
Henilz ortaokuldayken besteler yapa-
rak, bu muhtegem dilnyaya adm atan
Onur )zmen, m[)ziQe olan ilgisini ve
yeteneklerini daha ileritaStyarak, bu i5in
eQitimini almaya karar vermiS. ilk mtizik
egitimlerini Prof. Dr. Mustafa Apaydm
ve Cumhuriyet Lisesi'nde Silreyya Qa|-
lar'dan alan 6zmen, ayru donem, okul
korosunda ve Polifonik Korolar Derne-
ji'nde korist ve piyano eSlikqisi olarak
gorev yapmry. 1996 yilrndan itibaren
Prof. Muammer Sun'un yonlendirme-
siyle, Yigit Aydtn'dan solfej, kompozis-
yon, piyano ve armoni dersleri almt5.
1998-2004 ytllan arasnda Hacettepe
Aniversitesi Devlet Konservatuvart Kom-
pozisyon Sanat Dalt'nrn Lise ve Lisans
devresinde, 2000 yilrnda bir srni da atla-
mak suretiyle; Burhan 0nder'in armoni,
kompozisyon, solfej, kontrpuan; Yase-
min Marlalr'nm piyano; Prof. ilhan Ba-
ranln gagdaS milzik ve caz milziQi; Prof.
Muammer Sun'un kompozisyon ve or-
kestrasyon; Yrd. Dog. Turgay Erdener'in
armoni, kontrpuan, fAg, kompozisyon
ve orkestrasyon; Okan ttilurat 1zti)rk'iin
halk milzigi; Gilnay Gilnaydtnln divan
milzigi;Dog. Ahter Destanln koro 5efli|i
ve ibrahim Yazto'ntn da orkestra 5efliQi
oQrencisiolmuS.

Halen Hacettepe Aniversitesi Ankara
Devlet Konservatuvan Kompozisyon ve
Orkestra $efliQi Anasanat Dalt'nda oQ-
retim uyesi olan 1zmen'in, sanatsal ve
akademik qalr5malarrnrn yant tra birgok
belgesel ve reklam mlzigi besteleri de
bulunuyor. Dizive film mlziQi bestecili-
Qine bir de akademisyen gozAyb baka-
hm istedik. Bizi nazik ve samimi sohbe-
tiyle karSilayan Onur 1zmen'le harika
bir soyleSi gergekleStirdik. Gelin sizleri
de bu gilzel soyle5inin heyecantna ortak
edelim ne dersiniz?
Sizi biraz daha yakrndan tanryabilir
miyiz? Mtizige olan ilginizi ne zaman
fark ettiniz?
As nda komik Seyer var benim baSla-
mamda. i kokuldaydrk bir arkadagrm org
dersi alryordu, surekli bir gey er galryordu.

5ryordum. Bir gun qaldrQr bir melodi qok
ho5uma gitmi5ti. Ben tabii nota bilmi-
yorum. Eve geldim, bir hesap makinem
vardr, malum hesap makinesinde sayrlar,

gibi. Sonra bu ne acaba diye yola grktrm.
Bir arkadaSrm Beethoven'r n 9.Senfonisi n-
den bahsetmi5ti, ben de acaba o 9. Sen-
foni mi dedim? Ailemde boyle kasetler
vardrama benim pek ilgim yoktu. Gittim
babamla beraber birkag kaset aldrm,
arabada onu beklerken, kaseti koydum,
acaba galacak mr o melodi diye bekliyor-
dum. Sonra o,9.Senfoni'nin 4. bolumun-
deki tema geldi ve i5te o Beethoven'a
vurulma anrm. Daha sonra acaba bagka
neler yapmr5, Beethoven drgrnda kimler
varmrS derken, kendimi bu dunyanrn
iginde buldum.
(ok enteresan, hesap makinesiyle
baglayan bir mtizik seriiveni...
Evet. Sonra TRT eski genqlik korosu gef-
Ierjnden Mustafa Apaydrn bizim kom-
5umuzdu, kendisi Polifonik Korolar Der-
neQi'nin kurucusudur. Onun egi benim
muzik 6$retmenim oldu ve ortaokulda
bestecilik merakrm baSladr, bir geyler
yazmaya ba5ladrm.

