


“AŞK”LA YAPILAN, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ 
YERLİ VE MİLLİ ALBÜMÜ:

SEN AĞLAMA
Türkiye’de arabesk ve taverna albümlerinin peynir ekmek gibi sattığı bir dönemde yayınlanan “Sen Ağlama” 
albümü, Türk pop müziğinin olduğu kadar Sezen Aksu kariyerinin de en önemli plaklarından biri olmuştur. 

Sembol Plak etiketiyle yayınlanan plak 2 milyonun üzerinde satış rakamı yakalayarak 
Türk pop müziği adına bir rekora imza atmıştır.

Michael Kuyucu

‘ilk büyük hiti “Kaybolan Yıllar” olmuştu, 
seksenlerin başında Attila Özdemiroğlu ile 
beraber hazırladığı “Firuze” ona büyük bir 
hit kazandırmıştı. Ama asıl yükseliş,  hem 

kariyerinde hem de hayatındaki en büyük aşk olan 
Onno Tunç ile gerçekleştirdiği “Sen Ağlama” plağı 
ile başladı.

Ajda Pekkan’ın “Süperstar 83” plağı dışında o 
dönemlerde doğru dürüst satan bir 
pop albümü yoktu. Popçuların çoğu ya 
arabeske yönelmiş ya da pılını pırtını 
toplayıp müzik dünyasından çekilmeyi 
tercih etmişti.  O dönem Sezen Aksu ise 
daha sonra büyük aşk yaşadığı Onno 
Tunç ile beraber çalışmaya başlamış ve 
bu çalışmayı bir plağa dönüştürmenin 
planlarını yapıyordu. 

Sezen Aksu’nun Riski
1984 yılında yayınlanan “Sen Ağlama” 
plağında Sezen Aksu kendisini A’dan 
Z’ye Onno Tunç’a teslim etmişti. Usta 
müzisyen daha önce Ajda Pekkan başta 
olmak üzere pek çok yorumcunun 
albüm ve şarkılarında aranjörlük yapmıştı ama 
o da ilk kez bir albümde aranjörlüğün ötesinde 
bir göreve soyunmuştu. Buna ister prodüktörlük 
deyin ister süpervizörlük. Özetle Onno Tunç ilk kez 
bir albümde tüm ipleri eline almıştı. Ufku batıya 
dönük bir müzisyen olan Tunç, tamamen batı 
enstrümanlarıyla Avrupai bir albüm hazırlamak 
niyetindeydi.
  
“Sen Ağlama” plağında on şarkı yer aldı. Bu 
şarkıların yedi tanesinin bestesi,tamamının ise 
düzenlemeleri Onno Tunç imzası taşıyordu. Minik 
Serçe kariyerinde ilk kez her şeyi ile kendisini Onno 
Tunç’a emanet etmişti. Albümün açılış şarkısı “Sen 
Ağlama” nın sözleri Aysel Gürel ile Sezen Aksu 
imzası taşırken, beste ve düzenlemesi Onno Tunç 
imzası taşıyordu. Beş küsur dakikalık uzun bir 
şarkı olan “Sen Ağlama”, klasik müzik kökenli olan 
Onno Tunç’un düzenleme tavrı ile o güne kadar hiç 
duyulmamış bir “yerli” sound sunmuştu. Senfonik 
yaylıların konuştuğu, ritim atakların ve ritim 
modülasyonların, tabiri caizse cirit attığı müthiş bir 
düzenleme…

Onno Tunç “Sen Ağlama” plağını yaparken 

son derece radikal hareket etmişti. Yaylılardan 
oluşan bir senfonik orkestra kullanmış, kayıtlarda 
Sezen Aksu’nun sesine farklı bir efekt vermiş ve 
neredeyse hiçbir doğu enstrümanı kullanmamıştı. 
Oysa bu Sezen Aksu için bir riskti, çünkü önceki hiti 
“Firuze”de, Attila Özdemiroğlu ona doğu ile batının 
ortasında, sentez bir sound hazırlamıştı. Bu plakta 
ise yüzünü tamamen batıya çevirmişti.

