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Zap Dünyası

Sevim Reşat’ın kaleminden 
yayınlanan “Karlı Dağın Aşıkları” adlı aşk roma-

nı yayınlandı. Kitap 1850’li yılların Kafkasya’sında, 
farklı sosyal sınıflara ait iki gencin aşk için verdik-
leri mücadeleyi anlatan bir roman. Yazarın gerçek 
bir hikayeden esinlenerek kurguladığı bu altıncı ro-
manı, Kafkasya’da yaşanmış bir aşk hikayesini konu 
alıyor. Sınıf sisteminin toplumu bıçak gibi böldüğü 
bir dönemde dengi olmayan bir gence aşık olan Al-
bina’nın dokunaklı hikayesi, yazarın içten ve yalın 
anlatımıyla okuyucuların kalbine dokunmaya aday. 
Kitap okumak güzeldir, aşk romanı için acaba ne 
seçsem diye düşünenlerin kulağına küpe olsun.

Radyolar iyice müzik kutusuna döndü. Artık rad-
yo programcılığı nerdeyse kalmadı. İki elin par-

mağı kadar radyo programcısı kaldı. Genelde boş 
boş müzik çalmayı bir maharet sanıyor radyo kanal-
ları. Böyle olunca ne yeni radyolar çıkabiliyor ne de 
yeni radyocular. Uzun zamandır radyo kanalların-
da prodüksiyoncu kimliği ile iyi işlere imza atan Vu-
ral Özkan, Show Radyo’da radyo programcılığına 
soyundu. Aklınıza gelen tüm popüler radyocularla 
mutfakta çalışan Vural bu tecrübelerini ve yetene-
ğini pazartesiden perşembeye 20:00-22:00 saatle-
rinde Vural Özkan Konuşuyor adlı programda ser-
giliyor. Aklınıza not edin bir kulak verin derim. Aynı 
zamanda televizyon kanallarında yayınlanan pek 
çok programın kurumsal sesi de olan bu radyocu-
nun sesini mutlaka bir yerden duymuşsunuzdur. 

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu 
olan İsveç menşeli Spotify abonelerine yolla-

dığı bilgi iletisi ile abonelik fiyatına zam yaptığı-
nı açıkladı. Spotify 13.99 TL olan abonelik fiyatı-
nın aylık 17.99 TL olacağını ve bunun 2020 yılının 
Ocak ayından itibaren geçerli olacağını belirtti. 
Dijital müzik platformları arasında ciddi bir reka-
bet var. Küresel dünyada Apple Music ile Spotify 
arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Şu 
an Spotify önde. Ama Apple Music maçı bırakmı-
yor.  4 TL’lik zam belki büyük bir zam değil, sonuç-
ta ayda 17.99 TL ödüyor ve istediğiniz müziği iste-
diğiniz biçimde dinliyorsunuz, bir sigara parası, bir 
öğün yemek kadar bir para. Ama oransal olarak 
baktığımızda yüzde 34’lük bir zam olmuş. Bu oran 
neye göre belirlendi merak ediyorum.

Bugüne kadar 
başrolünde oy-

nadığı TV dizileri 
ve filmlerle dikkat-
leri çeken ödüllü 
oyuncu Cansel El-
çin, başrolü “Mu-
cize Doktor” dizi-
sinde de yer alan 
oyuncu Reha Öz-
can ve Alican Al-
tun ile paylaştığı 
yeni tiyatro oyunu 
‘Çıplak Vatandaş-
lar’ ile seyirci karşı-
sına çıkıyor.

Simon Beaufoy’un yazdığı, dilimize Şükran 
Yücel’in çevirdiği, ülkemizde de ‘Anadan Doğ-
ma’ ismiyle daha önce vizyona giren komedi 
filmi ‘Full Monty’nin tiyatroya uyarlaması olan 
Çıplak Vatandaşlar, 30 Ekim’de, Uniq Hall Sah-
nesi’nde Laçin Ceylan yönetmenliğinde izleyi-
ci ile buluştuktan sonra Kasım ayında İstanbul 
– Ankara ve İzmir’de sahnelenecek.

