
Doksanlı yıllar Türkiye’de pop 
müziğin ikinci baharını yaşa-
dığı dönem oldu. Ardı ardına 

yayınlanan pop albümler pek çok 
yorumcunun ortaya çıkmasına neden 
oldu. Yüzlerce hit şarkı yayınlandı. 
Albümlerin iyi sattığı yıllardı. En düşük 
albüm tirajı 100 bindi. İyi bir solistin 
albümü 1 milyon adet civarı satıyordu. 
Türkiye’nin en çok albüm satılan yılı 
1994 yılı oldu. O yıl yaşanan ekonomik 
krize rağmen kayıtlara göre 100 milyo-
na yakın kasetin satıldığı söylenmekte.

Bana sorarsanız doksanlar nicel 
olarak iyiydi ama nitel olarak çok da 
muazzam değildi. Özellikle sound 
olarak zayıf yıllardı. Yeni icat edilen 
davul makinaları ve bilgisayar destekli 
müziklerin hakimiyeti altında geçen 
doksanlı yılların duygusu kötü değildi 
ama soundu içler açısıydı. 

İşte tam böyle bir dönemde çok 
ilginç bir albüm yayınlandı. Kayıtları 
İngiltere’de yapılan bu albüm, o dönem 
soundu için büyük bir yenilik oldu. 
Albümün yorumcusu ise modern ve 
yüzü batıya dönük yorumcu kimliği ile 
o güne kadar kimsenin yapmadığını ve 
yapamayacağını yaptı. 

O yorumcu Ayşen albümü ise 
“Uzaktan Geldim” di. 1997 yılında 
yayınlanan bu albüm doksanların pop 
müziğinde bir devrim niteliği taşıyordu. 
Bugün bile yakalanamayan elektronik 
ve akustik bir sound buluşmasına sa-
hip olan o albümden sonra 1999 yılında 
“Bir Günah Daha” adlı albümü yayınla-
dı Ayşen. Bu albümün yayınlanmasın-
dan sonrada ortalıktan kayboldu. 

Müziğe bomba gibi bir giriş yap-
tıktan sonra Türkiye’nin en başarılı 
kadın vokalleri arasında çok önemli 
işlere imza atabilecekken ortalıktan 
kaybolan Ayşen, kısa bir süre önce yeni 
bir single yayınladı.  Her ne kadar onu 
arada Kürşat Başar, Burçin Büke, Beh-
zat Gerçeker’in özel albüm projelerinde 
seslendirdiği ara şarkılarla dinlesek 
de uzun yılları onu kendi projesinde 
dinleyemedik. 2018 yazında ise araya 
ara verdi ve şeytanın bacağını kırarak 
kendi adıyla yayınlanan kendi proje-
sinde karşımıza çıktı. Ayşen “Bunlar 
Var Ya” adlı bu yeni şarkısı ile müziğe 
kesin dönüş yaptı. 

Ve Son şarkın “Bunlar Var Ya” 
Sözleri sana müziği eşine ait bir 
şarkı.

 “Bunlar Var Ya” şarkım, Eşim 
Kemal Şimşekyay’la ortak çalışma-
mız. Genelde şarkıların sözlerini ben 
yazıyorum, bestesini Kemal yapıyor. 
Bir nevi içimdekileri döktüğüm bir 
şarkı diyebilirim. Biraz genele vurdum 
bu şarkıyla. Bir gün Kemal ile ikimiz bir 
konuda çok üzülmüştük, eve geldik ve 
15 dakika sonra Kemal dedi ki: “Ayşen 
ben bir şarkı yaptım. Bunlar var ya 
bunlar, bunların hepsi böyle diye yaz-
manı istiyorum.” Gece üç buçuktu ve 
ben de 15 dakikada şarkının sözlerini 
yazdım. Aslında herkesin içinde olan 

duygular bunlar bence. Bu akraba da 
olabilir, arkadaş da olabilir, sevgili de 
olabilir; ama genelde herkes karşı cinsi 
koyuyor. Bir gün yakın arkadaşım 
olan Ozan Doğulu “Yeni bir şeyler 
var mı?” dedi. Stüdyodaydık yukarı 
çıktık şarkıyı dinledi “Ne yaptınız siz? 
İnanılmaz!” dedi. Yine bir gün Serdar 
Ortaç’ın stüdyosuna gittim. Serdar, 
“Bu şarkı ne böyle!” diyerek yandan 
koşarak geldi.  Baktım ki insanlardan 
güzel şeyler geliyor, kendimi yabancı 
da hissetmiyorum, şarkının eğlenceli 
bir yanı da var, şarkıyı ben yorumlama 
kararı verdim. 

