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4 0  y ı l  ö n c e
Nihal Sandıkçı

Nostalji severlere müjde! Derneğimizin 
40. yaşı şerefine tam 40 yıl geri gidip 1971 
yılında müzik dünyasında neler olduğuna 
bakıyoruz. 

Yükselişe geçen şarkıcılar, şimdiye kadar 
yüzlerce kez cover’ı yapılmış 71’in en 
baba şarkıları ve 40 yıl öncesinin magazin 
dünyası... 

Bir tarafta 12 Mart Muhtırası, askeri yönetimin başlaması, öbür tarafta Amerikan kamuoyunun 
yarıdan fazlasının savaş karşıtı olduğu, Vietnam Savaşı’nın rayından çıktığı, çiçek çocukların, 
uzun saçlıların bir fırtına olduğu 1971. Sanırım şarkılar ve onları bize sevdiren sahipleri 
olmasaydı zaman,  hepimiz için daha keskin, içimizi acıtan ve biraz da sevimsiz bir kavram 
olacaktı. Ne güzel ki zaman’ın yan etkilerinden çoğu zaman şarkılar yardımıyla kurtuluyoruz.
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 1971’de ikinci yayın yılında olan HEY dergisi1, dönemin güvenilir ve sevilen 
haftalık gençlik ve müzik dergilerinden biri. 200 kuruşa satılıyor, 44 sayfa. 
29 Aralık 1971’in kapağında Füsun Önal var. Yılın son sayısında sorumlu 
genel yayın müdürü Doğan Şener aşağıdaki yazıyla dergi için önemli gördüğü, 
teknolojik bir gelişmenin duyurusunu yapıyor.

…Çoğumuzun dikkatinden kaçmadığı gibi HEY geçen haftadan itibaren yeni 
bir dizgi sistemine geçmiş bulunuyor. Özel olarak IBM tarafından yapılan 
daktilo biçimindeki makineler haftanın altı günü HEY’e giren taze haberleri 
yetiştirmek için usta parmaklar elinde akıl almaz bir hızla çalışıyor. Bu 
usta parmakların iki sahibinden birisinin adı Emine Mine Gündüz, öteki 
ise Nebahat Aksoy aramıza yeni katılan bu iki arkadaşımızı başarılarından 
ötürü bir kez daha kutluyoruz.  Bu arkadaşlarımızın yanı sıra, HEY’in yeni 
sistemine geçişine kadar büyük ağırlığını çeken ve ellerinden gelen hiçbir 
yardımı esirgemeyen MİLLİYET dizgi servisin şefleri Sabahattin Gülhan’ın 
şahsında teşekkür ediyoruz…

HEY’in o son sayısında, yılı değerlendiren bazı bölümler vardı, onlardan da 
ortaya biraz karışık… Bu arada bu yazıdaki alıntıları olduğu gibi kullanıyoruz, 
hiçbir redaksiyon yapmadık. 40 yıl önce neyse, o. 

