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Müzikte 
yarım asırlık 
başarı: 

İ z z e t  Ö z
Bu ayki “Üç Soru Üç Cevap” köşemize tam 43 yılını müziğe veren, 1970’li yıllarda yaptığı 
pek çok müzik programı ile ilklere imza atan, yüzlerce reklam filminin yanı sıra, müzikal 
ve tiyatro yönetmenliği ile büyük showların prodüksiyonlarını üstlenen değerli müzik 
programı yapımcısı İzzet Öz’ü konuk ettik.

Henüz 20 yaşında iken kariyerine adım atan İzzet Öz, yaptığı radyo ve televizyon 
programlarıyla sesini milyonlara duyurmuş bir isim.

1947 doğumlu olan Öz’ün, 7000’i aşkın radyo programı arasında “Plaklar Arasında”, 
“Gençler İçin”, “Hafta Sonu”, “Pazarın Plakları”, “Metronom”, “Teleskop”, Voice of Turkey 
için “Musical Computer”, kurucusu olduğu Show Radyo için “İzzet Öz Sizlerle”, “Radyo 
2019, Genç Radyo ve Radyo 3 için “Teleskop” yer alıyor. 

Ayrıca “Diskovizyon”, “Metronom”, “Sihirli Lamba”, “Teleskop”, “Süpervizyon”, “Zoom”, 
“Çizginin Üstü”, “Pop Türk pop İzzet Öz Sizlerle” ve “Şimdi Bu Program Çok Moda” gibi 
pek çok müzik programına imza atan Öz’ün “Türkiye” ve “Ermeni Vatandaşlarımız” adlı 
belgeselleri de bulunuyor.
Atatürk’ün doğumunun 100. yılı için hazırladığı “Türkiye” filmiyle, Sedat Simavi Kitle 
Haberleşmesi dalında kazandığı ödül, yapımcının en değerli bulduğu ödülleri arasında.

Tüm yapımlarında sadece bestecilerin ve şarkı sözü yazarlarının yapıtlarına yer verme 
çabasında olan Öz, müziğin yanında programlarında bir ressam ya da grafist, bir fotoğraf 
sanatçısı, bir koreograf, bir stilist gibi yaratıcılara da yer vererek dünyada bir ilki 
gerçekleştirdi.

Şu anda “Önce İzzet Öz vardı” adı altında çeşitli yerlerde sevenlerinin karşısına çıkıyor ve 
Radyo 3’te her pazar saat 18’de “Teleskop” programı ile radyo sevenlerle buluşuyor. Uzun 
zamandır çeşitli üniversitelerde televizyonculuk üzerine dersler veriyor.

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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“İnternet’in 
esiri olmak 

istemiyorum…”
Sosyal ağlarda olmayan,  adına oluşturulan site-
leri izleyen, İnternet’ten sadece araştırma ve bil-
gi edinmek amacıyla yararlandığını belirten İzzet 
Öz, herkesin kendini sanatçı sandığını oysa bunun 
çok kolay olmadığını vurgulayarak sadece üreten 
insanların sanatçı olabileceğinin altını çizdi.

Facebook ve Twitter’i kullanmayan ancak İnternet’ten 

çok memnun olan İzzet Öz, Türkiye’de herkesin kendini 

sanatçı sandığını, ancak bu işin o kadar kolay olmadığını 

vurguladı. Bir kişinin sanatçı olabilmesi için üretmesi 

gerektiğine dikkat çeken Öz, sadece üreten insanların 

sanatçı olduğunu düşünüyor.

