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Before starting…

Hi,

We have started our voyage two years ago as the Music Vil-
lage team in Fethiye referring to the wisdom of these words: 
“Build your conservatories in the mountains.” “Every music 
detached from soil is doomed to die.” 

It’s a voyage, so we knew that we would experience hardships. 
But these hardships taught us a lot, and are still teaching. All 
the masters principally in Anatolia and all around the globe 
who no matter what kept their art alive and passed it down 
have been our main source of inspiration, gave us strength 
and led us in our route. As the Music Village team, we are 
following this route and we will move on.

And here we are with the Müzik Village Magazine on which 
we have been working wishing that we must prepare a media 
tool which will give hope to all our neighbors from Afghani-
stan to Turkey, from Spain to Egypt.

 We are presenting our bilingual magazine (both in Turkish 
and English) in digital environment  to music lovers as a con-
tinuation of our adventure in pursuit of Anatolian and world 
music traditions, of the places which are in fact like an open 
air music school. 

What will the magazine include that will be published every 
two months? 

In the Music Village Magazine, you will find music traditions 
that can survive besides industrial samples often mentioned 
in main stream media, the unusual music synthesis that are 
a result of a quest that we can name as new structures built 
upon old ones, musicians around the globe that are contin-
uing their quest and voyage no matter how the conditions 
are.  On the other hand, we will introduce music events and 
festivals that are organized despite negative conditions and 
handicaps. Within this frame, we will present albums from 
past and today. 

May the limits of the music be the limits of your imagination.

Başlarken…

Merhaba,

 ‘’Konservatuvarlarınızı dağlara kurun.’’  ‘’ Topraktan kopuk 
her müzik, ölmeye mahkumdur.’’ diyerek yollara düştük 
bundan iki yıl evvel Müzik Köyü ekibi olarak Fethiye’ de.  

Yol bu, elbette zorlukları olacak, olmalı ki biz de 
yolculuğumuzun pek çok yerinde bu zorluklardan payımızı 
aldık, alıyoruz. Ancak Anadolu başta olmak üzere dünyanın 
dört bir yanında tüm zorluklara rağmen sazını yaşatan 
ve bizlere kadar ulaştıran, ‘’piyasa’’laşmamış ustalar bize 
çoğu zaman ilham kaynağı oldu, pusula oldu, güç verdi. Biz 
Müzik Köyü ekibi olarak bu pusulayı takip ettik ve etmeye 
devam ediyoruz.  

 İşte bu pusula doğrultusunda uzun süredir düşündüğümüz 
‘’ Bir dergimiz olmalı,  bu dergi Afganistan’ dan Türkiye’ 
ye, İspanya’ dan, Mısır’a dünyanın dört bir yanındaki kapı 
komşularımıza bir umut vermeli’’ nin karşılığı olan Müzik 
Köyü Dergisi ile karşınızdayız.

Adeta bir açık hava konservatuvarına benzeyen 
Anadolu’nun ve yaşlı yerküremizin sahip olduğu müzik 
geleneklerinin, müzik kültürünün peşinde sürdürmeye 
çalıştığımız serüvenin yeni bir  mecrası olarak ‘’Müzik Köyü 
Dergi’’yi elektronik ortamda çıkarıyor ve iki dilde; Türkçe-
İngilizce olarak siz müzikseverlerin ilgisine sunuyoruz. 

İki ayda bir, elektronik bir dergi olarak karşınızda olacak 
Müzik Köyü Dergisi’nde neler olacak peki?

 Ana akım medyada sıklıkla görülen endüstriyel örneklerin 
dışında da var olan müzik geleneklerini,  bu gelenekler 
üzerine inşa olarak nitelendirebileceğimiz bir arayışın bir 
sonucu ortaya çıkan sıra dışı müzikal sentezleri, dünyanın 
dört bir yanında koşullar ne olursa olsun arayışını ve 
serüvenini devam ettiren müzisyenleri Müzik Köyü 
Dergisi’nde bulabileceksiniz. Diğer yandan şartlar ne 
olursa olsun Türkiye’de ve dünyada devam eden müzik 
festivallerini ve müziğe dair organizasyonları, üretimleri de 
sayfalarımıza taşıyarak  sizlere tanıtacağız. Bu kapsamda 
geçmişten ve günümüzden albümleri tanıtarak ilginize 
sunacağız.

Müziğin sınırlarının hayal gücünüzün sınırları olması 
dileğiyle...

baslarken

Aytaç Gökdağ 
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Evanthia Reboutsika,  “Bir Tutam Baharat” “Babam ve Oğlum” ve 
nice filmlere bestelediği müziklerle tanınan Yunan besteci ve keman 
sanatçısı, Türkiye’de 2005 yılında gösterime giren, Çağan Irmak 
yönetmenliğindeki “Babam ve Oğlum” için yaptığı müziklerle, 2006 
yılı “Dünya Film Müzikleri ödülü”ne aday gösterilmiş, “Yılın Keşfi” 
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 Müzik Köyü, temel felsefesini müziğin doğa ile olan bağlarından alan ve gerçek müziğin doğaya en 
yakın olunarak üretilebileceğine inanan bir düşüncenin ürünüdür. Bu düşünceyle, yerel ve profes-
yonel müzik ustalarının müzikseverlerle usta-çırak ilişkisi bağlamında dersler yapması, kadim Ana-

dolu sazlarının ve geleneklerinin unutulmayıp yerel ustalardan genç nesillere aktarılması, çeşitli müzikal disiplin 
ve geleneklerin bir arada ses bulup birbirinden güç kazandığı kolektif bir müzikal yaşamı gerçekleştirmek için 
kurulmuştur. 

  Müzik Köyü, Bela Bartok’un “Topraktan kopuk olan her müzik ölmeye mahkumdur.” sözünü benimseyen ve 
bütün müzikseverleri toprağa temas etmeye çağıran bir projedir. 

  Bu amaçla Anadolu Kültürleri Araştırma Topluluğu tarafından Türkiye’ nin ilk  Müzik Köyü, 25-30 Ağustos 
2015 tarihlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yanıklar  Köyü’nde kuruldu. 

  Müzik Köyü Fethiye 2015’de genel tema Anadolu Müzik Kültürleri ve Teke Yöresi Müziği üzerineydi. 

  20 yerel ve profesyonel müzisyen, çalgı ustası ve akademisyenin atölye, söyleşi, dinleti ve usta-çırak dersleri 
gerçekleştirdiği etkinliklerin Türkiye’den ve Avusturya, İsrail ve İngiltere gibi ülkelerden 60’ın üzerinde katılımcısı 
oldu.

Müzik Köyü
Nedir?
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  Müzik Köyü, Yanıklar Köyü’nde projenin ruhuna son de-
rece uygun kerpiçten yapılmış bir işletmenin kiralanmasıyla 
gerçekleşti. Katılımcılar bu işletmeye ait apartlarda, tam 
pansiyon şeklinde konakladılar.

  Müzik Köyü’nde dinletiler, konserler, atölye çalışmaları, 
usta-çırak dersleri, söyleşiler ve belgesel film gösterimle-
ri yapıldı. Atölye çalışmaları ve dinletiler köy içerisindeki 
farklı doğal mekanlarda, kimi zaman bir dere kenarında 
kimi zaman ise örneğin bölgenin en yüksek dağlarından biri 
olan Babadağ zirvesinde gerçekleştirildi. Hem profesyonel 
hem de yerel müzisyenler tarafından gerçekleştirilen atöl-
ye ve dinletiler ile katılımcılar, çalgı ve müzikal gelenekler 
konusunda çok farklı perspektiflerden bilgi sahibi oldular.  
Sadece katılımcılar değil, yerel ve profesyonel tüm müzis-
yenler de müzik üzerine sürekli bir bilgi alışverişi içerisinde 
bulundular.

Müziğin salt notadan ibaret olmadığını savunan Müzik 
Köyü Ekibi  olarak bizler, aynı zamanda müziğin sınırsızlı-
ğına inanmaktayız. İnsanları ayrıştıran, ötekileştiren, bir-
birini anlamaktan uzak hale getiren tüm koşullara karşın, 
Müzik Köyü ile farklı kültürlerin, farklı müzik kültürlerinin, 
farklı geleneklerin, farklı müzik türlerini bir araya getirerek 
bu ayrıştırıcı anlayışa karşı müzik aracılığıyla hem güçlü bir 
mesaj vermiş olmayı hem de bu anlayışla yepyeni müzikal 
üretimlere zemin olmayı hedeflemekteyiz.
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Evanthia Reboutsika

How did your musical career start?

My father was the owner of a cinema named “Rex” and I al-
ways enjoyed listening to the soundtracks of the films shown 
every night. At the age of six I started studying violin at the 
Conservatory of Patras. The experiences I had hearing those 
wonderful sounds inside the movie theater but also the quar-
tet we made along with my brother and sisters giving concerts, 
made me start composing as a personal need for life. 

You are recognized mostly by the soundtracks. How did 
you start being interested in composing soundtracks?

Since I remember myself I always wanted to compose mel-
odies that will accompany stories and frames. When I was a 
child I used my imagination to make up stories which need-
ed to be accompanied by melodies. It was some kind of mind 
game for me. I still do it. Sometimes I compose and then I cre-
ate my own stories. In a way I still carry my childhood memo-
ries of the cinema in which I was born.

