesiyle 
yazdığı Cumhuriyet Destanı’nı okumak ister. Kal-
kar Sivas’ın Sivrialan Köyü’nden Ankara’ya  3 ay 

boyunca yürür. Ne var ki, Atatürk’e kavuşmak 
mümkün olamaz. Daha sonra Dolmabahçe Sara-
yı’nda olduğu günlerin birinde Aşık Veysel’i radyo-
dan dinleyen Atatürk, “Bu aşığı bulun getirin” diye 
talimat verir. Ne var ki Aşık Veysel , radyoya radyo-
ya telefon edilmeden birkaç dakika önce binadan 
ayrılmış olur. Kısacası Veysel Usta, Ata’sına yine 
kavuşamaz. Cumhuriyet  tarihimizin ilk yıllarına dö-
nüldüğünde bu çok değerli iki insanın anıları duygu 
yüklü kültür zenginliğimizi de zenginliği içeriyor. Ve 
21 Mart 1973 tarihinde  79  yaşındayken “Sadık 
Yari Toprağın” a kavuşan Aşık Veysel , ATATÜRK 
ün ÖLÜM sonrası taşıdığı duyguları dünyaya bir 
ağıtla anlatır.  Mustafa Kemal Atatürk’ ü ve Büyük 
Ozan Aşık Veysel’ i saygıyla anıyoruz.

ATATÜRK’E  AĞIT 

Ağlayacağım Atatürk’e 
Bütün dünya kan ağladı
Başbuğ olmuştu mülke
Geldi ecel can ağladı

Şüphesiz bu dünya fani
Tanrının aslanı hani
İnsi cinsi cem i mahluk
Hepsi birden ağladı

Doğu batı cenap şimal
Aman tanrım bu nasıl hal
Atatürk’e verdi zeval 
Amir memur altı kürsü
Yas tutup mebusan ağladı

İskender-i zülkarmısın
Çalışmadı bunca leğin
Her millet Atatürk deyin
Cemiyet-i akvam ağladı

Atatürk’ün eserleri
Söylenecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti vatan ağladı

Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türk’e terk etti
Döndü çark devrin ağladı

Bu ne kuvvet bu ne kudret
Vardı bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnönü İsmet
Gözlerinden kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Türkler giydi hep karalar
Semerkand’ı Buhara’lar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk Gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşal Fevzi’nin askerleri
Ordular teğmen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalnız gidenler gelmez
Felek – el mevt’in elinden 
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil düşman ağladı



maalesef çok zorlaşıyor. Özellikle ‘Z Kuşağı’ 
diye isimlendirilen kitlenin büyük bir bölümü 
Türk Müziğinin demode, çağın gerisinde kal-
mış ya da köylü işi olduğunu düşünüyor ve 
bunu çevresindeki arkadaşlarını seçerken de 
bir kriter olara kullanıyor. Türk Müziği dinleyen 
yaşıtlarını dışlayıp kendi gibi müziklerden hoş-
lanan arkadaşları ile bir grup oluşturma yoluna 
gidiyor. Toplumda ayrışma yaratan sebepler-
den biri haline gelen bu bakış, Türk Müziğinin 
gençler arasında yaygınlaşamamasına ve diğer 
müzik türlerinin daha popüler hale gelmesine 
yol açmaktadır. Maalesef bu kitlenin gözünde 
batıdan gelen her şey gibi batının müziği de 
medeniyet anlamına gelmekte.

Peki gençler Türk Müziğini hiç 
bilmiyorlar mı? 
Aslında Türk Müziğini az da olsa biliyorlar. 
Yukarıda bahsettiğim gizil öğrenme yönte-
mi bu kez gençlerin hafızasına olumlu yön-
de etki etmiş gibi görünüyor. Özellikle Ha-
babam Sınıfı, Tosun Paşa, Neşeli Günler vb, 
gibi eski Türk filmlerinde kullanılan ve o za-
manlar film müziğine telif ücreti ödememek 
için tercih edilen Peşrev, Saz Semai, Sirto, 
Longa vb. gibi Klasik Türk Müziği türlerinin 
ve anonim Türk Halk Müziği eserlerinin, bu-
gün gençlerin kulağında Türk Müziğinin kal-
masında önemli bir rolü olduğu yadsınamaz 
bir gerçektir.

Müzik Türlerinin Popüler
Olmasındaki Etkenler
80’ ve 90’lar müziğinde, halka ulaşım yolla-
rındaki kısıtlılık ve toplumun teknoloji kullanı-
mındaki oranının düşüklüğü sebebi ile tanınır 
olmak çok zordu. Bu durumu o dönemdeki 
ünlü sanatçı sayısının azlığını açıklamakta ya 
da toplumun kahir ekseriyeti tarafından ta-
nınıyor olmasının altında yatan neden olarak 
söyleyebiliriz. Aynı zamanda müziğin gelişmesi 
açısından da kısır bir ortam yarattığı gerçeği 
de unutulmamalı. Tabi bir de müziğe ulaşmak 
için ya televizyonda haftada bir yayınlanan 
müzik eğlence programlarını izlemek, ya rad-
yoda TRT’nin belirlediği repertuarı dinlemek ya 
da kaset veya CD almak zorundaydınız. Oysa 
günümüzde sahip olduğumuz teknolojik im-
kanlarla, 1 saat içinde tüm ülke tarafından 
tanınabilir ya da dünyanın dört bir yanından, 
istediğiniz müzik türlerini hiçbir ücret öde-
meden anında dinleyebilirsiniz. İşte bu top-
luma kolay ulaşma ve müziğe ücretsiz erişim 
popüler olmak için ilk kriter diyebiliriz. 

Ülkemizde verilen müzik eğitiminin düzeyi 
de düşünüldüğünde müzik seçmedeki bi-
linçsizlik ve bu kolaycılık, kaliteyi düşürmekle 
birlikte gençlerin psikolojisi için de tehlikeli bir 
hal almakta. ‘Zincirleme Etkileşim’ olarak da 
adlandırabileceğimiz, özellikle popüler müzik 
sitelerinde ‘Bot Hesap’ denilen bir yöntemle 
para karşılığı yapılan ve yayınlanan videonun, 
aslında izlendiğinin kat ve kat fazlası gösterile-
rek gündem haline getirilme yöntemi de genç-
lerin müzik seçiminde önemli bir yönlendirici 
oluyor. Yani müzikalite, doyuruculuk, çeşitlilik 
ya da estetik değil, sürü psikolojisi gençlerin 
müzik seçiminde ilk sırada denebilir.

GENÇLERİN DİNLEDİĞİ MÜZİK 
TÜRLERİNİ, ALT GRUPLARI 
OLMAKLA BİRLİKTE ÖZETLE BİRKAÇ 
BAŞLIKTA TOPLAYABİLİRİZ.

Pop Müzik   %80
Rap Müzik   %70
Arabesk Müzik   %70
K-Pop Müzik   %40
Rock Müzik/Protest Müzik %20
Türk Halk Müziği  %20
Türk Sanat Müziği  %10
Diğer (Klasik Batı Müziği vb.) 

(Not: Bu araştırma; Erzurum, Mersin ve Antalya
şehirlerinde yaklaşık 1500 genç ile yüz yüze yapılmıştır.)

Gençlerin müzik tercihlerinde, aslında aile ilk 
sırada yer alıyor. Örneğin; Orta Anadoluda 
küçük bir yerleşim yerinde yaşayan gençler 
her ne kadar teknolojik aletler kullanıp sosyal 
medyada çokça vakit geçirseler de ailesinin 
dinlediği yerel müzik türlerini, çocukluk ve 
ergenlikte de dinlemeye devam ediyorlar. 
Aynı şekilde daha büyük şehirlerde yaşayıp 
gelir düzeyi biraz yüksek ailelerin çocukları da 
anne babalarının dinlediği daha güncel ya da 
batılı müzik türlerini ilerleyen yaşlarda da din-
lemeye devam ediyorlar. 

Gençlerin müzik tercihlerinde ikinci sırada 
arkadaş çevresi etkili oluyor. Özellikle kozmo-

polit nüfusa sahip şehirlerde, farklı yerlerden 
gelip mahalle ya da okul ortamlarında birlikte 
uzun vakit geçiren gençler birbirlerini çok etki-
liyor ve bu genellikle müsbet değil menfi ma-
nada oluyor. Hatta bugün yeni ortaya çıkmış 
ve henüz isimleri konmamış birçok müzik türü 
bu farklı kültürlerdeki gençlerin bir araya gel-
mesiyle oluşan sentezin sonucudur diyebiliriz.

TÜRK MÜZİĞİ
Günümüzde, gençlerin ve halkın Türk Müziği-
ne yabancılaşmasında bu iki faktörden sonra 
bahsedebileceğimiz bir etkende devlet tara-
fından uzun yıllar sürdürülen müzik politikala-
rıyla birlikte Türk Müziği sanatçıları tarafından 
yapılan bazı hatalar denebilir.

Bu durumu birkaç ana başlıkta 
şöyle inceleyebiliriz
1- Cumhuriyet tarihinde açılan ilk müzik oku-
lunun, batılılaşma politikaları doğrultusunda 
Batı Müziği Konservatuarı olması ve Türk Mü-
ziği konservatuarının çok daha sonra açılması 
etken olmuştur.
2- Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, bir müd-
det Türk müziği yayınlarının sınırlandırılması 
ve halkın, müzik ihtiyacını, müzik beğenisine 
daha yakın bulduğu Arap ülkelerinin radyo-
larında karşılaması sonucu özellikle 1970’li 
yıllardan itibaren Arabesk müziğin ortaya 
çıkması.
3- Uzun yıllar devlet radyoları ve televizyonla-

rında batı müziğinin yaygınlaşması için yapı-
lan yoğun batı müziği yayınları.
4- Modernize ve gelişmişliği çok sesli müzikte 
görüp, tek sesli olan Türk Müziğinin çağ dışı ol-
duğunu düşünen ve aşağılayıcı bir bakış açısıyla 
kendini üstün gören elit müzik insanları.
5- 1990’lı yıllardan sonra özel radyo ve tele-
vizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte yabancı 
müziklerin daha kolay ve hızlı şekilde halka 
ulaşması.
6- Türk müziği sanatçı ve bestecilerinin, ‘özü 
korumak’ korkusuyla kendilerini çağa göre 
yenileyemeyip gençlerin müzik beklentilerini 
karşılayacak bir seviyeye ulaşamaması.
7- Medya ve internet mecralarından yapılan 
müzik yayınlarının kontrol edilememesi.
8- Müzik teknolojisinin ve elektronik aletlerin 
yaygınlaşması ile eğitimsiz ve kontrolsüz mü-
zik yapılmasının kolaylaşması sonucu tarzların 
birbirine karışması.
9- Türk müziği şarkılarının, özellikle sözlerinde 
gündemi yakalayamaması, kullanılan melodi-
lerin de belli bir standardın dışına çıkamama-
sı, benzer tekrarlar yapması.
10- Dünyada trend olan müzik türlerinin çok 
hızlı yayılıp hızlı tüketilmesi ve Türk müziğinin 
stabil kalması.

Gençlerin Türk Müziğini
Tanımaması
Eğer ailede Türk Müziği dinlenmiyorsa, genç-
lerin kendiliğinden Türk Müziğini keşfetmesi 

Müzik
tercihleri

Okul çağındaki gençlerin
(7/20 yaş grubu)
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Erzurum, Mersin ve Antalya şehirlerinde
yaklaşık 1500 genç ile yüz yüze yapılan bu 
araştırma  kültür yapımızı da inceliyor.
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Avukat Cihat GÖKDEMİR
İnsan hakları ve Adalet Hareketi 
(İHAK) Başkanı
“Yani cinsiyetlerin ortadan kaldırıldığı bir kaos 
bu. Bu K-pop olarak adlandırılan gruplar da ta-
mamen cinsiyetsizleştirilmiş erkeklerden ve kız-
lardan oluşan gruplar halinde hareket ediyorlar. 
Giyimleriyle birbirlerine sahnede sergiledikleri 
tavırlarla dikkati çekiyor. Özellikle hedeflenen 
kitle 12-18 yaş arası muhafazakâr camia. Çün-
kü muhafazakâr camiaya şu söyleniyor; ‘Batı 
kültürü kötü bir kültürdür ama Doğu’da ahlak 
var, değerler var.’ O yüzden Doğu kültürü bize 
yakın bir kültürdür denilip bunun bize daha kolay 
kabul ettirilmesi sağlanıyor. Bu noktada Batı’dan 
gelen her şeye karşı kendini odaklamış ailelerin, 
Doğu’dan gelen bu tür kültürel akıma karşı hiçbir 
öz savunmaları yok. O savunmaları olmadığı için 
de çocuklarını nasıl koruyacaklarını bilemiyorlar. 
Gökdemir, bu çalışmaların masum gibi gözüktü-
ğüne işaret ederek, bunların cinsel anlamda bir 
kaos yaratma amacıyla yeni bir kültür oluşturma-
yı amaçladıklarını ifade etti.

Müziğin; Gençlerin Bilinçaltına 
Etkileri
Müzikten ziyade şarkı sözlerinin sebep oldu-
ğu bir etki diyebiliriz. Şarkı sözlerinde, geçmiş 
yıllardaki çeşitlilikten maalesef günümüzde 
söz edebilmemiz mümkün değil. Mesela Barış 
MANÇO şarkılarında ‘Domates Biber Patlıcan, 
Süper Babaanne, Nane Limon Kabuğu’, KA-
YAHAN şarkılarında ‘Bir Aslan Miyav Dedi’, 
‘E Bebeğime Eee’ vb. gibi sözleri olan onlarca 
şarkıya rastlamak mümkünken, günümüz şar-
kılarında neredeyse tüm sözler aşk temalı ve 
bir kısır döngü söz konusu. 
Gençlerin bilinçaltına sürekli olarak telkin edi-

len ve içinde bol miktarda ölüm, ayrılık, terk 
ediliş, aldatılma, şiddet ve sürekli kaybetme 
gibi olumsuz yönlendirme olan bu aşk temalı 
şarkılar psikolojik açıdan sorunlu nesiller ye-
tişmesine sebep olmakta.  Bu durum ayrıca 
prozodi açısından da önemli bir sorundur. 
Sözlerinde ölümden, ayrılıktan ya da umut-
suzluktan bahseden birçok şarkı sözü, hare-
ketli ritimde bestelendiğinde, gençler şarkının 
ritmi ile eğlendiklerini zannederken aslında 
sözlerdeki hüzün ile bilinçaltlarına olumsuz 
bir mesaj gönderdiklerini fark edemiyorlar. 
Bu da maalesef erken yaşlarda olgunlaşma, 
akran zorbalığı, toplumdan dışlanma ve ileriki 
yaşlarda da eşlerine güvensizlik, aile içi şiddet 
gibi şekillerde ortaya çıkmakta.

Gizil Öğrenme
Dünya müzik endüstrisi neredeyse konuştukla-
rı dilden giydikleri kıyafetlere, arkadaş çevresin-
den yeme içme alışkanlıklarına kadar gençleri 
kontrol altında tutuyor, hatta inançlarını, aile 
yapılarını ve yaşam kalitelerini yönlendirecek 
kadar gençleri tahakküm altına alabiliyor diye-
biliriz. Bunu yaparken; video klip, şarkı sözleri, 
müzik türü, kullanılan enstrümanlar, sanatçı-
nın kostüm sponsorları, sanatçının yaşam tarzı, 
gençlerin gelecek kaygısı, toplumun kamplaş-
ması vb. gibi kullandığı bazı teknik ve yöntem-
leri şu şekilde özetleyebiliriz.

Kliplerde; çocuk temaları & pastel ve canlı renkler.

Ücretsiz ve kolay ulaşılabilirlik sürekli
üretim ve hızlı tüketim.

Kendini değersiz hissetme ve vücuda zarar verme.

Zararlı madde kullanımını normalleştirme

Sanatçının giyim kuşam seçimini taklit etme.

Akranları arasında marjinal görünme ve
dikkat çekme isteği.

Siyasi görüşleri müzik yoluyla empoze etme.

Yalnızlık korkusu ve bir gruba dahil olma düşün-
cesi. 

