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İTÜ TV ve Radyosu

Piyano başında İTÜ’lü bir mimar: Şevket Uğurluer

Her şeyin bir ilki var
“Bir tane kuyruklu küçük piyano vardı. Davulu biz kurduk, kontrbası, gitarı getirdik, Kanat
Gür, İlhan Feyman vardı orkestrada. Şarkı söylüyoruz, vokal yapacağız, ama doğru dürüst
yapamıyoruz, sadece bir tane mikrofon var... Şimdi tam nostalji. Ama o kadar güzel ki,
bunu yaşamış olmak çok önemli...“ Uzun yıllardır her hafta TRT ekranına “Anılarla Müzik”
programıyla konuk olan Şevket Uğurluer’in bir İTÜ’lü olduğunu biliyor muydunuz?
Mimarlık Fakültesi’nden 1961’de mezun olan Şevket Uğurluer, İTÜ TV günlerini, mimarlık
ve müzik tutkusunu anlatıyor.

‹TÜ TV’nin faal oldu¤u y›llarda,
Mimarl›k’ta ö¤renciydiniz de¤il
mi?
ﬁevket U¤urluer: Ö¤renciydim
tabii. Ben 1956 giriﬂliyim. 1960 senesinde veya 61 baﬂ›nda ç›kt›m
‹TÜ televizyonuna. Bir kuartetimiz
vard›. O zaman Türkiye’de meﬂhur
olan baz› orkestralar ç›kard› yay›nlara. Biz o zaman Çayhane’de çal›ﬂ›yorduk, eski Site sinemas›n›n
yerinde... Bizi izleyip çok be¤endiler ve televizyonda yar›m saatlik
bir konser vermemizi istediler.
Taﬂk›ﬂla’da m›yd› stüdyo?
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Gümüﬂsuyu’nun Taﬂk›ﬂla’ya
bakan yönünde, Gümüﬂsuyu’na
bitiﬂik binada çekimin yap›ld›¤›n›
hat›rl›yorum: ﬁimdi Dolmabahçe’ye inerken, sa¤ taraftaki simsiyah bina olmal›... Ama Dolmabahçe’ye inen yol yoktu o zaman. Biz
Taﬂk›ﬂla’da ö¤len 1’de dersimizi
bitirirdik, tarladan yürüyerek Gümüﬂsuyu’na gelir, yeme¤imizi orada yerdik, 75 kuruﬂa. (gülüyor) 80
kuruﬂ ö¤len, 75 kuruﬂ akﬂam yeme¤i...
O günkü ortam› biraz anlat›r
m›s›n›z?
Stüdyo demeye bin ﬂahit laz›m. Bir odayd›, stüdyo de¤ildi zaten. D›ﬂar›ya aç›k bir çift cam›
olan, ayd›nl›k bir yerdi, yal›t›m gibi bir ﬂey de yoktu. Bir tane kuyruklu küçük piyano vard›. Davulu
biz kurduk, kontrbas›, gitar› getirdik, Kanat Gür, ‹lhan Feyman vard› orkestrada. ﬁark› söylüyoruz,
vokal yapaca¤›z, ama do¤ru dürüst yapam›yoruz, sadece bir tane
mikrofon var... ﬁimdi tam nostalji.
Ama o kadar güzel ki, bunu yaﬂam›ﬂ olmak çok önemli. Her ﬂeyin
bir ilki var. Yar›m saat konserimizi
verdik, epey ilgi gördü ki, 20-30 tane telefon geldi.
Neler çald›¤›n›z› hat›rl›yor musunuz?
“You Mean Everything To Me”
söylemiﬂtim ben. Kanat “Tintarel-
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ﬁevket U€urluer, Taﬂk›ﬂla önünde, 1957

