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‹‹TTÜÜ  iillee  nnaass››ll  ttaann››flfltt››nn››zz??  BBiizzee  oo
ggüünnlleerrii  aannllaatt››rr  mm››ss››nn››zz??

‹TÜ ile, radyonun  en etkin ileti-
flim arac› oldu¤u günlerde tan›flt›k.
‹TÜ ile dostlu¤um mikrofonla bafl-
lad›. 50’li y›llar›n sonu. Henüz orta-
da TRT yok. Toplumun seçkinleri ti-
yatrolar›, sinemalar› tercih ederken,
genifl halk y›¤›nlar›n›n e¤lencesi
radyolar. Onlar da k›s›tl› teknik im-
kanlarla 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 kesimle-
ri, yeni moda transistörlü radyolar

sarm›fl. Mikrofonlarda Baki Süha
Edibo¤lu, Behçet Kemal Ça¤lar, Fa-
ruk 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. Radyo-
larda yar›flma programlar›, sohbet,
fliir ve tiyatro saatleri var. Bat› Mü-
zi¤i çalan orkestralar, özellikle d›fl
dünyadan sevilen ezgilerle genç ku-
flaklara sesleniyorlar. Zaman za-
man türkülerimizi çok sesli olarak
sunuyorlar. “Kara  tren” gibi,
“Uzun kavak” gibi, “K›z›lc›klar oldu
mu?” gibi.

RRaaddyyoo  ggüünnlleerriinnddee,,  TTüürrkkiiyyee’’yyii
BBaatt››  MMüüzzii¤¤ii  iillee  bbuulluuflflttuurraann  ççookk  ssaayy››--
ddaa  oorrkkeessttrraa  vvaarrdd››  ddee¤¤iill  mmii??

Bat› müzi¤inde kimler yoktu ki;
ilham Gencer ve arkadafllar›, ‹smet
S›ral Orkestras›, Faruk Akel ve Or-
kestras›, Yusuf Behiç Günseli Toplu-
lu¤u, Vasfi Uçaro¤lu Orkestras›, Ke-
mal Güleflo¤lu Mambo Orkestras›,
‹brahim Solmaz ve Arkadafllar›, Do-
ruk Onatkut, Kuyruklu Y›ld›zlar, Sü-
heyl Denizci Orkestras›, fievket
U¤urluer, Erol Büyükburç  ve fierif
Yüzbafl›o¤lu orkestralar›n› dinlerdik. 

YYoorruummccuullaarr  hhaakkkk››nnddaa  nneelleerr  ssööyy--
lleeyyeecceekkssiinniizz??  

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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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.



lar.  Zehra Eren, ‹brahim
Özgür ve Secaattin Ten-
yerli’nin Türkçe tangolar›
çok seviliyor. Celal ‹nce,
Arma¤an fienol, Nevzat
Yalaz ve Metin Ersoy ‹ngi-
lizce flark›larla ‹stanbul’un
seçkinlerinin gözdesi. An-
kara’da ise Yaflar Güve-
nir’in y›ld›z› parl›yor.  O
dönemde radyoda mikro-
fona ç›kmak  marifetti.
Türk Halk  Müzi¤i’nde seç-
kin yorumcular, Türk Mü-
zi¤i’nde eflsiz sesler vard›.
Hepsi ayr› bir de¤er. Rad-
yo sanatç›s› olmak bir ayr›-
cal›kt›. Çok sesli Bat› Müzi¤i’ne ge-
lince; 78 devirli tafl plaklara doldur-
duklar› flark›lar gönülleri büyülerdi.
‹flte ‹TÜ’nün Radyosu’nda o büyü-
leyen sesler vard›. 

SSeezzeenn  CCuummhhuurr  ÖÖnnaall  oo  ddöönneemmddee
nneelleerr  yyaapp››yyoorr??

