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ALBÜM KAPAKLARI; BEN BUYUM DEMEN�N EN KISA YOLU MUDUR? 

ALBUM COVERS; IS IT THE BRIEFEST WAY OF EXPRESSING WHO I AM? 

Tu�ba AYDIN ÖZTÜRK•••• 

 

Öz 

Albüm kapakları, de�i�en yeni medya dinamikleri ile beraber günden güne daha nostaljik 
görülse de elde tutulan kaset ve ya CD üzerindeki önemi bakidir. Kullanılan foto�raf, seçilen renkler, 
harflerin sayfa üzerindeki konumlanı�ı gibi teknik detaylar dinleyiciye o albüm ile ilgili fikir vermeye 
devam edecektir. 

Ele alınacak örneklerin ana konusu tasarım yerine kullanılan simgelerdir.“O” albümü satın 
almak için kısa süreli seçim �ansı olan dinleyici bilinç altında nasıl ikna edilmektedir?  

Grafik tasarımcılar bu konuyla ha�ır ne�ir olurken plak �irketleri ve ya �arkıcı/ grubun 
kendisi ne derece özgünlü�ün pe�indedir? Acaba, ben buradayım demek için özgün olmak mı 
önemlidir? Yoksa yaratıcı ki�iler için mevcut kalıpları kullanmak yeterli midir? 

Anahtar Kelimeler: Albüm Kapakları, Göstergebilim, Semiyoloji, Grafik Tasarım, Temsil. 

 

Abstract 

Although album covers may seem more nostalgic day by day  as a result of  evolving media 
dynamics, it’s value for the physical form of music such as casettes or CD’s  is abiding.Technical 
details such as  the picture on the cover, or the  colors that have been chosen, the position of the 
letters on the cover will continue to provide insight for the audience about the album. 

The main topic of the samples chosen are not design but symbols used.How does the 
consumer who has short time is convinced to buy that album through subconscious? 

As graphic designers are busy with that very concern, What is the level of originality that 
the artists or record companies desire? Is it mandatory to be original to say that “i am here” as an 
artist, or is it sufficient for creative artists to use known patterns? 

Keywords: Album Covers, Semiotics, Graphic Design, Represantation. 
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 Giri� 

Bir alı�veri� merkezinde kitap ve müzik market 
konseptli geni� bir ma�azada yerli ve yabancı sinema 
filmlerinin hemen yanında yer alan yüzlerce müzik 
CD’si göze çarpar. Son birkaç yıldır kaset devri -en 
azından büyük �ehirlerde- kapandı�ından bu yana 
fiziksel anlamda müzi�in ele avuca gelecek �ekilde 
satı�ının sa�landı�ı yegâne ürün CD olmu�tur. 

Ön tarafta en çok satılan 10 albüm arz-ı endam 
ederken di�er tarafta albümler türlerine göre 
sıralanmı�lardır. Bilinçli bir müzik tüketicisi olan ve hala 
müzik ar�ivi yapmaktan keyif alan azınlık dı�ında, 
geriye kalan ço�ul kitle için, etrafta dolanıp kitap ya da 
CD’lere göz atmak ta olan ki�ileri “O” CD ile bulu�turan 
�ey ne olabilir?  

Günümüzde görselli�in önem kazandı�ı 
bilinmektedir. Müzik endüstrisi açısından ele alınacak 
olursa ticari kaygılarla yapılan onlarca ürün arasında 
sıyrılabilmenin tek yolu müzikalite olmayabilir. 
Özellikle kitle ileti�im araçlarından televizyon ile kitlesel 
güce ula�an seyretme eylemi internet ile bir sonraki 
basama�a ta�ınmı�tır. Özellikle müzik videoları ve 
konumuz olan albüm kapakları için görselin önemi 
büyüktür. Türler arasında farklılık sa�layacak ön 
kabuller mevcuttur. Bu kabulleri sa�layan o müzi�in 
temsil etti�i kültürel kimlik ve davranı�lardır. Di�er 
yandan Baudrillard’ın ifadesiyle farklıla�ma ya da 
ki�iselle�me mantı�ı kodun kurallarına özgüdür. 