la di luna” söylemiﬂti. Toplam sekiz-on parça.
‹TÜ ö¤rencisi olman›z›n, yay› na kat›lman›za bir etkisi oldu mu?
Yo, hiç ba¤lant›s› yoktu. Zaten
pek ilgilenmiyorduk, o zaman 20
yaﬂ›nda, akl›m›z bir kar›ﬂ havada
gençlerdik. Televizyonu kim kurmuﬂ, kimler emek vermiﬂ, pek merak etmiyorduk... O zaman çok büyük bir lükstü televizyon. Zengin
arkadaﬂlar›n evlerinde tek-tük vard›. Mesela, yurtd›ﬂ›ndan bir televizyon getirtmiﬂ, yukar›ya da motorlu bir anten koymuﬂ, Bulgaristan’a, Yunanistan’a dönüyor, sair
günler o yay›nlar› seyrediyorlar.
Cuma akﬂamlar› da anteni Teknik
Üniversite’ye do¤ru çeviriyorlar.
‹TÜ’deki ö¤rencilik y›llar›n›z da
müzikle geçmiﬂ anlaﬂ›lan. Mimarl›k sizin için herhangi bir okul
muydu?
Hay›r, hay›r. Ben küçüklü¤ümden beri mimar olaca¤›m der dururdum. Ne varsa bu mimarl›kta?
‹ki ﬂeyi çok istemiﬂimdir: Mimar
olmak, bir de orkestra ﬂefi olmak.
Hani, de¤neklilerden, büyük orkestra ﬂefi!.. Mimar oldum, orkestra ﬂefi olamad›m belki, ama orkestrac›k ﬂefçi¤i oldum. (gülüyor)
Mimarl›¤› sahiden çok istiyordum.
O dönem Ankara dahil Türkiye’nin
hiçbir ﬂehrinde mimarl›k fakültesi
yoktu. ‹stanbul’da ise Akademi’de
ve Teknik Üniversite’de vard›.
Akademi’yi istemiyordum, çünkü

oradan sadece mimar olarak mezun olunuyordu, ‹TÜ’de yüksek
mühendis mimar olunuyordu. Lisede parlak bir talebe oldu¤um
için ‹TÜ’ye girebildim. Ama beﬂ
senede de¤il, on senede bitirebildim, o da baﬂka mesele. (gülüyor)
Müzi¤i ask›ya al›p derslerinize
kapanmay› denediniz mi?
Ankara’dan ‹stanbul’a geliyorsunuz, ailenizin parasal durumu
pek elveriﬂli de¤il. Babam emekli
subayd›, alt› kardeﬂiz. Çal›ﬂmak
mecburiyetindeydim. O yüzden
okul hep tavsad›. Yine de sonunda
mezun oldum, seviyordum çünkü.
Süper bir meslektir mimarl›k. Elim
de yatk›nd›. Fakat istedi¤im gibi
bir mimar olamad›m. Maalesef
eser yaratamad›m, içimde ukde
kalm›ﬂt›r. Mimarl›k da kompozitörlük gibi bir ﬂeydir, beste yapmak
kadar güzeldir... ﬁantiyecilikle o
zevkimi biraz tatmin ettim. Çok büyük ﬂantiyelerde çal›ﬂt›m, ﬂantiye
ﬂefli¤i yapt›m, 73-80 aras›.
Müzi¤e mimarl›k e¤itiminden
çok daha önce baﬂlad›n›z, de¤il
mi?
17 yaﬂ›nda profesyonel olarak
müzi¤e baﬂlad›m. ﬁimdi 65 yaﬂ›nday›m. Demek ki iki sene sonra, 50
senem dolacak. 73’le 80 aras›ndaki mimarl›¤›m› saymazsak, tamamen müzikle geçti y›llar›m. Ankara’da, 1955 senesinde dü¤ünlerde,
çaylarda çalard›k. O zaman çaylar
çok modayd›, canl› orkestra eﬂli-
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¤inde dans etmek ayr›cal›kt›. Disko diye bir ﬂey yoktu tabii.
Hep piyano mu çald›n›z?
‹stanbul’a geldikten sonra piyanoya geçtim. Önceleri akordeon
çal›yordum, sonra kendi kendimi
yetiﬂtirdim, piyano çalmaya baﬂlad›m de¤iﬂik orkestralarda... Daha
evvel, 12 yaﬂ›nda falan, radyoda
çalm›ﬂl›¤›m vard›. 1950 y›l›nda Ankara Radyosunda, çocuk saatinde,
ba¤lama, mandolin, akordeon çalm›ﬂt›m...
Müzi¤e ilginiz aileden mi?
Annem biraz ud, babam biraz
kanun çalard›, devaml› Türk sanat
müzi¤i terennümü vard› evde. Misafirimiz hiç eksik olmazd›, geldiklerinde hep bir konser havas› olurdu. ‹ki ablam var, biri Fikret Kozino¤lu, di¤eri ‹smet Çeviker, ikisi
de Ankara radyosu ses sanatç›s›
kadrosunda idi. Behiye Aksoy’lar›n, Muzaffer Akgün’lerin devrinden... Ben bu ailenin içerisinde
Türk sanat müzi¤i kültürüyle büyümeme ra¤men bat› müzi¤ini