Plağın A Yüzünde Sezen Beşte Beş Yaptı
Plağa adını veren bu şarkı, yani “Sen Ağlama” 
öylesine sevildi ki, bir anda tavernacıların 
kasetlerinden tutun da, arabeskçilerin albümlerine 
kadar pek çok albümde yer alırken, o yıllarda sahne 
alan hemen hemen herkesin sahne repertuvarına 
girmeyi başarmıştı. Şarkının pek çok coverı yapıldı 
ama bence en güzeli 1985 yılında “Belki Bir Gün” 
adlı albümünde Ferdi Özbeğen‘in yaptığı cover 
oldu. Osman İşmen şarkıyı biraz daha yumuşatmış 
ve şarkıya biraz da alaturka ruh katarak 
yorumlatmıştı Ferdi Özbeğen’e.

Plağın ikinci şarkısı “Haydi Gel Benimle Ol” da 
Onno Tunç ‘un yazdığı yaylıların kalitesine çok az 
şarkı erişebilmiştir. Bir mini senfoni dinler gibiydi 
dinleyici o şarkıda, melodik yapı ve Aysel Gürel’in 
aşka davet eden sözleri ile ticari müzikle kaliteli 
müzik arasında muazzam bir denge sağlanmıştı.

Plağın ikinci büyük hiti “Geri Dön” Sezen Aksu’nun 
sözleri ve Onno Tunç’un müziği ile Türk popunun en 
büyük şarkılarından biri olmayı başardı. Daha sonra 
bu şarkının bir Anadolu Ermeni bestesi olduğu 
iddia edilse de bu iddia ne kanıtlanmış ne de Onno 

Tunç’un kariyerini etkilemiştir.

“Firuze” albümünde daha aktif olan Atilla 
Özdemiroğlu bu albümde sözleri Sezen Aksu’ya ait 
“Yeter” adlı bestesiyle yer aldı.  Özdemiroğlu’nun 
bu agresif bestesine Onnu Tunç öylesine bir 
düzenleme yaptı ki haykıran bir Sezen Aksu 
dinledik.  Bu şarkıyı daha sonra Yonca Lodi’de 
coverlamış ve yeniden gündeme getirmişti. Plağın 

A yüzü “Bu Gece” adlı melodik ve 
modernitenin sınırlarını zorlayan şarkı 
ile tamamlanıyordu. Şaka gibi bir 
şeydi belki ama Sezen Aksu beşte beş 
yapmıştı.

Plağın B Yüzü 
“Sen Ağlama” plağının B yüzü albümün 
en otantik şarkısı “Dağlar Dağlar” ile 
açılıyordu. Siz benim otantik dediğime 
bakmayın, Onno Tunç, Sezen Aksu’nun 
vizyonunu batıya döndürme yeminini 
bozmamaya gayret edercesine bu 
şarkıyı da ustaca düzenlemiş ve çok 
ilginç bir marş düzenlemesi yapmıştı. 
Sezen Aksu – Ali Kocatepe birlikteliği 

seksenlerin başında çok verimli işler vermişti. 
“Heyamola” adlı şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması 
Türkiye elemelerinde yarışan ikilinin müzikal 
dostluğu “Sen Ağlama” albümünde de devam 
etmişti. Sezen,  Sabahattin Ali’nin şiirleri üzerine Ali 
Kocatepe’nin yaptığı  “Dağlar Dağlar” ve “Çocuklar 
Gibi” adlı iki besteyi  bu plakta seslendirmişti.

“İşte biz o gün tükeneceğiz...” Seksenler için 
aşkı farklı bir bakış açısı ile sorgulayan bir şarkı. 
Mükemmel bir gitar intro melodi ile açılışı yapan 
şarkı, o güne kadar kimsenin duymadığı kalitede 
bir Türkçe pop şarkı dinletisi sunuyordu. Buna 
özellikle vurgu yapmam gerekir, o dönemlere kadar 
genelde bu tarz kaliteli düzenleme ve besteleri 
aranjmanlarda dinlemeye alışmıştı Türk pop 
müziği dinleyicisi. Melih Kibar’ı bir kenara koyarsak 
Onno Tunç’un bu girişimi Türk popunun günümüz 
deyimiyle en önemli milli ve yerli adımı olmuştu. 
Çünkü tüm besteler Türk besteciler tarafından 
yapılmış, plakta bir tane bile yabancı aranjman yer 
almamıştı.

