






SEZEN CUMHUR ÖNAL’ıN SÖZ YAZARLıĞı ÜZERİNE 
 
              Yard.Doç.Dr. Ali TAN� 
 
Zamanın birinde kralın biri bir gece rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü ağzında 

sadece bir dişinin kaldığını görür. Bir fermanla ülkesindeki bütün rüya tabircilerini çağırtır 
ve bir ödül karşılığında rüyasını yorumlamalarını ister. İçeri ilk giren tabirci krala bütün 
sevdiklerinin öleceğini ama kendisinin yaşayacağını söyler. Kral sinirlenir ve öldürülmesini 
emreder. Bir sonraki tabirci krala bütün akrabalarının öleceğini, sadece kendisinin kalacağını 
söyler. Sonraki ve daha sonraki tabirciler de aynı sözleri tekrarlar ve her biri bir süre sonra 
kendi ölüm fermanıyla dışarı çıkar. Kral kızgındır. İçlerinden biri bu durum karşısında bir 
kurnazlık düşünür ve “Sayın kralım, akrabalarınız arasında en uzun yaşayan siz olacaksınız” 
der. Bu kehanet kralın hoşuna gider ve adam ölümden kurtulur. Yani “Söz var insanı ipe 
götürür, söz var insanı ipten getirir.” ata sözünde olduğu gibi neyi söylediğimiz değil, 
söyleyeceğimiz şeyi nasıl söylediğimizdir önemli olan. Tıpkı müzikte olduğu gibi.  

Müziğin evrensel bir dil olduğu tartışmasız bir gerçektir. Birbirine düşman toplumlar 
bile aynı müziğin adresinde buluşabilir. Kimi zaman Afrika’nın bir kabile müziği kimi 
zaman uzak doğudan bir ezgi kalbimize seslenir; bize anlatılamaz duygular yaşatır; bizi 
başka âlemlere götürür. İnsanlar yabancı dil bilsin ya da bilmesin, bir müzik karşısında 
ezgilerinde kendince bir şeyler seziyor, bu sezgileri ruhunda harmanlıyorsa, o şarkının 
sözlerinin nelerden bahsettiği ikinci planda kalır. Yani yabancı bir şarkıyı dinliyor ve 
anlamıyorsak bile onun ezgilerinin bizde uyandırdığı etki içimizi ısıtabilir; ancak hem 
anlayıp hem de onu ruhumuzda hissetmenin keyfi de tarif edilemez diye düşünüyorum.  

1960’lı yıllarda Batı’da bir sanatçının şarkısı İtalya’da İtalyanca; Fransa’da Fransızca; 
İngiltere’de İngilizce seslendiriliyordu. Bir başka deyişle yabancı bir şarkı, gittiği ülkenin 
insanlarına onların diliyle ulaşıyordu. Bizdeki anlayış ise, yabancı şarkıları, onları söyleyen 
şarkıcıların seslerini ve hareketlerini de taklit ederek söylemekti.  Örneğin Frank Sinatra’nın 
söylediği bir şarkıyı tıpkı onun danslarını ve sesini taklit ederek söylerseniz daha çok 
tutulurdunuz. Kısacası bu, komik bir durumdu.   

1960’lı yıllarda şimdiki gibi her tarafta televizyon ve radyo yaygın değildi. Dahası 
büyük iller de dâhil kaçının ilçelerinde, köylerinde elektrik vardı. Herkes radyo ve pikap 
dinleyebiliyor muydu? Öte yandan kendi köyünden ya da kırsal çevrelerden büyük kentlere 
giden bir kişinin söz konusu iletişim araçlarına yakın olsa dahi bu yayın organlarından 
dinlediği yabancı parçaları anlayabilmesi veya bunlardan keyif alması beklenemezdi. 
Yapılacak bir şeyler olmalıydı. Halkın anladığı dilden şarkılar yapılmalıydı. Bir Batılı için 
yabancı bir şarkıyı kendi diline çevirmek pek zor olmuyordu. Çoğu aynı kökten (Latince) 
geldiği için kendi dillerindeki sözcükler melodiye uyuyor ve zorlanmadan çevriliyordu. 
Ancak en basit anlatımla Batılının “ I love you –(Ay lav yu)” olarak kullandığı “seni 
seviyorum” kelimesi bizde altı, onlarda üç heceyle söyleniyordu. Besteye Türkçe sözler 
uymuyordu. Bu sebeple o yabancı şarkıların ezgisini bozmadan farklı Türkçe sözler yazıldı. 
Bu, aslında yeni bir şarkı yazmak anlamına geliyordu.  

1960’lı yıllardan itibaren, Sezen Cumhur Önal, Fecri Ebcioğlu ve Aykut Sporel, bu 
sorunu görerek buna bir çözüm arama yoluna gittiler. Sezen Cumhur Önal’ın yazımıza konu 
olmasındaki asıl sebep de budur.  
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Sanat hayatına 1962 yılında İstanbul Radyosu’nda başlayan ve çeşitli gazetelerde 
müzikle ilgili yazılar yazan Önal, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en ünlü şarkı sözü 
yazarlarından biridir.  

Cümlelerine sonbahar yapraklarıyla başlayıp ilkbaharın ılık esintileriyle devam eden; 
çikolata renkli sanatçıların, romantik, hüzünlü şarkıların halkla iç içe geçip bütünleşmesine 
yardımcı olan besteleriyle gönlümüzde taht kuran; pop müziğin bizde tanınmasına öncülük 
eden, yabancı bestelere Türkçe sözler yazarak onlara Türkçe kimlik kazandıran, Türkiye’yi, 
Türkçeyi ve Türkçeciliği seven, savunan ender ve önder bir sanatçıdır.  

Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak genç kuşaklara seslenen Batı pop müzik 
parçalarının ülkemizde tanınmasını sağlayan Önal, yüzlerce şarkının sözlerine imza atmıştır. 
Bunda da kendisinin tabiriyle “Dilim benim kimliğim” düşüncesinden hareket etmesi etkili 
olmuştur. Türk müziğini yabancı kültürle harmanlayıp, yabancı dillerin egemenliğinden 
kurtarmak için büyük çaba harcamıştır.  

Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu’yla birlikte yabancı dildeki bir şarkıyı onu 
meşhur eden yorumcu gibi söyleme devri de artık ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu, şarkı 
dilinde devrim sayılacak bir olaydır. Bunları yaparken zamanın aydınlarından büyük tepkiler 
de almışlardır. Önal, bazen fıkra ve karikatür konusu olduklarını, bazen eleştiri sınırlarının 
ötesinde kötü sözler duyduklarını da belirtmektedir. Buna sebep olarak da “Çünkü bazı 
müzik yazarı kimliği ile ortaya çıkan garip kalem sahiplerinin menfaatlerine dokunmuştuk.” 
demektedir.  Bu tepkilerin bir kısmının da yorumculardan geldiğini, yorumcuların, Türkçe 
sözlerle Batı müziğinin yapılamayacağına inanmalarından dolayı, Türkçe sözlü Batı 
müziğini söylemekten çekindiklerini hatta şöhretlerinin olumsuz etkilenmesinden 
korktuklarını söylemektedir. Ancak halk, Batı tazındaki Türkçe sözlü müziği benimser, hatta 
Türkçe söyleyen sanatçıları baş tacı eder. İşte Türk pop müziğinin ilk adımları bu sayede 
atılır. 

Başlangıçta Türk yorumcuların Türkçe şarkı söylemekten çekinmeleri sebebiyle geçici 
olarak yabancı sanatçılara Türkçe sözlü Batı müziği söylemeleri konusunda teklif götürülür. 
Fecri Ebcioğlu, Adamo için üç güzel şarkı yazar. Bunlardan biri “Her Yerde Kar Var” adlı 
şarkıdır. Bu şarkı dillere destan olur. Bugün bile aynı tatla dinlenmektedir.   

Önal da yazdığı şarkı sözleriyle, yeryüzünün sevilen besteleri ve sevilen yorumcuları 
ile bütünleşen Türkçemizi çeşitli coğrafyalara taşımıştır. Örneğin Fransa'da Johnny 
Hallyday'e, Sacha Distel'e, Patricia Carli'ye, Guy Marchand'a, Theo Sarapo'ya; İtalya'da 
Mina ve Peppino Di Capri’ye; İspanya'dan Nino De Murcia'ya, Los Alcarson'a, Juanito'ya; 
Belçika'dan Marc Aryan ve Luigi'ye, Paraguay'dan Los Paraguayos'a; Arjantin'den Miguel 
Amador'a; Costa Rica'dan Julia Cortez ve Los Machucambos'a Türkçe şarkılar yazmıştır.  

Fransız hükümeti, Önal’ın Türk diline duyduğu sevgi ve saygı ile kaleme aldığı Türkçe 
şarkılarını plâklarında seslendiren Fransız sanatçılarının eserlerini değerlendirmiş; Fransız 
sanatçıların Türkçe şarkıları plaklarına almalarını, iki ulusun ortak dostluk duygusu olarak 
görmüş ve  Sezen Cumhur Önal’a 4 Mart 2005 tarihinde Şövalye (Chevalier) unvanı 
vermiştir.  

Özdemir Erdoğan, Berkant, Mehmet Taneri gibi tanınmış sanatçılar, Önal’ın yazdığı 
şarkı sözlerini çok iyi  yorumlamışlardır. Kamuran Akkor "Aşk Eski Bir Yalan" ile bütün 
Türkiye'ye kendisini kabul ettirmiştir. Bunun yanı sıra Ayten Alpman, Nilüfer, Zeki Müren, 
Gönül Akkor, Gönül Yazar vb. sanatçılar, Önal’ın yazdığı sözlerle Batı müziğini 
denemişlerdir.  

Öncelikle, Sezen Cumhur Önal’ın yabancı şarkılara Türkçe söz yazma çabasını takdir 
etmek gerekir. Çünkü yabancı bir müziğe başka bir dilden yeni sözlerin iç ezgisini 
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aktarabilmek çok zor bir olaydır. Ancak bu konuda Önal, şarkı sözlerini müziğe ustaca 
uyarlamış, Türkçemizi Batı tarzı müziğe uydurmuştur.   

Özellikle son zamanlarda Eurovizyon şarkı yarışması sebebiyle oluşan polemikleri 
görünce Önal’ın, Ebcioğlu’nun yapmaya çalıştığı, bu uğurda çektiği sıkıntıları düşünüyorum 
da Türkçe pop müzik konusunda nerelere geldiğimizi görünce de içimi hüzün ve garip bir 
korku sarıyor. Çünkü günümüzde bir anlamda kültür mozaiği işlevi gören Eurovizyon şarkı 
yarışmasına katılmak için mutlaka İngilizce şarkının gerektiğini savunan kesim hiç de 
azımsanacak oranda değildir. Sertap Erener’in “Everyway That I Can” adlı şarkısının 
başarısından sonra, Athena’nın da “For Real” adlı İngilizce şarkıyla katılması ve dördüncü 
olması, artık yarışmalara katılım için İngilizce şarkının gerekliliğinin tartışılmasına yol açtı. 
Sezen Cumhur Önal’ın bir zamanlar yabancı şarkılara Türkçe söz yazması, Türkçe besteler 
yapması hep Türkçeciliği önemsemesinden kaynaklanmıyor muydu? 2005 yılında 
Eurovizyon şarkı yarışmasına katılan Gülseren adlı şarkıcıya, bestenin iyi veya kötü 
olmasından çok İngilizce söylemediği için sayısız eleştiri yöneltildi. Aslında her ülkenin 
kendi dilinde katılması gerekirken, yarışmadaki şarkıların yarıdan fazlasının İngilizce olması 
da düşündürücüdür. Ben Sertap Erener’in şarkısının Türkçe olsaydı bile ezgi ve ezgideki 
geleneksel motifler yönüyle birinci olacağını düşünüyorum. Bu tartışmalar esnasında işler 
öyle bir noktaya taşındı ki Gülseren’in seslendireceği şarkı unutuldu, fiziksel özellikleri 
tartışılmaya başlandı. Bizleri Türk kimliğiyle ve kendi dilimizde temsil edecek birini aramak 
yerine, fiziksel özellikleriyle uğraşmak daha cazip geldi. Acaba ölçüler Eurovizyon 
standartlarına uygun muydu? İşlerin bu kadar bayağılaşmasını görünce sayın Önal’ın 
çabalarını ve hâlâ bundan vazgeçmeden yoluna devam etmesini alkışlamaktan başka yapacak 
bir şey bulamıyorum.  

