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Gülten Dayıoğlu’ndan sekseninci kitap!

Arabesk güncellendi

Sibel Can geçtiğimiz günlerde
“2016 arabesk yılı olacak”
diye bir açıklama yaptı. Popçu
Berkay Arabest adını verdiği
yeni albümündeki ‘damar’ bir
şarkıyla çıkış yaptı. Arabesk
tekrar gündeme geldi ama
neredeyse tüm veriler
Türkiye’de en çok pop müziğin
dinlendiğini gösteriyor. Böyle
bir ortamda arabeskin tekrar
popüler olacağını söylemek
pek mantıklı bir tez olmaz.
Hayalcilik olur

90’larda yayın 
hayatına başlayan 
özel radyolar 
arabeski yavaş 
yavaş tahtından 

etmişti. 1980 sonrası doğan 
Y kuşağının aktif tüketici 
pozisyonuna geçmesi de 
buna eklenince, arabesk 
iyice gündemden düştü. 
Son beş altı yılda geldiğimiz 
nokta çok garip. Türkiye’nin 
en çok dinlendiği iddia edilen 
radyo kanalı bir arabesk 
müzik kanalı. Diğer radyoların 
neredeyse tamamı pop müzik 
yayını yapıyor. Kesinlikle 
yayınlarında arabesk veya 
alaturka müziğine yer 
vermiyorlar. Radyolar reklam 
veren baskısıyla pop ve rock müzik yayınlarken,
şarkıları radyolarda hiç yayınlanmayan arabesk
müziğinin son starı Serkan Kaya ekstradan
ekstraya koşuyor ve adeta para basıyor. Bu nasıl
bir paradoks, bu nasıl bir kaos diyebilirsiniz. 

Bugün müzik gündemini belirleyen iki
önemli mecra var. Biri radyolar diğeri de
sosyal medya platformu Youtube. Manipüle
edilseler de bu iki mecra Türkiye’de popüler
olan müzik türleri hakkında önemli ipuçları
veriyor. Sibel Can gibi, Ebru Gündeş gibi
önemli alaturkacılar radyolarda şarkılarını
çaldıramıyor. En son Ebru Gündeş şarkısını
Powertürk’te yayınlatarak önemli bir başarıya
imza atmıştı. Serkan Kaya’yı radyolar 
hala çalmıyor. Bunlar şu an en popüler
alaturkacılar. Bu yorumcuların şarkıları
radyolarda yayınlanmazken Berkay bir
çılgınlık yaparak adeta kariyerinin en büyük
hatasına imza attı ve ‘damar’ bir arabesk
şarkı seslendirdi. Hasret Rüzgarı… Radyolar
bu şarkıyı yayınlamadı, yayınlamayacak 
da… Böylece radyolarda şarkıları en fazla
yayınlanan yorumculardan biri olan Berkay, 

arabesk söylediği için bir nevi
cezalandırılacak. 

TÜRKİYE POP SEVER
Radyo kanallarının yayınladığı

müzikleri ölçerek pazar araştırması 
yapan Telifmetre verilerine
baktığımızda, radyo kanallarının en
çok yayınladığı 40 şarkının tamamı 

pop ve rock şarkılar. Youtube’un en
popüler müzik kanalı netd Müzik’te 
ilk 40’ta pop şarkılar var. Birinci sırada
yer alan Gülşen’in Bangır Bangır şarkısı
166 milyon kez tıklanmış, ikinci sırada
161 milyon tıklama ile İrem Derici’nin
Kalbimin Tek Sahibine, üçüncü sırada
ise Ozan Doğulu & Ece Seçkin’in
Hoşuna mı Gidiyor şarkısı var, onun
tıklanma sayısı ise 109 milyon. Bunlar
popun gücünü gösteren verilerin 

sadece bir bölümü. Genelleme yaptığımızda
neredeyse tüm veriler Türkiye’de en çok pop
müziğin dinlendiğini gösteriyor. Böyle bir
ortamda arabeskin tekrar popüler olacağını
söylemek pek mantıklı bir tez olmaz.
Hayalcilik olur. Peki ne olacak?

Bana göre bu böyle devam edecek. Genç
kuşaklar kesinlikle arabesk müziği direkt
dinlemeyecek. Radyolar reklam verenin
baskısından dolayı kesinlikle arabesk yayını
yapmayacak. Arabesk müziği yayını yapsa da
reklam ve sponsorluk alamayacak. Reklam
alamayan bir medya işletmesinin sonu ise
malum!