14

*ryi 3 A*
--]gtr? "*'

,a*"*{6lll[

.a

BIR

$it nopurtr;, Umit DIRIcAN

'-taqffp

#
n

.$
::

,i&
@'H.5i
Ery.F

,tr
B
IEE'

I
I

ONUR 6ZMEN
!



.e'ii1.
oNUR OZUruni.?:t

ilk bestelerinizi o dtinem yapmrgsrnrz
degilmi?
Evet, ama basit basit ezgiler, melodiler.
Daha gok ozenti 5eyler, ozellikle barok
muzi$i gibi. Ama onlarr inanarak ve he-
yecanlanarak yapryordum. O yaglarda
kimi dinlerseniz onun gibi beste yap-
maya qalrgryorsunuz. Sonra kendimi
Cumhuriyet Lisesi'nde buldum. Orada
TRT (ocuk Korosu $efi Sureyya QaQlar
vardr. Oraya srrf o oQretmen olduQu iqin
gitmi$tim. N/iuammer Sun'la tanr5mam,
onun yonlendirmesi, aldrgrm e0itimler
derken konservatuvara girdim. En buyuk
e0itimim muzik dinlemek oldu o suregte
ama Nlustafa Apaydrn ve Sureyya Qaglar
gibi iki buyuk ismi saymadan geEemem.
Ardrndan Hacettepe Devlet Konservatu-
varr'nda yeniden lise, universite, yuksek
lisans ve akademik kariyerim oyle de-
vam ediyor.
Okan Murat Oztilrk'ten halk miizigi,
Giinay G0naydrn'dan divan mtizigi
egitimleri almrgsrntz. Bu egitimlere
nasrl y<ineldiginizi de o$renebilir mi-
yiz? Genelde Batr miizi$i e!itimi alan
miizisyenlerde bu ilgiyi pek g6remi-
yoruz.,.
Bu biraz enstruman bolumlerimizle il-
gili bir problem, bunun bir problem ol-

duQunun altrnr giziyorum. Ancak kom
pozisyon bolumu igin pek boyle degil.
Zaten kompozisyon bolumlerinde halk
muzigi ve divan muziQi, resmi derstir,
yuksek lisansta da, doktorada da... $u
algryr kesinlikle krrmak gerekir, muzik
aslrnda muziktir. I\4uziQin temelde ka

rakterleri olabilir ama battst, dogusu,
gok onemli deQi1. Yani lVlozart, Bach ne
anlatmaya galrgmrgsa, A5rk Veysel de gok
farklr bir qey anlatmryor asltnda. Aynr Seyi
soyluyorsunuz; farklr enstrumanlarla,
farklr dillerde.Tabii ki muzik yaprsr olarak,
kimisi yatay olarak geligmiq, kimisi dikey

"Dizi muzigi aslrnda ticari
muziktir temelde.

Yani sanatsal felsefeyle
ben bunu yapacaQtm

derseniz, hitap edeceginiz
geniS kitleyi dugur"ursunuz.
Dunyada boyle bir sektor
var sonuqta, film sektoru

de boylel'

olarak. Kimisi makamlar olarak zengin-
legmig ve yuzlerce makam ortaya Erkmrt.
Kimisinde belki iki tane kullanrlan dizi
var ama formu, kontrast ar qok geli5mi5.
laoii bi' N,4ua.rrrer Sur ve Burhar- Or
der oQrencisi olarak, kendi muziQimizi,
kulturumuzu, uQragmakta oldugumuz
alanda nasrl kullanabiliriz? Yerel muzikle-
"in-izle rasrl u us arards saldt muzigire
katkrda bulunabiliriz? Amacrmtz bunun
peginde kogmak. TRT'nin bu konuda
yrllardrr yaptrgr derlemeler ve argiv serisi
de gok onemlidir, bunu da soylemeden
gegmeyeyim. N,4uammer Hoca derdi ki :

