İyi Bir Projeyse Dizide De Oynarım

Usta müzisyen Orhan Gencebay, "43 yıldır müziğimin arabesk olmadığını söyleyip duruyorum
hâlâ da anlatamıyorum" dedi ve ekledi: İyi bir organizasyon olursa konser turnesi de yaparım,
dizilerde de oynarım.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün Bilal Özcan'ın sunuculuğunu üstendiği 'Laf
Aramızda'ya konuk oldu. Gencebay, programda eski Türkiye güzeli Sevim Emre ile
birlikteliğinden müzik kariyerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı. İşte Orhan
Gencebay'ın anlattıkları:

KAVRAMLAR KARIŞTI

*Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses de çok güzel çalışmalar yaptı. Fakat
kavramlar karıştı. Yaptığım müziğin arabesk olmadığını 43 yıldır söylüyorum, hâlâ anlatamadım.
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*Müzikte arabesk, pop, özgün gibi başlıklar yoktur, bunlara biz isim koyduk... Ama bunları
anlamak lazım. Batı'da da böyle oluşumlar var. Bunlara halk ilgi gösteriyorsa, bunların özü, ruhu
bizdense, yadsımamak lazım.

DUYGU İNSANIYIM

*Bir gün intihar etmek isteyen bir genç, bir kır kahvesinde, 'Hatasız Kul Olmaz' şarkımı duymuş,
durmuş. O şarkı ona fren olmuş. Bana bir mektup yazmış. O mektupta "Hayatımı kurtardın
Orhan Abi" diye teşekkür ediyordu. Çok mutlu olmuştum.

*Biz duygu insanıyız, her şeyden duygulanabiliriz. Bazen ne kahkahalar atıyoruz duyulmuyor,
ne gözyaşları döküyoruz görülmüyor. Ben baktığım her şeye derinlemesine bakarım, o konu,
beni ağlayacak bir yere de getirebilir, çok mutlu olacağım bir yere de! Ben çok duyarlı bir
insanım.

*İyi bir organizasyon olursa; halk konseri turnesi de yaparım, dizilerde de oynarım...

SEVİM EMRE İLE 38 YIL ÖNCE EVLENDİK!

Orhan Gencebay programda Sevim Emre ile olan ilişkisine de açıklık getirdi. Gencebay, Emre
ile yıllardır nikahsız beraberlik sürdürdüğü söylentilerine, 38 yıl önce nikah kıydıklarını
açıklayarak son noktayı koydu. Ünlü sanatçı; "Bizim Sevim Emre ile baştan beri gönül nikahımız
vardı ama diğerini de gerçekleştirdik. Özel hayatımızdan bahsetmek istemedik, bundan
hoşlanmıyoruz. Özel hayatımıza kimse girmesin; biz de kimsenin hayatına girmiyoruz, saygı
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duyuyoruz" dedi.

3/3

