
“ANTIK Çağlardan Günümüze” başlıklı dizisi, 
Maria Lord ve John Snelson’ın yazdığı Müziğin 
Öyküsü kitabıyla devam ediyor. Beethoven’den 
Johnny Cash’e, tarih boyunca müzisyenlerin 
bıraktığı izleri adım adım takip eden bir yolculuk 
sunan Müziğin Öyküsü kitabı müzikseverler 
için ideal bir başucu kitabı. Kitap, klasik müziğin 
doğuşunu; müzikallerin, operanın ortaya çıkışını; 
Beethoven’den Johnny Cash’e tarih boyunca 
müzisyenlerin bıraktığı izleri anlatıyor.

35 yılını eğitime adamış 
olan Bahçeşehir 

Üniversitesi öğretim 
üyesi İrini Dimitriyadis’in 
kaleme aldığı “1950’den 
Günümüze Eğitim Ha-
yatımızda Rumlar” kitabı 
okura satır aralarında 
Rum toplumunun yaşam 
tarzı, adetleri, yaşadıkları 
toplumsal travmaları 
ve bunlarla yüzleşme 
şekilleri üzerine ipuçları 
veriyor. Yazar bu kitap 
ile; 85 kişinin aile kö-
kenlerini, eğitimlerini, 
çalıştıkları kuruma ve topluma olan katkılarını, 
hangi ilkleri yaratmış olduklarını, öğrencileri ve 
meslektaşları tarafından nasıl değerlendirildiklerini 
sade bir dille okuruyla paylaşıyor. Yazar “Bir dostluk 
ve dayanışma” ürünü olarak tanımladığı çalışma-
sını hazırlarken kendisine bilgi sağlamada destek 
veren herkese minnettar olduğunu ve okurun bu 
kitabın içtenlikle ve sevgiyle hazırlanmış olduğunu 
bilmesini istediğini belirtiyor. 
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Müziğin öyküsü  
bu kitapta

1950’den günümüze  
eğitim hayatında rumlar 
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O aslen finansçı. Müzikte alaylı. 
2016 yılında ilk maxi single 

albümü ile müziğe merhaba dedi. 
Kısa bir süre önce “Umrumda Değil” 
adlı yeni şarkısı ile müzikte iddialı 
olduğunu gösterdi. Soft bir yorumu 
olan, şarkıları kendine has üslubu 
ile seslendiren genç yorumcu Mert 
Güneri hikayesini anlatıyor.

KATRINA KASIRGASI  
OKULUMU YIKTI

Üniversite eğitimi aldığım 
sırada başıma hayatım boyunca 
unutamayacağım bir olay geldi. Ben 
9 aylık dil eğitimi derslerinden sonra 
başarılı olup üniversiteye girmeye 
hak kazanmıştım. İlk dönem olan 
bahar döneminde okul açıldı fakat 
3 gün sonra okul kapandı ve 4. gün 
okul yıkıldı. Çünkü Katrina kasırgası 
şehre 4 şiddetinde vurmuştu (en 
şiddetlisi 5 oluyor) ve şehrin içinden 
geçen deniz seviyesi altında kalan 
kanalın, bir tarafını yıktığı için şehrin 
yarısı tamamen su altında kaldı. Biz 
de batıya doğru yani Texas’a doğru 
kaçtık. Fakat bu kasırganın çok şiddetli 
yıkımından ve okulun aldığı büyük 
hasardan sonra uzun bir süre şehir 
kapatıldı ve tabii haliyle ben de ne 
yapacağımı bilmiyordum. Bir süre 
öylece bekledik. Daha sonra şehir 
açıldı. Döndük eşyalarımızı topladık 
ve tekrar Teksas tarafına doğru geçtik. 
Birkaç okula başvurdum ve sonra o 
anda bulunduğum şehir Houston’da, 
Houston Üniversitesi dönem 
ortasında beni kabul etti ve eğitimime 
orada devam ettim. Katrina kasırgası 
Amerikan tarihinde en büyük doğa 
felaketlerinden biriydi ve üniversite 
hayatım da böyle başladı.