Müziğin Dersler Üzerindeki Etkisi 
Dünyada yapılan araştırmalar, insan bey-
nine ulaşmanın en kolay yolunun müzikle 
verilen mesaj olduğunu göstermiştir. Müzik 
yıllarca; inanç, reklam pazarlama, film vb. 
kulvarlarda çok etkili bir şekilde kullanılmış-
tır. Örneğin; başta İslamiyet olmak üzere 
semavi ya da değil tüm dinlerde iletilmek 
istenen mesaj insanlara müzikli olarak an-
latılmıştır. Hatta dini müzik diye bir türün 
varlığını da bu düşünceye destek olarak 
söyleyebiliriz. Son yıllarda bilim adamları 
müziğin beyne olan bu direkt etkisini öğ-
renme alanında da çalışmalar yaparak in-
celemişler. Özellikle Amerika’da ‘Cleveland 
Müzik Enstitüsü, Manhattan Müzik Okulu’ 
gibi müzik eğitim kurumlarda bu alanda 
çok ciddi çalışmalar yapıldığını biliyoruz. 
Aynı seviyedeki gençlere, ders çalıştıkları 
sırada farklı müzik türleri dinleterek gelişim-
leri ve başarıları izlenmiş, bazı müzik tür-
lerinin bazı derslerin anlaşılmasında etkili 
olduğu görülmüştür. Slow/yavaş ve sözsüz 
müziklerin sözel ve sosyal dersler üzerinde, 
yine sözsüz ve nispeten daha hareketli ya 
da bilinmeyen dillerdeki hareketli şarkıların 
da sayısal dersleri anlamada daha etkili ol-
duğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca bilim adamları; psikoloji biliminin 
kurucularından olan Pavlov’un ‘Köpek’ de-
neyinden yola çıkarak, belirledikleri sabit 
müzikleri aynı derslerde ve sürekli olarak 
dinleyen öğrencilerin sınav sırasında daha 
hızlı soru çözdüğünü ve unutulan bilgilere, 
müziğin temasını hatırlatıcı etken olarak 
kullanıp cevaba daha hızlı ulaştığını tespit 
etmişlerdir.
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Son Dönemdeki Popüler Müzik 
Türleri ve Gençleri Bekleyen
Tehlikeler

RAP MÜZİK
Rap isminin; “Rhytm And Poem” (Ritim ve Şiir 
ya da Ritmik Şiir), “Rhytmic African Poetry” 
(Ritmik Afrika Şiiri) sözcüklerinin kısaltma-
sı ya da İngilizce sözlük anlamı olarak “ağır 
eleştiri” anlamına gelen ‘Rap’ kelimesinden 
geldiği düşünülmektedir. Çıkış noktası olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan siyahi 
insanların ‘Beyaz adama isyanı’ olarak söyle-

yebiliriz.  Aslında bir sokak müziğidir. Benzer 
bir başlangıç ‘Jazz- Blues ve Reggae’ müzikleri 
için de söylenebilir. Ancak ülkemizde beğenil-
me sebebi tabi ki Amerika ortaya çıkış sebe-
binden çok farklı. 

Gençler; RAP müziğin sözlerinin, maruz 
kaldıkları baskılara tercüman olduğunu dü-
şünüyorlar. Bu nedenle neredeyse tüm rap 
şarkılarda isyan, argo, başkaldırı, karşı duruş, 

marjinallik gibi konular işlenmekte hatta aşk-
tan bahseden şarkılarda dahi normal hayatta 
toplum içinde kullanamayacağınız bol miktar-
da argo kelime geçmektedir. İşte gençler söy-
lemedikleri bu sözleri rap müzik yoluyla dile 
getirdiklerini iddia ediyorlar ancak ben bunun 
böyle olmadığını, aksine gençlere bu kötü söz 
ve düşünceleri rap müziğin dikte ettiğini dü-
şünmekteyim.

Rap müzik dünyadan farklı olarak, ülkemizde 
bir de güncel tabirle ‘Mutasyona’ uğramış ve 
henüz kendisinin bile hangi müzik türüne ait 
olduğu tartışılan arabesk müzikle birleşerek 
‘Arabesk Rap’ isminde yeni bir tür meydana 
gelmiştir. İlk ortaya çıktığında özellikle şehirle-
rin arka sokaklarında yaşayan ve toplumdan 
dışlanmış, eğitim seviyesi düşük gençlik üze-
rinde etkili olan arabesk rap son zamanlarda 
daha yaygın hale gelmiş ve gelir ya da eğitim 
düzeyi fark etmeksizin toplumun hemen her 
kesiminden alıcı bulur hale gelmiştir. 

Bir de idol olarak görülen rapçiler var. Gençler 
RAP müzisyenlerde kendileri ile benzer yönler 
buluyor ya da onlara benzemeye çalışıyorlar. 
Bazen bu durum gençlerin zararlı madde kul-
lanımına ya da yasadışı bazı yollara bulaşmala-
rına neden olabiliyor bununla ilgili bazı rapçiler 
hakkında açılan mahkemeler devam etmekte. 

K-POP
Son yıllarda popülerliği daha da artan K-Pop 
gençler arasında virüs hızında yayılıyor diyebi-
liriz. Özellikle muhafazakâr ailelerin çocukları 
bu müziğe yoğun bir ilgi duymakta. Muhafa-
zakâr ailelerin batı kaynaklı her şeye peşinen 
olumsuz, buna karşılık doğudan gelenlere ise 

olumlu bir bakış açısı olduğundan bu müzik 
türü ve beraberinde getirdiği tehlikeler maa-
lesef uzun süre gözden kaçtı. Peki bu tehlike 
sadece bizim ülkemize ya da muhafazakâr 
ailelere mahsus bir tehlike mi? Tabi ki hayır. 
Tüm dünya gençliği bu müziğin empoze  
etmeye çalıştığı ‘Yeni Dünya Düzeni Öğreti-
sinin’ saldırısı altında. Amacı nedir, ya da bu 
müzikle gençlere ne yapılmaya çalışılıyor diye 
soracak olursanız, konu hakkında fikir beyan 
etmiş bazı uzman kişilerin düşünceleriyle kısa-
ca özetleyebiliriz.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
“İnanç grubu gibi hareket ediyorlar. Âşık olma-
ları, madde kullanmaları yasak. Cinsiyetsizlik 
öneriyor ve kendilerine ciddi bir sadakat istiyor. 
Birçok büyük örgütlerin yapamayacağı şekilde 
kendi aralarında yardım toplama faaliyetleri 
de yürütüyor. Gençlerin idealist duygularını bu 
dayanışma duygusu içinde etkiliyorlar. Bir alt 
kültür oluşturmuş durumdalar. Bu özellikleri iti-
bariyle de bir kahramanlar ideolojisi yaratmış.”
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arabada ve hatta cepte kaset dinledi. Ucuz 
ve ulaşılabilirliği nedeniyle birçok sanatçı da 
kaset çıkardı. Kaseti olmayana  sanki ‘’Kız 
Vermezler’’ gibi, Raks, Odeon, Nora gibi fir-
malarda  üretim için sanatçılar sıraya girerler-
di. Satış rakamları her zaman takip edilen ve 
dikkate alınan veriler olarak da müzik ekono-
misinin can damarıydı.

Unkapanı’nda yüzü aşkın yapım firması gece 
gündüz çalışarak sektöre mal yetiştirmeye ça-
lışırdı. Plaktan kasete, kasetten CD’ye geçiş bir 
anlamda sektörün kısır bir döngü içine girmesine 
neden oldu. . 90’ ların başında müzik dünyamıza 
renk katan CD’ler o zamana kadar görülmemiş 
ses kalitesi ve kapasitesiyle hem dünyada hem de 
Türkiye’de çok hızlı bir ilgi gördü. Ancak CD, inter-
netin gelişimi,  daha doğrusu DİJİTAL DEVRİM ile 
ömrünü tamamlamış oldu.

Günümüze gelindiğinde önceleri sadece kol-
leksiyonerlerin tercih ettiği bu dönüş çarça-
buk sektörü etkisi altına aldı.

2008 YILINDA VİZYONA
GİREN “ISSIZ ADAM FİLMİ YENİ 
DÖNEMİN BAŞLANGICI OLDU…

Dünya dönüyordu. Unkapanı’nda ise artık 
plaklar dönmeye başladı. Issız Adam filminde-
ki plak sahneleri, plak ve pikap satışlarının toz-
lu raflardan inmesine öncülük etmişti. 2008 
yapımı bu filmde özellikle Ayla Dikmen’in 
“Anlamazdın” şarkısı nostalji rüzgarının öncü-
süydü adeta…

Dünyada son dönemler de albümlerin tekrar 
plak formatında üretilmesi, eski albümlerin 
de plak olarak çıkarılması moda olurken. Ül-
kemiz müzik sektörü de buna ayak uydurdu. 
Şimdilerde İngiltere’de plak satışları online 
müzik satışlarını geride bırakmış durumda. 

1890’larda hayatımıza giren plağın öyküsü-
nü Cemal Ünlü’nün yazdığı “Git zaman Gel 
Zaman” adlı kitabından derlediğimiz satırlarla 
sizlere aktaralım..

“T:A:Edison’un buluşu olan fonogram Os-
manlı başkenti İstanbul’da 1895 yılından iti-
baren görülmeye başlandı. Kayıt ve kullanım 
kolaylıkları nedeniyle büyük ilgi ve rağbet bul-
du. Dönemin önemli sanatlarından biri olan 
‘gazel’in seçkin icracılarından ‘hafızlar’ aynı 
zamanda dini kimlikleri olan sanatçılardı. Ha-
fız Sami, Hafız Osman gibi sanatçılar seslerini 
fonograf kayıtlarına vererek ünlerini pekiştir-
diler. Fonograf silindirlerine ayrıca Osmanlı or-
dusunun çeşitli bandoları, komik monologlar 
söyleyen ‘Karagöz’ sanatçıları kayıt yapmıştı.
Daha sonradan 78 devirli plakların en büyük 
isimi olan Tamburi Cemil Bey’in de silindirlere 
taksimler, saz eserleri kaydettiği bilinir.

Türk ses kayıt tarihi bir yerde gramafon plakla-
rıyla başlamıştır. Çünkü 78 rpm plaklar fonog-
raf silindirlerine göre seri üretim, pazarlama 
repertuar, sanatçı seçimi gibi üstün farklılıklar 
taşıyordu ve plak üreticileri ürünlerini Osmanlı 
piyasasına farklılığın altını çizerek sunuyordu. 
Osmanlı ülkesinin iyi bir pazar olacağı öncelik-
le tespit edilmiş ve İstanbul, Moskova, Kahire, 
Milano, Madrid, Atina, Paris, Berlin, Londra 
gibi bir merkez olarak seçilmişti. Öncü kayıt 
ekipleri eş zamanlı olarak bu kentlerle birlikte 
İstanbul’a da uğrardı.
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Öncelikle plak ne anlama gelirden başlamak 
isterim; Plak; ‘’PVC’den üretilen, her iki tara-
fına da kayıt yapılabilen dairesel bir ses de-
polama birimi. Pikap veya Gramofon denilen 
cihazlarda okunarak, üzerine kaydedilmiş ses 
izleri dinlenebilir’’ diyor kaynaklar.

1880’li yıllardaki plaklarda  Ebonit denilen 
oldukça kırılgan ve sıkıştırması zor malzeme 
kullanılmaktaydı.. 1890’ların sonlarına kadar 
bu malzemeden yapılmış plaklar kullanıldı. 
Gramofon Emile Berliner tarafından icat 
edildi. Fonografın tasarımı silindir yerine disk 
kullanarak geliştirildi. Berliner, cihazını 26 Ey-
lül 1887’de patentledi.

Berliner’in gramofonunu yeniden üreten ilk fir-
ma Alman oyuncak üreticisi Kummerer & Wal-
tershausen’den Reinhardt idi. Çeşitli yatırımcılar-
dan fon temin ettikten sonra, 1895’te Berliner 
Gramofon Şirketi’ni kurdu. Kurucusu olmasına 
rağmen, Berliner, 1900 yılında bir ihtiyat emri 
nedeniyle faaliyetlerini bırakarak şirkette sadece 
küçük bir hissedar oldu. 

Berliener tarafından geliştirilen yeni bir plastik 

maddenin kullanılmasıyla kırılganlığı önlenen 
plaklar ,yine bu yıllarda farklı üreticiler tarafın-
dan farklı çaplarda üretilerek müzik dünyasında 
ilk standartlar olarak kabul gördü.

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan dijital 
müzik platformları müzik endüstrisinde ve müzik 
dinleme alışkanlıklarında önemli değişikliklere 
neden oldu. Bununla birlikte akıllı telefonların ha-
yatımıza renk katması geleneksel müzik dinleme 
kültüründe  hızlı bir geri dönüşe yol açtı.

Plakların muhteşem dönüşü müzik sektörü-
ne adeta bir can suyuydu artık. Kelimenin 
tam anlamıyla “Eski köye yeni adet” yeni 
plaklarla nostaljik bir kültürle müzik dinleme-
ye başladık.

Kimimiz gerçek kolleksiyoner kimimiz de nos-
taljik takılarak plak satışlarına katkıda bulun-
duk. Plak müzik endüstrisinin kalbi olmayı ba-
şardı. Kendi içinde bazı teknolojik gelişmeler 
yaşasa da plak uzun yıllar ses ve müzik kaydı 
için kullanıldı. Plaktan sonra hayatımıza daha 
ucuz ve erişilebilir kasetler girdi. Türk insanı 
kaseti en az plak kadar benimsedi. Evde, 

70 yıl sonra plaklar ve pikap

Müzik sektörüne
can simidi oldu...
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Sevgi sesimiz, mutluluk kaynağımız.
Ve de evlerimizin köşe misafiri….
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modern çağa ayak uydurmuş pikaplar. USB 
girişli ve dijital kayıt da yapabilen bir kılıkta... 
CD öldü, LP ise yaşıyor. Öngörülen bu değil-
di halbuki..”

Bir de sektörde plaklı günleri bekleyen tehlike 
var. Çoğu yapıtın dijital ortamda üretilmesi ve 
sonradan analog kayıtmış gibi plağa dönüştü-
rülmesi… müziğe gönül veren plak alıcıları en 
çok bundan şikâyetçi. Bu yüzden ilk analog 
kayıtlı plaklar astronomik rakamlarla satılıyor. 
Ellerinde güçlü arşiv bulunduran firmalar da 
analog kayıtlarıyla üretilen plakları ile sektör-
de başı çekiyor.

Ne diyelim tekrar buluştuğumuz plağın yolcu-
luğu ‘long-long’ olsun..

Keyif, sevgi ve mutlulukla..

2019, 2020 ve 2021 YILLARINA AİT
LP YERLİ YABANCI ÇOĞALTIM ADETLERİ

LP

2019 YERLİ

2020 YERLİ

2021 YERLİ (9 aylık)

2021 YABANCI (9 aylık)

2019 YABANCI

2020 YABANCI

ADET

250.361

348.172

426.468

31.198

25.705

33.500
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GRAMOFON  KAYITLARININ
BAŞLADIĞI YILLAR
VE TAŞ PLAKLAR …
1900 ler İstanbul’da ilk gramofon kayıtlarının 
gerçekleştirildiği yıllar oldu.Hem E.Berliner’in 
‘The Gramophone Co’ firmasının hem de Al-
man firmalarının gönderdiği teknisyenler kayıt-
ları yapıyorlardı. Türkçe’de ilginç bir benzetme 
ile ‘taş plak’ olarak da bilinen bu 78rpm plak-
lara ilk kayıt yapanlar doğal olarak fonograf 
kayıtları yapanlar oldu.

Dini gerekçelerle Müslüman Türk kadınlarının 
seslerini vermeleri ancak 1926-27 yıllarında 
gerçekleşebildi. İlk okuyucu kadınlar Yahudi, 
Ermeni, Rum ve Çingene asıllı Türk vatan-
daşlarıydı. Sultanın emrindeki saray bandosu 
“Müzikay-ı Hümayin” bile çeşitli marş plakları 
yapıyordu. Geniş bir coğrafyaya yayılmış ve 
pek çok etnik grubu içinde bulunduran Os-
manlı İmparatorluğu’nun bu özelliği kayıtlara 
da yansımıştır. Böylece dünya kayıt tarihinde 
Türk 78 rpm plakları ilginç, zengin bir birikim 
olarak günümüze ulaşmıştır.

İstanbul’da plakçılık işine giren Blumenthal ailesi 
1904 yılından itibaren ‘Disc Pour Zonophone‘ ve 
‘Odeon’ firmalarının Türkiye temsilciliğini yaptı.
Bu dönemde yüzlerce kayıt gerçekleştirildi. Aynı 
yıllarda bir Alman firması olan ‘Favorite Records’ 
önemli kayıtlar yaptı. Bu firmanın Türkiye temsil-
cisi Ahmet Şükrü Bey dönemin bütün ünlü sanat-
çılarını bu firmaya bağladı.

Blumanthel ailesi 1912 yılında ilk plak stüd-
yosu ve fabrikasını kurdu. Alman patenti ile 
çalışan bu fabrika savaş yılları da dahil olmak 
üzere 10 yıl kadar önemli kayıtları hayata ge-
çirdi. Öyle ki bu kayıtlar Türk 78 rpm plakların 
% 20 sinden daha fazlasını oluşturdu.

Türk kayıt tarihinin en önemli dönemi tüm 
dünyada olduğu gibi ‘elektrikli mikrofonla 
kayıt’ döneminin başlamasıyla gerçekleşti.
Blumenthal ailesi fabrikalarını Columbia’ya 
sattılar ve bu firmanın Türkiye temsilciliğini 
üstlendiler. Bu durum 1970’lere kadar sürdü.

Bir başka Yahudi ailesi olan Grünbergler de Alman 
firması Odeon’un Türkiye temsilcisi olmuşlardı. Ode-
on İstanbul’da gerçekleştirdiği kayıtları Almanya’ya 
gönderiyor, plaklar orada basılıp geliyordu. Ermeni 
Geseryan ailesi ise ‘His Master’s Voıce / Sahibinin-
Sesi‘ adı ile faaliyet gösteren ‘The Gramophone 
Co’nun Türkiye temsilciliğini aldı.Bu firma yeni tek-
noloji ile donatılmış fabrikayı 1928’de İstanbul’da 
kurdu. 1931 yılında bu üç büyük firmanın EMI adıy-
la birleşmeleri, aynı fabrikayı kullanmaları plakçılığın 
gelişmesine önemli katkılar yaptı. Bu dönemin öne 
çıkan ve giderek yaygınlaşan aygıtı radyo idi ve fir-
malar radyo satışları da yapıyordu.

