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Foto¤raf: Fatih P›nar

Volkan Aytar: ‹stanbul’da çok
farkl› ve çeflitli yönleri olan bir
e¤lence hayat›ndan
bahsediliyor. ‹stanbul dergisinin
‘e¤lence’ dosyas›nda, bu hayata
genelde pek bak›lmayan bir
taraf›ndan yaklaflal›m dedik.
Yani e¤lence sektöründe,
‘e¤lendirenler’ kim? Çünkü
genelde hep ‘e¤lenenler,’
e¤lenmeye gelen ‘tüketiciler’
üzerinden yap›l›yor pek çok
çözümleme. Daha ‘tüketici

merkezli’ bir bak›fl aç›s› hakîm
iken biz, belki de daha ‘arz
merkezli’ bak›yoruz.
‘E¤lendirenler’ taraf›ndan
yaklaflarak ‹stanbul’un gece
hayat›n› sosyolojik ve co¤rafî bir
haritaya yerlefltirelim istiyoruz.
O anlam›yla, Balans gibi önemli
bir mekân›n müzik ve etkinlikler
direktörü olarak öncelikle sizi
biraz tan›yal›m. Hangi
süreçlerden geçerek
bulundu¤unuz noktaya geldiniz?

Murat Befler: 1962, ‹stanbul

do¤umluyum. Son olarak Mimar

Sinan Üniversitesi Resim

Bölümü’nde okudum. Resim

bölümünde okurken, çok yoksul bir

ailenin o¤lu oldu¤um için, okulun

masraflar›n› ailem do¤al olarak

karfl›layam›yordu. Masraflar›

ç›karabilmek için dönemin büyük

gazete ve dergilerine müzik

yaz›lar› yazmaya ve onlardan telif

alarak okumaya bafllad›m. Ulusal

medyada ç›kan ilk yaz›m 1985

‹stanbul’da e¤lence sektörü son y›llarda çok h›zl› bir de¤iflim geçirdi.

Sektörün kalbi say›lan ‹stiklal Caddesi eskiden pavyonlarla doluyken,

flimdi binbir çeflit mekâna ev sahipli¤i yap›yor. Müzik yazar› ve Balans’›n

müzik direktörü Murat Befler ile e¤lence sektöründe de¤iflen ve ayn›

kalanlar› tart›flt›k… 

SÖYLEfi‹ VOLKAN AYTAR

“E¤lence sektörü alaturka
esnaf zihniyetini aflamad›”
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tarihindeydi. Di¤erlerinin yan› s›ra

Gergedan dergisinde de yazd›m.

Dönemin büyük gazetelerinden

birisi de Günefl’ti. Orada yazmaya

bafllad›m. Zaten bizim gibi biraz

ayk›r›, ters ve herhalde ‘anarflist’

duran ve ‘göze batan’ tipleri

seçiyorlard›. Okuldan sonra resim

dünyas›n›n içinde kalmad›m,

kalmak da istemedim. Önce

tamamen ö¤rencili¤imi

sürdürebilmek için bafllad›¤›m bu

ifl, giderek bana ‘meslek’ de

olmaya bafllad›. Bu meslekte

tutunabilmek için de gerçekten

ciddi maddî manevî ac›l› süreçler

geride b›rakmak zorunda kald›m.

Çünkü böyle bir alan yok, bu alan›

kendiniz yarat›yorsunuz, kendi

yaratt›¤›n›z alanda varolmaya

çal›flarak bir meslek sahibi

oluyorsunuz. Müzik yazarl›¤›,

hatta müzik sektörü Türkiye’nin

ekonomik, siyasî ve kültürel

ihtiyac›n›n somut ve tarif edilmifl

ihtiyaçlar›ndan biri de¤il. Ama

bunu siz ›srarla ve disiplinli bir

biçimde yapt›¤›n›z zaman o bir

flekilde üzerinizde s›fat olarak

kalabiliyor. Bu durum zaman

içinde hofluma da gitti ve devam

ettim. Giderek biraz daha

yaflam›m› temin edebilir hale geldi.

