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Zap Dünyası

Beylikdüzü 6.Barış ve Sevgi Buluşmaları çer-
çevesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 

Beylikdüzü Sahaf Festivali 31 Ağustos’ta Cum-
huriyet Caddesi Etkinlik Alanında başladı. 8 Ey-
lül’e dek devam edecek festivalde birbirinden 
değerli sahaflar kitapseverlerle buluşurken her 
gün gerçekleşecek kitap mezatları ve Sahaf 
Söyleşileri de edebiyat ve medya dünyasının 
kıymetli isimlerini kitapseverlerle bir araya ge-
tirmeyi hedefliyor.

Festival süresince her gün, 16.00-17.00 sa-
atleri arasında düzenlenecek kitap mezatların-
da; Orhan Pamuk’un ‘Cevdet Bey ve Oğulları’ 
adlı eserinden Turgut Uyar’ın ‘Tütünler Islak’ 
eserinin ilk baskısından Oğuz Atay’ın ‘Tehlikeli 
Oyunlar’ adlı kitabına uzanan geniş bir yelpa-
zede pek çok önemli eser açık arttırma usulüy-
le yeni okurlara sunulacak. 

SAHAF SÖYLEŞILERI ILE YAZARLAR OKUR-
LARLA BULUŞACAK 

Festival kapsamında Ümit Nar’ın modera-
törlüğünde gerçekleşecek Sahaf Söyleşileri’ne 
bu yıl Serdar Kuzuloğlu, Ömer Durmaz-Miraç 
Güldoğan, Sibel Yükler, Karin Karakaşlı, Gamze 
Arslan, Güven Erkin Erkal, Bilge Kösebalaban, 
Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ekrem Işın, Os-
mantan Erkır, Seda Özen, Emrah Safa Gürkan, 
Buket Uzuner gibi isimler konuk olacak. 

Beyoğlu Belediyesinin de sonbaharda dü-
zenlediği Sahaf Etkinliği Beylikdüzü Belediyesi 
tarafından da düzenlenmesine çok sevindim. 
Her zaman söylediğim şeyi yine tekrarlayaca-
ğım. Belediyelerin kültüre yatırım yapması la-
zım. Beylikdüzü Belediyesinde bunu yapan Ek-
rem İmamoğlu’nun İ.B.B.’de de yapmasını çok 
istiyorum. Büyük kültür buluşmalarına ihtiyacı-
mız var. Ancak bir şey daha istiyorum, İBB bunu 
yaparken iş verdiği insanların ve etkinlik düzen-
lediği sanatçıların sadece kendi siyasi ve sosyal 
görüşe sahip insanlar olmamasına dikkat et-
mesi çok önemli. Yani İBB her düşünceden her 
siyasi görüşten insanlarla iş yapmalı. İ.B.B. nin 
yeni yönetimi bunu yapabilirse hem kutuplaş-
manın bitmesine katkısı olur hem de önceden 
eleştirdiği İ.B.B.’nin durumuna da düşmez.

Türkiye ile İspanyol Diva Monica Molina, 
7 Eylül’de İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Kon-
serleri kapsamında sahne alacak. Son albümü 
Autorretrato’nun albüm kapak çekimlerini İs-
tanbul’da gerçekleştiren ve röportajlarında 
“Ben Türkiye’yi çok seviyorum, Türkler de beni 
çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile 
bir ayrıcalık.” Diyen ve “Tu Despedida” “Vue-
la”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” ve 
“Autorretrato” isimli 6 albümüyle aşk rüzgârla-
rı estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını 7 
Eylülde İzmirli hayranları buluşacak.

2018 yılında ‘Sen’ ve ‘Bileklerime Kadar Acı-
yor’ şarkıları ile müzik listelerinin en sevi-

lenlerinden olan İdo Tatlıses, bu yıl da ‘Olmadı’ 
single’ı ile listede zirveye oynuyor. Söz ve müzi-
ği Galip Öztürk’e ait olan, düzenlemesinde Os-
man Çetin imzası taşıyan şarkının klip çekimle-
ri Hasan Kuyucu yönetmenliğinde gerçekleşti. 

