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EDİTÖRDEN
Bugüne kadar eğitimci  kimliğimiz gereği birçok dergide, web sitesinde 

bir çok yazı yazdım. İlk defa müzikle ilgili bir dergide yazı yazıyorum. 

Aslında anlatmak istediğim yine müzikle ilgili olamayacak…

Eğitim bir bütün… Sanat, spor, yabancı dil, akademik yön. Ülkemizdeki 

sistem malesef test çözme üzerine dayalı olduğu için resim, müzik 

v.b. derslerimizin içi boşaltılıyor ve tabi ki sonra klişe sorular geli-

yor: “Efendim neden iyi müzisyenler yetişmiyor.” “Niye olimpiyatlarda 

başarılı sporcumuz yok.” Bu kısır tartışma yıllardır süregelir. 

İşte bundan yola çıkarak yeni açılan Anadolu ve Fen Lisesi binamızda 

eğitimin bir bütün olduğunu düşünerek, hazmederek bazı çalışmalara, 

faaliyetlere başladık. Yeni müzik odamız, öğle araları öğrencilerimizin 

yaptığı radyo yayınları, konulu radyo yayınları, başlayacak olan öğle 

arası konserleri, nitelikli müzisyenleri okulumuza getirmek gibi… Bu ve 

buna benzeyen tüm faaliyetler nitelikli müzik, nitelikli insan sloganıyla 

yola çıkılmış çalışmalardır. 

İşte bu dergimizde bu yaptığımız çalışmaların farklı bir ürünü…Müzik 

dergimizin ilk sayısı…Heyecanlıyız…Keyifliyiz…

Bütün bu çalışmalarda heyecanı, isteği, öğrenci diyaloglarıyla sürük-

leyici olan Müzik Öğretmenimiz Bilge AYKUT’a bir kez daha teşekkür 

etmek istiyorum ve ekliyorum daha nice yeni projeler bekliyorum.

Farklı bir çok ürünün ortaya çıktığı bir yıl olması dileğiyle…
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Teknoloji etrafımızdaki her şeyi etkilediği gibi, müziği de etkiliyor. Elektronik tabanlı 

müziklerin yanında, elektronik müzik olarak adlandırılan bir müzik türü ve bu türün 

bir sürü alt türü oluştu. Kısaca artık müzik yapmak bir elli yıl öncesine kıyasla çok 

daha kolaylaştı. Elbette müzik aletleri de bu teknolojik gelişmelerden payını aldı. Ben 

de sizler için yaratıcı çalgı aleti tasarımları hakkında bir araştırma yaptım. Bulduğum 

sonuçlardan bazılarını yazdım:

1. K-BOW

K-Bow, Guthman Enstrüman Yarışmasının son birincisi. K-Bow, tarihlerdir değişmemiş 

olan yaylı çalgılara, yaylarına sensor ekleyerek yeni bir özellik getiriyor. Bu sensörler, 

yayın hareketinin istatiklerini ölçüp ileterek, yayın eşikten ne kadar uzak olduğunu, 

ne kadar eğildiğini, yaya ne kadar baskı uygulandığını, çalış hızını ve yönünü algılıyor. 

K-Bow bir nevi elektro gitarlardaki efekt pedalının görevini görüyor. Örneğin, sallayınca 

GeLeğİN MüzİK ALetLeRİ
Müzik 50 yıl öncesine 
göre çok değişti. 
Bununla birlikte müzik 
aletleri de gelişmeye 
devam ediyor.
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Müzik sadece enstrü-
mandan çıkan bir ses 
değildir. Bizler fark 
etmesekte yağmurun 
sesi, adımlarımızın 
sesi, kuşların kanat 
çırpışlarının sesi 
ve rüzgarın sesi... 
Hepsinde bir müzik 
vardır. “

veya yayla bazı özel hareketler yaparak, 

yankı özelliği aktifleştirilebiliyor. Aynı 

zamanda, bluetooth özelliği ile yayın 

hareketlerinin istatistiklerini özel bir 

yazılıma ileterek, tek yaylı ile çok sesli 

müzik sağlıyor.

 

2. TENORI-ON

Tenori-On Japon medya sanatçısı 

Toshio Iwai tarafından, resim çizmeyi 

ve müzik yapmayı birleştiren bir alet 

olarak yapılmıştır. Dokunmatik, 16x16’lık 

LED düğmelerden oluşan bu alet 

kullanıcıların, kolayca elektronik müzik 

yapmasını sağlıyor. Tenori-On İzlandalı 

sanatçı Björk, film müzisyeni Hans 

Zimmer, Amerikalı şarkıcı Jonathan 

Coulton tarafından kullanılmıştır.

3. EIGENHARP

Eigenharp,  İngiltere’de John Lambert 

tarafından, 8 yıllık bir süreç sonunda 

2009’da yapılmıştır. Eigenharp, basınca ve 

yöne hassas 120 tuştan oluşmuştur. Aynı 

zamanda kendi içinde sesleri kaydetme, 

tekrar çalma gibi özellikleri var. Klavye, 

ağızlık ve dokunmatik ekranla beraber 

3 parçadan oluşan Eigenharp elektron-

ik müzik yapımcılarının işlerine büyük 

kolaylıklar katıyor. 