Günümüzde müzik, eğlence sözünü kendisine rehber edinmiştir. Ancak müzik sanatı 
eğlence sanatının ötesinde sevinciyle, kederiyle bir duygu buketidir. Her mikrofona çıkanı 
şarkıcı olarak nitelendirmek yanlıştır. Üstelik son zamanlarda kadın şarkıcıların dekolte 
kıyafetleri, erkek şarkıcıların da kimliklerine yakışmayan davranışlarıyla şöhret olmaları 
artık o kadar zor değil. Bir röportajımız esnasında Önal, “Eskiden televizyon gibi bir iletişim 
aracı olmadığı için kendinizi halka beğendirmek için mutlaka sesinizin güzel olması 
gerekirdi. Ancak bugün sesiniz güzel olmasa da dansınız veya başka bir özelliğinizle 
kendinizi beğendirme şansınız daha yüksek. Ancak evinde sadece radyo dinleyen insanlar 
için sesten daha önemli bir özelliğin olmadığı da bir gerçektir. Onları sesinizle etkileyecek 
ve beğenilmeye çalışacaktınız. Eğer Berkant, Selçuk Ural ve Kamuran Akkor’un sesleri güzel 
olmasaydı ben onlara şarkı sözü yazmazdım. Ancak günümüzde anlamsız sözlerle sıradan 
müziklerle gündem kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu, müzik adına üzücü bir olaydır.” 
Müzikte sesin önemine kendisinden örnek vererek sözlerine devam eden Önal, “Bana, bu 
kadar besten var, neden şarkı söylemiyorsun diyenlere, ben şarkıcı değil besteciyim, 
diyorum. Bu ayrımın unutulmaması gerekir.” demektedir. Gerçekten de sayın Önal çok 
haklıdır ve bugün geçerli olan anlayış da bu yöndedir.  

Günümüzde, Türk pop müziğinin batıyla rekabet edecek kaliteye erişmesinde emeği 
geçenler unutulmakta, programları reyting uğruna yayından kaldırılmaktadır. Bu 
programlardan biri de Sezen Cumhur Önal’ın yıllardır kendisiyle özdeşleşmiş olan Müzik 
Yelpazesi adlı programıdır. Önal, bu programında geçmişle günümüz arasında köprüler 
kurarak eskiler için nostalji, günümüz gençliği için de o eski şarkıları dinleme imkânı 
sunmakta ve günümüzün disko şarkılarını da sunarak yeni müzik rüzgârıyla müzik 
yelpazesini daha da genişletmeye çalışmaktaydı. Bu durumun en kısa zamanda düzelmesi tek 
dileğimizdir.   
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Bugüne kadar sayısız besteye imza atmış olan Önal’ın bazı eserleri şunlardır: Ah 
Bekarlık Ah Sultanlık (1967), Ah Kızlar (1967), Arkadaş Yok, Aşk Eski Bir Yalan, Aşk Ne 
Güzel Şeydir, Aşkı Tanısan (1968), Aşkım Dillere Destan (1967), Aşkın Masalmış (1967), 
Bal Arısı (1968), Beni Biraz Dinler Misin (1968), Bilir Misin Seni Sevdiğimi, Bin Bir Gece 
Masalı (1968), Bir Matadorun Hikâyesi, Bir Yolcum Var (1967), Boğaziçi -Özlerim 
İstanbul’u (1966), Bütün Dualarım Seninle (1968), Canım İsterse (1969), Çiçekler Gönül 
Bahçesini Süsler (1969), Dedikodu (1969), Değişmeyen Ne Kaldı (1970), Dön Bana (1966), 
Duyduk Duymadık Demeyin, Dünyanın En Güzeli, Esmerler Başkadır (1968), Gidiyor Elden 
Gençlik (1967), Hatıralar Dile Gelince, Hep Meleklere Sordum, İki Gönül Bir Oldu, İlk Aşk 
Unutulmaz (1968), İnanmıyorum Seni Kaybettiğime (1969), Kalbim Bir Pusula (1972), 
Kısmet (1974), Kim Bilir (1972), Kime Derler Sana Derler, Korkuyorum Seni 
Kaybetmekten (1968), Melankoli Ne Güzelsin (1968), O Ettiğin Yeminler (1968), Rüyamda 
Seni Gördüm (1968), Rüzgâr Gibi Geçti (1968), Sana Bıraktım Onu (1971), Sana Gönül 
Verdim Diye, Sana Şarkımı Bıraktım (1968), Sen Başkasın (1970), Seni Beklerim Öptüğün 
Yerde (1969), Seni Unutmak Senden Kaçmak İstiyorum, Sen Sevmeden Sevildin (1969), 
Senden Güzel Görmedim (1969), Seni Bekliyorum (1971), Seni Özlerim (1967), Sensiz 
Yaşanmazmış (1969), Seviyor Sevmiyor, Siyah Gözler (1967), Sokağından Geçtim, Son 
Defa (1969), Tatlı Yalan, Unutamam O Günleri, Unutma Seni Bekliyorum, Yıllardan Sonra 
Dönersem (1968), vd.  

Önal, bu şarkılarından Aşk Eski Bir Yalan’ı, Enrico Macias’ın “S’il fallait tout 
donner” adlı bestesine Türkçe sözler yazarak oluşturmuştur. Kamuran Akkor bu şarkıyla üne 
kavuşmuştur. Hatta bu şarkı öylesine tutulmuştur ki Türkân Şoray, Murat Soydan’la 
çevirdiği “Kahveci Güzeli”; Filiz Akın da Kartal Tibet’le çevirdiği “Aşka Tövbe” adlı filmde 
bu şarkıyı seslendirmişlerdir. 
  

Aşk eski bir yalan 
Adem’le Havva’dan kalan 
Aşk eski bir yalan 
Bir ses, bir bakış bazen 
O kalbime akan 
Bir çiçek hatırlanan 
Yılların ardından. 
Ve kadın yaratıldı 
Bütün erkekler ona kandı 
Hep gururunun ardından baktı 
Yine gönüllerde yaşadı 
Göçmen kuşlarını kıskandı 
Diyar diyar dolaştı 
Yine de unutulmadı, unutulmadı. 
Aşk eski bir yalan  
Adem’le Havva’dan kalan 
Aşk eski bir yalan  
Hayatıma dolan  
Bir ses, bir bakış bazen 
O kalbime akan  
Bir çiçek hatırlanan 
Yılların ardından. 
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Son günlerde herkesin dilinde olan “Duyduk Duymadık Demeyin” adlı şarkıyla yine 
gündemde yer alan Önal, genç şarkıcılardan Hande Yener’in dilinden hayranlarına 
ulaşmaktadır. 1960’lı yılların sonuna ait olan bu şarkıyı önce Özdemir Erdoğan seslendirmiş, 
ardından yine bu adla Fatma Girik’le İzzet Günay’ın başrolünü oynadığı film de çekilmiştir. 
İşte yıllar sonra yeniden, herkesin dilinde, gönlünde olmayı, müzikseverlerin kulaklarının 
pasını silmeyi başarmıştır.  