Plağın B yüzünde, dördüncü sırada belki de bu 
albümde en sönük kalan şarkı “Bir Başka Aşk” yer 
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aldı. Bu şarkı köşede gizli kalan ve keşfedilmeyi 
bekleyen Sezen Aksu klasiklerinden biri.

Eurovision’da Gelen Başarısızlık 
Hitleri Getirdi
Sezen Aksu seksenli yıllarda Eurovision Şarkı 
Yarışması’na katılmayı çok kez denemişti. Birinde 
Özdemir Erdoğan,  diğerinde Ali Kocatepe ile 
denemeler yapmış, Eurovision Türkiye Finalleri 
ulusal elemelerinde yarışmış ama hiçbirinde 
Türkiye’yi temsil etme hakkı elde edememişti. 
Benzer kaderi Onno Tunç ile de yaşadı. 1984 yılında 
Eurovision Türkiye elemelerinde, sözleri Aysel 
Gürel’e müzik ve düzenlemesi Onno Tunç’a ait 
olan “Bin Dokuzyüz Kırkbeş” adlı şarkı ile yarışan 
Sezen Aksu o yıl da Türkiye’yi Eurovision’da temsil 
etme hakkını kazanamamıştı. O yıl seslendirdiği 
“Bin Dokuzyüz Kırkbeş“ senfonik barok pop 
düzenlemesi ile Onno Tunç’un ne kadar önemli bir 
klasik müzik kökenli müzisyen olduğunu herkese 
gösterdi. Bu şarkı bu plağın B yüzünün beşinci 
şarkısı olarak yer aldı. Bu şarkı belki bir hit olmadı 
ama içerdiği sosyal mesajlı sözler ve Onno Tunç’un 
mükemmel düzenlemesi ile Türk popunun en 
kaliteli bestelerinden biri olmayı başardı. Senfonik 
bir orkestraya göre düzenlenen şarkıda orkestra 
adeta uçuyordu şarkıyı icra ederken.

Rekor Bir Satış
“Sen Ağlama” sadece o dönem resmi kayıtlara 
göre 2 milyonun üzerinde satmıştı. Buna korsan 
kasetleri ve bugüne kadar devam eden satışları da 
eklersek, bu albümün temiz 5 milyonun üzerinde 
bir satış yakaladığını söylemek mümkündür. 
Plak daha sonra Sezen Aksu’nun yapım firması 
SN müzik tarafından CD olarak yayınlandı. 2017 
yılında da Bayar Müzik tarafından tekrar LP olarak 
müzik marketlere sunuldu. Bayar Müzik bu plağı 
yayınlarken SN müzikten “Neden” adlı Sezen Aksu 
şarkısını da aldı ve plağın sonuna ekledi. Bu şarkı ilk 
kez bu plakta yayınlandı. İlk “Sen Ağlama” plağını 
yayınlayan Sembol müzik,müzik endüstrisinde 
doksanlı yılları göremeden kapandı. İlk yayınlanan 
“Sezen Aksu” plağı internet sitelerinde 750 TL 
‘ye kadar varan fiyatlarla satışta. 2017 yılında 
yayınlanan “Sen Ağlama” plağı da şu an stoklarda 
yok, plak bazı internet sitelerinde 200TL’ye 
satılıyor. 

Sezen Aksu – Sen Ağlama /
Sembol Plak – 1984
A Yüzü
1.Sen Ağlama (Aysel Gürel & Sezen Aksu – Onno 
Tunç)
2.Haydi Gel Benimle Ol (Aysel Gürel – Onno Tunç)
3.Geri Dön (Sezen Aksu – Onno Tunç)
4.Yeter (Sezen Aksu – Atilla Özdemiroğlu)
5.Bu Gece (Sezen Aksu – Onno Tunç)

B Yüzü
1.Dağlar Dağlar (Sabahattin Ali – Ali Kocatepe)
2.Çocuklar Gibi (Sabahattin Ali – Ali Kocatepe)
3.Tükeneceğiz (Sezen Aksu)
4.Bir Başka Aşk (Aysel Gürel – Onno Tunç)
5.Bin dokuzyüz Kırkbeş (Aysel Gürel – Onno Tunç)
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