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İTÜ TV ve Radyosu

Taşkışla plak konserlerinden İTÜ TV’ye: Sezen Cumhur Önal

O günler büyük bir heyecandı
Sezen Cumhur Önal, yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle Türk Pop Müziği’nin
doğmasına öncülük etmekle kalmadı, bu alanda birçok ilke de imza attı. 1960’lı yıllarda
Taşkışla’da öğrenciler için düzenlediği unutulmaz “plak konserleri” ve İTÜ-TV’de yaptığı
ilk pop müzik programı ile İTÜ havasını solumuş olan Önal’ın, o günlere duyduğu özlem,
dergimizin bu sayısının kapak konusunu da belirlemiş oldu. Kendisi ile, İTÜ’de ve
İTÜ-TV’de düzenlediği programlar, Türkçe sözlü müzik için verdiği uğraş ve radyonun

1960’l› y›llar›n baﬂ›nda Taﬂk›ﬂla’da
Sezen Cumhur Önal plak
konserleri.

‹TÜ ile nas›l tan›ﬂt›n›z? Bize o
günleri anlat›r m›s›n›z?
‹TÜ ile, radyonun en etkin iletiﬂim arac› oldu¤u günlerde tan›ﬂt›k.
‹TÜ ile dostlu¤um mikrofonla baﬂlad›. 50’li y›llar›n sonu. Henüz ortada TRT yok. Toplumun seçkinleri tiyatrolar›, sinemalar› tercih ederken,
geniﬂ halk y›¤›nlar›n›n e¤lencesi
radyolar. Onlar da k›s›tl› teknik imkanlarla çal›ﬂ›yor. ‹stanbul, Ankara,
‹zmir Radyolar›, Bas›n Yay›n Genel
Müdürlü¤ü’ne ba¤l›. ‹lkeli, anlaml›
yay›nlar yap›yorlar. K›rsal kesimleri, yeni moda transistörlü radyolar
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sarm›ﬂ. Mikrofonlarda Baki Süha
Edibo¤lu, Behçet Kemal Ça¤lar, Faruk Yener, Mesut Cemil, Eﬂref ﬁefik,
Sulhi Garan gibi becerikli yetenekli
ustalar var. Türk Halk Müzi¤i, Türk
Müzi¤i ve Klasik Bat› Müzi¤i gibi
programlar halk›n gözdesi. Radyolarda yar›ﬂma programlar›, sohbet,
ﬂiir ve tiyatro saatleri var. Bat› Müzi¤i çalan orkestralar, özellikle d›ﬂ
dünyadan sevilen ezgilerle genç kuﬂaklara sesleniyorlar. Zaman zaman türkülerimizi çok sesli olarak
sunuyorlar. “Kara
tren” gibi,
“Uzun kavak” gibi, “K›z›lc›klar oldu
mu?” gibi.
Radyo günlerinde, Türkiye’yi
Bat› Müzi¤i ile buluﬂturan çok say›da orkestra vard› de¤il mi?
Bat› müzi¤inde kimler yoktu ki;
ilham Gencer ve arkadaﬂlar›, ‹smet
S›ral Orkestras›, Faruk Akel ve Orkestras›, Yusuf Behiç Günseli Toplulu¤u, Vasfi Uçaro¤lu Orkestras›, Kemal Güleﬂo¤lu Mambo Orkestras›,
‹brahim Solmaz ve Arkadaﬂlar›, Doruk Onatkut, Kuyruklu Y›ld›zlar, Süheyl Denizci Orkestras›, ﬁevket
U¤urluer, Erol Büyükburç ve ﬁerif
Yüzbaﬂ›o¤lu orkestralar›n› dinlerdik.
Yorumcular hakk›nda neler söyleyeceksiniz?
O günlerde Sevinç Tevs jazz
söylüyor... Ayferi, Rüçhan Çamay,
Ayten Alpman ve Tülay German
dönemin ünlü kad›n yorumcular›.
Özellikle ‹ngilizce ﬂark›lar söylüyor-
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lar. Zehra Eren, ‹brahim
Özgür ve Secaattin Tenyerli’nin Türkçe tangolar›
çok seviliyor. Celal ‹nce,
Arma¤an ﬁenol, Nevzat
Yalaz ve Metin Ersoy ‹ngilizce ﬂark›larla ‹stanbul’un
seçkinlerinin gözdesi. Ankara’da ise Yaﬂar Güvenir’in y›ld›z› parl›yor. O
dönemde radyoda mikrofona ç›kmak
marifetti.