Duyduk duymadık demeyin  
Doğru söyleyin  
N'olur benden gizlemeyin  
Şimdi o kimin.  
Yetmez miydi ona aşkım  
Beklemekle geçti hayatım  
Gece gündüz hep yalvardım  
Kırıldı artık sazım.  
İçmişim dertliyim  
Bir bilsen ben ne haldeyim  
İçmişim dertliyim  
Ben sensizim neyleyim. 

bu şarkı ve daha yüzlercesi hep Sezen Cumhur Önal imzalıdır.  
Sezen Cumhur Önal’la görüşmemiz esnasında yaklaşık 900 bestesinin olduğunu ancak 

başlangıçta bunları arşivleme konusuna fazla dikkat etmediğini ve bu sebeple de bunlardan 
çok azının elinde metninin bulunduğunu söyledi. Biz de kendisinin verdikleri ve Genel 
Ağ’dan (İnternet) araştırdıklarımızla 58 şarkısının ismine ulaşabildik1. Bunlardan “Seviyor 
Sevmiyor” ve “Son Defa” adlı şiirlerinin ise adına ulaşabildiğimiz halde sözlerine ulaşma 
imkânı olmadı. Bu sebeple incelememiz 56 şarkı sözü üzerinde olacaktır. Elde ettiğimiz 
şiirlerde (Bundan sonraki kısımlarda “şarkı sözü” için “şiir” ifadesi kullanılacaktır.) 
öncelikle hangi konular üzerinde durduğuna değinip ardından kelime düzeyinde 
incelememize devam edeceğiz.  

Önal için hep “aşk şarkılarının adamı” denir. Biz de eserlerine bakarak daha çok hangi 
konularda şiirler yazdığını ortaya koyarak bir şekilde düşüncesini anlamaya ve ardından da 
daha çok hangi kelimeler üzerinde yoğunlaştığını saptamaya çalışacağız.  

 
Şiirlerinin Konusu: 
Sezen Cumhur Önal’ı, ekranlardan tanıdığımız kadarıyla ve görüşmemiz esnasındaki 

konuşma ve hitap tarzından yola çıkarak değerlendirecek olursak, onun romantik ve ince 
ruhlu bir kişi olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Konuşması esnasında, seçmiş olduğu 
birbirinden güzel kelimeler ve bu kelimeleri şiir gibi, bir sevgiliye ilân-ı aşk eder gibi ifadesi, 
ona “aşk şarkılarının adamı” sıfatını kazandırmıştır. Gerçekten de aşkı, âşığı ve sevgiliyi bu 
kadar güzel anlatan, konuşması bile insana rahatlatıcı bir ezgi gibi gelen kaç insan vardır ki 
dünyada.  

Sezen Cumhur Önal’ın şiirlerinde daha çok ilk aşk ve onun unutulamaması (İlk Aşk 
Unutulmaz, Sen Başkasın, Değişmeyen Ne kaldı); geçmişe, eski günlere özlem (Seni 

                                                
1 Sezen Cumhur Önal’ın bu yazımızda incelememize aldığımız 56 şarkı sözünün dışında diğer şarkı 
sözlerini bilen veya onlara sahip olan kişilerden, onları varsa bütün bilgileriyle birlikte (beste, müzik, 
yıl ve yorumcu)  alitan@mersin.edu.tr adresine göndermelerini rica ediyorum. Böylelikle hem Sezen 
Cumhur Önal’ın bütün şarkı sözlerini bir araya getirmek hem de Türk Pop Müziğine ve Türkçemize 
büyük katkısı olan sayın Önal’a bu yolla teşekkür etmek istiyorum.  
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Özlerim, Hatıralar Dile Gelince, Seni Bekliyorum, Bir Yolcum Var, İnanmıyorum Seni 
Kaybettiğime); unutmak / unutulmak (O Ettiğin Yeminler, Seni Unutmak Senden Kaçmak 
İstiyorum, Unutamam O günleri, Aşkım Dillere Destan); umut (Kısmet, Rüyamda Seni 
Gördüm Dün Gece, Bir Matadorun Hikâyesi, Seni Bekliyorum); ayrılık (Rüzgâr Gibi Geçti, 
Seni Beklerim Öptüğün Yerde, Duyduk Duymadık Demeyin, Son Defa, Sensiz 
Yaşanmazmış); hasret (Sana Şarkımı Bıraktım, Siyah Gözler, Yıllardan Sonra Dönersem, 
Hep Meleklere Sordum, Tatlı Yalan, Arkadaş Yok); onsuz olamama ve aşktan kaçamama 
(Kime Derler Sana Derler, Canım İsterse, Sen Sevmeden Sevildin); sevgiliyi rakibe kaptırma 
(Dön Bana, Sokağından Geçtim, Sana Bıraktım Onu, Korkuyorum Seni Kaybetmekten); 
karşılıksız aşk (Sana Gönül Verdim Diye, Bilir Misin Seni Sevdiğimi); gençliğe ve bekârlığa 
özlem (Ah Bekârlık Ah Sultanlık, Gidiyor Elden Gençlik); naz (Aşkı Tanısan, Ah Kızlar); 
pişmanlık (Dünyanın En Güzeli)… gibi konular ön plana çıkar.  

Önal, şiirlerinde aşktan sevgiliden bahsetmenin yanında, birçok sanatçıya ilham 
kaynağı olan İstanbul’u da unutmaz. “Boğaziçi” ya da “Özlerim İstanbul’u” adlarıyla bilinen 
şiirinde Boğaziçi’nin güzelliğinden, yerleşim yerlerinden, kadınlarından bahseder ve orada 
olmadığı için de özlemini açıkça dile getirir:  

Boğaziçi aşk diyarı   
Seni söyler dalgalara  
Hürmet bekler kadınları  
Unutulmaz anıları.  
Özlerim İstanbul’u her zaman   
Sorarım rüzgâr yıldızlardan  
Erenköy’den eski bahardan  
Yeşilköy’den garip Üsküdar’dan   
Bütün güzel kıyılardan   
Bazan şarkılarda söyledim ben adını.   
Neşeli günlerin anılarında  
Türk’ün mutlu yuvasını (Boğaziçi-Özlerim İstanbul’u:1966). 

