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Herkese Merhabalar. 

Değerli zamanınızı ayırıp, bu yazıyı 
okumaya karar verdiğiniz için 
öncelikle size teşekkürü bir borç 
bilmekle beraber görevimi yerine 
getirerek “Teşekkür Ediyorum.”

Dergimizin üçüncü sayısı 
münasebetiyle size bu yazımda biraz 
gündemden bahsetmek istiyorum. 
Tabii ki varoluş amacımız olan müzik 
gündemi kast ettiğim... 

Son dönemlerde rap müziğin 
önlenemeyen yükselişi ile birlikte pop 
müzik bir gerileme yaşamaya başladı 
ve bu rap müziğe bağlandı. Son 
zamanlarda özellikle bu yaz Ziynet 
Sali’nin Ferdi Tayfur’dan coverladığı 
‘Bana da Söyle’ parçası ve Merve 
Özbey’in iki şarkısı dışında hiçbir 
pop müzik sanatçısı ses getiremedi. 
Bu durumdan şu sonucu çıkartmak 
çok zor olmaz; Pop müziği temsil 
eden şarkıcı, söz yazarı ve besteciler 
üretmiyor veya bir sebepten ötürü 
üretemiyor. 

 Asıl kilit soru ise pop müzik neden 
artık hit şarkı üretemiyor? Ya da 
yeni albüm çıkaracak olan Gülşen 
başta olmak üzere Türkiye’nin 
pop starları Rap müzik rüzgarının 
geçmesini bekliyor olabilirler mi yeni 
bombalarını piyasaya sürmek için? 
Peki, şunu hesaba kattılar mı? Ya rap 
müziğin yükselişi rüzgar değilse ve 
popu gerçekten devirdiyse?

Rap müzikte Norm Ender ile başlayan 
Ceza, Sagopa Kajmer, Ben Fero, 
Ezhel, Şanışer arasında sürüp giden 
‘Mekanın Sahibi’ polemiği süre dursun 
asıl pop müzikte yıllardır mekanın 
sahibi olarak gösterilen Tarkan ve 
Sezen Aksu neler yapacak? Kendisini 
pop müziğin kraliçesi ilan eden 
Demet Akalın ile Hande Yener pop 
müziği kurtarabilecek mi? Gülşen ile 
Edis’in piyasaya sürmek için doğru 
anı beklediği düet, şeytanın bacağını 
kıracak mı? Hepsi büyük merak 
konusu.

Lakin şöyle bir gerçek var ki Rap 
müziğin toplumsal konulara da 
duyarsız kalmayarak, toplumu 
anlatarak Türk müzik dinleyicisinin 
beğenisini yeniden kazandığı su 
götürmez bir gerçek. Şu saatten sonra 
pop müziğin gidişatını Hadise’nin 
yıllar önce Gülşen’den aldığı o 
meşhur şarkısında geçen nakarat ile 
anlatırsak isabet olur; 

‘Nasıl bir düşmek bu böyle gözden,
Superman olsan toplayamazsın.’

Keyifli okumalar...

editör

Son dönemlerde rap müziğin önlenemeyen 
yükselişi ile birlikte pop müzik bir gerileme 
yaşamaya başladı ve bu rap müziğe 
bağlandı.

Özcan BEYLAN
Genel Yayın Yönetmeni YA RAP 

MÜZIĞIN 
YÜKSELIŞI 
RÜZGAR 
DEĞILSE!
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MÜZİK
HABERCİSİ

“Türkiye'nin En İyi Müzik Haber Portalı”

www.muzikhabercisi.com

muzikhabercisi muzikhabercisi muzikhabercisi

Geniş Müzik Arşivi ile 19 Yıldır On-Line 
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“Baba ben bir gün burada 
çıkabilecek miyim?” diye sordu. 
Ona ve sanatına güvenen babası 
Sevdakar Hafiftaş “Tabi kızım 
ahan şuraya yazıyorum bir gün 
bu gazinonun neonunda senin 
ismin de yazılacak.” dedi. 
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BIZ ONLARIN ABISIYIZ
Ben çocukken, babamın kaset dükkanı vardı. Orası kapanınca tüm 
kasetler bana kaldı. Hepsini dinledim. Bana en yakın tarzın rap 
olduğunu da o yaşlarda keşfettim.
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HABERLER

Hadise’den Sertab Erener’e 
Destek

Flash TV’nin 
Efsane 
Habercisinden 
Yeni Single

“Müzik Dünyası Sahte Tık 
Satın Aldığı İçin Sessiz 
Kalıyor”

Geçtiğimiz gün verdiği konserde videosu sansürlenen Sertap Erener’e 
Hadise’den destek geldi.

Geçtiğimiz gün Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde konser veren Sertab Erener 
sinevizyon gösterisindeki kadın memesinin sansürlenmesine ve filmin yarıda 
kesilmesine tepki göstermişti. Erener sansürle ilgili konser sırasında “Sanat 
sansürle hiçbir zaman kapatılamaz. Çıplaklık ayıp değildir, buradaki şey ayıptır. 
Çok sinirlendim ve derin bir yara aldım. Paylaşmak istiyorum. Özellikle sanatta 
sansüre karşıyım. Bir kadının memesi görünüyor diye filmi kesmek felaket” 
demişti.

Sertap Erener’e Hadise’de destek gecikmedi. Hadise, Instagram hikayesinden 
şu sözleri söyledi:

“Sansürün ve yasakların her zaman karşısındayım! Sertab Erener’in Harbiye 
konserinde göstermek için hazırladığı video üzerinden maruz kaldığı sansür 
için çok üzgünüm.”

Yapımcı Zeki Sincar, önemli bir 
projeye daha imza atarak Zeki Sincar 
Production adı altında haber spikeri 
Gökhan Taşkın’a bir single yaptı.
Elfida, Ay Yüzlüm ve daha birçok 
önemli şarkının mimarı olan Ömer 
Faruk Güney’in “Ben Sevince” isimli 
şarkısını aranjör Doğu ile birlikte icra 
eden ve bu projede şiir okuyan Taşkın 
bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Ayrıca şarkıya bir de klip çekilirken 
yönetmenliğini de Enes Bilal Taşçı 
üstlendi. Projelerini peşi sıra hayata 
geçiren yapımcı Zeki Sincar ise ünlü 
haber spikerine ilk defa yaptırdığı 
şiir projesi ile de adından şimdiden 
söz ettireceğe benziyor. Haber 
spikerliğine devam edeceğini ve Zeki 
Sincar’ın teklifini geri çevirmeyerek 
çok beğendiği bu projede yer 
almaktan mutluluk duyduğunu ifade 
eden Gökhan Taşkın çok heyecanlı 
olduğunu söyledi.
Projenin Dağıtımı 2645 Records 
tarafından yapılıyor.

Redd Twitter hesabından Spotify ile ilgili ilginç bir 
açıklamada bulundu.

Ünlü müzik grubu Redd şimdiye kadar dslike ve tık 
satın almadıklarını belirterek, Spotify’nin  yüksek 
dinlenme rakamlarının mantığın dışında olmasını 
eleştirdi. Geçtiğimiz aylarda Spotify’e bunun 
üzerine soru sorduklarını belirten grup, tek editörün 
Türkiye’deki müzik içeriğiyle yeterince ilgilenemediği 
bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Redd grubu ilginç bir iddia da ortaya atarak müzik 
dünyasının sahte dinlenme aldığı için sustuğunu öne 
sürdü.
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İşte Emine 
Bulut İçin 
Sahneye 
Çıkan 14 İsim

4. Müzik 
Onair Ödül 
Töreni İçin 
Start Verildi

Gülden: “Rezil 
Oldukça Ünlü 
Oluyorsun”

Sanatçı Zeynep Bastık ve 13 sanatçı 
konuğu, İzmir’in Çeşme ilçesindeki 
Açıkhava Tiyatrosu’nda Kırıkkale’de 
eski eşi tarafından bıçaklanarak 
öldürülen Emine Bulut’un geride 
kalan kızına yardım amacıyla konser 
düzenledi.
İzmirli sanatçı Zeynep Bastık, 13 
sanatçı konuğu ile Kırıkkale’de eski 
eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 
Emine Bulut’un geride kalan kızı 
F.B.V.’ye destek olmak amacıyla 
konser düzenledi.
Maddi gelirinin tümü küçük kız 
çocuğunun eğitimi ve psikolojik 
desteği için bağışlanacak olan 
konsere binlerce duyarlı vatandaş 
katıldı.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 
gerçekleşen konserde sanatçı Bastık’a 
sahnede Reynmen, Oğuzhan Koç, 
Berkay, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, 
Anıl Piyancı, Aybüke, Can Ozan, Grogi, 
Jabbar, Kalben, Nev, Yase eşlik etti.

Geçtiğimiz yıl Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde gerçekleşen BAU 
Radyo ve Müzik Onair ödül töreninin 
yenisini gerçekleştirmek için toplantı 
yapıldı. Ocak 2020’de yapılacak ve 
müzik dünyasını bir araya getirecek 
olan ödül töreni için temeller atıldı.

Toplantıda Müzik Onair imtiyaz sahibi 
Umut Parkın, Genel yayın yönetmeni 
Özcan Beylan, Haber müdürü 
Sevtap Gül, BAU danışmanı Mehmet 
Güler, BAU Radyo direktörü Tansu 
Alparslan, BAU Radyo öğrenci kulübü 
yeni başkanı Kerem Even ve BAU 
Radyo öğrenci kulübü eski başkanı 
Mustafa Burak Yıldız yer aldı.

Geçtiğimiz sene Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde düzenlenen görkemli 
tören ile 25 dalda ödül verildi. Sanat 
camiasının akın ettiği ödül töreninde 
ödüller halk oylaması sonuçlarına 
göre yerini buldu. Bu sene hangi 
isimlerin ödül alacağı ve tören 
merakla bekleniyor.

Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti 
programının konuğu olan Gülden, 
ilginç açıklamalarda bulundu.

Gülden, yeni bir şarkıcının “Cesur 
olması, aptal olmaması zamanı iyi 
kullanması, hem kalıcı sözler, hem 
de halkın kulağına yatkın melodiler 
çıkarması gerekiyor” dedi. Ancak 
bunların sektörde işe yaramadığını 
söyleyen ünlü şarkıcı: “Bu sektörde 
ne yapıyorsan yap rezil olmuyorsun. 
Rezil oldukça ünlü oluyorsun” dedi.

Aleyna Tilki kardeşinin oynadığı 
Masal Şatosu filminin galasında 
önemli açıklamalarda bulundu.

Uçankuş mikrofonlarına, kardeşi 
Ayça Tilki’nin bir rap şarkısı yaptığını 
söyleyen genç şarkıcı, kayıt için 
birlikte stüdyoya girdiklerini dile 
getirdi. ‘Troll’ adlı şarkılarını bir 
kaç hafta içinde yayınlayacaklarını 
söyleyen Aleyna Tilki rap şarkısı için; 
“Öyle basit bir şey ki bizim için bunu 
yapmak, şarkı yani çok zordur ama, 
işimizde sanat olduğu için bir anda 
çıkıverdi. Klip bile çekmeyeceğiz” 
dedi.

Yurtdışı projesinden dolayı şarkıya 
klip çekemeyeceğini söyleyen 
Tilki, yoğun bir konser takviminin 
olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki 
Yepyeni 
Bir Rap 
Şarkısıyla 
Geliyor!
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BIZ

’DEN BEN FERO,
KILLA HAKAN VE
EZHEL’E MESAJ: 

NORM
ENDER

ABISIYIZ
ONLARIN

Rap müziğin yükselişi bazı pop müzik şarkıcılarının bu duruma

içerlemesine sebep oldu. Popçular ile rapçiler arasında soğuk rüzgarlar 

esmeye başladı. Diğer yandan rap müziğin ünlü isimleri arasında da 

sular durulmuyor. Rap dünyasında diss savaşları yaşanıyor!

Birçok rapçi ona sırtını dönse de o kendi kitlesini büyüleyerek yoluna 

devam etmeyi başarıyor. Kısacası, mekanın sahibi Norm Ender geri 

geldi ve sular durulacak gibi görünmüyor. 

9muzikonair.com

Berkem TEMİZEL
Röportaj
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Norm Ender’e 
anlaşamadığı 
rap’çiler Ben Fero, 
Ezhel, Killa Hakan 
ve Ceza’nın yaptığı 
“Fight Kulüp” 
parçasını dinleyip 

dinlemediğini sordum. Ayrıca ona 
“Bu isimlerin seni kabullenemediğini 
düşünüyor musun?’ sorusunu da 
yönelttim. Sorularımı içtenlikle 
cevapladı. Norm Ender ile Müzik 
Onair için bir araya geldik, rap müzik 
yolculuğundan başladık, Mekanın 
Sahibi şarkısına kadar birçok şey 
konuştuk.

Rap müziğe merak duymanda 
dönemin popüler grubu Cartel’in 
etkisi büyük. Ayrıca babanın 
plakçı olduğunu, 10’lu yaşlarda 
sana org hediye ettiğini ve müziğe 
erişmekte sonsuz kaynağa sahip 
olduğunu biliyoruz. Yine de Rap 
müziğe olan aşkını ve bu yola nasıl 
çıktığını bir de senden dinleyelim?

Ben çocukken, babamın kaset 
dükkanı vardı. Orası kapanınca tüm 
kasetler bana kaldı. Hepsini dinledim. 
Bana en yakın tarzın rap olduğunu da 
o yaşlarda keşfettim.

Çalkantılı bir çocukluk geçirmişsin. 
Kavga içerisinde geçen bir eğitim 
hayatın olmuş ve lisede eğitimine 
son vermişsin. Kimseye eyvallahın 
yok, sanıyorum hiçbir zaman da 
olmadı. O döneme gidecek olursak; 
alıp veremediğin neydi ve şimdi 
dönüp baktığında pişmanlıkların 
oldu mu?

Öyle pişmanlıklarım yok, hiçbir 
zaman da olmadı...
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Aslına bakarsan rap müziğin 
temelinde bu asi ruh var. Rap 
müzik içindeki öfkeyi akıtmak için 
birebir. Bir nevi terapi şekli. Bu 
yolda sana pozitif anlamda etkisi 
olduğunu düşünüyor musun?

Tabii ki düşünüyorum. “İyi ki bu tarzı 
yapıyorum” diyorum.

Gelelim “Akademi Türkiye” 
macerana. Kendi şarkılarınla 
yarışmayı kazanıp İstanbul’a 
gitmeye hak kazandın. Buna 
rağmen senden diğer türlerde 
de şarkı söylemen istendi ve 
yarışmayı terk ettin. Yolun başında 
olan biri için radikal, aynı zamanda 
da rasyonel bir karardı. Bunun 
müzik hayatında bir dönüm 
noktası olduğunu düşünüyor 
musun?

O dönem olması gerekenler oldu ve 
bitti. Ben eskiye dayalı yaşamıyorum 
açıkçası.

“Eksik Etek” adlı şarkıyla bir 
döneme “Ender ve Erman” 
olarak damga vurdunuz. Henüz 
akıllı telefonlar yoktu ama parça 
internette duyuldu, bir gün 
içerisinde 2.5 milyon, 1 ayda ise 
40 milyon kişi tarafından dinlendi, 
seven de oldu ama birçok kişide de 
infial uyandırdı. “Eksik Etek” 
internetten kaldırılınca 
müziğe ara verme 
kararı aldın. Şimdi 
geriye dönüp 
baktığında bunun 
yanlış alınmış bir 
karar olduğunu 
düşünüyor musun?

Az önce de söyledim 
ben eskiye dönük 
yaşamıyorum. 
Geçmişe dönüp 
bakmıyorum. 
Yaşanan yaşandı ve 
bence yaşanmalıydı 
da.

Ben çocukken, 
babamın kaset 
dükkanı vardı.  

Orası kapanınca tüm 
kasetler bana kaldı.  

Hepsini dinledim.  
Bana en yakın tarzın  

rap olduğunu da  
o yaşlarda keşfettim.

EMI ve Universal Music gibi büyük 
şirketlerle anlaştın. 2017’de Aura’yı 
çıkardın. Bu albümle tüm ülkeye 
“rap” dinletmeye kararlı olduğun 
açıkça belli oldu. Bunu başardığına 
inanıyor musun?

Tabii ki, o dönem algı da ilgi de çok 
büyüktü.

Rap müziğin yaramaz çocuğu 
olarak anılıyorsun. Rap dünyasında 
birçok kişi sana sırtını dönmüşken 
sen kendi kitleni yarattın. 
Dinleyicilerin seni benimsemelerini 
ve yaptığın işlerin beğenilmesini 
neye bağlıyorsun?

Benim kitlem belli ve bizim 
aramızdaki bağ çok farklı. Ben onların 
ne istediğini biliyorum, zaten onlar da 
bana ne istediklerini her zaman belli 
ettiler. Sevenlerimle bağım çok başka 
çok...

 “Mekanın Sahibi” ile aldığın 
sonuçtan memnun musun?

Evet. Özlenildiğimi biliyordum, arayı 
açmıştım. “Mekanın sahibi geri geldi.” 
diyelim tekrar.

Son dönemde diğer rapçiler ile 
aranızda diss savaşları yaşanıyor. 
Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan’ın 

seni kabullenemediğini 
düşünüyor musun?

Aslında hepsinin 
kitlesi var, biz 
onların abileriyiz.

Anlaşamadığınız 
isimler; Ben 
Fero, Ezhel, Killa 
Hakan ve Ceza 
‘Fight Kulüp’ 
adında bir şarkı 
yaptı. Parçayı 
dinledin mi?

Dinlemeye vaktim 
olmadı.
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Üç yıl önce Bağdat şarkısı ile daha yakından tanıdığımız 
Ayla Çelik, son günlerde yeni albümü Daha Bi Aşık’ın 
heyecanını yaşıyor. İnternette, radyolarda ve tüm müzik 
platformlarında çıkış şarkısı Daha Bi Aşık başta olmak üzere 
bu albümdeki şarkıları sık sık duymaya başladık.