1950’li yıllarda elektrikli gramofonlarla plak 
piyasası tekrar canlandı.Grafson,Şençalar 
Plak gibi yeni firmalar kuruldu. Bu dönem 
başta Zeki Müren olmak üzere pek çok star 
yarattı.60 lı yıllar ise yine olumsuzluklarla do-
luydu. Bunun nedeni dünyada gelişmekte 
olan 33 rpm ve 45 rpm plaklarla teyp bantla-
rıydı.1965 de 78rpm üretiminden tamamen 
vazgeçildi”

EN FAZLA SATILAN 33 DEVİRLİ 
PLAKLAR LONG-PLAY 
OLARAK ADLANDIRILIR …
Plaklara geri dönüşte başta ülkemizin en eski mü-
zik şirketlerinden Türküola ve Elenor gibi birçok 
şirketin arşivlerinin güçlü olmasının etkisi vardır. 
Bu arada meraklısına küçük bir bilgi.. Plaklar 78’lik 
(taş plak) , 45’lik ve 33’lük olarak sınıflandırılır. Bu 
sayılar plakların boyutunu değil dakikadaki devir 
sayısını ifade eder. İlk çıkan 78’lik plaklar günü-
müzde pek fazla bulunmaz ve antika olarak ad-
landırılır. 45’likler ise halen bulunabilmekte olup 2 
ya da 4 şarkı barındırabilecek kapasiteye sahiptir-
ler. 33’lük plaklar en fazla rağbet gören, en fazla 
üretilen plaklardır. Longplay (LP) olarak bilinirler. 
Yaklaşık 15 şarkı kapasiteleri vardır. Veri kapasitesi 
olarak 3 GB civarındadırlar. Boyut olarak 45’liklerin 
yaklaşık iki katı çapındadır.

Yazımızı müzik eleştirmeni
Nail Dilmener’in satırları ile
sürdürelim:
“Plağı olan albümün CD’sini beklediğimiz gün-
lerden, CD’sini olanın longplay (LP)’sini bekledi-
ğimiz bir zamana geldik. Plakçılar LP kaynıyor. 
Bunları çalacak alet de çok, marka da. Hem de 
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Meslek Birliklerinin Kuruluşu
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, telif yasalarıyla korunan eserlere kolayca 
ulaşma imkânı sağladı. Bu durum bir yönüyle hak sahiplerine eserlerini değerlen-
direbilme fırsatı sunarken, diğer yönüyle hak ihlallerine zemin hazırlayarak büyük 
bir tehdit de oluşturdu. Çünkü telif hakları, niteliği itibarıyla sınır tanımayan kar-
maşık bir karaktere sahiptir. Bugün bir müzik eserine saniyeler içinde internet 
aracılığıyla dünyanın her tarafından erişilebilir. Böyle bir dünyada hak sahipleri, 
haklarını takip etmede ve telif bedellerini toplamada büyük güçlük çekiyor. Hak-
ların bireysel takibi ise neredeyse imkânsız.

Diğer yandan radyo-TV, otel, restoran ve alış-veriş merkezi gibi kullanıcılar ile yayı-
nevi ve yapımcılar, telif temizliğini (copyright clearence) yaparken hak sahiplerine 
ulaşmada ve süreci yönetmede güçlük çekiyor. 

Açıklanan nedenlerle telif haklarının korunması, takibi, tahsili, dağıtımı ve gere-
ğinde izinsiz ve/veya korsan kullanımlara karşı davaların açılması bakımından 
ortak bir yönetim sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı gidermek için toplu 
hak takibi yapacak meslek birlikleri kurulmuştur. Meslek birlikleri olmasaydı hak 
sahiplerinin bugünkü kültür endüstrisinde yalnız ve sahipsiz kalacakları bir ger-
çektir. Hatta meslek birliklerinin bulunmayışı, bazı hakların fiilen kullanılamaması 
sonucunu dahi doğurabilir.

Bu sorun yeni de değildir. Konuya ilişkin tarihte ilginç bir olay yaşanmıştır. 1847 
yılında Ernest Bourget meslektaşı Victor Parizot ile Paris’teki Les Ambassadeur 
Restuarant’ta gidince bestesinin fonda çaldığına şahit olur. Eserlerinin kullanım 
bedelinin restaurant tarafından kendilerine ödenmediğini gerekçe göstererek 
hesabı ödemeyi reddederler. İhtilaf mahkemeye taşınır ve davayı besteciler ka-
zanır. Bu gelişme üzerine örgütlenmenin önemi fark edilir ve böylece dünyanın 
ilk meslek birliği olan SACEM 1851 yılında Fransa’da kurulur. Bu kuruluşta Vic-
tor Hugo ve Balzac da rol almıştır. Daha sonra 1897’de Avusturya’da, 1903’te 
Almanya’da, 1910’da ABD’de ve 1924’te İsviçre’de meslek birliği kurulmuştur.

Ülkemizde 1.1.1952’de yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nuna (FSEK) göre meslek birlikleri 6 ay içinde kurulmalıdır. Hatta eser sahiplerince 
meslek birliği kurulmadığı takdirde bunların hükümet tarafından kurulacağı öngö-
rülmüştü. Ancak bu hüküm uzun süre kâğıt üstünde kaldı. 1983 yılında FSEK’te ya-
pılan değişiklik sonucunda birinci jenerasyon meslek birlikleri 1986 yılında kuruldu:

•İlim-Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM),
•Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM),
•Güzel Sanat Eserleri Meslek Birliği (GESAM),
•Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM).

İlave edelim ki 1995 ve izleyen yıllarda FSEK’te yapılan değişikliklerle bir alanda 
birden çok meslek birliği kurulmasının yolu açıldı. Bu durum ülkemizde meslek 
birliği enflasyonuna yol açtı ve birisi federasyon olmak üzere 28 adet meslek 
birliği kuruldu. 

Ülkemizde Müzik Sektöründe
Toplu Hak Takibi
2000’li yıllardan önce müzik sektörü, daha ziyade kaset satışı ve konserler 
üzerinden gelir sağlıyordu. Müziğin dijitale kaymasıyla fiziki kaset satışları hız-
la düşmeye başladı. O yıllarda dijital mecra legalize olmadığı için bu durum 
sektör için büyük bir soruna dönüştü. Sektör oyuncuları, yeni iş modelleri ge-
liştirmek suretiyle dijital mecradaki kullanımları legalize etti ve bu kayıplarını 
bir miktar da olsa telafi etti.

Telif hukukunda toplu hak takibine hemen bütün eserler ve bağlantılı hak konu-
ları için ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde ise neredeyse müzik sektörüyle sınırlı olarak 
toplu hak takibi yapılıyor. 1995 yılında gerek AB ile gümrük birliği kurmamız 
gerekse DTÖ/TRIPS anlaşmasının kabulüyle mevzuat alt yapısı modernize edildi 
ve buna bağlı olarak da özellikle 2000’li yılların başından itibaren toplu hak takibi 
müzik sektöründe hayata geçirildi.

Ülkemizde yaklaşık yirmi yıllık toplu hak takibi tecrübesine bakıldığında durumun 
iç açıcı olduğu söylenemez. Nedenlerini bir tarafa bırakıp sonuçlara bakarsak söz-
gelimi Almanya’da müzik meslek birliği olan GEMA sadece müzik sektörü için 
yılda yaklaşık 1 milyar avro toplu hak takibinden gelir elde ediyor. Operasyon 
giderlerinden sonra bu gelir hak sahibi sanatçı ve yapımcılara paylaştırılıyor. Ül-
kemizde müzik sektöründe toplanan rakam 200 milyon TL (yaklaşık 20 milyon 
avro) civarındadır.  Sinema, ilim-edebiyat ve güzel sanat sektörlerinde ise toplu 
hak takibine başlanmadı bile. 

Toplumlar sadece yeme-içme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçları üzerin-
den tanımlanamaz; fikri üretim ve bu bağlamda sanatsal üretim bir toplumun 
gelişiminde önemli rol oynar. Bunun farkında olan yasa koyucular, telif yasaları 
üzerinden reel sektörden, telife konu unsurları kullanımları karşılığında kültür 
ve sanatı deyim yerindeyse fonlama yöntemini geliştirmiştir. Neredeyse dünya 
çapında hayata geçirilen telif hukukundaki toplu hak takibi yöntemi ülkemizde 
çalışmıyor. Gerçekten yukarıdaki veriler, ülkemizde toplu hak takibi gibi temel 
telif problemlerinin çözülemediğini gösteriyor. Nedenleri ve çözümleri ayrı ayrı 
çalışmaları hak eden bu sorun çok önemli bir sonuç doğurdu; yaratıcılığın ölmesi. 
Ülkemizde yaratıcılığı diri tutacak yöntemlerin bir an önce hayata geçirilmesi, 
toplumun gelişimi bakımından elzemdir.

Müzik sektöründe toplu hak takibi
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Meslek Birlikleri olmasaydı hak sahipleri bugünkü 
kültür endüstrisinde yalnız kalacaklardı.

Dünyanın ilk meslek birliği SACEM 1851 yılında 
Fransa’da kurulmuştur.

Ülkemizde 1.1.1952 de yürürlüğe giren 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri  Kanunu’na (FSEK) göre 
meslek birlikleri 6 ay içinde kurulabilir.

Ülkemiz Müzik Sektörü’nde toplanan telif
hakkı geliri 200 Milyon TL dir. Yaklaşık
(20 Milyon Avro)

SEKTÖREL ANALİZ

Av. Doç. Dr. Cahit Suluk    suluk@suluk.com.tr

teb.com.tr      0 850 200 0 666

TEB’DE
HERKES
BİRİKTİREBİLİR

Siz de TEB’e gelin,
hemen para
biriktirmeye başlayın.
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Korana Virüs salgını nedeniyle yabancı ülke-
lerden gelebilecek müzik grupları ülkemize 
gelemiyor ve etkinliklere katılamıyorlardı. 
Ancak Ekim ayında öylesine güzel bir sürp-
riz yaşadık ki hem kulaklarımızın pası silindi 
hem de gönüllerimiz şenlendi.

Yardımseverliğiyle övgü kazanan üyemiz 
Haluk Levent, uzun zamandır hayalini kur-
duğu bir organizasyonu gerçekleştirdi. Türk 

müzikseverlerin her dönem içten alkışladığı 
“Aleksandrov Rus Kızılordu Koro’sunu Tür-
kiye’ye  davet etti ve uzun soluklu bir turne 
düzenledi.

27 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da başla-
yan “RUS KIZILORDU VE HALUK LEVENT 
KONSERLERİ” sırasıyla; Ankara, Mersin, 
Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethi-
ye ve İzmir’i turlayarak Bursa’da turnenin 

120 kişilik dansçı ve 
müzisyenden oluşan
Rus Koro’su ilk defa
bir Türk yorumcuya
eşlik ederek birlikte 

verdikleri konserlerde 
“İzmir “ ve “Harbiye” 

marşlarını
seslendirdiler.

ALEKSNDROV 
RUS KIZIL ORDU KOROSU 
VE HALUK LEVENT 
TARİH YAZDILAR…
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son konserini verdiler. Repertuarları ilginç 
sahne duruşları görkemliydi. Kendi reper-
tuvarlarını da sunan 120 kişilik Aleksand-
rov Rus Koro ve Orkestrası önünde  Haluk 
Levent, o  davudi sesiyle Cumhuriyet’imizin 
simgesi olan  “Harbiye” ve “İzmir” marşla-
rını seslendirerek büyük alkış topladı. Dün-
ya müzik tarihine damgasını vurmuş Rus 
Koro’sunun bir Tük şarkıcısına eşlik etmesi 
yerli ve yabancı basında büyük yankı uyan-
dırdı. Kuşkusuz Haluk Levent’te müzik kari-
yerine altın harflerle yazılacak bir başarının 
sahibi oldu.

Tüm dünyada “müzik” olgusu toplumları 
birbirine yakın kılan, sınırları birleştiren ve 
düşmanca duyguları törpüleyen  tartışılmaz 
bir güçtür. Tılsımı, insanı insani duygularla 
buluşturmasından gelir. Bu düşüncelerle, 
Rus Koro’sunun Haluk Levent’le verdiği 
Türkiye konserleri aslında müzikseverlere 
çok önemli şeyler anlattı. Notalarla, dans-
larla ve yaratılan coşkuyla barışı hatırlattı 

defalarca… Sahneye çıkan sanatçı Rus as-
kerlerinin Rusya Bayrağı ile Türk Bayrağını 
taşımaları dünyaya farklı mesajlar verdi.

Bizlere bu sahneleri yaşatan, AHBAP Derne-
ği’nin de kurucusu olan ve sosyal yardımlaş-
mada öncü sıfatı kazanan Haluk Levent’e 
yoğun trafiği içinde fırsat bulup sorularımızı 
yönelttik .

Rus Kızıl ordu Korosu ile
çalışma fikri nasıl oluştu?
Rus Kızıl ordu Koordinatörü Ahmet Bey’den 
geldi teklif. Özlem duyduğum fikir çok ho-
şuma gitti. Rus Kızıl Ordu’su da kabul edin-
ce çok mutlu oldum.

Dünyaca ünlü Rus Kızıl Ordu 
Koro’su bugüne dek hiç bir
yabancı solistle sahne 
almamıştı. Haluk Levent tercihi 
nasıl gerçekleşti?
Ahbap ile gerçekleştirdiğim çalışmalarım 

ilgilerini çekmiş. Çektiğimiz klipten “İzmir 
Marşı”nı dinleyip çok beğenmişler. Bu tür 
performansları birlikte yapabiliriz ve tabii ki 
anlaşırız denince. Uzlaşmamız zor olmadı 
ve elele yola çıkmış olduk.

Koro ile gerçekleşen konserler 
dijital olarak ya da konser kaydı 
olarak yayınlanacak mı?
Koro ile gerçekleşen konserlerin hakları Rus 
Kızıl Ordusu’na ait olduğundan şu an dijital 
ortamda yayınlamamız mümkün değil.

Verdiğiniz konserler başarılı 
geçti ve çok alkış aldınız.
Devamı düşünülüyor mu?
Evet düşünülüyor. Türkiye dışında başta 
Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülke-
sinde birlikte konserler planlıyoruz. Ancak 
şu günlerde tarihleri belirlemek çok zor 
gözüküyor. Çünkü benim yıl sonuna kadar 
özellikle AHBAP‘la ilgili angajmanlarım var. 
Bunlarla ilgilenmem lazım.

Son sorumuz yeni albüm 
çalışmanız VASİYET‘le ilgili? 
Manevi değeri büyük olan bu 
albümle ilgili neler söylersiniz? 
Duygularınızı öğrenelim.
Vasiyet albümü benim için değeri çok anlam-
lı olan bir çalışmadır. Annem benden sürekli 
türkü isterdi. Severdi türküleri ve daha güzel 
okuduğumu söylerdi. Bilirsiniz Anadolu’nun 
ruhunu taşıyan türküler müzik hayatımızın 
vazgeçilmezidir. Annem vefat ettikten sonra 
onun isteğini yerine getirmek istedim. Böyle-
likle bir bakıma VASİYET’ini yerine getirmiş 
oldum. Müzikseverle paylaştığım için ayrı bir 
mutluluk duyuyorum.

Veda ederken Dergimiz VİZYON 
aracılığıyla müzikseverlere bir 
mesajınız var mı?
“YAŞADIĞIMIZ ŞU ZORLU GÜNLERDE BİR-
BİRİMİZE KARŞI DUYARLI OLALIM. İÇİMİZ-
DEKİ YAŞAMA SEVİNCİNİ KAYBETMEDEN 
YARINLARA UMUTLA BAKALIM.”
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Türk Halk Müziği’nin esasını türküler oluşturur. 
Bu müziğe âşık olabilmek için o kadar çok sebep 
vardır ki. Bir defa türküler bir kültürün en insancıl 
ve en öznel parçasıdır. Türkü zevkinden yoksun 
kalmak, ruh yönünden çok şeyden yoksun olmak 
demektir. Kişinin soylu bir türkü zevkine sahip 
olmaması, bana göre eşsiz bir ruh zenginliğin-
den yoksun kalması demektir. Gerçek olan milli 
geleneklerimizden edinilen derin bilgi ve birikimi 
özümseyerek yaratılmış olan, soylu türküleri kaste-
diyorum. İnsanı eğitir, geliştirir; daha erdemli kılar, 
daha akılcı davranmaya yöneltir. Türküleri seven 
insan başta canlıyı sever; insanları, toplumu sever; 
eşsiz bir ruh kudreti ve zenginliği kazanır. Türküler 
vatan sevgisi, vatanını tanıma ve tanıtma arzusu 
aşılar; vatana hizmet duygularını geliştirir. Bu ne-
denle çocuklarımıza çok küçük yaşlarda türkü sev-
gisi verilmelidir. 

Anadolu insanının ince ve zarif duygularını, hayal 
ve isteklerini en temiz şekilde türkülerimizde bu-
luruz. Bu nedenle ortak bir bilinç yaratılmasında 
halk türkülerimizden geniş ölçüde yararlanabiliriz. 
Türkülerimizde, sevginin en temizi, fedakârlığın en 
yücesi halk diliyle çok güzel ifade edilmiştir. Türküleri 
sevmek kolaydır, ama gerekli kültür birikimine sahip 
olmadan onları anlamak asla... 