Merhum Levent Kırca ile beraber oynadı-
ğı oyunlarda kalplere giren usta oyun-

cu Oya Başar, Begüm Birgören’le iki kişilik bir 
oyun hazırladı. Oyunun adı “Plastik Aşklar”. 
Oyun kasım ayında sergilenmeye başlaya-
cak. Komedi türünde kurgulanan oyunda 
eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit 
ama bir o kadar da alaturka Alev’le (Oya Ba-
şar), çekingen, kendini savunmaktan korkan, 
geleneklerden bihaber, saf Sezen’in (Begüm 

Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayat-
la, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan he-
saplaşmalarını konu ediniyor. Oyun ilk 26 Ka-
sım’da İzmir Torbalı’da izleyici ile buluşacak. 
10 Aralık’ta İstanbul Bakırköy Yunus Emre 
Salonunda sergilenecek olan oyun, Deniz-
li – Aydın – Çorlu – Adana – Mersin – Kayseri 
gibi yerlerde de izleyiciyle buluşacak. Sine-
ma sektörünün duraklamada olduğu bir dö-
nemde umarım tiyatro canlanır.

Müzik piyasası durgun günler 
geçiriyor. Fiziksel satışların 
azalması, dijital müziğin ön 

plana gelmesi işin ekonomisini de de-
ğiştirdi. Artık şarkı yapıp, albüm ya-
yınlayıp para kazanmak imkansız. 
Müzik ekonomisinde iş modelleri de 
değişti. Müzik üreterek para kazan-
ma şansı düştü, para üretilen müzi-
ğin konser, etkinlik ve extra tabir edi-
len eğlencelerden geliyor. İşin tanıtım 
ayağı da zorlaştı. İyi tanıtım yapmak 
için çok ciddi paralar harcamak la-
zım. Bu parayı harcamak zorundasın, 
ama bu paranın sonucunda başarılı 
olacağının garantisi yok. Başarılı ol-
san da para kazanacağının garantisi 
yok. Bazen para farklı alanlardan 
da geliyor. Mesela piyasadaki 
dedikodulara göre Sıla şu sıra-
larda karşımıza sık sık çıkan bir 
cep telefonunun reklamındaki 
oyunculuğu karşılığında 4 mil-
yon lira kazanmış. Bu parayı mü-
zikten kazanması çok zor. Yine pi-
yasadaki söylentilere göre Murat 
Boz, O Ses Türkiye adlı program-
dan haftalık 80 bin TL alıyormuş. 
Bu parayı da müzikten kazanmak 
pek kolay değil. Haftada net 80 bin 
lira kazanmak için haftada en az 
iki ya da üç konser vermek gerek. 
Yani özetle müzikten gelmeyen 
para medyanın çeşitli alanların-
dan geliyor. Ama bu parayı kazan-
mak için müzikte başarılı olmak 
gerekiyor. Özellikle radyo ve tele-
vizyon kanallarında şarkılarınızın 
çok çalınması, Youtube’da klibinizin 
çok tıklanması lazım. Böyle karma-
şık bir ekonomik piyasaya sahip mü-

zik endüstrisinde her ay nereden 
baksanız iki yüzün üstünde şarkı 
yayınlanıyor. Ciddi bir üretim var. 
Peki hangileri başarılı oluyor?

Geçtiğimiz ay RTV adlı radyo te-
levizyon takip sistemi adlı yeni bir 
hizmeti inceledim. Bu firma RTÜK 
tarafından lisanslanan radyo ve te-
levizyon kanallarının yayınladığı 
müzikleri takip ediyor ve anlık ra-
porlama sunuyor. Hangi kanalda 
hangi şarkı ne zaman çalınmış, 
hangi şarkı kaç kere çalınmış gibi 
önemli bilgiler analiz ediliyor ve 
sektörün fotoğrafı sunuluyor. RTV 
çok ilginç bir şey yaptı ve bu hiz-
metini bir yıl boyunca ücretsiz 
vereceğini açıkladı. Yani bir yıl-
lık bir bedava abonelik sunuyor, 
müzik profesyonelleri bu hizme-
te abone olup müzik piyasasın-
da olup bitenleri öğrenebiliyor. 