Müzik Onair’ın 12 yaşındaki jr. editörü Bilge Çolak da Ayla 
Çelik’le yaptığı röportajla bu heyecanı paylaştı. Bilge, 

Ayla Çelik’e çocukluğundan bugün kariyerinde geldiği noktaya kadar her şeyi 
sordu. Online gerçekleşen bu röportajda Ayla Çelik’in imza attığı şarkılarda 
geçmişinin, yetiştiriliş tarzının ve kişiliğinin önemli bir şekilde yer aldığına dair 
önemli ipuçları buluyoruz. İyi okumalar dileriz.

BİLGE ÇOLAK
Röportaj

Hayalim ünlü 
olmak değil, 

okumaktı. 
Konservatuvara 

gittim bu 
yüzden. Eğitim 
çok önemliydi 

çünkü.



15muzikonair.com

Ayla Abla, ünlülerin sıra dışı bir 
hayat yaşadığı düşünülüyor. Ama 
aslında siz de çocukken seksek 
oynamışsınız, yere düşüp canınız 
acıdığında ağlamışsınız. Nasıl bir 
çocukluk geçirdiniz? 

Hayatımın en güzel yıllarıydı, öyle 
söyleyeyim. Muhteşem geçti. Yani bir 
çocuk ne yaparsa her şeyi yaptım. 
Yaramazlık da yaptım, oyun da 
oynadım… Çok oyun oynardım. Eve 
gelmek istemezdim oyun oynamaktan. 
İnanılmaz güzel yıllardı. Çok sevildim, 
çok şahane, kalabalık ve sıcak bir 
ailem var.  Öpüle öpüle, sevile sevile 
geçti çocukluğum.

Hayatınız boyunca unutamadığınız 
bir olay veya bir kişi var mı? 

Çocukluğumla ilgili unutamadığım 
bir şey… Birçok şey tabii ki. Tüm 
çocukluğum unutamadığım aslında. 
Ama en belirgin olarak sana şunu 
söyleyebilirim Bilgeciğim; sokaklar. 
Çok güzel oyunlar oynadım. Sokak, 
sokak, sokak, sokak, sokak… Çok 
güzeldi sokaklar. Oyunların tamamını 
sokakta oynadık, evlere hapsolmadık 
biz. Güzel zamanlardı. İyi insanların 
çok olduğu bir dönemdi. Kötülük 
falan kimsenin aklına gelmezdi. 
Olmazdı çünkü kötü şeyler. Belki 
vardı ama bilmiyorum. Biz bilmezdik. 
Yanaklarımız kızarana kadar oynardık. 

Ama aklıma bir şey geldi... 

Çok küçüktüm ve zor bir dönemdi, 
hatırlıyorum. Bizim evde para 
konuşulmazdı ama artık annem 
ne kadar sıkıldıysa bir şekilde evde 
paramızın olmadığını biliyorum. 
Babam da o dönem Edirne’de, bizim 
bir işletmemiz var. Bir dönem uzak 
kaldık. Ayda bir geliyordu ya da iki 
haftada bir geliyordu. Ama paramız 
bitmiş, onu biliyorum ben. Bir tane bot 
istiyorum. Annem bana bot alacak. 
Ama paramız yok. “Paramız geldiğinde 
alırım.” diyor. Evde bir şeyler eksilmiş. 
Hep konuşuluyor, “Para yok, para 
olduğunda alırım.” falan… 



Müzikte birilerinin 
eğitimli ya da eğitimsiz 
şarkı söylemelerini 
eleştirmiyorum.

Bir gün sokakta yürüyorum. Yaz günü aslında ama hafif  bir meltem esti o 
esnada. Film gibi aslında hatıramda bu. Bir kimlik gördüm yerde ve kimliğin 
arasından çıktığı belli olan iki tane para uçuyor. Bugünün parasıyla ikisi 
bin lira falan alım gücü o iki paranın, öyle düşün. İki tane iki yüz lira uçuyor 
gibi düşün. Ama alım gücü işte bugünün parasıyla bin lira falan. İki para da 
peşpeşe uçuyor. Kimlik yerde paralara gittim, rüzgarla beraber tek tek aldığımı 
hatırlıyorum. Kimliği de elime aldım ama kimliğe bakmıyorum. Bir elimde 
kimlik var, bir elimde paralar var. Kimliğe bakarsam paraları iade etmek 
zorunda kalacağım. Tanıdık birinin de olabilir. Evde de hiç paramız yok, bir de 
bot istiyorum. Uzun bir süre donup kaldığımı hatırlıyorum. Parayı mı alayım, 
kimliğine bakıp sahibine mi vereyim(Gülüyor). O çocuk aklımla bir anda, hiç 
kimliğe bakmadan, orada bayır gibi bir şey vardı, kimliği oraya doğru fırlattım. 
Parayı alıp, süratle eve koştum. “Anne, anne, anne!” diye bağırdım. Annem 
de bana bir şey oldu sandı. Kapıya çıktı. “Para buldum. Para buldum.” diye 
çıldırdım(Gülüyor). Annem, “Gerçekten mi? Nerede buldun?” diye sordu. “Anne, 
yolda buldum.” dedim. Paraları anneme verdim. Annem hemen bana kırmızı 
bir bot aldı. Hiç unutmam(Gülüyor).
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Şarkıcılığa nasıl adım attınız? 
Sizi mi keşfettiler yoksa siz 
mi sesinizin güzel olduğunu 
fark ettiniz? Sizi bu konuda 
yönlendiren biri oldu mu? 
“Bağdat” şarkısı çıktığı andan 
itibaren çok sevildi. “Ben Leyla’yı, 
Mecnun’u, Ferhat’ı, Aslı’yı, 
Kerem’i bilmem ama Bağdat’ı 
gözüm kapalı bulabilirim...” 
sözleriyle kalpleri fethettiniz. 
Fakat bu aniden olmamıştır 
herhalde. Bir “Bağdat” fırtınası 
estirmeden evvel neler yaptınız? 

Ben kendimi bildim bileli, bir 
şekilde hep müziğin içindeydim. 
Seviyordum, dinliyordum. Hayalim 
konservatuvar okumaktı. Hayalim 
ünlü olmak değildi, okumaktı. Ünlü 
olmayı bilmiyordum. Konservatuvara 
gitmeyi biliyordum. Biz böyle yetiştik. 
Eğitim çok önemliydi çünkü. “Bir gün 
konservatuvara gideceğim.” derdim. 
Benim böyle bir hayalim vardı. Kimi, 
“Ben bir gün ünlü olacağım.” der ya, 
ben de “Ben bir gün konservatuvara 
gideceğim. Okul okuyacağım. Şöyle 
olacak.” derdim. Hep önceliğim 
buydu. Çocukken bile. Çok şarkı 
söylerdim. Bütün hatıralarımın 
mutlaka bir bölümünde benim şarkı 
söylediğim bir bölüm var. Ailem, 
çok müzik seven, dinleyen, çalan 
söyleyen bir aileydi. Hayat da beni 
böyle ilerletti ya da ben seçtim, 
bilmiyorum. Hep böyle seçenekleri 
daha çok değerlendirdim. Okula 
gittim. Okulda tabii bütün hayatım 
değişti. Çünkü bir sürü yeni şey 
öğrendim. Bu sefer beste yapmaya 
başladım. Bu arada sen beni sadece 
söz yazarı olarak düşünmüşsün 
ama ben aynı zamanda besteciyim, 
bunun altını çiziyorum. Söz yazarı 
ve besteciyim. Tabii beste başka 
bir dünya, inanılmaz bir dünya 
ve sonsuz. Her gün yeni bir şey 
öğreniyorsun. Her an değişiyorsun. 
Çok önemli bir renk, çok önemli bir 
güzellik. Buna çok kafayı sardım. 
Yani inanılmaz! Gecem gündüzüm, 

sağım solum hep melodi oldu. Beste 
yapmaya başladım. Tabii bu çok 
uzun bir zaman aldı. Hala da alıyor 
açıkçası. Hayatımı şekillendirmemde 
çok önemli oldu.

Günümüzde sıkça rastladığımız bir 
durum var. Müzik ile ilgili eğitim 
almamış kişiler şarkı söylüyor ve 
tanındıkları için şarkılarını her 
yerde duyabiliyoruz. Örneğin; 
Youtuberlar. Siz bu konu hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Her alanda 
olduğu gibi müzikte de önemli 
olan tanınmak mı?

Müzikte birilerinin eğitimli ya 
da eğitimsiz şarkı söylemelerini 
eleştirmiyorum. Aslında 
destekliyorum. Çünkü şarkı söyleyen 
insanlar çok hoşuma gidiyor. İyi, kötü, 
eğitimli, eğitimsiz…  
Bence çok iyi bir şey.  

Allah vergisi. Yetenekleri olan insanlar 
var. Bir de bu iş kendi içinde de seni 
eğitiyor. Yani stüdyoda öğreniyorsun, 
orkestranda öğreniyorsun, 
yönetmeninden öğreniyorsun. Eğer 
buna yeteneğin, isteğin, arzun varsa, 
gözün kulağın açıksa ve en önemlisi 
bunu istiyorsan, başka insanlardan 
da faydalanabiliyorsun. 

Şarkı söylemenizin yanında, şarkı 
sözü de yazıyorsunuz. Şarkı sözü 
yazarken dikkat ettiğiniz bir şey 
var mı? 

Şarkı sözü yazarken her şeyden 
etkileniyorum. Bazen bir fikir oluyor 
kafamda ya da bir cümle oluyor 
kenara not aldığım. Onunla ilgili 
düşünüyorum, büyütüyorum. 
Bir resim çiziyorum. Bu şekilde 
yazıyorum. 

Şarkı sözü yazmak için müzik 
dilimizin mi yoksa yazma 
yeteneğimizin mi olması gerekir? 

Müzik biliyor olmak bir avantaj. Ama 
bazen sadece şiir yazan insanlar 
da var. Yazdıkları bu şiirleri daha 
sonra besteleyebiliyoruz da, bu da 
olabiliyor. Ama ben, çoğunlukla 
beraber yazıyorum söz ve müziği. 
Bu biraz zorlayıcı da oluyor. 
Kolay anlaşılabilir olmasına özen 
gösteriyorum herkesin şarkıyı 
söyleyebilmesi için. Çünkü önce 
anlayabilmemiz lazım. Anlayacağız 
ki içimize girecek o şarkı, daha sonra 
dilimize takılacak. En çok buna özen 
gösteriyorum. Ama zor bir iştir, onu 
söyleyeyim. Bayağı zordur müziğe 
söz yazmak özellikle. Benim de çok 
zorlandığım ve çok zamanımı alan bir 
şey. Ama tabii çok da keyifli bir şey, 
bunu söyleyebilirim.

Şarkı sözü yazarken bir konu veya 
bir kişi üzerine mi yazıyorsunuz? 
Ben, “Türkan” adlı şarkıyı severek 
dinliyorum. “Türkan” adlı şarkıyı 
yazarken Türkan ŞORAY’dan mı 
esinlendiniz? 

Şarkı sözü yazarken
her şeyden 
etkileniyorum. 
Bazen bir fikir oluyor 
kafamda ya da bir 
cümle oluyor
kenara not aldığım. 

Hayatın çok önemli bir güzelliği. 
Bunu insanların paylaşması bana 
iyi geliyor. Kendimi iyi hissettiriyor. 
Başka bir açıdan da şunu 
söyleyebilirim; profesyonel olarak 
bunu hayatlarına alıp devam etmek 
istediklerinde bir eğitim almaları, 
onlara bir artı katar. Daha büyük bir 
zenginlik getirir diye düşünüyorum. 
Ama bir yorumcu, çok eğitim 
almadan bu işi profesyonel yapan 
birçok insan var ve çok iyiler. Sonuçta 
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Türkan… (Gülüyor). Evet, aslında 
Türkan tamamen depresyondaki 
bir kız hikâyesi. Türk filmleri izleyen 
bir kızın hikayesi. Depresyon 
demeyeyim, kendime haksızlık etmiş 
olurum. Hani böyle yaramazlıklar 
yapıp kenara saklanan çocuklar 
olur ya. Suçludur ama hiçbir şey 
yokmuş gibi kenara saklanır. Öyle 
bir dönemde, evdeyim, sakin bir 
dönem geçiriyorum güya, gözlerden 
uzak. Televizyonda da Türkan 
Şoray’ın oynadığı bir Türk filmi 
var. Tam kadınla adam öpüşecek. 
Ben de adamla beraber eğildim, 
otomatik olarak, izlerken. Sonra 
birden durdum, “Aaa, Türkan Şoray 
öptürmüyor ki.” dedim. Onun üzerine, 
gülüp “Türkan” adlı şarkıyı yazdım. 
Sonra Gökhan Tepe, beraber çalıştık, 
biliyorsun. Benim çok kıymetli 
arkadaşımdır. O da bestesini yaptı. 
Tabii, bahsettiğim Türkan Şoray’dı. 
Ona çok şey borçluyuz öptürmediği 
için. (Gülüyor).

2 Ağustos’ta on dört şarkıdan 
oluşan albümünüz çıktı. “Daha 
Bi’ Aşık” ile sadece Türkiye’de 
değil, Orta Doğu’da da yankı 
uyandırdınız. “Bağdat” 
sonrasında Türkiye’de olduğu 
kadar Arap ülkelerinde de büyük 
bir hayran kitlesi edindiniz. 
Orta Doğu’nun en çok dinlenen 
dijital müzik platformlarından 
Anghami’de yer alan Türkçe hit 
şarkılar listesinin kapağı oldunuz. 
Ülkemizde olduğu kadar diğer 
ülkelerde de tanınmak, sevilmek 
ve yaptığınız şarkılarla adınızı 
duyurmak nasıl bir duygu?

Orta Doğu’dan çok güzel tepkiler 
alıyorum, doğru ve artık Orta 
Doğulu hayranlarım da oldu. 
(Gülüyor). Orta Doğu’dan, İran’dan, 
Azerbaycan’dan… Aslında çok fazla, 
böyle tek tük başka yerlerden de. 
İnanılmaz tabii. Güzel bir şey ve beni 
duygulandıran da bir şey.  

Ben burada, dört duvarın arasında hiç 
kimse yokken bir şeyler yazıyorum, 
binlerce kilometre öteden, birileri 
dinliyor ve bana yolluyor. “Burada 
dinliyoruz, seviyoruz, biliyoruz, 
duyduk.” diye. Çok şahane bir şey. 
Bunun üzerimde yarattığı etkiyi sana 
anlatamam. Çok inanılmaz iyi bir şey. 

“Daha Bi’ Aşık” adlı albümünüzü 
Türkiye turnesiyle renklendirmeyi 
düşünüyor musunuz? Gelecek 
sene yeni projeleriniz var mı?

Evet Bilgeciğim, “Daha Bi’ Aşık” 
albümü için bir konser programı 
hazırlıyoruz. Çok yakında 
paylaşacağım bunu. Yeni projeler 
olacak tabii. Hatta şimdiden 
heyecanlıyım yeni projeler için. 
Şimdiden kara kara düşünmeye 
başladım, “Tanrım, ne yapacağım 
ben?” diye. (gülümsüyor) Ufak ufak 
kenara ayırdığım bir şeyler vardı 
yeni projeler için. Tahmin edersin 
ki bu albüm beni biraz yordu. 
Uzun bir zaman çalıştım. Açıkçası 
hem biraz bunun keyfini yaşamak 
istiyorum, birazcık dinlenmek 
istiyorum. Öncesinde yeni şarkılarım 
için nefes almak istiyorum. Sonra 
yine konserlerle beraber, stüdyo da 
olacaktır beraberinde. Ben, yavaş 
yavaş yeni şarkılarım için stüdyoya 
gelip bir hazırlık yapacağım. Ama 
artık böyle uzun bir ara olmayacak, 
onu söyleyeyim. Biliyorsun, 
Bağdat’tan sonra üç yıl sürdü diğer 
albümüm. Ama takdir edersin 
ki üç yılın sonunda ön dört tane 
şarkıyla geldim. Konser tempomun 
sonrasında tekrar stüdyoya gireceğim 
ve yeni albümüm için hazırlıklara 
başlayacağım.

Ayla Abla, çok yoğun olmana 
rağmen röportaj yapma teklifimi 
kabul ettiğin için çok teşekkür 
ederim. Sizler hep şarkı söyleyin, 
biz de sizi hep dinleyelim.

Orta Doğulu 
hayranlarım var 
artık. İran’dan, 
Azerbaycan’dan… 
Burada, dört duvarın 
arasında hiç kimse 
yokken bir şeyler 
yazıyorum, binlerce 
kilometre öteden 
birileri dinliyor. Çok 
şahane bir şey!B

ağdat
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EZHEL
OLAY

FERİDE HİLAL AKIN
YOK YOK

EYPİO
NAİM

HADİSE
GELİYORUM YANINA

AJDA PEKKAN
CANIN SAĞ OLSUN

AYLA ÇELİK
DAHA Bİ AŞIK

KHONTKAR
SAR BAŞA

BURAK KİNG
SIZI KALDI

BERKAY
AYRILMAM

ÇAĞLA
Bİ YERE DE YAZ

HANDE ÜNSAL
NEREDESİN?

ECE SEÇKİN
GEÇMİŞ ZAMAN

MUSTAFA SANDAL
MASUM GİBİ

ELANUR
BELA

İLYAS YALÇINTAŞ
KİRLİ KADEH

DERYA ULUĞ
AH ZAMAN

İDO TATLISES
OLMADI

AYNUR AYDIN
GEL GÜZELİM

BAHADIR TATLIÖZ & ENBE 
ORKESTRASI & PINAR SUER
SANCI

GÜLÇİN ERGÜL
HOŞGELDİN

BURAY
TAÇ MAHAL
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ADAYLAR

NAZAN ÖNCEL  |  UMUT

ELİF KAYA  |  MAVİ MAVİ

DEHA BİLİMLİLER   |  PAPATYA

ZAKKUM  |  BİLEMEDİM

FERRAH ZEYDAN  |  KÖR BAK

Listeler değişiklik 
gösterebilir. Güncel 
listeler için kodu tara !
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PORTRE

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.