4. CONTINUUM KEYBOARD

Haken Audio tarafından yapılan 

Continuum Keyboard, müzisyenlerin 

oktav ve akorları başka hiç bir alette 

olmayan şekilde kontrol etmelerini 

sağlıyor. Bu yenilikçi klavye, aynı anda 16 

parmağı algılayarak müzisyenlere sayısız 

imkân sunuyor. 
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1A : BJÖRK

1B : MıLey CyRUS

5. SEABOARD

Son olarak, Seaboard, Londra’da Roli adlı küçük bir şirketin 

yaptığı klavyenin geliştirilmiş hali. İnanılmaz yumuşak dokusu ile 

klavyenin yaratıcılıkla harmanlanmış şekli olan Seaboard, sadece 

parmağınızın ucuyla notaları kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Yazarın notu: Akustik enstrümanın tınısı çok başkadır. Hiçbir 

elektronik alet akustik bir enstrümanla aynı zevki vermez. Ama 

teknoloji daha önce de söylediğim gibi artık hayatımızın bir 

parçası olduğu için, müzikte de yararlanmak bir nevi zorun-

luluk haline gelmiştir. Bununla birlikte “müzik” yapmak çok 

kolaylaşmıştır.

Elektronik müzik artık ister istemez her yerde karşımıza çıkıyor. 

Elbette müzik yaparken teknolojiden yararlanan her insan, sanatçı 

niteliği taşımıyor diyemeyiz; “sanat” yapan insanlar her zaman 

saygı duyulması gereken insanlardır.(Resim: 1A) Amma velakin 

sanat, bir iletişim türüdür; insanların duygu veya düşüncelerini 

aktarma yoludur. Müzik de bu duygu ve düşünceleri müzikal sesler 

aracılığıyla aktarma sanatıdır; yetenekten uzak plastik idollerin 

müzik sektörünce bizlere sunduğu şey değil… Özellikle son 5-6 

yıldaki pop kültürüne bakacak olursak, sanatçı niteliği taşımayan 

insanların bile toplum tarafından sanatçı şeklinde algılandığını 

görürüz.(Resim: 1B) Nicki Minaj, Miley Cyrus ve benzerlerinin 

“müzisyen” olması ya da basit bilgisayar bilgisine sahip herkesin 

“DJ” olması anlattıklarımın somut örnekleridir.  

Bana belki eski kafalı diyeceksiniz; ama “zamansız müzik” diye 

tanımladığımız klasik müziğe şans vermeyen “zamane” gençleri 

çok büyük bir kültürden yoksun kalıyorlar. Ah ah, nerede o eski 

sanatçılar! 

Sıla ORDU 10-F



Müzik, Hissin 
Uğultusudur.”
OSCAR WILDE
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Müzik ışığınız 
olsun canım 
öğrencilerim”

Bilge AYKUT
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‘’Müzik özü itibariyle eğitsel bir nitelik 

taşır. Herkes müzikle ilişkisinin biçimine, 

yönüne, kapsamına ve derecesine göre 

ondan bir şey alır, bir şey edinir; bir şey 

kazanır.’’ (Uçan, 1996)

Müzik eğitimi ve akademik başarı konu-

lu araştırmalara baktığımızda, 1999’da      

‘‘College-Bounol Senrors Ulusal 

Raporu’’ndaki bir araştırma dikkat çek-

mektedir. (Evet, üşenmedim araştırdım 

a dostlar.) Raporda müzik  eğitimi alan 

öğrencilerin matematikte ve edebiyatta, 

müzik eğitimi almayanlara oranla daha 

başarılı oldukları saptanmıştır. Bu konuy-

la ilgili olarak  ‘University of California’nın 

yaptığı bir araştırma son derece dik-

kat çekicidir. California’da eğitim gören 

lise öğrencilerinin müzik eğitimi almış 

olanların daha yüksek akademik başarı 

gösterdiği (belgeli, ispatlı!)  görülmüştür.

1969 yılında Olanaf ve Krishner 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre  

‘‘ESAE TITLE I’’ eğitim programında, 

piyano çalan öğrencilerin matematik ve 

tarih derslerinden piyano çalmayanlara 

oranla çok daha yüksek not aldıkları 

görülmüştür. (bk. 1A-1B)

       Yapılan araştırmalara göz gez-

dirmeye devam edelim: Bulgaristan’da 

bulunan Suggestology Enstitüsünde 

D. Georgi Lozanov tarafından uygula-

nan özel bir müzik eğitim programıyla 

çocuklar 2 yıllık süreç isteyen bir eğitim 

programını 4 ayda tamamlamış; birkaç 

haftada okuma-yazmayı, devamında ise 

ileri düzeyde cebir problemi çözmeyi 

başarmışlardır.

