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• Wikipedia’nın şarkıcı, besteci, dansçı, aktör, koreograf, şair, iş adamı, 

yardımsever ve yapımcı olarak tanımladığı Michael Joseph Jackson 29 

Ağustos 1958 yılında Chicago’nun endüstriyel varoşlarından biri olarak 

kabul edilen Gary’de Afrika kökenli Amerikalı bir işçi sınıfı ailenin 10 

çocuğundan sekizincisi olarak dünyaya geldi. 

• Michael Jackson’ın annesi, Katherine Esther Scruse koyu bir Jehova 

Şahidiydi. Babası ise bir çelik işçisiydi ve aynı zamanda The Falcons 

adında bir R&B grubunda müzik yapıyordu. 

• 3 kız kardeşi (Rebbie, La Toya ve Janet) olan Michael Jackson’ın altı da 

erkek kardeşi var: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon (Marlon’un 

ikiz kardeşiydi ve doğumundan kısa süre sonra vefat etti) ve Randy.

• Dans ve müzik yeteneği daha çocuk yaşlarda kendini göstermişti. Fakat 

Michael’ın çocukluğu sıkı disiplin altında ve annesinin katı bir Jehova 

Şahidi olması dolayısıyla dış dünyadan izole bir şekilde geçti.

• Babası Joseph, Michael’ın müzik ve dansa olan ilgisini farkedince, 

vaktini ve gücünü Michael’in eğitimine ve gelişimine harcadı. Her ne 

kadar Michael Jackson çocukken babasıyla ilişkisinin sorunlu olduğunu 

söylese de onun disiplininin kendisinin başarısında rol oynadığını farklı 

röportajlarda dile getirmişti.

• Yıl 1964’e geldiğinde dönemin efsane gruplarından birisi olacak Jack-

son 5 oluşuyordu. Marlon ve Michael’ın, Tito, Jermaine ve Jackie’ye 

katılmasıyla 1964 yılında Jackson 5 profesyonel olarak kurulmuştu.

• Marlon ve Michael Jackson ilk zamanlarda grubun arkasında tumba ve 

tef çalıyorlardı.

• Michael Jackson 8 yaşında geldiğinde abisi Jermaine ile grubun solist-

liğini paylaşmaya başladı.

• Bir yıl içinde Jackson kardeşler şarkılarını ve danslarını Harlem, New 

York’a taşıdılar. 

Bölüm 1 1958-1970
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• 1967 yılında Harlem’in ünlü Apollo tiyatrosunda sahne alan Jackson 5 

salonu doldurdu ve amatör şov yarışmasında birincilik ödülünü aldı.

• 1969 yılına kadar Jackson 5 konserlere ve gece şovlarına devam etti. 

• Jackson 5 bu dönemlerde genellikle siyahların gittiği ve “chitlin’ circu-

it” denilen ve striptriz gösterilerinin yapıldığı kulüplerde sahne alıyor-

lardı.

• Jackson 5’ın kaderi dönemin en başarılı R&B plak şirketi olan Motown’un 

kurucusu Berry Gordy’nin grubu dinlemesi ile değişti ve Beatles’dan 

sonraki en hızlı çıkışı yakalayan Jackson 5 arka arkaya yaptıkları başa-

rılı albümler ile kitlelerin sevgisini kazandı. 

• Jackson 5’ın ilk dört single’ı (I Want You Back, ABC, The Love You Save 

ve I’ll Be There) rekor kırarak listelerde ilk sıraya yerleşti, hala çalınan 

ve tanınan klasikler haline geldiler.

• Grubun ilk üç albümü Diana Ross Presents Jackson 5, ABC, Third Album 

1969-1970 yılları arasında piyasaya çıktı. Üçü de satış listelerinde ilk 

beşe kadar yükseldi. 

• Albüm için çalışmadıkları dönemlerde kapalı gişe dünya turnelerine çı-

kan Jackson 5, 1969’dan 1975 yılına kadar Motown Record’la 12 stüdyo 

albümüne imza attılar.

• Jackson 5, 1976’da ilerleyen yıllarda Sony Müzik olacak olan CBS şirketi 

ile anlaştı. Aynı yıl içine Motown Jackson 5 Anthology karışık albümünü 

piyasaya çıkarttı. Jackson 5, Motown’dan ayrılana kadar 100 milyon al-

büm sattı.

• Grup, ismini The Jacksons olarak değiştirdi ve 1976-1989 yılları arasında 

CBC şirketiyle 6 albüm yaptı.

• Grubun özellikle ilk şarkıları “The Corporation” adıyla bilinen bir söz ya-

zımı ve yapım ekibi tarafından bestelenip yazıldı. Daha sonraları ise bu 

Jackson 5, Michael Jackson’ın 30. yıl konserinde son kez sahnede.

Michael Jackson efsanesinin başladığı Apollo Tiyatrosu.

Ölümünü duyan hayranları Apollo’da toplandı.

görevi Hal Davis üstlendi. En son 1970’lerin sonlarında grup kendi şarkı-

larını kendileri yazıp bestelemeye başlayana kadar topluluğa Amerikalı 

şarkı yazarları Kenneth Gamble ve Leon A. Huff ikilisi yardımcı oldu.

• Solo kariyerine başlamak için Jermain Jackson Motown’da kaldı ve ye-

rine küçük kardeş Randy geçti. The Jacksons, daha önce olduğu gibi 

hit üretmeye devam etti. İlk albümleri The Jacksons’da yer alan Enjoy 

Yourself şarkısı single olarak bir milyondan fazla sattı. 

• CBS televizyon kanalında yaptıkları bir şov ile kız kardeşleri Rebbie, La 

Toya, Janet’ı ilk defa ekranlara taşıdılar.

• 1970’li yılların sonlarına doğru sürekli kan kaybeden grup 1989’da 

“2300 Jackson Street” adlı albümlerini Michael ve Marlon olmadan kay-

detti. Albümde bu ikili sadece bir şarkılığına yer aldı. 1989 yılı sonunda, 

satışların düşük seyretmesi grubun da dağılışının yolunu açtı. 