Türk Halk Müzi¤i’nde seçkin yorumcular, Türk Müzi¤i’nde eﬂsiz sesler vard›.
Hepsi ayr› bir de¤er. Radyo sanatç›s› olmak bir ayr›cal›kt›. Çok sesli Bat› Müzi¤i’ne gelince; 78 devirli taﬂ plaklara doldurduklar› ﬂark›lar gönülleri büyülerdi.
‹ﬂte ‹TÜ’nün Radyosu’nda o büyüleyen sesler vard›.
Sezen Cumhur Önal o dönemde
neler yap›yor?
O dönemde Sezen Cumhur
Önal Radyo’da müzik programlar›,
disc-jokeylik yap›yor. Gençlik dergisi “Yelpaze”de müzik yaz›yor. Tercüman gazetesinde Beyo¤lu muhabirli¤i yap›yor. Yabanc› sanatç›lar›,
devlet adamlar›n› izliyor. Louis
Armstrong, John Derek, Ursula
Andress, Katharine Hepburn gibi
sanatç›larla röportaj yap›yor. Geceleri, ‹brahim Do¤udan’›n ünlü “Kervansaray“lokalinde yabanc› vedetleri sunuyor. Güney Amerikal› saz
ﬂairleri Luis Alberto Del Parana ve
arkadaﬂlar›na, Los Paraguayos’a
ﬂark› sözü yazmaya baﬂl›yor.
‹TÜ ö¤rencileri için plak konserleri yapt›¤›n›z dönemden ve o dönemin yabanc› müzik e¤ilimlerinden biraz bahseder misiniz?
Müzi¤in alt›n günleri o günler.
Kadife sesli, çikolata renkli ﬂark›c›larla yaﬂ›yoruz. Elvis Presley’in
“rock’n roll”ü, ard›ndan “hula hup”
ve nihayet “twist” yeryüzünün kap›s›n› çal›yor. Ben bu iﬂe kafam› takm›ﬂ›m bir kere. Eskimiﬂ dünyada
yeni bir meslek bu; disc-jokeylik.
Yaln›z ‹stanbul Radyosu’nda, haftada iki program›m var. ‹zmirli gençleri, Ankaral› müzikseverleri, galaksimizin dört bir yan›ndan gelen se-

‹TÜ’lü gençlere ‘hay›r’
demek mümkün mü? Her
davetlerinde, radyoda
çald›¤›m plaklar›, pikab›m›,
ﬂark›c›lar›n resimlerini
yüklenip, Taﬂk›ﬂla’ya plak
konserleri vermeye
gidiyordum.
vilen seslerle, ezgilerle buluﬂturman›n keyfini ç›kar›yorum. Ben geceleri duygu yüklü sözcüklerle, duygu
dolu ezgileri sunarken, Fecri Ebcio¤lu pazar sabahlar›n› süslüyor
Amerikan ezgileri ile. Müzikseverleri büyülüyor. Aykut Sporel dostum
ise, cumartesi geceleri yapt›¤› programlarla, jazz severleri kucakl›yor.
Üçümüz ayr› ayr› zevkli bir yar›ﬂ›n
içindeyiz. Ama birincisi yok bu koﬂunun. Herkes hayat›ndan memnun, özellikle dinleyiciler. Yeryüzünde pop müzikte her yenili¤in peﬂindeyim. Yedi iklime haber salm›ﬂ›m. Merak›m, zevkimi ve keyfimi
aﬂm›ﬂ. Gece gündüz demeden,
uyumadan, dinlenmeden, hatta yemeden içmeden çal›ﬂ›yorum. Türkiye radyolar›nda dönemin modas›
“twist”in ilk ürünlerini ben sunuyorum. Gençler yeni müzik ak›mlar›na
pek merakl›. Hele ‹TÜ’lü gençler çok
istekli, arzulu. Onlara “hay›r” demek mümkün mü? Her davetlerinde, radyoda çald›¤›m plaklar›, pikab›m›, ﬂark›c›lar›n resimlerini yüklenip, Taﬂk›ﬂla’ya plak konserleri ver-
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meye gidiyorum. Onlar
mutlu, ben mutlu. Plaklar›
çalarken, sanatç›lar› foto¤raflar› ile tan›t›rken, müzik
evreninden haberler veriyorum. Çocuklarla ayn› yaﬂlardayd›k, ayn› zevki paylaﬂ›yorduk. Bazen mikrofon
çal›ﬂm›yordu. Elektri¤in kesildi¤i zamanlar oluyordu.