ARABESK ZATEN İÇİMİZDE
Özellikle 90’larda arabeskin tahtını elinden

alan pop müzikle, 2000’li yıllarda yükselişe
geçen rock müziğin ilginç bir özelliğinden
bahsetmek istiyorum. Bu şarkıların neredeyse
tamamında makamsal özellikler ve arabesk
tınılar var. Popüler şarkıların sözlerinde de
arabesk bir duygu var. Yani arabesk form
değiştirdi ve artık pop müziğinin içine girdi. 

Kalıp değiştirerek güncellendi. Bu trende son
yıllarda rock solist ve grupları da eklendi.
Rockerlarımız bile ciyak ciyak bağırıyor,
‘yandım bittim’ modunda. Tek farkları kentli
Türkçeleri ve Batılı enstrümanları… Arabesk
bu açıdan bakıldığında hep vardı ve var
olmaya devam edecek. Ama hiçbir zaman 
o eski nağmeli geleneksel arabesk müzik
popüler olmayacak. 

SİBEL CAN YANILIYOR
Bu açıdan baktığımda, Sibel Can’ın 

“2016 Arabesk yılı olacak” sözünün gerçek
olmayacağından adım gibi eminim. O sözü
bence şöyle değiştirsek daha iyi olacak:
“2016 içinde arabesk duyguların da olduğu
pop ve rock müziğin yılı olacak.” Bunu çok 
iyi başaran yorumcular ve besteciler var
Türkiye’de. Mesela Demet Akalın’ın geçen yaz
ortalığı yıkan Ders Olsun şarkısı ve Gülşen’in
bahsettiğim tıklanma rekoru kıran Bangır
Bangır şarkılarını düşünün… Bu şarkıların
yapısını incelediğinizde, yüzde kaç pop yüzde
kaç arabesk diyebilirsiniz? Ben denedim, bir
radyo konserinde arabesk müziğin başarılı
yorumcusu Yaşar İpek ve orkestrasına bu 
iki şarkıyı alaturka biçimde çaldırdım. Yaşar
şarkıları gırtlak nağmeleriyle seslendirdi.
Ortaya öyle bir arabesk çıktı ki sormayın. Bu
şarkıların hepsi pop ama hepsinin de özünde
arabesk var. Gelecekte bu sentezi en iyi
yapabilen kazanmaya devam edecek. 

HAFTANIN
ÖNERİSİ
ÖZÜLKÜ PROJECT
BİZİM ŞARKILAR

Metin Özülkü’nün
proje albümünde
farklı yorumcular
usta bestecinin
hitlerini seslendirdi.
Unutulmuş
muydum’un Aşkın 
Nur Yengi yorumu,
Murat Dalkılıç’ın Eğlen
Güzelim ve Yaşar’ın
seslendirdiği Sen Daha
Dur yorumları mutlaka
dinlenmeli. Bence
albüm tanıtım sıkıntısı
çektiği için biraz güme
gitti gibi. Albümde
Gülben Ergen, Hülya
Avşar, Işın Karaca gibi
popüler yorumcular
da var. Başarılı bir
derleme, şiddetle
tavsiye ediyorum.

n Emel ile Yeniden isimli yeni
albümünde uzun zaman
sonra geçmişten günümüze
hit olmuş 11 şarkısını
toplayan Emel Müftüoğlu,
albümün ilk videosunu
90’ların pop klasiklerinden
Hovarda’ya çekti.

n Bengü, sözleri Deniz Erten,
müziği ve düzenlemesi
Erdem Kınay’a ait 
olan yeni teklisi Hodri
Meydan’a Gülşen Aybaba
yönetmenliğinde klip çekti. 

n Manga grubunun solisti
olarak tanıdığımız Ferman
Akgül solist olarak
karşımızda. İstemem Söz
Sevmeni adlı, orijinal müziği
Yunanistan’da popüler olan
şarkıyla ilk çıkışını yapan
Akgül, Türk ve yabancı
müzisyenlerle çalıştı.
Klibinde ise Buzuki Orhan’la
kamera karşısına geçti.

n Ünlü aranjör Moh Denebi’yle
bestelediği Bi Dakika
şarkısının klibi için kamera
karşısına geçen Aynur
Aydın’ın yeni albümü
Emanet Beden müzik
marketlerde. Aydın, “Bu
albümle size kendinizi
sorgulatacağım” diyerek
albümdeki 11 şarkının felsefi
bir bütünlük taşıdığını
söylüyor.