• Aslında grup resmi olarak dağılmadı ama son olarak 2001’de Michael 

Jackson’ın New York’taki konserlerinin ikisi dışında hiçbir zaman sah-

nede bir arada şarkı söylemedi. (The Jacksons ve Michael Jackson’ın 

2001’deki son performansının videosu için: http://www.dailymotion.

com/video/xa2nnd_michael-jackson-thew-jacksons-live-n_music)

1958-1970Bölüm 1
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• Motown’ın kısa zamanda Michael Jackson’un solo yeteneklerini keşfet-

mesiyle Michael Jackson’ın solo kariyeri başladı. 

• Michael Jackson’ın ilk single ‘ı “Got to Be There” 1971 yılında yayınlan-

dı. Jackson 1971-76 yılları arasında “Got To Be There”, “Rockin’ Robin”, “I 

Wanna Be There”, “Ben” single’larını yayımladı. 

• Michael’ın ilk solo single’ı ‘’Got To Be There’’ yayınlandığında Michael he-

nüz 13 yaşındaydı. Ardından Music&Me, Forever Michael ve The Best Of 

Michael Jackson solo albümleri piyasaya çıktı. 

• Ama Michael Jackson’ın asıl solo kariyeri 1977 yılında Diana Ross ile baş-

rolü paylaştığı The Wiz filmiyle başladı. Film aracılığıyla tanıştığı yapımcı 

ve besteci Quincy Jones ile solo bir albüm için anlaşan Jackson bir yetiş-

kin olarak ilk solo albümü Off The Wall’ı  1979 yılında çıkardı.

• Michael Jackson bu albümde Stevie Wonder, Paul McCartney gibi besteci-

lerle çalıştı.

• Albümde yer alan “Don’t Stop ‘till You Get Enough”, “She’s Out Of My Life”, 

“Off The Wall”, “Rock With You” gibi singel’lar bütün listelerde 1 numaraya 

kadar yükseldi.

• Off The Wall albümü dünya çapında 20 milyondan fazla sattı. 

• Michael Jackson bu albümle 1980 yılında Amerikan Müzik Ödüllerinde 2 

ödül birden kazandı: En İyi Soul/R&B Albümü, En İyi Erkek Soul/R&B Şarkı-

cısı ve “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” ile En İyi Erkek Soul/R&B single’ı. 

Aynı yıl Jackson Billboard Müzik Ödüllerinde de En İyi Siyahi Şarkıcı, En 

İyi Siyahi Albüm ve En İyi Erkek R&B Vokal Performansı dalında Grammy 

ödülünü kazandı. 

• Bu albüm ile ilk Grammy ödülünü kazanan Michael Jackson, oturduğu mü-

zik ve şov dünyasının tahtından bir daha hiç inmeyecekti.

Solo Kariyer

1971-1980

Dönemi 

video
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• 1982 yılının sonuna doğru Michael Jackson kariyerinin en büyük al-

bümü olan Thriller’ı çıkardı. Jackson bu albümde de Quincy Jones ile 

çalıştı ve albüm Epic Records etiketiyle çıktı.

• Dünya çapında 100 milyondan fazla satan albüm dünya müzik tarihinin 

en fazla satan albümü. Thriller albümü bu rekoru hala elinde bulundu-

ruyor.

• Albüm Billboard listelerini de alt üst etti. Albümdeki 9 parçadan 7’si 80 

hafta boyunca Billboard 200 listesinin ilk 10’unda yer aldı.

Thriller - Billie Jean

• Bu albümden çıkan ilk single Michael Jackson’ın Paul McCartney ile birlik-

te söylediği “The Girl is Mine” oldu. Bunu “Wanna Be Starting Something”, 

“Billie Jean”, ünlü gitarist Eddie Van Halen’in efsane solosuyla özdeşle-

şen “Beat it” ve Thriller şarkıları izledi. 

• Michael Jackson o dönem şarkılarının yanı sıra Billie Jean, Beat It ve 

Thriller gibi şarkılarına çektiği, geniş bütçeli ve kısa film türünde video 

kliplerle de müzik videoları anlayışında bir devrim yarattı. 

• Thriller’a çektiği 14 dakikalık klip çok ses getirdi ve dünyanın en iyi müzik 

videosu olarak kabul edildi. Gelen yoğun istekler üzerine VHS formatında 

piyasaya sürülen video 900 bin adetlik satışla yeni bir rekora imza attı.

• Bu dönemde Michael Jackson Billie Jean klibiyle MTV’de yer alan ilk siyahi 

şarkıcı olma ünvanını da elde etti ve kendisinden sonra gelecek siyah 

sanatçılar için bu yolu açtı.

• Michael Jackson’ın müziğini özel danslarla birleştirmeye başlaması ağır-

lıklı olarak bu dönemde ortaya çıktı. Jackson, Billie Jean, Beat It ve Thril-

ler için özel dans ve sahne şovları hazırlamıştı.

• Michael Jackson’ın müziği dansla birleştirmesinde James Brown’ın etkisi 

büyüktü. Jackson, hayranı olduğu James Brown’ı örnek alıyordu (Michael 

Jackson’ın James Brown’a 2003 yılında BET Awards töreninde Yaşambo-

yu Başarı Ödülünü (Lifetime Achievement Award) sunduğu videoyu izle-

mek için: http://www.youtube.com/watch?v=-nNDn4AecwU).

• 1983’te Jackson kardeşler, Motown’ın 25. yılı için yapılacak bir TV şovu 

için bir araya gelerek, efsanevi bir performans sergilediler. Bu gecede 

en dikkat çeken olay ise Michael Jackson’ın solo Billie Jean performansı 

oldu. Bu şov 16 Mayıs 1983’te televizyonda yayınlandı ve 47 milyon kişi 

tarafından izlendi (Michael Jackson’ın Motown’ın 25. yılındaki muhte-

şem Billie Jean performansının videosu için: http://www.youtube.com/

watch?v=kXhy7ZsiR50).