Yanda fotoğrafını gördüğünüz D. Georgi 

Lozanov aslında tek başına bir makale 

konusu olmaya yetecek ve artacak ente-

resan bir kişilik. Müziğin öğrenme potan-

siyeline bir başka sebepten dolayı da 

katkısının olduğunu ortaya koyan “tel-

kin yöntemi” (suggestopedia) psikiyatr 

ve eğitimci olan Bulgar Georgi Lozanov 

tarafından bulunmuştur. Lozanov yaptığı 

araştırmalarda çok özel bir müziğin, yine 

çok özel bir ritimde olması kaydıyla, 

insanın beden fonksiyonlarını stressiz 

bir ortama sokarak öğrenme konsantra-

syonunu artırdığını keşfetmiştir. Özellikle 

kolay ve kalıcı öğrenme,beyin alfa dalgası 

ortamındayken gerçekleşmektedir.                                                           

Lazanov’un test ettiği belli ritimdeki bazı  

klasik müzik parçalarının beyin dalgalarını 

8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin 

alfa dalgaları yaymaya başlamasını 

sağladığı gözlenmiştir.(Neyse yazı iyice 

Lozanov yazısına dönmeden burada kes-

eyim. İnternette zat-ı muhterem hakkında 

bolca materyal mevcut.)

MÜZİK VE 
BİLİŞSEL BAŞARI 
ARASINDAKİ 

MüzİK eğİtİMİ ALAN

ÖğReNCİLeRİN DAHA

yüKSeK AKADeMİK BAŞARı

GÖSteRDİğİ BeLGeLeNMİŞtİR.

Alışık olduğumuz çılgın 
bilim adamı saç modeli 
ve Lozanov.



temsili 1A - Bakınız piyano çalan çocuk nasıl zeka dolu, 
nasıl da mutlu!

temsili 1B -  Bir de şu kederli çocukcağıza bakın. eli tuşeye 
değmemiş besbelli.

Şekil 1 - enstrüman çalmayan bir öğrencinin 
beyni. (Ne de sıradan...)

Şekil 2 - enstrüman çalan bir öğrencinin beyni. 
(Nasıl da ışıl ışıl ve renkli!)
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 Gün geçmiyor ki Norveçli bilim 

adamları bir araştırma yapmasın. Takdir 

edilesi bilim adamları yine boş dur-

mayarak enstrüman çalan öğrencilerin 

okuduğunu anlama becerisinin daha yük-

sek olduğunu ispatlamışlardır. (Hem de 

1983’te.)

 Konuyla ilgili o kadar çok 

veri var ki değerli öğrencilerim, hep-

sini yazmaya kalksam “buradan köye yol 

olur” gerçekten de! Şu noktada bilimsel 

anlamda uzun uzadıya bu araştırmaları 

dergiye yazmıyorum, çünkü okunmama 

riski var! (Ve doğru söylediğim konusunda 

da bana güvenmek zorundasınız.) Ayrıca 

ilgili öğrencilerime arşivim her zaman 

açık ve bunları paylaşmaya hazırım.(Beni 

bilirsiniz.)

                Ha gelelim şimdi sonuca! Ben 

bunları neden yazdım? Birincisi, eğlenceli 

konu başlıklarını öğrencilerime dağıtınca 

bu sıkıcı konu bana kaldı.  İkincisi, içinde 

bulunduğumuz yüzyılda artık neredeyse 

tüm dünyanın kabul ettiği ve bilimsel 

olarak ispatlanmış (!) bir gerçeğe neden 

ayak dirediğimizi saptama ve anlama 

isteğim! “Yaşam neyden ibaret ya da 

yaşama amacımız nedir” gibi felsefenin 

temel sorularını dahi geçtik diyelim; bil-

imsel verilere de mi kulak tıkayacağız? 

“Sistem bunu istiyor” ile başlayan cüm-

lelere inat buraya sayfalarca yazabil-

irim aslında. Nasılsa bu bir müzik der-

gisi ve burada benim borum öter; ancak 

uzlaşmacı yaklaşarak diyorum ki, biraz 

daha yeniliğe açık olalım.

Keşfedileni yeniden keyfetmeye gerek yok. Bir yabancı dili iyi 

konuşalım, bir sanat dalıyla ilgilenelim, bir spor dalında varlık 

gösterelim… İnanın akademik başarı da peşinden gelecek (cid-

diyim); keyifli bir uğraşı ile kişiliğinizi geliştirmek, kendinizi 

gerçekleştirmek size çok iyi hissettirecek ve aidiyet duygunuz 

baskın geldiğinde, yaşamda yer bulabileceksiniz.

Müzik ışığınız olsun canım 
öğrencilerim!

   Bilge AYKUT (‘14)
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Ruhun elle birlikte 
çalışmadığı yerde, 
sanat olmaz.”