O dönemde Sezen Cumhur
Önal Radyo’da müzik programlar›,
disc-jokeylik yap›yor. Gençlik dergi-
si “Yelpaze”de müzik yaz›yor. Ter-
cüman gazetesinde Beyo¤lu muha-
birli¤i yap›yor. Yabanc› sanatç›lar›,
devlet adamlar›n› izliyor. Louis
Armstrong, John Derek, Ursula
Andress, Katharine Hepburn gibi
sanatç›larla röportaj yap›yor. Gece-
leri, ‹brahim Do¤udan’›n ünlü “Ker-
vansaray“lokalinde yabanc› vedet-
leri sunuyor. Güney Amerikal› saz
flairleri Luis Alberto Del Parana ve
arkadafllar›na, Los Paraguayos’a
flark› sözü yazmaya bafll›yor.

‹‹TTÜÜ  öö¤¤rreenncciilleerrii  iiççiinn  ppllaakk  kkoonnsseerr--
lleerrii  yyaapptt››¤¤››nn››zz    ddöönneemmddeenn  vvee  oo  ddöö--
nneemmiinn  yyaabbaanncc››  mmüüzziikk  ee¤¤iilliimmlleerriinn--
ddeenn  bbiirraazz  bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??

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 ka-
p›s›n› çal›yor. Ben bu ifle kafam› tak-
m›fl›m bir kere. Eskimifl dünyada
yeni bir meslek bu; disc-jokeylik.
Yaln›z ‹stanbul Radyosu’nda, hafta-
da iki program›m var. ‹zmirli genç-
leri, Ankaral› müzikseverleri, galak-
simizin dört bir yan›ndan gelen se-

vilen seslerle, ezgilerle buluflturma-
n›n keyfini ç›kar›yorum. Ben gecele-
ri duygu yüklü sözcüklerle, duygu
dolu ezgileri sunarken, Fecri Ebci-
o¤lu pazar sabahlar›n› süslüyor
Amerikan ezgileri ile. Müzikseverle-
ri büyülüyor. Aykut Sporel dostum
ise, cumartesi geceleri yapt›¤› prog-
ramlarla, jazz severleri kucakl›yor.
Üçümüz ayr› ayr› zevkli bir yar›fl›n
içindeyiz. Ama birincisi yok bu ko-
flunun. Herkes hayat›ndan mem-
nun, özellikle dinleyiciler.  Yeryü-
zünde pop müzikte her yenili¤in pe-
flindeyim. Yedi iklime haber salm›-
fl›m. Merak›m, zevkimi ve keyfimi
aflm›fl. Gece gündüz demeden,
uyumadan, dinlenmeden, hatta ye-
meden içmeden çal›fl›yorum. Türki-
ye  radyolar›nda dönemin modas›
“twist”in ilk ürünlerini ben sunuyo-
rum. Gençler yeni müzik ak›mlar›na
pek merakl›. Hele ‹TÜ’lü gençler çok
istekli, arzulu. Onlara “hay›r” de-
mek mümkün mü? Her davetlerin-
de, radyoda çald›¤›m plaklar›, pika-
b›m›, flark›c›lar›n resimlerini yükle-
nip, Taflk›flla’ya plak konserleri ver-

meye gidiyorum. Onlar
mutlu, ben mutlu. Plaklar›
çalarken, sanatç›lar› foto¤-
raflar› ile tan›t›rken, müzik
evreninden  haberler veri-
yorum. Çocuklarla ayn› yafl-
lardayd›k, ayn› zevki payla-
fl›yorduk.  Bazen mikrofon
çal›flm›yordu. Elektri¤in ke-
sildi¤i zamanlar oluyordu.
Ne gam... Maksat dostluk.
Kalk›p mikrofonsuz konuflu-
yordum. ‹TÜ’lü gençlerle,
müziksever dostlarla kay-
naflman›n ayr› bir zevki var-
d›. Kimbilir flimdi o genç ar-
kadafllar›n herbiri nerede-

dir? Kulaklar› ç›nlas›n, Allah sa¤l›k
versin.