Ne gam... Maksat dostluk.
Kalk›p mikrofonsuz konuﬂuyordum. ‹TÜ’lü gençlerle,
müziksever dostlarla kaynaﬂman›n ayr› bir zevki vard›. Kimbilir ﬂimdi o genç arkadaﬂlar›n herbiri nerededir? Kulaklar› ç›nlas›n, Allah sa¤l›k
versin.
Yabanc› bestelere yazd›¤›n›z
Türkçe sözlerle, Türk pop müzi¤i tarihinde “arajman” döneminin ilk
ürünlerine imza att›n›z. Bu yenilik
kolay kabul gördü mü? Nas›l tepkiler ald›n›z?
ﬁark› diline Türkçeyi kazand›rmak, bugün sesli ve görsel medyada, her tarafta söylenen dilimizdeki
pop müzik ﬂark›lar›n›n önünü açmak öyle kolay olmad›. Özellikle
genç kuﬂaklara seslenen, Bat›’n›n
pop müzik parçalar›n›, “dilim benim kimli¤im” düﬂüncesiyle yola
ç›k›p, Türk müzik evrenini, yabanc›
kültürle harmanlanm›ﬂ, yabanc› dillerin egemenli¤inden kurtarmak
için büyük bir u¤raﬂ verdik. Bu, ﬂark› dilinde bir devrimdi, pop müzik
dilinde bir ihtilaldi. Rahmetli Fecri
Ebcio¤lu ile bunlar› yaparken, Türkçe ﬂark›lar› yazarken nice engellerle
karﬂ›laﬂt›¤›m›z›, nelere gö¤üs germek zorunda kald›¤›m›z› bir bilseniz! Çok ac›lar çektik, çok yorulduk.
O dönemde bir k›s›m yazar-çizer,
ayd›n buna karﬂ› ç›kt›. B›rak›n karﬂ›
ç›kmay›, Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu bile, k›sa bir dönem de olsa, Türk dilindeki yabanc› ﬂark›lar›
yasaklamak gibi bir hataya düﬂtü.
Bu yasa¤› kald›rmak için, dönemin
‹çiﬂleri Bakan› dostum rahmetli Orhan Öztrak’tan rica ettim, TRT Genel Müdürü olan a¤abeyi Say›n Adnan Öztrak’tan bir randevu ald›. Gittim, durumu izah ettim. Radyo Da-
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iresi Baﬂkan› zat›n (ki, ünlü bir tiyatro yazar›d›r), iﬂgüzarl›¤› yüzünden
al›nan bu karar, o gün toplanan 12
daire baﬂkan›n›n imzalad›¤› bir ortak bildiri ile düzeltildi. Bazen f›kra
ve karikatür konusu olduk, bazen
de eleﬂtiri s›n›rlar›n›n ötesinde, kötü
sözler duyduk. Çünkü, müzik yazar› kimli¤i ile ortaya ç›kan baz› garip
kalem sahiplerinin menfaatlerine
dokunmuﬂtuk. Kimisi de Türkçe
ﬂark› olur mu, diye alay etti. Tepkilerin bir k›sm› da, o dönemin yorumcular›ndan geldi. Ne gariptir ki,
Türkçe Bat› Müzi¤i ﬂark›lar› söylemekten çekindiler. Hatta ﬂöhretlerinin olumsuz etkilenmesinden korktular. K›saca, alay konusu olmuﬂtuk
rahmetli Fecri Ebcio¤lu ile. Ama sonunda, as›l karar› soylu halk›m›z
verdi. Türkçe söyleyen sanatç›lar›
baﬂtac› etti, plaklar› kap›ﬂ›ld›. Halk›n
karar›, akl›n karar›yd›. Kim ne derse
desin, Türk popüler müzi¤inin ilk
tohumlar›n› atm›ﬂ olduk.
Yapt›¤›n›z bu çal›ﬂmalar›n, size
göre Türk popüler müzi¤ine ne gibi
yararlar› oldu?