Dolmabahçe’ye inen yol
yoktu o zaman. Taﬂk›ﬂla’da
ö¤len 1’de dersimizi bitirirdik,
tarladan yürüyerek
Gümüﬂsuyu’na gelir,
yeme¤imizi orada yerdik,
75 kuruﬂa. 80 kuruﬂ ö¤len,
75 kuruﬂ akﬂam yeme¤i.

tercih ettim. Giderdim içeride Beethoven, Mozart dinlerdim. Türk
sanat müzi¤ini teorik olarak çok iyi
bilirim ama söyleyemem. Ne sesim gider, ne de enstrüman›n› çalmas›n› becerebilirim, ama ablamlardan dolay› bütün makamlar›
ar›zalar›yla bilirim... Çaylarda, toplant›larda pop müzik çal›yorduk tabii: Tango, rumba, mambo, bolero, fokstrot, baz› Amerikan standartlar›; bunlar o zaman›n pop
müzi¤iydi.
Bu ﬂark›lar› nas›l keﬂfederdiniz?
Radyo yay›nlar› sizi besler miydi?
Bir teybim vard›, TK 45 dedikle-
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ri tak›r tukur ses ç›karan bir makara teyp. Radyoda çalan günün ﬂark›lar›n› teybe al›rd›k, sözlerini müzi¤ini teypten dinleye dinleye ç›kart›rd›m. O zaman nota filan bulunmazd›. Bütün repertuar›m›z, ‹stanbul ve Ankara radyosunda çal›nan ﬂark›lardan derlenmiﬂti.
Özellikle etkilendi¤iniz birileri
oldu mu?
1950’li ve 60’l› y›llar›n müzikleri hiç ölmez. Nat King Cole, Frank
Sinatra, Elvis, Paul Anka, Neil Sadaka gibi ﬂark›c›lar›n ﬂark›lar› bütün dünyada baﬂar›l› olmuﬂ ﬂark›lar. Benim taklit yetene¤im hiç
yoktur. Kendim gibi söylerim ﬂark›lar›. ﬁark›c› filan oldu¤umu da
iddia etmiyorum, ama kendimce
söyledi¤im için çok zevk al›yorum.
Nas›l üne kavuﬂtunuz? ‹lk plaklar›n›z zaman›nda ‹TÜ’de kayd›n›z
var demek ki...
Tabii... 1962 senesinde kendi
orkestram› kurdum. 64-65 senesinde ‹stanbul’da tan›nd›m, hatta
radyo programlar›m vard›, Türkiye çap›nda isim yapmaya baﬂlam›ﬂt›m. O zaman radyo çok büyük
bir silaht›. Sokakta gördükleri zaman sizi tan›m›yorlard› ama, isminizi biliyorlard›... 80’den sonra ise
ikinci isim yapma dönemim baﬂlad›, bu sefer televizyon sayesinde.