1982-1985

Efsanenin Doğuşu

Thriller’in efsane klibinden bir sahne.

Billie Jean’in unutulmaz video klibinden bir an.

video
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• Michael Jackson’ın pullu ışıltılı ceket, siyah fötr şapka, kenarları beyaz 

şeritli paçaları kısa siyah kumaş pantolon ve sol eline taktığı beyaz pı-

rıltılı taşlı eldivenle çıktığı sahnede ilk defa Moonwalk hareketini yap-

mıştı. Michael Jackson bundan sonra ufak birkaç değişiklikle beraber 

Billie Jean’i hep bu kıyafetler ve bu kareografiyle sergileyecekti.

• İzleyicide ileriye doğru gitmeye çalışan fakat geriye çekilen dansçı ilüz-

yonu yaratan Moonwalk hareketi aslında Amerikalı dansçı ve şarkıcı Jeff-

rey Daniel’e aitti. Ama dansa ismini ve ününü kazandıran Michael Jackson 

oldu ve Jackson bu dönemden sonra Moonwalker olarak da hatırlandı.

• Müzik dünyasını sarsan Thriller albümü yayınlandığı dönemde ödüllerin 

de birçoğunun sahibi oldu: 8 Grammy, 7 Amerikan Müzik Ödülü, 4 Siyah 

Altın Ödülü, 4 Amerikan Video Ödülü, 3 MTV Ödülü ve People’s Choice 

Award ödülü. 

• 14 Ocak 1984 tarihli bir yazıda The New York Times, Michael Jackson 

için, “pop müzik dünyasında Michael Jackson ve diğerleri vardır” diye 

yazmıştı.

• Michael Jackson Ocak 1984’te Pepsi firmasıyla rekor bir reklam anlaş-

ması yaptı ve kardeşleriyle birlikte şirketin reklam filmlerinde rol aldı 

(Michael Jackson’lı unutulmaz Pepsi reklam videosu için: http://www.

youtube.com/watch?v=po0jY4WvCIc) .

• Reklam çekimleri sırasında meydana gelen kazada saçları alev alan 

Michael Jackson’ın cildinde ciddi hasar meydana geldi. Jackson, gör-

düğü fiziksel zarardan şirketi sorumlu tuttu. Pepsi firması Michael 

Jackson’la anlaşarak konuyu mahkemeye taşınmadan çözdü.

• Michael Jackson bu olay sonucu Pepsi’den aldığı 1,5 milyon Doları te-

davisini yürüten hastaneye (Brotman Medical Center) bağışladı. Söyle-

nenlere göre Michael Jackson’ın bu kazada aldığı yaralar hiçbir zaman 

tam olarak iyileşmemişti.

• Michael Jackson 14 Mayıs 1984 yılında Beat It şarkısının alkollü araba kul-

lanmaya karşı televizyonlarda ve diğer basın-yayın organlarında yürütü-

len kampanyalarda kullanılmasına izin vermesinden dolayı ABD Başkanı 

Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray’a davet edildi ve ödüllendirildi. 

(Ronald Reagan Michael Jackson’a ödülünü sunarken: http://www.youtu-

be.com/watch?v=F1USSb9o6Ws)

• Aynı yıl Michael Jackson kardeşleriyle tekrar biraraya gelerek “Victory” 

albümünü çıkardı. Albüm için çıktıkları turne aynı zamanda Michael 

Jackson’ın yapmadığı Thriller turnesi niteliğini de taşıyordu. Michael 

Jackson’ın solo şarkılarını da seslendirdiği 55 konserlik turne 2 milyon ki-

şiye ulaştı ve elde ettiği 175 milyon Dolarlık gelirle zamanın en büyük tur-

nesi oldu. Michael Jackson turneden elde edilen gelirin 5 milyon Dolar’ını 

üç yardım kuruluşuna bağışladı.

• Michael Jackson bunun dışında da sosyal sorumluluk projelerine ağırlık 

verdi. Bunlardan en çok ses getireni USA for Africa kampanyası çerçe-

vesinde, Afrika’da açlık sınırında ve yardıma muhtaç bir şekilde yaşayan 

insanlar için, Lionel Richie ile birlikte 1985 yılında yazdığı “We Are the 

World” parçasıydı. Stevie Wonder, Tina Turner, Diana Ross, Ray Charles, 

Cindy Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen gibi ünlülerin de aralarında 

bulunduğu 40’dan fazla popüler sanatçı tarafından seslendirilen şarkı 30 

milyondan fazla satarak tüm zamanların en fazla satan single’ı ünvanını 

kazandı. Aynı yıl Lionel Richie ve Michael Jackson bu şarkıyla Yılın Şarkısı 

dalında Grammy Ödülü’ne layık görüldü.

• O dönemde Pepsi reklamlarından sonra Michael Jackson’ın ticari anlam-

daki atılımlarından birisi de bünyesinde binlerce şarkının telif haklarını 

barındıran ATV Music’in en büyük hissesini satın alması oldu. Ama bu 

Michael Jackson’a Paul McCartney ile arkadaşlığına mal oldu. Çünkü ATV 

Music Lenon ve McCartney’e ait Beatles şarkılarını içeren Northern Songs 

kataloğunun da sahibiydi. McCartney, Lenon’ın eşi Yoko Ono’ya açık ar-

tırmaya birlikte girmeyi önerdi. Ama başarısız olunca Michael Jackson 

katalogu 47,5 milyon Dolar’a satın aldı.

1982-1985

Beat It klibinden bir sahne.

Michael Jackson 1983 yılında Thriller albümü için Platin Plak ödülünü alırken.

Michael Jackson Pepsi reklamında

Jackson Vistory Tour basın toplantısında
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• 1986 yılında Michael Jackson’a vitiligo teşhisi kondu. 1980’lerin ikinci ya-

rısında Michael Jackson’ın deri rengi şaşırtıcı bir biçimde açılmaya başla-

mıştı. Bu aynı zamanda Michael Jackson’ı güneşe duyarlı hale getirmişti.  