Can Bonomo, aynı zaman-
da son albümüne ismini ve-

ren Ruhum Bela isimli parçasının 
klip çekimlerini tamamladı. Ru-
hum Bela şarkısının klip çalışması 
için ilk kez yönetmen koltuğuna 
oturan Can Bonomo, iki günlük 
yoğun temponun ardından ka-
labalık bir ekip ile çekimleri ta-
mamladı. Yakın arkadaşları ve 
hayranlarının katılımı ile çekim-
leri gerçekleşen klip için sanatçı, 
izleyecek olanları bekleyen sürp-
rizler de olacağını belirtti.

BEYLIKDÜZÜ 3. SAHAF 
FESTIVALI BAŞLADI

AŞK ŞARKILARIN  
BÜYÜLÜ SESI IZMIR’DE

CAN BONOMO ILK 
KEZ YÖNETMEN  

KOLTUĞUNA OTURDU

HELAL OLSUN NÜKHET DURU’YA

IDO TATLISES’TEN YENI HIT

Gergin geçen yerel seçimler bite-
li nerden baksanız üç ayı bulmak 
üzere. Artık laklakların yerini icra-

atlara bırakması lazım. Şimdi sonuçla-
rı izleme zamanı. Onun için Türkiye’nin 
dört bir yanından partisi ne olursa olsun 
belediyeleri fırsat buldukça inceliyor ve 
yaptıkları işleri izliyorum. Belediyecili-
ğin en önemli işlevlerinden biri de kül-
türe verdiği destek. Bu açıdan farklı bir 
gözle bakıyorum ben olaya. Özellikle kül-
türel anlamda çok geride kaldık, kitap, 
müzik, resim ve sanatın diğer alt dalla-
rında da bir hayli geriledik. Bu nedenle 
bu konuya özen gösteren belediyelerin 
kültürel statüsü yüksek olan segmentin 
gönlüne gireceğini düşünüyorum.

EFSANE BIR MÜZIK YARIŞMASI
İşte böyle bir bakış açısı altında ince-

lemeler yaparken Türkiye müzik tarihi-
nin en önemli müzik yarışmalarından 
biri olan Altın Güvercin Müzik yarışma-
sı ve festivalinin bu yıl tekrar organize 
edilmeye başladığını gördüm ve buna 
çok sevindim. Kuşadası Belediyesinin dü-
zenlediği bu müzik yarışma 1986 yılında 
önemli prodüktör Ali Rıza Türker tarafın-
dan organize edildi. Yarışma beste ağır-
lıklı bir yarışma olarak tasarlandı. Yani 
bu bir şarkıcı yarışması değil sıfır beste-
lerin yarıştığı bir yarışma oldu. Yarışma 
1986 yılından 2013 yılına kadar her yıl 
aralıklarla da olsa düzenlendi. 1991-1993 
yıllarında İstanbul’a taşındı ve Altın Gü-
vercin’in rengi değişerek Beyaz Güvercin 
müzik yarışma oldu. 2013 yılından son-
ra organize edilmeyen yarışma 2019 yı-
lında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer 
Günel ve Ali Rıza Türker tekrar elele ver-
di bu yarışmaya yeniden hayat verdi. Bu 
belediyeciliğin kültüre verdiği değer çok 
önemli bir örnek oldu. 2013 yılındaki Be-
lediye başkanı bu yarışmayı hangi baha-
ne ile neden durdurduğunu açıkçası ha-
tırlamıyorum, ama Altın Güvercin Müzik 
Yarışması Türkiye’nin amatör ve profes-
yonellere yönelik yapılan tek yarışmasıy-
dı. 2013 yılından sonra hiçbir ulusal çap-
lı müzik yarışması yapılmadı. Çok ciddi 
söylüyorum bu Türkiye’nin müziği adına 
çok büyük bir kayıp oldu.

BÜYÜK ISIMLER BU 
 YARIŞMADA YARIŞTI

Yarışmada o dönem amatör olan 
ama bugün profesyonel olan müthiş 
isimler ödül kazandı. Bunlar arasında 
Fatih Erkoç, Harun Kolçak ve Aşkın Nur 
Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda ve Metin 
Özülkü, İzel, Çelik ve Ercan, Bora Ayanoğ-
lu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Ekren, Şeb-
nem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Kara-
ca ve Neslihan Demirtaş gibi isimler yer 
alıyor. Hepsi de bu yarışmadan sonra ka-
riyerlerinde önemli adımlar attılar ve bu 
yarışma profesyonel müzik kariyerleri-
nin önemli bir kilometre taşı oldu.