"Ne yersen bunyende o olur..."Yani so-
nug olarak her geyden yemek laztm bu
anlamda.
TRT'de yayrnlanan ve mtiziklerini
y azdtfitnr'z "Mor Menekgeler" dizisin-
den bahsedebilir miyiz biraz? Nasrl
galrqmalar yaptrnrz o dcinem?
2000' yrllarda bir tiyaLro rruzig; vap
mr$trrn ve oyun 2 sene oynadt, N,4em

leketimden insan N,4anzaralart. . . Ben
de solfej hocalrQr yaptr!rm igin sonraki
sureqt-o, bazen o pargalarr ogrencile
rimle paylaqryordum. Oradan qok iyi bir
oyuncu olan sevgili Evren Bingol, gok
sevmigti galiba yrllar sonra Serdar Akar'a
bir proje yaparlarken akL na geliyorum.
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..'ii..3.i 'i ein ouNyn soHBET'.7r?;
2007 y lrnda bir Lelevizvor- s oa"i5 ve'iyot
birgok yonetmene, demokrasiyi muzikle
an atln diye. Serdar Akar da ben orkest
rayla an atacagrm diyor ve Evren Bingol
de benimle temas kuruyor, biz Serdar
Akar'a bu projeyi yaptyaruz diyor. Son-
ra aradan yrllar qegiyor ve tekrar Serdar
Akardan telefon geliyor, lVuzikal De-
'noLrasider de n'utlu olmu$ olr.a '. iste
diz der bahseoiyor Sonras,rda serar sL

le buluguyoruz, senaryoyu okuyoruz...
lVor IMenekgeler benim igin gu anlamda
da onemli. Aslrnda Hacettepe Futbol
Takrmr'nrn kurulug oykusu. Hacettepe
mahalLesinde geEen, oradaki gengleri
anlatan bir hikAye. Ankara'ntn 1950'le-
rindeki biraz kabaday delikanlrlar, bazen
agk, bazen komik geyler. Yani hayata dair
her geyi anlatan bir dizi projesiydi. Dizi
lerde goy e oluyor genelde; yaptmct, yo
netmen, senarist, onlar birkag besteciyle
iletigim kuruyorlar ve herkes bir Seyler
yaprp veriyor ve sonraki sureqte de yo-
netmen e dizinin turune gore oturup
galrqmalar yaprlryor. Bun ar arastndan en
yakrSanr, en iyi oiant seqiyorlar. Dizi mu-
ziQi aslrnda ticari muziktir temelde. Yani
sanatsal felsefeyle ben bunu yapacagtm
derseniz, hitap edeceginiz genig kitleyi
duqurursunuz. Dunyada boyle bir sektor
var sonuqta, frlm sektoru de boyle. Dola-
y s yla bagrmsrz dizi diye bir ;ey olmadrQ
iqin, yonetmenler buna dikkat ediyorlar.
Serdar Akar'n N,4or N/enekgeler'de dikkat
etti0i temel 5ey biraz daha klasik muzik
tarzt,yani film muzigine benzer muzikler
ku lanmak oidu.Tabii dizide, orneQin bir
gece kulubu sahnesinde taverna muzigi
tarzr geyLer de yaptrk, halk muzigi de ku -
landrk. Her karaktere gore ayrr ayrr 5eyler
yapryorsunuz. Ama ana unsur, eski Yegil-
gam filmlerini andrracak, o samimiyette
muzikler olmasrydr, yani mottom azbly-
du ozetle.
Film mtizi$iyle dizi mtizigi arastnda
temelde ne gibi aytnmlar var? Ya da
dizi mtizi$i haztrlarken dikkat ettigi-
niz ayrrntrlarla, film mtizigi arastnda
ne gibi farklar var?
Buna N,4or lVenekge erden ornek vere-
yim. Her bolum igin yaklagrk 50 dakika-
lrk muzik kuilanryordum. 50 dakikaltk
muzigin diyelim ki 25 dakikasr, onceki
bolumlerdeki karakter temalart ya da fon
muzikleri oluyordu. Ancak 25 dakikasr-
nr, bazen bagtan bestelemek gerekiyor.
Qunku bir dovug sahnesi ya da kovala-
maca sahnesi var, oraya siz bir onceki
oolImJr -n.t,zig ni (ovarra,zs nr,/, var

