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Müzik indirme 
döneminin sonu

Endüstriden HaberlerEndüstriden HaberlerEndüstriden HaberlerEndüstriden Haberler

T eknolojinin direkt olarak etkilediği en büyük sektörlerden birisi müzik 
endüstrisidir kuşkusuz... Milyarlarca dolarlık bu endüstri teknoloji 
sayesinde hem yaygınlaştı gelişti hem de büyük paralar kaybetti. 
Bundan 30-40 sene öncesinde müzik endüstrisinde korsan diye bir 

sorun yoktu. Müzik dinlemek isteyen parasını verip plak ya da kaset alırdı. Daha 
sonra plak ve kasetlerin yerini çok daha yüksek ses kalitesi sunan CD’ler aldı. 
CD’lerin hakimiyeti de uzun yıllar sürdü. Öyle ki 1988 yılında dünyada satılan 
CD sayısı 400 milyonu geçmişti. 2000’li yılların başında CD’ler büyük ölçüde 
kasetlerin yerini aldı. Kasetçalarlar yavaş yavaş antika haline geldiler. 2000’li 

yıllar aynı zamanda CD’lerin düşüşünün başladığı yıllar oldu. Geniş bant internetin yaygınlaşması, 256kbit 
MP3 ve AAC gibi formatların ortaya çıkmasıyla CD satışları düşmeye başladı. İnsanlar artık CD satın 
almıyor, MP3 indirmeyi tercih ediyordu. MP3 indirenlerin sayısı milyonlara ulaşınca, albüm satışları dibe 
burunca müzik endüstrisi kara kara düşünmeye başladı. Müzik endüstrisini kurtaran açılım ise Apple 
cephesinden geldi. Apple 2001 yılında iTunes’ı duyurdu ve geniş kitleler MP3 satın almaya başladı.

Öncü Spotify 
Günümüzde ise internetten müzik indirme döneminin sonuna gelmiş durumdayız. Artık neredeyse 
herkesin evinde yüksek hızlı internet olduğu için internetten müzik indirip tek bir yerde saklamak 
anlamını yitirdi. Günümüzün kullanıcıları istedikleri müziğe istedikleri an ulaşmak istiyor. Durum 
böyle olunca akışkan (streaming) müzik siteleri bir anda popüler oldu. 2008 yılında İsveçli bir girişimci 
tarafından kurulan Spotify, 2013 yılında 20 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Aylık sabit bir ücret 
karşılığında limitsiz müzik dinleme hizmeti sunan Spotify, Apple’ın bu alandaki tahtını sarsmaya başladı. 
Geçtiğimiz Eylül ayında açılan Deezer ise bu tahtı daha da sarsacağa benziyor.

Dört ayda 12 milyon kullanıcı!
Spotify’ın bir benzeri olan Deezer, sadece dört ay içinde 12 milyon kullanıcıya ulaştı.  Deezer’ın 
Spotify’dan en büyük farkı ise ücretsiz limitsiz müzik imkanı sunması. Spotify’da ücretsiz kullanım belli 
bir dakika ile sınırlı. Deezer kullanıcıları ise herhangi bir sınır olmaksızın ücretsiz müzik dinleyebiliyorlar. 
Ücretsiz kullanımda günde bir kez reklam dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Deezer aldığı bu reklamlarla 
büyük gelirler elde ediyor.  Ayrıca ayda sadece 5 Euro ödeyerek reklamsız müzik dinleme, daha gelişkin 
özelliklere sahip olma ve 320kps kalitesinde müzik dinlemek mümkün. Deezer’ın 30 milyon adet parça 
üzerinde bir arşivi bulunuyor.  

Spotify’ın ardından Deezer geldi, yakında buna benzer başka servisler de açılacaktır. 3-4 sene içinde 
MP3 indirmenin yerini bu tür servisler alabilir. Çok ucuza veya reklam karşılığı ücretsiz kullanılabilen bu 
servisler korsan kullanımı aşağı çekecektir. Bu tarz servislerin ortaya çıkması aslında Sony, EMI, Warner 
Music Group ve Universal gibi büyük müzik devlerinin korsan karşısında yenilgiyi kabul ettiklerinin bir 
göstergesidir. Müzik endüstrisi eksiden çok büyük kar marjlarına sahip bir endüstriydi. O dönem çok 
geride kaldı. Sanatçıların çoğu sadece konserlerden para kazanır hale geldiler. iTunes ile albümlerden 
para kazanma tekrar başladı ama iTunes ABD dışında büyük bir başarı elde edemedi. Az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde korsan müzik indirme hep devam etti. Şimdi ise ayda sadece 5 Euro’ya 
yüzbinlerce müzik albümüne ulaşılabiliyor. 5 Euro, McDonalds’ta bir öğün yemek yemeden daha az bir 
rakam. Korsan indiren kullanıcılar, korsan indirmek için torrent siteleri ve virüslerle uğraşmayı bırakıp 
bu yasal servise yönelebilirler. Böylece hem müzlk endüstrisi ayakta kalmayı başarır hem de kullanıcılar  
albümlere yüksek rakamlar vermek zorunda kalmazlar. Teknoloji tarafından darbe yiyen müzik 
endüstrisi yine teknoloji tarafından kurtulacak gibi gözüküyor...
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