Şarkı söylemeye nasıl başladın?
Ben çok küçük yaştan beri şarkı 

söylemeye meraklıymışım. Ben 4,5 ya-
şındayken ilkokula başladım. Öğretme-
nim anneme “Ayşen’in müziğe karşı 
inanılmaz bir yeteneği var, bu çocuğu 
konservatuvara göndermenizi 
tavsiye ediyorum” demiş. Ben de 
çok çalışkan bir öğrenciydim, İs-
tanbul Üniversitesi’nde hukuk 
fakültesini kazandım. 

Lise döneminde Milli 
Eğitim Bakanlığı liseler 
arası bir yarışması 
düzenlemişti. “Koroya 
katılan kişiler, derslerden 
muaf olacak” dediler. Biz 
de derslerden kaçmak 
için aşağı indik ve 
yarışmaya katıldık.   O 
gün hayatımda hiç 
denemediğim Türk 
halk müziği çıktı 
karşıma. Öğretmen 
de “Bir türkü söyle-
yin” dedi. Ben de 
“İbrahim Tatlıses’i 
taklit ederek söy-
leyebilir miyim?” 
dedim ve “Eyvanına 
Vardım” türküsünü 
okudum. Üç arkadaş 
inmiştik, üçümüzü de 
seçmişlerdi koroya. 
O Yarışmada Türkiye 
birincisi olduk. Türk 
halk müziğine olan 
ilk aşk orada başladı 
bende. 

Peki hukuk fakültesindeki kay-
dın ne oldu?

Babam beni yemeğe çıkarttı ve “Se-
nin önüne bir yol açıyorum özgürsün, 
istersen müzikte devam et, istersen 
hukuk okuyarak yoluna devam et, ben 
hep destekçinim” dedi. Ben de hukuk 
fakültesine kaydımı yapmadım. Bir yıl 
bekledim ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nde konservatuvar sınavına 
girdim. Orayı tercih ettim. Hayatımın 
en doğru kararını verdiğimi düşünü-
yorum, çünkü en mutlu olduğum yer 
sahne. Hiç pişman olmadım.

İlk Hitin “Nerdesin” ile Büyük 
Bir Başarı Yakaladın

İlk albümüm için Tanju Arıkan’dan 
teklif aldım. O dönem hiç aklımda 
albüm yoktu. Bir buçuk sene kadar 

çalıştık sonra stüdyoya girdik. 
Zeynep Talu şarkıların söz-

lerini yazdı. “Nerdesin” 
adlı şarkım (Day by 

Day’in Türkçesiydi) 
o albümde patla-
yan şarkı oldu. 
Albüme en son 
giren ve benim 
seslendirmek 
istemediğim bir 
şarkıydı.

İkinci al-
bümde dünya 
starlarının 

şarkılarını 
coverladık. Tek 
üzüldüğüm 

nokta var; ben 
bu albümü 
okurken se-
sim çok kısıktı. 

Birtakım 
şeylere 
çok üzülü-

yordum ve 
şirketimi 
değiştirmek 

üzereydim. Mecburi 
gibi oldu biraz. Çok 

üzüldüğüm ve sesimi kay-
betme noktasına geldiğim 
bir dönemdi. Sözleşme 

gereği şarkıları okumak 
durumunda kaldım. 

Çıkmayan üçüncü albüm için de 
inanılmaz bir sound hazırladık. Albüm 
tamamlanmıştı, albümün fotoğraflar 
bile çekilmişti. Her insan gibi benim 
de beddualarım sonucunda müzik 
şirketimiz kapanınca albüm elimde 
kaldı, yayınlayamadık. O albüm  şu an 
evde duruyor. 

Ayşen Neden bir anda ortalıktan 
kayboldu?