Stüdyo ‹mge dergisinin 1992-94

aras›ndaki ikinci döneminde de yer

ald›m. Ama her dönemde -ki bu

halen böyle- meflgalemi ek geçim

kaynaklar›yla beslemek zorunda

kald›m. Halen müzik yazar› olarak

Türkiye’de ayakta kalman›n

imkân› yok. Kalbimdeki ana ifl

müzik yazarl›¤› olsa da, beni

geçindiren iflim Balans’taki

pozisyonum diyebilirim.

V.A.: Dergi ve gazete yaz›lar›n›n
ötesinde, “sektöre” daha
do¤rudan girifliniz ne zamana
denk geliyor?

M.B.: Biz Stüdyo ‹mge’yi 2000 ile

2003 aras›nda internet sitesi

olarak da yap›yorduk, derginin

üçüncü bir dönemi olarak. Onlar›n

hepsi daha sonra baflka yerlere

gittiler. 2004 y›l›nda ‹ndigo’nun

müzik direktörlü¤ü ile bafllad›m

sizin bahsetti¤iniz anlam›yla

‘sektöre.’ Asl›nda ‘e¤lence’

hayat›ndan ziyade, ‘gece hayat›’

diyelim bu sektöre. Hatta ben ona

zaman zaman karfl› karfl›ya

kal›nan insan profili ve sorunlar

nedeniyle esprili bir biçimde

‘pavyonculuk’ bile diyorum. 

V.A.: Tam olarak neyi ifade
ediyor örne¤in müzik
direktörlü¤ü? Ne tür koflullar söz
konusu?

M.B.: ‹ndigo’nun aç›l›fl›ndan önce

bütün müzik ‘konseptini’ ben

yaratt›m ve yaklafl›k bir y›l çal›flt›m,

bir y›l›n sonunda da ayr›ld›m, gece

hayat›na dönmemek üzere. Çünkü

o bir y›l bana yetmiflti, içinde

yaflayabilece¤im türden iliflkiler a¤›

de¤ildi. Hem gece hem gündüz

çal›flmak zor oluyor. Ama daha

sonra kiflisel baz› nedenlerle geri

döndüm. Balans’›n bütün müzik

programlamas›n› ben yap›yorum.

Benim iflim organizatörlerle,

menajerlerle veya sanatç›larla

görüflmek. Buran›n ayl›k

programlar›n› haz›rlamak,

kontratlar› haz›rlamak, karfl›l›kl›

görüflmek, vs... ‘Tan›ml›’ ifl bu. Ama

gece hayat› dedi¤inizde, bunun

yan› s›ra daha befl kat› tan›ms›z

ifliniz oluyor. D›flar›dan

göründü¤ünün aksine son derece

küçük bir prodüksiyon ekibiyle

çal›fl›yoruz. 

“OLDIES BUT GOLDIES”
MARKA OLDU…

V.A.: Y›lbafl› geceleri art›k
gelenekselleflti¤i üzere
Babylon’da çal›yorsunuz… 

M.B.: Evet, yedi y›ldan beri

sürmekte olan “Oldies but Goldies”

partisini yap›yorum. Bu Babylon ve

Pozitif’in en büyük e¤lence partisi.

Ciddi bir marka hüviyeti var.

Bunda Pozitif’in kendi tan›t›m›n›n

ve çabas›n›n rolü çok büyük. Ayda

bir de Babylon’da “Oldies but

Goldies” sahne al›yor. Onun

d›fl›nda yaz›n Babylon Alaçat›’ya

gidiliyor. Ya da farkl› flehirlerde

sponsorlu turneler yap›l›yor.

Benim DJ’lik hikâyem bu. Baflka

türden DJ’lik hikâyelerim de oldu

ama aç›kças› kendimi DJ olarak

görmüyorum. Prodüksiyon

yapm›yorum, mix’çi de de¤ilim.

Birikim ve arflivime dayanarak

sürdürüyorum. Rock’n Coke’da da

çald›m.