Art›k ingilizce bilmeden ﬂark›lar›
papa¤an gibi ezberleyip, ‹ngilizce
ﬂark› söylemek, üstelik o ﬂark›lar›
meﬂhur eden ünlü yabanc› bir yorumcu gibi söylemenin marifet oldu¤u dönem kapanm›ﬂt›. Frans›zca, Almanca, ‹talyanca ve ‹spanyolca sevilen ﬂark›lar›, o yabanc› dillerde okuman›n hüner say›ld›¤› günler

de art›k geride kalm›ﬂt›. Bak›n, geçenlerde Fransa’da yay›nlanan sayg›n gazetelerden Figaro’da yer alan
bir haber beni çok mutlu etti.
“Johnny Hallyday Türkçe Söylüyor
- Johnny Hallyday Chante en Turc”
baﬂl›kl› bu haber Le Monde ve France Soir’da da ç›kt›. Bildi¤iniz gibi,
ﬂimdilerde Fransa’da 60. yaﬂ konserleri ad› alt›nda stadyumlar› dolduran, eski ama eskimeyen bir sanatç› Johnny Hallyday. Bu de¤erli
dostum, bundan 38 y›l önce Türkçe
sözlerini yazd›¤›m iki ﬂark›m› bir
45’lik pla¤a okumuﬂtu. Figaro gazetesindeki habere göre, bu 45’lik plak
ﬂimdi antika gibi olmuﬂ. Plak, Paris’te Bercy’de Palais Omnisports’da 10 bin Euro’dan aç›k artt›rmaya sunuldu ve 15 bin Euro’dan
merakl›s›na sat›ld›. Milenyum evreninde, aziz Ata’m›z›n bize gösterdi¤i
yolda ilerlerken, duydu¤um sevinci
ve gururu anlatmaya kelimeler yetersiz kal›r.
‹TÜ TV ‘de ilklerden biri olan
“Ritm ve Melodi” isimli program›n›z hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
‹TÜ TV ile tan›ﬂmam Fatih Pasiner’in daveti üzerine oldu. Birçok
defa konuk olarak kat›ld›m. O devirde hepimiz TV’nin yeni bir at›l›m,
iletiﬂimde yeni bir kültür oldu¤unun
fark›ndayd›k. TV’deki yerimizi almal›yd›k. “Ritim ve Melodi”, benim
Yelpaze mecmuas›nda ve Tercüman gazetesindeki köﬂemin ad›yd›.
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Bat›’n›n pop müzik
parçalar›n› “dilim benim
kimli¤im” düﬂüncesiyle yola
ç›k›p, Türk müzik evrenini,
yabanc› dillerin
egemenli¤inden kurtarmak
için büyük bir u¤raﬂ verdik.
Bu, ﬂark› dilinde bir devrimdi.

Her defas›nda, stüdyodaki ekran›n
önünde “Ritim ve Melodi” yaz›l› bir
bayrak dururdu. Vantilatör çal›ﬂ›r,
bayrak dalgalan›r, program baﬂlard›. Bilir misiniz, bu ilkelli¤e karﬂ›,
‹TÜ’nün TV yay›nlar›nda müthiﬂ bir
ciddiyet vard›. Yay›n saati asla kaymaz, hep tam saatinde baﬂlard›. O
saatlerde evlerine henüz yeni yeni
televizyon alanlar, eﬂ-dost, akraba,
apartman sakinleri ekran baﬂ›na
toplan›rlard›. Her hafta, her yay›nda
büyük bir heyecan yaﬂan›rd›. O özel
ve özenli yay›nlar› hayata geçirenlerin baﬂ›nda gelen rahmetli Adnan
Ataman, Fatih Pasiner, Vural Tekeli
ile birlikte, ﬂimdi isimlerini an›msayamayaca¤›m birçok baﬂar›l› kiﬂiyi
sayg›yla selaml›yorum.
programlar›n›za
‹TÜ-TV’deki
kimler kat›lm›ﬂt›, an›ms›yor musunuz?
Arajman diye adland›r›lan müzi¤in en hareketli, en canl› günlerinde
yapt›¤›m ‹TÜ-TV programlar›ma en
seçkin yorumcular kat›l›rd›. Gönül
Yazar, Gönül Akkor, Ayten Alpman,
Füsun Önal ve Kamuran Akkor. Erkek yorumculardan ise Berkant,
Selçuk Ural, Özdemir Erdo¤an, Baﬂar Tamer, Ayd›n Tansel, Selçuk
Alagöz, Mehmet Taneri’yi sayabilirim. Rahmetli Ayla Dikmen, Tanju
Okan ve Ertan Anapa da ‹TÜ-TV’deki program›mda ekran› süsleyen
sesler olmuﬂtur.
