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‹‹TTÜÜ  RRaaddyyoossuu  vvee  TTeelleevviizzyyoonnuuyyllaa
ttaann››flflmmaann››zz  FFaattiihh  PPaassiinneerr  vvaass››ttaass››yyllaa
mm››  oolldduu??

DDiinnççeerr  EErriimmeezz:: Evet. O zaman
Güzel Sanatlar Akademisi’nde ö¤-
renciydim. ‹TÜ Radyosu yay›nlar›n-
da, çal›nan besteyi aç›klay›c›, beste-
cinin yaflad›¤› dönemi anlatan me-
tinler, yani bir nevi sanat tarihi bil-
gisini okurdum mikrofonda. O za-
manlar radyonun program flefli¤ini
yapan Fatih Pasiner’in kuzeniyim
ben. Piyanist Fatih Pasiner, Sezai
Asal ve Seyfettin Asal adl› iki klasik
bat› müzi¤i sanatç›s›n›n ö¤rencisiy-
di. Hem Teknik Üniversite Orkestra-

s›n› hem de Taksim, Eminönü hal-
kevleri orkestralar›n› yönetirdi. 

FFaattiihh  PPaassiinneerr  yyaaflflççaa  bbüüyyüü¤¤üünnüüzz
mmüüyyddüü??  

Benden on yafl  kadar büyüktür.
Babas› orgeneral Galip Pasiner. An-
nemin day›s› olan Galip Pafla ayn›
zamanda müthifl bir ressamd›r. (sa-
londaki bir tabloyu gösteriyor) ‹flte
bu da otoportresi... Fatih’in önemli
bir yan› da, Türkiye’ye Bat›’dan çok
de¤erli piyano ve keman ustalar›
getiren bir konser bürosu açm›fl ol-
mas›d›r. Bu konser bürosu, Sezai
Asal ve Seyfettin Asal ile birlikte ku-
ruldu, iflleri Fatih yürüttü. Saray Si-
nemas›’n›n  büyük konser salonu
haline gelen mekan›nda, onlar›n
davet etti¤i sanatç›lar çok büyük il-
gi gördüler... Fatih Pasiner, Mustafa
Santur ve Adnan Ataman  hocalar›-
m›zla müzik konusundaki diyalo-
gundan bafllayan bir dostlukla, ‹TÜ
televizyon deneme yay›nlar›na
program flefi olarak dahil oldu. Bu
yay›nlar, 1952’den itibaren ‹stan-
bul’da fevkalade bir ilgi gördü.
1969’da, yay›nlara son verildi¤i ta-
rihlere yaklaflt›¤›m›zda, 200 bin ci-
haz vard› ‹stanbul’da. Her birini befl
kifli izlese, rakam› siz düflünün. ‹s-
tanbul’un nüfusu da bugünkü gibi
20 milyon de¤ildi tabii. Bir de dük-
kanlar›n vitrinlerine koyduklar› tele-
vizyonlara büyük ilgi vard›.

TTeelleevviizzyyoonnaa  nnee  zzaammaann  ggiirrddiinniizz??  
1954’ten 1969’a kadar devam et-

tim. Küçücük bir stüdyoda, çok he-
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İTÜ TV ve Radyosu
{{

İTÜ TV’de sanat Dinçer Erimez’den sorulurdu

Günü 48 saat yaşamak
50’li ve 60’lı yıllarda İTÜ-TV yayınlarının takipçileri için Dinçer Erimez’in yüzü yabancı de-
ğil. Konuklarıyla ve izleyicilerle her hafta ekranda sanat sohbetleri koyultan Erimez, 
resimleriyle ve Mimar Sinan Üniversitesi’ne yıllar boyu verdiği emekle, sanat çevrelerince
de iyi tanınan bir isim. Sanatçıyla bir müzeyi andıran evinin salonunda görüşme olanağı
bulduk, mazideki hatıralara daldık...



yecanl›, son derece profesyonelce
çal›flan bir ekip vard›. Fatih koordi-
ne ederdi ekibi. Adnan Ataman, tek-
nik bir uzmand›, bir yöneticiydi,
ama sosyal ve sanatsal konulara da
hiç  uzak de¤ildi. 

‹‹TTÜÜ  TTVV’’ddeekkii  ssaannaatt  pprrooggrraamm››nn››zz››nn
yyaapp››ss››nn››  nnaass››ll  ttaarriiff  eeddeebbiilliirriizz??  

