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NASIL ETKILEDI?

T

ürkiye’nin ilk müzik televizyon kanalı Kral
TV 1 Şubat 2019 tarihinde kapanacak. Bu
haberi ilk duyduğumda hiç şaşırmamıştım.
Geleneksel müzik televizyon yayıncılığının düşüşte olduğunu hepimiz biliyoruz. Hele bir de iş
müzik olunca klasik televizyonu artık takan yok.
Eskiden müzik klipleri televizyondan seyredildi.
Müzik gündemi televizyondan takip edilirdi.
Dijital medyanın ortaya çıkması ile beraber
müzik endüstrisini çok ciddi bir değişim yaşadı.
Bunu hep söylüyorum, dünyada dijitalden en
fazla etkilenen sektör müzik sektörü oldu. Dijital
müziği aldı ve resmen hayatı ona dar etti. Eskiden CD, kaset alırdık. Şimdi hayatımız MP3 oldu.
Eskiden Kral TV’yi açar insanlar klip izlerdi.
Şimdi Youtube’u açıyor, Apple Music ve diğer
platformları açıyor ve istedikleri klibi istedikleri
anda izliyorlar. Düşünsenize, mesela Tarkan’ın
klipini izlemek için hazır bir dijital platform
varken neden siz televizyondan o klibin yayınlanmasını bekleyesiniz? Tak diye dijitale gidiyor
ve o an istediğiniz gibi izliyorsunuz. Bu tüketim
trendi varken bir müzik televizyonuna para
harcamak ciddi bir enayilik. Şimdi olay o kadar
gelişti ki internet televizyonu bile izlenmiyor.
Kimse bir başkasının hazırladığı akışla ilgilenmiyor. Şu an en trend izlenme biçimi stream ve
VOD. Bunu da zaten en iyi YouTube, Spotify ve
Apple Music yapıyor.

BIR ÖNCÜ HAREKET
Bu gelişmeleri gören Doğuş Grubu, kendisini
güncelleyerek Kral markasını gelenekselden
dijitale kaydırdı. Bu bir öncü hareket. Devamı da
gelecek. Bence öncü bir deprem, artçıları da gelecektir, gelmelidir de. Birkaç sene sonra size net
söyleyeyim hiç kimse klasik bir televizyon kanalını klip izlemek için açmayacak. Benzer tehlikeler
Number One TV ve Powertürk TV içinde var. Sadece klip yayını yapmanın değeri kalmadı. PowerTV
bu konuda bir tık üstte. PowerTV’de arada güzel
programlar var. TRT
Müzik ise bir müzik
klip kanalı değil. Bir
müzik kültür televizyonu. Bu yönü ile
Power Grubu ve TRT
Müzik kanalı doğru
yoldalar. Eğer bu
stratejilerini doğru
programlarla devam
ettirirlerse onlar
müzik televizyonculuğuna farklı bir
boyut katabilir.

Özgün Kime ‘Aşık’?

‘Sadece Arkadaşız’,
‘Şeytan’ ve ‘İstiklal’ gibi
dillerden düşmeyen
ve uzun süre listelerde
üst sıralarda yerini
koruyan şarkılarının
yanına bir yenisini
ekleyen Özgün, ‘Aşık’
isimli güçlü ve enerji
dolu şarkısıyla müzik
kariyerine devam
ediyor. Şarkısının video
klip çalışmasında Özgün 25 kişilik bir ekip ile çalıştı.
Yaklaşık 14 saat süren klip çekimleri Ataşehir’de özel
bir mekânda çekildi. Klipte Özgün’ün klip kıyafetlerini ise Hatice Gökçe tasarladı. Klipte Özgün’e bir
kadın oyuncu, iki dansçı ve canlı orkestra eşlik etti.

YENI SISTEMDE TÜKETICI KRAL

Ben Dream Türk TV’den de bir şey beklemiyorum. Demirören grubu o kanala boş yere para
harcıyor. Bir ara onlar da kapatmayı planlıyordu.
Sonra ne oldu bilmiyorum. Ama boş yere sadece
klip yayınlayan kanalların hepsinin sonu çok net.
Şunun anlaşılması lazım. Yeni sistemde tüketici kral.
Üretici ya da o üretimi sunan dağıtımcı değil. Müzik
dinleyicisi “sen bana ne izleyeceğimi söyleyemezsin.
Ben kendim belirlerim ve izlerim” havasında.
Kral TV’nin kapanması bence normal bir
hareket. Bir de paralı klip yayınlama olayı vardı bu
kanalın ki bana sorarsanız kanalın ve Doğuş Grubunun kurumsal imajına da olumsuz örnek oluyordu.
Son birkaç yılda çok ciddi prestij kaybetmiş ve özellikle müzik endüstrisinin emekçileri tarafından çok
ağır eleştirilmişti. Bu durum Kral için de bir kayıp
değil. Dijital çok büyük bir dünya. Eğer Kral yönetimi bu dünyayı doğru bir biçimde okursa ve gereken
doğru hamleleri yaparsa eskisinden daha da güçlü
olur. Şu an dijital de Power Grubu ve Karnaval lider.
Bu iki marka büyük işler yaptı ve yeni nesil dijital
müzik yayıncılığında ciddi bir adım attı.