1971 Müzik Olayları
Ocak: 1971 yılı en çok Orhan Gencebay’a yaradı, birbiri arkasına yaptığı 
plaklar satış rekoru kırarken, Gencebay film çekimlerine başladı.
Nisan: Özay Gönlüm Asma Çardaktan adlı plağı için Altın Plak aldı. Türk müziğinde Mini-Long 
Play salgını başladı. 45’lik plakların boyutlarındaki plaklara altı ve sekiz şarkı doldurarak 
plak yapan sanatçıların sayısı bir hayli fazlalaşıyor.
Mayıs: Serap Mutlu nişanlandı. Halk türküleri oyuncusu Fatma Türkân ile Ankara Radyosu 
Yurttan Sesler Korosu yöneticisi Ahmet Yamacı evlendi. Gözündeki bir rahatsızlıktan ötürü 
ameliyat olan İstanbul Radyosu Türk Müziği Müdürü Ulvi Ergüner taburcu oldu. Yıldırım 
Gürses ile Ayla Gürses’in bir erkek çocukları dünyaya geldi. Adını Yıldırım Bayezıt koydular.
Temmuz: Gönül Akkor İstanbul Konser Bürosu 
ortaklarından Hayri Küçük ile evlendi. Münir Nureddin 
Selçuk bir böbrek ameliyatı geçirdi.
Ağustos: Huri Sapan ile sazcısı Selahaddin Bayram 
evlendiler, yüzüklerini Orhan Gencebay taktı. Mustafa 
Sağyaşar’ın oğlu oldu. Takdimcilik, reklamcılık, 
otelcilikten sonra Sayra Orkan Türk Sanat Müziğine döndü. 
Türk Bestekârlar ve Güfte Yazarları Derneği kuruldu, ilk 
kongre sonucu Avni Anıl başkanlığa getirildi.
Eylül: Telif ücretleri verilmemesi nedeni ile eserlerinin 
radyoda çalınmasını yasaklayan besteciler bu yasağı 
kaldırdılar. Radife Erten’in kocası organizatör Celal Erten 
öldü. Güzide Kasacı doktorlar klübünün düzenlediği bir 
turne için bir aylığına Amerika’ya gitti.
Ekim: Bestekârlar Derneğinin düzenlediği Hatıralar 
Gecesi yapıldı. Nesrin Sipahi Avrupa Turnesine çıktı, 
sanatçı TV programı da yapacak.
Aralık: Avni Anıl, dernek üyeleri ile aralarında çıkan bir 
anlaşmazlık nedeni ile derneğin başkanlık ve üyeliğinden 
istifa etti, yerine Cevdet Çağla getirildi. Vedat Çetinkaya 
askere gitti. Suat Sayın’ın karısı Sabiha Sayın’da plak 
doldurdu ve kocası ile birlikte 36 günlük bir Anadolu 
turnesine çıktı.

Ve dahası
ORHAN GENCEBAY ARABA ALDI
Yaptığı plaklar satış rekoru kıran Orhan Gencebay geçtiğimiz günler içinde 
200.000 liraya son model bir araba satın aldı.
ZEKİ MÜREN’İN YENİ PLAĞI FOLK TÜRÜNDE
Zeki Müren, yeni plağını folk türünde doldurdu. Müren yeni plağında Türk 
sazlarının yanı sıra, İspanyol gitar da kullanıyor.
BEYRUT VİTRİNLERİNDE TÜRK PLAKLARI
Beyrut’un en büyük plak mağazalarından Türkçe plaklar satılmaktadır. Fotoğrafta 
Hamra caddesindeki bir plakçıda, Zeki 
Müren, Emel Sayın, Gönül Yazar, Yaşar 
Özel, Nesrin Sipahi ve Behiye Aksoy’un 
plaklarından bir köşe görülmekte.
Amerika’da yeni salgın:  Presleymani 
Amerika’da yeni bir salgın baş gösterdi: 
Presleymani, Amerikan gençleri hatta 
büyükleri için savaş sonrasının en 
büyük şarkıcısı sayılan Elvis Presley 
gittikçe ebedileşiyor, tanrılaşıyor. 
Ünlü şarkıcının hayat hikayesini ele 

alan bir kitap daha satışa konulmadan bitti. 
Elvis’in konserleri, New York da olsun, Las Vegas 
da olsun, diğer eyalet merkezlerinde olsun büyük 
başarılar sağlamaya devam ediyor… John Lennon, 
Bob Dylan gibi müzik dünyasının ünlü kişileri, 
Elvis’in sanat gücüne, büyüklüğüne duydukları 
hayranlığı gizleyemiyorlar. “Kendimi yaratıcı 
gücümden yoksun hissettiğim zamanlar, sık sık 
Elvis’e yaklaşıyorum. Açıkçası onu taklit ediyorum” 
diyor Lennon.