Program daha çok konuflmaya,
görsel objelerin, sanat eserlerinin
takdimine dayal›yd›. Ama ben onu
daha cazip k›lmak için hikayeler, f›k-
ralar da anlat›rd›m. Benim progra-
m›m sazl› sözlü bir program de¤ildi.
Ama çok ilgi görürdü. Arkadafllar
bana tak›l›rd›, “senin program›ndan
sonra imza almaya geliyorlar” di-
ye... Mesela Venedik Bienali, Sao
Paolo Bienali gibi etkinliklerden
bahsederdim, Türkiye’den kat›lan
sanatç›lar› takdim ederdim. Sonra,
Türkiye Devlet Resim Heykel sergi-
leri, Türkiye’deki sanat  yar›flmala-
r›... fiairlerden de tan›tt›klar›m oldu,
Ümit Yaflar gibi... Bir kültür progra-
m›yd› asl›nda. Sadece görselli¤i
amaç edinmifl de¤ildi. Bazen resim
veya çamurdan bir vazo yapt›r›rd›k
sanatç›ya. Olay›n nakli siyah-beyaz
olaca¤› için, valör kayb›na u¤rama-
mas› için renkli düflünmeyerek or-
ganize ederdim yay›nlar›. Akademi-
deki hocalar›m› takdim ederdim.
Onlar bize güncel ya da büyük sa-
nat olaylar›n› anlat›rlard›. 

KKoonnuukkllaarr››nn››zz  aarraass››nnddaa  kkiimmlleerr
vvaarrdd››??

Cemal Tollu, Nurullah Berk,
Sabri Berkel, Zühtü Mürido¤lu, Sa-
bih Gözen, Vedat Ar, yani akademi-

den mimar, ressam, heykeltarafl,
grafiker olarak birçok kifli... Baz›lar›-
n› maalesef  yakalayamad›m. Bun-
lardan biri Çall› ‹brahim. Çok popü-
ler, çok nefleli, çok espritüel bir kifli.
Ama ben akademiye ö¤renci olma-
dan önce ayr›lm›flt›. Onu televizyo-
na ç›karmaya imkan bulamad›m. 

OO  ddöönneemmddee  tteelleevviizzyyoonn  ppeekk  bbii--
lliinnmmeeddii¤¤ii  iiççiinn,,  pprrooggrraammaa  ççaa¤¤››rrdd››kk--
llaarr››nn››zzddaa  bbiirr  ççeekkiinnmmee  vveeyyaa  bbiirr  kkoorr--
kkuuyyaa  flflaahhiitt  oolldduunnuuzz  mmuu??  

Evet olurdu, ama heyecanla da
isterlerdi. Korkup kaçan hiç olmad›,
ama bizzat ben çok heyecanland›¤›-
m› hat›rl›yorum zaman zaman. ‹n-
san sahaneye ç›kt›¤› zaman, mimik-
lerini, sesinin tonunu, düflünüp de
söylemek istedi¤ini  ayn› anda belli
bir akord içinde vermeye mecbur
hissetmeli kendini. Bugün çeflitli
yerlerde konuflmalar yap›yorum, o
günlere nazaran daha baflar›l› bulu-
yorum kendimi.

SSiizz  ‹‹TTÜÜ  TTVV  yyaayy››nnllaarr››  ddöönneemmiinnddee
aarrtt››kk  aakkaaddeemmiissyyeenn  mmiiyyddiinniizz??

Akademiden mezun olduktan

sonra birkaç mimar arkadaflla birlik-
te bir dekorasyon bürosu kurmufl-
tuk. Eflim (Prof. Dr. Enise Erimez) ve
Fatih de dahil oldu. ‹zmir fuar›nda
büyük pavyonlar yapmaya baflla-
d›k... Askerlik dönüflü bir süre eflim-
le ‹talya’da incelemeler yapt›ktan
sonra Pertevniyal Lisesi’ne sanat
tarihi-resim ö¤retmeni oldum.
1963’te bir s›navla akademiye asis-
tan olarak girdim. Eflim benden ev-
vel ‹TÜ’de Elektrik Fakültesinde
asistan olmufltu... Eflimle enteresan
bir tan›flmam›z var. Ben Güzel Sa-
natlar Akademisi ö¤rencili¤imde
münazara dal› baflkan›yd›m. Bir ke-
resinde Teknik Üniversite’nin Maç-
ka’daki Maden Fakültesi’ne Teknik
Üniversite ekibi ile karfl›laflmaya
geldik. Tabii biz kazand›k. (gülüyor)
Me¤er eflim de o salonda, beni izli-
yormufl. Sonra 1954’de Abant’ta K›-
z›lay’›n açt›¤› gençlik kamp›nda ta-
n›flt›k. Ö¤rencili¤imizde bafllayan
beraberli¤imiz sürüyor. 