TANITIM YAPMAZSANIZ  
ALICI OLMAZ

Öncelikle ben müziğin içinden 
gelen eğitimli ya da konservatuvarlı 
biri değilim. Bu sebeple yaşadığım 

zorluklar çok fazlaydı çünkü 
hiçbir şeyi bilmeden girmiştim 
müzik dünyasına. Hiçbir 
şeyi bilmiyorum derken 
tam anlamıyla müziği de 
bilmiyordum. Çünkü müzik 
dinlemek başka bir şey, 
müzik yapmak bambaşka 

bir şeydi.  Bu sebeple önce iyi müzik 
yapmak için ne gerekiyor bunları 
öğrenmeye, dersler almaya ve 
kendimi geliştirmeye başladım. İlk 
işimden hemen sonra, bu işe devam 
etmek istiyorsam sadece çalışmam 
gerektiğini anlamıştım. Bende var 
gücümle çalışmaya başladım ve 

halada çalışmaya devam ediyorum. 
Çünkü gidilecek daha çok yolum var 
biliyorum. Bunun dışında herkesin 
çektiği ve benimde hala zorlanmakta 
olduğum bir pazarlama ve tanıtım 
zorluğumuz var. Bir şeyi yapmak evet 
önemlidir ama bunu tanıtamazsanız 
ve pazarlayamazsanız kimse 
bilmediği için alıcısı olmaz. Müzik 
içinde geçerli bu. Bir şarkıyı yaptıktan 
sonra tanıtım safhası geliyor ki 
burasında ismi bilinmeyen biriyseniz 
zorlanacaksınızdır. Bir de yapım 
tarafında da ben olduğum için maddi-
manevi daha çok çaba harcıyorum 
ve haliyle zorlanıyor, yoruluyorum. 
Sonuç olarak yaptığım işe, ekip 
olarak çıkardığımız şarkılara, kendi 
çalışmama ve çabama güvendiğim 
için mücadele ediyorum. Müzik 
piyasasında genç müzisyenler için 
bunların en başta gelen zorluklar 
olduğunu düşünüyorum. 
Bunların dışında gelen 
daha birçok zorluk da 
tabii ki mevcut.

LEONARD COHEN’I  
ÖRNEK ALIYORUM

Ben bir doksanlar 
çocuğu olarak 
en başta Bülent 
Ortaçgil’den 
etkilenmiştim. 
Hikaye anlatması, 
kurduğu cümleler ve 

müzik içinde yarattığı harika şarkılar 
beni çok etkilemişti. Bu sebeple örnek 
aldığım isimlerin başında gelir Bülent 
Oratçgil. Bunun dışında pek çok yerli 
ve yabancı müzisyeni beğenirim. 
Mesela Feridun Düzağaç, Teoman, 
Fikret Kızılok, Sezen Aksu, Cat Stevens, 
Pink Floyd, Led Zeppelin ilk aklıma 
gelen isimler olarak sayabilirim. 
Bu sanatçılar ve müzik gruplarının 
hepsinin bendeki öneminin yazan ve 

yaratan kişiler 
olduğunu da 

daha sonra 
hayatımda 
fark ettim. 

Yirmilerinde 
başlayan 

müzik 
kariyerini 

82 yaşında, 
ölmeden 2 

hafta 

önce çıkardığı son albümüyle hayata 
gözlerini yuman Leonard Cohen 
benim en çok örnek aldığım kişilerin 
başında gelir. Çünkü hayatı boyunca 
müziğin içinde kaldı ve tüm yaşamıyla 
beraber müziğinde de evirilerek son 
nefesine kadar sürekli çalıştı ve üretti. 