YYaabbaanncc››  bbeesstteelleerree  yyaazzdd››¤¤››nn››zz
TTüürrkkççee  ssöözzlleerrllee,,  TTüürrkk  ppoopp  mmüüzzii¤¤ii  ttaa--
rriihhiinnddee  ““aarraajjmmaann””  ddöönneemmiinniinn  iillkk
üürrüünnlleerriinnee  iimmzzaa  aatttt››nn››zz..  BBuu  yyeenniilliikk
kkoollaayy  kkaabbuull  ggöörrddüü  mmüü??    NNaass››ll  tteeppkkii--
lleerr  aalldd››nn››zz??

fiark› diline Türkçeyi kazand›r-
mak, bugün sesli ve görsel medya-
da, her tarafta söylenen dilimizdeki
pop müzik  flark›lar›n›n önünü aç-
mak öyle kolay olmad›. Özellikle
genç kuflaklara seslenen, Bat›’n›n
pop müzik parçalar›n›, “dilim be-
nim kimli¤im” düflüncesiyle yola
ç›k›p, Türk  müzik evrenini, yabanc›
kültürle harmanlanm›fl, yabanc› dil-
lerin egemenli¤inden kurtarmak
için büyük bir u¤rafl verdik. Bu, flar-
k› dilinde bir devrimdi, pop müzik
dilinde bir ihtilaldi. Rahmetli Fecri
Ebcio¤lu ile bunlar› yaparken, Türk-
çe flark›lar› yazarken nice engellerle
karfl›laflt›¤›m›z›, nelere gö¤üs ger-
mek zorunda kald›¤›m›z› bir  bilse-
niz! 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 ol-
sa, Türk dilindeki yabanc› flark›lar›
yasaklamak gibi bir hataya düfltü.
Bu yasa¤› kald›rmak için, dönemin
‹çiflleri Bakan› dostum rahmetli Or-
han Öztrak’tan rica ettim, TRT Ge-
nel Müdürü olan a¤abeyi Say›n Ad-
nan Öztrak’tan bir randevu ald›. Git-
tim, durumu izah ettim. Radyo Da-

‹‹TTÜÜ’’llüü  ggeennççlleerree  ‘‘hhaayy››rr’’
ddeemmeekk  mmüümmkküünn  mmüü??  HHeerr

ddaavveettlleerriinnddee,,  rraaddyyooddaa
ççaalldd››¤¤››mm  ppllaakkllaarr››,,  ppiikkaabb››mm››,,

flflaarrkk››cc››llaarr››nn  rreessiimmlleerriinnii  
yyüükklleenniipp,,  TTaaflflkk››flflllaa’’yyaa  ppllaakk

kkoonnsseerrlleerrii  vveerrmmeeyyee  
ggiiddiiyyoorrdduumm..    
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iresi Baflkan› zat›n (ki, ünlü bir tiyat-
ro yazar›d›r), iflgüzarl›¤› yüzünden
al›nan bu karar, o gün toplanan 12
daire baflkan›n›n imzalad›¤› bir or-
tak bildiri ile düzeltildi.  Bazen f›kra
ve karikatür konusu  olduk, bazen
de elefltiri s›n›rlar›n›n ötesinde, kötü
sözler duyduk. Çünkü,  müzik  yaza-
r› kimli¤i ile ortaya ç›kan baz› garip
kalem sahiplerinin menfaatlerine
dokunmufltuk. Kimisi de Türkçe
flark› olur mu, diye alay etti. Tepki-
lerin bir k›sm› da, o dönemin yo-
rumcular›ndan geldi. Ne gariptir ki,
Türkçe Bat› Müzi¤i flark›lar› söyle-
mekten çekindiler. Hatta flöhretleri-
nin olumsuz etkilenmesinden kork-
tular. K›saca, alay konusu olmufltuk
rahmetli Fecri Ebcio¤lu ile. Ama so-
nunda, 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. 

YYaapptt››¤¤››nn››zz  bbuu  ççaall››flflmmaallaarr››nn,,  ssiizzee
ggöörree  TTüürrkk  ppooppüülleerr  mmüüzzii¤¤iinnee  nnee  ggiibbii
yyaarraarrllaarr››  oolldduu??