‹letiﬂim ça¤›nda, ‹TÜ’nün telev izyon konusundaki öncülü¤ünü
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türk ulusunu televizyonla ilk kez
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin tan›ﬂt›rd›¤›n› hepimiz biliyoruz.
‹TÜ’lüler bununla ne kadar övünseler azd›r. Kabul etmek gerekir ki,
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TRT’nin ilk televizyon yay›nlar›nda
Teknik Üniversite’den yetiﬂen elemanlar›n büyük katk›s› olmuﬂtur.
‹TÜ’de plak konserleri yapt›¤›n›z
günlerin pop müzi¤ini, günümüz
pop müzi¤i ile k›yaslarsan›z neler
söyleyebilirsiniz,?
‹TÜ’lü günler çok baﬂkayd›. O
devrin pop müzi¤ini, bu günkü
maskaral›klarla k›yaslamak mümkün de¤il. Ezgilerin dokusu, icras›,
yorumu... O zamanlar akustik müzik
yap›l›rd›. Her ﬂey canl› çal›n›rd›. Nefesliler, vurma çalg›lar... Aranjörler
vard›. Her enstrüman›n ayr› ayr›
partisyonlar› yaz›l›r, bunlarla çal›n›rd›. Ezgileri seslendirenlerde yaln›z güzel ses de¤il, yorum aran›rd›.
Her güzel sesli insan ﬂark› söyleyebilir mi san›yorsunuz? Görüldü¤ü
gibi, herﬂey tersyüz oldu. ﬁimdilerde insanlar›n geceleri gündüzlerine
kar›ﬂt›. Sabah›n erken saatlerinde
bak›n bir kez televizyon ekranlar›na,
saçlar›n› kabartan, dekoltesini açan
“ﬂark› söylüyorum” diye avaz avaz
ba¤›r›yor. Kim bunlara o eski günlerde “ﬂark› veya ﬂark›c›” derdi. O
dönemin pop müzik kimli¤inde ayr›
bir ciddiyet vard›. Günümüzde öyle
mi? Bana sorarsan›z, eskiyi eskide
b›rakmak laz›m. Eskinin yeri ayr›, tad› ayr›. Müzi¤i ciddiye almak, yaﬂam› ciddiye almak demektir. Yeni
günlerde kendi özümüzle örtüﬂecek
yeni bestelerle zaman›n ak›ﬂ›na uymak zorunday›z. Yeni bestelerle
“pop”un ciddiyetini ortaya koymal›y›z. Elektronik bir dünya a¤lar›n›
ördü. Bana kal›rsa, tuzaklarla dolu
bir a¤ bu. Evet, ﬂimdilerde do¤al
olarak zevkler de¤iﬂti. Zaman›n ritmi de¤iﬂti. Her ﬂey h›zland›, hareketlendi. Müzikteki ritim ve ezgi ya-

ﬂamla örtüﬂmekte. Milenyum zevki
ve keyfi bunu emrediyor.
Arajman ad› verilen pop müzi¤e, radyo günlerinde yaz›l› bas›n›n
yaklaﬂ›m› nas›ld›?
Genç kuﬂaklar›n bat› pop müzi¤ine ilgisi büyüktü. Radyodaki DJ
programlar›n›n kalitesi bu ilgiyi körükledi. Polifonik müzik yayg›nlaﬂt›.
Radyo programlar›mla, y›ld›z›m›n
parlad›¤›na inan›yorum. Gençlik
dergisi “Yelpaze”de müzik sayfas›
haz›rlad›¤›m› söylemiﬂtim. Tercüman gazetesi ile anlaﬂmam var, Beyo¤lu muhabiriyim. Derken, Cumhuriyet gazetesinden ça¤›rd›lar,
Selmi Andak arad›. “Seni Ecvet Güresin bekliyor!” dedi. Gittim, baﬂka
bir imza ile “Samih Cenap” ad›yla
müzik yazmaya baﬂlad›m. Türkçe
sözlü bat› müzi¤i ﬂark›lar›n›n toplumda gördü¤ü ilgi günden güne
bas›na yans›d›. Fecri Ebcio¤lu da
Hürriyet’te ve Artist mecmuas›nda
müzik sayfas› haz›rlamaya baﬂlad›.