Can you compare instrumental music to vocal music on 
the basis of the ability to express the feelings like happi-
ness, anger, longing and separation?

For me they can both express our feelings in both different 
and similar way. A beautiful voice is like a musical instrument 
and lyrics can be pure poetry. Same way the “voice” of the vi-
olin can make you cry or escort your memories of the most 
happy days of your life. Anyway for me music is a universal 
language even if it is created by voice or by an instrument. 

It’s thought that when you leave the cinema saloon, if 
you are humming the soundtrack’s melodies or talking 
about the soundtrack, the film itself is not of a high qual-
ity. On the other hand, it is said that soundtrack contrib-
utes to the film a lot. What can you say about the connec-
tion between the film and the soundtrack?

Müzik kariyeriniz nasıl başladı?

Babam “Rex” isimli sinemanın sahibiydi, ben 
de her akşam gösterilen filmlerin müziklerine 

hayranlık duyardım. 6 yaşıma geldiğimde Patras Konserva-
tuarı’nda keman öğrenmeye başladım. Sinemadaki o harika 
müzikleri dinlemeye ek olarak kız kardeşlerim ve abimle kur-
duğumuz quartet ile olan deneyimlerim, hayatım için kişisel 
bir ihtiyaç olarak besteler yapmaya başlamama önayak oldu. 

Genellikle film müziklerinizle tanınıyorsunuz. Film 
müzikleri bestelemeye nasıl başladınız? 

Kendimi bildim bileli, hikâyelere ve temalara eşlik eden 
melodiler bestelemek istedim. Çocukken hayal gücümü 
kullanarak melodilerle desteklenen hikâyeler uydururdum. 
Benim için bir zihin oyunu gibiydi. Bunu hala yapıyorum. Ba-
zen önce besteliyorum, sonra kendi hikâyelerimi yazıyorum. 
İçine doğduğum sinemanın hatıralarını hala taşıdığım 
söylenebilir. 

Enstrümantal ve sözlü müziği, mutluluk, öfke, özlem 
ve ayrılık gibi duyguları ifade edebilmesi açısından 
karşılaştırabilir misiniz?

Bence ikisi de hem farklı hem benzer yönlerden duygu-
larımızı ifade edebilir. Güzel bir ses bir enstrüman gibidir ve 
sözler saf bir şiir gibi olabilir. Aynı şekilde, kemanın sesi sizi 
ağlatabilir ya da hayatınızın en güzel günlerine sizi götürebil-
ir. Sözlü ya da enstrümantal olsun, müzik benim için evren-
sel bir dildir. 

Bir filmden çıktığınızda eğer soundtrack melodilerini 
mırıldanıyor ya da filmin müziğinden bahsediyorsanız, 
filmin kendisinin çok iyi olmadığı söylenir. Öte yandan 
soundtrack’in filmi beslediğini düşünenler de var. Film 
ve müzikleri arasındaki bağ hakkında neler söylemek 
istersiniz?  

Evanthia Reboutsika,  “Bir Tutam Baharat” “Babam ve Oğlum” ve nice filmlere bestelediği müziklerle tanınan 
Yunan besteci ve keman sanatçısı, Türkiye’de 2005 yılında gösterime giren, Çağan Irmak yönetmenliğindeki “Ba-
bam ve Oğlum” için yaptığı müziklerle, 2006 yılı “Dünya Film Müzikleri ödülü”ne aday gösterilmiş, “Yılın Keşfi” 

özel ödülünü kazanmıştır.
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Film and soundrack both share a connection as if they are 
members of the same family. They need each other, they are 
pieces of a certain puzzle. They speak the same language and 
it is like watching a couple dancing the waltz. It is a dance of 
feelings, of joy, of grief. An harmony which sometimes is suc-
cesfull and sometimes not. Like everything else in our life. Cer-
tainly a soundtrack can be separated by the film and could be 
listened solely. But there are significant movies that through 
their soundtrack you can instantly get them back to your 
memory. 

Before starting to work on the composition of the 
soundtracks, what and how do you discuss with the di-
rectors, can you comment on your interaction with the 
directors?

All I need, so as to be able to compose, is to know the main 
story by reading the scenario. Then, there is always a discus-
sion with the directors. What they think, what they want 
to say to the people who will watch their film. It is very easy 
then to put myself to the position of the characters of this 
film. To “wear their shoes”, feel their heart, their agonies and 
thoughts. Having to compose for a film or theater play is al-
wasy the best time of my life. 

But sometimes, when I am reading a screenplay, I might 
already had written music before I virtualize the story. This 
happens because usually I compose themes without a specific 
reason, just composing them for myself, to feel good. Then, in 
a miraculous way, I realize that this music matches with the 
film as if it was made specially for it.

How did you start working with the Turkish directors? 
Were you interested in Turkish cinema beforehand?

I always felt a special connection with your country and I was 
interested in every cultural aspect existing in this place. I was 
very much touched a few years ago by watching movies of Yil-
maz Guney. After composing for my friend Tasos Boulmetis 
film “Touch of Spice’ it was like a rebirth which brought me 
new relations with Turkish directors. Since then I have worked 
with Çağan Irmak for “Babam ve Oglum”, “Ulak”, “Nadide 
Hayat”, Hasan Kirac for “Birlesen Gonuller” and Yuksel Aksu 
for “Iftarlik Gazoz”. Great directors and friends of mine with 
whom I share similar ways to express and create our art. 

Film ve müzikleri aynı ailenin üyeleriymiş gibi bağlara sahip-
tir. Birbirlerine ihtiyaç duyarlar, aynı yapbozun parçalarıdır-
lar. Aynı dili konuşurlar ve vals yapan bir çifti izlemek gibidir.   
Duyguların, neşenin ve kederin dansıdır bu. Aralarındaki bu 
uyum bazen başarılıdır bazen değildir. Hayatta diğer şey-
lerde olduğu gibi. Elbette soundtrack, filmden bağımsız 
olarak düşünülebilir ve film olmadan da dinlenebilir. Ama 
müzikleriyle sizi anılarınıza kolayca götüren filmler de var.  

Bir filmin müziklerini bestelemeye başlamadan evvel, 
yönetmenlerle neleri tartışırsınız? Yönetmenlerle olan 
diyaloğunuzdan biraz bahseder misiniz? 

Bestelemek için ihtiyacım olan tek şey senaryoyu okuyarak 
ana hikayeyi öğrenmek. Sonrasında elbette yönetmenlerle 
konuşmalarımız oluyor. Yönetmenlerin ne düşündüklerini, 
filmlerini izleyen insanlara ne iletmek istediklerini konuşuy-
oruz. Sonrasında kendimi filmin karakterleri yerine koymak, 
onların kalplerini, acılarını, düşüncelerini hissetmek, bir film 
ya da tiyatro oyunu için beste yapmak hayatımın en güzel 
zamanlarını kapsıyor. 

Ama bazen senaryoyu okurken zaten besteyi çoktan 
bestelemiş oluyorum. Bunun sebebi, sebepsiz yere temaları 
önceden kendim için, kendimi iyi hissetmek için besteliyor 
olmam. Ardından, mucizevi bir şekilde müzikle filmin, san-
ki onun için bestelenmişcesine uyum sağladığını fark edi-
yorum.

Türk yönetmenlerle nasıl çalışmaya başladınız? Daha 
öncesinde Türk sinemasıyla ilgileniyor muydunuz? 

Ülkenizle her zaman aramda özel bir bağ olduğunu hissed-
erdim ve orada olan her türlü kültürel etkinlikten haberim 
olurdu. Bir süre evvel Yılmaz Güney’in birkaç filminden in-
anılmaz etkilendim. Arkadaşım Tasos Boulmetis’in filmi “Bir 
Tutam Baharat” ın müziklerini besteledikten sonra, Türk yö-
netmenlerle yeniden iletişim kurmaya başladım. O zaman-
dan bu yana Çağan Irmak’ın “Babam ve Oğlum” “Ulak” ve 
“Nadide Hayat” filmleri, Hasan Kıraç’ın “Birleşen Gönüller” 
filmi ve Yüksel Aksu'nun “İftarlık Gazoz” filmi için besteler 
yaptım. Bu insanlar, ifade ve sanat icra etme biçimlerimizin 
çok benzediği büyük yönetmenler ve dostlar. 

“ Kendimi 
bildim bileli, 
hikâyelere 

ve temalara 
eşlik eden 
melodiler 

bestelemek 
istedim. 

Çocukken 
hayal gücümü 

kullanarak 
melodilerle 
desteklenen 

hikâyeler 
uydururdum. 
Benim için bir 

zihin oyunu 
gibiydi.”

“Sözlü ya da 
enstrümantal olsun, 

müzik benim için 
evrensel bir dildir.”
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When we read Turkish audiences’ comments on your 
music, we often see that there is a strong emphasis on 
your music’s ability to create striking visuals in people’s 
minds. How can a piece of music detach people from the 
real time and place and take them to another (virtu-
al) place, country, view and time? How can a composer 
achieve this?

Mainly while composing I trust my instinct. I act as if I was 
part of the story trying to feel and think as everybody involved 
in it. This is the best way to liberate myself so as to write music 
spontaneously and be able to freely express my feelings. This is 
the pure magic that every piece of art can achieve no matter 
if we talk about cinema or reading a book. In ancient Greece 
they did believe that arts are a unique purification of our soul. 
Music doesn’t only follow the story but can create new visuals 
inside the story. Each viewer can create his own images de-
pending on the influence of the music in his heart. 