Art›k ingilizce bilmeden flark›lar›
papa¤an gibi ezberleyip, ‹ngilizce
flark› söylemek, üstelik o flark›lar›
meflhur eden ünlü yabanc› bir yo-
rumcu gibi söylemenin marifet ol-
du¤u dönem kapanm›flt›.  Frans›z-
ca, Almanca, ‹talyanca ve ‹spanyol-
ca sevilen flark›lar›, o yabanc› diller-
de okuman›n hüner say›ld›¤› günler

de art›k geride kalm›flt›. Bak›n, ge-
çenlerde Fransa’da yay›nlanan say-
g›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 Fran-
ce Soir’da da ç›kt›. Bildi¤iniz gibi,
flimdilerde Fransa’da 60. yafl kon-
serleri ad› alt›nda stadyumlar› dol-
duran,  eski ama eskimeyen bir sa-
natç› 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 gaze-
tesindeki habere göre, bu 45’lik plak
flimdi antika gibi olmufl. Plak, Pa-
ris’te Bercy’de Palais Omnis-
ports’da 10 bin Euro’dan aç›k artt›r-
maya sunuldu  ve 15 bin Euro’dan
merakl›s›na sat›ld›. Milenyum evre-
ninde, aziz Ata’m›z›n bize gösterdi¤i
yolda ilerlerken, duydu¤um sevinci
ve gururu anlatmaya kelimeler ye-
tersiz kal›r. 

‹‹TTÜÜ  TTVV  ‘‘ddee  iillkklleerrddeenn  bbiirrii  oollaann
““RRiittmm  vvee  MMeellooddii””  iissiimmllii  pprrooggrraamm››--
nn››zz  hhaakkkk››nnddaa  nneelleerr  ssööyylleeyyeebbiilliirrssiinniizz??

‹TÜ TV ile tan›flmam Fatih Pasi-
ner’in daveti üzerine oldu. Birçok
defa konuk olarak kat›ld›m. O devir-
de hepimiz TV’nin yeni bir at›l›m,
iletiflimde yeni bir kültür oldu¤unun
fark›ndayd›k. TV’deki yerimizi alma-
l›yd›k. “Ritim ve Melodi”,  benim
Yelpaze mecmuas›nda ve Tercü-
man gazetesindeki köflemin ad›yd›.

Her defas›nda, stüdyodaki ekran›n
önünde  “Ritim ve Melodi” yaz›l› bir
bayrak dururdu. Vantilatör çal›fl›r,
bayrak dalgalan›r, program bafllar-
d›.  Bilir misiniz, bu ilkelli¤e karfl›,
‹TÜ’nün TV yay›nlar›nda müthifl bir
ciddiyet vard›. Yay›n saati asla kay-
maz, 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 geçirenle-
rin bafl›nda gelen rahmetli Adnan
Ataman, Fatih Pasiner, Vural Tekeli
ile birlikte, flimdi isimlerini an›msa-
yamayaca¤›m birçok baflar›l› kifliyi
sayg›yla selaml›yorum.

‹‹TTÜÜ--TTVV’’ddeekkii  pprrooggrraammllaarr››nn››zzaa
kkiimmlleerr  kkaatt››llmm››flfltt››,,  aann››mmss››yyoorr  mmuussuu--
nnuuzz??

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. Er-
kek yorumculardan ise Berkant,
Selçuk Ural, Özdemir Erdo¤an, Ba-
flar Tamer, Ayd›n Tansel, Selçuk
Alagöz, Mehmet Taneri’yi sayabili-
rim. Rahmetli Ayla Dikmen, Tanju
Okan ve Ertan Anapa da ‹TÜ-TV’de-
ki program›mda ekran› süsleyen
sesler olmufltur. 

‹‹lleettiiflfliimm  ççaa¤¤››nnddaa,,  ‹‹TTÜÜ’’nnüünn  tteellee--
vviizzyyoonn  kkoonnuussuunnddaakkii  öönnccüüllüü¤¤üünnüü
nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??    