KLIP PARASI VERENLER KAZIKLANIYOR
Dilerim şimdi Number One Türk ve DreamTürk
meydanı bulup paralı klip gösterme konusunda
suistimaller yapmaz, yaparsa çok ayıp olur. Bu onların
sonunu getirir. Power ve TRT Müzik bu paralı klip
konusuna hiç girmiyor, onlar gerçek yayıncı. Sen gidip
müzik üreticisinden klibini yayınlaması için para
alırsan, kimse kusura bakmasın o adam o parayı sana
verir ama “helal” etmez. Bu konuyu hep yazdım, çizdim
konuştum. Bu sistemi bitirecek olan dijital. Bu müzik
kanallarına para veren solistleri de anlamıyorum. Ciddi
anlamda safsınız hatta kusura bakmayın ama aptalsınız. Aylık 20 bin ile 30 bin lira arasında “klip gösterim”
bedeli altında haraç alıyor bazı kanallar sizden. Sizde
bunu ödüyorsunuz. Kafanız bu kadar safsa o zaman ne
diyeyim siz kazıklanmayı fazlası ile hak ediyorsunuz.

Djital müzik endüstrisi emin adımlarla büyüyor

Biz müzik televizyonlarının dijitale geçişini
konuşurken elime çok taze bir araştırma geçti ve
müzik endüstrisinin dijitalleşme konusunda ne
kadar önemli bir yol aldığını bir kez daha gördüm.
Nielsen’in kısa bir süre önce açıkladığı dünya
müzik tüketim raporunda dijital müzik yayıncılığının nasıl da büyüdüğü gözler önüne serildi.
Sadece ABD’de dijitalden 900 milyar adet müzik
dinletisi olmuş. Aşağıdaki grafikte de göreceksiniz ki sadece dijital müzik dinlemesinde değil
dijital video ile izlenmesinde de ciddi bir büyüme
var. İkisinin artış oranı 2017 yılına göre yüzde 49
olmuş. 2013 yılından 2018 yılına gelinirken sekiz
kat artış göstermiş dijital müzik tüketimi.
Bir diğer araştırma da son üç yılın ilk yarısında
yapılan müzik tüketim verilerini sunuyor. Audio &
Video stream dediğimiz dijitalden müzik dinleme
oranı 2016 yılında yüzde 50 iken bu oran 2018
yılında yüzde 75’e çıktı. Fiziki albüm satışları yani
CD–Plak gibi elle tutulan albüm satışları 2016
yılının ilk yarısında yüzde 20 iken 2018 yılının ilk
yarısında yüzde 11’e düşmüş. Stream yani dijitalden müzik dinleme ve izleme öylesine agresif

2019’un
ilk Türkçe TRT Belgesel yenilendi
Rap klibi T
Türkçe Rap’in sansasyonel
ismi Joker, ‘Element’ albümünün 3. video klip çalışması ‘Rap
Hala Benimle’ ye çekti. Çekimleri
Eskişehir’de 4 günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Anıl
Batuhan Akagündüz üstlenirken
Joker’e kalabalık bir rollerblade
ve breakdance ekibi eşlik etti. Hip
Hop’ın alt elementlerinin işlendiği
görsellerden oluşan klipte aksiyon
sahnelerine ağırlıklı yer verildi.

Arkası Yarın kuşağında T
Vodafone Freezone
Son Ses Online Müzik
Yarışması başladı

V

odafone Freezone, Türkiye’nin yeni genç seslerine destek olmaya devam ediyor. Online ses
yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlenecek, yarışmada
birinci olana bir de single yapılacak. Meraklılar 1
Mart’a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmada müzik dünyasının usta ismi Tarık Sezer ve ekibinin yapacağı ön elemenin ardından yarı final aşamasında
halk oylaması ve jüri özel puanı ile toplam 10 finalist
belirlenecek. “Vodafone FreeZone Son Ses Online
Müzik Yarışması 2019″un jüri üyeliğini ise Buray ve
Simge yapacak. Çok güzel bir etkinlik markaların
müziğe destek vermesi çok güzel. Jüri de güzel.