It is very affecting that through my music I can get close to 
the people. Melodies which affected me emotionally can affect 
others too. Inside anything I do there are no rules. Just feelings 
that touch my heart and it is a blessing to share this part of 
me with people who live in other countries. I am very lucky be-
cause my job is what I mostly love in this life. And this is great. 

What do you think about the fact that in the times of 
economic or social crisis, the art is ignored and the con-
certs and festivals are canceled?

They may cancel festivals and big events because of the eco-
nomic crisis but art can never being ignored. We simply find 
other ways to gather and communicate through art. A group 
of people playing musical instruments anywhere even in the 

streets, young boys and girls who study music or other forms 
of art, low badget films and festivals. All these can’t be ig-
nored. It is a fact that politicians don’t give priority to art pro-
jects but everyday people do. And there is the power of eveyth-
ing. Furhtermore in economic crisis and wars, art has always 
played an important role. Many times during man’s history, 
significant pieces of art have been born under difficult circum-
stances. Art has the power to unite the whole world. 

There are people suggesting that social and econom-
ic crisis influence artistic production and creativeness 
negatively, on the other side some claim that “The owl 
of Minerva spreads its wings only with the falling of the 
dusk.” By looking at this contrast, what would you like 
to say?

We have seen awful artistic productions during better times 
so I don’t believe that economic crisis is to be blamed for it. 
Lack of education and cultural crisis I think is the answer to the 
above contrast you mentioned. We have to learn that despite 
all problems we are born to be fighters. Fight for our values, 
for our lives is the only way to live no matter what will happen 
at the end. Everything we love and want to offer to this world, 
we have to be ready to do it under difficult or easier situations. 

Are there any new projects in your agenda, any collabo-
ration with Turkish directors?

We are discussing various projects with Turkish director and 
soon there are plans to visit Turkey again. But since we are in 
the middle of discussions there are no official statements yet. 
Although our time is one of the most difficult ones I stronly 
beleive we should not loose our hope even if the boat sinks, as 
they say. We can be the winners at the end.

Interviewer: Aytaç Gökdağ 

Translation: Damla Ferahi

Türk izleyicilerin yorumlarını incelediğimizde, insan-
ların zihinlerinde çarpıcı sahneler uyandırdığınızın vur-
gusuna çok sık denk geliyoruz. Bir müzik parçası nasıl 
olur da insanı gerçek zamandan ve mekandan bu denli 
ayırıp bambaşka bir zamana, ülkeye, sahneye taşıyabil-
ir? Bir besteci bunu nasıl başarabilir? 

Beste yaparken genellikle içgörüme güvenirim. Hikayeye 
dahil olan herkesle empati kurar, onlar gibi hissetmeye ve 
düşünmeye çalışırım. Doğaçlama halinde müzik yazabil-
mek ve duygularımı özgürce ifade edebilmek için kendimi 
özgürleştirmemin tek yolu buradan geçiyor. Konu ister sin-
ema, ister kitap okumak olsun, her sanat eserinin başarabi-
leceği saf, katıksız bir sihirdir bu. Antik Yunan’da sanat, ru-
hun eşsiz bir saflaşması olarak düşünülürdü. Müzik yalnızca 
hikayeyi takip etmez, aynı zamanda hikayenin içinde kendi 
görsellerini de yaratır. Her bir izleyici, kalbindeki müziğe göre 
kendi görsellerini yaratabilir bir soundtrack sayesinde. 

Müzik aracılığıyla insanlara yaklaşabiliyor olmam çok etki-
leyici bir durum. Bende duygusal olarak iz bırakan melodiler 
diğerlerini de etkileyebiliyor. Ruhumda işlediğim hiçbir şeyde 
kural yok. Yalnızca kalbime dokunan hisler bunlar ve onları 
başka ülkelerde yaşayan insanlarla paylaşabiliyor olmak bir 
nimet. Hayatta en çok sevdiğim şeyin işim olması benim için 
büyük bir şans. 

Ekonomik ve sosyal krizler döneminde sanatın arka 
plana atılması, konser ve festivallerin ertelenmesi hak-
kında ne düşünüyorsunuz? 

Ekonomik kriz sebebiyle festivalleri ve başka büyük or-
ganizasyonları iptal edebilirler ama sanat hiçbir zaman geri 
plana atılamaz. Her zaman bir araya gelip toplanmanın ve 
sanat aracılığıyla iletişime geçmenin bir yolunu buluruz. 
Sokaklarda müzik yapan bir grup insanı, müzik ya da başka 

“ Çağan Irmak’ın “Babam ve 
Oğlum” “Ulak” ve “Nadide 

Hayat” filmleri, Hasan Kıraç’ın 
“Birleşen Gönüller” filmi ve 

Yüksel Aksül’ün “İftarlık Gazoz” 
filmi için besteler yaptım. 
Bu insanlar, ifade ve sanat 

icra etme biçimlerimizin çok 
benzediği büyük yönetmenler ve 

dostlar.” bir sanat dalı okuyan bir grup genci ya da düşük bütçeli film-
leri düşünün. Tüm bunlar görmezden gelinemez. Siyasilerin 
sanata öncelik vermediği doğru ama halk o önceliği her gün 
veriyor. Dahası, kriz ve savaş dönemlerinde sanat hep büyük 
bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihinde zor koşullar altında 
büyük sanat eserleri verilmiştir. Sanat, dünyayı birleştirme 
gücüne sahiptir. 

Sosyal ve ekonomik kriz dönemlerinde sanatsal üre-
timin ve yaratıcılığın negatif bir yönde etkilendiğini 
söyleyenler var, öte yandan “Minerva’nın kuşu alaca-
karanlıkta öter,” diye düşünenler de var.” Bu zıtlığa bak-
tığınız zaman neler düşünüyorsunuz? 

Daha iyi zamanlarda oldukça vasat sanat eserleri ver-
ildiğine de şahit olduk, bu yüzden ekonomik krizin bu san-
atsal gerilemede bir suçu olduğuna inanmıyorum. Yukarıda 
bahsettiğiniz zıtlığın asıl sebebinin eğitimsizlik ve kültürel 
kriz olduğunu düşünüyorum. Tüm sorunlara rağmen birer 
mücadeleci olarak doğduğumuzu öğrenmek zorundayız. 
Sonunda ne olursa olsun, değerlerimiz için, yaşamlarımız için 
mücadele vermek, hayatta kalmanın tek yoludur. Sevdiğimiz 
ve bu dünyaya sunmayı dilediğimiz her şey için, çetin ve ra-
hat koşullar altında da bunu sağlamaya hazır olmalıyız. 

Programınızda Türk yönetmenlerle herhangi yeni bir 
işbirliği yapma planı var mı? 

Türk yönetmenlerle çeşitli projeler üzerine görüşmekteyiz 
ve yakında Türkiye’yi yeniden ziyaret etme planlarım da var. 
Fakat görüşme süreci hala devam ettiği için henüz resmi bir 
anlaşma söz konusu değil. En zor zamanlardan birini yaşıyor 
bile olsak, yürekten inanıyorum ki, tıpkı söylendiği üzere 
‘gemi batsa da umudumuzu yitirmemeliyiz’. Sonunda ka-
zanan bizler olabiliriz.

Röportör: Aytaç Gökdağ 

Çeviri: Damla Ferahi
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Yazan: Hacer Foggo

Bundan tam 7 yıl önceydi.  Selim Sesler’le Klarnetininin 
sesine büyülendiğim ustayla  bir tv kanalının programında 
tesadüfen yan yanaydım. Programın konusu Romanlardı. Se-
lim Sesler de  klarnetinin sesiyle herkesi büyülüyordu.

Bir telefon bağlandı programa Romanları “severim” ile baş-
layıp “ama onlarda…” diye devam eden  tipik bir konuşmaydı.  
“Ama”lara karşı birlikte duruş sergiledik programda. Çok he-
yecanlanmıştım, çok sevinmiştim onunla tanıştığıma. Uzun 
yıllardır Romanlarla çalışıyor olmam Sesler’in  hem Roman 
hem de bütün dünyaca tanınıyor olması beni ayrıca Roman-
lar adına gururlandırıyordu. Ve sonrasında ara ara telefon-
laştık Romanların yaşadığı problemlerden söz ettik…

Aradan uzun bir zaman geçti. Bir gün telefonda Selim 
Sesler “kalp nakli beklediğini ve çanta bir kalple yaşadığını” 
söyledi. Donup kaldım... Bir kalbim daha olsa sarıp sarmala-
yarak koşa koşa götürmek isterdim ona. Yanımdaki arkada-
şıma şöyle söylediğimi hatırlıyorum “yoksulluğun dibini gö-
ren Romanlardan başka kimse tanımaz beni, ne yapabilirim 
acaba…”

Ziyaretine gittim Selim Sesler’in yanından ayırmadığı ve 
şimdi evde konsolun üzerinde duran klarneti o günde ora-
daydı.  Mütevazi, ince, gururlu, her kelimesini seçerek konu-
şuyordu Selim abi. Ömrünü müziğe vermiş bir ustanın tek  
hüznü klarnetini çalmaya artık nefesinin yetememesiydi. 
Çanta kalbinin içine ailesi, karısı, kızı,oğulları, torunları kalp-
lerini-sevgilerini koymuş sanki sarıp sarmalamışlardı onu 
orada… 

Hatırlanmak istiyordu, unutulmamak… bunu sözlü söyle-
miyordu… hissediyordum…

O  dönemin Kültür Bakanı olan bu dönemin ağaca, çiçeğe, 
böceğe, binasına, insanına pek duyarlı Ertuğrul Günay ara-
mamıştı onu. Gerçi, Sulukule yıkılırken yazdığımız mektup-

Writer: Hacer Foggo

Translation: Damla Ferahi

It was exactly seven years ago. I was next to Selim Sesler in a 
TV show only by chance. Selim Sesler, whom I was fascinated 
by. The show’s topic was the Romany people. And Selim Sesler 
was dazzling everyone by his clarinet’s voice. 