AAssiissttaann  kkiimmllii¤¤iinniizzee  nnaazzaarraann  tteellee--
vviizzyyoonnccuu,,  yyaayy››nncc››  kkiimmllii¤¤iinniizz  ddaahhaa
öönn  ppllaannddaa  oollmmaall››  oo  ddöönneemmddee..

Hay›r, ben akademide de çok fa-
aldim. Günü 48 saat yaflamaya çal›-
fl›rd›m. Hâlâ da öyleyim. Emekli ol-
duktan sonra bofllu¤a  düflece¤imi
sanm›flt›m, ama öyle olmad›, çünkü
çok de¤iflik alanlarda, hiçbirini de
aksatmamaya gayret ederek çal›fl›-
yorum. Dan›flmanl›k veriyorum, ad-
liyede görevlerim var. GESAM
(Türkiye Güzel Sanat Sahipleri
Meslek Birli¤i) baflkan›y›m. Büyük
bir atölyem var. Resim ve heykel
yap›yorum. 

SSiizz  kkeennddii  ttuuaalllleerriinniizzddee  kkiimmlleerrddeenn
eettkkiilleennddii¤¤iinniizzii  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

Sanat çok büyük bir macera. Her
sanatç›, e¤itiminde hocas› baflta ol-
mak üzere, ilk insan›n ma¤arada
yapt›¤› bezemelerden  esinlenmek
yoluyla, bugüne kadar yaflad›¤›m›z
tüm sanat örneklerinden etkilene-
bilmelidir. Bütün bunlar› doldurma-
l› içine. Ama hepsini bir elekten ge-
çirip, kendini bulmal›. Kim derse ki,
ben kimseden etkilenmeden kendi-
mi yap›yorum, yanl›fl ifade ediyor-
dur. Her fleyden etkileniyor, M›s›r
sanat›ndan,  Yunan sanat›ndan, Bi-

BBeenniimm  pprrooggrraamm››mm
kkoonnuuflflmmaayyaa,,  ssaannaatt  eesseerrlleerriinniinn

ttaakkddiimmiinnee  ddaayyaall››yydd››..  SSaazzll››
ssöözzllüü  bbiirr  pprrooggrraamm  ddee¤¤iillddii..

AAmmaa  ççookk  iillggii  ggöörrüürrddüü..
AArrkkaaddaaflflllaarr  bbaannaa  ttaakk››ll››rrdd››,,

““sseenniinn  pprrooggrraamm››nnddaann  ssoonnrraa
iimmzzaa  aallmmaayyaa  

ggeelliiyyoorrllaarr””  ddiiyyee......  
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Dinçer Erimez
{{

Dinçer Erimez (sa¤da) stüdyoda 
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zans’tan, Osmanl›’dan, Selçuklu’-
dan, ça¤›m›zdan, ‹talyan sanat›n-
dan, Türk sanat›ndan... Ben sanatç›-
n›n çok özgür ve özgün olmas›n›
ye¤lerim. Akademide ö¤renci oldu-
¤um zaman, baz› atölyelerde hoca-
n›n benzeri 20 ö¤renci birden gö-
rürdüm... Bu do¤ru bir yol de¤il...
Benim hocam Resim-Heykel Müze-
si Müdürü Halil Dikmen’di. Sonra
Cemal Tollu hocan›n ö¤rencisi ol-
dum. Mezuniyetime yak›n, o ‹tal-
ya’ya gidince atölyesini Nurullah
Berk hocaya b›rakt›. Nurullah Berk,
televizyonda çal›flmam, kendisiyle
program yapmam nedeniyle, iflin
teorik yan›na da merakl› oluflum-
dan mutlu olarak beni kendi atölye-
sine davet etti. Onun da ö¤rencisi
olmaktan onur duydum. ‹lk asistan-
l›¤›mda Cemal Tollu hocama veril-
dim. O emekliye ayr›ld›ktan sonra
Ali Çelebi’nin asistan› oldum. O da
emekli olunca, onlar›n derslerini
ben yürütmeye bafllad›m, atölye
sahibi oldum. O dönem befl-alt›