‹TÜ-TV’de yar›m saat
konserimizi verdik, epey ilgi
gördü ki, 20-30 tane telefon
geldi. Stüdyo demeye bin
ﬂahit laz›m. Bir odayd›,
stüdyo de¤ildi zaten. Sadece
bir tane mikrofon var... ﬁimdi
tam nostalji. Bunu yaﬂam›ﬂ
olmak çok önemli.
Her ﬂeyin bir ilki var.
60’lar›n ortalar›nda nerelerde,
kimlerle çal›ﬂt›n›z?
S›raselviler’deki Klüp 12’de çal›ﬂ›rd›k... Herkesin u¤rak yeriydi.
Büyük artistler geceyar›s›, programlar›n› bitirdikten sonra, oraya
gelirler, deﬂarj olurlard›.
Kimler mesela?
Saymaya baﬂlay›nca belki ﬂaﬂ›racaks›n›z: Charles Aznavour, Enrico Macias, Sylvie Vartan, Johnny
Hallyday, Hugues Aufray, Peppino
Di Capri, bir ç›rp›da bunlar akl›ma
geliyor... Bütün bu insanlarla ahbapl›k kurmuﬂtuk, bizi çok severlerdi ve orkestram›zda ﬂark› söylemeye bay›l›rlard›... Bir-iki içki, sohbet derken, saat üç olunca ç›k›p
sahneye ﬂark› söylüyor. Ne yaps›n
adam, içinde var!..
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Siz çald›n›z, Aznavour söyledi
yani?
Bir tek o söylemedi galiba, kulübe geldi, ama söylemedi... Hugues Aufray ise, daha meﬂhur de¤ildi ‹stanbul’a geldi¤inde. Son
derece ahbap olduk onunla. ‹ﬂten
ç›k›p bo¤aza çay içmeye gidiyoruz... “Nuit et Jour” diye bir ﬂark›s› vard›. “Bu ﬂark›n›n pla¤›n› yapt›k, göreceksin bak, tutacak” diyordu. Hakikaten de Paris’e dönünce
Brigitte Bardot’yla bir aﬂk yaﬂad›,
o ﬂark› da 1 numara oldu... Mesela
Dario Moreno bizim oradan hiç
ç›kmazd›...
Sylvie
Vartan’la
Johnny Hallyday’in ne maceralar›
vard›r Klüp 12’de. Anlat anlat bitmez...
K›sa Türkiye turnelerine mi geliyordu bu sanatç›lar?
Daha çok Kervansaray ve Taksim Belediye, bu artistleri beﬂ-on
günlük ﬂovlar için getirtirdi... Biz
çok güzel günler yaﬂad›k. ‹stanbul
‹stanbul’du. ‹stanbul’un en büyük
karakteristi¤i, özene bezene, ustalar taraf›ndan döﬂenmiﬂ Arnavut
kald›r›m› sokaklar›d›r. O taﬂlar›n
aras›ndan çim biterdi, trafik o kadar azd› ki, düﬂünebiliyor musunuz?
S izinle özdeﬂleﬂen “Not res ponsible” ﬂark›s› vard›r. Onun hi kayesi ne?
ﬁark› seçimi çok çok önemlidir.
Baz› ﬂark›c›lara bak›yorum, çok iyi
sesleri olmas›na ra¤men ﬂark› seçemiyorlar. Baz›lar› da çok iyi ﬂark› seçiyor, olmalar› gereken yerden daha yukar› ç›k›yorlar... Ben
bu ﬂark›y› radyoda duyar duymaz
be¤endim, sözünü-müzi¤ini hemen ç›kard›m. Hakikaten çok büyük bir ilgi gördü. Hâlâ da seviliyor. Televizyon program›m›n kapan›ﬂ jeneri¤inde çal›yorum. Kulüp 12’de her gece istenirdi. ﬁimdi
de The Marmara’n›n lobisinde isteniyor. Art›k s›k›ld›m, 40 senedir
bu ﬂark›y› istiyorlar. (gülüyor)
Kimindir bu ﬂark›?
Helen Shapiro söylüyordu...
Ama ben biraz daha h›zl› söyledim, pla¤›n› da yapt›k, Helen Shapiro’nunkinden daha ra¤bet gördü
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1958, Mimarl›k dersli€inden bir enstantane

Türkiye’de. Ajda Türkçesini yapt›.
“Göz de¤di sana” gibi sözleri vard›, ama tutmad› pek. O zaman öyle bir furya vard›, Türkçe sözlü hafif bat› müzi¤i dedikleri ﬂeylerden
biriydi.
Sizin Türkçe plaklar›n›z da var.
Son 15 senedir, de¤iﬂik milliyetlerden insanlar›n geldi¤i otellerde çal›ﬂt›¤›m için pek Türkçe
söylemiyorum. 60’l› y›llarda çok
söyledim.
Halk müzi¤inden aranjmanlar
da yapt›n›z. “Tombalac›k Hali mem” çok ünlü galiba.
Evet... “Kundurama Kum doldu”lar, “Ana beni eversene”ler,
“Gözleri aﬂka gülen”ler... Benim
bir kula¤›m hep Türk sanat müzi¤inde ve halk müzi¤indeydi. Doldurdu¤um 15-20 pla¤›m var, yar›s›ndan fazlas› Türkçedir. Ne komedi stüdyolarda doldurduk o plaklar›! Biraz evvel ‹TÜ’nün televizyon
stüdyosundan bahsettim. O zaman plak kayd› yap›lan yerler de
ondan beterdi yani. Pencereyi aç›p
d›ﬂar›daki çocuklara “gürültü yapmay›n, plak dolduruyoruz” dedi¤imi hat›rlar›m. (gülüyor) O zamanki
plaklar›m› dinliyorum, i¤renç buluyorum. (gülüyor) Ama, hat›ra iﬂte. Bir belgesel havas› var onlarda.
Seyyan Han›m’›n söyledi¤i tangolar›n bir CD’si var bende, 1930’lu
y›llardan. Çok kötü, ama koyuyorum koyurum dinliyorum, çok hoﬂuma gidiyor, beni baﬂka yerlere