Hangi kanal ne çalmış ve en önemlisi 
belirli bir zaman periyodu içinde med-
yada en çok yayınlanan şarkılar han-
gileri olmuş? Bu hem popüler kültürün 
tespiti ve analizi adına hem de müzik 
endüstrisinin fotoğrafını görmek adına 
çok önemli bir veri.

Geçen gün Radyo Takip Sistemini 
incelerken ekim ayında radyo ve tele-
vizyonlarda en çok yayınlanan şarkıla-
rı merak ettim. Listeyi aldım ve en çok 
yayınlanan yüz şarkıyı inceledim.  Lis-
tede birinci sırada Ayla Çelik ve onun 
yeni albümünün çıkış şarkısı “Daha Bi 
Aşık” var. Ayla Çelik adına ciddi bir ba-
şarı bu. Daha önce “Bağdat” ile de liste-
lerde bir numaraya çıkmıştı. Bu yeni al-
bümünü yayınladığında “aynı başarıyı 
“Daha Bi aşık”ta da yakalayacağım de-
mişti. Yakaladı da.

İkinci sırada Derya Uluğ ve “Ah Za-
man” adlı şarkısı var. Bu kız da iyi gidi-
yor, single single yürüyor ama double 
double popülerliğini arttırıyor. Üçün-
cü sırada ise Hadise’nin seslendirdi-
ği “Geliyorum Yanına” adlı şarkı var. 
Hadise bu şarkı ile önceki başarıların-
dan daha büyük bir başarı yakaladı. 
Ekim ayında radyo ve televizyonlar-
da en çok yayınlanan şarkıların nere-
deyse tamamı pop şarkılar. Maalesef 
alaturka tek bir eser yok, arabesk şarkı 
da yok. Bu bizim öz müziğimiz adına 
üzücü bir durum. İşin ilginç tarafı bu 
yıl dijital platformlarda en çok dinle-
nen müzik türlerinden biri olan RAP 
müziği de yok bu listede. Yani radyo ve 
televizyonlar bu müzik türüne de yer 
vermiyor. Bir başka deyişle radyo ve 
televizyon kanalları pop müziğine hiz-
met ediyor diyebilirim. 

SPOTIFY 2020 YILINA 
ZAMLA GIRECEK

ÇIPLAK VATANDAŞLAR 
PERDE AÇIYOR

EKIM AYINDA HANGI  
ŞARKILAR DINLENDI?

Bazı üniversiteler etkinlik düzen-
lemeye çok büyük bir önem ve-

rirken bazıları bu konunun önemini 
idrak etmiyor ve hiçbir etkinlik dü-
zenlemiyor. Oysa bir üniversitenin 
imza attığı etkinliklerin öylesine bü-
yük avantajları var ki. Mesela en ba-
sitinden o kurumda eğitim gören 
öğrencilerin hem ünlülerle hem de 
sektör çalışanları ile bir araya gelme-
sine katkıda bulunuyor.  Bu etkinlik-
ler sayesinde üniversiteler markala-
rına olumlu imaj sağlıyor, ciddi bir 
tanıtım yapma şansı yakalıyor. Ama 
maalesef Türkiye’de çok az üniversite 
bu olgunun farkında. Geçtiğimiz haf-
ta şöyle bir baktım, hangi üniversite 
ne yapıyor diye incelemelerde bulun-
dum. Gördüğüm tablo şu oldu: Adam 
gibi etkinliklere imza atan üniversite 
sayısı bir elin parmakları kadar az.

Bunlardan bir tanesi İstanbul Kül-
tür Üniversitesi tarafından düzenle-
necek. İKÜ, “Benim Adım Feuerba-
ch” adlı oyunuyla usta oyuncu Selçuk 
Yöntem’i konuk edecek. Yöntem’in 
başrolde yer aldığı oyun, 7 Kasım Per-
şembe akşamı saat 19.00’da Akıngüç 
Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde iz-
leyicisiyle buluşacak.