V.A.: Y›llar içindeki dönüflümü
çok yak›ndan gördünüz, hem
müzik yazar› olarak hem de
mekân içinde bulunarak.
Beyo¤lu’nun dönüflümü de
örne¤in 1990’lar›n ortas›na
götürülüyor genelde. Ondan
biraz bahsetsek. Eskiden
bakt›¤›m›zda bir tür gazino
kültürü varm›fl, Fahrettin
Aslan’lar falan. Ayr›ca pavyonlar
mevcutmufl. Sonra Galata’da
‘köprü alt›’nda bafllayan ve
buralara tafl›nan bir rock-bar
geliflimi de oldu. flimdi de her
ad›mda bir türkü-bar.. Neler
de¤iflti, neler ayn› kald›?

M.B.: Bu hikâyedeki ve hikâyenin

içinden geçen insanlar›n de¤iflimi,

asl›nda Türkiye’nin siyasî ve

kültürel de¤iflimine de paralel.

‘D›flar›da’ neler oluyorsa, gece

hayat› da onun küçük bir özeti

gibi. S›n›fsal karakterinden

kökenlerine kadar her fleyin

neredeyse birebir tezahür etti¤i bir

yaflam. Türkiye’nin yap›s› son 25-30

y›lda çok de¤iflti. Gece hayat›nda

da t›pk› kültürel hayatta ve siyasî

hayatta oldu¤u gibi çok ciddi bir

kültürsüzleflme ve de¤ersizleflme

var. 30 y›l öncesine bakt›¤›n›z

zaman o gazinoculu¤un dahi bir

‘raconu’, kriterleri, adaplar›, vard›.

Kurals›z bir bütünmüfl gibi

görünmesine ra¤men

bugünkünden çok daha fazla

insanî de¤erlere sahipti. Ama

örne¤in Taksim, son 10-15 y›ld›r iyi,

kaliteli ve elit insan profilini

kaybetti. Daha çok varofllardan
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gelenlerin kendilerine yaflam

alanlar› bulduklar› ve bir e¤lence

kültürü olarak Beyo¤lu’nu tercih

edenlerin de giderek buralardan

-belirli bir hedef de olmaks›z›n- çil

yavrusu gibi kaçabildikleri yere

da¤›ld›klar› bir seyir izledi. Beyo¤lu

bugün biraz bu kültürel

fakirleflmenin, biraz da özellikle

devletin, hükümetlerin,

belediyelerin bilinçli sindirme ve

yok etme çabalar›yla, rant

tahakkümünün de alt›nda oldukça

geriledi. 

V.A.: Bundan tam olarak neyi
kastediyoruz. Fakirleflmeden söz
ederken bir yandan da eskiden
hiç akla gelmeyecek farkl›
mekânlar aç›l›yor. Türkü-bar diye
kavram yoktu örne¤in eskiden.
‘Konsept olay›’ da al›p bafl›n›
gitmedi mi? 

M.B.: Aç›kças› türkü-bar›ndan

techno-club’a kadar birbirlerinden

çok farkl› gibi görünen mekânlar

asl›nda bence ayn› kültürel

seviyenin ürünleri. Yani tüketilen,

tüketilmeye çal›fl›lan, tüketilmek

için insanlara enjekte edilen fley,

afla¤› yukar› ayn› de¤ersizlik. Ben

çok büyük bir fark görmüyorum.

‹kincisi de, bu mekânlar›n çeflitlili¤i

asl›nda bir tür zenginli¤e iflaret

etmiyor. Hepsi de bir flekilde ya

Do¤u’dan ya da Bat›’dan al›nm›fl

baz› modellerin iki arada bir derede

kalm›fl sentezleri. Bu anlam›yla

hepsinde de ayn› ‘küçük esnaf

modelleri’ hâkim. Hepsinde de bir

çeflit alaturkal›kla kar›fl›k esnafl›k

zihniyeti var. Gece hayat›n›

tan›mlayan asl›nda bir tür ‘alaturka

esnafl›k’ zihniyeti. Bu da, içki sat›p

bunun üzerinden para kazanmak

hikâyesi üzerine kurulu. Herkes

dükkân› açt›¤› günden itibaren onu

döndürecek kadar para kazanmak

gibi bir ufuksuzlukla malul oldu¤u

için, mekânlar›n k›sa ömürlü

olmas›n›n birinci sebebi de bu

oluyor. Bu sektörde kimse önceden

çizilmifl bir proje ve on y›l sonras›na

da ›fl›k tutan idealler üzerinden ifl

yapm›yor. Böyle bir ideale 

yat›r›m da yapm›yor. Daha 

do¤rusu kimsenin ideolojisi ya da

hülyas› yok. 