Uygulamada bir klip için ortalama 4 dakika, albüm 
kapaklarını incelerken belki saniyeler tüketiciye fikir 
vermeye yetmektedir. Müzi�in performans dünyasında 
yerini almasıyla salt duyusal olana hizmet etmeyece�i 
aslında beklenen bir sonuç olmaktadır. Kar�ıla�tırma 
yapılırsa bir konser performansı süresel açıdan video 
klip ya da albüm kapa�ı hakkında edinilen fikre göre 
daha �anslı konumdadır. Konser etkinli�i yalnızca 1- 2 
saatlik bir oldu-bitti durumu de�il; salona girildi�i 
andan itibaren içinde bulunulan bir atmosfer gibi 
dü�ünülmelidir. “Canlı” olmanın gücü dinleyiciye 
ula�makta, salona giri�, yerle�me, benzer müzik zevkine 
sahip ki�ilerin bir arada bulundu�u sosyal bir payla�ım 
durumu ve çıkı� ile belli gizli ritüelleri de içinde 
barındıran bir ayindir adeta. Haliyle burada edinilen 
fikirler deneyimlere dayanan ve ço�u kez kalıcı olabilen 
öznel fikirler do�urmaktadır. Ancak müzik albüm 
kapakları fikirlerini performans temsilleri üzerinden 
dinleyiciye ula�tırmaya çalı�maktadır.  

 Grafik tasarımcılar bu konuyla ha�ır ne�ir olurken 
plak �irketleri ve ya �arkıcı/ grubun kendisi ne derece 
özgünlü�ün pe�indedir? Acaba ben buradayım demek 
için özgün olmak mı önemlidir? Yoksa ben de 
buradayım demek için bildik ezberlerden �a�madan, ön 
kabullerin sa�ladı�ı konformist bakı� açısı yeterli midir? 

Konu aynı zamanda standartizasyon perspektifi 
açısından ele alınmalıdır.  

Grafik Tasarım Meselesi; 

Kara’ya göre; “Müzik kayıtlarının dinleyiciye 
ula�tı�ı ilk yıllarda plakların ambalajlarında ya da 
üzerlerinde a�ırlıkla yazıların olmasının ve daha 
sonraları 45’lik plak kapaklarında yazı ile beraber sadece 
sanatçıların porte ve boy foto�raflarının kullanılmaya 
ba�lamasındaki sebebin kayıt altına alınan müzik 
türlerinde çok çe�itlili�in olmaması ve ula�ılacak 
dinleyici kitlenin çok geni� olmamasından 
kaynaklanmasıdır.” 

Çe�it ço�aldıkça ürünün pazar içinde ya�ama �ansı 
gitgide azalmaktadır. Dünyada müzik endüstrisi 
özellikle pop müzik türünde kendi yıldızlarını 
yaratmaya ba�ladı�ında artık �arkıcının eserleri kadar 
giyimi, saçı, duru�u, kullandı�ı otomobil, ya�adı�ı ev de 
dinleyici ya da daha uygun ifadeyle izler kitle tarafından 
önem kazanmaya ba�lamı�tır. Türkiye’de ise durum çok 
da kolay açıklanamamaktadır. Tarihsel süreç içinde 
dönemin toplumsal olayları, filmleri, ekonomik- sosyal 
�artları vb. de�i�tikçe albüm kapakları da buna paralel 
olarak de�i�iklik göstermektedir. Örne�in 1970’lerde 
satı�a sunulmu� ve hatta kimi ba�arılı olmu� bazı 
albümler bugün internet sitelerinde 
“komik/ilginç/absürt albüm kapakları” �eklinde 
anılabilmektedir. Bu durum biraz tarihin bir oyunu 
olarak bugünden dünü anlama çabasının beyhudeli�iyle 
açıklanabilir. Bugünün anlam dünyasıyla geçmi�e farklı 
anlamlar atfediyor olmamız pek mümkün. 
Unutulmaması gereken di�er konu ise o dönemin sattı�ı 
durumun mizah olmasının katkısıdır. Zamanın ruhu 
denilen kavramdan albüm kapa�ı tasarımı da nasibini 
almı�tır ve alacaktır. Plaklar ardından kaset ve CD’ler 
derken görsellik albümlerin ticari ba�arısına olumlu 
manada etki eden bir unsur olarak sahnedeki yerini 
almaya hazırlanmaktadır. 