• Vitiligo, normal deri görünümünde, pigment kaybı nedeniyle beyaz 

alanların bulunduğu bir deri hastalığıdır.

• Elbette bu olay basında geniş yer buldu ve Michael Jackson’ın siyah 

olmaktan utandığı ve bu yüzden derisini beyazlatmak için operasyonlar 

geçirdiği yazıldı. Bu yazılanlar büyük çevreler tarafından kabul gördü. 

Who’s Bad

Oysa ki Michael Jackson hastalığından röportajlarında sık sık söz etmiş-

ti ve siyah olmaktan utandığı iddialarını yalanlamıştı. Hatta ölümünden 

sonra Larry King Live programına katılan Michael Jackson’ın dermatolo-

gu Jackson’ın vitiligo hastası olduğunu doğrulamıştı.

• Michael Jackson aynı zamanda George Lucas’ın yapımcılığında ve Francis 

Ford Coppola’nın yönetmenliğinde çekilen “Captain EO” adlı kısa filmde 

Jackson, Kaptan EO rolünü canlandırdı. 17 dakikalık bu film 30 milyon 

Dolar’a mal oldu. (Michael Jackson’ın Kaptan EO filmi için hazırladığı We 

are Here to Change the World şarkısının videosu için: http://www.youtu-

be.com/watch?v=MRlh_UYDMGA)

• Michael Jackson’ın deri renginin değişmesi dışında çok sayıda estetik 

operasyon geçirdiği basında sık sık yer almaya başlamıştı. Oysa Michael 

Jackson 1988’de yayınladığı, yazımı 4 yıl süren ve 200 bin adet atan Mo-

onwalk adlı otobiyografisinde bu iddiaları yalanlayarak sadece iki tane 

estetik operasyon yaptırdığını ve çenesindeki yaralardan dolayı da cildi 

için cerrahi işlem uygulandığını söylemişti.

• Medyanın kendisiyle ilgili olarak ürettiği senaryolar karşısında Michael 

Jackson muhabir Randy Taraborrelli’ye şunları söylemişti: “Neden insan-

lara Mars’tan gelen bir uzaylı olduğumu söylemiyorsunuz? Neden onlara 

canlı tavuk yediğimi ve akşamları Voodoo dansı yaptığımı söylemiyor-

sunuz? Siz muhabirsiniz dolayısıyla bu söylediklerinize hemen inanırlar. 

Oysa bunları ben söylesem Michael Jackson delirdi derler”.

• 1980’lerin ikinci yarısında kilo kaybeden Michael Jackson’ın anorexia ol-

duğu da iddia edilmişti.

• Michael Jackson, medyanın onun hakkında yıllarca ürettiği düzmece se-

naryolara önce bu albümdeki “Leave me Alone” şarkısı ve klibiyle, yıllar 

sonra da HIstory albümündeki “Tabloid Junkie” şarkısıyla yanıt verecek-

ti. (Leave me alone şarkısının videosu için: http://myplay.com/videos/

michael-jackson/leave-me-alone)

1986-1990Bölüm 4

Smooth Criminal performanslarında yaptığı ünlü yerçekimi karşıtı öne eğilme hareketi

Michael Jackson BAD dünya turnesinde

video
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• 1987 yılı geldiğinde Thriller albümünün üzerinden 5 yıl geçmişti ve hay-

ranlarının merakla beklediği yeni albüm görücüye çıkmıştı: Bad.

• Albüm ABD’de 7 hit single çıkarmayı başardı ve bunlardan beşi “I Just 

Can’t Stop Loving You”, “Bad”, “The Way You Make Me Feel”, “Man in the 

Mirror” ve “Dirty Diana” listelerde bir numara oldu. Bu özelliğiyle Bad, en 

fazla şarkısı liste başı olan albüm ünvanını kazandı.

• Bad albümü dünya çapında 30 milyondan fazla sattı. 

• Michael Jackson Bad için Beat It’e benzeyen 18 dk’lık kısa film niteliğinde 

2,2 milyon Dolar’a mal olan bir klip çekti. (Bad şarkısının video klibi için: 

http://www.dailymotion.com/video/x9m5s8_michael-jackson-bad_music)

• Bad albümünde dikkat çeken şarkılardan birisi de Smooth Criminal 

şarkısıydı. Annie adındaki bir kadının evine giren bir suçlunun saldırı-

sını anlatan şarkıyı asıl farklı kılan ise klibi ve dansı olmuştu (Smooth 

Criminal, Live in Bucharest HD videosu için: http://www.youtube.com/

watch?v=mQpHIcy__NI)

• Smooth Criminal klibinde Michael Jackson’ın öne doğru eğilerek yaptı-

ğı yer çekimi karşıtı hareket (anti-gravity lean) klip çekimleri sırasında 

Jackson’ın aklında aniden belirmişti. Jackson klipte dansçılarıyla birlikte 

bu hareketi beline bağlanan kablolar teller sayesinde yapmayı başarmış-

tı. Fakat bu ilüzyonu canlı showlarda bu şekilde yapmak mümkün değil-

di. Bunun üzerine Michael Jackson, Michael L. Bush ve Dennis Tonpkins 

ile birlikte özel bir ayakkabı geliştirdi ve hem ayakkabının hem de dans 

hareketinin patentini aldı. Patentin adı Yerçekimi Karşıtı Etkisi Yaratmak 

için Yöntem ve Araçlar’dı (Methods and Means for Creating Anti-Gravity 

Illusion).

• Patentli bu sistem şöyle çalışıyordu: Bileği saran ve topuk kısmında V 

şeklinde geçmeli bir bölüm bulunan ayakkabılar şarkının belirli bir bölü-

münde sahnenin belirli bir yerinden çıkan kancalara geçiyor ve topukları 

sabit tuttuğu için 45 derece öne eğilmeyi sağlıyordu. (Patent Dokümanı 

için: http://www.google.com/patents?id=MAUgAAAAEBAJ&printsec=abstr

act&zoom=4&source=gbs_overview_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) 

• Michael Jackson 12 Eylül 1987’de 16 ay sürecek ilk solo albüm turnesine 

(Bad World Tour) çıktı. Turne kapsamında 123 ülkede 4.4 milyon insana 

ulaşan Michael Jackson, Wemblet Stadyumu’nda verdiği 7 kapalı gişe 

konsere toplam 504 bin izleyici çekmeyi başararak Guiness Rekorları ki-

tabına girdi. 