-1967’den beri sanatın çeşitli dallarını müzikle harmanlayıp bir araya getiren 
programlar yaptınız.  Popüler müziğin Türkiye’de gelişmesinde çok emeğiniz var. 
Türkiye’nin ilk ve en çok dinlenen yabancı müzik yayınlarını gerçekleştirdiniz. 
Sanat yaşamınızda 43 yılı geride bırakıp bir marka oldunuz. Günümüzde yapılan 
programları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- 43 yıl işte böyle hızla geçip gidiyor. Ama gerçekten eğer ödün vermeden programlar üretilirse 
o zaman bu insanın yaşamı boyunca devam ediyor. Ben şöyle bir bakıyorum da kendime, gerek 
radyoda gerek televizyonda araştırıp daha sonrada ürettiğim programları gerçekleştirdim. Bu 
arada tabii ki içinde de bazı mesajlar vardı. Özellikle radyoda. Daha çok o günkü müziği takip 
ederken aynı zamanda eskiyi iyice irdeleyip onların da neler olduklarını yapmaya gayret ettim. 
Televizyonda ise sadece ve sadece müziğin yanında yaratıcı olan sanatın diğer dallarına da yer 
verdim. Nelerdi bunlar? Resim, grafik, fotoğraf, dans, moda (fashion) ve bunu daha da ilerleten 
bir takım duygular. İlk programlarımız olan Discovizyon, Metronom, Sihirli Lamba, Teleskop, 
Süpervizyon, Zoom buna örneklerdir. 70’lı yılların ortasından başlayıp 80’li yılların ortasına 
kadar devam eden zaman sürecinde bu tarzdaki programlar gerçekleşti. Ve bu programları 
gerçekleştirirken de amacımız bir koreografı tanıtmaksa, dansçılar aracılığıyla onun yapıtlarını 
sergilemek ve dans sanatını sevdirmekti. Bir ressam ya da grafikerse, o sanatçının eserlerini bir 
şekilde aktarabilmek ve ilgi duyanları o dala doğru yöneltebilmekti. Şimdi bugüne bakacak olursak 
son derece başarılı programlar da görmekteyim. Ama onun yanı sıra içi boş olan programlar da 
var. Pek çok televizyon var. Bu nedenle bizim yapacağımız şey istediğimiz tarzdaki programları 
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kendi değer ölçülerimizde seçip, onları izlemek veya dinlemek olmalı. Bunu yapanlar bence şanslı kişiler. İnsanlar kendi arzularına, 
zevklerine göre program seçmeliler.

-Günümüzde kültürel, sosyal, politik ve toplumsal alanlarda çok önemli dönüşümler yaşanmakta. Ülkemizin sosyal 
dönüşümünde sanatçılara düşen görevler ve sorumluluklar nelerdir?

- Bence ilk önce sanatçı kavramı üzerinde durmak lazım. Herkes kendini sanatçı sanıyor bu ülkede. Bu iş o kadar kolay değil. Sanatçı 
olabilmesi için bir kişinin üretmesi gerekiyor. Yani bir şeyi üretmekle ancak sanatçı olunabilir. Yoksa çok güzel bir sesi olabilir. O iyi bir 
yorumcudur. Üreten insanlar sanatçıdır. Bu sanatçıların da kendilerine düşen en önemli görevleri yaptıkları ve sevdiklerini başkalarıyla 
paylaşıp aynı şekilde bu sevgi yumağını gittikçe genişletmek olmalıdır. Yani sanatçılar sanatı daha çok sevdirerek kendilerine düşen 
görevlerini yerine getirirlerse başarılı olabilirler. Eğer politik ve toplumsal alanlarda söyleyecekleri söz varsa tabii ki söyleyecekler. Ama 
fazlada kırıcı olmamak gerektiğini düşünüyorum. 

- İnternet’i ve sosyal medyayı (facebook, twitter..) hangi amaçla kullanıyorsunuz? Son zamanlarda sosyal 
medyada artan nefret söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar sanal ortamda özgürce her istediğini 
söyleyebilmeliler mi, yoksa bazı sınırlamalar olmalı mı?
 
- Ben facebook ve twitter’i kullanmıyorum. Sadece benim adıma kullananlar var. Ben ancak onlardan takip edebiliyorum.         
Sadece kendime göre haberleri takip ediyorum. Bu arada İnternet’ten tabii ki çok memnunum. Çünkü her türlü olayı onun içerisinde 
öğrenebiliyorsunuz. Özellikle Youtube, Google aracılığı ile pek çok şeye anında ulaşıp, onlardan pek çok bilgiler elde edebiliyorsunuz. 
Ama ben kendi adıma yanıtlar veremeyeceğim için bu tarzdaki şeylere girmekten kaçınıyorum. 
Nefret duygularına gelince, nefret söylemlerinden çok uzakta olan bir kişi olarak tasvip etmiyorum. Böyle şeyler yazan insanları da aynen 
bir tuşa basarak silip devam ediyorum. 

İnternet’i fazla kullanmıyorum. Sadece araştırma yapmak ve bilgi öğrenmek amacıyla kullanıyorum. Belirli zamanlarsa sinemaya 
gidiyorum. Yoksa öbür türlü İnternet’in başına geçtiğim andan itibaren sizi öyle bir derya kuyusunun içine itiyor ki çıkmanız çok zor oluyor. 
Ben o kadar her şeyin esiri olmak istemiyorum. Ama bunu bilinçlice takip edince de çok yararlı olduğunu görüyorum. Herhangi bir bilgi 
edinmek istiyorsam tabii ki İnternet’ten yararlanıyorum. 
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