koyarsrnrz da koymamalLstnrz. Bolum
geldigi andan itibaren I5-16 saatiniz
var. Yani l5 l6 saat iginde, l5 dakikaltk
yeni muzik bestelemek zorundastntz.
istanbul'da olanaklar qok genig ama
Ankara'da boyle degil, kendi kendimize
halletmeye gal5ryoruz. l5-,16 saatte ne
yapabilirseniz onu kullanryorsunuz. Bu
kotu iS yapmak anlamrna ge miyor ama
filmdeki imkAnlarrnrz daha farklr. Filmde,
bazen 45 dakikalrk muzik yapmak igin
onunuzde 1 ylnz oluyor. Dizinin qekil-
me mantrgr da gok farkl deQil ancak dizi
yolda biraz degigikliQe uQruyor. Karak-
terlerin tam olarak oturmasr ancak 67
bolum sonra oluyor, bu durum senarist
iqin de boyle. Yani ekip olarak ne yapma-
ya galr5trgrnrzr yaklagrk 10. Bolumde an-
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:maya baglryorsunuz. t=akat fi mde oy e
:eQil, bunu bagtan yapmak zorundas -

0r- yaprrr a$arnas , senaryo Lrer'n-
-:: qalr5ma, goruntu kurgusunun a trna
-uzigiyerleStirmek. Once dijital bir gey-
-' yapryorsunuz, sonra bu, profesyonel
-uzisyenlerle gaJrgryorsanrz, nota ha i--: geliyor, orkestra partisyonlarr haline
-::lebiliyor. Qok daha rafine oldugunu
.-.vlemeliyim. Bir dizide de oyle hemen

bolum bagladr diye gitmiyorsunuz
: tette, bn 3-4 ay, ana tema aln olu5tu-
- masr gibi 5eyler var. Ama bu sonraki

, llumlerdeki yeni muzikleri kurtarmryor,
. -a temalar iqin var. Dizide muzik, qoQu

-,man kurtarcr da olabiliyor. Yani bir
..hne sonundaki romantik bak glardan
--.;ziQi a irsantz, bo; uk elde edersiniz.

"Tu rkiye'd e te I evizyo n
sektorunde, reklam

m uziQi, belgesel miziQi,
haber programr miziQi,

ne derseniz deyin; muzik
yapan profesyonel bir

besteci n i n, konservatuva r

okumu$, kompozisyon
e0itimi almr$, armoni ve

belliformlarr ogrenip
rafi nelegmig olmasr

gerekiyorl'