ÖZBEĞEN 
ERDİ 

İLKLERİN
ADAMIYDI

DOÇ. DR. MICHAEL KUYUCU
HAZIRLAYAN
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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.
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1- No Guidance - Chris Brown, Drake
2- Someone You Loved - Lewis Capaldi
3- Truth Hurts - Lizzo

AMERIKA 

FRANSA

ALMANYA 

ISPANYA 

ITALYA 

INGILTERE 

DÜNYANE
DINLIYOR?

1- Sorry - Joel Corry
2- Both - Headie One
3- Dance Monkey - Tones And I

1- Dance Monkey - Tones And I
2- Monster - LUMIX, Garby Ponte
3- Unstoppable - Sia

1- Stars - VIZE, Laniia
2- Dance Monkey - Tones And I
3- The Git Up - Blanco Brown

1-Baila Conmigo - Dayvi, Victor Cardenas, Kelly Ruiz
2- Someone You Loved - Lewis Capaldi
3- Senorita - Shwan Mendesi Camila Cabello

1- Una Volta Ancora - Fred De Palma, Ana Mena
2- Piece Of Your Heart - MEDUZA, Goodboys
3-Lalala - Y2K, bbnoş Listeler değişiklik 

gösterebilir. Güncel 
listeler için kodu tara !
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Merhaba… İlk yazımı yazmak için klavye başına 
geçtiğimde, yüreğimden dökülen cümlelerin sizler 
tarafından bu kadar beğenilip, takdir göreceğini hayal 
bile etmemiştim. Arayan, sosyal medyadan tebrik eden 
tüm dostlara, okurlara öncelikle teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum. Yazmak, en az müzik yapmak, bağlama çalmak 
kadar zevkliymiş. Geçen ay başladığımız yolculuğumuza, 

bu ay  da devam edelim. İlk durağımız ustam Belkıs Akkale idi. Bu kez başka bir 
ustamı sizlere anlatmaya istiyorum. Yazarken gözlerimden dökülecek yaşlara 
hakim olmaya çalışacağım, başarır mıyım bilmem! Daha şimdiden boğazım 
düğüm düğüm…

MAVI GÖZLÜ,
BÜLBÜL AVAZLI

NURAY
HAFIFTAŞ

YUDUM
HAZIRLAYAN



27muzikonair.com

Bir gün yine
babasıyla birlikte 
Maksim Gazinosu’nun
önünden geçerken 
“Baba ben bir gün 
burada çıkabilecek 
miyim?” diye sordu. 
Ona ve sanatına 
güvenen babası 
Sevdakar Hafiftaş  
“Tabi kızım ahan 
şuraya yazıyorum 
bir gün bu gazinonun 
neonunda senin 
ismin de yazılacak.” 
dedi. 



RÖPORTAJ
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90’lı yılların sonu. Değerli arkadaşım 
Hüseyin Turan bir mekanda sahne 
alıyor. Arkadaşlarla dinlemeye 
gittik. Giderken çocukluğumun 
ışığı, bağlamayı elime aldığımda 
hep onun gibi çalmak istediğim, 
onun gibi okumak istediğin benim 
maviş gözlü, bülbül avazlı ustamla, 
Nuray Hafiftaş’la karşılaşıp boynuna 
sarılacağımı, benim ona duyduğum 
hayranlığı, onun da bana duyduğunu 
nereden bilebilirdim ki. Mekandan 
içeri girdim ve o büyülü gözlerle, göz 

göze geldim. Ustam karşımdaydı 
ve ben dondum. Onun ışığı 

yüreğimi ısıttı ama ben buz 
gibiydim. Daha önce hiç 

karşılaşmamıştık, hiç 
tanışmıyorduk ama 

ben onu çok iyi 
tanıyordum. 

Hep onun gibi 
bağlama 

çalıp türkü 
söylemek 

istemiştim. Hayranlık duyduğum 
ustamla göz gözeydim. Allah’tan 
daha ne isteyebilirdim ki. Biz sanki 40 
yıldır tanışır gibi birbirimize sarıldık 
ve dostluğumuz işte o an başladı. 
Tam 20 yıl sürdü. Dile kolay tam 20 yıl. 
Ne kırdı, ne incitti…  Hep yol gösterdi, 
hep ışık oldu bize… 

Sevdakar ve Gülbadun’ün Güzel 
Kızı Nuray Hafiftaş

Aşıklar diyarı Ardahan. Karı, kazı, 
balı meşhur Ardahan. Bereketli 
topraklara sahip memleketim, bu 
bereketini müzisyen yetiştirme 
konusunda da göstermiştir. Sevdakar 
Hafiftaş Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 
doğmuş büyümüş bir bağlama 
ustası. At kılından bağlamaya tel 
yapabilecek kadar saza hakim. Genç 
bir delikanlı iken köyün en güzel kızı 
olan Gülbadun’u kaçırıp evlenen 
Sevdakar baba ve Gülbadur annenin 
müzik dünyasına armağanıdır Nuray 
ve Güray Hafiftaş. Benim babam 
Davut Tatar nasıl ilk hocamsa, Nuray 
Hafiftaş’ın da ilk hocası, babası 
Sevdakar’dır. Çıldır’da dünyaya 
gelen Nuray Hafiftaş küçük yaşlarda 
kendi kendine türküler söylemeye 
başlamış. Kazlar onu kovalarken 
o kazlara “Ötede Gel Gel Beriye” 
türküsünü okurmuş. Köyden kente 
göçün yaşandığı günlerde, yani 
60’lı yıllarda Sevdakar baba da 
İstanbul’un yolunu tutmuş. Ardından 
ailesini de alıp İstanbul’a yerleşmiş. 
İlk enstrümanı mandolin olan, 
ardından eline aldığı bağlama ile 
uzun yıllar müzikal yolculuğunu 
sürdüren Nuray Hafiftaş, 
ilkokulu Taksim’de okuduktan 
sonra İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuarına birincilikle 
girdi. Bu birincilik sebebiyle 
Türk müziğinin güzel gözlü 
solisti Emel Sayın 4 ay Nuray 
Hafiftaş’a burs verdi. 

Konservatuardaki başarısı 
dilden dile dolaşan 
Nuray Hafiftaş’ın, 

Ne kırdı, 
ne incitti…  
Hep yol 
gösterdi, 
hep ışık 
oldu bize… 
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okulu bitirmesiyle birlikte Belediye 
Konservatuarı İcra Heyetine sınavsız 
girmesine sebep oldu. Dört yıl burada 
kadrolu sanatçı olarak görev yaptı. 
Aynı zamanda İstanbul Radyosu’nda 
sözleşmeli sanatçı olarak çalışıyordu. 
Bu arada, sabahlara kadar İbrahim 
Tatlıses başta olmak üzere dönemin 
en popüler sanatçılarının albüm 
kayıtlarında girer, bağlama çalardı. 

Gündüz Belediye Konservatuarı 
ve İstanbul Radyosu, gece albüm 
kayıtları derken çalışmaktan nefes 
alamıyordu. Bu kadar çalışmaya 
rağmen yine maddi zorluklar 
yaşıyordu. Biraz daha rahat bir hayat 
yaşamak için bu kez albümlere vokal 
yapmaya başladı. Orhan Gencebay 
gibi dönemin en ünlü isimlerinin, 
albüm kayıtlarında vokalistlik yaptı. 

Tek Hayali Maksim’de Sahne 
Almaktı

Taksimde oturuyordu. Her gün eve 
gidip gelirken Maksim Gazinosu’nun 
önünden geçiyordu. Bir gün 
yine babasıyla birlikte Maksim 
Gazinosu’nun önünden geçerken 
“Baba ben bir gün burada çıkabilecek 
miyim?” diye sordu. Ona ve sanatına 
güvenen babası Sevdakar Hafiftaş  
“Tabi kızım ahan şuraya yazıyorum 
bir gün bu gazinon neonunda senin 
ismin de yazılacak.” dedi. 

TRT’nin yılbaşı çekimlerini 
hatırlarsınız. Dönemin en popüler 
sanatçıları yılbaşı gecesi bir mekanda 
buluşur TRT’ye yılbaşı programı 
çekerdi. Nuray Hafiftaş’ın albüm 
kayıtlarındaki sanatı dilden dile 
dolaşmaya başladı. Ve bir yılbaşı 
gecesi TRT çekimine katıldı. Üstelik 
çekim Maksim Gazinosu’nda 
yapılacaktı. Yıllardır hayalini kurduğu 
Maksim sahnesinde olacaktı. Çok 
mutluydu. Mavi bir kostüm giydi ve 
çekimlere katıldı. O günlerde Maksim 
Gazinosu’nda fırtınalar estiren 
Sibel Can, Nuray Hafiftaş’ı gördü 
ve onu arayıp kadrosuna almak 

istediğini söyledi. Hayalleri gerçek 
olmuştu. Maksim’e çıkacaktı. Ama 
önünde bir engel vardı. Belediye 
Konservatuarı ve İstanbul Radyosu. 
Buralarda çalışmaya devam ederse 
Maksim’e çıkması mümkün değildi. 
Onun için bir yol ayrımıydı ve o 
tercihini Maksim’den yana kullandı. 
Sibel Can’ın alt kadrosunda, Nuray 
Hafiftaş’ın Maksim yılları başladı. 
Onu izlemeye gelenler hem sesine 
hem güzelliğine hayran oluyordu. 
Artık sahnelerin aranan en önemli 
Türk Halk Müziği solisti idi. Gazino 
kadroları kurulurken tüm assolistler 
onunla çalışmak isterdi. 

Yıl 1987 ve İlk Albüm

Maksim’deki başarısı plak şirketlerinin 
kulağına gitti. Unkapanı’ndaki birçok 
yapımcı ona albüm yapmak istiyordu. 
O tercihini Mustafa Güneş’ten yana 
kullandı ve ilk albümü 1987 yılında 
Güneş Plak etiketiyle çıktı. Gazinolar, 
albümler… Tüm ülkede Nuray 
Hafiftaş rüzgarı esmeye başladı. Ünü 
İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı ve 
İzzet Altınmeşe ile birlikte, bir temizlik 
firması sponsorluğunda Anadolu 
turnesine çıkıp, Anadolu’yu karış karış 
dolaştı. 

Çok iyi bir dosttu.
Sırrını onunla paylaşırdın ve o sır onda kalırdı.  
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Hayvansever Nuray Hafiftaş

O hep doğal ortamlarda yaşamak, 
doğal insanlarla birlikte olmak 
istiyordu. Ardahan’da doğduğu 
köyden küçük yaşta çıkmış dahi 
olsa, oradaki yaşama hep özlem 
doluydu. İstanbul’un karmaşasını, 
diyaloglarının çıkara dayalı olmasını 
hiçbir zaman kabul etmedi. Şöhretin 
en şaşalı günlerini yaşarken aldı 
anasını babasını Çatalca’da bir köye 
yerleşti. Trafik sesi duymak istemiyor, 
çıkar ilişkilerinin içinde olmaktan 
haz almıyordu. Yerleştiği köyde 
doğa ile baş başa idi. Ve her şeyden 
önemlisi onun kıymetlileri olan kedi 
ve köpekleri rahat yaşayacaktı. O tam 
bir hayvan severdi. Evinde onlarca 
kedisi, kapısında köpekleri vardı. 
Onları çocukları gibi görür, besler 
büyütürdü. 

Yıllar önce İstanbul’a günlerce 
kar yağmıştı. Hiçbirimiz evden 
çıkamıyorduk. Yollar kapalı birçok 
yerde elektrik kesintisi vardı. Aklıma 
Nuray ablam geldi, Çatalca’da ne 
yapıyor diye düşündüm ve hemen 

aradım. Orada da elektrikler kesikti 
ve yollar kapalıydı. Yüksek bir araç 
ayarlayıp onu almak için yola çıkmak 
istiyordum ama o buna izin vermedi. 
Çünkü “Ben gelirsem buradaki kedi 
ve köpeklerim ne olacak?” diye 
düşündü. 24 saat boyunca soğuk bir 
evde sırf onlar yalnız kalmasın diye 
battaniyeye sarılıp ısınmaya çalıştı. 
İşte böyle bir hayvan severdi Nuray 
Hafiftaş.

Gittiği Ankara konseri dönüşü 
havaalanı yolunda gördüğü yaralı 
kediye duyarsız kalmadı ve uçağı 
kaçırma pahasına kediyi alıp 
veterinere götürdü tedavi ettirdi ve 
alıp İstanbul’a getirdi. Onları adeta 
çocukları gibi görüyordu. 

Mücadele Etti ama Başaramadı

İnsani ilişkilerinde çok başarılıydı. 
Büyükle büyük, küçükle küçük 
olur derler ya işte öyle biriydi 
Nuray Hafiftaş. Bağlamada ustaydı. 
Solistlikte başarılarını anlatmaya 
gerek yok. Evlat olarak anasına, 
babasına saygılı, kaç yaşında olursa 

olsun onların sözünden çıkmayan 
biriydi. İyi bir ablaydı. Kardeşi için 
yapamayacağı bir şey yoktu. Çok iyi 
bir dosttu. Sırrını onunla paylaşırdın 
ve o sır onda kaldırdı. Girdiği her 
mücadelede başarılı olmuş, anlının 
akıyla çıkmış bir kadındı Nuray 
Hafiftaş. Tek mağlubiyeti ne yazık ki 
yakalandığı hastalığıydı. 

Daha çok gençti onu hakka 
götüren hastalığa yakalandığında. 
Sırf sevenleri, ailesi, dostları 
üzülmesin diye bir süre tek başına 
verdi mücadelesini. Tek başına 
başaracağını düşündü. İsmini bile 
yazmak istemediğim o hastalığı 
kimseyi üzmeden kendisi mücadele 
ederek yeneceğini düşündü. Ama 
ne yazık ki başarılı olamadı. Ailesi, 
dostları hastalığı duyduğunda çok 
geçti. Hastalık bütün bedenini 
sarmıştı. Yine de her şeye rağmen 
bizlerin desteği, kendisinin inancı 
ile verdi mücadelesini. Bizler 
inandık, iyileşecek dedik. Çünkü o 
hayatı boyunca her mücadeleden 
galip çıkmıştı. Bunu da başarır diye 
düşündük. Ama olmadı, başaramadı. 
14 şubat sabahı geldi kara haber. 
Kaybettik mavi gözlü, bülbül avazlı 
ablamızı, Nuray Hafiftaş’ı. Artık 14 
şubat benim için sevgililer günü 
değildi. Çünkü sevgililer gününde en 
sevdiğim dostumu, ablamı, sırdaşımı, 
ustamı, sazına sesine hayranlık 
duyduğum kadını kaybettim ben. 

Nurlar içinde uyu ablam. Ben 
sahnede oldukça gittiğim her 
konserde seni anmadan, seni 
alkışlatmadan dönmeyeceğim. 
Zaman zaman hasretin çöküyor 
içime, dinliyorum o güzel sesinden 
bir türkü, gözyaşlarımı bırakıp bir 
nebze olsun hasretini dindiriyorum. 

Onu anlatacak, yazacak o kadar çok 
anım var ki, gözyaşlarım müsaade 
etmiyor. Bir sonra ki sayıda bir 
başka ustamın yaşam hikayesinde 
görüşmek dileğiyle. Sevgiler…
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Şarkılarınızla bir anda dilden dile 
dolaşır oldunuz. Dinlendiğiniz 
kadar bilinir de oldunuz fakat 
insanlar müziğiniz dışında 
hakkınızda çok şey bilmiyor. Bu 
röportaj ile bunu kıralım, sizi daha 
yakından tanıyalım?

Sura İskenderli. Azerbaycanlıyım. 25 
yaşımdayım. İngilizce Öğretmenliğini 
bitirdim. Müzikle aramızdaki bağ ilk 
konuşmaya başladığım zamanlara 
tesadüf ediyor. Hayvanları ve doğayı 
severim, asosyalim, yay burcuyum. 

Ve zaten müziğin dışında pek 
hayatım yok, pek çok şey müziğe 
bağlı. Rap müziğin arabesk 
ile harmanlanmasına genelde 
esprili bir dille yaklaşılırdı. Buna 
rağmen siz arabesk rapi sevdiren 
isimler arasına girdiniz. Bu yolda 
karşılaştığınız zorluklardan 
bahseder misiniz?

İşte espirilere konu olan arabesk rap, 
birçok insanın gençliğini kapsıyor ve 
zamanında çok sevilmiş. Bence her 
iki tarz da çok sevildiği için bir araya 

Son günlerin en 
çok dinlenen 
isimlerinden 
biri de 
Azerbaycanlı 
Sura 
İskenderli. 

Rap ve arabeski bir araya 
getirerek yaptığı şarkıları ile 
dikkatleri üzerine çeken sanatçı 
ile müziğinden, kendisinden 
ve hedeflerinden bahsettik. 
Ben karşımda kendinden 
emin, hedefleri büyük ama 
mütevazı bir genç müzisyen 
gördüm. Yaptığı işin bugün 
garip karşılansa da ileri de 
benimseneceğinden oldukça 
emin bir şekilde “Her devrin bir 
hakimi vardır. Kendi devrime 
hakim olmak istiyorum.” 
diyor. Zamanla göreceğiz 
bakalım dediklerini ne kadar 
gerçekleştirecek. Ona bu 
yolda başarılar dilerken 
sizleri de söylediklerini keyifle 
okuyacağınız röportajımızla baş 
başa bırakıyoruz.     

Şarkılarımın çoğu bana ait. Aşk acısının benim için 
acılar arasında ikinci ya da üçüncü planda durduğu 
da doğrudur. Aşk acısını yaşatan insanda belli ki 
birçok insani duygu kaybolmuştur.
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gelince yerli bir mahsul ortaya çıkıyor. 
Ama ben çalıştığım kadarıyla yabancı 
rap tarzıyla harmanlamak istiyorum 
bunu ve böylece kulağa daha hoş 
gelen ve modern model yaratmak 
istiyorum. Yani yepyeni ve; “İlk ben 
yaptım.” diyebileceğim bir tarz. Pek 
zorlukla karşılaşmadım çünkü bayağı 
bayağı özendiler ve birçok genç 
aynısını yapmaya çalıştı. Bu benim 
için onur verici bir durum.

