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“Müzik Kütüphanesi”nin ilk kitabı Bedava Müzik mart ayının başında 
çıktığında, 2020 yılının dünyayı durduracak bir salgınla “taç”lan-

mak üzere olduğunun farkında değildik. Aradan geçen birkaç ay, bildiği-
miz dünyayı, ilişkileri, iletişimi, turizmi, ekonomiyi ve siyaseti kökünden 
değiştirmeye başladı bile. Sağlık emekçilerinin, doktor ve hemşirelerin in-
sanüstü gayretlerine rağmen yüz binlerce insanın hayatına mal olan küresel 
salgın, müzik endüstrisini de kökünden değiştirecek gibi görünüyor.

Şimdiden tartışılmaya başlayan konulara hızla bakalım: Canlı müzik 
bir daha eskisi gibi olacak mı? İdareler ve işletmeler çeşitli önlemler alsa 
bile, insanların ne kadarı bir araya gelerek eğlenmek isteyecek? Evden ya-
pılan canlı yayınlar ve bu yayınların çoğunlukla “bedava” olması, dinleyi-
cinin/izleyicinin kafasında performansın anlam ve önemine dair bir eroz-
yona yol açacak mı? Müzisyenler, teknisyenler, ışıkçılar, rodi’ler nasıl para 
kazanacak? Müzik, dünyanın en ucuz şeyi olmaya devam mı edecek, yoksa 
daha da mı ucuz olmalı? Peki müziksiz bir dünyayı bir-iki gün deneyimle-
mek, acaba toplumun geri kalanına başka bir fikir verir miydi? Ve son ola-
rak, bir kısmımızın evde kalmaktan, bir kısmımızın da evde kalamamaktan 
şikâyet ettiği, herkesi farklı farklı vuran bu salgın sırasında, müziğin bize 
nasıl güç verdiğini, nasıl şifa verdiğini, nasıl dayanma gücü verdiğini bir 
kez daha görmedik mi?

Bu soruların çoğu, çok değil, bir yıl önce bile düşünülemezdi. Dünya-
daki değişimin hızı, uğraştığımız konuların bir kısmını tamamen değiştirdi. 

T Ü R K Ç E  B A S K I Y A  Ö N S Ö Z
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Sorunlarımızın bir kısmı ise aynı salgın öncesindeki kadar, hatta belki daha 
da kritik. Müzik emekçilerinin, müzik eserlerini üreten, üretimine katkıda 
bulunan ve onları kayda geçirenlerin, yayınlayanların, konser organizatör-
lerinin, bütün müzik sektörünün dertleri giderek büyüyor ve dünya müzik 
çevreleri bu dertleri toplumun gündemine getirmenin yeni yollarını arıyor.

Müzik endüstrisinin sorunlarından bahsederken aşılması gereken iki 
zorluk var ve çabaların çoğu da bu engellere takılıyor. Birincisi, müzik dün-
yasının sorunları, müziğin hayatımızda kapladığı neredeyse sihirli, olumlu 
ve dertsiz tasasız yer sebebiyle diğer “normal” sorunlar gibi algılanmıyor. 
Problemlerden kaçtığımız, her şeyden uzaklaştığımız, bize kendimizi iyi 
hissettiren o büyülü dünyanın problemleri olabileceği fikrinden bile kaç-
mak istiyoruz dinleyici olarak.

İkincisi de o “büyülü” dünya algısı işte. Müzik dünyasının -en azın-
dan görünürde- pırıltılı, dertsiz, her anlamda zengin bir GÖRÜNÜŞÜ ol-
ması. Her ne kadar yayınlanan şarkıların pek azını bin kişiden fazlası dinle-
se, dünya üzerindeki müzisyenlerin çok çok azı hayatını sadece müzik ya-
parak kazansa, onun da çok küçük bir kısmı sadece istediği müziği yaparak 
yaşasa bile, video kliplerde herkesin keyfi yerinde gibi görünüyor.

Oysa dünyada da ülkemizde de müzik sektörü en küçük ekonomik 
sektörlerden biri: Çalışanların meslek tanımlarının bile olmadığı, MSG gibi 
meslek birliklerini saymazsak örgütlenmenin çok az olduğu, her krizde ilk 
önce ve en fazla etkilenip en zor toparlanan, işin merkezinde sahne ve ek-
ran olduğu için sanki her şeyin yolundaymış gibi göründüğü, kendi dertle-
ri dışında her şeyi ifade etmenin yolunu bulabilen “garip” bir alan.