Tasarımın Elemanları ve �lkeleri 

Becer’e göre grafik tasarımın teknik anlamda 7 adet 
elemanı mevcuttur. (Özdemir,2011;116) Bunlar: çizgi, 
ton, renk, doku, biçim, ölçü ve yöndür. Konu 
bütünlü�ünü korumak adına burada renk konusu ele 
alınacaktır. Bilindi�i üzere her rengin psikolojik bir 
duygu içermesi konusu farklı bilim dallarının konusu 
olmaya devam etmektedir. Hemen her kaynakta 
bulunabilecek, renklerin hangi duygu ve hedeflere 
kar�ılık geldi�i sorusu, temelini fizik, nöropsikoloji gibi 
farklı bilim dallarından alabilmekle beraber duygu ve 
dü�ünceler bu konudaki geçmi� deneyimlerle de 
sabitlenmektedir. Gümü�tekin’in de belirtti�i üzere; 
“simgeler ve simgesel anlatımlar, farklı kültürlerin iç 
yapılarını, dünya görü�lerini, inanç sistemlerini; biçim, 
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renk, dü�ünce ve hareket olarak dı�a vurumu olarak 
ortaya çıkarır.”  

Kitle ileti�im araçları, görsel sanatlar ve reklamların 
etkisi ile renkler hakkında kabuller olu�mu� 
durumdadır. Örne�in ço�u kez kırmızı için hareket, 
enerji, i�tah açan, atak, çekici gibi ifadeler 
kullanılmasının sebebi sinema ba�ta olmak üzere görsel 
sanatların bu rengi kullanı� �ekli, �irket logoları ve alt 
metinde verdikleri mesajlar ya da kısaca “Kodlar 
Dünyası”dır.  Barthes’ın da ifade etti�i üzere; “metin, 
estetik bir ürün de�il, anlam aktarıcı bir kılgıdır. Bir yapı 
de�il, bir yapılanmadır; bir nesne de�il, bir çalı�ma ve 
bir oyundur…”  

Biraz daha kahverengi; 

1990’lı yıllarda Türk pop müzi�inin pazarın büyük 
kısmına sahip olmasıyla beraber geli�en video klip ve 
albüm kapak tasarımı meselesi kendi anlatısını da 
do�urmu�tur. Sektör büyürken kendi dili de 
olu�maktadır. Albümlerin yaz ve kı� albümü olarak 
ikiye ayrılması, sonbahar klibi, yazın hiti(!) gibi ifadeler 
öyle kabuller haline gelmi�tir ki tasarımcılar için yaz 
albümleri açık tonlarda, canlı renklerde, denizi, güne�i, 
enerjiyi yansıtmalıyken kı� albümleri romantizmi, 
hüznü yansıtmalıdır gibi bir kabul olu�mu�tur. 
Sonbahar albümü renkli ve hareketli yaz mevsimi 
sonrasında so�uyan havanın habercisi, kuruyan sarı 
yapraklar ve do�anın renginin verdi�i ça�rı�ımın müzik 
anlatımında kullanılması ça�rı�ımıdır. Tıpkı do�a gibi 
�arkılarında temposu dü�ecek sözler daha lirik bir 
havaya bürünecektir. Tema ayrılık, acı, hasret ve daha 
kı� olacaktır. Do�a; ça�rı�ımın kendisi olacaktır. 

 
�ekil 1. Teoman- �stanbulda Sonbahar Remixler. Nr 1 Müzik, 

2001 

76. Sure, 21. Ayet;   

“Üzerlerinde ye�il ipekten ince ve kalın elbiseler 
vardır; gümü� bilezikler takınmı�lardır. Rableri onlara 
tertemiz bir içki içirir”, der �nsan Suresi. Ye�il’in 
dünyevi hayattan kopup daha ilahi olana tekabül etmesi 
–Ye�il Pop- adını ta�ıyan bir terimin ortaya çıkmasına 

sebep olmu�tur. Ahmet Çakır, Ye�il Pop terimini kitle 
ileti�im araçlarının ço�alması ve popüler kültürün etkisi 
kar�ısında direnemeyen kitlenin ortaya koydu�u müzik 
türü olarak yorumlamaktadır. Çakır’a göre bu kitle 
kendini popüler olanın dı�ında hissetmek istemez. Dini 
müzik içerikli albümlerin büyük ço�unlu�unda “ye�il” 
rengi kullanılmaktadır, dı�ında kalanlar ise lale, gül 
bahçeleri vb. gibi benzer �ekilde Kur’andaki cennet 
tasvirine yakı�ır biçimde tasarlanmaktadır. Denebilir ki 
albüm kapakları müzikal içerik ile uyum halinde 
olmaktadır. 