Later they had a phone call in the show which was a typical 
speech that starts like “I like the Romany people but…” We all 
together standed against the sentences starting with “but”. I 
was so excited and glad to meet him. The fact that I have been 
working on the Romany people for so long and that Selim Ses-
ler was a Romany who is a world-wide known person made me 
feel proud. And afterwards, we called each other time to time 
and chatted about the Romany people’s problems.  

After a long while, he told me that he was waiting for a heart 
transplant. I was shocked. If I had one more heart, I would 
share it with him. I remember that I said my friend who was 
next to me: “Only the poor Romany people know me and no 
one else, how can I help him now?” 

When I visited him, I saw that his clarinet which he never 
used to leave was next to him again. He was modest, naive, 
prideful and elaborately choosing his every word when he was 
talking. The master having dedicated all his life to music was 
now very upset because he was not able to play his instru-
ments because of lack of breathe. All his relatives surrounded 
him by their love.  

He didn’t want to be forgotten, he wanted to be remem-
bered, I know. He didn’t put these into words but I could feel. 

Ertuğrul Günay, who was the minister of the Ministry of Cul-
ture then, and who is very sensitive about nature and people 
now, didn’t give him a call. And he didn’t respond us when we 
wrote him letters about the destruction of Sulukule. (A neigh-

Vay bee Selim abi...
Kökleri Drama’ya dayanan mübadil bir zurnacı ailenin çocuğu olarak Keşan’da dünyaya gelen Selim Sesler, 

1990’lı yıllardan itibaren yurtdışında pek çok konser verdi. Usta klarnetçi kendine özgü doğaçlama yeteneğiyle 
yeryüzünün en özgün klarnetçilerinden biri oldu. Usta müzisyeni, yaşamını Roman hakları için mücadeleye adamış 

yazar aktivist Hacer Foggo bizler için kaleme aldı.
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he give concerts during his visits in the USA but also he gave 
lectures and carried out workshops. Thanks to Selim’s musi-
cal and cultural diplomacy, so many academicians, audience 
and students connected with Turkish culture by listening to 
and recognizing him. Besides, many American and Canadian 
citizens who took lessons from him came to Keşan to learn 
Thracian music.  Many came back and supported Turkish cul-
ture. This letter requests the Turkish State which is influencial 
in introducing the Romany culture to care about and support 
a musician who is the most outstanding representitive of this 
culture. We also request that the Ministry of Culture protect 
his works. We thanks for your efforts for protecting this distin-
guished musician’s life. 

This letter was published in a newspaper.

The 9th of May, at night. A mournful voice on the phone. 
Selim’s daughter announced that he passed away. Next morn-
ing we were going to receive his body from Kartal Cemetery 
with his son Ramazan, and take it to Keşan by his brother’s 
wish. 

It was rainy and Ramazan Sesler shed lots of tears in the car. 
The rain outside was pouring down heavily. Selim used to love 
and be proud of his son a lot. I couldn’t cry. I forgot how to 
cry during the destruction of Sulukule. I and Ramazan were 
next to his coffin. Ramazan is such a good son. He raised his 
children in a perfect way. Ramazan put the coffin in the car in 
a fragile manner so that his father would not be hurt. We were 
following the hearse while the rain went on pouring. Ramazan 
says: “My father never liked the cold weather. He used to ask 
me to buy him a wool coat and I used to buy it.”

And I remembered the song Brenna MacCrimmon sang with 
Selim Sesler “Yağmur Yağar” (The rain pours down on the 
stone)

We were in front of Selim’s house in Tarlabaşı. His wife and 
children were taking him to Keşan. Farewell, Selim brother. 

You started your music career as a Romany person who 
played his music in the weddings and you went on alone. Nei-
ther did you hide your identity, nor you backed up. You handed 
down this heritage to your children and to the Romany people, 
how glad I am to meet you. Do you know what I am doing 
right now, Selim brother? I am listening to a naughty young 
boy who is making music hitting a water barrel in a Romany 
neighborhood. I am talking with them about you. And they 
ask with a surprise: “Was he really a Romany?” and I say “Yes! 
He was a Romany and all the world recognized him.” And they 
reply:” Wow!” 

It has been three years and your clarinet’s voice is stil in our 
ears. Wow, Selim brother, we don’t have such a musician like 
you!

rünü temsil etti. 2005’te Coşkun Tamer tarafından Kalifor-
niya Mendocino’da Ortadoğu Müzik ve Dans Seminerleri’n-
de ders vermeye davet edildi. Ardından Şikago, New York ve 
Boston’daki müzik festivallerine katıldı. ABD’yi ziyaretleri sı-
rasında sadece sahneye çıkmakla kalmadı, ders verdi ve atöl-
ye çalışmaları yaptı. Selim’in müzikal ve kültürel diplomasisi 
sayesinde, onu dinleyerek ve tanıyarak pek çok akademis-
yen, öğrenci ve dinleyici Türk müziğine bağlandı. Ayrıca çok 
sayıda ABD ve Kanada vatandaşı Selim ve ailesinden ders 
alarak Trakya müziği öğrenmek için Keşan’a geldi. Çoğu bu 
ziyaretleri tekrarlayarak Türk kültürünün destekçisi oldu. Bu 
mektup, Roman kültürünü tanıtmakta etkin davranan Türk 
hükümetinden, bu kültürel mirasın en seçkin temsilcisine 
özen göstermesi ricasıdır. Bakanlığınızdan da Selim Sesler’in 
çalışmalarını koruma altına almasını rica ediyoruz. Yaşayan 
bir efsane olan bu parlak sanatçınızın yaşamını korumak için 
vereceğiniz desteğe teşekkür ederiz.”

Mektup bir gazetede yayımlandı…

9 mayıs gecesi Selim abinin kızının hüzünlü sesi telefonda 
“babamı kaybettik”. Ertesi sabah oğlu Ramazanla Kartal Me-
zarlıklar Müdürlüğü’ne gidiyoruz tabut oradan alınacak ve 
Selim abinin isteği ile Keşana götürülecek.

Hava yağmurlu oğul Ramazan Sesler canı ve güzel babası-
na son görevi için yollarda araba sürüyor gözyaşları yağmu 
gibi. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur. Selim abi 
Ramazanı çok sevdi hep gurur duydu. Ağlayamıyorum… Ben 
ağlamayı Küçükbakkalköyde,Sulukule de Romanların evleri 
yıkılırken unuttum. Ramazanla, Selim abininin tabutunun 
yanındayız… Ramazan öyle iyi bir oğul ki… öyle güzel büyüt-
müş ki çocuklarını Selim Sesler… Canı babasını, temiz baba-
sını, güzel babasını gözyaşıyla cenaze arabasına yerleştiriyor 
“yavaş babasının canı yanmasın”… Cenaze arabasını takip 
ediyoruz yağmur yağmaya devam ediyor “babam hiç soğuğu 
sevmezdi” diyor Ramazan “yün hırka isterdi bende alırdım”. 

Brenna MacCrimmon’ın Selim Sesler’le söylediği şarkısı 
geliyor aklıma “yağmur yağar taş üstüne” şarkısı  “, yağmur 
yağar oradan burdan üstümüze ipek yorgan, seveceksen işte 
buradan, vay deli deli , kuş deli mevlam kulu sevdim seni….”

Tarlabaşı’da Selim abinin evinin önündeyiz…Eşi, çocukları, 
Selim abiyi Keşan’a götürüyor. Güle güle Selim abi…

Hem Roman olup hem de Keşan da düğünlerde başladığın 
müziğinin arkasından tek başına yollara düştün ve bir Selim 
Sesler olarak ortaya çıktın. Ne kimliğini gizledin, ne de du-
ruşundan taviz verdin… Çocuklarına ve  Romanlara bıraktın 
bu mirası, iyi ki tanıdım seni… Şimdi ne mi yapıyorum Selim 
abi…Bir Roman mahallesinde fırlama bir oğlanın bir su bi-
donuna vurarak çıkardığı müziği dinliyorum. Ona ve bütün 
mahallelerdeki çocuklara seni anlatıyorum… Diyorlar ki ço-
cuklar “Roman mıydı gerçekten” , “evet Romandı diyorum 
hem Roman hem de bütün dünya onu tanıyordu.” “Vay be 
!!!” diyorlar…

Aradan üç yıl geçti kulaklarımızda klarnetinin sesi vay be 
başka Selim Sesler yok !

borhood where the Romany people used to live.) 