Manço’nun saçları 1971’de başına bela oluyor
Üst düzey çeşitliliğimizde birleştirici özelliği olan nadir 
sanatçılardan biriydi Barış Manço. Türkiye, onu tanıdığı 
andan itibaren sevdi, saydı.  70’lerde hem Türkiye’de hem Avrupa’da yaptığı işler ses getirdi. 
Manço’nun Paris-Belçika yıllarının detayında Moğollar var; Manço Belçika’da yaşıyor o dönemlerde, 
Moğollar grubu da 70’lerin ortalarında Paris’e gidiyor ve karşılaşıyorlar. Manchomongol diye 
bir grup kuruluyor; ancak 71 doğumlu grubun ömrü çok uzun değil, geride 3 şarkı ve bir 45’lik 
kalıyor. Saçlarının başına bela olması da Moğollar’la beraber çıktıkları dört aylık bir Anadolu 
turnesinin Kütahya ayağında yaşanıyor; Manço uzun saçları yüzünden tehdit edildikten sonra 
tur otobüslerine dinamitle saldırı düzenleniyor. Konserin hemen sonrasında meydana gelen 
patlamada Allah’tan kimseye bir şey olmuyor. 
Moğollar’ın Barış Manço’yla buluşmasından önce Türkiye’de büyük yankı uyandıran bir başarıları 
var; Paris’te doldurdukları albüm Mart 1971’de Academie Charles Cross ödülünü alıyor. Hürriyet 
gazetesi haberi tam sayfa olarak duyuruyor; “Moğollar’ın davul ve zurna ile doldurduğu plak 
Akademi armağanı aldı.”
Barış Manço, o yıl 1969 Türkiye Güzellik Kraliçesi Azra Balkan ile nişanlanıyor ama bir yıl sonra 
ayrılıyorlar. Bir de hastalık atlatıyor, kabakulak olduğu için bir süre Avrupa’dan ayrılamıyor. 

1 - HEY Dergisi’ni seviyorsanız, benim de bu yazı sırasında çokça faydalandığım www.heydergisi.
com adresini kullanabilirsiniz. Eski sayıları okunabilir şekilde siteye koymuşlar.
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•	 Moğollar	 ve	 Barış	 Manço	
kadar olmasa da Ayla Algan da 
önemli bir yurtdışı atağı yapıyor 
ve 1971’de Paris Olimpia’da 
sahneye çıkıyor. 
•	 Her	 şarkısına	
vurulduğumuz, her dönemin 
starı Ajda Pekkan iki 45’likle 
1971’e adını yazdırıyor; 
Yalnızlıktan Bezdim & Gel 
ve Gençlik Yılları & Bilmece 
Bildirmece.
•	 3	 Temmuz	 1971	 tarihinde;	
Doors müzik grubunun lideri 
şarkıcı ve besteci Jim Morrison 
Paris’te ölü bulunuyor. 
Psikanalist Didier Lauru’nun Jim Morrison–
Kahramanın Sınır Durumu adlı kitabında 
Morrison için; “Doğumu dünya savaşına denk 
gelir, Kore savaşı sırasında çocuktur, Vietnam 
savaşı sırasında ergen. O, modernitenin lanetli 
çocuğudur. İçindeki kasvetli yanlar rezonans 
gösteren dünyamızın karanlık çehresini 

araştırmaktadır… O, bir isyanın cisimleşmiş haliydi, aynı zamanda da ölçüsüzlüğün: Otoriteyle 
ilişkisinde ölçüsüz, başta alkol olmak üzere izinli ve izinsiz uyuşturucularla ilişkisinde ölçüsüz…” 
yazıyor.