 

�ekil 2: Kemal �im�ek- Canı Dilden Allah Derler. Nadir 
Müzik,2008 

 

�ekil 3: Mehmet Emin Ay, Mustafa Demirci- Muhammed 
A�ıkları. Beyza Müzik, 2001 

 

�ekil 3: Vesim Aras- Gönlümün Sultanı.Hicaz, 2009 
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Karanlık ve Kan; 

Siyah ve kırmızı gerek dünyada gerekse Türkiye’de 
metal/heavy metal türünde müzik yapan grupların 
sıkça kullandı�ı renklerdir. Müzi�in do�asında var olan 
ölüm, karamsarlık, depresif ruh hali, öfke gibi konu 
ba�lıkları hem �arkı sözlerinde hem de müzi�in icra 
edili�inde, enstrüman ve vokalin kullanı�ında kendini 
göstermektedir. Sözel içeri�i olu�turan temalar, ölüm, 
tanrı tanımazlık, �iddet, ökültizm, mistizm ve sosyal 
ele�tiridir (Çerezcio�lu,2013;16). �çinde bu hissiyatı 
barındıran bir albüm, kapa�ıyla da karanlı�ı ve kanı 
temsil edecektir.   

 
�ekil 4: Megadeth- Peace Sells. Capitol Catalog,2011 

 
�ekil 5: Diken- �syan. Raven Records, 2009 

 
�ekil 6: Cenotaph- Reancarnation In Gorextasy.Atlantis, 2007 

Temel Tasarım �lkeleri ve Müzik Albüm 
Kapaklarına Uygulanı�ı 

�lkeler; denge, orantı ve görsel hiyerar�i, görsel 
devamlılık, bütünlük ve vurgulamadır. Bilindi�i üzere 
albüm ön, arka kapak ve iç sayfalardan olu�ur. Ancak 
burada konusu edilen kısım yalnızca ön kısımdır. Bunun 
nedeni vitrinde görülen kısmın albüm kapa�ının ön 
tarafı olmasıdır. �nternet kullanımının bugün ki kadar 
yaygınla�madı�ı ve dolayısıyla verilerin bu denli hızlı 
payla�ılmadı�ı geçen on senelerde fiziki formatta bir 
albüm satın alındı�ında ön ve arka kapak incelenebilir 
fakat iç sayfalarla ilgili fikir sahibi olunamazdı. �ç 
sayfalarda �arkıların sözleri, söz yazarı, besteci, aranjör, 
müzisyenler, menejer, vokalistler, yapımcı ve da�ıtımcı 
firma, foto�rafçı, saç ve makyajdan sorumlu olan 
herkesin isimleri yer almaktadır. Dolayısı ile 
yaratımdaki kolektif ruh bu sayede hissedilmektedir. 
Günümüzde ise albümlerin CD ya da kaset satı�larının 
çe�itli sebeplerle dü�ü� ya�adı�ı bilinmektedir. Bunun 
pek çok sebebi olmakla beraber internet üzerinden mp3 
indirme öncelikli sırayı almaktadır. Bu yolla bir albüm 
indirildi�inde sıkı�tırılmı� dosyada albümdeki �arkılar ve 
ön kapak resmi yer almaktadır. Üretim a�amasında yer 
alan kimselerin isminin zikredilmesinin gereksizli�i 
ortaya çıkmaktadır. Ba�ta bahsedilen kolektif çalı�ma 
disiplini elemanları isimsiz kahramanlara 
dönü�mektedir. Ön kapa�ın indirilebilmesinin nedeni 
onlarca dosya arasından görsel ayırt edilebilmeyi 
sa�lamasıdır.  