Elinizde tuttuğunuz kitap, çok sıra dışı bir yazarın, çok yeni ve yuka-
rıda bahsettiğimiz konular açısından çok da önemli bir kitabı. MSG-Mundi 
işbirliğiyle hayata geçen “Müzik Kütüphanesi”nin ikinci kitabı, Alan B. 
Krueger imzalı Müzikonomi.

Krueger, popüler bir müzik kitabı yazmasını hiç beklemeyeceğiniz bir 
kişi. Obama döneminin ekonomi başdanışmanı, Princeton Üniversitesi’n-
den bir iktisat profesörü. ABD Hazinesi’nin üst yönetiminde de bulunmuş, 
yüzyılımızın en önemli elli iktisatçısı arasında gösterilen bir figür. Trajik 
vefatından kısa süre önce yayımlanan bu son eserinde, bir yandan müzik 
endüstrisinin çeşitli yönleriyle fotoğrafını çekerken, diğer yandan buradaki 
eşitsizliklerden yola çıkarak dünya ekonomisine dair teşhis ve önerilerde 
bulunuyor.

İlk kitabın önsözünde de değinmiştik; Türkiye’nin önde gelen müzik 
meslek birliği MSG ve köklü yayınevi Can Yayınları’nın yeni markası Mun-
di’nin işbirliğiyle ortaya çıkan “Müzik Kütüphanesi” temel bir tespitin so-
nucu: Meslek birliklerimiz bu çağda kendilerini anlatmadan ve topluma 
katma değer sunmadan hayatta kalamaz. MSG bu yayınlarla, müziği tüke-
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ten kişi ve kurumlarla arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflerken, top-
lumu müzik dünyasıyla ilgili tartışmalara dahil olmaya, müzikten daha 
fazlasını dinlemeye ve birlikte düşünmeye davet ediyor. Müzik ve müzik 
endüstrisi üzerine son yıllarda yayımlanan ve global ölçekte ses getiren ki-
taplardan oluşan bu seçkiyi dilimize kazandırmanın, bu alanlardaki genel 
bilgi seviyemizi artırarak dünyanın geri kalanıyla eşgüdümümüzü güçlen-
dirmek gibi bir etkisi olacağını umuyoruz.

Oluşan yeni bilgiyi anadilimize tercüme etmek her geçen gün daha da 
büyük önem kazanıyor. Hem kültür sanatın önemi hem de cevap verilmesi 
gereken sorular artıyor. Biz dünyanın en etkileyici en zengin kültürel biri-
kimlerinden birine sahibiz. Dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var. Kendimi-
zi modern dünyanın eşsiz bir parçası olarak tasavvur etmeyi ve duygular-
dan beslenen alanımızı akıl ve bilgiyle donatmayı başarırsak dünyanın en 
güzel şarkılarını, sözlerini bütün dünyayla birlikte söyleyebiliriz.

Sağlıklı, güzel günlerde okumanız dileğiyle…

Harun Tekin
Müzisyen, MSG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Haziran 2020





"Sahneye çıkarken hangi müziği istersin?” Daha önce bana böyle 
bir soru sorulmamıştı, o günden sonra da bir daha hiç sorul-

madı. Rock and Roll Hall of Fame’de* bir konuşma yapacaktım ve 
beni davet edenler, kürsüye çıkışımdan önce hangi şarkının çalın-
masını istediğimi sordular. 

Hayır, Şöhretler Listesi’ne dahil edilmeyecektim. Bir müzisyen 
değilim. Berbat bir müzik kulağım var. Princeton Üniversitesi’nde 
ekonomi profesörüyüm. O zamanlar başkanın Ekonomik Danışman-
ları Komitesi’ndeydim. Konuşmacı olarak davet edilmiştim çünkü 
ABD ekonomisiyle –bilhassa orta sınıf ailelerin mali sıkıntılarıyla ve 
varsıllar ile diğer herkes arasında büyüyen uçurumla– müzik en-
düstrisi arasında paralellikler kurmak gibi bir fikrim vardı. Ana 
tema, ABD istihdam piyasasının “kazananın tüm parsayı topladığı” 
bir süperstar alanına dönüştüğüydü. Bu durum, az sayıda üst dü-
zey müzisyenin had safhada müreffeh yaşadığı ve neredeyse diğer 
herkesin iki yakayı bir araya getirebilmek için debelendiği müzik 
endüstrisine bir hayli benziyordu. 