Bu türde yaptığınız şarkılarla bir 
anda ilgi odağı oldunuz. Sevenler 
olduğu kadar eleştirenler de oldu. 
Aldığınız kötü eleştiriler moralinizi 
bozuyor mu?

Keşke sonuna kadar eleştiren 
insanlar olsaydı. Bir süre sonra onlar 
da sevmeye başladı. Müzik işte ne 
kadar eleştirebilirsin ki? Bir gün 
gelir eleştirdiğin müziği dinlemeye 
ihtiyacın olur. Yorumlara gelirsek, 
medyanın herkese açık olduğunu 
düşünürsek hiç ilgilenmeyen 
insanların önüne çıkınca kötü yorum 
alabiliriz. Bu normal. Dinleyicilerden 
çok, sanat camiasından eleştiri 
ve kötü yorum almışlığım oldu 
ama zamanla onlar da kabullenip 
sevmeye başlayacaklar bence. 
Ayrıca farklı tarzlarda da şarkı yazıp 
söylemeyi düşünüyorum.

Şarkılarınızın sözü ve bestesi 
size ait. Hepsinde yoğun bir aşk 
acısı görülüyor. Bu durum özel 
hayatınızda yaşadıklarınızın bir 
yansıması mı?

Evet! Şarkılarımın çoğu bana ait. Aşk 
acısının benim için acılar arasında 
ikinci ya da üçüncü planda durduğu 
da doğrudur. Aşk acısını yaşatan 
insanda belli ki birçok insani duygu 
kaybolmuştur. Dürüstlük, vicdan, 
adamlık vs. gibi kaliteyi sağlayan 
elementlerin bulunmadığı insanlar 
yaşatabilir bu kötü vaziyetleri. Ben 
önce insanlığa dokunuyorum mevzu 
olarak.

“Niye” adlı şarkınızda “Niye 
görmüyorsun? Niye Sevmiyorsun?” 
da diyorsunuz; “Bir gün geleceğim, 
gelip cevabınızı vereceğim” de... 
Şarkıda iki tezat duygu var. Böyle 
bir aşk yaşadığınız oldu mu?

Şarkının ilk cümlesinde hatırladığımız 
gibi “Toplanıp nereye gidiyorsunuz 
gözümden düşerek?” demiştim. 
Bence buradan belli oluyor 
haykırışımın tüm insanlara olduğu. 
Burada akrabalar, dostlar, arkadaşlar 
ve çevrede tanıtık herkes dahil oluyor. 
Böyle bir aşk yaşasaydım belki de bu 
şarkının daha iyisini yapabilirdim.

Bir gün gelir  
eleştirdiğin  
müziği 
dinlemeye 
ihtiyacın olur. 
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“Bir Daha Yak” şarkısını 
kliplendirdiniz. Klip adeta bir 
dizinin tanıtım filmi gibi. Çekimleri 
nasıl geçti?

Klip çekimleri benim için uzun zaman 
aldı diyebilirim çünkü normalde 
klipler iki günü geçmez ama bu 5 
günümüzü aldı. Hayat hikayeleri 
diziyle yansıyabildiği gibi ben de 
yansıttım ama sadece iki bölümlük 
dizi oldu.

“Bir Daha Yak” parçası için 
YouTube’da “Umarım anlatmak 
istediklerim anlaşılır” ifadesini 
düştüğünüz bir paylaşımda 
bulundunuz. Verdiğiniz mesajın 
yerine ulaştığını düşünüyor 
musunuz?

Bu şarkı aslında mevzu olarak 
“Niye”nin devamı ama pek çok kişi 
anlayamadi önce. Klibi anlamak 
için “Niye”yi izlemeleri lazım. Akıl 
hastanesi ve ardından hastane 
gibi gösterdiğim ortam kendi 
dünyamızda kendimizi hapsettiğimiz 
ortam. Normal akıl hastanesinden 
bahsedilmiyor. Pek çok insan vardır 
etrafımızda iç dünyası darmadağın 
olup da yüzeysel olarak mutlu 

görünen. İşte onlara ithafen. Aldığım 
bazı tepkilerden artık mesajın 
alındığını seziyorum. Umarım tüm 
sevenlerime derman olacak acılarını 
azıcık da olsa azaltabilecek daha fazla 
şarkı yapacağım.

Arabesk rap konusunda, çığır 
açacak adımlar atmayı ve 
peşinizden gelenlere 
yol açmayı düşünüyor 
musunuz? Gelecek için bu 
yönde hedefleriniz var mı?

Yol herkes için açık elbette 
ama sadece arabesk rap 
yapacağımı düşünmüyorum. 
Zamanla farklı tarzlara 
da dokunabilirim ya da 
tamamen değiştirebilirim 
tarzımı. Bilemem, o da yine 
ruh halime bağlı. Gelecek için 
gençleri kendi bildiğim doğru 
yollarla müzik yapamaya 
yönlendirmek için bir şeyler 
yapmayı düşünüyorum. Çünkü 
her devrin bir hakimi vardır. 
Ben kendi devrime hakim 
olmak istiyorum. Bugün 
bizimdir. Gelecekse yeni 
neslin. 

Yol herkes için açık elbette ama sadece
arabesk rap yapacağımı düşünmüyorum.
Zamanla farklı tarzlara da dokunabilirim 
ya da tamamen değiştirebilirim tarzımı. 
Bilemem, o da yine ruh halime bağlı. 
Gelecek için gençleri kendi bildiğim doğru 
yollarla müzik yapamaya yönlendirmek için 
bir şeyler yapmayı düşünüyorum. 
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Çünkü her devrin bir hakimi vardır.  
Ben kendi devrime hakim olmak 

istiyorum.

Bugün bizim
dir. 

Gelecekse yeni neslin. 
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Müzikle uğraşan herkesin örnek aldığı, etkilendiği, ondan feyz aldığı 
kişiler vardır. Sizi müzik kariyerinizde etkileyen bir isim oldu mu?

Tarz ve üslup olarak Türk sanat müziği sanatçısı Münip Utandı’yı örnek aldım. 
Ayrıca örnek aldığım hocalarım Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Prof. Dr. Selahattin 
İçli ve Kâmuran Yarkın’dır…

Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı şef Murat 
Seçkin’le, Müzik Onair Dergisi okuyucuları için bir araya 
geldik. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde 13 yıl 
eğitim alan Seçkin’e, günümüzdeki Türk müziği 
korolarını ve şefleri sordum.

Barış Manço ile de çalışma fırsatı bulan, 7-77’ye 
programında 1996-1999 yılları arasında Türk müziği sanat 
danışmanlığı ve ‘İkinci Kahvaltı’ programının ise Türk 
müziği yönetmenliğini yapmıştır. İşte o söyleşimiz:

TÜRK
MÛSIKISI
KOROLARININ TICARI 

OLMAMASI LAZIM”

“
ŞEF MURAT SEÇKIN:

Onur AKAY
Röportaj
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Murat’çığım, sen de koro şefisin 
ve son dönemde Türkiye’de açılan 
birçok Türk sanat müziği korosu 
var. Bu kadar çok açılması doğru 
mu?

Ben doğru bulmuyorum. Türk 
mûsikîsi korolarının eğitime yönelik 
olması gerekir ve ticari olmaması 
lazım.

Türk sanat müziği ses sanatçısı 
olarak ekrana çıkan ve özellikle ismi 
tanınmış olan kişileri şef yapmaya 
başladılar. Peki bu doğru mu?

Şeflik ve solistlik farklı bir şeydir. 
Hem solist hem şef olan kişiler 
var. Hocalarımız var. Mesela TRT 
radyolarında yapılan şeflik sınavına 
herkes layık görülmeyebilir. Şef, lider 
demektir. Yöneticilik demektir ama 
doğru şekilde yönetmek demektir.

Koroların ve cemiyetlerin Üsküdar 
Musiki Cemiyeti’ni örnek almaları 
mı gerekir?

Üsküdar Musiki Cemiyeti’ni örnek 
almak gerekiyor. Bende oradan 
yetiştim. Çok emekleri olan bir 
kurum. O dönemde, yaklaşık 20 
yıl evvel çok önemli sanatçılar 
yetişiyordu. Emin Ongan ve Şeref 
Çakar hocalarımızdan sonra Üsküdar 
Musiki Cemiyeti’nin misyonunu 
kaybettiğine inanıyorum ama benim 
üslup hocam olan Âmir Ateş’in, 
o dönemi yaşatmaya çalışması 
bakımından çok büyük hizmetleri 

var ve devam etmektedir. Takdire 
şayandır.

Peki, yeniden o dönem nasıl 
canlanacak?

Türk müziğinde doğru şekilde eğitim 
alan ve eserleri doğru şekilde icra 
eden genç ve çok iyi donanımlı 
koro şefleri canlandıracak ve bu 
müziğimizin geleceği aktarılmasında 
büyük bir önem taşıyor.

Acaba korolarda verilen usul, 
nazariyat, solfej gibi dersler ve 
konserlerde okunan ağır klasik 
eserler öğrencileri ve izlemeye 
gelenleri sıkıyor mu?

Günümüzde sıkıyor. İnsanlar 
meşk ve eğlence tarzı şeyler 
istiyor. Repertuarları halka yönelik 
yapmamızın zaten sebebi bu…

Günümüzde hiç sahneye çıkmamış 
şefler, koro elemanlarından ve 
onların ailelerinden masalar 
yaparak sahnelere çıkmaya 
başladı. Tabii bunda mekânların 
gala programlara yönelmesi ve 
sanatçılardan masa istemesi de 
etken. Yani masası olan ve sahne 
sanatçısı olmayan şefin sahneye 
çıkması uygun mu?

Profesyonel ses sanatçısının bir 
ayrıcalığı vardır, bir alt yapısı vardır. 
Hem solist ve hem şefse tabii ki sahne 
alabilir ama sadece şeflik yapan bir 
kişinin çıkması çok uygun değil. Türk 
müziğini ticari hale getirmemeliyiz.

TRT başta olmak üzere çeşitli özel 
radyo ve TV’lerde programlar 
hazırladınız. Yeni projeler var mı?

Tabii ki yıllarca Radyo Alaturka’da, 
son dönemde de maalesef Türk 
müziğine ulusal kanalların sahip 
çıkmaması nedeniyle, bölgesel 
kanallarda yapıyoruz. Geçmişte 
kaliteli müzik yapmış herkesi davet 
ediyoruz. Son iki yıldır Rumeli TV’de 
yaptım ve şu an iki ayrı kanaldan da 
teklif var.

Üsküdar Musiki 
Cemiyeti’ni örnek 
almak gerekiyor. Bende 
oradan yetiştim. Çok 
emekleri olan bir kurum. 
O dönemde, yaklaşık 20 
yıl evvel çok önemli 
sanatçılar yetişiyordu. 
Emin Ongan ve Şeref 
Çakar hocalarımızdan 
sonra Üsküdar 
Musiki Cemiyeti’nin 
misyonunu kaybettiğine 
inanıyorum ama benim 
üslup hocam olan 
Âmir Ateş’in, o dönemi 
yaşatmaya çalışması 
bakımından çok büyük 
hizmetleri var, devam 
etmektedir ve takdire 
şayandır.



OĞUZHAN KOÇ & GÜLBEN ERGEN - AŞKLA AYNI DEĞİL

Gülben Ergen, sözü ve müziği Oğuzhan Koç imzası taşıyan “Aşkla Aynı Değil” 
tekli çalışmasını Oğuzhan Koç ile birlikte seslendirmiş ve Doğan Müzik 
Etiketiyle 2015 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu. Şarkı ilk çıktığı andan 
itibaren hitler arasına girmeyi başarmıştır. Bu ikili, “Giden Günlerim Oldu” 
düetinden sonra ikinci kez bir araya gelerek büyük bir beğeni kazandılar. Her 
iki sanatçının hayranları bu birlikteliğin, üçüncü bir düetle tekrar edilmesi 
gerektiğini vurgulayarak beklemeye başladılar.

Türkiye’de her geçen 
gün müzik piyasası 
değişim gösteriyor. 
2018 yılına kadar 
pop müziğin çok 
baskın olduğu 
müzik piyasası artık 

rapçilerin eline geçmiş durumda. 
Önceden, çıkan herhangi bir pop 
şarkı milyonlarca dinlenirken, şimdi 
çıkan çok iyi bir pop şarkı bile istediği 
başarıyı yakalayamayabiliyor. 

Örnek verecek olursak, Derya Uluğ 
- Ah Zaman, Simge - As Bayrakları, 
Merve Özbey - Tebrikler geçen yıl 
çıkmış olsaydı kesinlikle şu anki 
dinlenmelerinin kat kat fazlası 
kadar dinlenirdi. Ancak yeni neslin 
müzik beğenisinin değişmesi popun 

düşüşüne, rapin ise yükselişine 
neden oldu. 

Biz de değişen bu piyasadan sizi 
alarak biraz eskilere götürmek istedik. 
Pop müzik tarihine damga vurmuş 
düetleri sizin için derleyerek kaleme 
aldık. Geçmişten günümüze kadar 
müziğin doğasında olan düetlerde, 
birçok başarılı isim bir araya 
geldi. Çok farklı isimlerinin birlikte 
seslendirdikleri şarkılarının bazıları 
beklenenin üzerinde bazıları ise 
altında ilgi gördü. Ancak şu bir gerçek 
ki her düetin ayrı bir havası oluyor. 

İşte ben de kendimce başarılı 
bulduğum düetleri bir araya getirerek 
sizler için hazırladım. Yazıma bana 
göre yapılmış en iyi düetle başlamak 
istiyorum. 

MÜZIK’TE
EN IYI DÜETLER!

POP
Yeni neslin 

müzik 
beğenisinin 

değişmesi; pop 
yerine rapin 
yükselişine 
neden oldu.
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AKTÜEL

Muhteşem düetleri 
dinlemek için kodu 
hemen tara! 

İBRAHİM AYDEMİR
HAZIRLAYAN



MURAT BOZ & GÜLŞEN - İLTİMAS   

Hiç şüphesiz bu düet Türk pop müziğinin gelmiş geçmiş en iyi düetlerinin 
başında yer alıyor. Bu şarkı çıktığı döneme adeta damga vurdu. 2013 yılında 
çıkan “İltimas”, gerek şarkının hareketliliği gerekse klibiyle döneme damga 
vurmuştu. Sözleri ve müziği Gülşen’e ait olan şarkı YouTube’da 97 milyon 
dinlenerek başarısını ispatlamış görünüyor. 

RAFET EL ROMAN & DERYA – UNUTURUM ELBET

“Unuturum Elbet”, duygusallığı ve sözleri ile büyük beğeni kazanarak en 
başarılı düetler arasına girmeyi başardı. Rafet El Roman ve Derya’nın birlikte 
seslendirdiği şarkı YouTube’da 167 milyon dinlenerek inanılmaz bir başarıya 
ulaşmıştı. Sözü ve müziği Harun Sürek ve Galip Öztürk imzası taşıyan şarkı, 
2018 yılının son dönemlerine damga vurdu. 

BENGÜ & HAKAN ALTUN – SANKİ

Bengü’nün 2017 yılında Felix Yapım ve Doğan Müzik Şirketi etiketiyle 
müzikseverlerin beğenisine sunduğu “Altın Çağ” albümünde Hakan Altun ile 

birlikte düet yaptığı “Sanki”, albümün en çok dinlenen şarkısı olmayı başardı. 

Albümün en çok ilgi gören şarkılarından olan “Sanki”, klipsiz beş milyon 
dinlenmeyi geçince Bengü şarkıyı kliplendirerek şarkının yakaladığı başarı 

ivmesinin daha da tırmanmasını sağlamıştır. Nitekim şarkı bu başarısını 
YouTube’da 100 milyon barajını devirerek taçlandırmış ve toplamda 122 milyon 

kez izlenmiştir.  

SERDAR ORTAÇ & HANDE YENER  |  İKİ DELİ

Söz, müzik ve düzenlemesi başarılı besteci Mert Ekren imzası taşıyan “İki Deli” 
parçası, şarkıda da dediği gibi “yüzyılın buluşması” oldu. Pop müziğinde sayısız 

hit şarkının altına imzasını atan Hande Yener ve Serdar Ortaç’ın bir araya 
geldiği şarkının dinlenmemesi ne mümkün! Şarkı çıktığı yıl fırtına gibi esti ve 

YouTube’da 81 milyon dinlendi.

BİLAL SONSES & TUĞÇE KANDEMİR – İÇİMDEKİ SEN

Son dönemlerin popüler iki ismi Tuğçe Kandemir ve Bilal Sonses “İçimdeki 
Sen” şarkısı ile bir araya geldi. Söz, müzik ve düzenlemesi Bilal Sonses’e ait 

olan şarkı, haftalarca listelerde üst sıralarda yer alarak iki sanatçıya da büyük 
bir başarı sağladı. İki slow sesin bir araya gelmesi sonucu ortaya da duygu 
yoğunluğu bir hayli fazla olan şarkı çıkardı. “İçimdeki Sen”  YouTube’da 97 

milyon kez dinlendi.
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TUĞÇE KANDEMİR & ELİ TÜRKOĞLU – BU BENİM ÖYKÜM  

Her iki ismin de pop müziğe giriş yaptığı şarkı, Bu Benim Öyküm hem Tuğçe 
Kandemir’in hem de Eli Türkoğlu’nun müzik piyasasında hızlı bir şekilde 
tanınmasını sağladı. 

Şarkı ilk çıktığı andan itibaren inanılmaz bir beğeni kazanarak sosyal medyada 
hızlı bir yayılım gösterdi. Söz ve müziğini Tuğçe Kandemir’in yaptığı şarkı 
YouTube’da 166 milyon dinlendi. Haftalarca listelerde ilk sıralarda yer alan 
şarkı, müzikseverler tarafından büyük beğeni kazanmıştı.