How could I help him?

I gathered my Romany friends and we gave a speech to the Min-
istry of Culture in Galatasaray square in the 5th of August, 2012. 
“Selim Sesler is one of the distinguished artists that grew up in 
this land. Support him and his music. We don’t have any other 
musician like him.” 

We didn’t get any respond from the ministry. Twitter was 
so common then, I tweeted them but no answer. Our speech 
was published in the newspapers. I talked about the speech on 
the phone, I informed him about the newspapers, about the 
tweets. I printed all the things on the social media and visited 
him to show that he was cared about and that he was sup-
ported. 

And it continued. Fatih Akın and managers of Babylon or-
ganized an event special for him. Sesler family appreciate Fatih 
Akın and Ahmet Uluğ from Babylon. They always supported 
Sesler family. And Sonia Tamar Seeman, Sesler’s close friend, 
who is an academician in Texas University Middle East Stud-
ies Musicology Department.  Fatih Akın, Suzan Kardeş, Baba 
Zula, Kolektif Istanbul, Hakan Aysev attended the organiza-
tion. Selim Sesler couldn’t participate but he sent a message. 
His voice sounded so joyful, because nobody forgot him. 

We used to talk time to time. I dealt with small bureaucratic 
procedures. The heart couldn’t be found, it was so hard to find 
but nobody lost hope.  

Sonia Tamar Seeman came to visit him from the USA. After-
wards, musicians and academicians from the United States 
who know Selim Sesler wrote a letter to the president, prime 
minister and minister of culture stating that “We learnt Turk-
ish local music culture thanks to him. He started his first tour 
in Canada in 1998. For the first time, a Romany musician rep-
resented Turkish Romany culture in abroad. In 2005 he was in-
vited by Coşkun Tamer to give lectures in California, Mendoci-
no Middle East Music and Dance Seminars. Later he attended 
music festivals in Chicago, New York and Boston. Not only did 

lara da pek duyarsız kalmıştı Günay. 

Ne yapabilirdim ?

Topladım Roman arkadaşlarımı 5 Ağus-
tos 2012 tarihinde  Galatasaray meydanın-
da Kültür Bakanlığı’na ve yetkililere seslendik   
“Selim Sesler bu ülkenin yetiştirdiği en  nadide sanatçılardan 
biridir. Selim Seslere de, müziğine de sahip çık. Selim Sesleri 
yalnız bırakma. Başka Selim Sesler yok…”

Kültür Bakanı’ndan ses yok… Twitter pek moda twit atıyo-
rum Kültür Bakanı’na ses yok… Basın açıklaması gazetelerde 
haber oldu. Telefonda Selim abiye basın açıklamasını anlat-
tım, nerelerde haber olduğunu. Sosyal medyada herkesin 
kendisini konuştuğunu sonra kendisi ile ilgili twitter’ların 
çıkışını alıp evine gittim. Selim Sesler çok seviliyor yüzlerce 
twit…

Sonrası geldi… Fatih Akın ve Babylon yöneticileri Seslim 
Sesler  gecesi düzenledi. Fatih Akın ve Babylon’dan Ahmet 
Uluğ’u çok seviyor  Sesler ailesi… varlıkta yoklukta hep var 
olanlar. Bir de Sonia Tamar Seeman var Texas Üniversitesi 
Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Müzikoloji Bölümü öğretim 
üyesi Sesler’in yakın dostu.

Gecede Fatih Akın, Suzan Kardeş, Baba Zula, Kolektif İstan-
bul, Hakan Aysev… Selim Sesler geceye katılamıyor mesaj 
gönderiyor. Ertesi gün bir sürü gazetede haber… Selim abinin 
sesi o kadar mutlu ki hiç ama hiç kimse onu unutmamış…

Ara ara konuşuyoruz… aklımın erdiği bir takım bürokratik 
işlerde  koşturuyorum, küçük minik işler…Kalp bulunamıyor, 
bulunması çok zor ama kimse umudunu yitirmiyor. 

Sonia Tamar Seeman geliyor Amerika’dan ziyarete. Sonra 
Selim sesleri tanıyan Amerikalı müzisyen ve akademisyenler  
16 Ocak 2013 tarihinde  bir mektup yazıyorlar, cumhurbaş-
kanına, başbakana ve kültür bakanına diyorlar ki mektupta 
“Hepimiz Türkiye’nin yerel müzik kültürünü onun sayesinde 
öğrendik. İlk festival turunu 1998’de Kanada’da başlattı. İlk 
kez bir Türk Roman müzisyen yurtdışında Türk roman kültü-
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How does it feel to make profession-
al music in Turkey? Is there a big gap 
between types of music made? For 
example, is it harder to make instru-
mental music as opposed to pop or 
Arabesque?

I would say it is crazy to make music as a 
profession, period. Independent of living 
in Turkey, I wish I had studied engineer-
ing to earn my living. It is more valuable 
to practice music as a hobby rather than 
profession. And when it comes to making 
music in Turkey, I would say it is both a 
great opportunity and also a great mis-
fortune. I would say Turkish musicians 
train themselves very well under limited 
material resources. And it is great fortune 
to be able to touch and feel the sounds, 
lyrics and verses unique to this culture 
and land. But in short, it does not pay. 
Mostly. Unless you are making pop or su-
perficial music. 

I hate to categorize music. After all, the 
raw material for music is sounds. And 
feelings. And music is for humanity. I 
think it is more difficult to make people 
love the music that you love and believe 
in. I would say, generally, it is more dif-
ficult to make people love instrumental 
type of music. This is probably the case 
overall in the world. 

Türkiye de müzik yapmak nasıl bir duy-
gu? Müzik türü bakımından da bir uçu-

rum söz konusu mu? Örneğin pop- arabesk 
müzik yapmak daha kolay enstrümantal 
müzik daha zor mu?

Müziğin kendisini meslek olarak yapmak biraz 
hastalıklı geliyor bana. Ülkeden bağımsız ola-
rak söyleyebilirimki keşke geçimimi sağlamak 
için müzisyen olmak yerine mühendis olsaydım. 
Hobi olarak yapınca bence daha kıymetli. Türki-
ye’de müzik yapmak ise hem büyük şans hemde 
büyük talihsizlik. İmkansızlıklar içinde Türkiye’li 
müzisyenlerin kendilerini çok iyi yetiştirdiğini 
söyleyebilirim. Ayrıca bu topraklara has sesle-
re, melodilere, şiirlere dokunabilmek, ucundan 
kıyısından bunlarla haşır neşir olabilmek büyük 
şans. Ama genelde karşılığı yok gibi. Büyük bir 
klişe ile açıklamak gerekirse; “Pop ve kolay mü-
zikler daha çok tercih ediliyor.”

Ben müziği tarzlara ve türlere ayırmaktan son 
derece nefret ediyorum. Hepsinin ham maddesi 
ses ve insan duygusu. Hepsi insan için. Bence asıl 
zor olan inandığın müziği yapıp, bunu insanlara 
sevdirmek. Ama genel olarak her zaman çalgısal 
müzik yapmak bütün Dünya’da daha zor kabul 
görüyor.

 İTÜ’de öğretim görevlisiydiniz daha sonra 
istifa ettiniz?  Neden?

Sıkıldım :) Evrak işi yapmak isteseydim sekreter 
olurdum. Ses işi yapmak istedim, müzisyen ol-

sinan 
cem 
eroğlu

 “Karawane” projesi dahilinde 2010 Avrupa Kültür 
Başkentleri İstanbul, Ruhr ve Pécs’te konserler verdi. 
İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve İsveç 
Musik Gavléborg’un İstanbul ve İsveç’te ortak düzenlediği 
“Halk Müziği Pedagojisi” atölye çalışmasında eğitmen 
olarak görev yaptı. Hollanda’da bulunan 
Codarts World Music Academy’de dersler verdi. 
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does get affected. And the people who work in organization/
production of concert are the breadwinners for their families. 
The driver who picks us up from the airport, the hotel owners, 
sound production owner, the venue owner, servers, the stage 
helpers…. They don’t get paid in the event of concert cancella-
tion. We just don’t want the concerts get cancelled.

In this part of the world, authors or artists or music gets 
influenced by tragedies/negative political or cultural 
events. Is this normal to you? 

I think it is somewhat normal to get influenced by tragedies/
negative events in Anatolian Lands. But I would question if 
somebody overworks these political/cultural events in their 
works. I don’t like it when Turkish soap operas overwork ex-
aggerate (mostly for material reasons or TV ratings) cultural 
issues in Eastern Turkey which always end up with a tragic end. 
At the end, what can you present as an entertainment other 
than (tragedy)? 

You also blow khaval (Turkish pipe/flute). How does it 
feel? I know you worked with foreign musicians at variety 
of overseas events. How do they look at khaval?

I am trying to blow khaval for 20 years. And it blows me. The 
potential for expression is really high with this khaval which 
happens to be my first professional instrument. I think I am 
best at it among all the instruments what I work with. From 
the outside point of view, there is no specific view towards 
khaval. I think it is all based on how you blow/play it. But it is 
viewed as interesting especially with the potential of express-
ing yourself with it. Last February, I did a workshop at Berklee 
College of Music (in US) with khaval and perdesiz gitar (fret-
less guitar). I was very happy with the interest that it gener-
ated.