MÜZIKTE NICELIK  
ARTARKEN NITELIK AZALDI

Bugün baktığımda müzik 
dünyasında gördüğüm en büyük 
sorun üretilen eserlerin tanıtımı ve 
dinleyiciye ulaştırılmasıyla ilgili 
zorluklar. Hepimizin bildiği gibi müzik 
yapım masraflarının teknolojinin 
gelişimiyle beraber azalmasıyla 
birlikte müzik üretimi arttı. İlk 
başlarda bu iyi gibi görünmekteydi 
çünkü adı bilinmeyen ya da az 
bilinen ama iyi müzisyenlerin kendi 
yapımlarını yaparak daha kaliteli 
müzikler ve eserler çıkaracağını 
düşündürdü. Hatta artık bir yapım 
şirketiyle anlaşma zorunda da 
kalmayacaktınız ve daha özgürce 
müzik yapabilecektiniz. Fakat gelinen 
noktada bu böyle olmadı. Daha çok 
üretimle beraber kalite sorunu baş 
gösterdi. Bu da müzik dünyasında 
gördüğüm diğer bir sıkıntı oldu. Kısaca 
anlatmak gerekirse, nicelik artarken 
nitelik sayısı azalmaya başladı. Tabii 
ki bu durumla beraber dinleyiciler 
yeni arayışlara geçti ve alternatif, indie 
,vs. gibi müzik türlerine yöneldiler. 
Bu güzel bir gelişmeydi çünkü artık 
ana akım türlerin dışında ülkede 
üretilen başka türler üzerinden de yeni 
müzikler ve şarkılar çıkıyordu. Fakat 
burada da başka bir sorun oluşmaya 
başladı. Tanıtım ve pazarlama 
sorunu...  Bugün internete girip 
YouTube üzerinden yeni ve kaliteli 
müzikleri bulmak neredeyse imkânsız. 
Çünkü bugün her 1 dakikada 400 saat 
içerik girilen bir mecra oldu. Böyle bir 
mecrada öne çıkmak da zorlaştı hatta 
neredeyse imkânsız hala geldi. Bunu 
aşmanın tek yolu reklam vermek 
oldu ama bu da son dönemde artan 
maliyetler ile azımsanmayacak 
kadar büyük masraflar çıkarmaya 
başladı. Bu da ekonomik olarak kim 
ya da hangi firmalar güçlüyse onların 
yapımlarını sizin önünüze çıkarmaya 
başladı, siz istemeseniz bile. Yani bir 
nevi döndük en başa. Bunun dışında 
daha pek çok zorluklar yaşanıyor ama 
benim aklıma ilk gelen zorluk bu oldu 
ve buna değinmek istedim. Tanıtım 
ve pazarlama zorlukları bence en az 
müziğin yapım, üretim, dağıtım ve 
ulaştırma aşamaları kadar önemli bir 
konu olduğunu düşündüğüm için. 

Paralı poşet devri başlıyor ama…
2019 yılına sayılı günler kaldı. 

Artık yavaş yavaş yeni yıla girme 
hazırlıkları yapmaya başladık. Her 
yeni yıl olduğu gibi bu yılda ha-
yatımızda yenilikler yaşanacak. Bun-
lardan bir tanesi de marketlerden 
yapılan alışverişlerde poşetlerin 
paralı olması.

AVRUPA’NIN PARALI  
POŞET UYGULAMASI 

Market ve pazarlarda bir ürün 
satın alırken poşetlere ek para 
ödeme olayını ben ilk Avrupa’da 
gördüm. Araştırdığımda bana 
çevreyi korumak için yapılan bir 
uygulama olduğu söylenmişti. AB 
ülkesi tüm ülkelerde bir yerden bir 
ürün satıldığınızda o ürünü içine 
koymak için isteyeceğiniz poşet 
karşılığında para ödemek zorun-
dasınız. Samimi söyleyeyim bana 
tüketici olarak biraz saçma gelmiş-
ti. Bunun doğayı korumayla ne al-
akası var demiştim. Doğayı koru-
mak hepimizin görevi ama neden 
doğayı korurken biz tüketiciler para 
ödüyoruz da üreticiler veya satıcılar 
para ödemiyor diye düşünmüştüm. 
Avrupa ülkelerinde ki poşet fiyat-
ları çok ucuz cüzi bir fiyat olduğu 
için bunu oradaki tüketiciler fazla 
dert etmediler, ama pek çok kişinin 
markette alışveriş sonrasında çan-
talarından kendi poşetlerini çıkarıp 
ürünleri içine doldurduklarını ve 
marketin sattığı poşetleri satın al-

madığına da denk geldim.

VE UYGULAMA TÜRKIYE’DE
Aynı uygulama yani poşetlerin 

paralı satılması uygulaması Türki-
ye’de de başlıyor. Çevre Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Teklifi, TBMM 
Başkanlığına sunuldu. Kaynakların 
verimli yönetimi ve plastik poşetle-
rden kaynaklanan çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla plastik poşetler 
satış noktalarında 1 Ocak 2019 tar-
ihinden itibaren kullanıcıya veya 
tüketiciye ücret karşılığı verilmeye 
başlanacak. Poşet fiyatları da en 
düşük 25 kuruş olacak.  Bu beni bi-
raz huylandırdı. Poşet fiyatının en 
düşük 25 kuruş olması demek bazı 
marketlerce bu fiyatın 25 kuruşun 
üzerinde de satılabilmesi demek. 
Burada ciddi anlamda anlamadığım 

bir şey var. Avrupa Birliği ülkeleri 
dahil bu konuyla ilgilenen herkese 
sormak istiyorum. AB ülkeleri sözde 
sosyal devlet ya da sosyal liberal 
sistemi savunuyor, ama bazı uygu-
lamalarında nedense hiçte öyle 
davranmıyor ve kazığı tüketiciye 
atıyor. Şimdi bu paralı poşet uygu-
lamasının maliyeti neden tüketiciye 
yüklenecek? Ben bunu anlamadım. 
Mademki doğa için bir şeyler 
yapıyoruz bunu el ele vererek hep 
beraber yapmamız gerekmez mi? 
Yani poşetlerin maliyetlerini neden 
tüketici ile market sahibi hatta dev-
let paylaşmıyor?