DEMET AKALIN & ÖMER TOPÇU – OH OLSUN

2018 yılının yaz aylarında en çok dinlenen şarkılardan biri olan “Oh Olsun” 
ile Demet Akalın ve genç sanatçı Ömer Topçu bir araya geldi. Söz ve müziği 
Zafer Kerey ile Turgay Saka imzası taşıyan şarkı, çıktığı döneme damga vurarak 
müzikseverler tarafından büyük beğeni kazandı. Yaz aylarının en çok dinlenen 
şarkılarından olan “Oh Olsun” YouTube’da 78 milyon dinlendi.

FERİDE HİLAL AKIN & İLYAS YALÇINTAŞ – ŞEHRİN YOLU

Yine son dönemlerin iki genç ismi Feride Hilal Akın ve İlyas Yalçıntaş’ın bir 
araya geldiği “Şehrin Yolu” şarkısı da Türk pop müziğinin en iyi şarkıları arasına 

girmeyi başardı.

Sözü ve müziği İlyas Yalçıntaş imzası taşıyan ve düzenlemesini Aytaç Kara’nın 
yaptığı şarkı Hasan Kuyucu yönetmenliğinde kliplendirildi. Çıktığı ilk günden 

beri büyük beğeni kazanan ve listelerde ilk sıralara yerleşen şarkı, YouTube’da 
da 129 milyon dinlenerek büyük başarı yakaladı. 

SERDAR ORTAÇ & YILDIZ TİLBE – HAVALI YARİM

Serdar Ortaç’ın 2017 yılında çıkardığı “Cımbız” albümünde yer alan “Havalı 
Yarim” şarkısı albümün ilk çıktığı andan itibaren en çok dikkat çeken ve 

dinlenen parçalarından biri olmayı başardı. Serdar Ortaç’ın, Türk müziğinin 
önemli isimlerinden Yıldız Tilbe ile birlikte seslendirdiği şarkı, çıktığı döneme 

damga vurmuş ve büyük bir beğeni kazanmıştı. Sözleri Yıldız Tilbe, müziği 
Serdar Ortaç imzası taşıyan şarkı, YouTube’da 134 milyon kez dinlenmeyi 

başardı.  

GÜVEN YÜREYİ & DERYA ULUĞ – SEN MAŞALLAH

Güven Yüreyi’nin 2017 yazında çıkardığı “Sen Maşallah” isimli teklisinde 
dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ ile birlikte hem şarkıyı seslendirerek 

hem de kameralar karşısına geçerek büyük bir beğeni kazanmıştı. Söz ve 
müziği Asil Gök ve Derya Uluğ imzası taşıyan şarkı, çıktığı yaz ayına damga 

vurmuş ve en çok dinlenen şarkılardan birisi olmayı başarmıştı. Radyolarda 
ve televizyonlarda en çok istek alan şarkıların başında gelen “Sen Maşallah”, 

YouTube’da 84 milyon dinlenerek her iki sanatçının hitleri arasına girmeyi 
başardı. 
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OĞUZHAN KOÇ & MURAT DALKILIÇ – AŞİNAYIZ

Söz ve müziği Oğuzhan Koç imzası taşıyan “Aşinayız” isimli tekli çalışma, 
Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç tarafından 2017 yılının yaz sonlarında Poll 
Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisi sunuldu. Pop müziğin iki 
önemli erkek sanatçısını bir araya getiren şarkı büyük bir beğeni alarak en 
çok dinlenenler arasına girmeyi başardı. Bedran Güzel yönetmenliğinde 
kliplendirilen şarkı, YouTube’da da 39 milyon dinlendi. 

SİNAN AKÇIL & FERAH ZEYDAN – ŞARTTIR

Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan’ın, Akçıl Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan “Şarttır” 
isimli tekli çalışması çıktığı 2016 yılının yaz aylarına damga vurdu. Sözleri Sinan 
Akçıl’a, müziği ise anonim olan şarkı müzikseverler tarafından büyük bir beğeni 
kazanmış ve YouTube’da 166 milyon kez dinlenmiştir.  

SİBEL CAN & TARKAN – ÇAKMAK ÇAKMAK

Megastar Tarkan ve Sibel Can’ın bir araya geldiği “Çakmak Çakmak” şarkısı 
iyi bir başarı yakalamış ve günümüzde bile hala hafızalardaki yerini almayı 
başarmıştır.

Sözü ve müziği Tarkan imzası taşıyan “Çakmak Çakmak” şarkısı enerjisiyle 
adeta çıktığı yıla damga vurarak hit şarkılar arasına girmeyi başarmıştır. 
Sibel Can’ın 2007 yılında çıkardığı “Akşam Sefası” albümünde yer alan şarkı, 
albümün en çok dinlenenleri arasına girdi.

Bu sayımızda sizler için seçtiğimiz düet şarkılar bu kadardı önümüzdeki sayıda 
görüşmek üzere keyifli okumalar…  
Not: (YouTube’da izlenme rakamları yazının yazıldığı döneme aittir.)

HARUN KOLÇAK & GÖKHAN TÜRKMEN – YANIMDA KAL

Harun Kolçak’ın, Arpej Yapım etiketiyle 2016 yılında yayınladığı “Çeyrek Asır” 
albümünde yer alan “Yanımda Kal” şarkısı da en iyi düetler arasına girmeyi 

başardı. Gökhan Türkmen ile birlikte düet yapan Harun Kolçak, bu şarkıları ile 
büyük bir beğeni kazanmış klipsiz 17 milyon, klipli ise 102  milyon dinlenerek 

yaklaşık 120 milyon dinlenmeye ulaşmıştı. 

ALEYNA TİLKİ & EMRAH KARADUMAN - CEVAPSIZ ÇINLAMA  

Türk pop müziğinin şu ana kadar en çok dinlenen şarkısı olan “Cevapsız 
Çınlama”, çıktığı ilk andan bugüne kadar büyük bir beğeni kazanmış ve Aleyna 

Tilki’nin müzik piyasasına jet hızıyla girmesini sağlamıştır. 

Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ortaklığında yayınlanan “Cevapsız Çınlama” 
teklisi Doğan Müzik Şirketi etiketiyle 2016’da müzikseverlerle buluşmuştur. 

Sözleri Gökhan Şahin, müziği ise Emrah Karaduman imzası taşıyan şarkı, 
Türkiye’nin YouTube’da en çok klibi izlenen şarkısı olmayı başararak 455 milyon 

kez izlenmiştir. 
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CAMIADA 

HERKES

E L A N U R

Sevilen Twitch yayıncısı Elanur Pat,
merakla beklenen şarkısı ‘‘ Bela”yı yayınladı. Bir süredir

fenomenlerin de sosyal medya hesabından paylaşarak duyurduğu 
şarkı; yayınlandığı gün yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Elanur ilk şarkısında 24 

saatte 1 milyonun üzerinde izlendi. Kendisi ile bir araya geldik ve
yeni şarkısını konuştuk. Elanur çok iddialı ama öte yandan ayaklarını 

yere sağlam basması gerektiğinin de farkında.
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Bilgisayar programcılığı 
okuyorsun. CSG oynamaya 
bayılıyorsun, Twitch’te yayınlar 
yapıyorsun ama hakkında çok az 
şey biliyoruz. Seni daha yakından 
tanımak istersek neler söylemek 
istersin?

Ben Elanur. 2000 doğumluyum, 
Orduluyum. İstanbul’da yaşadım, 
büyüdüm. Kadıköy’de doğdum. 
Üniversite 2. sınıfa geçtim. Yazılımda 
ilerlemek istiyordum ama Twitch 
ortamına girdiğim için bu işte daha 
çok ilerlemek istedim. Çocukken de 
çok müzik ve dans severdim. Önce 
İngilizce Rap sonra da Türkçe Rap 
dinlemeye başladım ve bu müziği çok 
seviyorum.

Klipte güzel dans ediyordun, 
aldığın profesyonel bir dans 
eğitimi var mı?

Eğitimim yok ama çocukluğumdan 
beri dans ettiğim için ve dans 
figürlerini izlemeyi sevdiğim için 
oradan bir alışkanlık oldu.

Twitch yayınlarından şarkı 
söylemeye geçiş yaptın. Bu nasıl 
gelişti?

Twitch’te 8-9 aydır yayın 
yapıyordum. O sırada doğaçlama 
bir şekilde gelişen bir sözü Twitch 
yayınımda söylemek istedim. 
Aslında çok tanınmıyordum, 
birden doğaçlamadan beat üstüne 
söylediğim zaman oradan patladı. 
‘Bela’ sosyal medyada virallendi bir 
anda.

Sosyal medyada bir 
şey güzel 

olsa bile  prim kasmak 
için kötü  diyorlar.
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Rap’te 
kadın 
sesi de 
duyulsun 
isterim. 

Henüz çalışma aşamasındayken 
gelecek olumsuz yorumlar gözünü 
korkutur mu? Bir otokontrol 
uygulayalım diye düşündün mü?

Hayır, ben zaten Twitch’te 
ilerlemiştim. Twitch çok önyargılı 
bir platform aslında. Orada da çok 
yorumlar alıyordum. Şarkı çıkacağı 
zaman da zaten olumsuz yorumları 
bekliyordum. Sadece biraz fazla oldu 
ama yine de bekliyordum. 

Klip çekimleri nasıl geçti? Ortaya 
çıkan çalışma içine sindi mi?

Klip çekimleri de oldukça keyifliydi. 
Benim çok içime sindi.

Bela klibinin altına olumlu 
olduğu kadar ‘Bu kadar kötü 
şarkı yapmak yetenek ister’ 
gibi yorumlar da aldın. Ne 
hissediyorsun, bu yorumlar seni 
etkiliyor mu?

Rap camiasında çok iletişimim var. 
Khontkar, Keişan, Zen G ve daha bir 
sürü isim benim yanımda oldu, beni 
destekledi hepsine teşekkürler destek 
için. Aslında Youtube’taki yorumları 
önemsemedim çünkü bekliyordum 
zaten. Ben rap dünyasında beni 
destekleyen kişilerin yorumlarını 
önemsiyorum. Sosyal medyada bir 
şey güzel olsa bile prim kasmak için 
kötü diyorlar. Kötü yorumlar gelse 
de şu an şarkı top listelerde ve çok 
dinleniyor. Kötü yorum yapanlar 
dinleyenlerin arasında.

Örnek aldığın rapçiler kimler? 
Kimleri dinlersin?

Daha çok Bad Bugy diye yabancı bir 
rapçi var o da benimle yaşıt. Yabancı 
rape daha aşinayım ama Türkçe 
rapten Khontkar’ı çok dinliyorum. 
Ezhel ve Ben Fero’yu bayağı 
seviyorum. Eskilerden Ceza,  Sagopa 
Kajmer dinlerim. Rap camiasında 
herkes birbiriyle kavgalı ama ben yine 
de açıp herkesi dinliyorum.

Ezhel ve Reynmen hakkındaki 
görüşlerini alalım. 

Ezhel’i Ais Ezhel zamanından beri 
takip ediyorum, bayağı seviyordum. 
Ezhel gerçekten başarılı bir müzisyen. 
Reynmen de fenomen olup müzik de 
yaptığı için çok eleştiri alıyor. Bence 
oldukça başarılı, insanlar gerçekten 
seviyor ve dinliyor bu da çok değerli. 
Yani illa fenomen diye müzik 
yapamaz diye bir şey yok. Bence o da 
devam etmeli.

Son zamanlarda rap müzikte 
yükseliş var. Bununla ilgili neler 
söylemek istersin?

Zaten dünyada rap müzik hep 
öndeydi ama Türkiye’de de sosyal 
medya ve dijital platformlar 
sayesinde ön plana çıktı. Türkiye’de 
bu durum artarak devam edecek.
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Şarkının nakaratında ‘Tatlı mı 
cringe mi?’ diye bir kısım var. 
Burda ne anlatmak istedin?

Beni paylaşan sayfalar sürekli 
paylaşırken ‘tatlı mı cringe mi’ 
yazıyorlar. Cringe şu demek, bir 
hareket yapıyorsun ben bundan 
utanıyorum kendi adıma. Senin adına 
utanıyorum manasında söylüyorlar 
bunu. Bu kız tatlı mı hareket ediyor 
yoksa sana göre cringe mi diyorlardı. 
Ben de her postun altında bunu 
görünce, ‘Tatlı mı cringe mi’ diye bu 
klişeyi şarkıya koyma gereği duydum.

Klipteki enerjinin tatlı olduğunu 
düşünüyor musun?

Evet bence tatlıyım.(Gülüyor.) 
Kendimi cringe bulmuyorum.

Gelecek için kendine koyduğun 
hedefler var mı?

Bu işe Twitch yayıncısı ve fenomen 
olarak başladığım için herkes 
önyargıyla yaklaşıyor, “müzik 
yapamazsın vs.” diyorlar ama ben 
bu işi seviyorum. Ona dayanarak 
ileride de yine destek alarak devam 
etmek istiyorum. Yazdığım sözlerim 
var, önceden kendi hazırladığım ama 
hiç çıkmayan sözlerim de var. Şu an 
ekibimizle beraber yeni projeler için 
çalışıyoruz.

Yazdığın sözleri kimin 
seslendirmesini istersin?

Khontkar olabilir ama artık Khontkar 
artık benden bıkacak, ‘niye beni 

sevdin’ falan diyecek. (Gülüyor). Yani 
aslında enerjimin tuttuğu her insanla 
çalışmak isterim.

Rap dünyasında erkekler daha 
ön plandalar. Sana bunun ne gibi 
zorlukları oldu?

Bence kötü yorumların sebebi 
başta fenomen bir kadın olmamdan 
kaynaklıydı. Hep erkeklerin bu işte 
olmasına alışmışlar, ben bunu kırmak 
istiyorum, Rap kadın sesinden de 
duyulsun istedim. Devam etmek 
istiyorum, önyargıları kıracağız 
herhalde.

Rapte erkek egemen bir sistem 
olduğunu söylüyorsun fakat 
erkekler de çok eleştiri alıyor. 
Acaba ülkemizde rap yeni yeni 
kabul edilmeye çalışıldığı için mi 
bu tepki alınıyor?

Aslında yeni olan her şey bir 
dirençle karşılaşıyor. Eskiden yine 
rap dinleyicisi vardı ama şu an artık 
Underground’tan Mainstream’e 
doğru geldiği için ve Trap soundların 
bu kadar gündemde olması 
konuşturuyor biraz da.

Konser var mı?

Şu an herhangi bir şey yok. Eylülde 
proje için Kıbrıs’ta olacağım. 

5 sene sonra kendini nerede 
görüyorsun?

Sahnelerde bangır bangır şarkı 
söyleyip hoplarken zıplarken görmek 
istiyorum (Gülüyor).

MüzikOnair okuyucuları ve 
hayranların için neler söylemek 
istersin?

Yapmak istediğim şeyi kimsenin ne 
dediği umrumda olmadan yapmaya 
devam edeceğim. Çok iddialı değilim 
ustaların yanında ama yapmak 
istediğim şeyi bir yere getirmek 
istiyorum. İleride de güzel projeler var 
zaten, herkes görecek.T
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BIR TARAFTA
YENI SANATÇI,

DIĞER TARAFTA 
BARIYER KOYAN 

RADYOCU!

O müzik sektörüne
yönelik yaptığı tespitler

ve getirdiği eleştirilerle dikkatleri üzerine
çeken başarılı bir müzik yazarı ve gazeteci.

Neyse o. Düşündüğü şeyi anında 
söylemekten çekinmiyor.  Bir de isimsiz 

yetenekleri sayfasına taşıyıp destek oluyor.
Hakan Uç’la Müzik Onair için bir araya gelip

müziğin gündemini irdeledik...

HAKAN UÇ’TAN SISTEME SERT ELEŞTIRI:

“

”

BERKEM TEMİZEL
HAZIRLAYAN
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Gazetecilik serüvenine nasıl 
atıldınız? 

Turizm bölümünden mezunum. 
2 yıl Japonca okudum, İngilizce 
konuşuyorum. İspanyolcam var, 
derdimi anlatabiliyorum. Ama 
Japoncam daha iyiydi. Daha çok 
Japonlara yönelik iş yapıyordum. 
Medya sektörü ise tamamen bir şans 
oldu. Açıkçası kafamda böyle bir şey 
yoktu. Yakın dostlarım bana sistemin 
içerisinde olduğumu söylerlerdi. Evet, 
turizm üzerine çalışıyordum ama 
bir yandan da sistemin içindeydim. 
Şöyle ki benim babam, amcalarım, 
herkes müzisyen. Otomatikman da 
medyanın içerisinde bulunuyorlardı. 
Birçok yapım şirketi, sanatçı ve 
kişilerle irtibat halindeydim. Akşam 
Gazetesi’nden bir teklif geldi. 
“Birçok yabancı dil konuşuyorsun, 
gazetecilik güzel olur, düşünmez 
misin?” dendi. Önce yapacağıma 
inanmıyordum. Kendime bir şans 
verdim. Sonra da güzel geldi. 
“Yapabilirim” düşüncesine kapıldım. 
6 ay sonra çektiğim bir fotoğraf 
sebebiyle “Yılın En İyi Fotoğraf” 

ödülünü aldım. Kimsenin görmediği, 
kimsenin çekemediği bir fotoğraftı. 
Münir Özkul, evinde hayranları ile bir 
selam verecekti. Basın vardı. Bütün 
ajanslar, yerel ve ulusal gazeteler 
hepsi oradaydı. 6. kattan çektiğim bir 
fotoğraf bana “Yılın En İyi Fotoğraf” 
ödülünü kazandırdı... İşe başladıktan 
6 ay sonra “Yılın En İyi Fotoğraf” 
ödülünü almak beni şaşırttı. Sonra 
meslekte kalmaya karar verdim. 
Akşam Gazetesi’nde yaklaşık 3 
buçuk yıl çalıştım, sonrasında Sabah 
Gazetesi’ne transfer oldum. Böyle bir 
serüvenle başladım...