 
Önal, şiirlerinde sevilmese de hep sever. Aşkına karşılık göremediği, sevgilisini 

başkasına kaptırdığı anlarda bile hep sevgilinin mutluluğunu ister:  
Bilir misin seni sevdiğimi   
Yıllarca, yıllarca hep beklediğimi   
Sende başlayıp sende biten   
Bir hasret yolcusuyum ben   
Yok, yok, yok hiç bilmedin, hiç sevmedin   
Dinle, dinle gizli aşkımı   
Hep sakladın, hep sakladın kalbini  
En güzel sevene   
Bilir misin yolda gördüm seni   
Yanında sevgilin, çok uzaktan baktın   
Anladım hiç, hiç tanımadın   
Beni bir yabancı sandın   
Bilir misin çok geride kaldı  
O tanıştığımız bir düğün akşamı   
Hatırlar mısın dansımızı   
İlk ve son aşk şarkımızı   
Bilir misin karşılıksız sevda  
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Bir ümitsiz hülya, bitmesin bu rüya   
Bak, bütün bir hayat boyunca  
Sen mutlu ol yeter bana (Bilir Misin Seni Sevdiğimi).  

 
Sevgisi ve sevgilisi için sonuna kadar mücadele eden Önal’ı bazen hep gözyaşı ve 

şanssızlıklardan dolayı ümidi tükenmiş ve pes etmiş bir durumda görürüz:  
Bu sevdanın peşinde  
Gidemem tükendim artık   
Her adımda bir gözyaşı   
Her adımda ayrılık  
Kısmetim yok dedim  
Gülmeyecek talih bana  
Bilirim kısmetim yok   
Bugünüm dünden acı  
Yarınım bugünden beter  
Ne günahım var benim   
Yeter Allah’ım yeter.  
Bana aşktan nasip yok   
Boşuna yordum kendimi   
Neler çektim ah ben neler   
Söylemedim derdimi (Kısmet:1974).   

 
Seven, mücadele eden, aldatılan, ağlayan vs. özellikleriyle tam anlamıyla hayatı aşk 

üzerine kurulu bir kişidir Önal. Her aşkta olduğu gibi, Önal’ın şiirlerindeki aşkta da bazen 
üçlü bir aşkı görüyoruz. Bu üçlüde, dışarıda kalan ya da aldatılan kendisidir:  

Sokağından geçtim dün gece   
Hep görmek için gizlice  
Heyecanla sevinçle   
Olacaktın pencerende.   
Sokağından geçtim dün gece   
Yoktun bıraktığım yerde  
Neredesin nerede   
Sordum hep dolu gözlerle   
Bilen bilmeyen herkese   
Belki dedim hastalandı   
Bilmezsin niçin yandı   
Belki başkasına kandı   
Seni eller mi aldı.   
Sokağından geçtim bu gece  
Işık yandı pencerende   
Sarılmış iki göze   
Düştü benimle yerlere  
Kendimden geçtim bu gece (Sokağından Geçtim Bu Gece).  

 
Önal’ın şiirlerinin daha çok birbirini takip eden dizelerden oluştuğunu görüyoruz. Yani 

dizeler uzun bir cümlenin bölünmüş hali gibi karşımıza çıkıyor:  
Bir sabah uyandığım zaman   
Yanında beni bulmazsan   
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N’olur affetsen ve unutsan   
Gittiğimi öğrenince   
Sakın kötü düşünme   
Üzülme, beni özleme  
İkimiz için böylesi   
Daha doğru, daha iyi  
Bozamayız bu kaderi   
Yazık, olmadı hiçbiri  
Düşündüğümüz gibi   
Gel, unutalım o günleri (Unutamam O Günleri). 

 
Kelime Kullanımı: 
Bu bölümde Sezen Cumhur Önal’ın şiirlerinde kullandığı kelimeler üzerinde inceleme 

yapacağız. İlk önce daha çok hangi kelime ya da kelimeler üzerinde durduğunu gösterip 
ardından kullandığı sıfatları ve isim tamlamalarını da göstererek sayısal olarak karşılaştırma 
yapmaya çalışacağız. Aşağıda alfabetik olarak sıraladığımız kelimeler arasında, Önal’ın en 
fazla kullandığı kelimeler şunlardır: sen:360, ben:106, aşk:78, o:65, güzel:45, özlemek:41, 
sevmek:39. Bu kelimelerle birlikte, incelediğimiz 56 şiirinde kullandığı bütün kelimeler 
alfabetik olarak şu şekildedir:  