Leonardo Da Vinci

Sanat; ne bir oyun 
ne de bir eğlencedir, 
o ancak ruhun 
dışarıya vurarak, 
kendisini göstermesi 
ihtiyacıdır.”

E. G. Benite
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em tarzlarıyla hem yaratıcı şarkı sözleriyle 

efsaneleşmiş  bu grup, pek çoğumuzun çalma 

listesinde yer alıyor. Peki onları daha yakından 

tanımaya ne dersiniz?

Pink Floyd 1965 yılında kurulan progresif rock, psy-

chedelic  rock yapan İngiliz gruptur. Kurucuları Roger WATERS ve 

Nick MASON ,grubu ilk olarak “Sigma6” adıyla tanıttılar. 1 sene 

sonra   Richard WRİGHT  gruba dahil oldu. Grup isimleri birçok 

defa değiştirildi. Abdabs ve Meggadeaths bunlardan bazılarıdır.

Tanıdık geldi mi ? 

    Grubun ilk üyeleri  

Roger WATERS, 

Richard WRİGHT, 

Nick MASON, Clieve 

METCALF, Keith NABLE 

ve Juliette GALE ‘dir. 

Bir süre sonra grup 

dağılır, fakat Roger 

WATERS, Nick MASON  

ve  Richard WRİGHT 

tarafından tekrar 

kuruldu. Ardından 

gruba Syd BARRET 

katıldı.

   Bu süre içinde grup isminin ne olacağı hep tartışıldı. Ortaya 

atılan bir fikir de, Jazz gitaristi olan Pink ANDERSON ve Floyd 

COUNCİL’ın isimlerinin senteziyle oluşan “Pink Floyd “ adının 

kullanılmasıydı. Fikir kabul edilmiş ki şu an bu isim, posterleriyle 

duvarlarımızı süslüyor.

    Grubun ilk albümü “The Piper at the Gates of Dawn” çıktıktan 

sonra Syd BARRET ‘ın sağlık sorunları başladı. Bu nedenle gruba 

David GİLMOUR da  katıldı. Sonradan BARRET gruptan ayrıldı.

    1970’te yayınlanan “Atom Heart Mother” albümü grup üyeleri  

tarafından  çok başarılı bulunmasa da , Pink Floyd ruhunun 

yansıtıldığı ilk albümdür. 1971 yılında “Meddle” Albümü raflarda 

yerini aldı. Albümün en iyi çıkış yapan şarkısı ise “Echoes”du.

Dünyada  50 milyondan fazla satan “Dark Side of the Moon” 

Albümünün tüm sözleri Roger WATERS  tarafından yazılmıştır ve 

en çok satan 2. Rock albümü olmuştur.

   1975 Eylül’de Wish You Were  Here” Albümü yayınlandı. 

Albümdeki   bazı parçalar, grubun  eski  üyesi   olan Syd BARRET  

anısınaydı. Hatta albümün kayıt aşamasında Syd, stüdyoya 

Floyd ‘u ziyarete gelir. 

grup üyeleri, hastalığı 

nedeniyle dış  görünüşü  

fazlasıyla değişen 

Syd’i  tanıyamazlar. 

Tanıdıklarında ise heye-

can ve şaşkınlıkla özlem 

giderirler sonra da 

albümdeki şarkıları Syd’e 

dinletirler. Bu Syd’i son 

görüşleridir.

   1977’de 

Animals,1979’da ise 

“The Wall” Albümü çıktı. 

Albümde “Pink” adında birinin hayatı anlatılmıştır. Konsept, 

Roger WATERS’ın yaşadığı bir olaya göre şekillenmiştir. Albüm 

kayıtları sonrasında Richard WRİGHT gruptan ayrılmıştır. 1982 

de ise albümle aynı adı taşıyan bir film çekilmiştir.

  Syd BARRET ve Roger WATERS ‘dan sonra Pink Floyd eski Pink 

Floyd olamamıştır. Bu bir bakıma Floyd’un dağıldığının göster-

gesidir.

Pink Floyd dinleyelim, dinletelim.

PINK
FLOYD

H
BİR ROCK’N ROLL eFSANeSİ

Quisque feugiat diam nec 
felis eleifend dapibus. In 
consequat accumsan sapien, 
et suscipit lectus aliquam id. 
Nam congue sem pulvinar.
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Aysima EREY 10/A
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PuNK
yApıCı ve yıKıCı

ALt KüLtüR

unk için birçok tanım yapılabilir: 70’li yıllarda 

ortaya çıkmış bir müzik akımı, sadece müzik-

te değil yaşamın birçok noktasında kendini 

göstermiş bir alt kültür veya kelime anlamıyla 

dayatmalara, kurallara hatta hayatın ta kendisine karşı “serseri” 

bir duruş.

    Punk, 1960’lı yılların ortalarında New York’ta The Velvet 

Underground ile doğdu. Punk’ın müzikal yapısı bu müzisyen-

lerce şekillendi; ama tavrı İngiltere’de oluştu. 1976’da Patti 

Smith bir The Who parçası yorumlarken tam olarak buna 

değiniyordu: “Onu biz yarattık, haydi yeniden ele geçirelim.” 