2006 yılında 73 yaşındayken kaybettik James Brown’u, dünya 
müzik tarihinin kilometre taşlarından biri olarak anılıyor. Bu tarih 
1955 yılında çıkardığı ilk albümü “Please Please Please”e başladı. 
1971’e katkısı ise; Super Bad, Sho’s Funky Down Here, Hot Pants, 
Revolution of the Mind/Live At The Apollo ile oldu.
•	 Paul	 McCartney,	 1970’in	 ilk	 çeyreğinde	 The	 Beatles’ın	
tamamen dağıldığını kamuoyuna açıklıyor, ilk solo albümü 
McCartney’in yayınlanmasına bir hafta kala.  İngiltere listelerinde 
iki hafta boyunca zirvede kalan ikinci solo albümü ise 1971 tarihli, 
RAM. 
•	 Türkiye’de	dönem	dönem	çokça	tartışmalar	yaratan	Devlet	
Sanatçısı unvanı verilmesi işinin ilki de 1971 yılına rastlıyor. 15 
Mart 1971 tarih ve 13779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
yönetmelik çerçevesinde Devlet Sanatçısı unvanı verilen sanatçılar 
şöyle; Prof. Adnan Saygun (Kompozitör), Necil Kazım Akses 
(Kompozitör), Ulvi Cemal Erkin (Kompozitör), Mithat Fenmen 
(Kompozitör), Prof. İlhan Usmanbaş (Kompozitör), Gülay Uğurata 
(Piyano Sanatçısı), İdil Biret (Piyano Sanatçısı), Suna Kan (Keman 
Sanatçısı), Ayla Erduran (Keman Sanatçısı), Ayşegül Sarıca (Piyano 
Sanatçısı), Verda Erman (Piyano Sanatçısı) 
•	 Oscar’a	 değinmeden	 olmaz…	 Özgün	 Beste	 dalında	 en	 iyi	
müzik ödülünü o yıl Love Story filmi alıyor. Tüm zamanların en 

sevilen aşk hikâylerinden birisi olan film; En İyi Yönetmen, Senaryo, Erkek 
Oyuncu, Kadın Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Uyarlama Senaryo ve Müzik 
olmak üzere tam 7 dalda Oscar ödülüne aday gösteriliyor ve büyüleyici 
müzikleriyle Oscar ödülünü almaya hak kazanıyor... 
•	 Efsane	 ses,	 efsane	 kadın	 Janis	 Japlin…	 ve	 1971’in	 efsane	 albümü	
Pearl. Kanada Festival Express’te 70 sonlarında kaydedilen 13 şarkı, 
Japlin’in sürpriz ölümünden sonraya kalıyor. (Amerika’da Janis Joplin 
tarzı şarkı söyleyenler için bir yarışma yapılıyor; “Search For the Pearl”.)
•	 70’lerin	dergileri	dönem	dönem,	The	Osmonds	ve	The	Jackson	Five	
karşılaştırmalarıyla sayfalarını dolduruyor. Onlardan birinde Jackson 
kardeşlerle ilgili bölüm şöyle; 
…Bilboard dergisine göre 
I Want You Back, ABC, The 
Love You Save adlı plakları 
ile 1971’in ilk yarısının en 
çok plağı satılan topluluğu 

seçildiler. Müzik dünyası şimdi zenci kardeşler 
topluluğu Jackson 5 ve küçük solistleri Michael 
Jackson’dan çok daha büyük başarılar bekliyor… 
Michael Jackson sanat yaşamı boyunca dünya 
üzerinde hiç kimsenin beklentisini boşa 
çıkarmadı. Her şey bir tarafa sahne gücünün 
yükselişine büyük etkisi olduğu bir gerçek. Moon 
Walk’u keşfiyle ilgili hikayesini şöyle anlatıyor.  
ROLL’dan bir alıntı: Derleme röportaj, Temmuz 
2009
“Moon walk”u ben yaratmadım, keşke patenti 

bana ait olsaydı. Moon Walk’un 
yaratıcıları gettolardaki 
siyah çocuklar. Dünyanın en 
büyük dansçıları onlar. Dans 
konusundaki birçok fikrimi 
onlardan aparttım. 1970’lerin 
sonunda Harlem’de dolaşırken 
sokaklarda dans eden 
çocukları seyrederdim. Geri 
geri yürüyormuş gibi yaptıkları 
bir figür vardı. Bir tür ilüzyon 
dansı. O dansı zihne kaydettim ve odamda çalışmaya başladım. Geliştirdim, 
cilaladım. Oldum olası Marcel Marceau’nun yerçekimine meydan okuyuşuna 
bayılırım. Marcel Marceau ile Harlemli çocukların dansını harmanladım. 
Ama adımların birçoğu içimden gelen şeylerdi. Gerçi onlar da siyahların dans 
geleneğinden geliyordu, tap dancing’den, cake walk’tan, çarlistondan… Benim 
bütün yaptığım onları bir araya getirmek ve damıtmaktı.”
•	 70’lerdeki	 röportajlarında	 kendini,	 Cem	 Karaca	 ve	 Barış	 Manço’yu	 ulusal	