bir biçimde büyüyor ki artık insanlar dijitalden
albüm bile satın almaktan vazgeçti. Bir ara dijital
olarak MP3 olarak yani albüm satışlarında çıkış
olmuştu ama son yıllarda bu da düştü. 2016 yılının
ilk yarısında dijital olarak albüm satın alma oranı
yüzde 16 iken bu 2018 yılının ilk yarısında yüzde
8’e düştü. Uzun lafın kısası bu veriler müziğin
dijitalde inanılmaz bir biçimde etkilendiğini
gösteriyor. Bu ABD’deki veriler gelecekte Türkiye’ye de yansıyacak, hatta oranlar aynı olmasa
da yansımış durumda. İş böyle olunca kimse Kral
TV’nin hazırladığı hazır listeyi izlemek istemiyor.
Adam izlemek istediği klip için internete giriyor
ve VOD platformlarından bunları anında izliyor.
Bu trend, müzik televizyonlarını olduğu kadar
radyoları da etkiliyor. Ama radyo daha mobil olduğu için ve daha ucuz bir mecra olduğu için şimdilik
televizyonlardan daha az SOS veriyor. Yakında her
şey çok pis değişecek. Buna ayak uydurmak ise
yatırımcıların ve yöneticilerin elinde. Özetle Kral
TV ve diğer kanalların kapanması hiç sürpriz değil.
Kralın kapanması ve dijitale yönelmesi marka için
bir fırsat bile olabilir.

sürprizler devam
ediyor

ürkiye’nin önemli bir radyo klasiği olan “Arkası Yarın” geçtiğimiz
hafta Küçük Prens adlı oyunu yayınladı. TRT Radyo 1’de Uğur Arslonoğlu yönetmenliğinde yayınlanmaya
başlayacak. Yapımcılığını Nevim
Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk’un üstlendiği, seslendirmesini
ise birçok çizgi film seslendirmesi ile
tanınan başarılı ses Oya Küçülmen
yaptı. Küçük Prens oyunundaki diğer karakterleri ise Ali Rıza Kubilay,
Oya Ayşegül Prosciler, Emrah Eren,
Şerif Bozkurt ve Tuğba Melik seslendirdi. Ne mutlu bize ki Radyo 1,
bu nostaljik formatı bize yaşatıyor. Ben fırsat buldukça sabahları bu kuşağı dinliyorum. Çok
ilginç bir nostalji oluyor benim
için. Dilerim Radyo 1, Arkası
Yarın Kuşağının podcastlerini
de yayınlar ve bu ölümsüz
eserlere daha da büyük bir
değer katar.

ürkiye’nin tek ve en iddialı belgesel kanalı TRT
Belgesel müthiş bir lansman ile yeniliklerini açıkladı. TRT Genel müdürü İbrahim Eren yaptığı konuşma sırasında belgesel televizyonculuğunun önemine
değinirken TRT Belgesel’in 38 ülkede 44 yapımla yeni
bir yolculuğa başladığının altını çizdi. Kanalın yeni
sloganı “İnsanı anlamak hayatı anlatmaktır”.
Belgesel televizyonculuğunda biz ülke olarak
çok geride kalmıştık. Bu çok iyi bir hamle oldu. Uzun
zamandır TRT Belgesel’in hazırlıkları yapılıyordu. İbrahim Eren, belgesel konusuna özellikle büyük önem
veriyor. TRT Belgesel’in logosundan görsellerine
kadar bir revizyona ihtiyaç vardı, tam zamanında ve
yerinde bir müdahale oldu. Benim en büyük dileğim
TRT Belgesel’in Disovery Channel’ın marka değerine
ulaşması. Bu yeni yapılanma ile de ulaşmaması için
hiçbir neden yok. Belgesel yayınları bir toplumun
tarihinin geleceklere kalması konusunda çok büyük
bir önem taşıyor. Her şeyin belgeseli yapılmalıdır.
Müzikten tutun, yemeğe kadar. Tarihimizi bilelim,
derslerimizi çıkartalım. Tarihimize sahip çıkalım ki
geleceğe daha emin adımlarla gidelim.

Serkan
Kaya’dan
‘Tarifi Zor’
bir şarkı

S

erkan Kaya, 2019’a yepyeni bir şarkıyla girdi. Sözü
ve müziği Soner Sarıkabadayı, aranjesi Veysel
Samanlıoğlu imzalı ‘Tarifi Zor’ şarkısı Poll Production
by Polat Yağcı etiketiyle müzikseverlerle buluştu.
Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Dada Salon
Kabarett’te çekilen video klip, 2019’un ilk dakikalarında müzik kanalları ve Poll Production YouTube
kanalında izleyicisi ile buluştu