‘TÜKETT‹⁄‹N KADAR

VAROLURSUN’ Z‹HN‹YET‹…

V.A.: Peki, bu zihniyeti yaratan

fley nedir? Özal dönemi sonras›

bir ‘arabesk kapitalizm’ analizi

yap›l›r kimi zaman. 

M.B.: S›n›fsal terimlerle anlatmaya

kalk›flacak olursak, seksenli

y›llardan bu yana orta s›n›f›n yok

olmas›yla ilgili gibi geliyor bana.

Çünkü e¤lence kültürü asl›nda orta

s›n›f kültürüdür. Bu ‘ifl’in sermaye

sahibi de orta s›n›ft›r. Hiçbir

zaman ‘komprador’ burjuvazi gelip

de bu sektörde bir dükkân kurmaz,

bununla u¤raflmaz. Sanayi

sermayesi de bu sektöre girmez.

Hele orta s›n›f›n yok edildi¤i bir

toplumda, bu iflin giderek yok

olmas›, dejenere olmas›

kaç›n›lmaz. 

V.A.: Ama bir yandan Niflantafl›,

Teflvikiye, Etiler’dekiler gibi,

daha ‘lüks’ diyebilece¤imiz

mekânlar var örne¤in, onunla

ilgili aç›klaman›z ne? Buradaki

e¤lence de, klasik anlam›yla bir

‘burjuva kültürü’ üzerinden

gitmiyor anlad›¤›m kadar›yla. 

M.B.: Hay›r, tabii ki öyle de¤il.

Oralar› her ne kadar çok bildi¤im,

içlerine girdi¤im mekânlar olmasa

bile, müflterileri, muhtelif

biçimlerde bir temas›m›z›n oldu¤u

bir kesim. Orada da büyük bir

‘seviyesizlik’ söz konusu.

‘Tüketti¤in kadar varolursun’

fikrinin pompalanmas› üzerinden

kuruluyor geçim dünyalar›...

Çeflitli s›n›flardan gelmifl olman›n

adab›n› bir k›r›nt› olarak bile

hissedebildi¤iniz karakterler

vard›r. Ortak paydalar› çok olsa

bile, orada karakter olmaya

yönelik, ya da bir ‘janr’

oluflturmaya, kendine has bir fley

sergilemeye yönelik baz› ipuçlar›

bulurdunuz. fiimdi art›k o

farkl›l›klar silinmeye bafllad›. Siz

pekâlâ iki farkl› katmandan gelen

insan› ayn› mekânda aitlermifl gibi

yanyana davran›rken

görebilirsiniz. Aradaki kültürel

hüviyetler silinmeye bafllad›. O

aç›dan s›n›flar›n sosyal ve kültürel

karakterleri yok. Bu da tamamen

bunu üreten orta s›n›flar›n

erimesiyle ilgili bir problem. Bunu

gece hayat›nda, emin olun bir

konsere, kulübe, partiye gidin çok

net olarak bir foto¤raf olarak

göreceksiniz. 

V.A.: Anlad›¤›m kadar›yla bütün

dünyada da böyle bir

‘kifliliksizleflme’ ve tekçi bir tür

standartlaflma var diyorsunuz.

Peki, örne¤in Beyo¤lu’na

dönersek, 1996’da Habitat

Zirvesi’ni takiben inan›lmaz bir

dönüflüm yafland› burada.

‹stiklal Caddesi yeniledi, pavyon

kültürü silinerek rock, caz barlar

bafllad›. K›smen sizin de

gözlemledi¤iniz bu süreci tarif

edebilir misiniz? 

M.B.: Evet, tabelalar çok de¤iflti.

Alt bafll›klar da de¤iflti. Pavyonlar

önce rock-barc› oldu, sonra da

techno-club. Ama bence de¤iflen

sadece tabelalar oldu. Tüm bu

mekanlar hep ayn› iflletmecilere

sahipti asl›nda. Pavyoncular da

önce rock-barc› oldu, sonra techno

-club’c›... O ‘pavyoncu’ zihniyet

Foto¤raf: Fatih P›nar
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de¤iflmedi¤i için tabelalar›n ne

hale geldi¤inin çok da önemi yok.