Teknik anlamda pek çok eleman ve ilkeye sahip 
olan tasarım konusu i� müzik albümüne geldi�inde tüm 
potansiyelini kullanmamaktadır. Ço�u kez sanatçının 
foto�rafı, ismi ve albümün isminin kullanılması yeterli 
olabilmektedir. Hızlı üretim sebebiyle kendi içinde konu 
ve estetik bütünlü�ü sa�layamayan albüm kapaklarının 
klasikle�mesi çok zor gözükmektedir. Bu ba�lamda 
müzik plak kapaklarının tasarımında dikkat edilmesi 
gereken unsurlar �unlardır: 

� Dinleyici kitlenin görsel algı durumu 
� Albümün ve sanatçının müzikal yapısına uygun 

biçim ve renkler seçilmesi 
� Tarz ve anlayı�lara özgün fikirler 
� Tipografik unsurların yapıyı desteklemesi  
� Kompozisyon ö�elerinin bir kimlik yansıtması 

(Kara,2008;28) 
Örnek-1: Türk Sanat Müzi�i, Türk Kahvesi, 

“Alaturka ifadesi” 
Dinleyicinin algı meselesi öznel bir konu olmakla 

beraber, ki�ilerin içinde ya�adı�ı toplumun kültürel 
alı�kanlıklarına göre de �ekillenmektedir. Ki�inin 
gördü�ü somut nesne ile ona yükledi�i soyut anlam 
arasında anlamlandırma dünyası açısından farklılıklar 
olabilmektedir. A�a�ıdaki örnekte “Cafe Alaturca” adını 
ta�ıyan Türk Sanat Müzi�i albümü kapa�ında çini 
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i�lemesi bir Türk kahvesi fincanı ve fincanın içinde 
Türkiye haritası yer almaktadır. Arka kapakta gün 
batımı, deniz ve martılar vardır. Cafe Alaturca yazısının 
karakterleri el yazısı ile yazılmı� ve bu �ekilde estetik bir 
görünüm kazanmı�tır. Albümde �arkıcının ismi yer 
almamaktadır. Da�ıtım firmasının internet sitesinde 
online satı� için hazırlanan albüm künyesine 
bakıldı�ında �arkıcının ismi görülmektedir. Albüm 
büyük ihtimalle sadece Türk dinleyicisi için de�il, 
yabancı alıcılar için de hazırlanmı�tır. Çünkü ön kapakta 
“Türk Sanat Müzi�inin En Güzel En Seçkin Eserleri” 
ifadesi �ngilizce olarak da eklenmi�tir. Ayrıca albümün 
ismi Türkçe de�ildir. Ama yabancı dil bilmeyen Türkler 
için de anla�ılabilir. 

 
�ekil 7: Cafe Alaturka. Esen Müzik,2008 

 
�ekil 8: Cafe Alaturka. Esen Müzik,2008 (arka kapak) 

Yukarıda sıralanan müzik albüm tasarımında 
dikkat edilmesi gereken unsurlar açısından kapak 
foto�rafları tekrar incelendi�inde, dinleyici kitlenin bir 
�ehirli alı�kanlı�ı denebilecek Türk kahvesi içme 
kültürüne sahip oldu�u ve bu sebeple kitlenin görsel 
algısına hitap etti�i söylenebilir. Kahve günlük hayatın 
bir parçasıdır ve ikram edilme özelli�i ile birlikte sosyal 
bir statü göstergesi olarak e�lence, sohbet, misafirlik gibi 
sosyal kurumların içece�i olmu�tur. (Açıkgöz’den 
Aktaran Ulusoy, 2011; 161) Geleneksel addedilen Türk 
Sanat müzi�i türü yine geleneksel bir içecek olan kahve 
ile temsil edilmi�tir.  

 Yazı karakteri, biçim ve renkler müzik türü ile 
uygunluk içindedir. Ayrıca kompozisyon ö�eleri tek tek 
ele alındı�ında bir kimlik meydana getirmektedir. 

Albüm tanıtım yazısında; “Ak�am yeme�inden sonra 
kahvenizi yudumlarken “Cafe Alaturka”yı dinlemenizi 
tavsiye ediyoruz.” diyerek kimlik vurgulanmı�tır.  