Ancak kült Amerikan grupları bir yana, Sex Pistols gibi İngiliz 

gruplar daha çok ilgi gördü. Punk’ın hala kimilerince İngiltere’de 

ortaya çıktığının sanılmasının sebebi belki de bu. Punk ilgi 

gördü; çünkü Top 10’larda Pop varken, Punk, Rock’ın isyanını ve 

özünü canlandırıyordu. Gittikçe gelişen ve artan Punk formları 

arasında bölünmeler gerçekleşmeye başladı. Ramones gibi 

gruplar vahşi, serseri bir rol üstlenirken bazıları Arthur Rimbaud 

gibi Fransız sembolistlerden etkilenip parçalarında uzun solo-

lara, anlaşılması zor sözlere ve metaforlara yer verdi. The Velvet 

Underground gibileri hedonist tavırlar benimserken,Blondie 

gibileri dar pop yapıları üzerinde yoğunlaştı.

  Punk’ın yıkıcı tavrının oluşumunda etkili olan etmenlerden biri 

Dada akımıdır. Dada kendisini de reddederek tüm toplumsal ve 

estetik değerlere karşı bir duruş göstermiştir. Diğer bir etmense 

ekonomidir. Gerileyen bir ekonomiyle boğuşan İngilizlerin Punk’ı 

bu yönde şekillendi. Sex Pistols “No Future”  gibi şarkılar 

yaparken üyeleri kendilerini Johnny “Rotten”, Sid “Vicious” olarak 

adlandırdı. New York Punk’ı ise öfke ve düş kırıklıklarının 

yanında sanat ve edebiyatla da ilgiliydi. İki bölgenin Punk’ı 

üzerinde etkili olmuş Lou Reed vardı ki ondan kaynağını alan 

p
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Glam Rock yeniden parlamaya başlarken 

Andy Warhol’un görüntülere yaptığını 

Reed ve David Bowie müziğe yapıyordu. 

Ayrıca Patti Smith’in anıtsal albümü 

Horses’ta geçen cümleler de bir anlamda 

Punk’ın özünü anlatıyordu: “İsa birilerinin 

günahları için öldü, ama benimkiler için 

değil.”

Punk kültürü müziğin yanında başka 

alanlarda da etkili oldu; hatta kendi 

dayanışma ve iletişim ağını bile yarattı: 

Fanzinler. Popüler kültür ve sanat endüs-

trisine bir eleştiri ve karşı duruş olan 

fanzinlerin varoluş nedeni yadsıma, red-

detme çağrısıydı. İlk Punk fanzini “Sniffin’ 

Glue” Punk üzerinde oldukça etkili olmuş 

olan Do It Yourself (Kendi Başına Yap) 

felsefesini ortaya çıkardı. Günümüzde 

fanzin anlayışı hala sürmekte, hatta 

e-fanzin olarak internet üzerinden 

sürdürülen fanzinler bile var. Punk ken-

dini modada da gösterdi; aslında Punk 

anti-modaydı. Londralı modacı Vivienne 

Westwood Punk modası hakkında şunları 

söylüyordu: “.. .Onun giysilerini giymek 

için cesur olmanız gerekir. Sokakta 

yürürken tüm dikkatleri üzerinize çeke-

ceksiniz. Bu tepkileri davet eden bir güç 

gösterisidir. Giysiler fikirleri sözlerden 

daha iyi anlatabilir. Bir kitap, bir poster 

ya da broşür kadar yıkıcı bir silah olabilir.”

   Günümüzde Punk ne kadar popüler 

kültür tarafından ehlileştirilmiş ve çeşitli 

etkilere maruz kalmış olsa da kaotik ve 

ayrıksı duruşu asla değer kaybetmedi. 

Punk, Rock’ın statükodan ayrı, kuralların 

karşısında duran tavrını, ortak yaşama 

anlayışını ve yer altı edebiyatındaki etki-

sini devam ettirdiğinde ömrünü sürdü-

recektir.
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               Türkçe Rap, ilk olarak Almanya’da 

doğmuştur. Çalışmak için gurbete giden 

vatandaşlarımız ufak bir Türk mahal-

lesinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. 

Birçok kez dazlakların saldırısına uğrayan 

Türkler, Afrika kökenlilerle arkadaşlık kur-

maya başladılar ve bu sayede o yıllarda 

bu yakınlığı yaşayan vatandaşlarımızın 

çocukları RAP kültürünü benimseyerek 

Türkçe sözlü Rap yapmaya başladılar. 

Mahallelerini dazlaklardan korumak 

için bir grup kurdular ve bu gruba ‘’36 

BOYS’’ adını verdiler. Bu gruptakiler 

Rap ile uğraşıyor, güreş yapıyor ve 

farklı meslek dallarında çalışıyorlardı.                     