MÜZİKTE SANATÇI
Son zamanlarda müzik alanında sanatçı denilince 
bir sanat eserini  yaratanı anlıyoruz. Bu, resim, hey-
kel vb. tasarım sanatları için geçerli olabilir . Kişinin 
yaratmış olduğu ya da halkın ortak değeri olarak 
meydana gelmiş olan bir müzik eserini yorumlaya-
rak, olağan üstü bir heyecan yaratan şarkıcıya, ça-
lıcıya, bir orkestra ya da koro şefine sanatçı yerine  
“Yorumcu” sıfatı  daha yakışacaktır. 

GÜNÜMÜZ SANATÇILARI VE
TÜRKÜLERİ 
Toplumumuz günümüzde yoğun bir iletişim ve et-
kileşimle karşı karşıyadır. Bu da çevrenin hızlı bir 
biçimde dışa açılmasını, değişmesini ve yenilenme-
sini mecbur kılmaktadır. Bu şartlar, sanatta olması 
gereken soylu değerleri sarsar, bozar; başka bir de-
yişle yozlaştırır. Bugün bize sunulan dinletiler türkü 

adı altında ilgisiz benzetmelerdir. Ancak günümüz-
de gerek konservatuarlardan, gerekse az da olsa 
doğal ortamlardan yetişen icracıların son derece 
ileri müzik yaptıklarına şahit oluyoruz. Halk türküle-
ri sanatçı ruhlu kişiler tarafından yaratılır. Bunların 
biçim ve içerik bakımından taşıdığı estetik değerler, 
bir kişinin yaşam sürecine sığmayacak kadar uzun 
zaman içinde oluşmaktadır. Türkülerin değeri de 
zaten buradan gelmektedir. 

HALK TÜRKÜLERİNİ
YARATANLAR
Halk türkülerini yaratan ya da yorumlayan sanatçı, 
ister âşıklık geleneği mensubu olsun, ister halktan 
bir kişi, üslûp ya da tavır dediğimiz kendine özgü 
anlatım biçimini ve estetiğini kendi yaşam süresi 
içinde oluşturur. Anonim türkülerde aynı olay, top-
lumun yaşamı kadar uzun bir süre içinde gerçek-
leşmektedir. Kısaca halk türkülerinin, toplumların 
yaşamı kadar uzun bir sürede, pek çok yaratıcı 
insanın katkılarıyla meydana gelmiş bir halk sanatı 
ürünü olduğunu söyleyebiliriz

Türkü yakımcıları yaşamına sığacak bir çalışma sü-
resi içinde bütün birikimleriyle yeni ve özgün eserler 
yaratmalı ve sanat gelişimine kişisel katkıda bulun-
malıdır. Araştırma, deneme ve üretme çalışmaları 
bu amaca yönelik olmalıdır. Bu istek ve çaba çok ye-
rindedir, insancıldır. Anonim yaratılara ters düşmez. 
Bu alanda usta olanlar, yaptıkları işin soylu olan 
yanlarıyla yoz olan yanlarını fark edebilecek birikime 
sahiptirler. Gerek geçmişten gelen ürünlerde, gerek-
se yaptıkları denemelerde yoz yanları atıp, soylu ve 
güzel yanları alarak başarılı örnekler verirler. Diğer 
ustalar tarafından tekrarlanınca yayılma sağlanmış 
olur. Halk sanatları ürünlerine de yenilikler bu yolla 
katılır.

Türkü yakımcıları, türküler yakmayı kendilerine bir 
tür meslek olarak seçmiş kimselerdir. Kendileri-
ni, sanata yenilikler katmakla görevli addederler. 
Üretimde kendi duygu, düşünce ve sezgilerinin 
yanında, halkın ihtiyaçlarını da göz önünde bulun-
dururlar. Eskiden halk denilince, çoğunlukla köyler-
de ve kasabalarda yaşayan insanların oluşturduğu 
geniş toplum kesimi anlaşılırdı. Büyük şehirlerde 

yaşayan, öğrenim görmüşlerin ve toplum yöne-
ticilerinin oluşturduğu kesim ise bunun dışında 
tutulurdu. Oysa günümüzde endüstri üretimi, şe-
hirleşme ekonomik ilişkilerin biçimini ve toplumun 
dokusunu değiştirmektedir. Basılı ve görsel medya 
yoluyla iletişimin kolaylaşması ve hızlanması, kişiler 
ve toplum kesimleri arası etkilenmeyi de çok ge-
liştirmiştir. Başka toplumlara ait sanat birikimleri 
köydeki insana bile çok çabuk ulaşabilmektedir. Bu 
iletişim kolaylığı sanat ve kültüre ait değerlerin alış 
verişini toplum kesimleri arasında olduğu gibi ulus-
lar arasında da çok yoğun bir düzeye ulaştırmıştır. 
Bugün usta sanatçının toplumdaki yeri daha çok 
ön plana çıkmıştır. Toplumdaki sanat olgusundan, 
halk sanatı adına da sorumlu olan odur. Halk tür-
külerindeki sanat değerlerini çağdaş bir düzeyde 
sürdürmek onun görevidir.

Teknolojik gelişme ve onun sonucu olarak güçlenen 
endüstri üretimi toplumun dokusunu değiştirirken 
her sanat olgusunun halkla bütünleşmesine yol aç-
maktadır. Profesyonel sanatçının halk sanatına yak-
laşması önceleri düşünsel alanda başlamıştır. Yeni 
anlatım arayan sanatçı halk sanatı kaynağına da 
yönelmiştir. Oradan kendisine yarayanı almış ama 
halk sanatına bir şeyler verememiştir. İleri endüstri 
toplumlarında alışılan anlamda bir halk sanatının 
sürdürüleceğini sanmıyorum. Bölgelere göre fark-
lı özellikler gösteren ve alıcısı çok olan halk sanatı 
ürünlerinin ustalar tarafından özgünce üretilmesi 
çoktan başlamıştır.

MESAM yönetimini kutluyor, sanatçılarımızla birlik-
te başarılar diliyorum.

Dr. Mehmet Özbek
Sanatçı-Müzikolog

HABER TURU
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24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı, 
bestesi ve sözleri Yönetim Kurulu Üyemiz Suat 
Suna’ya ait olan Hande Kodamanoğlu’nun ses-
lendirdiği, “Sevgilim” isimli eser kazandı.

Aynur Doğan, Uluslararası Müzik Fuarı WOMEX 
2021 yılı sanatçı ödülüne layık görülmüştür.

İKSV Onur Ödülü Prof. Dr Cihat Aşkın’ın

RADYO BOĞAZİÇİ MÜZİK ÖDÜLLERİ
En İyi Şarkı / Allah’ından Bul – Ezhel
En İyi Rock Müzik Grubu – Pentagram
En iyi Düet Şarkı / Duman – Murda&Ezhel
En İyi Proje albüm / Ezginin Günlüğü
En iyi Elektronik Müzik Sanatçısı / Bedük
En İyi Dizi Müziği / Menajerimi Ara

POWERTÜRK MÜZİK ÖDÜLLERİ 
En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı / İkiye On Kala
Onur Ödülü / Cahit Berkay

SOCİAL MEDİA AWARDS TURKEY 
JÜRİ ÖDÜLLERİ
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Müzik 
Sanatçısı / Haluk Levent
Uluslararası Altın Medya Ödülleri
Yılın En iyi Kadın Sanatçısı – Aydilge
En iyi Slow Rap / Yarım Kalanlar - Taladro
Yılın En iyi Çıkış Yapan Şarkıcılar – Kurtuluş 
Kuş & Burak Bulut
Yılın En İyi Şarkısı / Nabız - Kurtuluş Kuş & 
Burak Bulut

“Üyelerimizle Buluşma Toplantıları”nın ilkini 
Ankara’da gerçekleştirdik. Üyelerimizin so-
runlarını dinledik. Adana, Gaziantep, Şan-

lıurfa, İzmir, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve 
diğer illerimizde ikamet eden üyelerimizle 
buluşmaya devam edeceğiz.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanımız Recep 
ERGÜL ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ab-
dulkadir DOĞAN, Tuba AKKAVAK ilk resmi 
ziyaretlerini T.C Kültür ve Turizm Bakanı Sa-
yın Mehmet Nuri ERSOY’a gerçekleştirdiler. 
Toplantıda Başkanımız Recep ERGÜL, müzik 
sektörünün sorunlarına dair bir takım çö-
züm önerileri sunarak Bakanlığımızdan çö-
zümleri konusunda destek  talep etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Ergül, 
ADFED Genel Başkanı Murat KÖKSAL ve 
DESOİD Genel Başkanı Yılmaz ULUCAN ile 
bir araya gelerek düğün salonlarının lisans-
lanması ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alış-
verişinde bulunarak Eylül ayında geniş katı-
lımlı bir toplantı yapılmasına karar verdiler.

Yönetim Kurulu Başkanımız Recep ERGÜL 
ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Abdulkadir 
DOĞAN ve Tuba AKKAVAK, Telif Hakları 
Genel Müdürü Sayın Ziya TAŞKENT ‘i ma-
kamında ziyaret ettiler. 
Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, meslek 
birliği üyelerimizin ve tüm müzik camiası-
nın sorunları görüşülerek, çözüm önerileri 
sunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Recep ERGÜL 
ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ab-
dulkadir DOĞAN, telifin üzerinde büyük 
yük oluşturan Stopaj ve KDV’nin kaldırıl-
ması için TBMM’de görüşmelere başladı. 
Meclis Başkan Vekili Sayın Celâl ADAN’ı 
ziyaret ederek bu konudaki sorunlar ve 
çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini sun-
dular.

Yönetim Kurulu Başkanımız Recep ERGÜL ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Abdulkadir 
DOĞAN, SGK Genel Müdürlüğü’nü ziyaret 
ederek üyelerimizin sağlık sigortası, emeklilik 
konularında yaşadıkları sorunlar ve çözüm 
önerilerine ilişkin görüşlerini sundular. Halk Müziği

Dr. Mehmet Özbek Gözünden
Halk Müziği Duayenlerinden

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ...
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Hasan Kaplani’yi biraz yakından 
tanıyabilir miyiz?
2 Nisan 1958 tarihinde Yozgat’ın Sorgun 
ilçesinin Tulum köyünde doğdum. Orta- 
okulu ilçem Sorgun ve nahiyemiz Eymir’de, 
liseyi Samsun ve Ankara’da okudum. Ana-
dolu Üniversitesi AÖF İş İdaresi (lisans) me-
zunuyum.

1977 yılından 1979 yılına kadar Ankara 
Siteler’de işçi olarak çalıştım. 1979 yılında 
İşletmeler Bakanlığı’nda başladığım me-
muriyet hayatım halen devam etmektedir. 
Kültür Bakanlığı, Bartın İl Kültür Müdür Yar-
dımcılığı, Tokat İl Kültür Müdürlüğü, Bolu 
İl Kültür Müdürlüğü, bilahare Kültür ve Tu-
rizm Bakanlıklarının birleştirilmesi sonucun-
da Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, APK 
kurum uzmanı vb. görevlerde bulundum. 
Halen Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü nezdinde Kültür ve Turizm Uz-
manı olarak görev yapmaktayım.

Aşıklık geleneği, ailemden geçen bir olgu. 
Amcam Yusuf Kaplan, Cem Zakiri ve Des-
tancı geleneğinin içindeydi. 1968 yılında 
kendi yaptığı bağlamayı bana vererek, beni 
bu kültürün bir eri olarak dahil etti. Lise yıl-
larında kurduğumuz “Grup Bozaklar” adı-
nı taşıyan bir grubun elektro bağlamasını 
çalıyordum. 1977 yılında Abuzer Karakoç 
ile tanıştım ve o dönemin atmosferi içinde, 
solo olarak konserler icra etmeye başladım. 
Aynı dönemde, Abuzer Karakoç ve Şah Tur-
na’nın yönlendirmesiyle Halk Ozanları Kül-

tür Derneği’ne üye oldum. Bilahare Dernek-
te yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik 
ve denetleme kurulu başkanlığı görevlerini 
yürüttüm.

Dernek benim için aynı zamanda bir okul 
oldu.  Örneğin, o dönemde tanıdığım Halk 
Ozanı Selahattin Dündar, bir ozanın adabı 
ve bilinci başta olmak üzere Halk şiirinin 
örgü, anlamsallık, estetik ve diyalektiğini 
öğrenme ve uygulama açısından bana us-
talık yaptı. 

Abuzer Karakoç’tan müzikal, Selahat-
tin Dündar’dan şiirsel konularda aldığım 
dersler, bugünün Hasan Kaplani’sini oluş-
turdu. 1978 kuşağı oluşum ve o günlere 
dair tüm yaşanmışlıklarım, ayrıca iyi bir 
okuyucu olmamın da etkisiyle Halk şiiri-
nin somut olgulara dayanmasını kendime 
ilke olarak edindim. İl Kültür Müdürlüğü 
görevlerim nedeniyle kütüphanelerin de 
bağlı birim olarak görev alanımın içine ol-
ması, okuma alışkanlığımdan uzaklaşma-
mamı sağladı.

1977 yılında başladığım konserlerim hala 
devam etmektedir. 1980 yılında ilk kaset 
çalışmamı hayata geçirdim. Bugüne kadar 
solo ve karışık toplam 8 kaset çalışmam 
oldu. Ürün Yayınları’ndan “Yürüyorum Di-
kenlerin Üstünde” ve “Bahar Gözlü Yare 
Şiirler” isimlerini taşıyan iki kitabım; yine 
Halk Şairi Zülfikar Yılmaz ile birlikte yazdı-
ğımız “İki Söz İki Yürek” isimli bir kitabım 
bulunmaktadır. Müzik piyasasında, onlar-
ca türküm bugüne kadar yüzlerce sanatçı 
tarafından okunmuştur ve hala da okun-
maktadır.

Eserlerim yarışmalarda defalarca kez ödül 
aldı; ayrıca şahsım ve ozanlığım ile birçok 
akademik çalışmaya konu oldu.

Bundan sonra da gücüm ve nefesim yet-
tiğince halk ozanlığı ve aşıklık geleneğinin 
yaşatılarak bizden sonraki nesillere aktarı-
labilmesi için çalışmaya ve üretmeye devam 
edeceğim. 

Evliyim; üç kızım ve ikisi kız, ikisi de erkek 
olmak üzere dört torunum var.

Aşıklık geleneğinin 
temsilcilerindensiniz. Bu yolda 
sizi etkileyen neydi?
Sizlerin de bildiği gibi aşıklık geleneği, Ana-
dolu Alevi toplumunun ibadeti olan cem ri-
tüelinin bir parçasıdır. Bu toplumun içinden 
biri olmam nedeniyle, doğduğum günden 
itibaren çocukluk dönemim dedelerin, aşık-
ların yanlarında geçti. Ailemin dede ocağın-
dan olması da yine beni bağlama ve deyiş-
ler ile bütünleştirdi.

Amcam Yusuf Kaplan da beni bu yönde 
etkileyen ve yönlendiren biri oldu. Kendi-
si hem cemde zakirlik yaptığı gibi, hem 
de o dönemin destancı geleneğinin için-
deydi.

Özetle, bahsetmeye çalıştığım gibi, aşıklık 
geleneğinin içinde bulunmama zemin ha-
zırlayan olgulardan ilki ailemdir.

Aşıklık geleneğinin 
usta-çırak ilişkisi ile devam 
etmekte olduğunu biliyoruz.
Bu süreçten bahsedebilir 
misiniz?
Biraz önce de değindiğim gibi, ilk us-
tam, amcam Yusuf Kaplan, bilahare 
Abuzer Karakoç ve Selahattin Dündar 
ise hocalarım ve üstatlarımdır. Ayrıca, 
Halk Ozanları Kültür Derneği benim için 
bir okul olmuştur. 1977 yılından beri 
orada zamanım, ülkemizin en önemli 
halk ozanları ile birlikte geçti. Lise ede-
biyat kolundan mezun olmam da elbet-
te bir avantajdı. Edebiyat öğretmenim 
Vecihi Timuroğlu’nu da saygıyla anıyo-
rum. Işıklar içinde uyusun.

Sizin yetiştiren ustanız 
kimdi? Sizin de yetiştirdiğiniz, 
sizden sonra geleneği devam 
ettirecek öğrencileriniz
var mı?
İlk bağlamamı yapıp veren ve aynı zaman-
da çalmam için uğraşan, amcam Yusuf 
Kaplan’dır. Kendisi aynı zamanda hem cem 
zakiriydi; hem de destancılardandı. Bilahare 
Abuzer Karakoç ve Selahattin Dündar’dır. 
Şunu da yine vurgulamak istiyorum; Halk 
Ozanları Kültür Derneği de bir okul gibiydi. 
Ozanların sohbeti, türküleri ve muhabbeti, 
bilgi ve birikimimizi artırıyordu.

Elbette ilgilendiğim, şiirsel teknik açısın-
dan yardımcı olduğum kişiler vardır. Özel-
likle Halk Şairi Zülfikar Yılmaz benim öğ-
rencimdir.

Yazdığınız Kerbela Destanı 
içinde büyük derinlik taşıyor. 
Bir anlatım var. Ozan dili nasıl 
olmalıdır sizce?
Ozan dili, öncelikle duru bir Türkçe olmalı-
dır. Şiirsel olmalıdır. Şiir, hem estetik, hem 
örgü, hem anlamsallık açısından bir bütün-
lük sağlamalıdır. Dörtlükler, yukarıda saydı-
ğım ölçütler bağlamında birbirinden kopuk 
olmamalıdır.