Türk müziğinin temsilcisi olarak tanımlayan Fikret Kızılok, 71’de bir Anadolu 
turnesine çıkıyor. Siverek yolunda donmak üzereyken bir kamyon şoförü 
tarafından kurtarılıyor. Bu olayın ardından yaptığı plakta Emmo adlı bestesini 
bu kamyon şoförüne ithaf ediyor. Kızılok’un 1971 tarihli Gün Ola Devran Döne / 

 “Siyah olmak utanılacak bir şey değil, 

aksine harika bir şeydir, bunu yüksek söyle 

söyleyelim.” James Brown
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Anadolu’yum plağının arka yüzünde Ahmed Arif’in şiiri üzerine bestelediği Vurulmuşum adlı şarkı 
var. Kızılok, 1972’de bu şarkıyla Bulgaristan’da yapılan Altın Orfe Festivali’ne katılıyor. 
•	 13	Haziran	1971,	Frank	Sinatra	son	kez	sahneye	çıkıyor	ve	ilk	kez	My	Way’i	söylüyor.		
40 yıldır tükenmeyen şarkı, My Way’in çıkış hikâyesi de bizim derneğin doğumuna rastlıyor. 
ROLL Dergisinin Believer dergisinden özetleyerek naklettiği şarkının hikâyesini ben de buraya 
naklediyorum. Güzel hikâye…

“My Way”in hazin ve acayip öyküsü
Frank Sinatra’nın jübile şarkısı olarak yazıldı, Elvis yokuş aşağı giderken ona tutunmaya 
çalıştı, Sid Vicious’ın isyan bayrağı addedildi, Sovyetler Birliği’nin dağılma doktrini oldu, 
büyük şirket CEO’larınının böbürlenme destanı haline geldi. Ve en son da Habertürk patronu 
Ufuk Güldemir’in cenaze marşı olarak çalındı. 
Paul Anka anlatıyor: 
“New York’taydım, saat gece yarısını geçmişti, yağmur yağıyordu. O Fransız şarkısını 
düşünüyordum. Piyanoya oturup onu daha az rock’n roll haline getirmeye başladım. Bu 
arada sürekli Frank Sinatra’yı düşünüyordum. Ona bir şarkı yazmak çok müthiş olacaktı. 
Sinatra 18 defa emekliye ayrılmaya karar vermişti. Bunları düşünürken daktiloya geçtim ve 
yazmaya başladım: ‘Tükürdüm yuttuklarımı’ dizesine geldiğimde meseleyi hallettiğime kani 
olmuştum. Şarkı kendi kendisini yazdı ve sabah 5’te son noktayı koydum.” 
Anka, Sinatra’nın müzikal direktörünü arayıp “Tamamdır şef” dedi, “İş halloldu galiba”. Birkaç 
gün sonra Las Vegas’a uçtu, Sinatra’nın sahneye çıktığı Caeser’s Palace’a gitti, program 
arasında Sinatra’ya “My Way”i okudu. Sonrasını Anka şöyle anlatıyor: “O günlerde Sinatra 
‘kooky’ dediğinde, bu bir şeyi çok beğendiği anlamına gelirdi. Şarkıyı dinledi ve ‘kooky’ dedi.”
Aradan bir ay geçti, Sinatra’nın menajeri Anka’yı aradı. Ve “My Way”in Sinatra versiyonunu 
telefonda dinletti. Sinatra, imzası haline gelen sesini otuzlu yaşların ortasına doğru, gönül 
yaralarının, art arda yaşadığı başarısızlıkların sonrasında bulmuştu. Hadiselerle dolu 