Örnek-2: Müzik Türü ve Hissettirdi�i Ya�am Stili 
Alternatif ya da pop- rock türünde �arkılarla 

tanınan �arkıcı Nev’in iki farklı albümde büründü�ü iki 
farklı ruh hali tezimizi desteklercesine “Ben buyum” 
demektedir. A�a�ıdaki ilk örnekte kendi tarzında 
seslendirdi�i �arkıların yer aldı�ı “Yokum” albümü 
di�erinde ise Türk Sanat Müzi�inden seçme �arkıların 
oldu�u “Bir Nev-i Alaturka” albümü yer almaktadır: 

 

 
�ekil 9: Nev- Yokum. Pasaj Müzik, 2011 

  

 
�ekil 10: Nev-  Bir Nev-i Alaturka. Pasaj Film Müzik, 2010 

 
�ki albümde de �arkıcı beyaz fon üzerinde siyah 

renkte giysiler içinde görünmektedir. Ancak ilki 
söyledi�i �arkıların türüne yakı�ır �ekilde daha spordur. 
�kincisinde ise Türk Sanat Müzi�i icracılarının bildik 
görüntüsü olan takım elbise, kravat ve yaka 
mendilinden olu�an müzi�in türüne uygun dü�ecek 
�eklide daha klasiktir. �ki foto�rafta da �arkıcı ba�ını aynı 
yöne çevirmi�tir. �kisinde de gözleri kapalıdır. Özellikle 
�arkıcının ikinci albüm kapa�ında “Alaturka” 
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yorumculu�unun getirdi�i hu�u bulmu� ifade yüzünde 
belirmektedir. Ayrıca ilk kapakta �arkıcının elinde gitar 
olması yaptı�ı müzik türü ile ilgili fikir vermektedir. Bu 
anlamda unsurlar dikkate alındı�ında dinleyici kitlenin 
görsel algısını do�ru yöne çekebilecek bir görüntü elde 
edilmi�tir denebilir. Görsellik arayı�ı dı�ında müzikal 
yapıya da uygunluk söz konusudur. Yazı karakteri bir 
önceki örnekte oldu�u gibi Sanat Müzi�i albümünde 
daha kıvrımlı harflerin oldu�u, el yazısı esteti�i 
�eklindedir. Aslında bu iki albüm kapa�ında arka fon, 
giysi renk seçimi, albüm ve �arkıcı isminin yazıldı�ı 
renk birbirleriyle neredeyse aynıdır.  

Aradaki temel fark, duru� farkıdır. �ki farklı yorum, 
iki farklı yorumcudur kar�ımızdaki. �arkıcının müzi�ine 
yakla�ımı ve onu anlatı� �eklidir farklı olan ve do�al 
olarak de�i�en ya�am stilidir. “Ben buyum ve içeride 
böyle bir �ey oldu�unu vaat ediyorum”, demektedir.  

 Konuya ba�ka bir pencereden bakıldı�ında ise 
kapakta �arkıcının foto�rafının, isminin ve albüm 
isminin yer aldı�ı ve neredeyse tek tiple�mi� bir 
düzenleme ortaya çıktı�ı görülür. Türk müzik sektörü 
içinde yer alan albüm kapaklarının çok büyük 
ço�unlu�unun bu �ekilde kurgulandı�ı ilk gözlemde 
hatıra gelen bir gerçektir. Ancak istatistikî nesnel 
gerçekli�i bulmak adına çok daha detaylı bir ara�tırma 
yürütülmesi gerekti�inin altı önemle çizilmelidir.  

 
 Örnek-3: Farklı Türler, Farklı Kimlikler 
Müzik türlerinin hem dinleyici hem icracı için belirli 

kalıplarda davranı� �ekilleri gerektirdi�i ve kodlara 
sahip oldu�u ortadadır. Dinledi�imiz türe uygun bir 
görsel görmek isteriz kar�ımızda, çünkü ezberlerimizin 
�a�maması gerekir. E�er illaki �a�acaksa da sistem farklı 
olanı öncelikle reddedecek sonra zaman içinde 
içselle�tirecektir. 