* Rock'n'roll Şöhretler Müzesi. (Ç.N.)

1 .  B Ö L Ü M

Açı l ış
“Biri bana, ‘Ama The Beatles materyalizme karşıydı,’ demişti. Bu, koskoca bir mit.  

John’la oturur ve aynen şöyle derdik: ‘Hadi bir yüzme havuzu yazalım.’”

Paul McCartney
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Konferansta müzikonomi* terimini –müzik dünyasının ekonomik 
açıdan incelenmesi anlamında– bu dönüşümün niçin gerçekleştiğini, 
ortalama Amerikalı için ne ifade ettiğini ve herkesin işine gelecek 
daha adil bir ekonomi için ne yapılması gerektiğini açıklamak için 
kullanmıştım. Ulusal umutlarımızı ve rüyalarımızı sağaltacak gözü-
pek fikirlerle dolu bir listem vardı. Böyle bir konuşma için Cleve-
land’daki Rock and Roll Hall of Fame’den daha iyi bir yer olabilir mi?

O zamanki patronum, Başkan Obama, fikri beğenmişti. Daha 
da iyisi konuşmayı beğenmişti. Air Force One** ile seyahat ederken 
okuması için ona konuşmanın bir kopyasını göndermiştim ve o, 
sonraki bir toplantıda, “Herkes Alan’ın konuşmasını okumalı,” de-
mişti. Kısa bir süre sonra, çalışma bakanından ve ticaret bakanından 
konuşma metninin bir nüshası için talepler gelmeye başlamıştı.

Bu kitap, ABD ekonomisinin tamamının yakın zamanda nasıl 
değiştiğini ve 21. yüzyılda bizi bekleyen dönüşümlere hazırlanmak 
için her birimizin ne yapabileceğini anlatmak için ilk müzikonomi 
metaforunu genişletiyor. Kariyerimden edindiğim tecrübelere göre, 
ki psikolojik çalışmalar da bunu destekliyor, insanlar soyut prensip-
lerden veya denklemlerden değil, öykülerden daha iyi dersler çıka-
rıyor ve müzik, hikâye anlatmaktan başka bir şey değil. 

“Kötümser ilim” olarak talihsiz ve aldatıcı bir şöhreti olsa da 
ekonomi, tıpkı müzik gibi, hikâye anlatmaktan ibarettir. Ekonomik 
modellerin, istatistiklerin, regresyon analizlerinin hepsi, öyküleri ke-
sinlik ve titizlikle anlatmaya yarayan gereçlerdir. Biz ekonomistler, 
hikâyeleri net bir üslupla ya da pek iyi anlatamıyoruz. 2016 ABD 
Başkanlık Seçimleri sırasında, ticaret kazançları ve tarafsız ve objek-
tif ekonomik istatistiklerin kıymeti gibi temel ekonomik kavramların 
ve uzmanlığın şiddetle reddinin sebeplerinden biri bu beceriksizliği-
mizdi. Ekonominin bize öğrettiklerini daha ikna edici biçimde pay-
laşmanın yollarını bulmalıyız. Müzik endüstrisinin merceğinden 
anlatılırsa daha kalabalık bir izleyici kitlesi, dünyamızı paramparça 
eden ekonomik kuvvetlerin öyküsünü dinlemeye razı –hatta istekli– 

* Rockonomics. (Y.N.)
** Başkanlık uçağı. (Ç.N.)
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olabilir. Velhasıl, hangi çevreden gelirsek gelelim veya ilgi alanları-
mız ne olursa olsun müzik hepimizi birleştiren az sayıda uğraştan 
biri. Hemen herkesin müzik endüstrisiyle şu ya da bu yolla bir bağ-
lantısı var. Buna “bir derecelik ayrılık” kuramı diyorum çünkü hepi-
miz, müziğe ve müzik endüstrisine arkadaşlarımız, ailemiz ve mes-
lektaşlarımız vasıtasıyla şöyle ya da böyle bağlıyız.