• 1988 yılına geldiğimiz Michael Jackson’ın hazırladığı otobiyografi-

si Moonwalk’u Moonwalker isimli film takip etti. Jerry Kramer ve Colin 

Chilvers tarafından yönetilen; Kellie Parker, Sean Lennon ve Brandon 

Adams’ın Jackson’a eşlik ettiği “Moonwalker” filmi temel olarak Smooth 

Criminal şarkısının video klibinin uzun versiyonu üzerine kurgulanmıştı. 

Film canlı performanslar ve kısa filmlerden oluşuyordu. Moonwalker’ın 

sinemalarda gösterilmesi planlanıyordu fakat maddi sorunlardan dolayı 

sadece video olarak satıldı.

• Film Billboard Top Music Video Cassette listesinde 22 hafta liste başı ol-

mayı başardı ve VHS olarak bir milyon adet attı.

• Michael Jackson 1998 yılında California’da satın aldığı 11 km2’lik çiftlik üze-

rinde Neverland’i kurdu.

• Michael Jackson “Popun Kralı” ünvanını da bu dönemde kazandı. Bu 

ünvanı popülerleştiren onun en yakın dostlarından birisi olan Elizabeth 

Taylor’du. Taylor, 1989 yılında Michael Jackson’a “Soul Train Heritage 

Award”ı verirken onu “popun gerçek kralı” olarak takdim etmişti.

• Başkan George Bush da Michael Jackson’a Beyaz Saray’ın özel “On yılın 

Sanatçısı” ödülünü vermişti. (George H. W. Bush, Michael Jackson’a ödü-

lünü takdim ederken: http://www.youtube.com/watch?v=TOw3w8mzFOs).

1986-1990Bölüm 4

Moonwalker film afişi.

Bad albümü dünya çapında 30 milyondan fazla sattı. 

Moonwalker filminin oyunu da çıkmıştı.
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Bölüm 5

• 1991 yılında Michael Jackson Sony Müzik ile imzaladığı 100 milyon Do-

larlık anlaşmayla yeni bir rekora daha imza attı. Bunu takiben Michael 

Jackson’ın yeni albümü Dangerous piyasaya çıktı.

• Bugüne kadar 30 milyona yakın satan Dangerous albümünün çıkış par-

çası “Black or White” müzik listelerinde 7 hafta birinci sırada yer aldı. 

Black or White sözleriyle olduğu kadar klibiyle de ilgilerin odağı olma-

yı başardı. (Black or White video klibi için: http://myplay.com/videos/

michael-jackson/black-or-white)

• Michael Jackson bu albümüyle birlikte 2. dünya turnesine (Dangerous 

World Tour) çıktı. 

• 11 Kasım 1993’te son bulan 6 aylık turne boyunca Michael Jackson 67 

konser verdi 3.5 milyon kişiye ulaştı.

• Jackson turne kapsamında 23 Eylül 1993 tarihinde İnönü Stadyumu’nda 

yaklaşık 50 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi. (Michael Jack-

son Türkiye konseri videosu için: http://tr.sevenload.com/videolar/

em7j4ZX-Michael-Jacksonnun-stanbul-Konseri)

• Michael Jackson 31 Ocak 1993’te 27. Superbowl maçının devre arasında 

mini bir konser verdi ve buradaki performansı büyük beğeni topladı. 

Michael Jackson, Amerikan televizyonlarında o zamana kadar elde 

edilmiş en büyük izlenme payına sahip oldu ve konserini yaklaşık 100 

milyon kişi izledi. (Michael Jackson’ın Superbowl’daki performansının 

videosu için: http://www.youtube.com/watch?v=TK0dhanq-Lo)

• Michael Jackson bu yıllarda da yardım işleriyle uğraşmayı ihmal etme-

di ve 1992 yılında Heal The World Vakfı’nı kurdu. Vakıf hem Neverland 

çevresindeki imkanı olmayan çocukların Neverland’deki imkanlardan 

faydalanmalarını sağladı. Ayrıca Vakıf dünya çapında savaş, hastalık ve 

yoksulluktan mustarip çocuklara milyonlarca dolar yardım yaptı. 

• Michael Jackson 35. Grammy Ödüllerinde “Yaşayan Efsane Ödülü”ne 

(Living Legend Award) layık görüldü. (Michael Jackson’ın MTV Müzik 

ödülleri gecesindeki unutulmaz performansının videosu için: http://

www.youtube.com/watch?v=rIG-Vv9vkew)

• Jackson Mayıs 1994’te Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley ile evlen-

di. Bu evlilik 19 ay sürdü.

1991-1995

Dangerous

Michael Jackson MTV 10. yıl kutlamasında. 5. Dünya Müzik Ödülleri (World Music Awards) töreninde.

Michael Jackson 20. Amerikan Müzik Ödülleri töreninde.

Zirvede

video
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• Michael Jackson yine 4 senelik bir aranın ardından yeni  albümünü 1995 

yılında çıkardı. Adı HIstory: Past, Present And Future olan albüm iki bö-

lümden oluşuyordu. İlk bölüm HIstory Begins adını taşıyordu ve Michael 

Jackson’ın eski 15 parçasından oluşuyordu. Albümün HIstory Continues 

adını taşıyan ikinci bölümü ise 15 yeni şarkı içeriyordu. 