‹çeriye girdi¤iniz zaman art›k süslü

bir flark›c› yerine eli gitar tutan

genç çocuklar› görüyorsunuz.  

MEDYA PLAZALARDAN ET‹LER
GÖZÜKSE DE, E⁄LENCEN‹N KALB‹
HÂLÂ BEYO⁄LU...

V.A.: Yine de biraz

dönemsellefltirme çabas›na girsek,

1990’lar›n ortas›ndan 2001 malî

krizine kadar olan bir dönem var

deniyor örne¤in. Sonras›nda da

‘küresel kent’ mevzuu ön plana

ç›k›yor sanki.

M.B.: Her dönemin kendi

‘mainstream’i oldu bence.

1990’larla birlikte Rock’a yönelindi.

1997-98’den itibaren de elektronik

müzi¤e kay›ld›, 2002’ye kadar bu

böyleydi. 2002’de ise elektronik

müzik de ‘mainstream’ olmaktan

ç›kt›. Bu dönemlerin her birinde de

öne ç›kan sponsorlar, konseptler,

organizatörleri ve tabii ki

üçka¤›tç›lar› oldu. arada elektronik

müzik dönemi de yafland›. En fazla

sponsor 1997-2002 aras›ndaki

zaman dilimindeydi. Fakat o kadar

korkunç kaz›klar yediler ki,

sponsorluk da kesildi sonras›nda.

2002’den sonras› da malum. Sürekli

bir inifl yafland› gece hayat›nda.

Art›k iflin tuhaf›, 2008 itibariyle bir

‘mainstream’den de bahsetmek

güç. Çünkü bunu üretebilmek için

de bir sermaye gerekir. Sektör art›k

bu sermayeyi ortaya koyamamaya

bafllad›. 2004’ten sonra özellikle

Türkiye’de ciddi bir prodüksiyon

yat›r›m› yok. Gece hayat›n›n

kalbine bakt›¤›m›zda ise, en

revaçtaki yerler itibar›yla hâla

merkezin Beyo¤lu oldu¤u

kan›s›nday›m. Maruz kald›¤› tüm

bilinçli sald›r›lara, buray› ayakta

tutan az›nl›k kültürlerin elini

ete¤ini çekmesine ra¤men yine de

en genç, canl› ve kaynayan kesimin

buldu¤u her f›rsatta buraya

geldi¤ini söyleyebilirim. Bu bir

devinim, devinimin oldu¤u yerde

de -çok fazla bilinçli bir faaliyet

olmasa bile- bir flekilde dinamizm

oluyor. ‹stiklal Caddesi’nin ara

sokaklar›nda birtak›m mini barlar

ortaya ç›k›yor ki oralar› ben daha

fazla önemsiyorum, e¤lence hayat›

ve yar›n›n ne olaca¤› konusunda

ipuçlar› bulmak noktas›nda.

Özellikle ‹stiklal Caddesi’nin arka

sokaklar›ndaki gençlerin,

ö¤rencilerin devam ettikleri küçük

barlar, özellikle canl› müziklerin

oldu¤u barlar yar›n için hâla küçük

de olsa bir umut ›fl›¤› gösteriyor.

Çünkü oralardan hep bir flekilde,

birkaç y›l sonra büyümüfl, evrilmifl,

söyleyecek sözü olan, biraz daha

tutarl› yap›lar oluflturan isimler

ç›k›yor. Tarihlerine bakt›¤›n›z

zaman Duman’dan, Mor ve

Ötesi’ne kadar pek çok grubun hep

oralardan geldiklerini

görüyorsunuz. Benim için kültür

hayat› kazan›n›n kaynad›¤› yerler

hâla oralar. Ama buralar› da

nedense medyan›n yüzünü çevirip

bakt›¤›, nüfuz edebildi¤i yerler

de¤il. Medya plazalardan daha çok

Arnavutköy ya da Etiler görülüyor

herhalde… 

V.A.: Beyo¤lu’na yönelik bilinçli

bir yok etme çabas›ndan

bahsettiniz. Büyükflehir ya da

ilçe belediyesini ya da merkezî

hükümeti mi kastediyorsunuz? 