Müzik endüstrisini şekillendiren kuvvetleri araştırırken müzis-
yenlerle; müzik endüstrisi yöneticileriyle; yükselişteki sanatçılarla; 
debelenen şarkıcılarla; Rock and Roll Hall of Fame’in efsanevi üye-
leriyle; Spotify’ın, Amazon’un ve dünyanın en büyük plak şirketi 
Universal Music Group’un idarecileriyle ve mahallemdeki plak 
dükkânının sahibiyle düzinelerce görüşme yaptım (evet, perakende 
dükkânlarını zorlayan koşullara rağmen Princeton Record Exchan-
ge hâlâ açık ve iyi kazanıyor).

Farklı müzik türlerinin hayranlarına hitap edebilen sanatçılar 
arasında gelmiş geçmiş en başarılısı Gloria Estefan; Frank Sinat-
ra’dan tutun Donna Summers ve Michael Jackson’a neredeyse tüm 
yıldızların prodüktörlüğünü yapmış müzik emprezaryosu ve icracı 
Quincy Jones gibi müzik endüstrisinin şekillenmesinde rol oynayan 
simge figürlerle konuştum. Metallica, Red Hot Chili Peppers, Cage 
the Elephant, Eric Church ve birçok diğer başarılı müzik grubunun 
menajerliğini yapan Q Prime’ın eş kurucuları Peter Mensch ve Cliff 
Burnstein’la sık sık görüştüm. William Morris Endeavor adlı şirke-
tin müzik departmanının gösterişli başkanı Marc Geiger, müzik işi-
nin geleceğine dair iyimserliğini benimle paylaştı. Endüstrinin en 
iyi avukatları Don Passman ve John Eastman, müzik hakları ve plak 
şirketi sözleşmeleri hakkında beni eğittiler. Bir konser vermenin ge-
rektirdiği çalışma ve çaba hakkında kuşbakışı bir görüş elde edebil-
mek için birçok kez müzisyenlerin ve ekiplerinin peşine takıldım; 
Live Nation ve Ticketmaster’ın kapı görevlileriyle, satıcılarıyla ve 
yöneticileriyle görüştüm. 

Para ve kontrat düzenlemeleri hakkındaki soruları cevaplamak 
her zaman zordur, bilhassa sanatçılar için. Parasal bir anlaşmazlık 
The Beatles’ın dağılmasının nedenlerinden biriydi.1 Para nankör bir 
mevzu olabilir. Bundan ötürü, sayısız sanatçıya; yöneticiye ve dene-
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yimlerini, mali verilerini ve bakış açılarını benimle paylaşmaya razı 
olan endüstri mensubuna özellikle minnettarım. En mühimi, bu in-
sanların müzik üretme ve paylaşma tutkularını okuyucuya yansıt-
ma isteğim. Muhtemelen bu süreçte aldığım asıl ders, servet sahibi 
olma (hatta geçim sağlama) beklentisinden öte, müzik yapmaya ve 
dinleyicileri eğlendirmeye duydukları sevginin çoğu müzisyen için 
esas motivasyon olduğuydu.

Ampirik bir ekonomist olarak, teorilerin, gözlemlerin ve anek-
dotların nesnel ve temsilî verilerin soğuk ışığında değerlendirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bu kitap için araştırma yaparken Pollstar 
dergisi, Pollstar Gişe Veri Tabanı’nı eşine rastlanmamış bir biçimde 
tasarrufuma açtı. Yüz binlerce konsere ait, derginin derlediği verile-
ri inceledim. Milyarlarca canlı müzik akışı, milyonlarca plak satışı 
ve dijital indirme, yüz binlerce konser ve binlerce müzisyen hakkın-
daki verileri analiz ettim. Boşlukları doldurmak için 1.200 profesyo-
nel müzisyenle kendi anketimi yaptım.* Müzik işinin ön saflarında-
kilere dair ilk elden gözlemlerimi bir bütün olarak endüstrinin Bü-
yük Verisi’yle harmanlayarak müzik endüstrisinin ekonomik kuv-
vetlerce nasıl şekillendirildiğinin daha zengin, daha güvenilir ve 
temsil kabiliyeti daha yüksek bir tablosunu tedricen oluşturdum. 