SANATIN SANAT OLDUĞU YILLAR
İlk düzenlenen yarışmayı 1986 yılın-

da kendi bestesi “Yol Verin A Dostlar” ile 
katılan Fatih Erkoç kazandı. Bir yıl sonra 
1987 yılında Sezen Aksu bestesi “Yeni-
den” seslendiren Aşkın Nur Yengi ve Ha-

run Kolçak yarışmayı birinci tamamladı. 
1990 yılında sürgün yıllarını tamamla-
dıktan sonra Türkiye’ye dönen ve müzik 
kariyerine kaldığı yerden devam eden ef-
sane müzisyen Cem Karaca “Kahya Yah-
ya” adlı şarkısı ile yarışmada birinci oldu. 
Bu birincilik onun müzik kariyerinde 
ikinci baharını yaşamasında ivme oldu. 
O dönem daha amatör olan Metin Özül-
kü ile Eda Özülkü “Sen Daha Dur” adlı 
müthiş bestesi ile 1991 yılının Altın Gü-
vercinini aldı. 1993 yılında yetmişlerin 
efsane müzisyeni Bora Ayanoğlu “Canım 
Seni İstiyor” adlı şarkısı ile birinci oldu.  
1992 yılında Asya “Haykır Sevda 
Dağlarına”  adlı şarkı ile birinci 
oldu. 1994 yılında birinci olanlar 
ise doksanların efsane popçula-
rından oluşan bir takımdı. Arala-
rında Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Ha-
kan Peker, Seden Gürel, Burak Kut, 
Ferda Anıl Yarkın gibi isimlerin 
oluşturduğu grup “Biz Hep Böy-
leyiz” adlı şarkıyla birinci oldu. O 
isimlerinde hepsi de o birincilik-
ten sonra solo kariyerlerinde çok 
büyük işler yaptı. Bu yarışmaya 
amatör profesyonel çok kişi katıl-
dı. O dönem müzik yarışmasına 
katılmak, besteyi yollamak ve he-
yecanlar sonucunu beklemek bü-
yük bir olaydı. Yarışmaya müzik-
le ilgilendiğim doksanlı yıllarda 
bende bir bestemle bu yarışmaya 
katılmıştım. O hummalı çalışmayı 
hiç unutmam. O zaman bilgisayar 

destekli müzik yeni icat olmuş, öyle bu-
gün gibi hard diskler yoktu. Flopy Disc ile 
en fazla 1 Mb data taşıyabiliyorduk. Yani 
o dönem çok farklı bir dönemdi, emeğin 
ön planda olduğu bir dönemdi. Türki-
ye’de müzik yarışmaları bitince, müzikte 
tekelleşme başlayınca bende pek çok mü-
zisyen gibi müziği bırakıp hayatın götür-
düğü yollara doğru gittim. Ama içimde 
müzik her zaman kaldı. O dönemler bu-
gün gibi notaları size bilgisayar yazmı-
yordu, tek tek notaları siz yazıyordunuz, 
bilgisayar en fazla size tek tek girdiğiniz 
notaların printini veriyordu. Orkestra 

eğitiminizin olması gerekiyordu, hangi 
enstrüman hangi partiyi daha iyi çalar, 
hangi tonlar uyar, hangi kontrşanlar ya-
pılırsa daha da zengin beste çıkar gibi 
konulara çalışıyorduk. Büyük orkestra 
eşliğinde düzenlenen yarışma finalinde 
orkestrası Turhan Yükseler yönetir ve çok 
ciddi bir müzik ziyafeti verirdi. Yani özet-
le sanatın sanat olduğu yıllardı yıllar.

BU YIL FINALE KALANLAR
Bu yıl düzenlenen Altın Güvercin Ya-

rışmasının jüri başkanlığını Turhan Yük-
seler yaptı. Değerlendirme jürisinde Ali 
Rıza Türker, Bora Ayanoğlu,  Nino Varon, 
Gür Akad,  Tarkan Gözübüyük ve Yusuf 
Bütünley yer aldı. Yarışmaya bestelerini 
gönderenlerin 307 bestesi değerlendiril-
di ve finale 10 asil iki tane de yedek beste 
kaldı. Bu sene yapılacak olan yarışma fi-
nali 7 Eylül günü Kuşadası’nda gerçekle-
şecek. Yarışmada Barış Manço Onur Ödü-
lünü efsane sanatçı Alpay alacak. 