• Bu albümden çıkan ilk hit kız kardeşi Janet Jackson ile birlikte söyledi-

ği Scream şarkısıydı. Bu şarkıya çekilen klip 7 milyon Dolarlık maliyetiy-

le tüm zamanların en pahalı klibi oldu. Şarkı aynı zamanda 1993 yılında 

Jackson’a yöneltilen çocuk tacizi suçlamalarında taraf olan medyayı da 

hedef alıyordu. Bu aynı zamanda Michael Jackson’ın sözleri içinde söv-

gü içeren ilk şarkısı oldu. (Scream şarkısının klibi için: http://myplay.

com/videos/michael-jackson/scream)

• Albümden çıkan ikinci hit şarkı “You are not Alone” oldu ve bu şarkı 

Billboard Hot 100 listesine birinci sıradan giren ilk single olarak Guiness 

Rekorlar kitabına girdi. 

• Albümün üçüncü hit şarkısı “Earth Song” oldu. Jackson’ın çevreye 

olarak hassasiyetini ifade eden şarkı onun İngiltere’deki en başarılı 

single’ı oldu. Earth Song’u They Don’t Care About Us şarkısı takip etti. 

Bu şarkı anti-Semitik sözlere sahip olduğu iddiasıyla eleştirilere maruz 

kaldı. Bunun üzerine Jackson sözlerde değişikliğe gitti.

• Albümün hemen ardından Michael Jackson turneye çıktı (History World 

Tour). Turne yaklaşık bir yıl sürdü. Bu sürede Jackson 58 şehirde 82 

konser verdi ve 165 milyon Dolar hasılat elde etti.

• Michael Jackson 14 Kasım 1996 yılında Dermatoloji hemşiresi Deborah 

Jeanne Rowe ile evlendi ve ilk iki çocuğu Michael Joseph Jr (Prince) 

(1997) ve Paris-Michael Katherine (1998) doğdu. Çift 1999 yılında boşan-

dı. Rowe çocuklarının tüm sorumluluğunu Michael Jackson’a verdi.

• 1997 yılında Michael Jackson 5 yeni şarkı ve History albümündeki hit 

şarkıların remixlerini içeren Blood on the Dance Floor: HIStory in the 

Mix adlı albümünü çıkardı. Albüm 6 milyona yakın bir satış rakamı yaka-

ladı ve tüm zamanların en fazla satan remix albümü ünvanını kazandı.

• Albümün çıkış parçası “Blood on the Dance Floor” İngiltere’deki liste-

lere 1 numaradan girerken ABD’de ancak 25. sırada kendine yer bula-

biliyordu. (Blood on the Dance Floor videosu için: http://myplay.com/

videos/michael-jackson/blood-on-the-dance-floor)

• Albümün başarılı şarkılarından “Is It Scary” ve “Ghosts”a, Jackson ile 

Stephen King tarafından yazılan, Stan Winston tarafından yönetilen 35 

dakikalık bir klip çekildi. Halen dünyanın en uzun müzik videosu olma 

özelliğini koruyan klip, yine uluslararası bir başarı kazandı.

1995-1999

History

Bölüm 6

Michael Jackson HIstory Dünya Turnesinde Michael Jackson Hollywood Walk of Fame’de iki yıldızı bulunan tek sanatçı History World Tour yaklaşık bir yıl sürdü. Bu sürede Jackson 58 şehirde 82 konser verdi .

Tarih Yazıyor

video
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• 2000’nin başında Michael Jackson Invincible’ı çıkarmaya hazırlanırken 

Sony Music ile ciddi anlaşmazlıklara düştü.

• Anlaşmazlıkların ve karşılıklı açıklamaların sonunda Michael Jackson 

Sony Müzik’in sahibi Tommy Mottola’yı Afrika kökenli Amerikan sanat-

çılara saygısız davranmakla suçladı.

• Michael Jackson Invincible albümünün çıkışından kısa bir süre önce 

Sony Müzik’I bıraktığını açıkladı. Bu da Michael Jackson’ın geri dönüşü 

anlamına gelen Invincible albümünün iyi tanıtılamamasına neden oldu.

• Invincible 13 ülkede liste başı oldu. ABD’de 2 platin plak kazandı.

• Albümden çıkan diğer hitler “You Rock My World”, “Cry” ve “Butterf-

lies” oldu. Michael Jackson Butterflies şarkısına klip çekmedi. (You 

Rock My World şarkısının klibi için: http://myplay.com/videos/michael-

jackson/you-rock-my-world)

• Albüm dünya çapında 13 milyon sattı. Invincible Michael Jackson’ın son 

stüdyo albümü oldu.

• Jackson Eylül 2001’de, albümün çıkışının hemen öncesinde Madison 

Square Garden’da solo kariyerinin 30. yılı şerefine iki konser verdi. 

Konserlere Mýa, Usher, Whitney Houston, ‘N Sync, Destiny’s Child, Mo-

nica, Luther Vandross ve Slash gibi ünlü isimler de performanslarıyla 

katıldılar. Ayrıca bu konserlerde Michael Jackson kardeşleriyle birlikte 

de sahne aldı ve böylece Jackson kardeşler 1984 yılından bu yana ilk 

defa tekrar birlikte sahneye çıkmış oldular.

• 2002 yılında Michael Jackson’ın üçüncü çocuğu Prince Michael Jackson 

II (Blanket) doğdu. Prince II Michael Jackson’ın taşıyıcı anneden sahip 

olduğu çocuğuydu.

• 2003’te ikinci kez çocuk tacizi davasıyla karşı karşıya kalan Jackson 

ikinci kez suçsuz bulundu. 

Yaşasın Kral

2000-2003Bölüm 7

Invincible 13 ülkede liste başı oldu. ABD’de 2 platin plak kazandı. Invincible dünya çapında 13 milyon sattı.

Invincible

video
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• 2003 yılında Jackson Resurrection adında bir albüm yayınlayacağını 

duyurdu. Fakat albüm hiç yayınlanamadı. Bunun yerine 2003 yılında 

Michael Jackson’ın bir numara olmuş şarkıları Sony Müzik etiketiyle 

CD ve DVD formatında Number Ones adıyla piyasaya sürüldü. Albüm 8 

milyondan fazla sattı.

• Michael Jackson 2006’da tekrar Will.i.am ile birlikte yeni bir albüm ha-

zırlığında olduğunu duyurdu. Fakat bu albüm de yayınlanmadı.