I thought Erkan Ogur invented/developed/pioneered 
the perdesiz gitar (fretless guitar) with your dad and you 
learned to play fretless guitar from Erkan Ogur. Could 
you elaborate on the evolution of fretless guitar and con-
temporary fretless guitar players? 

My dad worked with him on “Ogur Guitar” , not fretless gui-
tar. Erkan Ogur had designed it. My dad worked in the actual 
production of the instrument. Fretless guitar does not have a 
single inventor. Event in one of the oldest Anatolian city/settle-
ment Catalhoyuk (Around 7000 BC) you can see figures that 
are depicted with fretless guitar. Guitar by definition started 
as fretless on the onset. In other words it was between an Oud 
(Regional string instrument) and a guitar. Eventually, as an 
instruments evolved into the contemporary form. I learned to 
play and still learning to from anybody who played/playing. 
Of course I cannot deny the influence of Erkan Abi (Abi is a 
term for Elder Brother). But we never did a one on one tuto-
rial with him. But as a family friend for 25 years, I give great 

etkileşim olması normal. Ama bunu çok fazla kullanıp bir 
meta haline getirmek bana çok etik gelmiyor. Doğu’da ge-
çen televizyon dizilerinde gerçeklikle ilgisi olmayan konular 
ve bunları hep sonu aynı biter acı ile bağlamak gibi çok para 
kokan işleri sevmiyorum. Sonuç olarak bu toplumda genel 
olarak “Eğlenecek ne var acıdan başka ?”

kaval üflüyorsunuz? Nasıl bir his?  dünya nın bi çok ye-
rinde ve bi çok yabancı müzisyenler ile çaldınız oradan 
kavala bakışları nasıl?

20 yıldır çalmaya çalışıyorum ama hala ben kavalı değil ka-
val beni üflüyor :) Anlatım kapasitesi çok yüksek bir çalgı. Be-
nim ilk enstrümanım profesyonel olarak çaldığım. Çaldığım 
enstrümanlar içinde de en iyi onu becerebiliyorum. Dünya›-
da kavala bakış gibi özel bir konu yok. Bütün enstrümanlara 
bence herkes aynı bakıyor. O sizin onu nasıl kullandığınız ve 
çaldığınız ile ilgili. Ama genel olarak benim söyleyebileceğim 
durum, çok ilginç geliyor sesi ve anlatım gücü. Şubat ayında 
Amerika’da Berklee College of Music’te kaval ve perdesiz gi-
tar çalıp, atölye yaptım. Ordaki ilgi özellikle beni çok mutlu 
etmişti.

perdesiz gitar ı erkan Oğur babanız ile birlikte icat etti 
diye biliyorum, siz de çalmayı erkan Oğur dan öğrendi-
niz biraz açar mısınız nasıl icat edildi?  Yeni nesil perde-
siz gitaristlerde durum nasıl?

Perdesiz Gitar’ı değil “Oğur Sazı”nı beraber yaptılar. Aslında 
dizayn Erkan OĞUR’un idi. Babam sadece yapımında bulun-
du. Perdesiz gitar kimsenin icadı bir çalgı değil. Anadolu’da 
Çatalhöyük’te bulunan kabartmalardaki gitar figürü perde-
siz bir gitara ait. İlk ortaya çıkışında zaten perdesiz. Yani ud 
ve gitar arası bir formda. Daha sonra günümüzdeki haline 
kavuşuyor. Ben çalmayı bütün çalanlardan öğrendim ve öğ-
reniyorum. Ama tabi Erkan abinin üzerimde emeği büyük. 
Hiç bir zaman birebir ders yapmadık. Ama yaklaşık 25 yıldır 
aile dostumuz olarak tanıdığım için her buluşmada söyledi-
ği bir söze uzun bir süre çalışırım. Halen de öyledir. Benim 
bütün enstrümanlar için tek hocam var. O da YouTube. Her-
gün mutlaka ama mutlaka günümün 1 saatini orda geçirip, 
konserleri, iyi çalanları, yeni ekipmanları seyredip notlar 
alıyorum. Hatta bazı videoları telefonuma indirip kendime 
etüd yerleri belirliyorum ve çalışıyorum. Dünya’da ilk kez 
bir üniversite Perdesiz Gitar bölümü açtı ve bunun başında 
ben varım. İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Müziği Kon-
servatuarı’nda bu sene ilk öğrenciler gelecek. Bende merakla 
bekliyorum. Ama yaklaşık 4 yıldır düzenli olarak evimde ve 
stüdyomda özel dersler veriyorum. Benim içinde büyük ders 
oluyor, çünkü her ders öncesi yeni bir konu belirleyip onun-
la ilgili etüdler yazıyorum. Bu etüdler birikiyor ve sanıırm bir 
metod olarak çıkaracağım. Gelecek kuşağı görüp görebilir-
miyim bilmiyorum ama kuşaklar için yorum yapmadan evvel 
kendime dönüp bakıyorum. Benim kendimden bir umudum 

dum. Müzik yoktu benim hoca olduğum dönemde. Halbuki 
1997 senesinde girdiğim zaman okul şahaneydi. Kantinde her 
telden müzik duyulur, öğrenciler bir arada sürekli meşk eder-
lerdi. Kantin kapanınca okulda müzik bitti :) Şaka bir yana 
hayatınca 5 sesli bir akoru duyup, akorun adını söyleyeme-
yen hocaların dersini asiste etmeyi kendime yediremedim. 
Bir profesör hocamız birgün bana; “Sinan’cım bu Erkan’ın 
(OĞUR) çaldığı perdesiz gitarda ben hiç koma ses falan du-
yamıyorum” demişti. Şimdi ben size soruyorum. Neden ka-
layım o okulda ? 

Babanız bağlama yapım ustası daha yedi yaşında iken 
erkan Oğur orhan gencebay gibi müzisyenlerin içinde 
büyüdünüz?  Artısı eksisi neler?

Eşik çok yükseliyor, çalışılacak konular iyice artıyor, iyice 
kendini yemeye başlıyorsun “ben nasıl böyle güzel çalarım 
diye”. Öyle bencilce bir hırs baş gösteriyor. Bir çok ustayı gö-
rüp, birinin sağ elindeki mızrap tutuşundan, diğerinin rakı 
içmesinden etkileniyorsun, iyice kafan karışıyor. Sonra taklit 
ile başlayan serüven yavaşça özgünleşmeye başlıyor. YouTu-
be kanalımdaki Orhan GENCEBAY Cover’ı “Ya Evde Yoksan” 
videom aslında tamda bu füzyon durumun bendeki güncel 
yansıması.

 Müzisyen muhalif olmalı mı?

İnsanlık muhalif olsa, her sunulanı kabul etmek yerine sor-
gulamaya girişse bence daha mutlu olunabilir. Müzisyen, 
bankacı, tüccar, avukat diye ayırmak yanlış olur. Meslekler 
bizi iyi veya kötü bir insan yapmaz. Müzisyen kitap okusun ve 
yabancı dil öğrensin, gerisi gelir.

Türkiye nin içinde bulunduğu siyasal durum müzik 
yapmanızı nasıl etkiliyor? 

Konser iptalleri en can sıkıcı konumuz bu günlerde. Bütün 
müzisyen arkadaşlarımız söylüyor ama ben yine sizin aracılı-
ğınız ile bahsedeyim. “Müzik susmasın çünkü sadece eğlence 
amaçlı müzik yapmıyoruz” ! Her toplumsal olayda iptal olan 
konser sayısı kadar futbol müsabakaları, televizyon dizile-
ri, yarışmalar iptal olursa sesimi çıkartmayacağım. Sadece 
müzisyen etkilenmiyor bu durumdan. Bütün prodüksüyon 
etkileniyor ve an 100 kişinin evine ekmek girmiyor. Bizi ha-
vaalanından alıp konser mekanına götüren şoför, turnede 
kaldığımız otelin sahibi, ses sisteminin sahibi, mekan sahibi, 
garsonlar, sahnemizi kuran ve sazlarımızı taşıyan rodiler da-
hil bir çok insan para kazanamıyor konser olmayınca. İptal 
istemiyoruz hepsi bu !

bu coğrafyadaki insanlar edebiyat da sinema da ve 
müzik de acılardan beslenmesi sizce etik mi yoksa karşı 
konulamaz bir normallik mi?

Anadolu topraklarında mutluluktan fazla acı olduğu için 

You were teaching (assistant) at Istanbul Technical Uni-
versity (ITU) but later resigned. Why? 

I was bored. If I wanted to do paperwork, I would work as a 
secretary. I wanted to make sound and that’s why I became a 
musician. And there was no music there while I was teaching. 
Interestingly, when I started in 1997, the school was great. All 
different kinds of music could be heard at the cafeteria. The 
students would huddle up and make music together. And 
then the cafeteria closed, the music ended. Joke aside, I did not 
want to assist “teachers” who could not name 5-sound accord 
when they hear it anymore. One day, one of our professors 
said “Dear Sinan, I cannot hear mid-notes when Erkan (Ogur) 
(pioneer of the fretless guitar in Turkey) plays his fretless gui-
tar.” Now, you tell me, why should I stay at that institution? 