atölye vard›. Bir tanesi Bedri Rahmi
Eyübo¤lu atölyesiydi.  Bedri Rah-
mi’yi de televizyona ç›kard›m. fiair
ve ressamd›, çok çoflkun bir adam-
d›. Hocal›¤›n›n ötesinde, dostlu¤uy-
la da bize ö¤rettikleri vard›.

NNaass››ll  bbiirr  aaiilleeddeenn  ggeelliiyyoorrssuunnuuzz??
AAnnnnee--bbaabbaann››zz  nnee  iiflflllee  mmeeflflgguulldduu??

Annemi görmedim, beni do¤ur-
duktan dokuz gün sonra vefat et-
mifl. Çok iyi piyano çalarm›fl... Ba-
bam Salih Erimez çok meflhur bir
karikatürist. Cumhuriyet, bu ülkede
‹mparatorlu¤un miras› din istisma-
r›n›n halk›n geri kalm›fll›¤›na  sebep
olacak flekilde yürütülmesine sonu-
na kadar karfl› ç›kt›. Salih Erimez’in
yapt›¤› resimlerde karikatürize edil-
mifl bu hiciv vard›r. Benim koleksi-
yonumda, babam›n eserlerinin bü-
yük çapta orijinallerinden 200’den
fazla say›da var. 

ÇÇooccuukklluu¤¤uunnuuzzddaa  rreessssaammll››¤¤aa  iillkk
aadd››mmllaarr››nn››zz››  oonnuunn  ççaall››flflmmaallaarr››nn››  iizzllee--
yyeerreekk  mmii    aatttt››nn››zz??

Babamla beraberli¤imiz çok az

oldu. Kendisini 18 yafl›nda tan›d›m.
Annem beni do¤urduktan sonra ve-
fat edince, babam 40 gün sonra an-
nemin bir arkadafl›yla evlenmifl.
Çok de¤erli bir jandarma komutan›
olan dedem ve onun ikinci efli, ba-
bam›n üvey annesi olan Rum ha-
n›m büyüttü beni. Ama bana söyle-
mediler annemin vefat etti¤ini, ba-
bam›n Salih Erimez oldu¤unu. Ben
o han›m› anne, dedemi de baba di-
ye bildim. Sonra 18 yafl›ndayken
babam geldi, sen benim o¤lumsun
dedi. Daha evvel resimlerini görü-
yordum, büyük bir sevgim vard›
kendisine. Ama dedemin ve han›-
m›n›n bana verdikleri sevgi dünya-
n›n en büyük mutlulu¤unu yaflatt›
bana. Onlar›n yaflça benden büyük
çocuklar›n›n hiç belli etmeden kar-
defl olarak beni ba¤›rlar›na basmas›
da öyle. Çok enteresan. Belki de be-
nim ö¤rencilerime karfl› çok müflfik
davran›fl›m da bu nedenledir. Aka-
demide çok çok yak›n oldum ö¤ren-
cilerimle. Asistanlar›m›n nikah tö-
renlerini evimde yapt›m. 

BBaabbaann››zzddaann  ssiizzee  ggeeççeenn  ggeenneettiikk
bbiirr  yyeetteenneekk  oolldduu¤¤uunnuu  ddüüflflüünnüüyyoorr
mmuussuunnuuzz??

Evet ama, onu b›rak›n, babam
hariç bütün ailem, ana taraf›m da
baba taraf›m da askerdir. Ama hep-
si de sanatla, resimle alakal› insan-
lar. Ailede hep bunlar› görerek de
yetifltim. Kendimi bildim bileli re-
sim yap›yorum. Tiyatro, sinema gi-
bi fleylerle meflgulüm. Yedi-sekiz
yafllar›nda, ailenin tüm çocuklar›n›
bir odaya toplard›m, bir gösteri ter-
tiplerdim: Sehpan›n üzerini, bofllu-
¤u bir ekran gibi  olacak flekilde bir
mukavva ile kapat›r, o bofllukta her
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LLiisseeddee,,  mmaatteemmaattii¤¤ee,,  ffiizzii¤¤ee,,
kkiimmyyaayyaa  kkaarrflfl››  hhiiçç  mmeerraakk  