Orayi muzik e kurtarmak zorundas nrz.
Kimi zaman iyi hazrrlanmam 5 bir oyun
cunun hayatrn da kurtarabilir. Sona ko-
yacaQtnz6 dakikalrk bir garkr, koskoca bir
diziyi bile kurtarabilir. Ama fr mde boy e
bir gansrn z yok. Aslrnda filmde, nereye
muzik koyacag nrz degil, nereye muzik
koymayacagrnrz gok onemli. Qunku onu
qok ozel tutmak zorundasrnrz. Dizide i5i
gok gabuk halletmek zorunda o dugu
nrz igin daha az seqiyorsunuz diyebili
rim, en temel fark bu bence.
Sizin ilk uzun metrajlr filminiz Batur
Emin Akyel'in "Meddah" filmi. Ne ka-
dar s0rdU, nasrl galrgmalar yaptrnrz?
Deneyimlerinizi de paylagabilir misi-
niz?
7 B ay gibi bir suregte haz rland. Batur
Emin Akye bana senaryoyu verdi. Oku
dum, uzerinde dugundum, defa arca
gorugtuk o sure iginde. Sonra bana kaba
kurgu geldi, ben o kaba kurgu uzerin
den, temalar d grnda, nere erde muzik
olma , nerelerde o mamalr gok galrSt m.
Sonra muzikleri dijital o arak bestele-
me alar-rasr qaL yor. \ani once teTdyr
buluyorsunuz, temay bulduktan sonra
yan terna ar bulmak zorundasrnrz. Bog
temalar bulmak zorundasrnrz. \4esela
bir ofkeli diyalog surerken, o diyalogun
onune geqmeyecek muzigi bu mal srnrz.
Bazen de gok guzel goruntulerin alt nda
one grkmasr qereken, yani muzik alt de-
nilen sahneler igin muzik yapmak zorun-
das nrz. Bir frlm boyle bir butun haiinde
gelmiyor, parqa parqa, sekans sekans
geliyor; l. Sekans 5 pargadan o utuyor-
.d, 2. .eI ansrr yerle5 'ni, varsa yonetme
nin itiraz ar. Hepsinin sonunda bun aln
notaya a rnmasr, sonra da icra agamasr
na gegilmesi Orada igte artrk tamamen
muzisyensiniz, bestecilik bitiyor, tef
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,fi sin nuNya soHBEr
oluyorsu n uz. Bu n lar kaydediliyor, kayde
dildikten sonra da bitmiyor. Qunku dijital
olarak bestelediginiz muzik belki 3 dakl-
kadrr ama canlr kayrt, bir bakmrqstntz 3

dakika l0 saniye olmu5. Sonra tekrar bir
dijital mudahale a5amast geliyor ve en
sonunda da filmin muzigi ortaya grkmtg
oluyor.
Bizim N/eddah'ta yapt,grmrz sey, gunIn
birinde CumhurbagkanlrQr Senfoni Or-
kestrasr, bunu bir N/eddah Suiti olarak
alrp qalabilir.Yaniyartm saatlik bir suit ha-
line gelebilecek, sanatsal bir yaprt olsun
derdindeydik. Zaten bu dertte olmayan
bir yonetmenin benimle qaltgmasr man-
trksrz olur gunku istanbul'da ellerinin al-
trnda bagka turlu i5 yapabilecek birqok
muzisyen var. Ama biraz daha akademik
muzik soz konusu oldugu zaman, sant-
yorum beraber Ealtgmamrz daha uygun
oluyor.
Az cince siz de stiylediniz, dizi miizik-
leriartrk hem Ulkemizde hem dtinya-
da bir sektor haline geldi. Bu sekt<irU
deSerlendirdigimizde iilkemizi nere-
de gortiyorsunuz?
iVuhakkak dunya standartlarrnda di-
zi-film muzigi yapan muzisyenlerimiz,
bestecilerimiz var bunda hig 5uphe yok.
Ancak dunyadan farklr goyle bir gey var.
Buyuk produksiyonlara baktrgrnrz za-
man, kocaman senfoni orkestralarryla ya
da bu senfoni orkestralarrnt taklit etme
gucune sahip, kocaman bilgisayarlarla
galrgmalar yurutuluyor. Bu kbnularda gok
da iyi durumda degiliz ama dediQim gibi
d;z'nin l.arakleri de gok onemli. OrneQin
Qanakkale'yi anlatan bir dizi yapryorsa-
nrz, qok bagka geyler kullanmak lazrm.
Ne bileyim N/uhtegem Yuzyrl gibi bir dizi
yapryorsanrz, baSka bir gey yapmalrstntz.
Ama pek de yaratr 5eklinde duqunulmu-
yor bunlar, ticari kaygrlar olabiliyor. Bu da

Sunu getirebiliyor, ornegin bir yeniqeri
sahnesinde, populer muzik duyabiliyor-
sunuz. Bazen bu bilingli olarak yaprlrr.
N,4esela Schindier's List gibi bir fi1mde,
korkung savag sahnesinde inantlmaz
romantik bir muzik kullanmak, aslrnda
bilingli bir kontrasttrr. Kubrick'in me5hur
Odyssey filminde, uzay mekiginin aya
dogru kenetlenme sahnesinde IVavi
Tuna Valsi... Bu bilinqli yaprlan bir qalr5

ma ve iyi yaprlmazsa bilinqsizce yaprlmrS
oluyor.
Bir de bizdeki diziler, reklamlarla birlikte
yaklagrk 2),5 saati buluyor. Yurt drgrnda
ise 45 dakikalrk dizi gekiyorlar.45 dakika-
lLk dizi iqin kullanrlacak muzigin kalitesi