İstinye Üniversitesi geçtiğimiz 
cuma günü Piri Reis Üniversitesi rek-

tör yardımcısı Prof. Dr. Erhan Asla-
noğlu’nu ağırladı. Üniversitenin eko-
nomi, işletme ve uluslararası ticaret 
ve işletmecilik bölümlerinin düzen-
lediği etkinlikte dünya ekonomisi-
nin görünümü ve finansal piyasalar 
konuşuldu. Gençlere güncel bilgiler 
sunuldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi bu yıl öğrencilerini sek-
törle buluşturmaya yönelik etkinlik-
lerin sayısını arttırdı. Fakülte özellikle 
yeni medya alanına yoğunlaşıyor, 4 
Kasım günü Med Yapım koordinatörü 
Ümit Ulukaya’yı ağırlayacak ve dijital 
medya içeriği konusunda öğrencilere 
sektörel bilgiler verilecek.

Tüm bu etkinlikler içinde beni 
hem çok şaşırtan hem de çok heye-
canlandıranı Yaşar Üniversitesi’ni 
Senfoni Üniversitesi’nin 2019-2020 
sezonunu açması oldu. Bir üniver-
sitenin bir senfoni orkestrasının ol-
ması ve müzik etkinliklerine imza 
atmış Türkiye’de pek de alışık oldu-
ğumuz bir durum değil. Çünkü bu 
hem emek hem de para isteyen bir 
iş. Genelde paralı eğitim veren va-
kıf üniversiteleri işleri beleşe getir-
meyi tercih ettiği için de maalesef 
böyle önemli etkinliklere rastlamı-
yoruz. Ben daha yeni öğrendim ve 

herkesle paylaşmak istedim. Yaşar 
Üniversitesi bir senfoni orkestrası 
kurdu, adı Yaşar Üniversitesi Senfo-
ni Orkestrası. Bu orkestra konserler 
veriyor. Bu müthiş bir şey. Hem üni-
versitenin marka kimliğini A+ değer 
katıyor hem de sanata hizmet edi-
yor. Orkestra 23 Ekim’de Cumhuriyet 
Bayramı konseri verdi, şef Rengim 
Gökmen’in yönetiminde sunulan bu 
senfonik konserden sonra 12 Şubat 
2020’de şef Mehmet Can Özer yönet-
menliğinde bir Sevgililer Günü kon-
seri sunulacak. Yani orkestra özel 
günlere ithafen konserler veriyor. 
Ama bu sadece özel günlerle sınırlı 
değil.  21 Kasım günü Alfred Schnit-
tke’nin 85. Doğum Günü Yıldönümü 
konseri, 25 Aralık günü Yeni Yıl Kon-
seri, 4 Mart 2020 günü Yaşar Üniver-
sitesi Kuruluş Yıldönümü konseri ve 
8 Nisan 2020 tarihinde Film Müzikleri 
konseri var. Bu konserlere katılım üc-
retsiz. Ben Yaşar Üniversitesi’nin mü-
tevelli heyetini bu sıra dışı yatırımla-
rından dolayı yürekten kutluyorum. 
İzmir halkı da Yaşar Üniversitesi öğ-
rencileri de çok şanslı. Benzer bir ör-
neğini görmedim. Üniversitenin ciddi 
ciddi bir orkestrası var ve önemli et-
kinliklere imza atıyor. Bize tebrik et-
mekten başka hiçbir şey kalmıyor.

CRR, 4 Kasım akşamı “Bukalemun Projesi” 
isimli bir Anadolu rock konserine ev sa-

hipliği yapacakmış. Merak ettim, araştırdım, 
nedir bu Bukalemum projesi diye.. “Bukale-
mun”u enstrümantal müziğinin olanaklarını 
zorlayan devrimci yaklaşıma sahip şef Hakan 
Şensoy yönetecek. 