Your father was a baglama (the most popular Turkish 
string instrument) maker and starting from age 7, you 
grew up amongst musicians like Erkan Ogur and Orhan 
Gencebay. What are that pros and cons of growing up 
like that?

 The bar is set real high. The things that you need to study 
multiply. You start to get into paranoid mode. How can I play 
like them? So, a selfish greed starts to emerge. You see mas-
ters hold plectrum in certain way. You start to get influenced 
by how they drink raki (Turkish anise/licorice based alcoholic 
drink). You get confused. Then you start to imitate them. And 
eventually slowly draw your independent style. If you check 
you my YouTube channel ( https://www.youtube.com/user/
SinanCemEroglu ) and check you my “Ya Evde Yoksan” work 
(originally by Orhan Gencebay) you can see this transforma-
tion. 

Should a musician be a dissident?

 If the whole humanity is a dissident and question what is 
presented instead of accepting, I think the humanity would be 
happier. It would be wrong to ask if a musician or a trader or a 
lawyer should be a dissident. Professions by themselves do not 
make us a good or bad human being. Musician should read a 
lot and learn a foreign language. The rest will follow. 

How does the current political situation of Turkey effect 
the way you make music? 

The concert cancellations (as a result of political or neg-
ative events) are the biggest disappointments lately. I know 
other musician colleagues of mine always mention this. But I 
will reiterate. The music should not stop. We are not making 
music just for entertainment purposes. I would not raise my 
voice if the football (soccer) games, Turkish TV episodes/dra-
mas, TV contests do also get cancelled after such unfortunate 
negative/political events. After a concert cancellation, not 
just the artist get affected negatively. The whole production 
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importance to his words and wisdom. I have a grand 
teacher for all the insturments and that is called You-
Tube. I spend minimum of 1 hour on YouTube to view/
review and take notes. I sometimes download some 
videos on my phone and study. The first fretless guitar 
department at any university is opened here and I am 
the head. Istanbul Medipol University Turkish Music 
Department (with fretless guitar) will accept its first 
students this year. And I am excited. I have been giv-
ing lessons regularly 4 years now at my house and my 
studio. They are becoming great learnings tools for 
myself too. I take notes on these sessions. And I think 
these notes will evolve into methods, eventually. Of-
ten times I am asked (by younger generation) what 
should they do? I have a single answer. Read (books) 
and learn English and listen to music. At least that is 
what I do. I have been practicing music for 20 years 
but I have never done it for 8-9 hours a day. I see that 
kind of commitment too much just like body build-
ing at a gym. Sometimes, I just chill. Do nothing. Just 
planning music. Hear a sound. Do nothing but think/
thinker. It is more productive this way. I played and I 
was in the same environment with the giants of Turk-
ish music, including Neset Ertas. Sometimes I wish I 
spent more time with them. At least, their drinking 
raki, their conversations are more orderly and gentle-
man like. My generation talks too much and is not re-
spectful. Including me. And another issue that both-
ers me is imitation. I like independent musicians. It 
gets into my nerves when fretless guitar players copy 
Erkan Ogur to the hairstyle or clothing. I think this is 
an issue globally. For example, David Gilmour fan gui-
tarist plays Black Strat all the dimt and wears black 
all the time. Just like him. Imitation. I think there 
are great musician in our generation. Things will get 
better with the help of these great musicians. But of 
course if the country lets it. 

What is the foundation of music?

I think the basic foundation of music is oxygen and 
notes. Without oxygen there is not vibration. No mu-
sic. No sound.

olmadığı için başkasına ne tavsiye verilir bilmiyo-
rum. Bana soran genç arkadaş oluyor; “abi ne yapa-
lım, ne önerirsin vs.” Benim tek cevabım kitap oku, 
İngilizce öğren ve müzik dinle. Ben öyle yapıyorum. 
20 yıldır çalıyorum ama hiçbir zaman günde 8 - 9 
saat çalışmadım. Çünkü o bana çok angarya geliyor. 
Kas geliştirme sporu gibi. Müzik tasarlamak, ses 
duymak ve hiçbirşey yapmayıp sadece düşünmek 
daha verimli benim için. Benden önceki neslin çoğu 
iyi ustası ile çaldım veya aynı ortamda bulundum. 
Neşet Ertaş dahil. Keşke o dönemin adamı olsaydım 
diyorum hep. En azından güzel ve adabı ile rakı içip 
muhabbet ediyorlar. Benim kuşağım ise çok geveze 
ve saygısız adam yetiştirdi, ben dahil. Diğer bir ra-
hatsız edici konu ise bence taklit etme hadisesi. Ben 
daha çok kendine özgün müzisyenleri seviyorum ve 
ilgi ile takip ediyorum. Perdesiz gitar ve kopuz çalan 
herkesin Erkan OĞUR yeleği giyip, saçını uzatması, 
onun gibi tiz sesli söylemesine katlanamıyorum. 
Bu bütün Dünya için geçerli. Tıpkı David GILMOUR 
seven bir gitaristin Black Strat çalıp, sürekli siyah 
giymesi gibi bir durum. Kendi kuşağımda korkunç 
başarılı müzisyenler var ve iyiki de varlar. Bu güzel 
müzisyenler sayesinde bence daha iyiye gidecektir 
tabiki ülke ve şartları izin verirse.

sizce müziğin kökeninde ne yatar?

 Müziğin kökeninde oksijen yatar, frekans yatar. 
Oksijen olmadan ses dalgası olmaz. Müzik olmaz, 
ses olmaz.

Niyaz, Tolgahan Çoğulu ve mabel matiz ile 
birlikte çalışıyorsun, üçünde de müzik tarzları 
farklı? Bunun senin müziğini katkısı ne şekilde 
oluyor? Onların müziğe bakış açısı kısaca nasıl?  
Kendi içinde kıyaslıyor musun ister eler alıyo 
neler veriyor sana?

Tolgahan ile çaldığım proje zaten benim yapmak 
istediğim müziğin ufak bir yansıması. Yani o projeyi 
“başkasına eşlik etmek” gibi düşünmek yanlış olur. 
Zaten ikimizin ortak projesi. Tolgahan ile beraber 
çalmak çok zevkli. Çünkü bütün solo kısımlar bana 
kalıyor.  Şaka bir yana onunla beraber çok eğleniyo-

“Müzik susmasın 
çünkü sadece 

eğlence 
amaçlı müzik 
yapmıyoruz”
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You work with Niyaz, Tolgahan Cogulu and Mabel Matiz. 
They all have different styles. How do they contribute to your 
music? How do they look at music? Do you question, how do 
they help your ever development as a musician? 

I think our work with Tolgahan is closest to what I want to 
accomplish. So, in that sense, our work with him cannot be 
classified as “different”. It is after all, our joint project. It is a 
pleasure to work with him because I get all the solo parts of 
the joint Project. Joke aside, we are having a blast while work-
ing. In general, we mostly do the project at overseas venues. 
And we spend lots of time together talking about life, educa-
tion, production, etc. Tolgahan is one of the most intellectuals 
that I ever met. I wish we (including me) could all read as much 
as he does. It is an honor to work with Niyaz and hence indi-
rectly with Azam Ali. I have learned a lot from Azam Ali and 
Loga Ramin Torkian. I learned about life, marriage and stance/
position. Azam Ali is not just a world renowned musician but 
also a great person. Working with Mabel Matiz taught me a 
great deal about pop music. I had no idea/expectation about 
Mabel’s music/style when I entered the group. I always taught 
of playing complicated rythms and notes. But he taught me 
about simplicity. When I first joined the group, I thought I was 
doing so badly. If I were his manager, I would kick myself out 
of the group. I was that bad. But I think we have settled now 
and I am contributing to the group just like they are contribut-
ing to me. I think the group is more ethnic influenced with the 
help of my fretless guitar. I think we are in great harmony even 
though I stay out of classical pop music realm. Of course, I 
am not doing comparison or judging. All music is great within 
inside. 

You help out many artists in their production. What 
is the “health” of music these days? Did the quality go 
down on the musician side or the listener side? Or the mu-
sic is the same but we are changing? 

I think the quality of the listeners went down but I think it 
is the fault of the music “presenters”. Media decides what is 
good and popular. And the people listen what is presented to 
them by the media. Easy and superficial music is popular these 
days. The one that does NOT make you listen and question. 
But I am ok with it. If I am as popular as Koray Avci, one of 
these days, it means there is something wrong. A musician’s 
popularity and fame is not directly related to how good he/
she is. This country has musicians like Fazil Say who constantly 
travels overseas for concerts. But people in general love worth-

ruz. Genellikle yurtdışında çaldığımız için konser dışındaki 
zamanlarda sürekli üretim, hayat, sanat, eğitim hakkında 
konuşarak zaman geçiyor. Tanıştığım en entellektüel müzis-
yenlerden birisidir Tolgahan. Keşke herkes (ben dahil) onun 
kadar kitap okusak.

Niyaz ve dolayısıyla Azam Ali ile çalışmak ise benim için 
büyük onur kaynağı. Dünya’ca ünlü bir ses Azam Ali ve ben-
ce Dünya’nın en güzel insanlarından birisi. Grupta elektro-
nik etnik bir tarz var ve bunun bana getirisi çok büyük oldu. 
Azam Ali ve eşi Loga Ramin Torkian’dan çok şey öğrendim 
hayat adına, evlilik adına, duruş adına.