abart-:1, acaba:3, acı-:2, acı:3, aç-:4, ad:3, adam:2, Adem:2, adım:2, affet-:6, ağ:2, ağaç:3, 
ağla-:8, ah:18, ahhh:5, ak:1, ak-:2, akasya:1, akıl:3, akşam:7, al-:1, al-:4, aldan-:2, aldat-:2, 
kalp:1, alev:3, alış-:2, Allah:1, alt:1, altın:1, ama:1, aman:2, an-:1, an:3, anı:2, anla-:18, 
anlat-:1, anne:3, ara:1, ara-:7, arena:1, arı:7, arka:2, arkadaş:5, art:3, artık:15, arzu:1, asla:1, 
aşık:2, aşk:78, at-:3, ateş:4, avut-:2, ay (otuz günlük süre):2, ay:1, aydınlık:1, ayır-:2, aynı:1, 
ayrı:1, ayrıl-:2, Ayşe:1, ayrılık:4, baba:1, badem:1, bahar:6, bahçe:9, bahset-:1, bak-:31, 
bakış:6, bal:8, balık:3, bas-:1, baş:6, başka:24, başla-:5, bayat:1, dedikodu:1, bayır:1, 
bayram:1, bazan:3, beğen-:1, bekarlık:3, bekle-:20, bel:1, belki:12, ben:106, beraber:8, 
Berkant:1, biricik:1, beter:1, bey:1, beyaz:1, bık-:2, bırak-:9, biçare:1, bil:34, bile:9, 
bilmece:4, bin:3, bir:98, iraz:7, birden:2, birlikte:2, bit-:19, biz:20, boğaz:1, boğaziçi:2, 
boş:1, boşuna:7, boy:4, boyun:2, boz-:1, böyle:4, bu (sıfat):32, bu (zamir):20, bugün:3, bul-
:11, buluş-:1, bulut:1, bunca:1, burda:5, burdan:1, burukluk:1, bük-:2, bütün:17, büyü-:1, 
büyük:1, büyüle-:2, can:8, canan:1, cevap:3, coş-:1, çabuk:1, çal-:3, çare:4, çek-:4 , çığlık:1, 
çık-:7, çılgın:1, çiçek:23, çiz-:2, çoban:4, çok:17, çök-:2, çöl:1, da:12, dağ:4, daha:7, 
dalga:1, damar:1, damat:2, dans:2, dar:1, dargınlık:1, dayan-:2, de:19, de-:34, dedikodu:14, 
defa:8, değ-:3, deli:3, değil:5, değişme-:5, demet:1, demir:1, deniz:2, derman:1, dernek:2, 
dert:9, destan:3, dikkat:1, dil:10, dile-:4, dinle-:17, dip:1, diyar:5, diye:13, diz:3, doğ-:1, 
doğru:2, dol-:3, dolaş-:6, dolu:5, dost:9, doy-:2, dön:22, dua:3, dudak:5, dur-:1, duy-:11, 
duygu:2, düğün:5, dün:8, dünya:16, düş:1, düş-:9, düşün-:3, ebedi:1, eğer:2, eğer:5, eğlen-
:1, el:1, el:17, elbise:1, en:19, er:2, Erenköy:1, erkek:3, es-:2, eski:25, esmer:11, eş:1, et-:13, 
etek:1, ev:2, evlat:1, evlen-:5, evvel:1, eylül:2, fakat:1, fakat:1, falcı:1, fark:2, Fatma:1, 
feda:1, fırsat:2, fısılda-:2, fidan:1, gece:24, geç-:38, gel-:38, gelincik:2, gelinlik:2, gemi:2, 
genç:1, gençlik:6, geri:2, gez-:9, gibi:27, gir-:6, git-:29, gitar:2, giy-:2, gizle-:4, gizli:6, 
göçmen:1, gök:1, gölge:3, gömlek:1, göm-:1, gönül:29, gör-:21, göster-:1, götür-:3, göz:31, 
gözyaşı:1, gurbet:1, gurur:1, gücen-:1, gül-:12, gül:8, gün:31, günah:2, gündüz:3, güneş:1, 
güven-:1, güzel:45, hal:3, hala:1, hangi:5, hanımeli:1, hasret:9, hastalan-:1, hatıra:11, 
hatırla-:10, Havva:2, hay:18, hayal:7, hayat:12, hayır:2, hayran:2, hazine:1, hele:1, hem:3, 
hemen:1, hep:54, hepsi:3, her:41, herkes:6, heyecan:1, hiç:30, hiçbiri:2, hikaye:4, hoş:1, 
huy:1, hülya:2, hüzün:1, ıssız:1, ışık:2,ışılda-:1, iç-:2, iç:6, için:7, içki:1, iki:12, iklim:2, 
ilk:40, inan:18, insaf:1, insan:7, iri:1, İsabella:4, isim:1, İspanya:2, İstanbul:2, iste-:16, iş:1, 
işte:8, İtalya:1, iyi:1, İzmirli:1, Jale:1, Japonya, kız:1, kaç-:9, kaçır-:1, kadar:1, kader:1, 
kadın:6, kal:29, kalp:33, kan:2, kan-:10, kapan-:2, kapı:1, kapıl-:3, kaptır-:1, kar:2, 
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karanfil:1, karanlık:1, karış-:1, karşı:3, kastanyet:2, katlan-:2, kaval:2, kavuş-:1, kaybet-:6, 
kaynana:1, kemik:1, kendi:5, keyif:1, kılıç:1, kır:1, kırıl-:2, kısa:1, kıskan-:10, kıskançlık:1, 
kısmet:4, kış:2, kıyafet:1, kıyı:2, kıymet:2, kız:15, ki:12, kim:15, kimi:1, kimse:5, koca:1, 
kokla-:2, koku:2, kol:3, sor-:1, kon-:1, konu:3, konuş-:3, kork-:7, korku:3, koş-:2, kötü:1, 
kucak:1, kulak:2, kumral:3, kumru:2, kumsal:1, ve:20, kur-:1, kurban:1, kurnaz:1, gelin:1, 
kusur:1, kuş:5, kutup:1, kuzu:3, kül:1, küs-:2, la:15, lalala:8, lalay:8, lale:2, leyla:2, leylak:2, 
liman:2, lütfen:1, macera:1, masal:11, matador:3, mecnun:2, mehtap:1, mektup:5, 
melankoli:3, melek:3, menekşe:2, mesut:5, mevsim:6, meyhane:1, mı:28, mini:2, moda:1, 
mor:2, muhtaç:1, murat:1, gel-:1, mutlu:16, mutluluk:1, n’olur:7, nasıl:13, nasip:1, naz:3, 
ne:37, nefret:1, nerde:2, nere:15, Neriman:1, neşe:4, neyle-:1, nice:3, niçin:2, niye:3, 
n'olur:10, o:65, ocak:1, oğul:3, okşa-:1, oku-:2, ol-:39, ole:1, onlar:2, orada:3, orkide:1, 
ova:2, oyna-:3, oysa:1, oyun:2, öğren-:3, öksüz:2, öl-:1, ölüm:2, ömür:6, ön:1, önce:2, öp-:8, 
ör-:2, öte:3, öyle:1, özle-:41, parça:2, pasta:1, pek:2, pembe:1, pencere:3, peş:5, pişman:2, 
prenses:3, pusula:3, rahat:1, raks:3, rastla-:1, razı:1, renk:4, resim:2, rıhtım:1, Ricardo:6, 
ruh:1, rüya:19, rüzgar:20, saadet:1, saat:1, sabah:7, saç:11, sahil:4, sahip:1, sakın:6, sakla-:6, 
salla-:1, samanlık:3, san-:2, sana:25, sanki:1, sarhoş:1, sarhoşluk:1, sürme:8, sarıl-:1, 
sarışın:2, savaş-:1, saz:1, sebep:4, selam:1, sel:1, sen:360, sene:7, ses:9, sev-:39, sevda:5, 
sevgi:17, sevgili:13, sevil-:4, sevin-:6, sevinç:7, seviş-:1, seyran:3, sır:1, sıra:1, sil-:6, 
siyah:2, sokak:5, sol-:4, son:17, sonbahar:2, sonra:5, sor-:13, söğüt:1, söyle-:18, söz:11, 
sözlü:8, su:3, suçla-:1, suçlu:1, sultan:1, sultanlık:3, sus-:2, susat-:1, sümbül:3, sürme:7, 
süsle-:7, şafak:1, şarkı:18, şehir:3, şen:1, şey:22, şeytan:1, şımar-:2, şimdi:29, şu:2, şüphe:1, 
talih:2, tam:1, tane:1, tanı-:4, tanış-:1, taş:1, tat:5, tatlı:13 , tek:3, tekrar:5, teselli:3, 
tomurcuk:1, tren:2, tut-:2, tuzlu:1, tüken-:1, tüm:1, Türk:1, türkü:3, uğur:1, unut-:52, usan-
:1, uslan-:2, uy-:2, uyan-:8, uyku:1, uzak:8, uzat-:2, uzun:2, üç:1, ülke:2, ümit:2, ümitlen-:2, 
Üsküdar:1, üst:5, üzül-:6, vaat:1, vakit:, vapur:1, var-:3, var:31, vazgeç-:1, ve:21, veda:3, 
vefasız:1, ver-:16, vur-:1, vurgun:1, ya:2, yabancı:6, yağ-:2, yağmur:8, yak-:4, yakar-:1, 
yakın:1, yalan:25, yalnız:16, yalvar-:6, yaman:2, yan:6, yan-:5, yanardağ:1, yanıl-:2, yap-:3, 
yaprak:2, yar:2, yarab:1, yaralı:1, yaraş-:1, yaratıl-:1, yardım:2, yarım:2, yarın:1, yasak:2, 
yasemin:2, yaşa-:22, yaşlan-:1, yaş:2, yaz:5, yaz-:5, yazık:6, yemin:4, yen-:1, yer:15, 
yeşil:2, Yeşilköy:1, yet-:7, yık-:2, yıl:20, yıldız:4, yine:17, yok:31, yol:9, yolcu:9, yor-:2, 
yudum:1, yuva:3, yuvar:1, yürek:2, yüz:2, zafer:1, zaman:14, zavallı:2, zor:4. 