�arkıcı Gülay 1990’lı yıllarda müzikal kariyerine bir 
pop müzik �arkıcısı olarak ba�lamı� ve “Cesaretin Var 
mı A�ka” isimli �arkısı ile be�eni kazanmı�tır. Aradan 
yıllar geçmekte ve Gülay bir Türk Halk Müzi�i 
yorumcusu olarak müzikal kariyerine devam 
etmektedir. 2000’li yıllardan itibaren Halk Müzi�i 
alanında programlar yapmaya, konserler vermeye 
devam etmi�tir. A�a�ıda �arkıcının iki farklı türde 
yayınlanmı� albümleri yer almaktadır: 

 

 
�ekil 11: Gülay- Cesaretin Var mı. Kalan Ses,2004 

 

 
�ekil 12: Gülay- Dalgalar. Seyhan Müzik, 2006 

 
�ki albüm kapa�ı incelendi�inde pek çok açıdan 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Biçimsel olarak renk, ton, 
yazı karakterlerinde farklılıklar vardır.  

Ancak en büyük de�i�imi müzik türü ve dolayısıyla 
kimlik ya�amı�tır. Ba�ında yazması, yana�ında dövmesi 
ile Gülay daha ‘halk müzi�ine özgü biçimsellikte’ 
gözükmektedir. Duman’ın da ifade etti�i üzere; “giyim 
ve giyim unsurları Türk milletinin günlük hayatının bir 
parçasıdır ve kültürün bir göstergesi olarak duygu, 
dü�ünce, hayal ve tecrübelerini dile getirirken 
kullandı�ı araçlardan biridir”. Bu durumda müzik türü 
ile albüm kapa�ı özde�le�mekte ve sürprizsiz bir 
biçimde uyu�maktadır. �arkıcı, hitap etmek istedi�i halk 
müzi�i dinleyicisinin ezberinde olan bir görsel 
yakalamaktadır. Aynı yorumcu farklı zamanlarda farklı 
kodlarla farklı bir söz söylemektedir. Ancak bu farklılık 
izleyici açısından kabul görür çünkü Benjamin’in 
deyimiyle; “Sahne sanatçısının sanatsal edimi, izleyiciye 
do�rudan sanatçı tarafından, kendi ki�ili�i aracılı�ıyla 
sergilenir.” 
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Göstergeler Dünyası 
 

 
�ekil 13: Erdal Erzincan -Girdab-ı Mihnet. Kalan Ses, 2011 

 

 
�ekil 14: Saffet �im�ek- Dört Mevsim Türküler.Anadolu Tur 

Reklam, 2012 

 
�ekil 15: Ozan Garip Ünlü- Çulsuz. Özdiyar Müzik Yapım Plak, 

2011 
 

 
�ekil 16: Osman Sökmen- Ayrılık Türküsü. Ulusu Müzik Yapım, 

2011 
 

2011 yılı Aralık ayı itibariyle son 6 ayda satı�a 
sunulan Türk Halk Müzi�i albümlerinden rastgele 
seçilen albümler arasında kapa�ında ba�lama olmayan 
bir kapa�a rastlamak oldukça zor. Özellikle erkek 
yorumcular için anlamlı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Bayan �arkıcıların albüm kapaklarında, yeti�kin 
yorumcular için daha mahalli, etnik görüntüler yer 
alırken genç �arkıcılar için durum daha belirsiz. Bir tür 
türsüzlük, melezlik, karı�ımın söz konusu oldu�u 
popüler bir söylem söz konusudur.  

Ba�lama sazı Halk müzi�inde dini, sosyal ve 
kültürel ba�lamıyla büyük önem ta�ıyan bir enstrüman 
olarak kar�ımıza çıkmaktadır.  