Çok da tutuldu. Mehmet Ali Birand
bile, henüz mesle¤in baﬂ›nda Milliyet’te müzik yazarl›¤›n› denedi.
Sonra, yerini Do¤an ﬁener’e b›rakt›.
Siyasi muhabirlik ona daha yak›ﬂm›ﬂt›. Gazetelerde bir ç›¤›r açt›k.
“Pop müzik sayfas›” modas› baﬂlad›. Ayn› anda rahmetli Rag›p ﬁevki
Yeﬂim, “Son Havadis”e de¤iﬂik bir
imza ile yazmam› istedi. Son Havadis’de yazd›¤›m yaz›larda ad›m
Seyhun Cumhur olmuﬂtu. Arkas›ndan da Akﬂam gazetesine baﬂlad›m. Hiç birine “hay›r” diyemedim,
demedim. Madem Türk popuna
yeni bir boyut getirmiﬂtik, bunu
herkese duyurmal›, herkese anlatmal›yd›k. Yaz›l› bas›n›n tüm imkanlar›n› kullanmal›yd›k. Kulland›k da.
Arajman döneminde hangi yerli
sanatç›lar›n ilk okuduklar› ﬂark›lara
imza att›n›z?
O dönem seslerinde, soluklar›nda seçkinleﬂen, güzelleﬂen, ﬂark›lar›m› okuyanlar›n baﬂ›nda Tanju
Okan, Özdemir Erdo¤an, Ertan Anapa vard›r. Onlara ﬂark› yazman›n k›vanc›n› yaﬂad›m. Sonra sevgili Berkant, Selçuk Ural, Ayd›n Tansel, Yavuz Öz›ﬂ›k, Mehmet Taneri, Selçuk
Alagöz ve Ayten Alpman’a yazd›m.
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‹TÜ-TV’de yapt›¤›m o ilk
yay›nlar› hiç unutmad›m.
O yay›n heyecan›n›, zevkini
her defas›nda yeni baﬂtan
yaﬂad›m. Sizler de bilirsiniz ki,
insan yaﬂam›nda ilklerin ayr›
bir yeri vard›r.
Kamuran Akkor ile Füsun Önal da
benim yazd›¤›m ﬂark›larla baﬂlad›lar. Türk Sanat Müzi¤i’nin y›ld›zlar›
Gönül Yazar, Gönül Akkor ve Zeki
Müren de benim ﬂark›lar›m› Bat›
Müzi¤i orkestras› eﬂli¤inde, çok
sesli okudular.
Y›llarca TRT’de Müzik Yelpazesi
programlar› yapt›n›z, milyonlara
seslendiniz. Bu programlar› yaparken, ‹TÜ-TV’de yapt›¤›n›z ilk yay›nlar› an›msad›n›z m›?
‹TÜ-TV’de yapt›¤›m o ilk yay›nlar› hiç unutmad›m ki. O yay›n heyecan›n›, zevkini her defas›nda yeni
baﬂtan yaﬂad›m. Sizler de bilirsiniz
ki, insan yaﬂam›nda ilklerin ayr› bir
yeri vard›r. Üstelik ben özlem,
“nostalji” seven bir kiﬂiyim. Geçmiﬂe dönük ça¤r›ﬂ›mlar› hep yüre¤imde taﬂ›yorum.
Türk pop müzi¤ine öncülük etti¤iniz radyo günlerinde, Türkçe
sözler yazd›¤›n›z yabanc› dünya
ﬂöhretlerinden birkaç isim verebilir
misiniz?
Arjantin’den Miguel Amador,
Paraguay’dan Los Paraguayos,
Costa Rica’dan Los Machucambos,
Fransa’dan Sacha Distel, Johnny
Hallyday, Theo Sarapo, Patricia
Carli ve Guy Marchand, ‹talya’dan
Mina, Elsa Quarta ve Peppino Di
Capri, ‹spanya’dan Nino De Murcia.
Yeniden TV program› yapmay›
veya ﬂark› sözü yazmay› düﬂünüyor
musunuz?
Yeniden TV ve radyo programlar› yapmaya haz›rlan›yorum. ﬁark›ya gelince, eski günlerdeki ﬂark›lar›m›, günün yeni seslerinin yeni ritimlerde okumalar›n›n zevkini ç›kar›yorum.
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