dduuyymmaadd››mm..  BBuurraaddaann  aalldd››¤¤››mm
bbaaflflaarr››ss››zzll››kk  nnoottllaarr››  bbaannaa  bbiirr
hheevveess  vveerrddii,,  ““MMiillllii  EE¤¤iittiimm
BBaakkaann››  oollaayy››mm,,  mmaatteemmaattiikk,,
ffiizziikk  ddeerrsslleerriinnii  kkaalldd››rraayy››mm””
ddiiyyee  ddüüflflüünnmmeeyyee  bbaaflflllaadd››mm..  

Dinçer Erimez
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gece yapt›¤›m resimleri gösterip
çekmek suretiyle, her gösterdi¤im
resim hakk›nda konuflmak suretiyle
bir film oynat›rd›m. Bir nevi bilme-
den sinemac›l›k, televizyonculuk
yapard›m yapard›m yani... Bir ara
klasik Bat› müzi¤ine heyecan duy-
mufltum. Hep korolarda, müsame-
relerde flark›lar söylerdim. Radyoda
çocuk tiyatrosunda rol ald›m... Ifl›k
Lisesi’nde çok mutlu bir ö¤rencilik
hayat›m oldu. Ama sanata karfl›
olan yetene¤imin d›fl›nda, fen ders-
lerine çok a¤›rl›k veren bir e¤itim
vard› okulda. Matemati¤e, fizi¤e,
kimyaya karfl› hiç merak duyma-
d›m. Buradan ald›¤›m baflar›s›zl›k
notlar› bana bir heves verdi, “Milli
E¤itim Bakan› olay›m, matematik fi-
zik dersini kald›ray›m” diye düflün-
meye bafllad›m. (gülüyor) Sonra
da, Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Ko-
misyonu Baflkanl›¤› yapt›m 1990-92
y›llar›nda. Ondan sonra da bürokra-
tik görevlerim oldu, ama  maalesef
kald›rmaya imkan bulamad›m. (gü-
lüyor) E¤itim ayn› zamanda psiko-
lojik bir mesele. fiimdi çocuklar›m›-
z›n yeteneklerine göre ilerlemesi bi-
raz daha imkan dahilinde. Güzel sa-
natlar liseleri var en az›ndan. Bu li-
selerin yasas›n› ve programlar›n›
yapmak o dönemde bana nasip ol-
du.

EEflfliinniizz  EEnniissee  EErriimmeezz’’llee  bbiirrbbiirriinniizzii
ttaammaammll››yyoorr  ggiibbiissiinniizz......

Eflim, benim tersime, fen dersle-
rinde Çaml›ca Lisesi’nin devaml› bi-
rincisi olmufl. 15-20 y›l Enise kadar
çal›flkan, prima birisi daha gelme-
mifl. Lisedeki bu baflar›s›ndan son-
ra Teknik Üniversite’ye girmifl. Son-
ra çok baflar›l› bir profesör oldu. O
da son derece müflfik bir hoca. Za-
ten bir insan müflfik de¤ilse hocal›k
yapmamal›.  Ben çok güzel hocalar-
la da çal›flt›m, fakat matematik ho-
calar›m aksi gibi hep çok sertti. Ifl›k
lisesinde bu konuya ilgi duymayan,
yetene¤i olmayan ö¤rencilerine
gaddar davranan bir hocam›z vard›.
Bir sene de s›n›fta kald›m onun yü-
zünden. Aradan y›llar geçti, Pertev-
niyal Lisesi’ne hoca oldum. Orada
bu hocam›zla rastlaflt›k. Tabii, beni
hat›rlamad›, nereden hat›rlayacak.