Aşıkların darağacında
Leyla ile Mecnun,
Ferhat ile Şirin gibi birçok 
hikaye bulunduğunu biliyoruz.
Sizin böyle bir özelliğiniz
var mı? Bize bu gelenekten 
biraz bahseder misiniz?
Halk Aşıklığı geleneğinin içinde bu gelenek 
var ve öncelikle doğu illerimizde yetişen 
aşıklarımız bu geleneği devam ettirmekte-
dirler. Benim, maalesef böyle bir meziyetim 
bulunmamakta.

Aşıklık geleneğinin zaman 
içinde gerilediğini düşünüyor 
musunuz?
Evet düşünüyorum. Bunun elbette bazı 
nedenleri var. Sizlerin de bildiği gibi aşıklık 
geleneği, toprağı ekip biçen kesimin sanatı. 
Köylerin yoğun göç vermesi ilk etkenlerden 
biri. Diğer önemli etken ise halk aşıklarının 
kendilerini geliştirememesi. Artık bağlama 
daha profesyonelce kullanılıyor. Eğitim ku-
rumları (konservatuar, eğitim fakülteleri, 
dershaneler) ile eğitim seviyesinin yüksel-
mesi sonucu, üretilen eserlerde de insanlar 
daha farklı derinlik ve anlamsallık istiyor. 
Bu geleneğin yarınlara taşınabilmesi için, 
Halk aşıklarımız da dünya ve ülke sorunları-
nı irdeleyerek, daha bilinçli ve ayakları yere 
sağlam basan eserler yaratmak zorundalar.

Bu geleneğe gönül veren 
gençlere nasihatlarınız nelerdir?
“Evveli olmayanın ahiri olmaz” demiş ata-
larımız. Özellikle bu geleneğin içinde bulu-
nan üstat ile birliktelik sağlamalı ve okuma-
lı, araştırmalı. Bilgi güç demektir.

Aşıklar geleneğinin temsilcilerinden

HASAN KAPLANİ
8 müzik 

albümünün 
yanısıra bir 

edebiyat 
tutkunu…

“Yürüyorum 
dikenlerin 

üstünde” ve 
“Bahar Gözlü Yare 

Şiirler” adlı iki
kitap yazmış…

Röportaj: Selahattin Akarsu



“Güneş söner,bilim ve sanatın ışığı asla”
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Selahattin Dündar’ı biraz
yakından tanıyabilir miyiz?  

Âşık DÜNDAR ve Ozan DÜNDAR namıyla 
bilinen Âşık Selahattin Dündar, 1946 yılın-
da Kars’ın merkez Dikme köyünde doğdu. 
Erzurum Eğitim Enstitüsünün Fen Bilimleri 
bölümünden mezun olduktan sonra öğret-
men olarak görev yapmaya başladı. Daha 
sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fi-
zik Mühendislik bölümünü bitirdi ama öğ-
retmenlik mesleğini tercih etti.

1958 yılında, henüz ilkokul 4. sınıfta iken 
ilk şiirini yazdı. Ortaokul 2. sınıfta müzik 
derslerinin gereği notayla flüt çalmayı öğ-
rendi. Aynı sene notayla mandolin çalma-
ya da başladı. Lise-1. sınıf sıralarında sazla 
tanıştı ve çalmayı öğrendi. Lisede yeteneği 
gereği, müzik bölümünü seçti. Müzik bölü-
münde okumasının, saz öğrenmede etkisi 
oldu. Lise 2. sınıfta sazı ustalıkla çalmakta 

ve türküler söylemekteydi. Lise 3. sınıfta 
iken, yöremizin kudretli ozanlarından Âşık 
İSLAM Erdener ile DÜNDAR mahlasını kul-
lanarak ilk atışmasını yaptı. Lise yıllarında; 
Erzurum Radyosu’nda klarnet sanatçısı 
olan Suat Işıklı’nın dikkatini çekti ve hem 
okul korosuna hem de Erzurum Radyosu 
Gençlik Korosuna alındı. Bu çalışmalarına 
lise yılları boyunca devam etti. Liseyi bitirdi-
ğinde, çok önemli ölçüde nota eğitimini ve 
temel müzik bilgilerini almıştı artık.  Nota 
ve müzik eğitimini okul sıralarındaki bilgileri 
ile sınırlı bırakmadı. 1972 yılında Ankara’ya 
öğretmen olarak tayini çıktığında, Halkevle-
rine devam etti. Tar ve Azerbaycan âşık sazı 
(Kara Sazı)  çalmayı öğrendi. 1973 yılından 
itibaren, TRT Ankara Radyosu’nda iken; 
radyonun saz sanatçısı Ergin Eroksal’dan üç 
yıl boyunca notalı olarak, Anadolu Tezene 
Tavırları dersi aldı. Ayrıca; Ankara Radyosu 
ses sanatçısı Mustafa Geceyatmaz’dan, 
1974 yılından itibaren iki yıl süreyle notalı 

şan (ses eğitimi) dersi aldı. Böylece, ortao-
kul ve lisedeki 6 yıllık genel nota, saz, söz 
ve müzik bilgilerinin üstüne, 5 yıllık halk 
müziği eğitimi de almış oldu.  1974 yılında 
tar ile bağlamanın sentezi ve kendi projesi 
olan, GOŞASAZ adını verdiği ikili sazını yap-
tırdı ve o yıldan beridir de kullanmaktadır.

1974 yılından itibaren, TRT Ankara Radyosu 
ve Ankara Televizyonu’nda Sözleşmeli Halk 
Ozanı olarak programlar yaptı ve halen de 
bu konumu devam etmektedir. Terekeme 
ve Azeri kültürüne ve diline sahip olduğu 
için, 1974-1980 yılları arasında TRT Anka-
ra Radyosu’nda Azerbaycan Türkçesi ses 
kayıt tercümanı olarak görev yaptı. Ayrıca; 
1978, 1979, 1980 yıllarında TRT Ankara Te-
levizyonu’nda 23 Nisan Çocuk Korosu Şefi 
olarak görev aldı ve Ankara Televizyonu 23 
Nisan Türk Halk Müziği Çocuk Korosunu 
çalıştırdı. Okullarda uzun yıllar müzik öğret-
meni olarak derslere girdi. Ankara Milli Eği-

tim Müdürlüğü’nün 2017 yılından itibaren 
resmi görevlendirmesi ile Ankara’nın bütün 
okullarında halen, “Halk Ozanlığı Geleneği” 
dersleri vermektedir.

T.C. Kültür Bakanlığı’nın,1991 yılında açmış 
olduğu ‘İsrafı Önleme ve Tasarrufa Çağrı’ 
Konulu şiir yarışmasında “Türkiye Birinci-
lik Ödülü” almıştır. Bunun dışında onlarca 
ödülleri, yüzlerce takdir belgeleri ve plâket-
leri vardır. Halk Ozanlığı dalında, Halk Kül-
türünün Oscar’ı sayılan Türk Folklor Araştır-
ma Kurumu (F.A.K.)’nın Şeref ödülüne layık 
görülmüştür. Dünya Söz Akademisi (DÜSA) 
tarafından “Şerefli Ömür Belgesi” ile taltif 
edilmiştir. 

Halk Ozanlığı alanında; Başak, Bağdaş, Çu-
val, Bizim Eller ve Başak Denelendi adında 
beş adet şiir kitabı vardır. Ayrıca Terekeme-
ler/Karapapak Türkleri adı ile hayli kapsam-
lı bir araştırma/inceleme kitabı mevcuttur. 

Bunun dışında,  50 kadar ozan ve âşıkla 
atışmalarının bir bölümü; Araştırmacı/Şair/ 
Roman yazarı Songül Dündar tarafından,  
“Damladan Deryaya” adlı kitapta toplan-
mıştır. Kültür Bakanlığı arşivlerinde şiirleri 
ve TRT arşivlerinde çok sayıda ses bantları 
mevcuttur. Yayımlanmış ve kendi besteleri-
nin yer aldığı dört adet kaseti vardır. 

Âşık Selahattin Dündar, araştırmacı ve sos-
yal yanı oldukça güçlü bir ozandır. ‘Halay’ 
dergisinin ve ‘Menekşe ‘dergisinin kuruculu-
ğunu ve yayın yönetmenliği ile şu an yayım-
lanmakta olan “ÂŞIKÇA” dergisinin Genel 
Danışmanıdır.  Aynı zamanda gazete köşe 
yazarlığını da sürdürmektedir. MESAM’ın 
temelini teşkil eden ve Timur Selçuk’un baş-
kanlığını yaptığı Türkiye Sanatçılar Birliği’nin 
genel sekreterliğini yapmıştır. 

Araştırmacı, şair ve Roman yazarı olan eşi 
Songül Dündar da kendisi gibi öğretmen 

Aşık Selahattin Dündar ile bir söyleşi...

Aşıklık 
geleneğinden

kopmadan
yıllarını

Anadolu
kültürüne

adamış
bir sevdalı…

Halk ozanlığı 
geleneğinin uzmanı 
olduktan sonra da 
gençleri bu alanda 
yetiştirmeye başlamış.



yecek kadar engin bir felsefeye ve koca-
man bir yüreğe sahip olan ve günümüzün 
Şah Ozanı olarak nitelendirdiğimiz Ozan 
Hasan Kaplani, başta gelenlerindendir. 
Onlarca eseri başyapıt olmuş olan Ozan 
Hasan Kaplani ile birlikte, yaş sırası gö-
zetmeden çok değerli diğer sanat öğren-
cilerim şunlardır: Ozan Mehmet Gökçe 
(atışma dalı), Ozan Kemali Aksoy (atışma 
dalı), Âşık Arabi Demir (atışma dalı), Ozan 
Mehmet Ali Eröksüz (atışma dalı), Coşkun 
Gönüllü (şiir dalı),  Ozan Fahri Öztürk (tüm 
dallar),   Ozan Tolga Ulupınar (tüm dal-
lar),  Ozan Umut Yurdusar (Atışma Dalı), 
Ozan Yanık Veli (tüm dallar),  Ozan Gök-
han Tekkaya (tüm dallar), Âşık Kul Niren-
gi/Sadık Yılmaz (atışma dalı), Talip Şahin 
(Ses ve saz), Gülüm Ana (Songül Dündar) 
(tüm dallar), Şener Danyıldız (şiir), Ferhat 
Durmuş (şiir) v.d. 

Sizce Ozan dili nasıl olmalıdır? 
Bu anlamda Dedem Korkut der ki: At ayağı 
yürük olur/Ozan dili çevük olur. Yani ozan 
hazır cevaptır. Buna yüklenen anlam ise; 
ozan her bakımdan bilgili, kültür donanımlı 
ve kıvrak zekâlıdır. Ozan veya âşık, Türkçe-
yi tüm gramer olarak iyi bilmelidir, dilbil-
gisi kurallarını çok iyi bilmelidir, Türkçeyi 
düzgün kullanmalıdır ve kelime hazinesi 
çok zengin olmalıdır. Bu anlamda başarılı 
olan âşıklardan; âşıklık geleneğinin miladı 
sayılan Âşık Kurbani’nin 70.000, Âşık Şen-
lik’in 90.000 ve Âşık Selahattin Dündar’ın 
125.000 kelime bildikleri ve kullandıkları 
gözlemciler ve uzmanlar tarafından tespit 
edilmiştir. Bu durum; âşıkların bildikleri ve 
kullandıkları kelime sayısının, başarıları üze-
rinde ne denli etkili olduğunun bir kanıtı-
dır. Bu bilgilerin yanı sıra hitap tarzı da şirin 
olmalıdır. Hani Yunus Emre diyor ya! “Söz 
olan kestire başı, söz ola kese savaşı/söz 
ola ağulu aşı/Bal ile yağ ede bir söz.” Ozan 
dili budur işte!

Âşıklık geleneğinde
bağlamanın önemi nedir?
Gerek İslamiyet öncesi, gerekse sonrası, 
Türklerin milli müzik aleti olan kopuzdur. 
Kopuz; Türk kültürel belleğinin tarihî dö-
nemlerinde şaman, kam, ozan ya da âşık 
gibi adlar verilen icracıları ve ifacıların elin-
de birinci dereceden görev üstlenmiştir. 
Kopuz ve devamında telli sazların ve niha-
yet Anadolu bağlamalarının, Türk kültür 
ve edebiyatındaki bu önem ve işlevi, tari-
hin ilk dönemlerinden itibaren geleneğe 
verilen değer çerçevesinde kutsanmasına 
vesile olmuş ve bence, “Telli Kutsal” ola-
rak kabul görmüştür.  Kopuz, tellisaz ve 
bağlamanın kutsiyeti İslamiyet’in kabulü 

sonrasında da devam etmiş ve başta Ale-
vi-Bektaşi inancına mensup Türk topluluk-
ları olmak üzere, çeşitli tasavvufi zümreler 
tarafından da İslam çatısı altında güncel-
lenerek sürdürülmüştür. Gerek tasavvufi, 
gerekse halk kültürünün kaçınılmaz ögesi 
olarak kopuz, telli saz ve bağlama; ozan-
ların/âşıkların elinde düşmemek üzere 
işlevini sürdürmüştür, sürdürmektedir ve 
sürdürecektir. 

Âşıkların dağarcığında Leyla 
ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi 
birçok hikâye bulunduğunu 
biliyoruz. Sizin böyle bir 
özelliğiniz var mı? Bize bu 
gelenekten biraz bahseder 
misiniz?
Araştırmacı/şair/yazar Songül Dündar bu 
hususta şöyle diyor: “Âşıklık geleneğinin 
sürdürülmesinde hikâyecilik önemli bir yer 
tutmaktadır. Geçmişten beri ve konunun 
zirvesi olan Çıldırlı Âşık Şenlik döneminde, 
âşıkların saz çalıp, şiir söylemesi yetmiyor-
du. Kesinlikle ‘Hikâye Tasnifi’ de yapma-
ları gerekiyordu. Yani kendilerinin hayal 
güçlerini kullanarak, hikâye/öykü oluştur-
maları gerekiyordu.” Yazarın bu görüşüne 
aynen katılmakla birlikte, âşıkların hikâye 
oluşturma geleneği en az XVI. Yüz yıldan 
beri vardır ve süregelmiştir. Benim de ken-
dime ait oluşturduğum öyküler mevcuttur. 
Etkinliklerde ve çeşitli sahne programla-
rımda bunları anlatmaktayım ve ilerleyen 
süreçte kitap halinde yayınlamayı da dü-
şünüyorum. 

Âşıklık geleneğinin zaman 
içinde gerilediğini düşünüyor 
musunuz? 
Kültür Bakanlığı’nın kayıtlarına bakılacak 
olursa; listede 800 civarında ozan/âşık ol-

duğu görülür. Ancak uygulamada bu sayı-
nın hepsinin sahada olmadığı ve olamadığı 
da bilinen bir gerçektir. 

Kişisel tespitim ve düşüncem: Âşıklık ge-
leneğinin sürdürülmesi anlamında ülke-
mizdeki yeteneklerin, potansiyel olarak 
mevcut olduğu ve bu konuda bir sıkıntı ol-
madığı, ancak; eğitim ve organizasyonlar 
anlamında yeterli çaba gösterilmediğidir. 
Ozanlık/Âşıklık geleneğinin arzu edilen 
düzeye çıkarılabilmesi için; var olan ye-
tenekli insan potansiyelimizin, bilgi çağı 
koşullarına uygun bir eğitimle işlenmesi 
ve geleneğin halka ulaşması açısından da 
STK kuruluşlarının ve devlet birimlerinin 
konserler ve âşık programları açısından et-
kin rol üstlenmesidir.     

Bu geleneğe gönül veren 
gençlere nasihatleriniz nelerdir?
Ozanın toplum içerisinde ve topluma karşı 
nasıl davranacağı, nelere dikkat edeceği, 
nasıl giyinip kuşanacağı, topluma nasıl 
hitap edip konuşacağı, hatta sazını nasıl 
tutacağı, nasıl oturup kalkacağının yanı 
sıra; halk kültürü gelenek ve görenekleri-
ni her yönüyle çok iyi öğrenmelidir.  Di-
yalektik ilmini bilmeleri gerekir, müspet 
bilimlerin insan hizmetindeki önemini çok 
iyi özümsemelidirler, insan denen mükem-
mel varlığı çok iyi analiz etmelidirler, teolo-
jik bilgileri en doğru ve en çağdaş şekilde 
öğrenmelidirler.  Ayrıca halk hikâyelerini 
bilmeleri gerekir.  Geçmiş halk ozanları-
nın edebi ve sanatsal yönünü iyi inceleyip 
bilmeleri gerekir. Halk şiiri türlerini çok iyi 
bilmek zorundadırlar. Halk müziğinin ezgi 
türlerini ve özellikle âşık havalarını bilme-
leri gerekir. 

Tüm bunları öğrendikten ve bildikten son-
ra; sazı elinde halk içine çıkan bir âşık veya 
ozan, şu görevleri üstlenmeye hazır olma-
lıdır: “Çalgıcılık, okuyuculuk/yorumculuk, 
sunuculuk, toplum yöneticiliği, hatiplik, 
tiyatro oyunculuğu, meddahlık ve nihayet 
toplum öğretmenliği…” 

Gençliğin bilim ışığında ozanlık ve âşıklık 
sanatını yürüteceğine ve bu geleneğin sür-
dürüleceğine inancım tamdır. 

Çünkü: 
“GÜNEŞ SÖNER, BİLİM VE
SANATIN IŞIĞI ASLA!” 
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olup, Gülüm Ana mahlasıyla şiir yazmakta 
ve saz çalmaktadır. 