• Michael Jackson son kez Londra’da düzenlenen World Music Awards ge-

cesinde sahneye çıktı ama sadece We are the World şarkısının çok az bir 

kısmını söyledi. Oysa ki BBC’nin haberine göre Michael Jackson fanları 

onun Thriller’ı söylemesini bekliyordu. “Return of the King” pankartla-

rıyla salonu dolduran Michael Jackson fanları onu uzun süre ayakta al-

kışladılar. Bu yüzden törende Michael Jackson uzun süre konuşmasına 

başlayamadı. (2006 yılında düzenlenen World Music Awards töreninde 

Michael Jackson: http://www.youtube.com/watch?v=8jk2a9ctihc)

• Michael Jackson o gece 100 milyon fazla satan Thriller albümünden 

dolayı Elmas (Diamond) ödülün sahibi oldu. Bu ödül sadece 100 milyon-

dan fazla albüm satan sanatçılara veriliyordu. Aynı zamanda Michael 

Jackson’a Guiness Dünya Rekorları’nın Londra ofisi tarafından 8 dalda 

layık görüldüğü ödülleri verildi.

• Aynı yıl Michael Jackson’ın yirmiden fazla hit şarkısını içeren “Visio-

nary: The Video Singles” albümü Sony Music etiketiyle yayınlandı.

• 2008 yılında Sony Thriller’ın 25. yılı anısına Thriller 25 adlı albümü ya-

yınladı. Albüm daha önce yayınlanmamış For All Time isimli bir şarkıyı 

içeriyordu. Aynı zamanda Michael Jackson bu albümde kendi müziğin-

den etkilenen genç şarkıcılarla düet yapmıştı: Wanna Be Startin’ Somet-

hin’ (Akon ile), The Girl is Mine (Will.i.am ile).

• Artık kimsenin Michael Jackson’ın bir daha sahneye dönmesini ve al-

büm yapmasını beklemediği anda Jackson son kez sahnelere dönece-

ğini açıkladı. 2009 Mart ayında Londra’da yaptığı basın açıklamasında, 

Londra’da O2 Arena’da 8 Temmuz itibari ile son konserlerini vereceğini 

açıkladı, Bir kısım eleştirmenler Michael Jackson’ın dönüşünün ilgi gör-

meyeceğini düşünüyordu. Oysa popun kralı için başlangıçta 10 konser 

olarak düşünülen “This is It” konser serisi yoğun ilgi üzerine 50 konse-

re çıkarıldı. Bir milyona yakın bilet 2 saat içinde tükenmişti.

• Popun Kralı muhteşem bir vedaya hazırlanıyordu. Michael Jackson bu 

konserler için daha önce de birlikte çalıştığı Kenny Ortega ile çalışıyor-

du. Ortega direktörlüğünde Los Angeles’ta yürütülen konser hazırlık 

çalışmalarının sonuna gelinmişken 25 Haziran 2009 günü Michael Jack-

son kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

2003-2009

Son Yıllar

Bölüm 8

Michael Jackson This is It konserleri için basın toplantısında. Michael Jackson son kez Londra’da düzenlenen World Music Awards gecesinde sahneye çıktı. 2008 yılında Sony Thriller’ın 25. yılı anısına Thriller 25 adlı albümü yayınladı.

video
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• Michael Jackson’ın ölüm nedeni otopsi sonrasında kuvvetli anestezi 

ilaçlarına (propofol, lorazepam ve midazolam) bağlı kalp durması ola-

rak tanımlandı. Bu ilaç Michael Jackson’a kişisel doktoru Conrad Mur-

ray tarafından uykusuzluk sorununu çözmek üzere verilmişti.

• Michael Jackson’ın yerel saatle 14:26’da ölüm haberinin duyulmasının 

ardından internette de bir kaos yaşandı. Olayı doğrulamak isteyen 

Jackson fanları Wikipedia, Google ve Twitter gibi sitelere hücum etti. 

Michael Jackson hakkında dakikada 5 bin tweet yazılması Twitter’ın 

çökmesine neden oldu. Aynı şekilde Michael Jackson’ın Wikipedia’daki 

biyografisini 1 saat içinde 1 milyon kişinin ziyaret etmesi Wikipedia si-

tesinin de çökmesine neden oldu. Google’da milyonlarca kişinin aynı 

anda Michael Jackson’ı aratması sistemin saldırıya uğradığını sanma-

sına ve yavaşlamasına neden oldu. AOL Messenger da 40 dakikalığına 

hizmet dışı kaldı. İnternette böyle bir durumla ilk defa karşılaşılmıştı.

• Olaydan sonra sorgulanan Conrad Murray 8 Şubat 2010 tarihinde kasıt 

olmaksızın ölüme neden olmak suçuyla yargılanmaya başladı. 75 bin 

Dolar kefalet karşılığı serbest kalan Murray’e doktorluk yapma konu-

sunda bir sınırlama getirilmezken anestezi kullanması yasaklandı.

• 7 Temmuz 2009’da, Jackson’ın ölmeden 2 gün önce son provasını yap-

tığı Staples Center’da onun için bir anma töreni düzenlendi. 

• Törene, Usher, Mariah Carey, Lionel Richie, Jennifer Hudson, Brooke 

Shields gibi ünlüler katıldı. Bunun yanında tüm ailesi, çocukları ve hay-

ranları da oradaydı. Tören dünyada en çok kişi tarafından izlenen cena-

ze töreni ve televizyon olayı oldu.

• Michael Jackson, 3 Eylül 2009 tarihinde Kaliforniya’daki Forest Lawn 

Memorial Park’a gömüldü. 

• Ocak 2010 tarihinde Thriller şarkısının videosu dünyada basılı her aka-

demik kitabın bir kopyasının bulunduğu, Guinness’in kayıtlarına göre 

dünyanın en büyük arşivi olan Library of Congress tarafından “Tüm 

Zamanlar Boyunca Korunacak Eserler” listesine alındı. Böylece bir mü-

zik klibi ilk defa bu listeye girmiş oldu. Daha önce 2008 yılında Thriller 

albümü “Tüm Zamanlar Boyunca Korunacak Eserleri” arasına girmişti

• 31 Ocak tarihinde Popun Kralı, Grammy ödül töreninde “Ömür Boyu 

Grammy Ödülü”ne layık görüldü. Michael Jackson’ın çocukları, Prince 

ve Paris Jackson ödülü babaları adına kabul ettiler.