1B

"Bir de bizdeki diziler,
reklamlarla birlikte

ya klagr k 2-2,5 saati bu-
luyor. Yurt drgrnda ise 45

dakikal r k dizi gekiyorlar.
45 dakikalrk dizi iEin

kullanrlacak muziQin'' kalitesi gok farklr.

90 dakikalrk diziye siz16
saat harctyorsan z, onlar
45 dakika iqin belki 3-4

gun harctyotlar:'

gok farklr. 90 dakikalrk diziye siz 16 saat
harcryorsanrz, onlar 45 dakika igin bel-
ki 3 4 gun harctyorlar. Dolayrsryla qok
daha ust duzey muzikler kullanrlryor.
Turkiyede qok fazla maddi olanaklarrniz
yoksa boyle l-lans Zimmer'inki gibi bir
studyoya, elektronik cihazlara ve im-
kdnlara sahip olamryorsunuz. toyle bir
srkrntrmrz da var. Turkiye'de televizyon
sektorunde, reklam muzigi, belgese
muzigi, haber programr muzigi, ne der-
seniz deyin; muzik yapan profesyonel
bir bestecinin, konservatuvar okumuS,
kompozisyon egitimi almtg, armoni ve
belli formlarr oQrenip rafi nele5mig olma
sr ge"ekiyor. Orregin esim resim vaptvo'
ondan ogreniyorum. Resim yapmadan
once gunlerce kalem tutmaya qalrgmak,
bir desen uzerinde gunlerce qalrSmak
gibi... Yani aldrgr eQitim, harcadrQr emek
olmadrgr takdirde olmuyor. Ama bunu
ayrrt etme birikimimiz pek yok, o yiz'
den Turkiye'de bu alanlarda galtgan pro-
fesyonel besteci saytst qok qok az. Bu i5i

yapanlar iginde bazen gitar galtp, Sark
soyleyenler bile qok buyuk avantaj ola-
biliyor. Geldiginiz akademik e0itim ba-
zen sizi belli noktalarda trkayabiliyor bu
bir gerqek. Ama temel olarak, ciddi film
muzigi, dizi muziQi, tarihe iz brrakacak
bir 5ey yapmak istiyorsantz bu onemli
Bu illaki hiq muzik egitimi almayan biri
olmayabilir. Diyelim ki konservatuvartn
flut bolumunden mezun olmug olsun. . .

Ben konservatuvar mezunuyum ama bir
enstruman mezunu gibi muzisyenlik ya
pamam. Bir enstruman mezununun da
bir kompozitor gibi dugunerek eleyerek,
tarihe b,rakacak bir i5 yapmd5tl n mun
kun olmadrgrnr dugunuyorum. N/esela
Yalgrn Tura gibi gok buyuk bir isim var,
Yalgrn Tura'nrn yaptrgr fi1m muziklerine
bir bakrn ya da l\4uammer Sun'un. On
larrn muzikleri neden gok farklr gunku
bu insanlar kompozitor. Yani ortada hiq
film, dizi, goruntu yokken bile qok buyuk
eserler yazabi len insan lar.

Bu gtizel sohbet iqin size qok tegek-
ktir ediyoruz...
Ben de qok tegekkur ediyorum bu arada
dergiye de sahip olmu5 o1dum, harika
bir dergi. Turkiyede muzik dergilerine
kavu5mak pek mumkun olmuyor. Hem
bu yonden tebrik ediyorum, hem 5u da
gok onem atfettigim bir 5ey, mutlaka
goruqtugunuz bagka film, dizi muziQi
bestecileri vardtr ama konuyu akade-
mik anlamda da onemsiyor olmantz gok
onemli. ;j'::?t:
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