Bir festival havasında geçecek olan 
etkinlikte 3 Eylül günü Murat Dalkılıç, 
4 Eylül’de Hande Yener, 5 Eylül’de Ziynet 
Sali, 6 Eylül’de ise Haluk Levent konser 
verecek. 7 Eylül akşamı yapılacak olan 
finalde Edis’te konser verecek. Yarışma-
da birinci olan Altın Güvercin ödülü ve 
50 bin TL para ödülü, ikinci olan Gümüş 
Güvercin ve 30 bin lira para ödülü, üçün-
cü olana ise Bronz Güvercin ve 20 Bin lira 
para ödülü verilecek.  2-7 Eylül tarihleri 
arasında Kuşadası’nda düzenlenecek ola-
cak Altın Güvercin Yarışması tam bir fes-
tival havasında geçecek. Bu bence beledi-
yecilik adına önemli bir kültür etkinliği.  
O kadar önemli ki bunu işin içinde olan 
bilir. Kuşadası Belediyesini kutluyorum. 

Çünkü bu festival ile hem Kuşa-
dası gündeme gelecek hem müzik 
dünyasına katkı sağlanacak hem 
de belediyecilikte kaynak kulla-
nımının nasıl olması gerektiğine 
dair önemli bir ders niteliği taşıya-
cak. Uzun bir aradan sonra bu yıl 
tekrar yapılmasının elbette bazı 
aksaklıkları da oldu, mesela tanı-
tım konusunda biraz eksik kalın-
da, müzik kurulu biraz daha çeşitli 
olabilirdi. Ancak yine de güzel bir 
başlangıç oldu. Bu başlangıç diğer 
belediyelere de örnek olsun. Bu 
nostaljiyi “Yeniden Altın Güvercin 
Sloganı” ile  tekrar hayata geçirdi-
ği için Kuşadası Belediye Başkanı 
Ömer Günel’i tebrik ediyorum, bu 
bir heves olarak kalmasın, bu ya-
rışma her sene geleneksel olarak 
yapılmaya devam etsin. Bunun 
dönüşü herkese pozitif olacaktır.

ALTIN GÜVERCIN 
YENIDEN KANATLANDI

Bu yıl finalde yarışacak olan şarkılar ve künyesi ise şöyle
Şarkı Adı BESTECİ SÖZ YAZARI YORUMCU
SEN BANA CANLI LAZIMSIN GÖKÇE ÖZGÜL GÖKÇE ÖZGÜL GÖKÇE ÖZGÜL
FESTİVAL CAN EROL CAN EROL CAN EROL
PROVA SELAHATTİN ERHAN SELAHATTİN ERHAN DUYGU KARAKUŞ
MASALLAR ŞEHRİ HAKAN BUDAK HAKAN BUDAK HAKAN BUDAK
GURBET TÜRKÜSÜ GÖKMEN ADIGÜZEL GÖKMEN-ZEYNEP ZEYNEP TÜRKEŞ
ÖLMÜŞÇESİNE NESLİHAN DEMİRTAŞ NESLİHAN DEMİRTAŞ NESLİHAN DEMİRTAŞ
BİR UMUT VAR MİNE MUCUR NEBİ BİRGİ SERRA HEPGÜL
KORKARIM K. GÖKHAN VAROL S. AYPER YELBİZ DİDEM EZGİ KURT
KAF MASALI HÜLYA ÖZDEMİR HÜLYA ÖZDEMİR KORAT ERİŞ
YENİDEN M. ÇAĞLAR YILDIRIM M. ÇAĞLAR YILDIRIM M. ÇAĞLAR YILDIRIM