• Sony Müzik Mart 2010 tarihinde Michael Jackson’ın daha önce yayınlan-

mamış şarkıların yer alacağı albümlerin, tüm eski kataloğunun ve yep-

yeni projelerin tüm yayınlanma hakkını 250 milyon Dolar karşılığında 

30 yıllığına satın aldı. Bu müzik tarihindeki en büyük anlaşma oldu.

ve

Bölüm 9 2010...

Michael Jackson’ın ölüm haberinin duyulmasının ardından internette de bir kaos yaşandı. Hayranları Popun Kralı’na veda ediyor. Son provasını yaptığı Staples Center’da onun için bir anma töreni düzenlendi.

Sonrası

video
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Bölüm 10

• This is It Michael Jackson’ın O2 Arena’da son kez düzenleyeceği kon-

serler dizisine verdiği isimdi. This is It konser dizisi müzik tarihinde 

gerçekleşmiş en büyük konser organizasyonu olacaktı.

• Smooth Criminal, Earth Song, Leave Me Alone, They Don’t Care About 

Us, Thriller için yeni kısa filmler çekildi. Bu kısa filmler sahnede Michael 

Jackson’a eşlik edecekti.

• Jackson’ın ani ölümüyle birlikte This is It konserleri gerçekleşemedi fa-

kat konser provaları boyunca çekilmiş onlarca saatlik görüntü vardı. Bu 

görüntüler Michael Jackson’ın kişisel koleksiyonu için çekilmişti. Fakat 

Michael Jackson’ın sevenlerine nasıl bir şov hazırladığını göstermek 

amacıyla bu görüntülerden bir film yapılmasına karar verildi.

• Filmin yayınlanmasına karar verilmesinden sonra This is It konserleri-

nin de organizatörü olan AEG Live şirketi eleştirilerin odağı oldu. AEG 

şirketinin bu filmi para kazanmak için yaptğını söyleyenlerin sayısı ol-

dukça fazlaydı. Hatta Jackson’ın ailesinin bazı üyeleri film anlaşmasını 

durdurmaya çalıştı. Ağustos 2009’da mahkeme Michael Jackson esta-

te, Sony Pictures ve AEG Live arasındaki anlaşmayı onayladı.

• Sony filmin haklarını 60  milyon Dolar’a satın aldı. Film 28-29 Ekim 

2009 tarihlerinde dünya çapında gösterime girdi. İlk haftasında sadece 

ABD’de 23 milyon Dolar hasılat elde etti.

• Michael Jackson’ın konserde söyleyeceği şarkılarını ve daha önce ya-

yınlanmamış This is It şarkısını içeren “This is It” albümü 26 Ekim 2009 

tarihinde piyasaya sürüldü. Albüm ilk haftasında 373 bin sattı ve Türki-

ye dahil 13 ülkede liste başı oldu. 

• This is It şarkısı aslında bu konserler dizisi için yazılmamıştı. Aksine 

şarkı I Never Heard adıyla Paul Anka’nın Walk A Fine Line albümü için 

Michael Jackson ile bir düet olarak yazılıp kaydedilmişti.

• Fakat şarkı yayınlanır yayınlanmaz Paul Anka şarkının I Never Heard 

şarkısıyla aynı olduğunu iddia ederek dava açacağını belirtti. Bunun 

üzerine Michael Jackson estate Paul Anka’yı şarkının Michael Jackson 

ve Paul Anka ortak yapımı olduğunu kabul etti ve telif haklarının yüzde 

50’sini Anka’ya verdi.

This Is It

This is It Michael Jackson’ın son kez düzenleyeceği konserler dizisine verdiği isimdi.

This Is It provasından bir an.

video
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This is it! 
Michael Joseph Jackson gelmiş geçmiş en başarılı müzisyenlerden biri. Jackson’ı ölümünün birinci yıldönümünde sizlerle yeniden 

buluşturmak istedik. Çalışmaları ile hayatının satır aralarında kalmış pek çok bilinmeyeni derli toplu bir içerik halinde aktarmaya 

karar verdik. 

İndeks, içerik üreten ve yöneten bir iletişim ajansı. Yapmamız gereken temel iş araştırmak, bilgiye ulaşmak, en iyi şekilde bilgiyi 

derlemek, ortaya anlamlı bir sentez çıkarıp hedef kitlesiyle buluşturmak. 

İletişimin hızla değiştiği ve dönüştüğü bir zaman diliminde, geleneksel mecraların yanı sıra  teknoloji sayesinde yeni mecraların 

iletişime hizmet ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Heyecanlı ve dinamik! 

Değişen ve dönüşen yalnızca mecra mı? Değil... Hedef kitle de değişip dönüşüyor. Milyonlara bir kerede ve bir araçla ulaştığımız 

günler geride kaldı. 

Geleneksel mecraların yanında elektronik ve dijital mecraları kullanmaya başladık. Bu kez bir adım daha ileri giderek, birkaç mecrayı 

birbiriyle ilişkilendirdik. İletişimin temeli olan bilgiyi elektronik bir dergiye dönüştürdük, bunu da telekomünikasyon araçlarından 

biriyle size ulaştırdık. 

Türkiye’de ilk kez bir e-dergiyi iphone uygulamasıyla sizlerle buluşturuyoruz. Bu uygulamada, telefonunuzdan video klip 

izleyebilecek, Michael Jackson müziklerini dinleyebilecek, sanatçıyla ilgili bilmediğiniz pek çok bilgiyi okuyabileceksiniz. 

İndeks, Michael Jackson İndeksi’ni gururla sunar. 

Yaprak Özer 

İndeks İçerik İletişim, 

Haziran 2010


