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Yaşasaydı Ağustos 
ayında 78 yaşına 
basacaktı. O 
Türkiye’nin 
en yenilikçi 
sanatçılardan biriydi. 
İzmir’de varlıklı bir 

ailenin oğlu olarak doğan ancak 
babasını kaybetmesi ile ekonomik 
anlamda zor günler geçiren ve 
İstanbul’a taşınarak çok sevdiği 
müziğini icra etmeye başlayan Ferdi 
Özbeğen’den bahsediyorum.

Bir dönemler gazeteler çok önemli 
müzik yarışmaları düzenlerdi. 
Bunlardan bir tanesi Hürriyet 
Gazetesi’nin düzenlediği “Altın 
Mikrofon” yarışmasıydı. Bugün 
gazeteler bu tarz sanatsal faaliyetlerle 

ilgilenmiyor, akılları fikirleri popüler 
kültürde , ama o dönem müziğe 
ciddi katkıları vardı. İşte böyle bir 
katkının ürünü olan Altın Mikrofon 
yarışmasına katıldı Ferdi Özbeğen. 
1965 yılında düzenlenen yarışmaya 
katıldıktan sonra ilk 45liği “Kes Kes” 
ve “Sandığını Açamadım”ı yayınladı. 

İlk Orgu Türkiye’ye O Getirdi

Yarışmaya katıldığı dönemde bir 
yandan da ailesine destek olmak 
için çalışması gerekiyordu. Hilton’da 
kendi orkestrası ile sahne almaya 
başladı. Bir gün Hilton’da sahne 
alan İtalyan yorumcu Pepino 
Di Capri’nin orgunu gördü. O 
güne kadar Türkiye’de kimsenin 
kullanmadığı bu cihazı yurt dışından 
getirtmek için elinde avucunda 

olan her şeyi ve borçlarını kullandı. 
Bu org hem kendisinin hem de 
Türkiye’nin kullandığı ilk org oldu. Ferdi 
Özbeğen’in ilklerinin başladığı andı bu.

Sahnede piyanist şantör kavramının 
gelişmesine katkıda bulundu, hatta 
bunun öncülüğünü üstlendi. Bir gün 
sahne aldığı mekana gelen bir müzik 
yapımcısı olan sahnede ki ambiyansı 
taşıyan bir plak yapmayı önerdi. Bu 
bir deneme plağı olacaktı. Ne Ferdi 
ne de yapımcısı bu plağın getireceği 
sonuç ile ilgili umutlu değildi, 
ancak yine de yapıldı bu plak. 1977 
yılında “Ferdi Özbeğen’le 45 Dakika”  
yayınlandı. Plak o kadar başarılı oldu 
ki bir anda Ferdi Özbeğen en çok 
satan plakların yorumcusu olarak 
listelerde buldu kendisini.
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On Beş Yıl Aralıksız Albüm Yaptı

İlk plakla gelen başarıdan sonra Ferdi 
Özbeğen 1978 yılından 1993 yılına 
kadar aralıksız albüm yapan Ferdi 
Özbeğen bu albümlerinde çok ciddi 
başarılara imza attı. Bu albümler 
efsane albümler oldu. 1980 yılında 
yayınlanan “Mutluluklar” plağı ona 
platin plak ödülünü kazandırdı. Aynı 
yıl Kervan Plak’la ortaklığını bitiren 
ve kendi müzik şirketi Yaşar Plakçılığı 
kuran Yaşar Kekeva ile çalışmaya 
başladı. Tipik bir Başak burcu 
sadakati içinde 1980 yılından sonra 
yayınladığı tüm plak ve kasetlerde bu 
firma ile çalıştı. Sadakate önem veren 
biriydi Ferdi Özbeğen, istikralı işlere 
imza attı. Nerdeyse tüm albümlerinin 
aranjörlüğünü Osman İşmen yaptı. 
Şarkılarının söz yazarlığında genelde 
Ülkü Aker’i gördük.1982 yılında o 
dönemin parası ile 17 milyon 903 
bin 867 lira verdi ödeyerek vergi 
rekortmeni oldu.

Efsane 20. Yıl Şan Konseri

1983 yılında yayınladığı “Seviyorum 
Delicesine” albümü dönemin en 
popüler plaklarından biri oldu. 