Pertevniyal Lisesi’nden birkaç hoca
hariç, hepsi yafll›yd›lar, yorgundu-
lar. Ben ‹talya’dan yeni gelmiflim,
genç bir hoca, haval›! Ö¤rencilerle
bir kaynaflt›m, bu kadar olur! ‹çle-
rinde çok yetenekliler ç›kt›... Bu ma-
tematik hocam›z, orada da gaddar-
l›¤›n› estirmifl. Bir sene sonunda,
ö¤retmenler kurulu toplant›s›nda
notlar veriliyor, her hoca ö¤renciye
verdi¤i notu söylüyor, matematik
hocam›za s›ra geldikçe her ö¤renci-
ye “1” veya “0” diye gidiyor. ‹lk
befl-alt› ö¤rencinin notlar› böylece
okundu. Tesadüfen bunlar›n hepsi
benim dersimde en yetenekli ço-
cuklar. Ben dayanamad›m, elimi
kald›rd›m, “hocam müsaade eder
misiniz, bir fley söylemek istiyo-
rum” dedim. “Siz beni hat›rlamad›-
n›z. Ben Ifl›k Lisesi’nde sizin ö¤ren-
cinizdim. Ve matematik dersindeki
bana yaklafl›m›n›zdan ötürü sene
kaybettim. E¤er k›l› k›l›na kurtulma-
sayd›m, flimdi bu masan›n etraf›n-
da olmayacakt›m. fiu anda sizin 0-1
gibi notlar verdi¤iniz çocuklar›n
içinde mimar olacaklar var, yete-
nekleri itibariyla ressam, müzisyen,
artist olacaklar var... Bu kadar gad-
dar olmam›z› üzüntüyle karfl›l›yo-
rum. Lütfen bu notlar› de¤ifltire-

lim”. ‹nan›r m›s›n›z, o gün befl-alt›
çocu¤u kurtard›m. 

EEflfliinniizziinn  ssaannaattaa  kkaarrflfl››  iillggiissii  vvaarr
mm››dd››rr??

Edebiyata çok düflkün. Çok iyi
bir kütüphanemiz var. Ben bir de
çocuklu¤umdan beri koleksiyona
çok merakl›y›m. Burada gördü¤ü-
nüz tablolar›n, kay›tl› toprak alt›
eserlerin yan›s›ra çocuklu¤umdan
beri oyuncak toplar›m. O¤luma bile
vermedim onlar›. O¤lum da çok ye-
tenekli resim dal›nda. 13-14 yafl›na
kadar harika çocuktu. Ama yanl›fl-
l›kla onu ressaml›¤a sevketseydim,
hata edecekmiflim. O annesinin yo-
lunu seçti, daha çok mekanikle ilgi-
lendi. fiimdi Turkcell’in yöneticile-
rinden.

‹‹sstteerrsseenniizz  yyiinnee  tteelleevviizzyyoonnccuulluukk
yy››llllaarr››nn››zzllaa  bbiittiirreelliimm......    

Teknik Üniversite gerek radyo-
sunda, gerek televizyonunda uygu-
lad›¤› programlarla kültürel ve sos-
yal aç›dan toplumu bilgilendirme-
ye, neflelendirmeye, sevindirmeye
yönelik maddi karfl›l›¤› olmayan bir
mutluluk yaflatt›. Tebrike flayan bir
ifltir. 1969 y›l›nda devlet televizyonu
yay›na bafllad›¤› zaman, ‹TÜ televiz-
yonunun kapanmas›na, bizim ka-
dar, hatta bizden çok ‹stanbul halk›
üzülmüfltür. Bunu çok kifliden duy-
dum. 

‹‹TTÜÜ  TTVV  yyaayy››nnllaarr››nn››nn  bb››ççaakk  ggiibbii
kkeessiillmmeessii  hhaannggii  aaçç››llaarrddaann  ssiizzee  tteerrss
ggeelliiyyoorr..  ‹‹lleerrlleesseeyyddii  nneelleerr  oolluurrdduu
aaccaabbaa??

Rekabet istemediler belki. Bunu
bir tekel olarak elde tutmak istedi
devlet. Teknik Üniversite deneme
yay›n› yap›yordu, ama ciddi boyut-
lara varm›flt›. Nefis görüntüler al›n›-
yordu. Herkes bu programlara dahil
olmak için can at›yordu. Üstelik
uzun bir süre Ankara televizyonu
çok monoton programlarla devam
etti. ‹TÜ TV’nin yan›nda çok kuruy-
du. fiimdi bak›yorum da, keflke se-
simizi ç›kar›p ba¤›rsayd›k, televizyo-
numuzu kapatt›rmasayd›k diyorum. 
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Dinçer Erimez’in f›rças›ndan, 
Bu Sofra Hepimizin, 1986.