Dünden Bugüne Altın Güvercin Yarışması
Yıl Şarkı Adı Yorumcu
1986 Yol verin a dostlar Fatih Erkoç
1987 Yeniden Aşkın Nur Yengi & Harun Kolçak
1989 Sen ve Ben Fatih Erkoç
1990 Kahya Yahya Cem Karaca
1991 Sen Daha Dur Eda Özülkü & Metin Özülkü
1992 Haykır Sevda Dağlarına Asya
1993 Canım Seni İstiyor Bora Ayanoğlu
1994 Biz Hep Böyleyiz Ercan Saatçi- İzel- Çelik - 
   Ferda Anıl Yarkın -  
   Burak Kut - Hakan Peker-
    Seden Gürel
1995 Aşkımı Çaldın Mert Ekren
1996 Son Sevda Burak Uçurum
1997 Yeni Sevgili Ajlan Büyükburç
1998 Yalnızlık Seli Seçil Akan
1999 Yüreğime Bastım Tayfun Duygulu
2000 Bir Yudum Hayat  Işın Karaca
2002 Ömrüm Eski Bir Takvim Tuğrul Arseven
2003 Karayel Burak Uçkun
2004 Denizin Kızı Hürriyet Narin
2010 Dön Cem Doğangil
2011 Mucizeler Diyarı Hale Özbaş

Bu yıl Harbiye Açık Hava Sahnesinde 
Poll Production müthiş işlere imza atı-

yor. Çok önemli markaları müziğe destek 
olmasını sağlıyor ve müzik dünyasının 
zor günler geçirdiği bir dönemde önem-
li konserlerin hayata geçmesine katkı-
da bulunuyor. Poptan Arabeskte pek çok 
isim sahne aldı bu yıl Harbiye Açık Ha-
va’da. Çok ilginç ikili bulaşmalarda oldu. 
Fırsat buldukça bu konserlerin bir bölü-
müne izleyici olarak katıldım. Bu konser-
lerden en ilginç olanı Nükhet Duru’nun 
verdiği konser oldu.

KENAN DOĞULU SÜRPRIZ DÜET
Sinema Senfonik Orkestrası ile sah-

neye çıkan Nükhet Duru, klasiklerini 
seslendirdi. Son yıllarda gördüğüm en 
büyük ve en kalabalık orkestra ile sahne 
alan Duru müthiş bir performans sergi-
ledi. Sürprizlere de imza attı. Bunlardan 
biri de Kenan Doğulu ile sahne alması 
oldu. Ekim ayında yayınlanacak proje 
albümünde Kenan Doğulu ile düet yapa-
cak Nükhet Duru konserde de Kenan ile 
birlikte “Ve Melankoli” yi seslendirdi.  Bu 
güzel bir buluşma oldu. Nükhet Duru, Ke-
nan Doğulu’nun ilk yayınlanan bestesi 
“Tak Etti Canıma”yı seslendirdiği gün-
lere değindi ve Kanan Doğulu’nun Tür-
kiye’nin en iyi vokali olduğunu söyledi. 

Buna bende katılıyorum, iyi bir vokal, iyi 
bir müzisyen Kenan Doğulu ama özel ha-
yatıyla çok gereksiz ön plana geliyor, mü-
zikal anlamda da ise bazen uçuyor, mü-
zik medyasından çok magazin medyası 
ile hayatını geçiriyor. Bunlar olmasa bu 
adam çok daha büyük işlere imza atar. 
Nükhet Duru ile sahne almasını ben çok 
takdir ettim, vefalı çocukmuş dedim ken-
di kendime.

CD GIBI KONSER DINLETTI 
Nükhet Duru konserinde “Sevda” 

–“Anılar” – “Mahmure” – “Cambaz” – 
“Dağınık Yatak” gibif farklı dönemlerin-
de hit olmuş şarkılar seslendirdi. Takır 

takır şarkı söyledi kadın, CD gibi konser 
oldu diyebilirim. Ne nefes sorunu yaşa-
dı ne detone oldu ne de başka bir aksama 
oldu. Takır takır şarkılarını seslendirdi. 
Senfonik orkestra eşliğinde şarkı söyle-
mek öyle kolay iş değil. Bunu yapmak ye-
tenek ister, müzik bilgisi ister. Bu açıdan 
baktığımda Türkiye’de yeni nesil popçu-
ların bence hiçbiri kırk küsur kişilik sen-
fonik orkestraların önünde şarkı söyle-
yemez, yani yeni bir Nükhet Duru daha 
çıkmadı bu gidişle de çok zor çıkmaz. Bu 
külfetli ve zor konseri hayata geçiren Tur-
kish Airlines, Poll Production- Plat Yağcı 
ve Nükhet Duru’ya helal olsun diyor on-
ları selamlıyorum. 