Türk ulusunu televizyonla ilk kez
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin ta-
n›flt›rd›¤›n› hepimiz biliyoruz.
‹TÜ’lüler bununla ne kadar övünse-
ler azd›r. Kabul etmek gerekir ki,
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BBaatt››’’nn››nn  ppoopp  mmüüzziikk
ppaarrççaallaarr››nn››  ““ddiilliimm  bbeenniimm

kkiimmllii¤¤iimm””  ddüüflflüünncceessiiyyllee  yyoollaa
çç››kk››pp,,  TTüürrkk  mmüüzziikk  eevvrreenniinnii,,

yyaabbaanncc››  ddiilllleerriinn
eeggeemmeennllii¤¤iinnddeenn  kkuurrttaarrmmaakk
iiççiinn  bbüüyyüükk  bbiirr  uu¤¤rraaflfl  vveerrddiikk..

BBuu,,  flflaarrkk››  ddiilliinnddee  bbiirr  ddeevvrriimmddii..



TRT’nin ilk televizyon yay›nlar›nda
Teknik Üniversite’den yetiflen ele-
manlar›n büyük katk›s› olmufltur. 

‹‹TTÜÜ’’ddee  ppllaakk  kkoonnsseerrlleerrii  yyaapptt››¤¤››nn››zz
ggüünnlleerriinn  ppoopp  mmüüzzii¤¤iinnii,,  ggüünnüümmüüzz
ppoopp  mmüüzzii¤¤ii  iillee  kk››yyaassllaarrssaann››zz  nneelleerr
ssööyylleeyyeebbiilliirrssiinniizz,,??

‹TÜ’lü günler çok baflkayd›. O
devrin pop müzi¤ini, bu günkü
maskaral›klarla k›yaslamak müm-
kün de¤il. Ezgilerin dokusu, icras›,
yorumu... O zamanlar akustik müzik
yap›l›rd›. Her fley canl› çal›n›rd›. Ne-
fesliler, vurma çalg›lar... Aranjörler
vard›. Her enstrüman›n ayr› ayr›
partisyonlar› yaz›l›r, bunlarla çal›-
n›rd›. Ezgileri seslendirenlerde yal-
n›z güzel ses de¤il, yorum aran›rd›.
Her güzel sesli insan flark› söyleye-
bilir mi san›yorsunuz? Görüldü¤ü
gibi, herfley tersyüz oldu. fiimdiler-
de 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 gün-
lerde “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›, ta-
d› ayr›.  Müzi¤i ciddiye almak, yafla-
m› ciddiye almak demektir. Yeni
günlerde kendi özümüzle örtüflecek
yeni bestelerle zaman›n ak›fl›na uy-
mak zorunday›z. Yeni bestelerle
“pop”un ciddiyetini ortaya koyma-
l›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 rit-
mi de¤iflti. Her fley h›zland›, hare-
ketlendi. Müzikteki ritim ve ezgi ya-

flamla örtüflmekte. Milenyum  zevki
ve keyfi bunu emrediyor. 

AArraajjmmaann  aadd››  vveerriilleenn  ppoopp  mmüüzzii--
¤¤ee,,  rraaddyyoo  ggüünnlleerriinnddee  yyaazz››ll››  bbaass››nn››nn
yyaakkllaaflfl››mm››  nnaass››lldd››??

Genç kuflaklar›n bat› pop müzi-
¤ine ilgisi büyüktü. Radyodaki DJ
programlar›n›n kalitesi bu ilgiyi kö-
rükledi. 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. Tercü-
man gazetesi ile anlaflmam var, Be-
yo¤lu muhabiriyim. Derken, Cum-
huriyet gazetesinden ça¤›rd›lar,
Selmi Andak arad›. “Seni Ecvet Gü-
resin bekliyor!” dedi. Gittim, baflka
bir imza ile “Samih Cenap” ad›yla
müzik yazmaya bafllad›m. Türkçe
sözlü bat› müzi¤i flark›lar›n›n top-
lumda 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 Milli-
yet’te müzik yazarl›¤›n› denedi.
Sonra, yerini Do¤an fiener’e b›rakt›.
Siyasi muhabirlik ona daha yak›fl-
m›flt›. Gazetelerde bir ç›¤›r açt›k.
“Pop müzik sayfas›” modas› baflla-
d›.  Ayn› anda rahmetli Rag›p fievki
Yeflim, “Son Havadis”e de¤iflik bir
imza ile yazmam› istedi. Son Hava-
dis’de yazd›¤›m yaz›larda ad›m
Seyhun Cumhur olmufltu. Arkas›n-
dan da Akflam gazetesine baflla-
d›m. Hiç birine “hay›r” diyemedim,
demedim.  Madem Türk popuna
yeni bir boyut getirmifltik, bunu
herkese duyurmal›, herkese anlat-
mal›yd›k.  Yaz›l› bas›n›n tüm imkan-
lar›n› kullanmal›yd›k. Kulland›k da. 