Onun nedeni şu; Bir gün İstanbul 
Gelişim Üniversitesi’nde sahneye 
çıkacaktık ve konuk da Arif Mardin’di. 
Özel bir gece yapıldı. Arif Bey’le mesafe 
olarak çok yakındık, kendisi beni çok 
beğendi ve yurt dışına açılmak için beni 
Amerika’ya götürmek istedi. Çok heye-
canlanmıştım. Arif bey benimle ilgili 
her şeyin olduğu bir dosya ve şarkıla-
rımın ses kayıtlarını istemişti. Her şey 
hazırdı, pazartesi kendisine ulaştırdık-
tan sonra Amerika’ya gidecektik. Pazar 
günü eşim Kemal’le evde kahvaltı 
yaparken gazetede ilk sayfada “Dünya 
Arif Mardin’i konuşuyor” yazıyordu. 
“Kemal, Arif Mardin ölmüş” dedim. 
O an benim için her şey bitti. Ben o 
projelerin devamını maddi açıdan da 
getiremezdim. Böyle bir talihsizlik de 
yaşayınca albüm olayını tamamen 
bıraktım ve geri çekildim. 

Uzun bir suskunluktan sonra 
eşin Kemal Şimşekyay ile beraber 
ardı ardına hit şarkılar yaptınız

İlk yayınlanan şarkımız “Hoşuna 
mı Gidiyor” oldu. Ece Seçkin ile ilk 
o zaman tanıştık ve arkasından da 
“Aman Aman”, “Adeyyo” ve “Za-
manım Yok” adlı kliplenmeyen bir 
şarkımız yayınlandı. “Sayın Seyirciler” 
ve “Dibine Dibine” de var. Ayrıca Ozan 
Doğulu’nun albümlerinde de yer 
aldık. Demet Akalın “Kulüp” ve en son 
yayınlanan şarkısı “Canıma da Değsin” 
var. İrem derici’nin son albümünde bir 
slow şarkımız ve Ajda Pekkan - Mustafa 
Ceceli düeti “Peşindeyim” var. Bu şar-
kıları yazarken genelde şarkıların fikir 
babası eşim oluyor, şarkı isimleri ona 
ait oluyor. Hikayeleri önüme koyuyor, 
ben de Kemal’in müzikal cümlelerini 
hayata geçirebildiğimi düşünüyorum. 
Onun melodilerinin üzerine şarkı 
sözleri yazıyorum. Sadece aşk olması 
gerekmiyor, bu birlikteliklerden çok 
güzel işler çıkıyor. Sezen Aksu - Onno 
Tunç, Gülşen - Ozan Çolakoğlu gibi.  
Eşim Kemal Şimşekyay ile de bizim 
aramızda öyle bir sinerji oldu. 

Bundan sonra Ayşen Ne Yapmak 
İstiyor?

 “Bunlar Var Ya” şarkımı tekrardan 
başlangıcım olarak görüyorum. Bun-
dan sonra, daha önce  yaptığım hatayı 
yapmayacağım ve çok ara vermeyece-
ğim. Üç ayda bir farklı tarz ve soundla 
şarkılarımızı dinleyicilerle buluştur-
mayı planlıyorum. Zaten gelecek olan 
şarkılarım da hazır. Çok heyecanlıyım 
ve hazır bu heyecanım varken bırak-
mak istemiyorum. Ölene kadar şarkı 
söylemek istiyorum.
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Gazetecilik ‘Yalakalık’ değildir

Can Bonomo, ‘Kainat Sustu’ albü-
münün 3. video klip çalışmasını 

albümün en çok dikkat çeken şarkı-
larından biri olan ‘Keyfim Kaçık Acık’ 
şarkısına çekti.

Can Bonomo, sıradışı ve özel 
bir çalışmaya imza atarak kendisini 
konserlerinde izlemeye gelen hay-
ranlarının çektiği videoları, klibinde 
kullandı. Hayranlarından konserlerde 
çektikleri görüntüleri mail yoluyla 
ulaştırmalarını isteyen sanatçı, bu 
şekilde yönetmen koltuğuna hay-
ranlarını oturtarak Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdi. Can Bonamo’yu 
Eurovision şarkı yarışmasında en çok 
eleştiren kişilerden biri bendim, ama 
zamanla baktım ki bu çocuk çalışıyor. 
Cici ve efendi bir havası var. Yaratıcı ve 
akıllı bir çocuk kafasını kullanır güzel 
bir proje albümü yaparsa bu çocuk 
daha da yükselir.