MÜZİK
BAROMETRESİ

Mini kitap
modasına   

devam

Gülten Dayıoğlu, çocuk 
edebiyatının adının dahi 
geçmediği günlerde, 

kelimenin tam anlamıyla 
tırnaklarıyla kazıyarak var ettiği 
bu alana yeni bir kitap daha 
kazandırmaya hazırlanıyor. 80 
yaşındaki duayen yazarın eseri 
Yoksa Sen O Musun? yazarın 
80. kitabı olacak. Yeni roman, 
genç okurlar kadar yetişkin 
okurun da ilgisini çekeceğe 
benziyor. 15. yüzyıldan Şaman 
kızı Bürküt ile 21. yüzyıldan 
Bengü’nün bir bedende 
buluşan hikâyesini kendine 
özgü, merak uyandıran diliyle 
anlatıyor Dayıoğlu. Yaşadığı 
kaza sonrası Bengü’nün ruhu 
paralel evrendeki geçmiş zaman katmanlarına
savrulur. Orada Bürküt kızın ruhuna sığınıp
onunla bütünleşir. Ta ki 2001 yılbaşı gecesine 

kadar… Bürküt ve Bengü’nün hikâyesi 
22 Mart’ta Altın Kitaplar etiketiyle
raflardaki yerini alacak. Gülten
Dayıoğlu da okurlarıyla Bursa Tüyap
Kitap Fuarı’nda buluşacak. 

SENAR’IN VASİYETİ
Radi Dikici, Hıncal Uluç’un köşesinde

her pazar yayınlanan yazı dizisinden
tarih kitaplarında bile bulunması güç,
enteresan, ilham verici olanları biraraya
getirdi. Ortaya, Bizans’la Yaşamak
kitabı çıktı. Mart sonunda yayınlanacak
kitap Bizans’a dair önemli bir okuma
niteliğinde. Yazarın hazırlığı içinde
olduğu bir diğer kitap Müzeyyen
Senar’la ilgili. Senar’ın ikinci ölüm
yıldönümünde yayınlanacak. İsmi,
Müzeyyen Senar Efsanesi: O Bir Devdi, 

Bir Devirdi. 2005’te ilk kitabı Müzeyyen Senar
Cumhuriyet'in Divası yayınlandığında Senar,
Dikici’ye vasiyet etmiş bu kitabı. “On yıl sonra 

yeni bir kitap yazacaksın. Ölür müyüm, kalır
mıyım bilmem ama bu sana vasiyetim” demiş.
Ben de merakla bekliyorum.

ŞİİR, BİRAZ DAHA ŞİİR!
Yasakmeyve Kitapları, Komşu Yayınevi

tarafından yayına hazırlanıyor. Bu ay da dört
yeni kitap şiirseverlerle buluşuyor. Kurutma
Kâğıdı, Sezai Sarıoğlu imzasını taşırken,
Resimli Yalnızlık Tarihi Taner Karabulut
imzalı. Taner Karabulut’un metinlerine ve
şiirlerine Ali Öztürk fotoğraflarıyla eşlik ediyor.
Tüf, Büşra Sarıkaya’dan, kime inanacağını
şaşırmış bir çocuğu odak alıyor. Bitmeyen
Yüzyıl Öner Ciravoğlu’ndan. Ciravoğlu 68
kuşağının bir bireyi olarak, büyük atılımların
yanında büyük acıların da yaşandığı bir yüzyılı
lirizmin hüzünlü diline yatırıyor. Atılımların,
yeniliklerin yıkıcı olmadığı günler dileğiyle… 

Çocuk edebiyatı, imza
günleri, yeni dosyalar, yeni

kapaklar… Bugün CNR
Kitap Fuarı’nda 13:00-14:30

saatleri arasında Mehmet 
Mollaosmanoğlu’yla

yazarlar ve ilk romanları
üzerine söyleşeceğiz,
sizleri de bekliyorum! 

Yayın dünyası yine
çok hareketli. 

Buyrun
haftanın kültür

gündemine… 

Can Yayınları’nın okurlarla buluşturduğu ve kısa sürede büyük ilgi gören
mini kitaplar hız kesmeden sürüyor. Can Dündar’ın Lüsyen’i, Paulo Coelho’nun
Aldatmak’ı, Susanna Tamaro’nun Yüreğinin Götürdüğü Yere Git’i, George
Orwell’in Hayvan Çiftliği ve Johann Wolfgang Von Goethe’nin Genç Werther’in
Acıları bu kez mini kitap formatında okurlarla buluşacak. Seyahatlerimde
yanımdan ayırmadığım kitaplara yenilerinin eklenmesine çok sevindim, yeni
moda mini kitaplar 2016’ya da damgasını vuracak belli ki. Gülten Dayıoğlu

Ferman Akgül