Görsel örnek te�kil etmesi açısından yalnızca 
yukarıdaki örnekler ele alındı�ında bile bu çalgının 
sembolik açıdan da önemli bir yeri oldu�u hatta halk 
müzi�i ile özde� hale geldi�i görülmektedir. Neredeyse 
Halk müzi�i ba�lama ya da ba�lama çalmak demektir. 
Dinleyici kitlenin görsel algısı da bu �ekilde 
i�lemektedir. Bir müzik markette bu kapakları gören 
biri, �arkıcıyı tanımıyor olsa bile bu albümün türünü 
bilmektedir. Buradaki kapaklar di�er örneklerden farklı 
olarak; giyim, duru�, mimik, do�a gibi yan 
belirteçlerden ayrılarak müzi�in kendisinin müzi�e 
referans oldu�u kapaklardır. Ba�lama varsa bu albüm 
zaten halk müzi�i albümüdür. Benzer durum bir konser 
afi�i için de geçerli olmaktadır. Sanatçı tanınmıyor olsa 
bile afi�te ba�lama çalarken çekilmi� bir foto�raf varsa 
özellikle Halk müzi�i dinleyicisinin dikkatini çekmeyi 
ba�armaktadır. Örneklerden hareketle denilebilir ki 
tasarım unsurlarında gözetilen ‘albümün ve sanatçının 
müzikal yapısına uygun biçim ve renk kullanılması’ 
konusu kendili�inden çözüme kavu�maktadır. Tarz ve 
anlayı�lara göre özgün fikirler üretilmesi konusunda 
sorgulanması gereken noktalar oldu�u açıktır. 

Tasarım Yerine Temsili Simgeler    
Görülen o ki yüzlerce CD arasından fark edilmeye 

çalı�an bir albümün dayana�ı özgünlükten ziyade var 
olan kabullerden �a�mamak, sınırları iyi belirlenmi� 
konumlarda ikamet etmektir. Ço�u kez gelenekten 
beslenen albüm kapakları için bildik dinleyici kitle ile 
kurulan diyalog önemlidir. Örne�in kına gecesi 
albümleri her zaman satabilir. Çünkü bu gelenek belli 
bir zamana ba�lı olmayan bir etkinliktir. �nsanlar bu gibi 
törenlerde dans etmek isterler, kına gecesi albümünün 
hangi plak �irketinden çıktı�ı, hangi müzisyenlerin 
çalgıları çaldı�ı de�il sadece müzi�in “o” müzik olması 
önemlidir. Burada farklılık de�il benze�im 
aranmaktadır. Bu tür albümlerin düzenli olarak satı�ının 
olması gücünü burada almasından kaynaklanmaktadır. 

Popüler müzik albüm kapaklarına bakıldı�ında bu 
durumdan çok da ayrı bir tablo çıkmamaktadır 
kar�ımıza. Müzik türleri de belli geleneksel de�erlere 
sahip olarak gününü in�a etmektedir. Yaratılan kimlikler 
ve bu kimliklere hayat veren aktörler. Örneklerden de 
görüldü�ü üzere Sanat Müzi�i icra eden biri takım 
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elbise giymeyi; Halk müzi�i yorumcusu bir ba�ka kimse 
ba�ına yazma takmayı uygun görmektedir. Biçim, 
müzi�in kendisine eklemlenmi�tir.   

Sonuç olarak; amaç iyi bir tasarım yapmak mıdır 
sorusu akıllara dü�mektedir. Türler arasındaki stil, 
hayat tarzı, kimlik, hedef kitle farklılı�ından ödünç 
alınan ana temsiller ve bu temsillerin simgeleri i�i 
kotarmaya yetmektedir. Burada stil, sosyal grupların 
de�er ve kimliklerin ifadesi olarak anla�ılmalıdır 
(Edgar,Sedgwick, 2007;358) Bu durum da Adorno’nun 
1940’lı yıllarda endi�e ederek üzerinde durdu�u 
“standartla�ma” sorunsalını tekrar gündeme 
getirmektedir. Türler arası farklılıklar çok keskin gibi 
gözükmesine ra�men, türlerin kendi içinde yarattı�ı 
standart söylemler mevcuttur.  

Son yıllarda ise bu durum bir boyut daha atlamakta 
ve türler arası standartla�maya do�ru gidi� kendini 
göstermektedir. Ki bu durum tüm müzik ürünlerini tek 
havuzda toplamak anlamına gelmektedir. Bir sahne 
sanatçısının programlarında “her tür �arkıyı söylemesi” 
gibi her tür müzik türüne hitap eden bir semboller 
evrenini mi olu�acaktır? Durum böyle olunca “Ben 
buyum” demenin en kısa yolu olan albüm kapakları 
kendi kod dünyasında dinleyicisini yanıltmamaya 
devam edecek gibi gözükmektedir. 
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