Adana’nın Pozantı ilçesinde konser 
için sahne alan Murat Kekilli, hay-

ranlarına ‘Yıkılasın Amerika’ parçasıyla 
bir sürpriz yaptı. Sahnede, Amerika’nın 
Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarını, 
yaptığı besteyle dile getiren sevilen 
sanatçı ‘Yıkılasın Amerika’ şarkısıyla 
sevenlerinden büyük beğeni topladı. 
Şarkıyı henüz dinlemedim, Murat 
Kekili bu şarkıyı popülizm olsun diye 
mi yaptı, yoksa gerçek duyguları ile 
mi yaptı bilmiyorum. Dilerim ucuz bir 
popülizm değildir.

Son zamanlarda okuduğum ucuz 
PR kokan haberlere şaşırıyorum. 

Bunlardan bir tanesi de şarkıcı Selcan 
Asyalı ile ilgili basında yayınlanan ha-
ber oldu.  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
bir sertifika veren bir okuldan eğitim 
alan bu genç kızımız bir bitirme tezi 
yapacakmış. Bu bitirme tezinde dört 
tane öğretim görevlisinin karşısına çı-
kıp bir kamyonda dört kişinin tecavüz 
ettiği kadını canlandıracakmış. 

Şimdi bu haberi okuyunca “bunda 
ne olabilir, sanat” diyebilirsiniz. Ama 
bunu bir haltmış gibi basına servis et-
mek bence saçmalıktan öte bir şey de-
ğil. Sen neyin reklamını yapıyorsun? 
Bu kıza sorarlar bu haberi sen neden 
basınla paylaşıyorsun diye? Artık bu 
işleri bırakın biraz sanat yapın, onu da 
yapamıyorsanız git evinin kadını ol, 
sanat camiasını işgal etme! dışında bir 
şey diyemiyorum. 

Klibini hayranlarına 
çektirdi

Amerika’ya 
beste yaptı

Tecavüzü bile 
reklam malzemesi 

yaptılar 

Türkiye’nin en iyi kadın 
vokallerinden biriyken 

bir anda ortalıktan kayboldu

AYŞEN MÜZIĞE 
GERI DÖNDÜ

Çok iddialı ithamlarla Fenerbahçe 
kulübü başkanı olan ve baş-

kan olduğu akşam Fenerbahçeli 
taraftarlar tarafından bir kurtarıcı 
gibi görülen Ali Koç yavaş yavaş 
medya ile takışmaya başladı. Önce 
Fenerbahçe Üniversitesi projesin-
den gol yiyen Ali Koç, Fenerbahçe 
takımının süper ligde başarısızlığını 
eleştiren medya ile girdiği polemik 
dikkatimi çekmeye başladı. Geçti-
ğimiz hafta bir basın toplantısında 
bir AA muhabirine kinayeli bir 
biçimde çatan Ali Koç, şimdi de A 
Spor ile kavgaya tutuştu. A Spor TV 
kanalının sosyal medya aracılığı ile 
kendisine saldırdığını iddia eden Ali 
Koç’a Sabah Gazetesi yazarı Mah-
mut Över, “Berlusconi olma hayali 

kuruyor olabilir” sözleriyle yanıt 
verdi. Berlisconi ya da merliskoni, 
onu bunu bilmem ama işler kötü 
gitti mi hemen medyaya saldırmak 
moda oldu. Mevki sahibi herkes 
medyanın kendisini pohpohlaması-
nı istiyor. Gazetecilik yalakalık mı? 
Yoksa kanaat önderliği mi? Bence 
ikincisi, ama eleştiriye kimsenin 
tahammülü yok artık. İşler iyi gitti 
mi her şey süper, bir kez eleştir en 
kötüsü sensin. 

Bu iş böyle giderse bu ülkede 
gazetecilik diye bir şey kalmayacak, 
gazetecinin adı “yalaka”ya dönecek.  
Hakkında eleştiri haberleri yapılan 
ve kızan herkesin bilmesi gereken 
bir şey var: “Gazetecilik yalakalık” 
değildir.   
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