 
İncelenen 56 şiirde yer alan kelimelerin sıklıklarını da  gösterirsek aşağıdaki gibi bir 

sıralanış karşımıza çıkar:  
1 kere geçen kelime:232; 2 kere geçen:131; 3 kere geçen:67; 4 kere geçen:25; 5 
kere geçen:28; 6 kere geçen:24; 7 kere geçen:18; 8 kere geçen:16; 9 kere 
geçen:12; 10 kere geçen:5; 11 kere geçen:7; 12 kere geçen:6; 13 kere geçen:5; 14 
kere geçen:2; 15 kere geçen:6; 16 kere geçen:5; 17 kere geçen:7; 18 kere geçen:6; 
19 kere geçen:4; 20 kere geçen:6; 21 kere geçen:2; 22 kere geçen:3; 23 kere 
geçen:1; 24 kere geçen:2; 25 kere geçen:3; 27 kere geçen:1; 28 kere geçen:1; 29 
kere geçen:4; 30 kere geçen:1; 31 kere geçen:5; 32 kere geçen:1; 33 kere geçen:1; 
34 kere geçen:2; 37 kere geçen:1; 38 kere geçen:2; 39 kere geçen:2; 40 kere 
geçen:1; 41 kere geçen:2; 45 kere geçen:1; 52 kere geçen:1; 54 kere geçen:1; 65 
kere geçen:1; 78 kere geçen:1; 98 kere geçen:1; 106 kere geçen:1; 360 kere geçen 
kelime sayısı ise:1  
 
İncelediğimiz şiirlerde, toplam 173 sıfat kullanıldığını görüyoruz. Bunlardan 99’u 

basit, 50’si türemiş, 24’ü de kelime grubu yapısındadır. Bu sıfatlar aşağıda tablo halinde 
görülmektedir.  
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Basit Yapıda Olan Sıfatlar Türemiş Yapıda Olan 
Sıfatlar 

Kelime Grubu yapısında 
Olan Sıfatlar 

yalan yemin, güzel yüz, son 
söz, güzel İsabella, şen günler, 
eski zaman, eski günler:3, eski 
bilmece, eski şarkı, eski 
rüzgâr, eski rüya, eski liman, 
her şey:4, her gece:3, şen 
günler, son sevgili, ebedi 
kızlar, yalnız kıyılar, beyaz 
gelinlik, güzel ses, güzel şey:4, 
en güzel:3, güzel akşam:2, 
altın sel, badem göz, mini 
etek:2, iki gönül:4, genç kız, 
bütün çiçekler, son aşk, uzak 
hatıralar, mesut yuva, yeşil 
kır, siyah göz, üç mevsim, en 
mutlu, uzak akşamlar, mor 
sümbüller:2, nice aşklar:2, 
bütün kapılar, bu gece, bu 
sevda:3, bu şarkı:2, bu aşk, bu 
mevsim, bu gözyaşı, bir gün:7, 
bir sabah, bir gece:2, bir 
çiçek, bir koku, bir ömür, bir 
akşam, bir esmer, bir çoban:2, 
bir meyhane, bir yabancı, bir 
gözyaşı, o şarkı, o günler:2, o 
saçlar, dün gece:5. 

+l0: yaşlı göz, tatlı yalan, tatlı 
bilmece:2, tatlı sözlü:8, tatlı 
söz, tuzlu rüzgâr, karlı dağ; 
+s0z: ölümsüz aşk, karşılıksız 
sevda, ümitsiz hülya, ıssız 
kumsal;  
-An: başlayan yol:2, biten 
yol:2, bitmeyen şarkı, geçen 
günler, yağan güller;    
D0k: dilediği yer, verdiği 
koku, buluştuğumuz sahil, 
tatmadığım sevgi, yaşadığın 
şehir, sevdiğim adam, öptüğün 
yer, ettiğin yeminler, verdiğin 
sözler, yazdığın mektup, 
öpüştüğümüz yer, gördüğüm 
an;  
-m0ş: geçmiş geceler; 
+l0k:aydınlık sabahlar;  
+Dan: ateşten gömlek;  
+ço: yabancı gözler;  
+lo:mutlu bilmece:2, mutlu 
günler:2, mutlu yuva.  
-U:dolu göz.  
biricik kaynana,  
biçare erkekler,  
 

dertli bir koca, mevsimsiz 
açan tomurcuk, korkusuz 
matador Ricardo, gitme 
diyen yaşlı göz, bekle 
diyen söz, giden yaz 
kuşları, yağan ilk yağmur, 
bitmeyen bir rüya, hiç 
bitmeyen bir neşe, yazdan 
kalan aşk, ilk öptüğün 
gece, ilk gördüğüm yer, ilk 
öptüğüm sahil, son eski 
bir hüzün, öptüğüm yer, 
alıp götürdüğün günler, 
sarılmış iki göz, ak renk 
renk güller, düşmüş saç, 
mutluluk dolu sözler, 
yazdan kalan aşk, en güzel 
seven, gül demeti saçlar, 
bir içim su.  
 