Âşıklık geleneğinin
temsilcilerindensiniz.
Bu yolda sizi etkileyen neydi?
Çocukluğumda amcam Yahya Dündar’ın 
teknesini sacdan yaptığı ve tellerini telgraf 
tellerinden taktığı sazı ve çalışı beni çok 
etkilemiştir. Bence; Halk ozanı olmamdaki 
şuur altına yerleşen en büyük etken bu-
dur. Daha sonra tabii ki geçmiş ve yaşayan 
ozanlar…    

Âşıklık geleneğinin usta-çırak 
ilişkisi ile devam etmekte 
olduğunu biliyoruz. Bu süreçten 
bahsedebilir misiniz?
20.Yüzyılın ilk yarısına kadar, âşıklık Gele-
neği usta-çırak eğitimi ile şekillenmekteydi. 
Bu uygulama günümüzde azalmış durum-
dadır. Daha çok sistem içerisinde eğitilerek 
veya bilgi içeren kaynaklardan yararlanıla-
rak, âşıklık geleneği sürdürülmeğe çalışıl-
maktadır. Günümüzün sosyo-ekonomik 

koşulları,  uzun yıllar usta ile çırağın hiçbir 
menfaate dayanmayan ilişkilerini törpüle-
miştir. Bana göre: Bilgi çağı olan günümüz-
de, ozanlık ve âşıklık geleneğinin sürdürüle-
bilirliği ancak; bir eğitim sistemi içerisinde 
ve akademik düzeyde olmalıdır.   

Sizin yetiştiren ustanız kimdir? 
Sizin de yetiştirdiğiniz, sizden 
sonra geleneği devam ettirecek 
öğrencileriniz var mı? 
Ben, bir dörtlüğümde diyorum ki: 
   
   Keremin aşkına gönlüm ilişti 
   Yunus ile Hak yolunda buluştu 
   Aldım Pir Sultan’ın toplum aşkını 
   Şenlik meclisinden Dündar oluştu. 

İşte benim yazılı ve sözlü gelenek sanatıyla 
yetiştiğim ozanlar/âşıklar bunlardır. Yunus 
Emre’dir, Âşık Kerem karakteridir, Pir Sul-
tan Abdal gerçeğidir ve Âşık Şenlik deha-
sıdır. Başka bir deyişle kitaplardır, bu dört 
karakterin kişiliğidir, sanatıdır, duruşudur, 
ilmidir ve ozanlığıdır.  

Gelelim öğrencilerime ve çıraklarıma: 
Geleneği sürdüren, kimisi ozanlık sanatı-
mın tüm dallarında, kimisi bazı dallarda 
olmak üzere, birçok sanat öğrencim mev-
cuttur. Bunlardan; ozanlığın zirvesinde 
olanı da var, henüz çok genç yaşta olanı 
da… “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde” di- Röportaj: Selahattin Akarsu

Benim özümde 
etkilendiğim 
ozanlar;
Yunus Emre’dir,
Aşık Kerem 
karakteridir,
Pir Sultan Abdal 
gerçeğidir.

Kafkasya kökenli 
olan usta müzisyen 
tar ve bağlamanın 
sentezi olan 
GOŞASAZ adlı
ikili sazın da
mucidi olmuş.
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Harika bir gülüşe sahip
olarak özgüvenli bir görünüm
sağlayabilirsiniz
Daha güzel bir gülüş, daha dikkat çekici dudaklar 
ve daha ilgi çekici bir yüz için ihtiyacınız olan tek şey 
`Hollywood Smile’. Hollywood Smile, dişlerinizde 
çok az bir aşındırma ile ya da büyük ihtimalle hiçbir 
aşındırmaya ihtiyaç duymadan Hollywood yıldızları 
gibi görünmenizi sağlar. Dişlerinizdeki bu değişiklik 
yüzünüze öyle güzel yansıyor ki yepyeni bir sizle 
karşılaşmanız mümkün oluyor. Estetik diş hekimliği 
uygulamalarındaki başarısıyla adından söz ettiren 
dijital dünyanın enleri ile de yılın en iyi diş hekimi 
ödülünü alan Zeynep Ambar, “Hollywood Smile” 
uygulamasının detaylarını sizler için anlattı.

Zeynep Hanım öncelikle
bize Hollywood Smile tekniğini 
anlatır mısınız?
Hollywood Smile, dişlerin görünürlüğünün arttıra-
rak ve dudakları daha hacimli göstererek kişilerin 
Hollywood yıldızları gibi gülmesini amaçlayan bir 
tedavidir. Özellikle önde yer alan iki dişin biraz daha 
uzatılarak daha genç bir görünüm sağlanır. Görünü-
münde pozitif etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihle-
rinden biri de bu tip uygulamalar. Kusursuz bir gülüş 
ve mükemmel bir yüz şekli için dişlerinize yapılacak 
olan uygulamaya ek olarak başka müdahaleler de 
gerekli olabilir. Örneğin, dudakların çok ince olması 
durumunda basit estetik müdahaleler ile dişlerin ku-
sursuz görünümü tamamlanabilir. Yüzünüz için en 
doğal diş şekli belirlenip uygulama yapıldıktan sonra, 

bu tip estetik müdahaleler ile nihai sonuca ulaşılabil-
mektedir. Harika bir gülüş, bu tip sağlıklı ve hiçbir 
zararı olmayan uygulamalar ile ortaya çıkarılabilir ve 
kişinin özgüveni arttırılabilir. Yıllar içinde yıpranmış 
ve renklenmiş dişler gider ve yerine beyaz ve doğal 
dişler gelir. Öncelikle fotoğraflarınız çekilir ve diş ya-
pınız, çene yapınız ortaya çıkarılır. Ayrıca alınan ölçü-
ler ile birlikte modelleme yapılır. Ardından bilgisayar 
teknolojileri kullanılarak, hastanın dudak, yüz ve diş 
oranları doğrultusunda bir tasarım yapılır. Buna göre 
ideal diş formu ve de boyutları belirlenmiş olur. Son-
raki aşamada ise elde edilen veriler, yani hastanın 
ilk fotoğrafları ile sonradan elde edilen elektronik 
veriler teknisyene gönderilmektedir. Böylece alçı 
modeller ile hastanın dişlerinin prototipleri hazırlanır. 
Prototipler hazır olduğunda ise hastanın ağzına uy-
gulanmasıyla hastanın sonuçta nasıl bir görünüme 
kavuşacağını görmesi sağlanıyor.

Hollywood smile uygulamasında 
başka medikal estetik uygulamalar 
gerekir mi?
“Hollywood Smile”  uygulaması bazen tek bir estetik 
diş tedavisi işlemiyle bazen de çoklu tedavi planıyla 
gerçekleşmektedir. Plan yapılırken bireyin özel istekleri 
ve karakteristik özellikleri göz önüne alınır. Diş etleri, 
dudaklar, çene ve hatta burun da bu uygulamada çok 
etkili faktörlerdir ve gerekli durumlarda diş eti estetiği 
(pembe estetik) dudak ve çenede şekillendirme yapmak 
gereklidir. Yaş ilerledikçe diş taşlarımız artar. Diş taşı kay-
naklı diş eti çekilmesi ve zamanla eksilen dişlerin oluş-
turduğu aralıklar bizi yaşlı gösterir. Tamamlanmayan 

eksik dişler, dikey boyutu düşürür, yüz yüksekliği azalır, 
ağız içiyle beraber dudak yapısı da bozulur. Diş dokula-
rının sarkması ve yer çekiminin de etkisiyle üst dudak 
sarkar. Burun ucu çene ucuna yaklaşır. Konuşurken, 
gülerken üst dişlerin alt dişlerden daha az görünmesi 
de yaşlılık görüntüsü verir. Zamanla dişlerin ve yapılmış 
dolguların renkleri koyulaşır. Tüm bunlardan; dikey bo-
yutun yükseltilmesi, diş beyazlatma, mine doku plastisi, 
lamina veneer, implant, ortodonti tedavisi ve kozmetik 
düzenleme gibi yöntemleri kullanarak yapılan tedavi ve 
bakımlarla kurtulmak mümkündür. Dudak şekline göre 
yapılan diş tasarımı, diş etlerinin sağlıklı görüntüsü güzel 
bir gülüş için büyük bir etkiye sahiptir.

Bu sıraladığınız işlemler toplamda 
kaç günde tamamlanıyor?
Tüm bu işlemler sadece 7 ile 15 gün arasında 
gerçekleşir. Kısacası, oldukça kısa bir sürede, yeni 
yüzünüz ve gülümsemeniz tasarlanarak tüm iş-
lemler yapılır. Yenilenmek, yeni bir yüze, yeni bir 
görünüme ve yeni bir gülümsemeye kavuşmak 
sandığınızdan çok daha kolay.

Son olarak, okuyucularımız size 
nasıl ulaşabilirler?
Cumhuriyet Cad. Ergenekon Cad.no 145
Harbiye / Şişli - İstanbul Tel.02122242210 
Cep.05301602100
@dt.zeynepambar
@hausdent

MESAM ÜYELERİNE ÖZEL
İNDİRİMLİ HOLYWOOD

HAUSDENT 
Diş Kliniği kurucusu

ve diş hekimi 
ZEYNEP AMBAR,
Hollywood Smile

uygulamasına dair
merak edilenleri 

anlattı. GÜLÜMSEMESİ

Röportaj: Tuğba Akkavak
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Usta Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle baş-
rollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), 
Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mo-
zart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Constanze) 
paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arka-
sında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik 
dev ekibiyle sezonun çok ses getiren pro-
düksiyonlarından birisi olan Amadeus, Ekim 
ayı boyunca ayakta alkışlandı.

Dünya müzik tarihine yön veren deha MO-
ZART, gündelik yaşamında sıra dışı karakter 
olarak yaşamdan hayli kopuk bir hayat tarzı 
sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak için 
ilginç bir yol seçen sanatçı, tutarsız davra-
nışlarda alışkanlık hale getirmiştir. Yaşam 

ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, 
yeteneğini sergilemek için gerçek üstü ha-
reketlerde bulunur. Adeta bir “tutunama-
yan” profil çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı 
yüzünden Salieri’yi endişelendirmektedir. 
Mozart’a göre çok daha disiplinli ve müzik 
konusunda hırslı olan Salieri, müziğin tanrısı 
kadar başarılı olamamaktadır.

Bu düşünceler zamanla farklı bir ilişki kur-
malarına neden olur. Müzik konusunda 
yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart ile Sa-
lieri’nin ilişkisine odaklı bir baş yapıt. Sanat 
ile sanatçını kişiliği arasındaki ilişkiye odak-
lanan ve usta müzisyenin yaşamını Salieri 
üzerinden anlatan bir klasik.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan , dünya müzik tarihinin
unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio
Salieri’nin hikeyesi kapalı gişe oynuyor.

GÜNDEMGÜNDEM
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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu En-
tertainment iş birliği ile kapalı gişe sahnelenen 
“Amadeus”un, Kasım ve Aralık ayı oyunlarında 
sayılı yer kaldı. 

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve 
usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönetti-
ği, başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Sa-
lieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus 
Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) 
paylaştığı oyunun hazırlıkları, 6 ayrı atölye-
de 2,5 ay sürdü.

Pazarlama ve tanıtım tarafında 25 kişilik bir eki-
bin bulunduğu oyun için Nalan Alaylı tarafından 
78 farklı kostüm hazırlandı…

1000 metreden fazla kumaşın kullanıldığı kos-
tümleri el yapımı şapkalar ve 40 adet peruk ta-
mamlıyor. Yine 40 adet el yapımı mask ve özel 
olarak imal edilen 40 adet dönem ayakkabısı 
“Amadeus” oyunu için hazırlandı.

“Amadeus”, sahne önünde 35 kişi, sahne arka-
sında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev 

kadrosuyla, sezonun en çok ses getiren prodük-
siyonlarından biri oldu. 

12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan 
oluşan “Amadeus”, 18. Yüzyılda Viyana’da 
yaşayan efsane besteciler Wolfgang Ama-
deus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışma-
sını ele alıyor.

“Amadeus”un kostümleri Nalan Alaylı tarafın-
dan hazırlanırken, dönem makyajları ise Neri-
man Eröz’e ait…

YAPIMCI: Çolpan İlhan & Sadri Alışık 

Tiyatrosu ve Piu Entertainment

YAZAN: Peter SHAFFER

ÇEVİREN: Nüvit ÖZDOĞRU

YÖNETEN: Işıl KASAPOĞLU 

OYUNCULAR: Selçuk YÖNTEM, 

Okan BAYÜLGEN, Özlem ÖÇALMAZ

DEKOR: Hakan DÜNDAR

KOSTÜM: Nalan ALAYLI

IŞIK: Kerem ÇETİNEL

MÜZİK DİREKTÖRÜ: Volkan AKKOÇ

HAREKET DÜZENİ: Senem OLUZ

DRAMATURG:  Bilge Su Kasapoğlu

2,5 AYDA,
6 ATÖLYEDE, 

78 FARKLI KOSTÜM,
40 ADET ÖZEL YAPIM

AYAKKABI 
HAZIRLANDI…

“AMADEUS”UN 
PERDE ARKASINDA

  SİNEMA TARİHİNE 4 OSCAR’LA   
  DAMGASINI VURMUŞTU 

1984 yılı yapımı klasik Milos Forman filmi  
AMADEUS, 24 ve 25 Şubat 2017 tarih-
lerinde İstanbul’da iki galayla gösterime 
girmişti. Dev bir orkestra ve koro tara-
fından icra edilen  Amadeus’un müzikleri 
filminden sahneler eşliğinde hem işitsel 
ve hem de görsel anlamda  sanatsever-
lere adeta bir sinema şöleni yaşatmıştı. 
“Man on the Moon”, “One Flew Cver 
the Cuckoo’s Nest” ve “Hair” gibi film-
lerin de yönetmenlik koltuğunda oturan 
çek yönetmen Miles Forman 1984 yapı-
mı  Amadeus filmi, klasik müzik tarihin-
de Mozart’ın yaşam hikayesi olarak gör-
kemli bir şekilde çekmişti.

Peter Shaffer’in 1979 tarihli oyunundan 
uyarlanan kurguyla beyaz perdeye taşın-
mıştı. Otoriteler ve eleştirmenler tarafaın-
dan sinema tarihinde  klasik müzik ekse-
nine alan “En İyi Film” olarak anılan ve 
başarısını toplamda 8 Oscar, 4 Bafta ve 4 
Altın Küre ödülüyle pekiştiren dev yapım, 
Wolfgang Amadeus Mozart’ın besteleri ve 
John Strauss’un bestelediği müzikleriye ha-
fızalara kazınmıştı.

Toplam 20 şarkının yer aldığı soundtrack, 
Billboard başta olmak üzere müzik listele-
rinde zirvelere çıkmıştı.



yenler, müziksel rolleri üstlenen kişiler ve  kendi özel isimleriyle birlikte, şarkı tiplerin-
den ve danstan da bahsederken Mezopotamya, Sümer, Akad ve Hurri etkilerinin her 
konuda kendisini gösterdiğini ve yazıyla birlikte bir çok medeniyet ve kültür ögesinin 
de beraberinde geldiğini, bu etkilerin arasında  müziğin de olduğunu  belirtmektedir                                                           
(Ünal, 2004, s.98-118). Alp (1999)’den alınmış olan  görseller, Hitit Medeniyeti’ne 
ait olan rölyeflere işaret etmekte olup,  farklı müzik sahnelerinin tasvir edilmiş olması 
ve  müzik grubu, dans ve müzik ilişkisi, bireysel icra gibi unsurlara dikkat çekmesi 
açısından önem taşımaktadır.

Konuya iletişim ve etkileşim penceresinden bakıldığında ise, bireyler ve insan grupla-
rı  arasında olduğu kadar toplumlar arası iletişim ve etkileşimde de müziğin önemli 
bir rol oynadığı, savaş, göç, ticaret gibi sosyal olaylarla bir araya gelen, karşılaşan 
toplumlardaki müziksel icra biçimlerinin ve çalgıların paylaşıldığı, bazı değişikliklerle 
ya da benzer şekilde kullanılmaya devam edilmiş olduğu, kültürel ihtiyaçlara cevap 
vermediği için zamanla terk edilmiş olanlarının yanı sıra, yeni çalgıların da ortaya 
çıktığı görülür. Çalgılar ve vokal icra hangi sosyokültürel ihtiyaçtan dolayı biçimlenmiş, 
hangi tür etkinliklerde kullanılmış olursa olsun onlara gerçek kimliğini verenin elbette 
öncelikle o çalgıyı seslendiren ya da vokal icra gerçekleştiren kişi olduğu açıktır. Gerek 
dans gerekse, barınma, beslenme, dil vb. diğer kültürel unsurlarla dolaylı veya dolay-
sız bir şekilde bütünleşik olarak gerçekleştirilen bu icranın ne şekilde olacağını hangi 
durumlarda ve periyodlarda gerçekleştirileceğini de elbette icracının da içerisinde 
yaşadığı toplumsal yapı belirler. Bu anlamda ilkel, geleneksel ve eski topluluklardan 
bir çok örnek verilebilir. Örneğin, farklı isimlerle adlandırılsa da dünyada büyük bir 
yaygınlığa sahip olan şaman  figürü büyüsel güçlere sahip olduğu düşünülen bir kişi 
olarak karşımıza çıkarken, sadece kendi dönem ve coğrafyasını değil, kültürel akta-
rım vasıtasıyla takibeden toplumları da etkilediği öne sürülebilir. Şaman’ın hazırlığına, 
icrasına ve içerisinde yer aldığı sosyal psikolojik ve sosyokültürel bağlama kısaca bir 
göz atılması, insanlığın en eski dönemlerinden günümüze uzanan süreçte  müzik, 
doğa, doğaüstü güçler ve insan ilişkisine güzel bir örnek teşkil edecektir. 