Süper bir meslektir mimarl›k.
Elim de yatk›nd›. Fakat
istedi¤im gibi bir mimar
olamad›m, eser
yaratamad›m, içimde ukde
kalm›ﬂt›r. Mimarl›k da
kompozitörlük gibi bir ﬂeydir,
beste yapmak kadar
güzeldir.
götürüyor.
Orkestran›zdan gelip geçen
önemli isimlerden de bahseder
misiniz?
Bir dönem sekiz kiﬂilik bir orkestrayd›k. Haldun Özdenizmen
diye bir ﬂark›c›m›z vard›, bir de
Renata diye bir Alman ﬂark›c›m›z.
H›rant Lusikyan gibi çok k›ymetli
müzisyen arkadaﬂlar vard› aram›zda: Bir efsaneydi. Ermeni as›ll›,
çok iyi bir müzisyen. Alto saksofon
ve klarnet çalard›. Bizim orkestran›n emektar›yd›, üç-dört sene çald›, yaﬂça da en büyü¤ümüzdü. San›r›m benimle çal›ﬂt›¤› zaman 60
yaﬂlar›nda vard›, ben o zaman 25
yaﬂ›ndayd›m... Sonra Önder Bali,
Ayten Alpman, Ayferi, Tanju
Okan, Metin Ersoy gibi isimler
geçti orkestradan... Kulüplerde ve
televizyonda akompanye etti¤im
ﬂark›c›lar›n ise haddi hesab› yok.
Zaten “An›larla Müzik” program›
15 senedir TRT’de devam ediyor,
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bu bir rekor.
Baﬂlarken ne niyetle baﬂlad› n›z? Bu kadar uzun sürece¤ini tahmin ediyor muydunuz?
An›lara hitap eden bir program
yapal›m diye baﬂlad›k. 400’üncü
programa geldik dayand›k, Aﬂa¤›
yukar› 300 konuk geldi geçti. Malzemenin bu kadar zengin olabilece¤ini tahmin etmiyordum, ﬂimdi
yeni yeni gençler de geliyor, onlar› da ç›kar›yoruz. Gençler de eski
parçalardan söylüyor, çok enteresan. “Tombe la naige”, “Too young”, “Mona Lisa”, “Kimler geldi
kimler geçti” söylüyorlar...
Sizi daha çok icrac› olarak tan› yoruz, bestelerinizin say›s› az m›?
Can U¤urluer ad›nda bir o¤lum
var. Eurovision’a kat›lm›ﬂt› “‹ki dakika” ﬂark›s›yla birinci oldu. O beste benimdir. O da bir kaset yapt›
ama müzi¤i b›rakt›... Ömrüm boyunca 30 tane bestem vard›r, toplasan›z. Devaml› icra, devaml› bir
yerlerde çal›ﬂmak derken, bestelere yönelemedim. Her gece nonstop çal›ﬂt›k. Haftan›n her günü
gece 11’den sabah 5’e kadar. Cumartesi-Pazar matineleri olurdu,
ﬁehzadebaﬂ›’nda Kulüp sinemas›nda, Site sinemas›nda da ﬂova
ç›kard›k... Zaten a¤›r gelmeye baﬂlam›ﬂt› müzik, çok yoruldum
70’lerde.
“Metin
Geliyor
Metin”
ad›ndaki Metin Oktay pla¤›n›z da
unutulmazlar aras›nda...
Öyle... Halit K›vanç sözleri yazd›, plak yapmay› da bana teklif etti. Yapt›k, be¤enildi. O zaman stat
hoparlörlerinde de çok çal›nd›.
Galiba Metin Oktay’›n a¤lar›
y›rtan golünden sonra yap›lm›ﬂt›.
Evet, Fenerbahçe’yi 1-0 yendikleri zaman, a¤lar› y›rtt›¤› golden
sonra.
Galatasarayl› de¤ilsiniz galiba.
Hay›r, Fenerbahçeliyim. (gülüyor) Ama fanatik de¤ilim ben.
ﬁimdiki o kavgalar›, düﬂmanl›¤›
hiç anlayam›yorum.
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