hayatı ve edindiği tecrübeler sesine sinmişti 
adeta. Sinatra’nın en iyi şarkılarından bazılarının 
düzenlemesini yapan Nelson Riddle’a göre 
“Frank’e şarkı söylemeyi öğreten Ava Gardner’dı,  
Ava en büyük aşkıydı ve onu kaybetmişti”.
Anka, Sinatra’nın hayat tecrübesiyle içini 
doldurduğu şarkı sözlerini dinlerken gözyaşlarını 
tutamamıştı.  Sonradan şöyle diyecekti: “Bu, 
benim kariyerimin dönüm noktasıydı”.
Sinatra, “My Way”i kamuoyu önünde ilk kez 13 
Haziran 1971’de, Los Angeles Music Center’da 
söyledi. “Son kez sahneye çıktığını” ilan ettiği 
o konserde Ronald ve Nancy Reagan, Henry 
Kissinger ve Nixon döneminin başkan yardımcısı 
Spiro Agnew seyirciler arasındaydı. Sinatra’nın o 
gece söylediği şarkılar hayat öyküsünü –müzikal 
otobiyografisini– özetler gibiydi. Finali “My Way”le 
yaptı. Son kıtaya geldiğinde salonu dolduran 
yönetici sınıfı gözyaşlarını tutamamıştı. Sinatra 

onların hikâyesini anlatıyordu sanki.

Sözler şöyleydi:

Ve şimdi son yakın
Yüz yüzeyim son perdeyle
Açık söyleyeyim dostum
Meselemin ne olduğuna yok hiç kuşkum
Yaşadım hayatımı dolu dolu
Oldum her yolun yolcusu
Ve dahası, daha dahası
Kendi yolumdan gittim
Pişmanlıklar –evet, oldu birkaç tane
Ama o kadar az ki, bahsetmeye değmez bile
Yaptım yapmam gerekeni
Ve hallettim istisnasız hepsini
Planladım çizdiğim her güzergâhı
Yol boyunca dikkatle attım her adımı
Fakat dahası, daha dahası
Kendi yolumdan gittim
Evet, bildiğiniz gibi birkaç defa
Isırdım çiğneyebileceğimden fazlasını
Ama her seferinde, düşer düşmez kuşkuya
Tükürdüm yuttuklarımı
Yüzleştim hepsiyle ve dimdik durdum ayakta
Kendi yolumdan gittim
Sevdim, güldüm, ağladım
Kaybetmekten payıma düşeni aldım
Ve şimdi süzülürken gözyaşlarım
Eğlenceli buluyorum hepsini
Düşününce yapıp ettiklerimi
Diyorum ki –hiç de utangaçlık yapmadan
Zaten bana göre değil öylesi
Kendi yolumdan gittim
Bir adam nedir ki, neye sahiptir?
Kendisine sahip değilse bir hiçtir
Gerçekten hissettiği şeyleri söylemelidir
Diz çöken bir adamın sözleri değil bunlar
Sicilim ispatımdır, darbeleri göğüsledim
Ve kendi yolumdan gittim

Elbette, ironi şu ki, Sinatra’nın öyküsünü 
anlatmayı ve onu modaların ötesine, 
zamanın dışına taşımayı amaçlayan 
“My Way”, onu zamanın tam ortasına 
yerleştirmişti: Büyük şöhreti olan bir 
adam, şöhretinin elinden kayıp gittiğini 
fark eder, kariyerinin düşüşe geçtiği anla 
toplumsal muhalefetin yükselişe geçtiği 
an çakışmıştır. “My Way” bir mücadele, bir 
direniş şarkısı olmaktan ziyade, yaralı bir 
hayvanın inleyişi, uçurumun kenarındaki 
bir ihtiyarın savunmasıdır.
“My Way”, o günlerde listelere egemen 
olan Dylan taklidi protest şarkılarını 
yankılıyordu. Öfkeli bir ihtiyarın ya da yaşı 
her ne olursa olsun miyadının dolduğunu 
bilen bir adamın protestosuydu bu. Bir 
zirve, bir amentü olması istenmişti, 
ama nasıl yaşanması gerektiğinden çok, 
nasıl ölünmesi gerektiğine dair gibiydi. 
Sözcüklerin seçimi, ironik biçimde de 
olsa, bir tehlike sinyali sayılabilirdi.
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