Bazı uygulamalar ve dışavurum şekilleri açısından coğrafi olarak değişkenlik gösterse 
de özellikle külahı, cübbesi ve davulu (ve tokmağı) ile karakterize olan şaman figürü, 
kendine özgü kıyafeti, taktığı zil, çıngırak, ayna gibi cisimler, üzerinde çeşitli sembollerin 
bulunduğu şaman davulu, tokmağı, kendine has bir dans ve icra şekli açısından her dö-
nem çok önemli bir kültür taşıyıcısı ve sağaltımcı olmuştur. İnanışa göre, şaman, cübbe 
ve davulunu kendi arzu ve isteğiyle değil, fakat hizmetinde bulunduğu ruhun emir ve il-
hamına göre yaptırır, cübbe ve davulun vasıfları ve biçimi, süsleri, bütün teferruatıyla bu 
ruh tarafından tarif edilir,  ruhun istediklerinden en ufak bir nesne eksik olursa bu cübbe 
ve davul ayin yapmaya yaramaz (İnan,1986, s.91). Şamanların davul sahibi olmaları da 

tıpkı cübbe sahibi olmaları gibi, koruyucu ruhların emriyle olurken, hiç bir şaman kendi 
arzu ve isteğiyle davul yaptıramaz; yaptırdığı davulu, koruyucu ruh veya ruhlar tarafın-
dan kabul edilmedikçe kullanamaz (İnan, 1986, s.94). Şor kamları davul yapma emrini 
(ilhamını) Mustağ denilen ve şamanın bütün ömrü boyunca kaç tane davul kullanabile-
ceğini tayin eden dağdan alır ve inanca göre  tayin edilen sayı tamam olunca şamanın 
ömrü de tükenmiş olur (İnan, 1986, s.94). Davul yapmak için kayın ağacı yahut sedir, 
deri, madeni süsler, kıl sicimler kullanılırken, davul yapılacak ağacın, obadan uzakta 
bitmiş, insan ve hayvan dokunmamış temiz ve sağlam olması gerekmekte, davul yapıl-
dıktan sonra ardıç ağacı yakılıp tütsülenmekte, ruhlara şarap serpilmektedir. Ayrıca her 
davul, şamanın ölümünden sonra ormana götürülüp, parçalanır ve bir ağacın dalına 
asılır; şamanın ölüsü de bu ağacın yanına gömülürken şamanın defni esnasında hususi 
ayin ve merasim yapılmaz, ilahiler de okunmaz (İnan, 1986, s.94, 95).

Tüm bu bilgilerden yola çıkıldığında, doğa ve  doğaüstü güçler ile bağlantısı dolaysız 
şekilde kurgulanmış olan şaman icrasının salt bir dans, vokal ve çalgı icrası olarak dü-
şünülmesi elbette yanlış olacaktır. Müzik icracılarına ve müziğe yüklenen görevler, so-
rumluluklar, toplumdan topluma farklılık gösterse de en temel ortak nokta; bu icraları 
kuşatan kültürel çevrenin, inanç biçimlerinin, kullanılan dillerin, konuşma biçimlerinin, 
coğrafyanın,  müziğin ve müzik icrasının temel karakteristiklerini belirlediğidir. Öyle ki 
çalgıların yapım ve  hazırlanmasından, vokal ve çalgısal icra biçimlerine, icranın içerisinde 
gerçekleştirildiği bağlamlara değin topluluk üyeleri kadar–belki de en az o kadar- doğa 
ve doğaüstü güçlerle ilgili inanç dünyasının etkili olduğu gözlemlenir.

Tarihin çok farklı dönemlerindeki değişik kültürlerde, müzik icralarına, icracılara çal-
gılara ve onların seslerine yüklenen yoğun anlamlar söz konusu olduğu gibi Türk 
kültürünün çok önemli bir figürü olan Dede Korkut’un kopuzunun sesi bile ciddi an-
lamda metaforik bir unsur olarak kullanılmıştır. Ögel’in de vurguladığı üzere, müzik 
ve kopuz veya saz, tedavi eden, ruhları dinlendiren, iradelere güç etkisi veren, aynı 
zamanda toplulukta birlik yaratan, sosyal aletler olup, kopuz yalnızca tedavi ve kötü 
ruhları kovmada kullanılmayıp, velilik ve ululuk sembolü, gazi erenlerin başına ne 
geldiğini söyleyen bir sembol, ulularla haberleşme, medet ve yardım isteme sesi, ko-
puzla öğülen yiğitlere güç veren, boğalar ile buğralar yenmelerine imkan veren, ilahi 
bir ses, topluluğa haber veren, halkı uyaran, iyi ruhları çağıran,  kötü ruhları kovan 
kutlu ses olarak da değerlendirilmiştir (Ögel, 1991, s.4, 5).

Sonuç olarak denilebilir ki; insanlığın ilk  dönemlerinden itibaren kendisine kesintisiz eşlik 
eden ses unsuru ister insanı çevreleyen doğal seslerden gelsin isterse de  bizzat insan 
tarafından üretilsin, sosyokültürel bağlamda  yaşantının en gerekli unsurlarından biri 
olagelmiştir. En eski toplumlardan itibaren, toplu yaşamın temel karakteristikleri ara-
sında yer alan dinsel ve resmi etkinliklerde ses ve çalgı icrasının kullanımı sistemli hale 
gelmeye başlamış, ayrıca müzik, gündelik hayatın bir çok yönünde de önemli roller 
üstlenmiştir. Öyle ki müziksel unsurlar,  bazı efsanevi, mitolojik anlatılarda, kültler içeri-
sinde kimi zaman en önemli belirleyici ve tanımlayıcı unsurlar arasında yer almıştır. Eski 
medeniyetlerden kalan metinler ve görsel malzemeler, bu toplumların sistemli bir çalgı 
ve icra kültürünün olduğunu gösterirken,  çok büyük bir çeşitlilik gösteren çalgıların 
ve icra şekillerinin oluşmasında, çeşitlenmesinde ve toplumdan topluma aktarılmasında 
göç, savaş, ticaret gibi sosyal olaylar büyük bir önem arz etmiştir. Müziğin, resmi ve din-
sel yaşamdaki işlevleri, müzik, doğa, doğaüstü ve  insan ilişkisi, gündelik yaşantı kadar 
sembolik dünya ile de ilişkilendirilmesine sebep olmuştur.  

Müzikli sahneler içeren bazı Hitit rölyeflerinden örnekler (Alp,1999).
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İnsanlığın düzenli ve birlikte yaşama geçmesiyle birlikte doğal olarak insan ve onu ku-
şatan tüm unsurlar da sistematik bir düzenleme ve  sınıflandırmaya tabi tutulmaya, 
yaşamsal gereksinimlerin getirdiği pratikler ve elbette bunlarla ilgili olan söylemler de 
etkin bir şekilde yapılandırılmaya başlanmıştır. En eski dönemlerden itibaren konuş-
ma dili, beslenme, barınma  biçimleri, coğrafya ve bunlarla ilgili pratik ve söylemler 
ne olursa olsun, bu toplulukların  en temel ortak noktalarından biri, yaşantı içerisinde 
“ses”ve “ses ile ilgili unsurlar”a azami önem vermeleri olmuştur. Zira, insanlar arası 
iletişimin en önemli unsuru olan,“konuşma dili”nin birincil bileşeni de “ses”tir. Ses’e 
verilen bu önem, mekanik olarak ses’in bizzat kendisine yönelik olabildiği gibi “ses ile 
ilişkilendirilmiş olan sembolik dünya” ile ilgili de olabilmektedir. İnsan, bu doğrultuda 
kimi zaman çevresinde duymuş olduğu      “doğa sesleri”ni  taklit etme yoluna gitmiş, 
bu doğrultuda günümüzde kullanılan çeşitli çalgıların en ilkel şekillerini icad etmiştir. 
Ayrıca kendi ağız ve bedenini, çeşitli uzuvlarını kullanarak çıkardığı sesler ile de aynı 
yönde bir çabası olmuş, ritim unsurunun da önemli ve vazgeçilmez katkısıyla bu 
seslerin çeşitlenmesi, biçimlenmesi ve zamanla kategorize edilerek müziğin belirli bir 
sistematiğe kavuşması kaçınılmaz olmuştur. Ritim ve ses unsurları ile ilgili bu çaba-
ların ise en eski insan topluluklarından itibaren yaşamsal ihtiyaçların yanı sıra, doğa 
ve doğaüstü güçlerle iletişim ve bunlarla ilgili tasavvurlar çerçevesinde şekillendiği 
açıktır. Finkelstein’a göre, henüz keşfedilmemiş, buyruk altına alınmamış olan doğa, 
gizemli, güçlü, canlı kuvvetlerin cirit attığı bir yer olarak görülürken, ateşin, mızrağın, 
baltanın, tekerleğin, kayığın, çanak-çömleğin icadıyla doğa ilk kez gerçekten buyruk 
altına alınmış, bunun yanı sıra  ilkel kabileler doğayı büyü ayinleriyle de denetim al-
tına almaya çaba göstermiş, bu ayinler, şiiri, dansı ve müziği, vücudu boyayarak ve 
tahtadan yapılmış olan maskeler kullanarak bir takım hareketler içinde birleştirmiştir(-
Finkelstein,1986, s.19). Müzik, gündelik yaşantının çeşitli etkinlikleri içerisinde oldu-
ğu gibi, resmi ve dinsel nitelikteki törenlerde toplu veya bireysel olarak kimi zaman 
da dans eşliğinde yer almıştır. Dans, sonsuz olarak yinelenen tartımlı bir örüntüden 
ibaret olup, ilkel müzikteki tartımlar büyük karmaşıklık kazanmış,  bunu sağlayan da 
ayin dansında elleri, parmakları ve ayakları kullanmada edinilen olağanüstü beceriyle 
kol ve bacakların, baş ve bedenin karmaşık çapraz hareketleri olmuştur (Finkelste-
in,1986, s.21).

Zamanla seslere ve çalgılara dinsel ve resmi çerçevede sembolik işlev ve anlamlar da 
yüklenmiş, öte yandan müziksel unsurlar gündelik yaşantı içinde de kişiler arası iletişi-
min önemli bir boyutuna işaret etmeye başlamıştır. Kültürel ihtiyaçlar doğrultusunda 
bu seslerin sistemli bir şekilde ele alınma ihtiyacı hissedilmiş, gerek çalgılar gerekse 
vokal ve çalgısal icra biçimleri konusunda düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Di-
ğer bir deyişle “müzik” daha sistematik bir şekilde ele alınmaya, kültürel ihtiyaçlara 
binaen “kalıba sokulmaya” başlanmıştır. Her ne kadar, müzik ve müziksel unsurlar, 
eski toplumlarda ve ilkel yaşantıda, mitolojik figürler, doğaüstü güçler, efsanevi ve 
resmi karakterler ile ilişkilendirilmiş olsa da sonuçta “müziksel roller”i üstlenecek “ger-
çek” kişilere ihtiyaç  olmuştur. Bununla beraber, gerek dans gerekse müziksel icra 
boyutunda söz konusu etkinliklere toplumun birçok bireyinin katıldığı göz önüne 
alınacak olursa bu konudaki eğitimin de çocukluktan itibaren ağırlıklı olarak taklit 
ve sözlü aktarım  esasına dayanarak gerçekleştirildiği, bazı toplumlarda ise zamanla 
daha sistematik bir eğitim, öğretim sürecine geçildiği görülür. Zira, özellikle toplum 
için hayati önem taşıdığına inanılan bazı etkinliklerde müziksel rolleri üstlenen kişilerin 
bu alanda oldukça ehil, yani doğru yetiştirilmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, büyü 
ve sağaltım işlemlerinden, doğum, adak, erginlenme, tapınma ve ölüm törenlerine 
kadar geniş bir yelpazedeki bu etkinliklerde görev alan kişilerin, birlikte yaşamın esas 
olduğu en eski toplumlardan itibaren hiyerarşik yapıda belirli bir yer almış olduklarını 
da belirtmek gerekir.

Bazı ses icracıları zamanla ellerindeki çalgılarıyla gezgin ozanlara dönüşmüş, kültür 
aktarıcısı olma rollerini de üstlenmişlerdir. Özellikle lirler ve lut tipi çalgılar-ki günü-
müzden örnek vermek gerekirse; bağlama, kopuz, lavta gibi çalgılar buraya dahildir- 
ozanların elinde büyük bir yaygınlık göstermiştir. Çalgıların gövde ve çeşitli bölümle-
rinin yapımında hayvan derileri, ağaç, fildişi, deniz kabukları, kamış, hindistan cevizi 
kabuğu gibi çok geniş çeşitlilikteki malzemeden, diğer bazı parçalarının ve icrada 
kullanılan gereçlerin eldesinde ise çoğunlukla bağırsak, ipek, kıl ve  çeşitli bitkiler-
den yararlanılmış olduğu görülür. Bazı çalgılar ise, örneğin ok yayı gibi eşyaların aynı 
zamanda müziksel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde geliştirilmesi ya da bizzat 
oldukları şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Tüm bunların ötesinde kimi çalgıların 
üzerindeki süslemelerin ise ilgili toplumun kültürel, sembolik, mitolojik, inançsal dün-
yasından, yerel kültlerden kaynaklandığını belirtmek yanlış olmayacaktır.

Eski medeniyetlerde çok büyük boyuttakilerinden, en küçüklerine davulların; farklı 
boyut, tip ve tel sayısındaki arp, lir ve lutların; gerek yapıldıkları malzeme gerekse 
ağızlık biçimleri, büyüklükleri, boru ve delik sayıları açısından farklılık gösteren, geniş 
çeşitlilikteki nefesli çalgıların ve idyofonların -ki zil, simbal, kastanyet, gibi çalgılar bura-
ya dahildir-  kullanılmış olduğu, gerek görsel kaynaklardan, gerekse yazılı metinlerden 
anlaşılmaktadır. Ayrıca günümüzde halen varlığını sürdüren ya da yakın dönemde 
yaşamış ve  görsel/işitsel olarak belgelendirilebilmiş ilkel ve geleneksel topluluklarda 
da en eski toplumlarda kullanılmış olan çalgıların benzerlerine rastlanabilmektedir. 
Eski medeniyetlere ait farklı şekillerdeki –kabartma, vazo resmi, duvar resmi vb.- 
görsel ve –çivi yazılı tabletler, vb.- yazılı malzemelerdeki tasvirler gerek müziksel icra 
biçimleri, gerek kullanılan çalgılar gerekse müziğin içerisinde yer aldığı, etkinlikler 
konusunda oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca mezarlara koyulmuş olan 
eşyalar arasında müziksel işlevlere sahip olduğu anlaşılan nesneler de dikkat çekmek-
tedir. Bachmann’a göre Eski Tunç Çağı’na tarihlendirilen bulgular arasında yer alan 
ve çalgı olarak kullanılmış olması muhtemel, ziller, sistrumlar, çıngıraklar, birbirine 
vurmalı çubuklarla beraber, genellikle mezar kazı alanlarında bulunmuş olan bu şe-
kildeki objeler kült işlevlerine sahip olmuş, buluntular arasındaki, el ve ayak bileklerine 
takılan ve vücudun hareketiyle doğru orantılı olarak ses çıkartan bilezikler,  düdükler 
ve flütlerin yanı sıra kemikten yapılmış çeşitli objeler, çeşitli tipteki davullar, lir ve arp 
benzeri çalgılar  da kullanılmıştır (Bachmann, 2004, s.7-15).