20. Sanat yılında dönemin en 
popüler salonlarından biri olan 
Şan Tiyatrosunda Osman İşmen 
yönetiminde Devlet Senfoni 
Orkestrası eşliğinde müthiş 
konserlere imza attı. O dönem az 
sayıda basılan “Şan Konserleri” plağı 
bugün internet sahaf sitelerinde bin 
liraya varan fiyatla satılıyor. Bu konser 
serisi de müzik dünyasında yaşanan 
bir ilkti. Ondan sonra hiç kimse 
yapamadı bunu. Günlerce kapalı 
gişeydi konserleri. Bugün senfonik 
orkestra ile bir tek konser bile 
veremeyen starların yanında onun 
yaptığı hem büyük bir cesaret hem de 
büyük bir ilkti.

Ferdi Özbeğen kariyeri boyunca 
ilklere imza atmaya devam etti. 
1985 yılında müzik yapımcısı Yaşar 
Kekeva’nın yaşadığı dönemlik 
bir ekonomik krizden çıkmasına 
katkıda bulunmak adına “Sizin 
Seçtiklerinizle” adlı ticari bir ara 
albüm hazırladı. Bugün bu tarz 
şeyleri ancak masallarda duyuyoruz. 
Kimsenin kimseye yardım etmediği, 
zora geldi mi herkesin arazi olduğu 
bir dönemde yaşıyoruz, ama demek 
ki eskiler böyleymiş.

Tipik bir Başak burcu 
sadakati içinde 1980 
yılından sonra yayınladığı 
tüm plak ve kasetlerde 
bu firma ile çalıştı. 
Sadakate önem veren
biriydi Ferdi Özbeğen, 
istikralı işlere imza attı. 
Nerdeyse tüm albümlerinin 
aranjörlüğünü Osman 
İşmen yaptı. 
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Pop ve Rock Denemeleri

1985 yılında yayınladığı “Belki Bir 
Gün” adlı plağında rock bir şarkı 
seslendirdi. 1986 yılında popun zor 
günler geçirdiği bir dönemde, o 
senfonik orkestra eşliğinde “Sana 
İhtiyacım Var” adlı pop albümü 
yayınladı. Albümde “I Know What it 
is to be Young” ve Lionel Richie’nin 
“Hello” adlı şarkıları başta olmak 
üzere çok iddialı pop şarkıların 
Türkçe aranjmanlarını yorumladı. O 
dönem rock ve pop müzik yapmak 
yürek isteyen bir işti.

1987 yılında yayınladığı “Sevdiğiniz 
Şarkılar” albümünde bir ilke daha 
imza attı ve kasetini hem normal 
hem de Chrome (kromdioksit) olarak 
yayınladı. Müziği daha yüksek ses 
kalitesi ile dinleme imkanı tanıyan 
krom kasetler o dönem çok popülerdi 
ama müzik şirketleri kasetleri normal 
standartta basıyordu. O bu ilkinde 
müzik dinleyicisine bir alternatif 
sundu. Dinleyene normal ve krom 
kaset satın alma imkanı tanıdı.

Bunlar Ferdi Özbeğen’in yenilikçi 
sanat yaşamında olan önemli 
örneklerin sadece bir kaçı. Müziğe 
aşık olan bu adam 2001 yılında 
ilk kanser teşhisi ile tanıştı. O yıl 
“Ayrılmayalım” adlı albümünde Sezen 
Aksu’nun ona hediye ettiği, daha 
sonra Deniz Seki’nin de yorumladığı 
“Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz” adlı 
şarkıyı seslendirdi.  Bu albümden 
sonra Bodrum’daki evinde inzivaya 
çekilen Ferdi Özbeğen kariyerinin 
en önemli ilklerinden birini 2006 
yılında yayınlanan “Cansuyum” adlı 
albümünde yaptı.

Türk Müzik Tarihinin İlk Re-Master 
Albümü

“Cansuyum” albümü müzik tarihinde 
bir kez yapılan bir re-master best of 
albüm olarak müzik tarihine geçti. 
Ferdi Özbeğen’in 1980li yıllarda 
yayınladığı plakların stüdyoda yapılan 
makara bantları çıkartıldı, Amerika’da 
uygulanan bir yöntemle ilaçlandı ve 
fırına sokularak temizlendi.  