PARALI POŞET  
UYGULAMASI IÇIN ÖNERI

Ben belki çok hayalperestim 
ama bir önerim olacak. Bu poşet 
maliyetlerinin devlet- tüketici ve 

üreticilerin eşit oranda paylaşması 
lazım. Yani mesela, devlet üretilen 
poşetlerin vergi oranını düşürerek 
maliyetinin inmesini sağlayabilir. 
Kalan maliyet tüketici ile satış 
yapan market arasında yarı yarıya 
paylaşılarak karşılanabilir. Neden 
tamamını tüketici ödüyor? Marketler 
kafalarına göre poşet fiyatları 
çıkarınca ne olacak? 25 Kuruş 
deyip geçmeyin, günde 1 poşet 
satın alsanız 7,5 TL eder, ki hemen 
hemen hepimiz günde en az bir kez 
poşetlik bir alışveriş yapıyoruz. Bu 
size söyleyeyim vatandaşa aylık 
10-15 TL ye mal olacak. Bu ciddi 
bir haksızlık. Market sahiplerine 
ek bir kazanç kapısı bile doğabilir. 
Bunu denetlemekte imkânsız, hadi 
BIM- Migros – A101 gibi büyük 
kurumsal market zincirlerinde her 
şey şeffaf peki ya diğer marketler? 
Orta ölçekli marketler, ya da mesela 
bir dönerciden döner aldık onun 
poşetine de para verecekmiyiz? Bir 
elektronik eşya aldık onun da mı 
poşetine para ödeyeceğiz? Kargo 
şirketlerinin poşetleri nasıl olacak? 
Burada ki kıstas ne olacak? Açık 
konuşayım bu bana biraz ters geldi. 
Her şeyin vatandaşa yüklenmesi hoş 
bir şey değil. O çok methettiğimiz 
Avrupa ekonomisinin icadı olarak 
geldi bu Türkiye’ye. Bence hoş 
olmadı. Bence paralı poşet devri 
başlıyor ama yük yine tüketicinin 
başına kalıyor.

Müziğin ustaları: 
Zekai Tunca

Kasırga mağduru popçu 
Türk musikisinin usta müzisyeni Zekai Tunca 

dinletisi  26 Aralık Çarşamba günü Cemal 
Reşit Rey Konser salonunda yapılacak. 1944 
yılında Ankara’da doğdu. 1967’de Gazi Üniversi-
tesi Teknik Eğitim Fakültesi’ni bitirdikten sonra 
1966’da TRT’nin açtığı “Stajyer Sanatçı” sınavını 
kazanan 1979 yılından bu yana 15 albüme imza 
atan usta sanatçı Zekai Tunca’nın şarkılarının 
seslendirileceği konserde Ayşen Birgör- Bekir 
Ünlüataer - Gökhan Sezen - Tuğçe Pala - Zekai 
Tunca solist olarak sahneye çıkacak.

Emir’in yeni  
şarkısı Gülşen’den

18 yıl sonra  
albüm yaptı

Emir ‘N’APTIN SEVGİLİM’ adını verdiği yeni maxi 
single’ını dijital platformlar aracılığı ile mü-

zikseverle buluşturdu. İki şarkıdan oluşan maxi 
single’da söz ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi 
Can Ata Yılmaz’a ait ‘N’APTIN’ ve Emir’in sözlerini 
yazdığı, müziği Oğuz Yılmaz, düzenlemesi Celil 
Yavuz imzalı ‘SEVGİLİM’ yer alıyor.

Emirkan, 18 yıl aradan sonra yeni 
bir maxi single ile sevenleriyle 

buluşuyor. Poll Production etiketi 
ile piyasaya çıkan ve kendi adını taşıyan albümünde 
Emirkan 6 şarkı seslendirdi. Albümde iki şarkının 
sözü ve müziği Emirkan imzasını taşırken; diğer şar-
kılarda Ersay Üner, Hakan Altun, Ercan Saatçi, Adnan 
Fırat gibi isimler sözleri ve besteleriyle; Erhan Bayrak 
ve Ümit Köse ise yaptıkları aranjeler ile albümde 
yer aldı. Emirkan bu albümünde eski hiti “Mahşere 
Kadar”ı da yeniden seslendirdi.