Tomurcuk Vakfı ve Mood 
dergisinin düzenlediği 4. Mood 
Ödülleri’nde bu yıl ‘En İyi Müzik 
Yazarı’ ödülüne layık görüldünüz. 
Ödül töreninde bulunduğunuzda 
ve ödülü aldığınızda ne 
hissettiniz?

Müzik üzerine yazan bir köşe yazarı 
olarak 4 tane ödülüm var. Benim 
için önemliydi, çünkü köşe yazarlığı 
kariyerimde aldığım ilk ödüllerdi. 
Beni inanılmaz mutlu etti. Demek ki 
yazdığım yazı ve eleştiriler takip edilip 
değer veriliyordu. Zaten bunu ilk iki 
yazımdan sonra biraz fark etmiştim. 
Olaya farklı açılardan bakıyordum, 

farklı düşüncelere sahip olup farklı 
şeyleri eleştiriyordum. Yani herkesin 
çok sevdiği, “Çok güzel okumuşsun” 
dediği şeyler konusunda, böyle 
düşünmememiz bize bu ödülleri 
getirdi. Bu da bizi çok mutlu etti ama 
kariyerim boyunca birçok ödül aldım. 
Fakat müzik anlamında ayrı oldu 
benim için...

Bir müzik enstrümanı çalma ya da 
şarkı söyleme gibi bir yeteneğiniz 
var mı?

Yok fakat ailede müzisyenler 
içerisinde büyüdüğüm için iyi bir 
kulağım var. Babadan, amcadan 
gelen bir şey bu. Çünkü; babam 
ritmciydi, amcam da keza öyle... 
Ağabeyim de ritm çalıyor. Onlarla 
birlikte müziğin içine doğup 
büyüyünce kulağım gelişti. 

Bir köşe yazınızda radyoların 
dinleyiciler için hem ödül hem 
ceza olduğundan bahsedip 
“Radyo, doğru ve tarafsız 
kullanıldığında işin ödül 
kısmı. Ceza kısmı ise yeni 
çıkan sanatçılara hiç destek 
verilmemesi” ifadesini 
kullandınız. Bu konuya ilişkin 
düşüncelerinizi biraz açmanızı 
istiyorum.

Evet, ben bunu hep eleştiriyorum. 
Çünkü, yeni çıkan ve çok iyi şarkı 
söyleyen birinin radyocular için bir 
şey ifade etmediğine inandım. Bir 
tarafta kendini tanıtmaya çalışan bir 
sanatçı var, diğer tarafta da önüne 
bariyer koyup “Seni tanımıyoruz, 
seni bilmiyoruz” diyerek olaya 
yaklaşan radyocular var. Onlara 
şans verilmediğine inandım. Bu 
hep oluyor, yazılarımın çoğunda 
da bundan bahsettim. Çünkü genç 
arkadaşlar hep eleştiriliyor. Burada 
şöyle girilse iyi olurmuş, şurada 
bağlama girse iyi olurmuş diyerek 
hep nasihat veriyorlar. Her zaman 
gençlere destek olunması gerektiğine 
inandım. Yeni nesillere destek 

Bilinmeyen iyi ses 
ve çok yetenekli 
şarkıcılar var. 
Ben bunları her 
hafta YouTube’da 
gezerek buluyorum. 
Dinlediğimi 
yazıyorum. Onların 
da motive olduğuna 
inanıyorum. 
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olunmalı. Ama şu anda da dijitallerin 
büyümesi ile birlikte artık gençlerin 
de buna ihtiyacı kalmadı. Bir de 
ben her yazımda, her hafta isimsiz 
bir kişiye şans veriyorum. Kimsenin 
yazmadığı kişileri yazıyorum. 
Belki kimsenin dinlemediği 
ücralarda unutulmuş çocukları 
dinliyorum. Bunu her defasında 
dile getiriyorum. Tabii biz her gün 
Ahmet ya da Mehmet’i dinlemiyoruz. 
Bilinmeyen iyi ses ve çok yetenekli 
şarkıcılar var. Ben bunları her hafta 
YouTube’da gezerek buluyorum. 
Dinlediğimi yazıyorum. Onların 
da motive olduğuna inanıyorum. 
Birilerinin onları fark edip yazması 
onları mutlu ediyor, inanıyorum. 
Her hafta bilinmeyen iyi seslere 
değinip şans veriyoruz. Radyocular 
onlara şans vermiyor ama biz kendi 
sayfalarımızda şans veriyoruz...

Pop müziğin düşüşe, rap müziğin 
ise yükselişe geçmesi konusuna 
da değinelim istiyorum. Siz bu 
durumu nasıl yorumluyorsunuz?

Zaten bu açık farkla kendini belli 
ediyordu. Çünkü artık pop müzik 
üzerine üretilememeye başlandı. 
Sanatçıların birçoğu covera yöneldi. 
Çünkü beste yok. Eski şarkıları 
coverlayıp tekrar dinleyicilere 
sundular. Dinleyici de bunu artık 
kabul etmemeye başladı. Yani “10 
yıl önce okunan şarkı neden tekrar 
okunuyor?” dediler. Bu sefer de 
insanlar farklı müzik arayışına girdiler. 
Alternatif rock ya da rap müziğe 
yöneldiler. Rap müziğe inanılmaz 
büyük bir şans verdiler. Rapçiler 
bu şansı çok iyi değerlendirdiler, 
kendilerini çok iyi anlattılar. 
İnanılmaz bir çıkış yaptılar. Ben 6 
ay önce bir yapımcıyla konuşurken 
“Bu arkadaşlar geliyor, dikkat edin” 
dediğimde, onları çok fazla ciddiye 
almadılar. Ama bangır bangır geldiler 
ve şu an “sokağın çocuğu” dedikleri 
kişiler inanılmaz paralar kazanıyorlar. 
Altın çağlarını yaşıyorlar ve bunu hak 
ediyorlar. 

Sanatçıların birçoğu 
covera yöneldi. 
Çünkü beste yok. Eski 
şarkıları coverlayıp 
tekrar dinleyicilere 
sundular. Dinleyici 
de bunu artık kabul 
etmemeye başladı. 

“Beni bir terzi gibi düşün. 
Ben diker önüne koyarım. 
Ama sen gelip renk 
atmamı istersen, bende 
renk yok”



RÖPORTAJ

54 |  Müzik Onair Ekim 2019  |  Sayı 3

Popçuların kavgalarıyla takipçilerini 
bıktırması işlerine yansıyıp kaliteyi 
alaşağı etmiş olabilir mi? Belki de 
pop müzik bu yüzden yerinde saydı 
ve zamanla düşüşe geçti...

İyi üretiyorsan ya da iyi ürettiğine 
inanıyorsan, daha doğrusu 
besteciysen, şarkını kendin 
yazabiliyorsan ve kendi müziğini 
yapabiliyorsan; senden kralı yok. En 
iyi sensin. Çünkü sen üretiyorsun, 
şarkı yazıp besteleyebiliyorsun. İyi de 
yaptığın zaman seyirci seni alkışlıyor. 
Birçok sanatçı Allah vergisi yeteneği 
olmadığı için yazamıyor tabii. Şarkı 
arıyor, bulamıyor. Senden alıyor, 
bana geliyor, ona gidiyor derken, bu 
sefer ne oluyor? Dinleyici istediğini 
bulamıyor... Üretenlere gelecek 
olursak. Onlar da biraz şikayetçiler. 
“Beni bir terzi gibi düşün. Ben diker 
önüne koyarım. Ama sen gelip renk 
atmamı istersen, bende renk yok” 
diyor. Hal böyle olunca da şarkılarda 
da bir değişiklik hissediyorsunuz. 
Ya melodiler aynı gidiyor ya da 
sözlerde bir slogan buluyorlar, 
nakarat 2 kelime, gerisi yok. Ama 

“Fight Kulüp” 
çok iyi düşünülmüş, 
iyi isimlerin bir araya 
geldiği aslında 
bizim görmek 
istediğimiz bir iş. 
Neden? 
Çünkü sevdiğimiz 
sanatçılar çok fazla 
bir araya gelip şarkı 
yapmıyorlar. 

çok iyi üstatlar da var, çok iyi söz 
yazarları var. Tarkan ve Gülşen çok 
iyi söz yazarları. Serdar iyi söz yazar. 
Sinan iyi söz yazıp iyi beste yapar, 
iyi aranjördür. Ozan Çolakoğlu çok 
iyi müzisyendir, inanılmaz şekilde 
altyapılara hakimdir, harika bir 
aranjördür. Bunlar olduğu müddetçe 
pop müziğin de çok fazla biteceğine 
inanmıyorum.

Rapçiler arasında diss savaşları 
yaşanıyor. Ben Fero, Ezhel ve Killa 
Hakan; Norm Ender ile anlaşamıyor. 
Bu durum geçtiğimiz günlerde 
disslemeye kadar gitmişti. Karşılıklı 
atışmaların ardından Ben Fero, 
Ezhel ve Killa Hakan’a Ceza’dan 
destek geldi. Fight Kulüp şarkısını 
çıkardılar. Siz rapçilerin bu durumunu 
nasıl yorumluyorsunuz ve pek 
tabii “Fight Kulüp” hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Parça Youtube’da 
dislike rekoru kırdı...

“Fight Kulüp” çok iyi düşünülmüş, 
iyi isimlerin bir araya geldiği 
aslında bizim görmek istediğimiz 
bir iş. Neden? Çünkü sevdiğimiz 
sanatçılar çok fazla bir araya gelip 
şarkı yapmıyorlar. Hep danışıklı 
dönüşüklü düetler var. Ama rapçiler 
böyle yapmadı. İyi bir şarkı yapıp 
sundular. Bu da güzel bir şey. Bunu 
bütün sanatçıların yapmasını 
istiyorum. Rap camiasında bunu 
hep yapıyorlar, farklı seslerin ya 
da iyi isimlerin bir araya geldiği 
düetleri görebiliyorsunuz. Norm 
Ender iyi bir rapçi, birçok güzel işler 
yapmış. Ama yeni jenerasyona çok 
fazla ulaşamamış. Hani şu popüler 
kültür dediğimiz. Basının çok fazla 
ilgisini çekememiş. Keza ulusal 
müzik camiasının da öyle. Kendi 
platformunda ünlenmiş. Kendi 
dinleyicisine sahip. Bu konuda o 
da memnun. Bir süre meslekten 
çekilmiş. Geri kalmış. Sonra tekrar bir 
araya gelmiş. “Mekanın Sahibi” geri 
geldi diye bir şarkı yapmış. Şarkı güzel 
şarkı. Kendisi de iyi bir iş yaptığını 
söylüyor. Mantıklı, tamamen şov 
tarzında yapılmış bir şeydir. Bu şovda 
da zaten kendisi kazandı. 
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Bir yazınızda Norm Ender’e 
“Saygıyı unutma” mesajı 
vermiştiniz. Diğer rapçilerin 
ona cephe almasını ve Ender’in 
de onların kulağını çekerim 
gibi konuşmasını nasıl 
yorumluyorsunuz?

Evet, her şeyden önce ilk kural 
saygıdır. Çünkü; bir şarkıyı yapar 
sunarsın ama ardından konuşmak 
çok ayrı bir şeydir. Yani cevabını 
şarkınla verebilirsin... Fight Kulüp 
şarkısı da Norm Ender’e yapılmış bir 
şarkı değildi. Kayıtları çok eski tarihte 
yapılmıştı. Norm Ender algı yarattı. Bu 
şarkının cevap gibi geldiğini düşündü. 
Ama öyle bir şey yoktu, zaten Killa 
Hakan da bunu açıkladı. Ama bunun 
üzerine Norm Ender televizyona ya 
da gazetelere röportajlar verip de 
“Bebeleri pistten alalım, ben onların 
kulaklarını çekerim, siz sakin olun!” 
demesi beni birazcık şaşırttı. Bunun 
üzerine ben de böyle bir yazı yazdım. 
“Her şeyden önce ilk kural saygı” 
dedim.

En son popüler Türk rap 
şarkıcılarının kazançları olay 
oldu. Halkın içinden gelen ve 
bugüne dek mütevazı yaşamlar 
süren bu isimlerin konser ve 
reklam fiyatları haber konusu 
oldu. Mütevazi bir yaşamdan 
dudak uçuklatan kazançlar 
elde ederek renkli bir dünyaya 
giriş yapmaya başladılar. Sizce 
bu durum negatif anlamda 
takipçilerine ve müziklerine 
yansıyacak mıdır?

Çok kazanmaları gayet normal. 
Şu an altın çağlarını yaşıyorlar, 
en iyi dönemlerindeler. Çok para 
kazansınlar. Çok para kazanmaları 
demek; çok iyi kayıtlar, iyi klip 
yatırımları demek. Kendilerine 
yatırım yapıyorlar aslında. Olaya bu 
şekilde bakalım. Fotoğraf makinesiyle 
çekim yaparken artık profesyonel 
kameralarla klip çekebilecekler ya 
da küçük kayıt stüdyolarında kayıt 

yaparken şimdi daha iyi stüdyolarda 
daha iyi kayıtlar yapabilecekler. 
Açıkçası ben iyi kazanmalarını 
yadırgamıyorum. Kazansınlar ama 
kaliteli iş sunsunlar. Sevenlerini de 
bu şekilde ödüllendirmiş olsunlar... 
Zaten dediğin gibi, bu isimler 
hakikaten kimsenin bilmediği ya 
da kimsenin dinlemediği yerlerden 
geldiler. Belki 20 kişi dinliyordu fakat 
şu an milyonlarca kişi dinliyor ve 
izliyor. O yüzden şanslılar. Müziklerine 
yatırım yapmalarını öneriyorum. 
Ezhel ve Ceza devamlı üreten insanlar 
ve benim favorilerim onlar. İşlerini 
çok iyi yapıyorlar.  Kendilerine 
yatırım yapacaklarına inanıyorum, ki 
yapıyorlar...

Sosyal medya fenomenlerinin 
şarkıcılığa soyunması konusunda 
ne düşünüyorsunuz?

Reynmen’in yaptığı ilk şarkı güzeldi, 
benim hoşuma gitti. Farklı bir 
sound ile farklı bir okuma şekliyle 
ortaya çıkmış güzel bir parçaydı. İlaç 
tadındaydı. Vokal koçu kimse güzel 
okutturmuş. 

Ela şarkısını nasıl buldunuz?
Farklı bir bakış açısıyla yapılmış 
bir şarkı. Reynmen’in tarzı bu. 
Bu tarz şarkılar yapmaya devam 
edecektir. Reymen şarkıyı daha çok 
alt seviyelerde okumayı seviyor. Çok 
fazla ses olarak yükselemediği için 
bunu yapıyor diye düşünüyorum ama 
sonuç olarak güzel işler yapıyor. Bu 
tarzda giderse bir yere oturur.

Berkcan Güven’i ya da Elanur’u 
dinlediniz mi? 
Elanur’u dinledim. Hani şansı bol, 
kariyeri açık olsun...

Sabah Gazetesi’nden Özlem 
Avcı, sözü ve müziği Gülşen’e 
ait olan Hadise’nin son şarkısı 
Geliyorum Yanına’yı eleştirdi ve 
“Bunlar nasıl sözler!” ifadesini 
kullanarak “Hadise’ye de Gülşen’e 
de yakıştıramadım” dedi. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
O, Özlem’in kendi düşüncesi. Her 
yazar kendi düşüncesini yazar. Belli 
bir kısım onlara katılır, belli bir kısım 
ise katılmaz. Gülşen hakikaten çok 
iyi bir ses, Allah vergisi bir yeteneği 
var. Çok iyi bir bestekar. Milyonlarca 
kez kendini ispatladı. Kariyeri 
inanılmaz iyi. Çok iyi şarkılara imza 
atmış, çok iyi besteler yapıp sunmuş. 
Önce Gülşen’in bestekarlığına ve 
müzisyenliğine saygı duymak lazım. 
Yazı yazmadan önce karşımdakinin 
kim olduğuna bakarım her zaman. 
“Müzik kariyeri nedir?” ya da 
“Kimdir?” diye iyice bir araştırır, 
eleştirim varsa da ona göre yazarım... 
Özlem kendine göre bir eleştiri 
yapmış. Ona göre doğrudur, bana 
göre yanlıştır...

Şarkıyı nasıl buldunuz?
Şarkının albenisi var ama “Kime göre 
var?” bilmiyorum yani. Ben dinledim, 
güzeldi. Ama birçok kişi de kötü 
diyebilir. Açıkçası buna halk karar 
verir. Zaten dinlemeler ile bu kendini 
gösteriyor. Halk sanatçıyı bu şekilde 
ödüllendiriyor ya da ödüllendirmiyor. 
Buna da binlerce kez şahit olduk. 



UMUT KAYA:
MÜZİĞE RUHUNU VERMEN GEREKİYOR. 

Kendi adınızı taşıyan bir model 
ajansının da sahibisiniz. Çok 
farklı şeyler, bu işe müziğe adım 
atmadan önce mi başladınız yoksa 
müzik kariyerinize başladıktan 
sonra mı?

Müzikle  ilkokuldan TRT Çocuk 
Korosu’ndan  beridir uğraşıyorum. 
Profesyonel anlamda 2016 yılında 
ilk teklimi çıkarttığımı biliyorsunuz. 
Babamı kaybettiğimde o yıllarda  
sanayiler çok meşhurdu ve ailem 
beni küçük yaşlarda bir tamirci 
çırağı olarak sanayiye gönderdi. 
Bir meslek sahibi olabilmek için 
ama ben müziğe olan tutkumu hiç 
kaybetmedim ve yıllar yıllar sonra 
2005 yılında bir usta olmuştum ama 
müziğe olan tutkum hiç bitmedi 
ve sanayi defterini kapatıp kendine 
bir şirketimi kurdum. Ajans ve  
prodüksiyon organizasyon şirketi ve 
10 yıl içerisinde de bir marka haline 
gelip büyük işlere imza attım.

Siz ileride bir projede hangi isim 
ve isimlerle çalışmak istersiniz?