Bereket versin müzik endüstrisi hakkında ekonomistler, sosyo-
loglar, psikologlar ve bilişim uzmanları tarafından üretilen bir araş-
tırma literatürü filizlenmekte. Başka akademisyenler de müzik en-
düstrisinin araştırma için verimli bir alan olduğunu ve öğrencilerin 
ilgisini çekmek ve onlara ilham vermek için parlak bir yöntem teşkil 
ettiğini fark etti. Araştırmacıların fikir alışverişinde bulunmasını 
kolaylaştırıcı bir platform oluşturmak ve müzik işiyle ilgili disiplin-
ler arası araştırmaları desteklemek için 2016’da Music Industry Re-
search Association** (MIRA) adlı kâr amacı gütmeyen bir örgütün 
kuruluşuna önayak oldum. Bu kitap, müzik endüstrisi hakkındaki 
yenilikçi beşeri bilimlerin ve ilgili araştırma literatürünün bulgula-
rından faydalanmıştır.

* İlgilenen okurlar bu anketin verilerine ve bu kitapta kullanılan birçok veri kaynağına www. 
rockonomics.com adresinden erişebilirler. 
** Müzik Endüstrisi Araştırma Birliği. (Ç.N.)

http://www.Rockonomics.com
http://www.Rockonomics.com
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Müzikseverler farkında olmasa da ekonomi, üretilen ve kayde-
dilen müziğin kalbinde yer alıyor. Ekonomik güçler, dinlediğimiz 
müziği; müzik dinlemek için kullandığımız cihazları; müzik türle-
rini; bir konser, bir streaming* hizmeti aboneliği veya bir müzik kay-
dı için ne kadar para harcadığımızı derinden etkiliyor. American 
Bandstand adlı TV programında Dick Clark, Sam Cook’a 1950’lerin 
sonunda neden gospel’den pop müziğe geçtiğini sorduğunda şar-
kıcı gülümsemiş ve samimiyetle, “Ekonomik durumum,” demişti. 
Paul McCartney, kısa süre önce Howard Stern’e The Beatles’ın bir 
devrim yapmaya çalışmadığını şu cümleyle açıkladı: “Liverpool’un 
fakir bir bölgesinden gelen ve biraz para kazanmak isteyen çocuk-
lardık.” Müzisyenler ekonomik güdülerle hareket etmediklerini 
düşünse de ekonomik güçler perde arkasında başarıyı ve başarısız-
lığı belirlemekte. Tyler Cowen, In Praise of Commercial Culture [Tica-
ri Kültüre Övgü] adlı kitabında benzer bir sav öne sürüyor: “Eko-
nomik etkenlerin kültür üzerindeki tesiri sanıldığından daha güçlü, 
matbaa klasik müziğin yolunu açtı; elektrik, rock'n'roll’un ortaya 
çıkmasına olanak sağladı. İyi ya da kötü, sanatçılar iktisadi kısıtla-
malara tabiler.”

Müziği hakikaten kavramak ve takdir etmek için ekonomiyi an-
lamanız şart. Bir örnek vermek gerekirse, bugün giderek artan sayı-
da şarkının müzisyenler arası işbirliği içerdiğini, yeni veya farklı bir 
türün dinleyici kitlesine ulaşmaya çalışan sanatçıların şarkılarına sık 
sık bir megastarın konuk olduğunu fark etmişsinizdir. 2017’de en 
yüksek streaming sayısına ulaşan şarkı “Despacito” buna iyi bir ör-
nek: Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin parçasına Justin Bieber konuk 
oluyor. Eğer konuk sanatçılı şarkıları dikkatle dinlerseniz, yıldızın 
parçanın hemen başında, ilk 30 saniyesi içinde yer aldığını fark ede-
ceksiniz. Bu zamanlama şablonu mantıklı; çünkü müzik akış hizme-
ti şirketleri 30 saniyeden kısa dinlemeler için sanatçıya telif ödemi-
yor. Bir başka deyişle, streaming’in sunduğu ekonomik teşvik, şarkı-
ların yazılma, düzenlenme ve icra edilme biçimini etkiliyor.

* Ses veya video kayıtlarının sunucudan kullanıcıya kesintisiz aktarımı. Netflix ve Spotify gibi 
servisler bu şekilde çalışır. (Y.N.)
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