Bu işlem neticesinde kurtarılan 
makara bantlarında yer alan kanal 
kayıtlarından Ferdi Özbeğen’in 
seksenlerde ki yorumları alındı 
ve 2006 yılında yeni bir soundlar 
birleştirildi. Birazda mühendislik 
işleyen bir işti bu. Makara 
bantlarından alınan orijinal 
Ferdi Özbeğen sesi  Feyyaz Kuruş 
tarafından dijital ortama aktarıldı. 
Feyyaz Kuruş bu vokal kayıtları 
üstüne güncel soundlarla yeni 
düzenlemeler kurguladı ve şarkılara 
yeni versiyonlar hazırladı. Kullanılan 
ses Ferdi Özbeğen’in 80lerdeki sesi, 
alt yapılar ise Feyyaz Kuruş’un 2006 
yılında kurguladığı düzenlemelerden 
oluşuyordu.

 “Cansuyum” albümünde Ferdi 
Özbeğen’in daha önce seslendirdiği 
18 şarkı yer aldı. Albümde yer alan 
“Kandil” – “Sarhoş Olunca Anılar” – 
“O Günler” adlı şarkılar Özbeğen’in 
1983 yılında yayınlanan albümünde 
yer almıştı. 1983 yılında yaptığı 
yorumlara 2006 yılında hazırlanan 

yeni sound eklenmiş yeni bir versiyon 
oluşturulmuştu.  Benzer şekilde 1984 
yılında seslendirdiği “Her Gece”, 
1985 yılında seslendirdiği “Eski 
Dostlar” adlı şarkılar o dönemin Ferdi 
Özbeğen sesini milenyum soundu 
ile buluşturuldu. İlk vokal kayıtların 
üstüne yapılan yeni düzenlemelerden 
oluşan bu versiyonlar müzik tarihinin 
önemli best of proje albümlerinden 
biri oldu. 

Bu albüm 2013 yılında yayınlanan, 
Rıza Türker’in kaleme aldığı 
ve Ferdi Özbeğen’in hayatını 
anlatan “Şöhret Dediğin” adlı 
kitapla beraber de satıldı. Böylece 
hayattayken biyografisi ile birlikte 
bir best of albümü de beraber 
paket olarak satılan ilk yorumcu 
oldu Ferdi Özbeğen. Bu kitabın 
yayınlanmasından birkaç ay sonra 
vefat eden Ferdi Özbeğen, müzik 
tarihinde bir yığın duygu ve ilki bize 
miras olarak bıraktı. Ferdi Özbeğen’i 
sıradan bir piyanist şantör olarak 
görmemek gerekiyor. O müzik 
piyasasından kazandığını yine müzik 
piyasasına yatırdı. Plaklarından bir 
lira bile kazanmadı. Vergi rekortmeni 
olduğu dönemde bile hep bir yenilik 
yapma, hem müzik piyasasına bir 
yenilik katma derdindeydi. Yatlara 
katlara yatırım yapabilirdi. Günümüz 
starları gibi residence’lere , taksi 
plakalarına yatırım yapabilirdi. 
Ama yapmadı. Ne çok zengindi 
vefat ettiğinde ne de çok yoksul. 
Maddiyatçı starlar para peşinde 
koşarken bu paraları kefenleri 
ile beraber götürmeyeceklerini 
bilmeyecek kadar hırslarından 
kudurmuşken, yeni Ferdi Özbeğen’ler 
yetişmiyor.  Bu para hırsı içinde olan 
günümüz starları bir şeyi unutuyor. 
Bu dünyadan göçüp gittiğimizde 
bıraktıklarımızla anılacağız. 
Maddiyatçı mantıkta olanlar para 
bırakacak, ama o para mirasçıları 
tarafından bitirilecek. Manevi 
odaklı davrananlarsa bu dünyadan 
gittiklerinde toplumla bütünleşen bir 
sürü şey her şeyden önemlisi bir tarih 
bırakacak, tıpkı Ferdi Özbeğen gibi.  

O müzik piyasasından 
kazandığını yine müzik 
piyasasına yatırdı. 
Plaklarından bir lira bile 
kazanmadı.