‘HATASIZ KUL OLMAZ’DAN ‘NAMUS BELASI’NA
Konserin çok ilginç bir repertuvarı var. Popü-

ler müzik tarihinde dinleyiciyle aracısız bütün-
leşmiş Özkan Uğur “Sude”, Melih Kibar “Çoban 
Yıldızı”, Orhan Gencebay “Hatasız Kul Olmaz”, 
Samir Yazbek “WeliWeli Men HobbounWeli” (Fe-
suphanallah), Erkin Koray “Estarabim”, Özer Şe-
nay “Arap Saçı” ve Cem Karaca “Namus Belası” 
gibi önemli klasikler icra edilecek.

Hakan Şensoy eserlerin düzenlemelerin-
de; klasik armoniden serializme, minimal an-
layıştan postmodern yaklaşıma kadar pek çok 
kompozisyon tekniğini denemiş, bu konser-
de de bunları sunacak. Şarkılara özel introlar 
yazmış, düzenlemelerde popüler müzikle kla-
sik müziği harmanlamış.  Güzel bir konsere 
benziyor. Eğer yarın akşam işiniz yoksa bence 
CRR’ye gidebilirsiniz.

YENI SANAT YÖNETMENI NE YAPACAK ?
CRR geçtiğimiz yıllarda müthiş konserle 

imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi el de-
ğiştirince, İmamoğlu CRR’nin sanat yönetme-
nini de değiştirdi. Ekim ayında bu göreve Cem 
Mansur atandı. CRR konserlerini yakından takip 
eden biri olarak CRR’yi izliyorum. Yeni sanat yö-
netmeninin önceki CRR konserleri gibi işler ya-
pacak mı? Bunu zaman gösterecek, eğer iyi işlere 
imza atarsa Ekrem İmamoğlu “demek ki bir şey 
görmüş ki onu oraya koymuş” diyeceğim. Ama 
eğer önceki yılları aratırsa o zaman “belediyeyi 
yöneten parti değişti, kadroda değişti” diyece-
ğim. Sonucu zaman gösterecek. Ama İBB’ye bu-
radan bir minik eleştirim olacak.  CRR’nin web 
sitesinde “genel sekreter” sekmesinde şöyle bir 
cümle var: “Mansur, Ekim 2019’da, İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun da onayıyla, Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni ola-
rak atanmıştır.” Bu cümle bana biraz egosantrik 
bir cümle geldi. Sanat Yönetmenini elbette be-
lediye başkanı atayacak, benim atayacak halim 
yok. Bu cümle çok mu gerekliydi, bilmiyorum.

BUKALEMUN 
PROJESI CRR’DE

SIRA YORUMCU ŞARKI ADI

1 Ayla Çelik Daha Bi’Aşık

2 Derya Uluğ Ah Zaman

3 Hadise Geliyorum Yanına

4 Göksel Hiç Yok

5 Sıla Karanfil

6 Aynur Aydın Gel Güzelim

7 Ziynet Sali Bana da Söyle

8 Hande Ünsal Nerdesin

9 Simge As Bayrakları

10 Merve Özbey Yaramızda Kalsın

11 Murat Boz Aşk Bu

12 Buray Tat Mahal

13 Aydilge Hayat Şaşırtır

14 Feride Halil Akın Yok Yok

15 İrem Derici Aşkımız Olay Olacak

16 Yalın Deme Bana Yokum

17 Ece Seçkin Geçmiş Zaman

18 İdo Tatlıses Olmadı

19 Ersay Üner Nokta

20 Irmak Arıcı &

  Mustafa Ceceli Mühür

EKIM AYINDA RADYO VE TV’LERDE 

EN ÇOK YAYINLANAN YIRMI ŞARKI

TARIHTE BIR ILK: YAŞAR ÜNIVERSITESININ 

SENFONIK ORKESTRASI 

PLASTIK AŞKLAR TÜRKIYE TURUNDA

AŞK ROMANI 
OKUMAK 
ISTEYENLERE 

ÖNERI

VURAL 
ÖZKAN 
KONUŞUYOR

8 Kasım Cuma - Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul 
11 Kasım Pazartesi - Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu İzmir
12 Kasım Salı - MEB Şura Salonu - Ankara
14 Kasım Perşembe - Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
28 Kasım Perşembe - Mall of İstanbul Moi Sahne, İstanbul