Güzel gönül vermiş insanlar ve işe 
gönlünü kaptırmış insanlar gerçekten 
bu işe mayası olan insanlar olursa 
tabii benim için bu anlamda daha 
iyi. Müzik ruhun gıdası ve müziği 
gerçekten evrensel olduğu için tüm 
dünyada dinlenildiği  için gönülden 
ve ruhen  vermek gerekiyor. Bunu 
da bu işi gerçekten yapan insanlarla 
çalışmak ve profesyonel insanlar ile 
çalışmak her zaman daha iyidir

Son olarak Müzik Onair Dergisi 
aracılığıyla hayranlarınıza neler 
söylemek istersiniz?

Beni takip eden seven insanlara çok 
saygı ve selamlarımı gönderiyorum. 
Hepsini çok seviyorum. Beni takip 
etsinler. Güzel projeler ve yenilikler 
devam edecek. Her şeyin hayırlısı 
olsun. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi 
bakın.

Sizi tanımayan müzikseverler için 
kendinizi tanıtabilir misiniz?

1980 yılında İzmir’in küçük bir 
kasabası olan Güzelbahçe’de 
dünyaya geldim. Küçük yaşlarda 
tamirci çırağı olarak sanayide 
çalışmaya başladım. Ustam bir 
tamirci ve aynı zamanda müzisyendi. 
Onun yanında müziğe olan tutkum 
daha da arttı aslında ilk sesimi ilk 
kez ilkokul hocam fark etti ve beni 
pazar günleri canlı yayına TRT Çocuk 
Korosu’na gönderdi. Yıllar yıllar geçti 
ve 2016 yılında “Volta” albümü ile 
müzik severlerin karşına çıktım.

Çok genç yaşta maalesef babanızı 
kaybettiniz. O yaşlardan sonra 
ticarete atıldınız. Ancak uzun 
yıllar sonra müzik piyasasına giriş 
yaptınız. Sizi bu alana iten şey ne 
oldu?

Sanayi ve ilkokuldaki arkadaşlarım 
sesimi çok beğeniyorlardı. 
Sokaklarda onlarla beraber bağıra 
bağıra şarkı söyledik. Beni müziğe en 
çok yakınlaştıran çocukluk hayalleri 
ve arkadaşlarımın bana çok destek 
vermeleri, havaya sokmaları olsa 
gerek. (Gülüyor.)

 “Volta” albümü ile beklediğiniz 
çıkışı yakalayabildiniz mi?

Evet! 2016 yılındaki albümde “Bu da 
böyle olsun” çok iddialıydı ve iyi bir 
çıkış yaptı.

“Ortak Hafıza” isimli şarkınızın 
ilginç bir serüveni var. Bunu bir 
de sizden dinlemek isteriz? O 
süreçten bahsedebilir misiniz? 

Benim aynı zamanda bir 
organizasyon şirketim var. Genelde 
marble ve if wedding fuarına ciddi 
derecede model ve sanatçı temin 
ediyoruz ve geçen yıl Linsiya Lohan 
getirdiğimiz firmanın başındaki 
sirket sahibi bana Ortak Hafıza’nın 

kendisine ait olduğunu yazdığını 
söyleyip noterden üzerime tasdik 
ettirdi. Biz de 1 yıl süren hazırlık 
sürecinin ardından 1 gün kala 
sosyal medyada ve bazı internet 
platformlarda şarkının aslında Sezen 
Aksu’ya ait olduğunu gördüm daha 
sonra Sezen Hanım’ın kapısını çaldım 
ve bana şarkıyı verdi.

Yakın zamanda çıkaracağınız 
“Tıpış Tıpış” isimli single 
çalışmanız hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Tıpış Tıpış, sound olarak çok farklı bir 
şarkı. Klibi de ona göre çok farklı bir 
konsept çekeceğim ve Türk halkının 
bu şarkıyı seveceğine inanıyorum.

Günümüzdeki müzik sektörünün 
değişimi hakkında neler söylemek 
istersiniz? Pop müziğin yanı sıra 
rock müzik de geri planda kaldı. 
Rap başını aldı gidiyor. Sizce bu 
durum ne zamana kadar böyle 
devam edecek?

Rap şarkıları tabiri caizse yeni neslin 
bana göre gelip geçici bir rüyası gibi. 
Pop müzik hiç bir zaman ölmez. Tabi 
90’lar popülaritesi özümüz. Bize 
müziği o yıllarda sevdirdiler o yüzden 
pop müzik benimle sonsuza kadar 
yaşayacak. 
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16 Aralık 1770 yılında dünyaya gelen Ludwig Van 
Beethoven, Almanya’nın Bonn şehrinde dünya-
ya  gelmiştir. Çevresinin deyimine göre “Ürkek, 
içe dönük, kaba ve aksi” bir çocuktur. Hayatı 
sıkıntılar içinde geçen Beethoven’ın talihsizliği, 
daha çocukluk zamanından kendini göstermeye 
başlamıştır.

Babası bir saray müzisyeni olan Beethoven, çocukluğundan itibaren müzik ko-
nusunda yetenekli biri olmuştur. Ne var ki; babası Johann onun bu yeteneğini 
farkettiği andan itibaren, küçük Beethoven için zorlu bir yolculuk başlamıştır.
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AKTÜEL

Hırslı ve sert mizaçlı bir baba olan Jo-
hann, küçük Beethoven’ın, o dönem-
ler çok meşhur olan Mozart gibi bir 
deha olarak yetişmesini istemektedir. 
Onun üzerinden büyük kazançlar 
sağlamayı düşünmüştür.  Bu sebeple 
küçük Beethoven’ı saatler süren çalış-
malara zorlamıştır. Gece vakitleri onu 
yatağından zorla uyandırarak piyano 
başına oturtmuş, gündüzleri çalışma-
sı için odalara kapatmıştır. Başarılı 
geçen çalışmalarda tek bir övgü ve 
güzel bir cümle bile duymazken, her 
başarısız çalışmanın sonunda ise 
kendisini dayak ve ceza beklemekte-
dir. Bu durum Beethoven’ın ilk baş-
larda müziğe karşı nefret duymasına 
sebep olmuştur. 

Ailesinden biraz bahsetmek gerekirse, 
baba Johann alkolik ve öfkeli mizaçta 
bir insan olması sebebiyle Beethoven 
için her zaman zorlu bir kişilik olmuş-
tur. Yedi kardeşi olmuştur fakat ha-
yatta olan yalnızca iki kardeşi vardır. 
Diğer kardeşleri ise çeşitli rahatsız-
lıklarından dolayı daha bebek yaşta 
hayatlarını kaybetmişlerdir. Annesi 
Maria Magdelena ise verem hastası-
dır. Zor bir aile hayatına sahip olan 
Beethoven için hayattaki en sevdiği 
varlığı annesidir. Kendisinin deyimiyle 
onu anlayan, ilgi ve şefkat gösteren 
hayattaki tek dostudur.

Müzik serüveninden bahsedecek 
olursak, yeteneği babası tarafından 
keşfedilen Beethoven, 5 yaşından 
itibaren müzik dersleri almaya başla-
mıştır. İlk öğretmeni babası olmuştur. 
8 yaşına geldiğinde ise ilk defa sah-
neye çıkmıştır. Onu “Harika Çocuk” 
olarak tanıtmak isteyen babası küçük 
bir hileye başvurarak, Beethoven’ı 
olduğundan iki yaş küçük göster-
miştir. Konser çok başarılı bir şekilde 
geçince, baba Johann onun müzik 
eğitimini tek başına üstlenemeyece-
ğini anlamış ve Beethoven’a devrin 
önemli eğitmenlerinden piyano, 
keman ve org dersleri aldırmıştır. Bir 
diğer hocası da saygın bir müzisyen 
olan Christian Gottlob Neefe’dir. Nee-
fe, Beethoven için bir dönüm noktası 
olmuştur. Çünkü hocası özellikle Be-
ethoven’ın beste alanına yönelmesini 
istemektedir. Bütün bu yönlendirme-

ler ile Beethoven 12 yaşında ilk özgün 
eserlerini bestelemiştir. 14 yaşında ise 
Hofkapelle orkestrasında orgculuk 
görevini üstlenmiştir. 

Burada yeteneği ile ön plana çıkan 
Beethoven, daha o yaşta dehasından 
bahsettirmeye başlamıştır. Aynı za-
manda beste çalışmaları da devam 
etmiştir. Bir süre sonra Neefe, genç 
müzisyene öğretecek fazla birşey 
kalmadığını fark ederek, Beethoven’ı 
Mozart’la çalışması için Viyana’ya 
göndermiştir.. Henüz 17 yaşında olan 
Beethoven, tam bir Mozart hayranı-
dır. Mozart, Beethoven ile birkaç kez 
çalışmış olmasına rağmen ondaki 
yeteneği fark etmiş ve “Bu çocuğa iyi 
bakın, bir gün onu bütün dünya tanı-
yacak.” demiştir.

Beethoven’ın Viyana’daki güzel gün-
leri devam etmekteyken, kendisine 
Bonn’dan bir haber gelmiş ve annesi-
nin durumu ağırlaştığını öğrenmiştir. 
Bonn’a çağırılan Beethoven hemen 
annesinin yanına gitmiştir. Fakat an-
nesi Maria oğlunun dönüşünden kısa 
bir süre sonra hayatını kaybetmiştir. 
Hayatındaki en sevdiği kadını kay-
betmenin acısı Beethoven’ı yeterince 
üzerken, babasının bu ölüm sebebiy-
le artan alkolikliği ve kardeşlerinin 
bakımını üstlenmesi de Beethoven’ın 
hayatını daha da zorlaştırmıştır. 

Annesinin ölümüyle Beethoven 
doğduğu şehri terkederek, Viyana’ya 
yerleşmiştir. Burada ünlü müzisyen 
Joseph Haydn’ın evine kapanarak 
müzik çalışmalarına başlamıştır. 

Beethoven bir klasik dönem bestecisi 
olsa da üslup olarak romantizm et-
kileri taşımaktadır. Bu sebeple klasik 
dönemden sonra gelen romantik dö-
nemin kapılarını açan kişi Beethoven 
olmuştur. Romantik dönem onunla 
başlamıştır. Besteciliğinin yanısıra iyi 
bir piyanist olan Beethoven, eserle-
rinde özellikle zıt akorları, sert tınıları 
ve güçlü bir çalma stilini benimse-
yerek, dinleyicilerin başta tepki ve 
şaşkınlıkla, daha sonra ise hayranlıkla 
dinlediği bir müzisyen olmuştur. Viya-
na’da çok popüler olmasına rağmen, 
asillerin ona olan ilgisi Beethoven’ın 
sinirine dokunmuş ve kendisine 
yakınlık göstermeleri her daim onu 
öfkelendirmiştir. Kayıtlara göre mutlu 
olmakla ilgilenen bir tabiatı olmadığı 
belirtilmiştir. Kendi deyimiyle mut-
luluk ona yaramıyordu ve ne yazık ki 
hayatı onu haksız çıkarmamıştı.

Hayatı müzikle içiçe bir şekilde sürüp 
gitmekte iken, Beethoven için belki 
de hayatının en talihsiz olayı gerçek-
leşmiştir.Henüz daha 25 yaşında iken 
bestecide işitme kaybı başlamıştır. 
Bunu korku ve acıyla farkeden Be-
ethoven pek çok doktora gitmesi-
ne rağmen, hiçbir tedavi yöntemi 
bulamadığı gibi, hastalığın sebebi 
de anlaşılamamıştır. Beethoven bu 
durum sonrasında iyice içine kapa-
narak çevresiyle iletişimini azlatmaya 
başlamıştır. Psikolojisi her geçen gün 
kötüye giderken daha aksi, hırçın 
ve huysuz bir adama dönüşmüştür. 
Onun  neşesiz ve keyifsiz halini gören-
ler nedenini anlayamamış,rahat çalış-
mak için yalnızlığa ihtiyacı olduğunu 
var saymışlardır. Oysa çaldıklarını 
artık çok iyi duyamadığını saklamıştır.
Acıları her geçen gün artmış ve gü-
rültülü yerlerde kulaklarını pamukla 
tıkamak zorunda kalmıştır.Bu sebeple 
belki de klavyeye dokunuşunda güçlü 
ifade ve vahşilik onun umutsuzlu-
ğunun bir tepkisi olmuştur. Fakat ne 
ilginçtir ki; en değerli eserlerinden biri 
olan 9. Senfoni’yi işitme duyusu bu 
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haldeyken tamamlamıştır. Büyük ses 
getiren ve hayranlık uyandıran eserin, 
bestecinin böyle bir döneminde yazıl-
mış olması, onun dehasının açık bir 
göstergesidir.

“Ve acı son: Viyana. Bir tatil sonrasında 
Beethoven, siroz olmuştur. Yataktan 
çıkamayacak kadar kötü bir duruma 
gelmiştir. 26 Mart 1827 de kıyamet gibi 
yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor, ya-
tağında yatan Beethoven’in loş odası, 
çakan şimşeklerin ışıklarıyla aydın-
lanırken Beethoven hayata gözlerini 
yummuştur. Onu, mezarına uğurlayan 
30.000 kişinin kulaklarında, Beetho-
ven’ın şu sözleri çınlamıştır:‘Sanatın 
kalbine nüfuz edin. Çünkü ancak 
sanat ve bilim, insanıtanrısal boyu-
ta yüceltebilir!’ “

Ölümünden sonra geride bıraktığı 
yazılar arasında sayısız müzik eseri 
ve sağırlık döneminde kullandığı 
bilinen 8000 sayfadan oluşan tam 
400 konuşma defteri bulunmuştur. 
Schindler, fazla zalimce sözler olan 
büyük kısmını atıp, 137 tanesini sak-
lamıştır.

Yaşantısına Dair;

Beethoven yaz kış erken kalkardı. Sı-
kıntılı, dertli günlerinde tıraş olmazdı. 
Keyfi yerinde olduğu zamanlarda da 
temizliğe o devirde pek az rastlanacak 
kadar düşkündü. Koku kullanmayı 
sevmezdi. Oysa o devirde birçok kişi iyi 
yıkanmaz kokular sürerdi.

Takıntılı derecede mükemmelliyetçiy-
di. Kahvesini kendi eliyle hazırlamayı 
severdi. Kahvedanlığın içine kahve 
tanelerini birer birer sayarak koyardı. 
Tam yetmiş tane olmalıydı.

 Çalışmalarına ara verdiğinde yürüyü-
şe çıkardı. Tam bir doğa aşığıydı. Ağa-
cı insandan çok severdi. Hava iyiyse 
kırlarda dolaşır, yağmurluysa şehirde 
gezerdi. İyi yemeğe düşkündü.

 Gece çalışmalarından sonra Goethe, 
Homeros, Plato, Shakespeare gibi 
sevdiği yazarlardan birkaç sayfa okur-
du. Siyaset hakkında konuşmayı çok 
severdi. Çok kitap okuduğu için her 
konuda geniş bilgisi vardı. 

Eserleri ile ilgili bazı bilgi ve riva-
yetler; 

“Eroika-3. Senfoni” - Önceleri tam 
bir Napolyon hayranı olan Beetho-
ven, bu eseri Napolyon’a ithafen  
bestelemiştir. Fakat  Napolyon’un 
diktatörlüğünü ilan ettiğini duyduk-
tan sonra, tam bir özgürlük aşığı ve 
devrimci karakterde olan Beethoven, 
ithafın bulunduğu ilk sayfayı değiştir-
miştir.

“5. Senfoni”- 5. Senfoninin açılışın-
daki ilk 4 notanın oluşturduğu tema, 
2. Dünya Savaşı sırasında politik bir 
özellik kazanmıştır. Mors alfabesinde 
3 nokta 1 çizgi “V” harfidir.”V” harfi 
Nazilerin hakimiyeti altındaki ulus-
larca “zafer” simgesi olarak kullanıl-
mıştır. Beethoven’ın teması da 3 kısa 
nota 1 uzun notadan oluştuğu için, 
Nazi zulmüne meydan okumak ama-
cıyla ıslıkla çalınmaktaydı. Schind-
ler’in anlattığına göre bu 4 notanın 
anlamı sorulduğunda besteci, “Ka-
derin(Ölümün) kapıyı çalışı” cevabını 
vermiştir. 

“Fur Elise” – Almanca “Elise İçin” 
anlamına gelen bu eser, Beethoven’ın 
sevdiği bir kadına dair yazmış olduğu 
eserdir. Ama bu kadının kim oldu-

ğuna dair birkaç söylenti vardır. İlki 
bu kadının o dönemde Beethoven 
ile yakınlığı olan ve kendisini ölüm 
döşeğindeyken ziyaret eden opera 
sanatçısı Elisabeth Röckel olduğu 
söylenir. Röckel bu esnada besteciye 
saçından bir parça ve son kuş tüyü 
kalemini hediye etmiştir. Birçok müzi-
kolog Röckel’in Beethoven’ın “Elise”si 
olduğunu söyler. İkinci bir iddia ise 
şöyle;eserin yazıldığı dönemde bes-
tecinin Avusturyalı bir müzisyen olan 
Therese Malfatti’ye olan aşkı bilin-
mekteydi. Hatta Beethoven’in bu par-
çayı icra etmeye ve Therese’ye evlilik 
teklif etmeye niyetlendiği akşam çok 
sarhoş olduğu ve ona verdiği müs-
veddedeki yazısı fazlasıyla okunaksız 
olduğu için “Für Therese” ithafının 
sonradan yanlışlıkla “Für Elise”ola-
rak okunduğu ve ardından ismin böy-
le kaldığına dair bir hikâye vardır. 

“Ay Işığı Sonatı- Moonlight Sona-
ta”- Aslında Beethoven’ın bu sonata 
verdiği isim ‘Quasi una Fantasia (Ne-
redeyse bir fantazi) ‘dir. Şair Lugwig 
Rellstab, 1832’ de müziği ‘Gölde par-
layan bir ay ışığı gibi’ olarak nitelen-
dirince eser ‘Moonlight Sonata’ adını 
almıştır.Besteci bu eserini kısa bir 
dönem öğrencisi olan, Kontes Giu-
lietta Guicciardi’ye ithaf etmiştir.