Kaynaklardan, Eski Mısır medeniyetinde kullanılmış olan çalgıların Sümerler  ve di-
ğer Mezopotamya medeniyetlerinde de bazı biçimsel değişikliklerle yer aldığı, ticari, 
siyasi ve diğer coğrafi etkileşimlerden dolayı Antik Yunan, Urartu, Frig ve Hitit  gibi 
eski Anadolu medeniyetlerinin müzik kültürü dahilindeki müziksel unsurların da bu 
etkileşimlerden nasibini aldığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda örneğin, Eski Mısır, Me-
zopotamya ve Anadolu medeniyetlerinde yaygın olarak kullanılmış olan lut ve lirlerin 
büyük bir çeşitlilik gösterdiği, Eski Mısır’da çoğunlukla görülen yay arp tasvirlerine 
karşın diğer medeniyetlerde daha çok köşeli arplerin kullanıldığı göze çarpar. Öte 
yandan tek bir medeniyetin farklı dönemlerinde de çalgıların şekil ve diğer teknik 
özelliklerin yanı sıra icra biçimleri açısından değişiklik gösterdiği görülür. Ayrıca kay-
naklardan, müziğin farklı sosyal alanlar, törenler ve çeşitli oyunlarla ilişkisi ve şarkı 
ve icra tipleri konusunda bilgi sahibi olmak da mümkün olmuştur.  Örneğin, Hititler 
ve çağdaşı olan  eski Anadolu toplumlarında müzik, dans, eğlence kültürünün yanı 
sıra akrobatik oyunların da söz konusu olduğunu, dini ayinlerin ve tanrılarla olan 
ilişkilerin, günlük yaşantı ve insan ilişkilerinin bir aynası olduğunu vurgulayan Ünal, 
bazı metinlerden  ve kimi mitolojik karakterlerle ilgili anlatılardan da örnekler vererek, 
müziğin büyücülük ve tıp alanlarıyla bağlantıları, çeşitli resmi ve dinsel törenlerdeki 
müziğin, kuralları,  icra biçimleri ve çalgıların işlevleri, solo icra ve koro icrası, müzis-

İnsanlığın ses ve müzik doğası :
Kısa bir giriş
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Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler 
dünya ekonomisinde yeni ekonomi olarak 
adlandırılan teknoloji tabanlı yönetilen bir 
ekonomiyi ortaya çıkartmıştır. Yeni medya-
nın yarattığı ekonomi pek çok üründe ol-
duğu gibi kültür ürünlerinin de tüketiminde 
yeni eğilimler yaratmış ve yeni bir ekono-
mik yönetim anlayışını ortaya çıkartmıştır. 
Kültür endüstrisinin bir bileşeni olan müzik 
endüstrisi yeni medyanın ortaya çıkması ile 
beraber radikal değişikliklere uğramıştır. Bu 
değişimler müzik ürünlerinin üretiminden 
dağıtımına kadar ki bütün süreçleri etki-
lemiş ve dijital müzik endüstrisini kurarak 
müzik endüstrisini yeniden yapılanmıştır. 
Spotify, Facebook, Twitter, Youtube, Ins-
tagram gibi sosyal ağ sitelerinde dinleyiciler 
müzik dinleyebilme ve yeni müzikler keşfe-
debilme şansı yakalarken, müzisyenler ve 
müzik yapımcıları da değişen sektör şartla-
rına ayak uydurarak sosyal medya hesapları 
yöneterek işlerinin tanıtım ve dağıtım çalış-
malarını sürdürmeye başlamıştır. Youtube, 
I tunes ve Spotify gibi şirketler de müzik 
sektörüne gelen dijitalleşme alternatifi ile 
uyguladıkları politikalarla sektörün artık di-
jital ortamlara geri dönülmez şekilde girdi-
ğinin ve üretim ile tüketim ilişkisinin hızlı ve 
alternatif bir yolda göstergesi olmuşlardır.

APPLE’DAN DİJİTAL’E ATILIM… 
Dijital değişimle birlikte müzik sektöründe 
fiziki albüm satışı olarak adlandırılan cd, 
kaset, plak albüm satışlarında azalma gö-
rülmüştür. Yeni medya aracılığı ile müzik 
dinlemeye başlayan yeni tüketici internet 
aracılığı ile müzik dinlemiş ve bu resmi 
olmayan yollarla dağıtılan müzik, korsan 
müzik olarak adlandırılmıştır. Korsan mü-
zikle müziğe dijital yollarla ulaşan tüketici 
fiziki formatlarda satılan müziğe para har-
camamaya başlamıştır. Müzik endüstri-
sinde 2000 yılından sonra fiziki satışlarda 
azalma görülürken herkes ‘sektör bitiyor 
mu?’ sorusunu gündeme getirmiştir. Fiziki 
satışların azalması, müziğin korsan olarak 
dijital tüketilmesi endüstriyi yeni arayışlarla 
yönlendirmiştir. 2003 yılında Apple’ın dahi 
yöneticisi Steve Jobs, iTunes adlı dijital 
müzik platformunu hizmete açarak müzik 
endüstrisinde devrim niteliğinde bir yenilik 
yapmıştır. iTunes korsan olarak bedava tü-
ketilen dijital müzik ürünlerinin resmi bir 
biçimde, para karşılığında satılarak dijital 
müzik endüstrisinin oluşmasına öncülük 
etmiştir. Dijital müzik endüstrisi 2003 yı-
lında doğmuş ve 2013 yılına kadar geçen 
on yıllık süreç içinde büyüme göstermiştir. 
Bu büyüme yeni medya ile müzik endüstri-
sinin ortak paydada buluşarak geleneksel 
müzik ekonomisinin dijital müzik ekonomi-

sine dönüşünü sağlamıştır. Bu teknolojiye 
dayalı araçların arasında ise internet, cep 
telefonları/mobil telefonlar, i-podlar, tab-
letler gibi araçların gelişiminin de büyük 
etkisi vardır. 

2000’li Yıllardan Günümüze
Türkiye’de Popüler Müzik ve
Dijital Müzik Dönemi;
2000’li yıllar alternatif müzik grupları ve sanat-
çıların ortaya çıktığı dönemdir. Aynı zamanda 
rock müziğin itibar kazandığı ve Duman, Mor ve 
Ötesi, Manga, Badem gibi grupların çok popü-
ler olmasına vesile olmuştur. Bu dönemde Türk-
çe sözlü popüler müziğin alaturka müziklerden 
etkilenmesi sonucu pop ile arabesk ve fantezi 
türlerinin etkileşiminden yeni bir müzikler orta-
ya çıkmıştır. İnternetin getirdiği imkanlar, CD ve 

kaset bandrollerini ve dolayısıyla satışlarını her 
sene ivmeli bir şekilde düşürmektedir. Bu nokta-
da, 2002-2007 yılları arasında korsan satışların 
varlığı, internetten korsan albüm indirmenin 
yaygınlaşması ve Facebook ile Youtube gibi 
sosyal ağ sitelerinin toplumsal yaşantı-
mızda yavaş yavaş aktif hale gelmesiyle, 
müzik albümleri bandrol sayılarının düşüşü 
kaçınılmaz olarak gerçekleşmiştir. 2010 ve 
sonrası dönemde, o döneme kadar bilinen 
tarzlar dışında  çok fazla üretim olmayan 
başka tarzların da eklendiği görülmüştür.  
Dolayısıyla,  müzik sektöründe daha çok 
türde popüler müzik tarzıyla karşılaşmak, 
gelişen teknolojinin sağlamış olduğu im-
kanlarla albüm yapım maliyetlerinin düşü-
şü nedeniyle gerçekleşmiştir. Ayrıca Youtu-
be’a yüklenen amatör ve profesyonel birçok 

DİJİTAL
PLATFORMLAR
Yüz binlerce cd’lik arşiv son yıllarda
alınan ivmeyle artık bir tık uzakta, milyonlara ulaşıyor… 
Dijital değişimle birlikte müzik sektörünün mekanik
alanında cd satışları azalmış, yapımcılık krize girmiştir…

Kültür endüstrisinin
bir bileşeni olan müzik 

endüstrisi yeni medyanın 
ortaya çıkması ile

beraber radikal
değişikliklere uğramıştır.

Bu değişimler müzik 
ürünlerinin üretiminden 
dağıtımına kadar bütün 

süreçleri etkilemiş ve 
dijital müzik endüstrisini

kurarak müzik endüstrisinin 
yeniden yapılandırmasını 

sağlamıştır.



VİZYON EKİM 2021   49

ARAŞTIRMAARAŞTIRMA

48   VİZYON EKİM 2021

SPOTIFY
Spotify teknolojiye daha hâkim kullanıcıların 
tercihidir. Ücretsiz üyelik modelinde birkaç 
şarkıda bir sesli reklam barındırmaktadır. 
Dinlediğiniz parçaları Instagram, Twitter ve 
Facebook gibi sosyal medya platformlarında 
paylaşmak mümkün. Spotify’ı kullanmak için 
sitesinden programını indirebileceğiniz gibi 
programın neredeyse aynı ara yüzde yapıl-
mış tarayıcı versiyonuna da ulaşılabilmekte-
dir. Sevdiğiniz sanatçı veya şarkıyı kullanarak 
radyo başlatma özelliği de bulunmaktadır. 
Spotify’ın kurucuları Daniel Ek ve Martin Lo-
rentzon ikilisidir. Spotify 23 Nisan 2006’da İs-
veç’te kurmuştur. Müzik zevki perspektifinde 
bireysel ya da birden çok kullanıcının ortaklaşa 
dinleyebildiği, müzik listeleri oluşturulabilme 
ve diğer kullanıcılarla etkileşim halinde olup 
paylaşım yapılabilmektedir. Kullanıcılar yeni 
müziklere ulaşmakta, kullanıcılar arasında 
özel mesajlaşma özelliği de bulunmaktadır. 
Üretilen müziğin üreticiler tarafından ve ar-
kadaşlarının dinledikleri müzikler takip edebil-
me olanağı bulunmaktadır. Spotify’a tablet, 
telefon ve bilgisayarlardan erişim sağlamak 
mümkün kılınmıştır. Üretici konumunda olan 
sanatçılar Spotify uygulamasından verimli bir 
şekilde yararlanmak ve hayranlarıyla daha iyi 
etkileşim kurmak, şarkı göndermek ve çalış-
malarını tanıtmak için profillerini kontrol ede-
biliyor olmaları spotify kullanıcıları için önemli 
bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Spotify 
platformunun bağımsız, isimsiz ve ünlü ol-
mayan ve özellikle alternatif müzik yapan 
sanatçıların keşfedilmesine olanak sağlamak 
için oluşturduğu çalma listeleri müzisyenlerin 
ürettiği içeriği kullanıcıyla sunması da oldukça 
önemlidir.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI
ADELE DİNLEME REKORLARI 
KIRDI…
Adele, parçasını yayınlandığı gün, dünya 
çapında 24 milyonu aşkın dinlenme almış-
tır. K-Pop grubu BTS’in “Butter” şarkısıyla 
Spotify’daki “tek günde en çok dinlenen 
şarkı” rekorunu kıran Adele, Spotify Türkiye 
Top 50 listesine ise 30. sıradan giriş yaptı. 
Şarkıya eşlik eden klibiyle de Türkiye’de 
Youtube trendler listesine 6. sıradan giriş 
yapan “Easy On Me”, 3 gün içerisinde 70 
milyon izlenme sayısına ulaşarak hayranla-
rından büyük ilgi gördü.

Ülkemizde YouTube verilerine göre 2021’e 
en iyi giriş yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses 
oldu. Tatlıses’in şarkıları bir haftada 16.3 
milyon kez dinlendi. 2021’in ilk listesinde 
yer alan 10 şarkıcının şarkılarının toplam 
dinlenme sayısı ise 110 milyon. En çok din-

lenen şarkısı ‘Nankör Kedi’ olan İbrahim 
Tatlıses’i Müslüm Gürses ile Sezen Aksu 
takip etti. Dinlenme verilerine göre 2021 
yazında global olarak en çok dinlenen şarkı-
lardan Maneskin’den ‘Beggin’ 600 milyon 
dinlemeye ulaşarak listenin bir numarası 
oldu. Bununla birlikte ülkemizde Ezhel – 
Bul Beni, Sefo – Bilmem mi?, Uzi – KRVN, 
Edis – Patron, Bedo & Patron – Ölebilirim, 
Güneş – Dua , Kaan Boşnak – Barbar 50 
milyona yaklaşık dinlenme sayısına ulaştılar. 

DİJİTAL İLE YENİ DÜNYA…
Müzikseverler artık müziği yeni medya plat-
formlarından dinlemektedir. Bu eğilim mü-
zik endüstrisinde bir dönüşüm yaratmıştır. 
Geçmişte olduğu gibi bir albümü bir kasetçi, 
plakçıya da müzik marketten almak yerine 
internet aracılığı ile dijital olarak satın alma 
eğilimi baş döndürücü bir hızla artmış ve 

müzik üreticisinin bu değişime ayak uydur-
ması gerektiğini kanıtlamıştır. Müzik üreticisi 
artık üretim aşamasından dağıtım aşaması-
na kadar giden bütün müzik aşamalarında 
daha dikkatli olması ve iş planını dijital müzik 
endüstrisinin geliştirdiği iş modellerine göre 
yapması gerekmektedir. Artık plakçıdan 
müzik ürünü satın alma devri kapanmıştır. 
Müzik tüketicisi hiçbir aracı kurum olmadan 
lisanslı çevrim içi mağazalardan bir müzik 
ürününü dijital olarak satın alabilmektedir. 
Bu satın alma işlemini yapmadan önce o 
müzik ürününü dinleyebilmekte ve satın 
alma kararını deneme sonrasında yapabil-
mektedir. Bu tüketicide bilinçlenme yaratır-
ken, üreticide müzik ürününü daha fazla be-
ğendirmek için çaba sarf etmesi gerektiğini 
göstermektedir.

müzisyenin çalışması da müzik sektörünün 
dengelerini değiştirerek müzik sektörüne 
yeni popüler isimler kazandırmaya başla-
mıştır. Bu durum, artık müzik sektörünün 
büyük oranda dijital ortamlar sayesinde 
ayakta duran bir sektör olduğunu kanıt-
lamaktadır. Bu süreçte yükselen bir değer 
olan Youtube ile özellikle 2010 yılı ve son-
rasında arasında birçok yeni isim sektör-
de bağımsız müzisyenler olarak isimlerini 
duyurmaya başlamıştır. Bunlara, 2017 iti-
bariyle birçok yerde konserlerine devam 
eden Yüzyüzeyken Konuşuruz, Büyük Ev 
Ablukada, Son Feci Bisiklet, Deniz Tekin, 
Kalben, Manuş Baba, Evrencan Gündüz, 
Sena Şener, Eda Baba, Ezhel gibi sanatçı 
ve gruplar örnek olarak verilebilir ve bu 
isimlere her geçen gün yeni isimler ekle-
nebilmektedir.

Müzik tüketicisi internet teknolojilerinde 
gelişmeler yaşandıkça müziği internet 
aracılığı ile edinmeyi tercih etmiştir. Mü-
zik tüketiminin internete yönelmesinin 
nedenleri arasında ‘’İstenilen müziğe eri-
şebilmek için, ücretsiz  imkan bulabilmek  
kuşkusuz önemli bir faktör., Geniş ürün 
pazarında , ürün satın alınmadan önce 
klipleri izleyebilmek de kuşkusuz ayrı bir 
avantaj.

Aynı zaman da internet teknolojileri üzerin-
de yaşanan bu gelişmelerden dolayı hem 
fiziki hem de dijital dağıtım alanlarında bü-
yük değişiklikler yaşanmıştır. Bu  modeller 
sayesinde internet müziğin dağıtımında bir 
devrim yaşanmıştır. Geleneksel yöntemler-
le dağıtılan müziğe yeni bir boyut getiren 
dijital dağıtımda müzik ürünü ‘’çevrim içi’’ 
yollarla, anında son kullanıcısına dek ciha-

zına transfer edilmektedir. Ve bu yapılan 
transfer sayesinde yapım şirketlerinden tü-
keticiye, ürünün doğrudan ulaşma imkanı 
sunulmuştur

Yüz binler tarafından
CD’lik arşive sahip dijital
müzik platformları...

Dijital denilince akla gelen ilk 
isimlerden…
YOUTUBE
Youtube ülkemizde müziğe ulaşmak için 
en çok kullanılan platformdur. Üyelik dahi 
gerektirmeyen platform olan youtube, eski, 
yeni, yerli veya yabancı fark etmeksizin her 
türlü müzik içeriğine ulaşmak için adeta 
bir cankurtaran gibidir. Youtube bir video 
paylaşım ve izleme sitesi olarak diğer ör-
neklerden ayrı durmasına karşın yüklenen 
şarkıların gördüğü talep sebebiyle müzik 
sektöründe de önemli bir yer tutmaktadır. 
Youtube’un kendi sitesindeki ifadesi ile 
misyonu, herkese, sesini duyurma ve dün-

yayı tanıma şansı vermektir. Ayrıca şirket, 
değerlerinin dayandığı dört temel özgürlü-
ğü şöyle sıralamaktadır; ifade özgürlüğü, 
bilgi edinme özgürlüğü, fırsat özgürlüğü, 
aidiyet özgürlüğüdür. Youtube’un bir video 
platformu olmasının dışında aynı zamanda 
müzik videolarının ya da seslerinin yüklü 
olduğu bir alan olarak müzik sektörüne et-
kisi, günümüz koşullarında çok büyüktür. 

Youtube’un popülerleştirdiği şarkıcılardan 
ülkemizde Aleyna Tilki dünya da ise Justin 
Biber’ı bir örnek alarak Youtube üzerinden 
bir kitleye ulaşmanın ne kadar hızlı ve isa-
betli dönüşümler sağladığını göstermek-
tedir. Genç yaş da bir şarkıcının yerel bir 
müzik yarışmasında seslendirdiği bir par-
çayla Youtube’da dikkat çekici bir şekilde 
kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Türkiye’de, 
Youtube üzerinden en çok izlenen kanallar 
müzik kanallarıdır. Yapılan araştırmalara 
göre, Netd Müzik adlı müzik kanalı ve Poll 
Production adlı müzik kanalı, videolarının 
izlenmesi açısından sırasıyla birinci ve ikinci 
sıradadır. Ayrıca ünlü isimler arasında vide-
oları en popüler olan kanal şarkıcı Tarkan’ın 
kanalıdır.

2010 yılı sonrasından günümüze kadar 
uzanan süreçte son zamanlarda aktif ça-
lışmalar üreten, konserler veren, seslen-
dirdikleri şarkıları çeşitli platformlardan 
kitlelere ulaştıran ve özellikle Youtube’a 
yüklenen çalışmalarıyla popülerlik kaza-
nan sanatçılar mevcut Manuş Baba, Ez-
hel, Kalben, Deniz Tekin gibi. Bu sanatçı 
ve müzik grupları, o dönemde herhangi 
bir resmi albüm ya da single çıkartmadan 
önce Youtube’a en az bir şarkısı yüklemiş 
ve şarkılarından en az birinin Youtube’da 
900.000 tıklanmayı geçmiş
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