Nazilerin saldırıları artık son bulmuştu, 

fakat bu grup dağılmadı ve 36 BOYS,  

giyim mağazası adı altında devam etti. Bu 

grupta başarıyı yakalayan Kabus Kerim, 

Killa Hakan ve daha bir çok isim artık 

müzikten para kazanmaya başlamıştı.

tüRKçe
RAp

ALMANyA’DAN

GeLeN AKıM



                   İlerleyen yıllarda kurulan ‘Cartel’ bir anda Türkçe sözlü 

Rap ile kendisini dünyaya tanıtmayı başardı. Hatta o yıllarda 

şarkılarıyla Türk müzik 

listelerinin ilk sırasına 

oturdular. Bu gelişmenin 

ardından yine gurbetçi 

olan Fuat Ergin, Ceza gibi 

isimler Rap’i Türkiye’ye 

getirdi ve  Türkçe sözlü 

Rap müziğin  iyice tanınıp 

bir çok dalda gelişmesine 

öncülük ettiler. Böylelikle 

artık ülkemizde de Rap 

tanımları bilinir, kullanılır 

hale geldi. (Melankolıa, 

Battle vs.) Sansar Salvo 

kendi tarzını yarattı; 

Sagopa Kajmer ve Ceza 

kendi tarzını yarattı ve  

Türkçe Rap kendi içinde 

iyice genişledi. Çok farklı 

söyleme stilleri ortaya 

çıktı. Sagopa Kajmer, 

Ceza ve Saian’ın kurduğu  

‘’Silahsız Kuvvetler’’ adlı 

Rap grubu Türkçe Rap’i çok ilerletti ve birçok hayran kazandılar. 

Bu isimlerin yaptıkları müzik kadar  arkadaşlıkları da çok güzeldi, 

hatta Sagopa Kajmer ‘’Bir Pesimistin Gözyaşları’’ adlı şarkısında 

Ceza’nın annesinin ölümüne olan hüznünü anlatıyordu. Biri 

Flex yani hızlı okurken, 

diğeri melonkolia yapıp 

yavaş okumayı  tercih eden 

bu ikilinin arkadaşlığı iler-

leyen zamanlarda bozuldu ve 

hayran kitlesinde bölünmeler 

olduğu için, bu durum Türkçe 

Rap’i de olumsuz etkiledi.

Günümüzde Türkçe Rap eski 

tadını kaybetmiş olsa da, 

popülerliği gün geçtikçe artıyor. 

Kendi dallarında başarılı olan 

Mc’ler (Sansar Salvo, Joker, 

Allame, Contra, No.1, Şehinşah, 

Kaptan) ve daha aklıma gel-

meyen bir çok isim Türkçe Rap 

adına kaliteli işler yapmaya 

devam ediyorlar. Rap müziğin 

sadece kelimelerin hızlı 

okunması olmadığını göster-

erek; sistemdeki yanlışları, yol-

unda olmayan şeyleri ve bazen 

de kendi yaşanmışlıklarını anlatıyor ve kimi zaman da sadece 

insanları mutlu edip, heyecanlandırmayı amaçlıyorlar. Onları duy-

tolunay DeMİRAL 12/B
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ACABA Ne OKUSAM?

Deneme mi? Roman 
mı? Fizik Kitabını mı?
Hellen Tarihini mi? 
Maria Antoinette’in 
hayatını mı? 
Elizabeth’in 
maceralarınımı?
Ne okusam deme!

Gel bu kitapları oku!

Benim kitaplığımın da baş köşesini süsleyen bu kitap(ki ben edindiğim yıllarda piyasada 

bulmak epey güçtü) tarafımca şiddetle tavsiye edilir.

“Saçmalık bu!” Bilgi dediğiniz, yükseklerden bakan düzenbaz miyopların “sorumsuzca 

çöplenelim, yedikçe şişinelim ve sonuçta karşımıza çıkan bilgi heveslisi gençler üzerinden 

egolarımızı tatmin edelim” diye önümüze sürdükleri leziz tatlarla dolu bir mönüden başka 

nedir ki? Dadacılar avangart sanat tarihinden, Sex Pistols rock tarihinden, Paris Komünü ise 

sosyalist mücadeleler tarihinden izler taşıyan birer akım; Sitüasyonist Enternasyonal hareket 

de kolej mezunu radikallerimizin kendi imgelerini düşürerek 

avundukları yalın bir ayna değil midir? Karl Marx’ın Katharis-

tlerle, Hasan Sabbah’ın Slits’le, kendini işçi sınıfının davasına 

adayan sevgili Rosa Luxemburg’un aşkla, Adorno’nun Lettrist 

Enternasyonal’le ne gibi bir alakası olabilir? Çağlar “gerisinde, 

üstünde, altında, yanında kalmak için” değil midir? “Zamansız 

bir âlemde devinip duran çağları önüne ve içine almanın” ne 

gereği var?’’ 