M.B.: Bir örnek vereyim: 2006-2007

sezonunun yedi ay›, bütün ‹stiklal

Caddesi ve ara sokaklar kaz›ld›. 50

y›ll›k geçmifli olan bir sürü esnaf,

Nevizade’nin, Beyo¤lu’nun yükünü

tafl›yan giriflimciler iflas etmekle

burun buruna geldi. Bundan

e¤lence dünyas› çok zarar gördü ve

bu ifl devlet, hükümet ve belediye

taraf›ndan hiçbir tazminat

ödenmeden, gereken zamanda

haber verilmeden, emrivaki

fleklinde yap›ld›.  Buras› bir sektör

ve bu sektörde çeflitli sermaye

gruplar› var ama baz› sermaye

gruplar› da yok. Yahut bu sektörün

erimesinden baz› sermaye

gruplar›n›n kâr› var baz›lar›n›n da

zarar›. Bunlar›n hepsi mücadele

içinde ve iktidarda bunlar›n belli

güçleri, lobileri, kanun yapma ve

uygulama yetkileri var. Sermaye

gruplar›n›n aras›ndaki bir

itiflmenin ürünü bu. Bu sektörde

sermayesi olmayan gruplar flu an

iktidarda. San›yorum iki nokta

aras›nda ba¤lant› kurmak çok da

zor olmasa gerek. Ayr›ca KDV, ÖTV,

ihracat, ithalat vergileri ve

belediye rüsumu sürekli art›r›ld›,

koflullar sürekli daha ezici hale

getirildi. Alkole karfl› ideolojik bir

tercih de söz konusu tabii ki.

AHLAKîLEfiT‹RME ÇABALARI

KÜRESEL KENT SÖYLEM‹NE

KARfiI...

V.A.: Ama bu politikada bir

çeliflki de yok mu? Bir taraftan

‹stanbul’u küresel bir çekim

merkezi haline getirmekten,

turizm, kongre, finans oda¤›

yapmaktan bahsediliyor. 

M.B.: Tabii ki küresel kent olmakla

ya da AB kriterleriyle burada

uygulanmak istenen de¤erler

aras›nda baflka gerilimler

yaflanacak. Bu da herhalde

iktidar›n ana çeliflkilerinden biri.

Bu süreç kan›mca daha çalkant›l›

dönemlere gebe. Bir taraftan da

yabanc› sermayenin ilgisi var

e¤lence sektörüne elbette. 

Ama Bat›’dan gelen markalar›n

burada tutunabilmeleri için,

burada yerel ortaklarla 

organik iliflki ve iflbirli¤i

gelifltirmesi laz›m. Bu ortamda da

iyi bir al›c›-sat›c› iliflkisi

kurulaca¤›n› sanm›yorum. 

V.A.: Son olarak da, küreselleflme

–ya da ‘küyerelleflme’

(glocalization) temelinde daha

melez oluflumlar da beliriyor.

Amsterdam Klezmer Band,

Galata Gypsy Band ile konser

yap›yor örne¤in Babylon’da.

Sizin “Oldies but Goldies”

program›n›z gibi örnekler de

nostaljik olana bir ‘hürmet’

geliflti¤ini gösteriyor bir taraftan

herhalde… 

M.B.: Bu da bir sektör. Çok da para

kazan›l›yor. Para kazan›ld›¤› için

de organizatörler taraf›ndan diri

tutulmaya çal›fl›l›yor, medya da

buna destek veriyor. Son 15 y›lda

müzik ad›na çok yarat›c› dahi

müzisyenlenden

bahsedemedi¤imiz için de 20-30 y›l

öncesinin tekrarlar› ortaya ç›k›yor.

O y›llara ra¤bet edilmesi, o y›llar›n

iyiymifl gibi gösterilmesi, hep bir

sektör oluflturman›n çabas›n›n

sonucu. “Oldies but Goldies” de

neticede bir dükkând›r, para

kazanan bir dükkând›r. 