 
 
Önal’ın şiirlerinde kullandığı isim tamlaması sayısı ise 62’dir. Bunlardan 39’u belirtili 

isim tamlaması; 22’ü belirtisiz isim tamlaması; 1’i de zincirleme isim tamlamasıdır. Bu 
tamlamalar, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 
       Belirtili İsim Tamlaması Belirtisiz İsim Tamlaması Zincirleme İsim 

Tamlamasıdır 
sevdanın peşi, senin gönlün, günlerin 
hayali, benim sevgilim (2), benim 
güzelim (3), senin şehrin, bunların 
hepsi, senin gönlün, benim hayalim, 
kimin elleri, sensizliğin verdiği, 
kızların türküsü, baharın sonu, onun 
peşi (2), hayatın tadı, benim dualarım, 
dilin kemiği, Ayşe’nin kızı, damadın 
boyu, saçlarının rengi, elbisenin beli, 
bunun sonu, ülkenin sevinci (2), 
kalbinin sahibi, yabancının kolu, 
adamın sözleri, adamın hayatı, 
dünyanın güzeli, burukluğun sebebi, 
hayatımın sebebi (2), kalbimin sesi, 
kalbinin sesi, senin yaşadığın. 

gözyaşı, aşk uykusu, yaz 
yağmuru, gül demeti, yaz 
kuşları, alev parçası (2), kaval 
sesi, bal arısı (7), gönül 
bahçesi, can damarı, sevda 
yolu, Boğaziçi, aşk diyarı, 
akşam üstü, yabancı eli,  

senin dizlerinin 
dibi 
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Şiirlerinde kullanılan kelime sayısı (tekrarlar hariç) toplam 734’tür. Bu kelimelerin 

176’sı fiil, 558’i ise isim olarak kullanılmıştır. Bu kelimelerde köken olarak 68 Arapça (aşk, 
kalp, dünya, vb.); 31 Farsça (rüzgâr, bahar, renk, vb.); 6 Arapça+Türkçe (affet-, bekârlık, 
bahset-, vb.); 4 Farsça+Türkçe (ümitlen-, rastla-, hastalan- vb.); 1 Türkçe+Farsça (sonbahar); 
8 Fransızca (matador, melankoli, gitar, vb.) ve 2 de İtalyanca (pusula, moda) kelime yer 
almaktadır. Köken bakımından yabancı olmakla birlikte, kullanılan bu yabancı kelimelerin 
hepsi aslında dilimizde yüzyıllardan beri kullanıla gelen, anlamını hemen herkesin bildiği, 
gündelik dilde de kullanılan yani artık Türkçeleşmiş olarak kabul ettiğimiz kelimelerdir.  

Sonuç olarak Sezen Cumhur Önal ve şiirleri için söylenecek daha çok şeyin olduğu 
tartışmasız bir gerçektir. Elimizdeki 56 şiir üzerinde yaptığımız bu çalışma, Önal’ın genel 
olarak şiirlerindeki kelime kadrosu ve konusu bakımından kesin yargılara ulaşmamızda 
yetersiz gelebilir. Ancak  yaptığımız bu incelemenin, bir yol gösterici nitelikte olduğu 
unutulmamalıdır. Bizim buradaki amacımız Türk Pop müziğinin oluşumu ve gelişiminden 
yola çıkıp Sezen Cumhur Önal’a ve eserlerine, eserlerinde kullandığı dile ait kısaca bilgi 
vermekti. Bundan sonra yapılacak işlerin başında, bütün şiirlerini bir araya getirip şairliği 
üzerinde de söz söylemek gelmektedir.  

Önal’ın yabancı şarkılara Türkçe sözler yazması, Türkçeyi savunması ve onun bu 
uğurda mücadele etmesi, yabancı şarkılara karşı olduğu izlenimini vermemeli. Çünkü Önal, 
yabancı dildeki şarkıları hiçbir zaman kendisinden uzak tutmaz. Programlarında dikkat 
edilirse genel olarak yabancı şarkılara yer verir. Ancak Türk şarkıcıların, Türkçe varken 
bunu yetersiz görüp Türk insanına, yabancı dilde şarkı söylemesini kabul edemez. Türkçenin 
müzik dili için yeterli olduğunu, her ezgiye uyum sağlayabildiğini zaten kendisi fazlasıyla 
göstermiştir. Yapılacak tek şey, elimizde müzik için yeterli bir dil olduğu gerçeğine herkesi 
inandırıp, bu uğurda çalışmaları genişletmeye çalışmaktır. Türkçenin yapısını bozup, 
gündemi kurtarmak amacıyla yapılan bestelere karşı gerekli tepkiyi göstermek bile Önal ve 
Önal gibi düşünen sanatçılara destek için bir adımdır.  

Estetik duyarlılığımızın, dil bilincimizin, Atatürk’ün beklediği ve istediği yönde 
bağımsız bir Türkçeye dönüşmesi için, bestekârlarımızın Türkçeye saygısını göstermede 
Münir Nurettin Selçuk, Sadettin Kaynak, Yıldırım Gürses, Barış Manço, Cem Karaca, 
Kayahan gibi besteci yorumcuların, Sezen Cumhur Önal gibi hayatlarını Türkçe müziğin 
önemine adayan ve bu uğurda uğraşanların sayısını artırmak gerekir. 

Atatürk’ün kendime ilke edindiğim şu veciz sözü, sanıyorum müzik alanında da 
haklılığını göstermektedir: "Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır".   

 
Kaynaklar: 

Sezen Cumhur Önal’la yaptığımız röportaj. 
www.birzamanlar.net 