“Böylesine konsantre olmuş, 
böylesine enerjik, böylesine derin bir 

sanatçı görmemiştim. Bir ekzantiriğin 
yeryüzünde neye benzediğini çok iyi 

anlayabiliyorum.”

-Johann Wolfgang von Goethe-
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AJANDA

SILA

ZEYNEP 
BASTIK

MANUŞ BABA

CEZA 
KHONTKAR 

2 Ekim Çarşamba
Bursa Açıkhava 
Tiyatrosu

2 Ekim Çarşamba
ODTÜ MD Vişnelik 
Çim Amfi, Ankara

4 Ekim Cumartesi
Antalya Konyaaltı 
Açık Hava 
Tiyatrosu

5 Ekim  Cumartesi
 “Kan Kardeşler”
Night - Red Bull House 
of Music
İstanbul

GÜLŞEN ZEYNEP 
BASTIK

CEM ADRIAN 

MEHMET 
ERDEM

HALUK 
LEVENT

VELET

HALIL SEZAI EDIS GÖKSEL 

AJDA PEKKAN TEOMAN MFÖ

5 Ekim Cumartesi 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi AKM 
Salonu, Trabzon

9 Ekim Çarşamba 
Antalya Sahne

16 Ekim Çarşamba 
Hayal Kahvesi 
Giresun

5 Ekim Cumartesi 
Ordu Kültür Sanat 
Merkezi, Ordu

10 Ekim Perşembe  
Yenişehir Bld. 
Atatürk Kültür 
Merkezi, Mersin

16 Ekim Çarşamba 
Sanat Performance 
Açıkhava Sahnesi, 
İstanbul

5 Ekim Cumartesi 
Jolly Joker Mersin

12 Ekim Cumartesi 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu, Ordu

17 Ekim Perşembe  
Harbiye Açık Hava  
İstanbul

8 Ekim Salı
Bursa Açıkhava 
Tiyatrosu

16 Ekim Çarşamba 
Harbiye Açık Hava 
İstanbul

18 Ekim Cuma  
Bostancı Gösteri 
Merkezi, İstanbul
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YAŞAR

SERTAB 
ERENER 

ILYAS 
YALÇINTAŞ

BEN FERO 

BILAL 
SONSES 

BOĞAZIÇI 
CAZ KOROSU

MERVE 
ÖZBEY NORM ENDER

SELDA 
BAĞCAN & 
ISTANBUL 
SENFONI 
ORKESTRASI 

BIRSEN 
TEZER 

EMIR CAN 
IĞREK KORAY AVCI 

MABEL MATIZ 

AHMET 
ARSLAN

PATRON

ANIL PIYANCI 

25 Ekim Cuma 
Jolly Joker Mersin 

18 Ekim Cuma 
Bursa Kültür Park 
Açıkhava Tiyatrosu

24 Ekim Perşembe 
Hayal Kahvesi 
Adana

25 Ekim Cuma 
Jolly Joker Bursa

18 Ekim Cuma 
Hayal Kahvesi  
Aqua Florya, 
İstanbul

20 Ekim Pazar  
Bostanlı Suat Taşer 
Tiyatro Sahnesi, 
İzmir

25 Ekim Cuma  
Hayal Kahvesi 
Kocaeli 26 Ekim Cumartesi

Club Inferno 
Bursa

18 Ekim Cuma 
Harbiye Açık Hava  
İstanbul

22 Ekim Salı  
Enka Oditoryumu   
İstanbul

25 Ekim Cuma   
Avlu Kongre ve 
Kültür Merkezi Fatih 
Salonu  Balıkesir 26 Ekim Cumartesi 

Jolly Joker Ankara

26 Ekim Cumartesi 
Hayal Kahvesi 
Kocaeli

27 Ekim Pazar 
MEB Şura salonu 
Ankara

23 Ekim Çarşamba  
IF Performance 
Hall Beşiktaş 
İstanbul

25 Ekim Cuma 
Kadıköy Sahne 
İstanbul

DEMIR 
DEMIRKAN
19 Ekim Cumartesi 
Pikap Sahne
Tekirdağ

BERKAY

19 Ekim Cumartesi
Ooze Venue, İzmir



Merhaba sevgili 
Müzik onAir 
dergisi astroloji 
okurları! 
Ekim ayına 
astrolojik bir 
bakış yapacak 

olursak, dönüşüm ve yenilik içeren 
bir ay olduğunu söyleyebilirim. 
Zaman çok hızlandı ve artık bazı 
şeyler eskisi gibi olmayacak. 
Değişim ve dönüşüm ani bir şekilde 
gerçekleşecektir herkesin hayatında 
Ekim ayında. Her burç etkilendiği 
evlerde bu değişimi yaşayacaktır. 

Değişime ve yenilenmeye karşı 
koyamayacağımız bir ay olacaktır. 
Küllerimizden adeta yeniden 
doğacağız, özellikle 28 Ekim’deki 
Akrep burcundaki yeni ay ile. 13 
Ekim de Koç burcunda bir dolunay 
gerçekleşecek ve bu dolunay özellikle 
liderleri ve yöneticileri baz alıcı bir 
dolunay olacaktır. İlişkiler bu ay çok 
önemli olacak ve adaletli olanlar 
kazanacaktır. Ülkemiz alanında daha 
çarpıcı ve şok gelişmeler yeniay ile 
birlikte olabilir. 4 Ekim itibariyle Mars, 
terazi burcuna geçiş yapacak ve Ay 
boyunca bu burçta kalacaktır. Ve 

özellikle terazi burçlarına cesaret ve 
güven verecektir. 9 Ekim’de Venüs 
akrep burcuna geçiş yapacak ve ay 
boyunca bu burçta ilerleyecektir. 
Venüs’ün bu hareketi başta akrep 
olmak üzere tüm su gruplarını 
olumlu etkileyecektir. 3 Ekim 
tarihinde Merkür akrep burcuna 
geçiş yapacak ve ay boyunca akrepte 
ilerleyecektir. Zihnimiz özellikle 
ortaklaşa maddi konular ve manevi 
konularda etkin olacaktır. Manevi 
ve spiritüel çalışmalar için Ekim ayı 
uygun olacaktır. Tüm bu gezegen 
hareketlerinin burçlar üzerindeki 
etkilerine bakalım şimdi de.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
ile evlilik, hane ve iş hayatında bitiş 
veya başlangıçlar yaşayacaksınız. 28 
Ekim’deki Akrep burcundaki yeniay 
enerjisi ile özellikle ortaklaşa maddi 
konularda ve miras ile ilgili konularda 
yeni adımlar atacaksınız. Bir takım 
yeni ortaklıklara girebilirsiniz 
Fakat güçlü rakipleriniz olabilir. Bu 
konuda temkinli davranın derim. 
Sekizinci evinizdeki Venüs’ün Akrep 
burcundaki hareketi sizi tutku ve 
gizem içeren ilişkilere yönlendirebilir.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
sizin 12. evinizde gerçekleşecek ve 
gizli bir sır açığa çıkacaktır.Geçmişe 
dair bazı konuları kapatabilirsiniz bu 
ay. 28 Ekim’deki Akrep burcundaki 
yeniay özellikle ilişkiler alanında 
size güzel etkiler verdiği gibi şok 
gelişmeler de getirecektir. Sürpriz 
bir evlilik veya aşk gündeme 
gelebilir. Tekliflere açık olacağınız 
bir ay olacaktır. Önemli seyahatlerde 
yapabilirsiniz bu ay içerisinde. 
Sağlığınızı korumanız gereken bir ay 
olacaktır.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
sizin 11. evinizde gerçekleşecek ve 
sosyal ilişkilerinizi aydınlatacaktır. 
Bir arkadaşlığınız sona erebilir. Bu 
sizin için olumlu bir etki olacaktır. 28 
Ekim’deki Akrep burcundaki yeniay ile 
sağlık ve iş alanlarında yeni fırsatlar 
yakalayacaksınız. Bir iş değişimi 
gündeme gelebilir. Negatif enerjileri 
karşı kendinizi korumanız gereken bir 
ay olacaktır. Spora başlayabilirsiniz. 
Yaratıcılık gerektiren konularda başarı 
sağlayabilirsiniz bu ay.

AYI BURÇ

KOÇ VE
YÜKSELEN KOÇ

BOĞA VE 
YÜKSELEN BOĞA

İKİZLER VE 
YÜKSELEN İKİZLER

EKİM 
YORUMLARI
AYI BURÇ
EKİM 
YORUMLARI

SANEM AYDIN
HAZIRLAYAN

AKTÜEL
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13 Ekim’deki Koç burcundaki 
dolunay kariyer ve evlilik alanınızda 
gerçekleşecek. Bu konularla ilgili 
bitiş ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. 
28 Ekim’deki Akrep burcundaki 
yeniay ile aşk ve yaratıcılık aynı 
zamanda çocuklarla ilgili konularda 
yeni adımlar atabilirsiniz. Sürpriz 
bir aşk gündeme gelebilir. Yeni bir 
hobi edinebilirsiniz. Sanatsal işlerle 
uğraşıyorsanız bu konularda yeni 
projeler gündeme gelecektir. Bu ay 
içerisinde enerji düşüklüğüne karşı 
meditasyon yapmanızı öneririm.

13 Ekim’deki Koç burcundaki 
dolunay ile ilişkiler alanınız 
aydınlanacaktır. Bu alanda bitiş 
ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. 
Bu ay enerjiniz çok yüksek olacak 
ve işte başarı sağlayacaksınız. 
Evle ilgili tadilat gibi durumlarda 
ortaya çıkabilir. 28 Ekim’deki 
yeniay maddi konularda yeni ve 
sizi şaşırtan olumlu gelişmeleri 
size getirecektir. Bir araba değişimi 
yapabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. 
Sağlığınız konusunda dikkatli olmak 
isteyeceğiniz bir ay olacaktır.

13 Ekim’deki Koç burcundaki 
dolunay ev ve aile alanında size 
değişim ve dönüşüm getirecektir. 
Ev, emlak ile ilgili konularınız 
netlik kazanacaktır.28 Ekim’deki 
Akrep burcundaki yeniay ile yakın 
çevre, akrabalar, arkadaşlar ve 
yeni anlaşmalar adına fırsatlar 
yakalamanız mümkün. Bol bol 
seyahat etmeniz de gerekebilir bu ay. 
Yakın çevrenizde ani bir ölüm veya 
hastalık haberi de gündeme gelebilir. 
İş hayatınızda bir terfi ve yükseliş 
durumu da söz konusu olabilir.

13 Ekim’deki Koç burcundaki 
dolunay dokuzuncu ev konularında 
size dönüşüm yetkisi getirecektir. 
Bir davanız sonuçlanabilir. Yurtdışı 
ve yabancılarla ilgili konularınızda 
netlik kazanacaksınız. 28 Ekim’deki 
Akrep burcundaki yeniay ile ev 
değişimi ani bir kararla yapabilirsiniz. 
Ev ve emlak konularınız olumlu 
ilerleyecektir. Miras ile ilgili konularda 
adımlar atabilirsiniz. Manevi açıdan 
derinleşeceğiniz bir ay olacaktır. Yakın 
çevre ilişkilerinize dikkat edin derim.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
ile sağlıkla ilgili sorunlarınız ve işle 
ilgili konular netlik kazanacakdır. 
Çözüm yolları bulabileceğiniz 
bir ay olacaktır bu konularda. 
Kendinizi yenileyip aynı zamanda 
dönüştüreceğiniz bir ay olacaktır. 28 
Ekim’deki Akrep burcundaki yeniay 
evlilikle ilgili ani kararlar almanıza 
neden olabilir. Ev değişimi gündeme 
gelebilir. Estetik ve güzellikle ilgili 
konularda bu aya hakim olacaktır. 
Bir estetik ameliyat geçirebilirsiniz 
örneğin.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
ile yakın çevrede arkadaşlarla ilgili 
konularınız aydınlanacaktır. Yeni 
bir anlaşma gündeme gelebilir. 
Bir arkadaşlığınız bitebilir. Aşk 
konularında sabırsız ve atak 
olabilirsiniz. 28 Ekim’deki Akrep 
burcundaki yeniay ile kariyerde 
ani ve sürpriz bir terfi ve yükseliş 
yaşayabilirsiniz. Kariyer ve evlilikle 
ilgili fırsatlar sizi bulacaktır. 
Motivasyonunuz ve iyimserliğiniz 
yüksek olacak, yaptığınız işlerde 
dikkat çekeceksiniz.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
sizin sekizinci evinizde olacaktır. Alacak 
verecek konularınız aydınlanacaktır. 
Bir krediniz bitebilir örneğin. 28 
Ekim’deki yeniay yeni anlaşmaları 
beraberinde getirecektir. Özellikle 
arkadaş ve akrabalardan güzel 
haberler olabilirsiniz. İyimserliğinizin 
artacağı bir ay olacaktır. özellikle yakın 
çevre seyahatler yapabilirsiniz. Yakın 
çevrenizi içine alan bazı değişik ve 
ilginç olaylar yaşayabilirsiniz. Maddi 
konularda yüksek beklenti içinde 
olabilirsiniz.

13 Ekimdeki Koç burcundaki dolunay 
ile aşk hayatınızda önemli bir bitiş 
veya başlangıç yaşayabilirsiniz. 
Tutkulu bir aşka yelken de 
açabilirsiniz. 28 Ekim’deki Akrep 
burcundaki yeni ay bağımlılıklardan 
kurtulmak adına size yeni fırsatlar 
verecektir. Ruhsal ve manevi 
çalışmalara ağırlık verebilirsiniz bu 
ay. Bilinçaltı çalışmalar yapabilirsiniz. 
Dernek ve cemiyetlerde de 
sosyalleşebilirsiniz ayrıca. Sosyal 
alanda mücadeleleriniz olabilir. Güçlü 
kişilerden destekler de bulabilirsiniz.

13 Ekim’deki Koç burcundaki dolunay 
ile maddi konularınız aydınlatacak 
ve bu alanda yeni kapılar size 
açılacaktır. 28 Ekim’deki yeni ay ile 
yurtdışı konularında umulmadık 
sürpriz fırsatlar yakalayabilirsiniz. 
Yabancılarla iş yapıyorsanız bu 
kişilerden aynı teklifler alabilirsiniz. 
Sağlığınızı korumanız gereken bir 
ay olacak. Bir ameliyat gündeme 
gelebilir. Ortaklaşa maddi konulardan 
zarar görebilirsiniz. Bu nedenle 
kimseye borç vermemenizi tavsiye 
ederim.

YENGEÇ VE 
YÜKSELEN YENGEÇ

TERAZİ VE 
YÜKSELEN TERAZİ

OĞLAK VE 
YÜKSELEN OĞLAK

ASLAN VE 
YÜKSELEN ASLAN

AKREP VE
YÜKSELEN AKREP

KOVA VE 
YÜKSELEN KOVA

BAŞAK VE 
YÜKSELEN BAŞAK

YAY VE 
YÜKSELEN YAY

BALIK VE 
YÜKSELEN BALIK
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Sağ üst 
fotoğraftaki 
ünlü rapçi

Pop müziğinin 
minik serçesi

Erkek pop 
şarkıcı ismi

Müzikte bir 
enstrüman

Bir nota

Yanardağ Ateşi

Dogmal  
inak

Deniz ......... 
(klip yön.)

Kalayın 
Simgesi

Azotun 
Simgesi

UD çalan 
kimse

Türk 
müziğinde bir 

makam

Batkı 
Batkınlık

Ünlülere 
verilen 

isim

Büyük kız 
kardeş

Duman lekesi

Kadın pop 
şarkıcı

Ünlü bir 
yapımcı, 

prodüktör

Hidrojenin 
simgesi

Şenay ......... 
(Manken)

................... 
Odabaşı 

(Yönetmen)

Alfabede  
ilk harf

Demir yolu

Hakan İpek 
şarkısı

Demirin simgesi

Sol alttaki 
rapçi

Oksijenin 
simgesi

Flanun 
simgesi

Yumuşak ve 
yağlı toprak

Bale yapan 
kimse

Bir kadın 
şarkıcı ismi

Bir sayı

Binek hayvan

Erkek şarkıcı 
ismi

Madensel, 
Madenle ilgili

Dünyanın 
uydusu

İlinek, Belirti

Eski dilde 
yapışmak

Bor’un 
simgesi

Model 
grubunun bir 

şarkısı

Eski bir 
uygarlık

Tatlı bir 
yiyecek

Tok karşıtı

Ünlü bir 
taverna 

sanatçısı

Gürcistanda 
bir şehir

Evet’in 
ünsüzleri

Matematikte 
bir terim

Potasyumun 
simgesi

Ünsüz bir harf

Dünyanın 
en uzun 

sıradağlar 
zinciri

Bir soru eki

Matematikte 
sabit bir sayı

Değin, kadar 
eş anlamlısı

Eski dilde 
gögüs, sine

Avrupada bir 
ülke

Tanrıya 
yakarış

Azar, üleş

Ödenti 
kesmek

Müzikte bir 
terim

Başarmış  
Kazanmış

Susam 
Sokağında bir 
karakter ismi

Üstü 
kapalı söz 
davranış

Nikelin 
simgesi

Kahverengi ile 
gri arasında 

olan renk

Bir müzik 
enstrümanı

Karbonun 
simgesi

Evcil bir 
hayvan

İletmek 
eylemi

Bir bağlaç

Alfabede 
21. harf

Ünsüz bir 
harf

İngilizcede 
gün adı 

kısaltması

Bir film türü

Ruscada 
Evet

Haluk Levent 
şarkısı

Yapıt

Sodyumun 
simgesi

Bir bebek 
yiyeceği

Banka 
Matik

Yağış türü

Vücutta bir 
uzuv

Ahlaki

Ansızın 
apansız

  Bir renk

Bir nota 
ismi

Fizikte bir 
terim

Alfabemizin 
ilk harfi

Salvatare 
............. 

dünyaca 
ünlü şarkıcı

Oksijenin 
simgesi

Ünlü bir 
rapçi ismi

Bir Ezhel 
şarkısı

95

4

1

2

107

3

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CevapSEVTAP GÜL
HAZIRLAYAN
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