“Efendim, sütunları kaldırtacağınız söylentileri çalkalanıyor 

şehirde. Acımalısınız bize, bize acımalısınız. Çünkü biz, sizin 

tebanız, o sütunlar üzre var oluyoruz.” 

Greil Marcus hiç acımıyor. Sahih bir efendiye yaraşanı yapıyor! 

Yüzlerce yıldır en katıksız umutlarımızı istismar eden işaret 

levhalarının bulunduğu sütunları yerle bir ettiği gibi, bu 

levhaları da eriten alevler püskürerek kendi bildiği tarihi 

yazıyor. Bu tarih, efendinin köleleştirdiği tebasına döktüğü 

timsah gözyaşlarını hiç kaale almıyor. Bu tarih, ne aşağıdan 

yazılıyor ne yukarıdan. Yalnızca içten, yalnızca gönülden. Ne 

aşağı kalıyor ne yukarı. Ne teba, ne efendi!

Bize düşense, hiç değilse Sex Pistols ile Slits’in birer kasetini 

ele geçirdikten sonra kitabı açmak;evvelki gün içinizde bir 

midyenin barındırdığı kadar olsun can olmadığını hissetmiş 

olsanız bile, yarın uyandığınızda bir şarkı mırıldanmaya 

başlayacağınıza emin olabilirsiniz.

(Tanıtım Bülteninden)

RuJ LEKESİ
YİRMİNCİ YÜZYILIN GİZLİ TARİHİ
Orjinal isim: Lipstick Traces A Secret History 

Of The Twentieth Century, 1990

Greil Marcus

Ayrıntı yayınları / “Ağır” Kitaplar Dizisi
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‘Popüler Müzik ve İletişim’, popüler müziğin tanımı, anlamı 

ve içeriğini tartışan beş uzun makaleden oluşuyor. Kitabın 

editörlüğünü üstlenen James Lull, popüler kültürün  elit akademi-

syenler tarafından ısrarla önemsenmemesine, kitabı hazırlayarak 

bir seçenek sunuyor. Yazar, popüler müziğin dünyanın dört bir 

yanında geniş kesimlerce niye bu denli ilgi gördüğünün neden-

lerini sorgulayan, tanıtan kapsamlı araştırmaları bu kitapta bir 

araya getirerek, mikro ve makro düzeydeki her tür iletişim ağında 

bu müziğin niye çokça işlevsel bir rol üstlendiğini de günışığına 

çıkarıyor. Konuya yeni yeni merak salanlara önerilir…

POPÜLER MÜZİK ve İLETİŞİM
Orjinal isim: popular Music and Communication

James Lull

Chiviyazıları yayınevi / Littera / Müzik Kitaplığı Dizisi

Müzikte modernizmin önemli figürlerinden Paul Hindemith’in 

1949-1950 yıllarında Harvard Üniversitesi’nin Charles Eliot 

Norton kürsüsünde müziğin tarihsel, felsefi ve algısal temel-

leri üzerine verdiği bir dizi konferans,Yavuz Oymak ve Mehmet 

Nemutlu ortak çevirisiyle dilimize kazandırıldı. 

Ortaçağ Avrupa’sından 20. yüzyıl Amerika’sına, üretim-tüketim 

ilişkileriyle, alımlama, yorumlama ve eğitim boyutlarıyla bir 

bestecinin gözünden yetkin bir perspektif ortaya koyan bu 

konferans metinleri ilk olarak 1951’de A Composer’s World 

adıyla Amerika’da yayımlanmış, daha sonra yine Hindemith 

tarafından Almancaya çevrilerek 1959 yılında Komponist in 

seiner Welt başlığı altında Almanya’da basılmıştır. 

Kitabın Almanca baskısındaki güncellemeleri de içeren Bes-

tecinin Dünyası, Paul Hindemith’in daha önce yayımlanan, 20. 

yüzyılın en erken bestecilik kuramlarından biri olan Ses İşçiliği 

adlı kitabının tüm müzikseverlere yönelik bir tür açılımı olarak 

da değerlendirilebilir. 

Bestecinin Dünyası “Tüysüz Dağ” adıyla başlattığımız ve önemli 

müzik metinlerini bünyesinde barındıracak dizinin ilk kitabı 

olarak yayımlanıyor.

(Tanıtım Bülteninden)

BESTECİNİN DÜNYASI
(uFuKLAR VE SINIFLAR)
Orjinal isim: Komponist in Seiner Welt

paul Hindemith

Norgunk yayıncılık / yayınevi Genel Dizisi
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Müzikofili nörolog-yazar Oliver Sacks’ın meslek hayatında karşılaştığı 

vaka öykülerinin bir derlemesi. Adından da anlaşılacağı gibi, bu kitapta 

biraraya getirilen vakaların ortak noktası, geçirdikleri hastalık veya kaza-

lar sonrasında müziğe karşı geliştirdikleri hassasiyetleri. 

Bir sabah, zihninde bitmek bilmeyen son derece “gerçek” bir melodiyle 

uyanan bir kadın... Yıldırım çarpmasından sonra piyano çalmaya karşı 

tutkulu bir ilgi geliştiren bir doktor... 