AArraajjmmaann  ddöönneemmiinnddee  hhaannggii  yyeerrllii
ssaannaattçç››llaarr››nn  iillkk  ookkuudduukkllaarr››  flflaarrkk››llaarraa
iimmzzaa  aatttt››nn››zz??

O dönem seslerinde, soluklar›n-
da seçkinleflen, güzelleflen,  flark›la-
r›m› okuyanlar›n bafl›nda Tanju
Okan, Özdemir Erdo¤an, Ertan Ana-
pa vard›r. Onlara flark› yazman›n k›-
vanc›n› yaflad›m. Sonra sevgili Ber-
kant, Selçuk Ural, Ayd›n Tansel, Ya-
vuz Öz›fl›k, Mehmet Taneri, Selçuk
Alagöz ve Ayten Alpman’a yazd›m.

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. 

YY››llllaarrccaa  TTRRTT’’ddee  MMüüzziikk  YYeellppaazzeessii
pprrooggrraammllaarr››  yyaapptt››nn››zz,,  mmiillyyoonnllaarraa
sseesslleennddiinniizz..  BBuu  pprrooggrraammllaarr››  yyaappaarr--
kkeenn,,  ‹‹TTÜÜ--TTVV’’ddee  yyaapptt››¤¤››nn››zz  iillkk  yyaayy››nn--
llaarr››  aann››mmssaadd››nn››zz  mm››??

‹TÜ-TV’de yapt›¤›m o ilk yay›n-
lar› hiç unutmad›m ki. O yay›n he-
yecan›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. Geçmi-
fle dönük ça¤r›fl›mlar› hep yüre¤im-
de tafl›yorum. 

TTüürrkk  ppoopp  mmüüzzii¤¤iinnee  öönnccüüllüükk  eettttii--
¤¤iinniizz  rraaddyyoo  ggüünnlleerriinnddee,,  TTüürrkkççee
ssöözzlleerr  yyaazzdd››¤¤››nn››zz  yyaabbaanncc››  ddüünnyyaa
flflööhhrreettlleerriinnddeenn  bbiirrkkaaçç  iissiimm  vveerreebbiilliirr
mmiissiinniizz??

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.

YYeenniiddeenn  TTVV  pprrooggrraamm››  yyaappmmaayy››
vveeyyaa  flflaarrkk››  ssöözzüü  yyaazzmmaayy››  ddüüflflüünnüüyyoorr
mmuussuunnuuzz??

Yeniden TV ve radyo program-
lar› yapmaya haz›rlan›yorum. fiark›-
ya gelince, eski günlerdeki flark›lar›-
m›, günün yeni seslerinin yeni ri-
timlerde okumalar›n›n zevkini ç›ka-
r›yorum. 

SÖYLEfi‹: Hatice Yaz›c›
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‹‹TTÜÜ--TTVV’’ddee  yyaapptt››¤¤››mm  oo  iillkk
yyaayy››nnllaarr››  hhiiçç  uunnuuttmmaadd››mm..

OO  yyaayy››nn  hheeyyeeccaann››nn››,,  zzeevvkkiinnii
hheerr  ddeeffaass››nnddaa  yyeennii  bbaaflflttaann

yyaaflflaadd››mm..  SSiizzlleerr  ddee  bbiilliirrssiinniizz  kkii,,
iinnssaann  yyaaflflaamm››nnddaa  iillkklleerriinn  aayyrr››

bbiirr  yyeerrii  vvaarrdd››rr..  