Nörolojik hasarlar ve bunlarla baş etme süreçleri yeni “algı kapıları” ile 

özgül ve sıradışı deneyimlerin önünü açabilir. Sacks diğer kitaplarında 

olduğu gibi Müzikofili’de de hekim ve insan kimliğini öne çıkararak so-

syal bilimlere ve edebiyata yaptığı göndermelerle okura, üzerinde hiç 

düşünülmeyen bambaşka bir dünyayı, beyin denilen gizemli organın 

dünyasını anlatıyor.

(Tanıtım Bülteninden)

MÜZİKOFİLİ - MÜZİK VE BEYİN 
ÖYKÜLERİ
Oliver Sacks 

yapı Kredi yayınları / eDeBİyAt / Öykü

St. Louis’deki çocukluk günleri, on yedi yaşında müzik tutkusunun 

peşinden New York’a gidişi ve kendi sesini bulma çabaları. Siyah ve 

isyancı bir müzisyen olarak kendisi kalmaktaki ısrarı. Yeniliğe açık 

oluşu. Değişik müzisyenleri bir araya getirerek onları ateşlemekteki 

başarısı. Sonunda bir müzik efsanesi haline gelişi. Yıllarca birlikte 

çaldığı Bird, Dizzy, Monk, Trane ve daha birçok ünlü müzisyene ilişkin 

anıları. Bunların yanı sıra parasal hırsları, şık giyinme ve lüks araba 

merakı. Miles’ın anıları sıra dışı bir sanatçının yaşamının açıklık ve 

içtenlikle kaleme alınmış bir yaşamöyküsü olmakla kalmıyor, bir döne-

min müziğinin ruhunu da yansıtıyor.

Kitabın ilk cümleleri dahi Miles’ın müziğinin Miles’ın bizzat kendisin-

den kopan bir parça olduğunu çok iyi anlatır:

“Dinle. Hayatımda duyduğum en büyük haz  1944’te St. Louis, 

Missouri’de Diz ve Bird’ü beraber çalarlarken dinlediğim andı. On sekiz 

yaşındaydım, Lincoln Lisesi’nden yeni mezun olmuştum. Diz’le Bird’ü 

B’nin orkestrasında dinlediğimde kendi kendime, ‘Ne? Nedir bu?’ dedim. 

Öyle müthiş bir şeydi ki; korkunçtu. Dizzy Gillespie, Charlie ‘Yardbird’ 

Parker, Buddy Anderson, Gene Ammons, Lucky Thompson ve Art Blakey, 

hepsi bir arada; B’yi henüz saymadım: Billy Eckstine bizzat. O müzik 

içime işlemişti moruk. Müzik kanıma girmişti ve duymak istediğim tek 

şeydi. O orkestranın çalış şekli duymak istediğim her şeydi. Müthişti. Ve 

ben çıkıp onlarla çalıyordum.”

Yazıldığından bu yana yaklaşık çeyrek yüzyıl geçmesine karşın, ünlü 

caz trompetçisi Miles Davis’in otobiyografisi bugün de heyecanla 

okunuyor. 

MILES DAVIS (OTOBİYOGRAFİ)
Miles Davis, Quincy troupe

encore / Müzik Dizisi
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Etiam eu eros nisl. 
Nunc elementum 
porttitor quam 
sed consequat. 
Vivamus purus 
nibh, condimen-
tum sed porta 
non.”

‘Popüler Müzik ve İletişim’, popüler müziğin tanımı, anlamı 

ve içeriğini tartışan beş uzun makaleden oluşuyor. Kitabın 

editörlüğünü üstlenen James Lull, popüler kültürün  elit akademi-

syenler tarafından ısrarla önemsenmemesine, kitabı hazırlayarak 

bir seçenek sunuyor. Yazar, popüler müziğin dünyanın dört bir 

yanında geniş kesimlerce niye bu denli ilgi gördüğünün neden-

lerini sorgulayan, tanıtan kapsamlı araştırmaları bu kitapta bir 

araya getirerek, mikro ve makro düzeydeki her tür iletişim ağında 

bu müziğin niye çokça işlevsel bir rol üstlendiğini de günışığına 

çıkarıyor. Konuya yeni yeni merak salanlara önerilir…

POPÜLER MÜZİK ve İLETİŞİM
Orjinal isim: popular Music and Communication

James Lull

Chiviyazıları yayınevi / Littera / Müzik Kitaplığı Dizisi
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ROTA
ÖğRENCİLERİ

etKİNLİKLeRİMızDeN SeçMeLeR

Lise Boru - Trampet 
takımı”
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Yılbaşı Konserleri.”
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Okul Radyosu
Yayını.”

Keman Resitali ve 
Müzik Dinletisi”
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19 Mayıs 
Konserinden...”
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Vodafone Free-Zone
2012, 2013 ve 2014
yarışmalarından....”
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