Mabel Matiz ile çalmak ise bana pop müziğin nasıl çalı-
nacağını öğretti. Gruba ilk girdiğim zamanlar hiç bir fikrim 
yoktu Mabel’in müziği hakkında. Ben daha komplike akorlar, 
cümleler düşünüyordum ama pop müziğin aslında gayet ba-
sit düşünülmesi gereken bir müzik olduğunu ve nasıl pop gi-
tarcısı olunacağını orada öğrendim. İlk gruba girdiğim ve ilk 
konserleri çaldığım zaman ben Mabel ve menajerinin yerinde 
olsam kendimi gruptan atardım. O kadar kötü çalıyordum. 
Ama şimdi taşlar yerine oturdu. Onlar bana, bende onlara 
katkı sağladım. Artık daha etnik tınlıyor benim çaldığım ko-
puz ve perdesiz gitar ile. Akorlar ve gitar tonlarında ise ben 
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less and cheap things like Turkish Soap Operas on TV. Staying 
by the “sidelines”, I think makes one worth more and long last-
ing. I never wanted to do my music for fame. So, I don’t get 
bothered with all these. Think about it, if I was as famous as 
Murat Boz, I could not take the ferry and sip my coffee. I would 
not want that kind of life. 

What kind of projects do you have? 

My latest one is 2-song digital project. This time it is a 2 folk 
song. And I sing. All these years my friends, producer and my 
wife insist on me to sing. Finally, I was convinced and sang 2 
folk songs. Azam Ali has vocals in these songs. At the end of 
October you can find them in digital version. Eventually I want 
to get these into my own CD with 10-12 works. I am thinking 
half with lyrics and half instrumental. And most likely, I will 
be sold in the US. In Turkey, Ahenk Muzik has the rights for 
this work. Aside from the mentioned album, I have plans for a 
grand tour that includes USA, Canada, Bali and India in Febru-
ary-March time frame. I have projects with Tolgahan and Mi-
crotonal Guitar Du and Niyaz featuring Azam Ali tour. I have 
a workshop and concert at Miami Guitar Festival and the tour 
starts in late February. Aside from the concerts, I have contrib-
uting works to other artists in my own studio. I am busy with 
3 albums these days. And I give lessons at Istanbul Medipol 
University and privately.

Who is listened at home? 

Everybody. I am not against any particular music. And I can 
be listening to any type of music depending on my mood. My 
Spotify playlist is a mixture of all kinds of music and not just a 
single type. Neset Ertas followed with Pink Floyd followed with 
Mustafa Sagyasar followed with Oscar the Wolf.

Is there an idol in music? Who is your idol?

I think people/musicians may idolize different people/artists. 
I was never like that. It is just there are musicians that I follow 
fanatically. That is all.

 Interviewer: Emrah Kılıç

Translation: Mehmet Yıldız

Azam Ali turnesi. Miami Gitar Festivali’nde atölye çalışması 
ve konser ile Şubat sonu turne başlıyor.

Konser projeleri dışında stüdyomda başka insanlara yaptı-
ğım albüm prodüksüyonları son sürat devam ediyor. Şu sıra-
lar oldukça yoğunum 3 albümle. Ayrıca Medipol Üniversite-
si’ndeki ve stüdyomdaki dersler devam etmekte.

 Evde kim dinlenir?

Herkes dinlenir. Hiçbir müziğe karşı değilim ve o andaki ruh 
halime göre herşeyi dinleyebilirim. Spotfy playlistim çok ka-
rışık ve kesin bir tarzı barındırmıyor. Neşet Ertaş arkası Pink 
Floyd, daha sonra Mustafa Sağyaşar, ardından Oscar the 
Wolf gelir mesela.

Müzikte ilah var mıdır senin ilahın kimdir?

Herkesin kendine göre ilahlaştırdığı birisi vardır mutlaka. 
Ben hiç öyle biri olamadım. Sadece çok takıntılı şekilde din-
lediğim ve takip ettiğim müzisyenler var, hepsi bu.

 Röportör: Emrah Kılıç

yine standart pop çizgisinin dışında duruyorum ama güzel 
bir ahenk yakalıyoruz.

Kıyaslama yapmıyorum tabiki, her müzik kendi içinde gü-
zel.

Bir çok sanatçıya albüm prodüksüyonu ve aranjman 
yapıyorsun. Piyasada durum nasıl müziğin mi kalitesi 
düştü yoksa dinleyenlerin mi?  Yoksa müzik aynı da biz 
mi değişiyoruz?

Dinleyenlerin kalitesi düştü tabiki ama suçu dinleyene de-
ğil, dinletene atmak lazım. İnsanlara ana akım medya ile ne 
“iyi” ve “güzel” diye sunulursa, insanlarda onu dinlerler. Daha 
kolay dinlenebilen, anlamak için kafa yorulmasına gerek kal-
mayan müzikler revaçta. Ama ben durumdan hiç rahatsız 
değilim. Eğer birgün Koray Avcı kadar sevilirsem, sahnede o 
kadar showmen olursam bu işte bir yanlışlık var demektir. 
Bir şarkıcının çok para kazanması ve çok ünlü olması onun 
iyi olduğu anlamına gelmez. Bu ülkede Fazıl Say gibi yerin-
de durmayan ve hergün bir Dünya kentinde konserler veren 
müzisyenlerde var. Ama insanlar tıpkı televizyon dizileri gibi 
ucuz ve değersiz işleri seviyorlar. Kıyıda köşede kalmak ben-
ce daha kalıcı yapıyor insanı. Ayrıca “çok ünlü olayım” diye 
bir anlayışa sahip olmadığım için kafam rahat. Düşünsenize 
Murat Boz kadar ünlü olsam vapura binemem ve o kahveyi 
vapurda içemem. Ben bu hayatı istemezdim.

Sendeki projeler neler ?

Benim yeni projem 2 şarkıdan oluşan digital albüm projesi. 
Bu kez 2 anonim halk türküsü var ve ben söylüyorum. Çev-
remdekiler, yapımcım, eşim herkes yıllardır ısrar eder şarkı 
– türkü söylemem için. Sonunda bende bir şekilde razı gelip 2 
parça söyledim, düzenledim ve kaydettim. Bir şarkıda Azam 
Ali vokali ile bana katıldı. Ekim ayı sonlarına doğru sadece 
dijital platformlarda yayında olacak. Daha sonra ise bu 2 
parçanında yer alacağı 10 – 12 şarkılık yeni cd’mi çıkartmak 
istiyorum. Yarısı sözlü yarısı enstrümantal parçalardan olu-
şacak. Büyük ihtimalle bu sefer Amerika’da satışa çıkacak. 
Türkiye’de ise yine Ahenk Müzik etiketiyle raflarda olacak.

Albüm projesi dışında Şubat – Mart aylarında Amerika, 
Kanada, Bali ve Hindistan’ı kapsayan büyük bir turnem var. 
Hem Tolgahan ile Microtonal Guitar Duo hemde Niyaz feat. 

Niyaz ve 
dolayısıyla Azam 

Ali ile çalışmak ise 
benim için büyük 

onur kaynağı. 
Dünya’ca ünlü 
bir ses Azam 
Ali ve bence 

Dünya’nın en güzel 
insanlarından 
birisi. Grupta 

elektronik etnik 
bir tarz var ve 

bunun bana 
getirisi çok büyük 
oldu. Azam Ali ve 

eşi Loga Ramin 
Torkian’dan çok 

şey öğrendim 
hayat adına, 
evlilik adına, 
duruş adına.
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Efren Lopez  
Seyahatnamesi: El Fill Del Llop

The Efren Lopez 
Travel Book: El Fill Del Llop

Son albümü El Fill Del Llop’u Nisan 2015’te çıkaran Efren Lopez’le, iç dünyasını çevreleyen, 
dünyanın dört bir yanından keşfettiği ve onu besleyen müzikler üzerine konuştuk. Albümlerini 

dinlerken yaşadığımız yolculuğu, sorularına verdiği cevaplarda da yaşadık: Girit’ten Avrupa’ya, Af-
ganistan’dan Orta Doğu’ya seyahat ettik. Sanata, sanatçıya, yeni dünyada değişen müzik algısına 

nasıl baktığını anlatırken Lopez, müzik adına aklımızda yeni sorular ve cevaplar doğuruyor…

We talked with Efren Lopez, who released his last album El Fill Del Llop in April 2015, about the music which has fil-
led his inner world, that he has discovered from many corners of the world and the ones who influenced and nurtured 
him. While talking to him, we experienced the very same travel we have had when we listen to his albums: From Crete 
to Europe, from Afghanistan to the Middle East. Lopez leads us to new questions and answers on music while making 

comments on art, the artist and the changing perception of the music in a new world.

Röportör: Aytaç Gökdağ/Çeviri: Damla Ferahi

Interviewer: Aytaç Gökdağ/ Translation: Damla Ferahi
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My very first question is about Kurtoğlu Zeybeği, beca-
use only few people are interested in composing new zey-
bek pieces in Turkey. What is its story, how does it come 
out?

In general I like to compose my own pieces based in what I 
learned from my teachers on the several instruments I play, in 
this case the bağlama, in a way to contribute to the traditi-
ons I’m inspired by. I mean, I want not only to take from them 
but also to offer some new ideas.

For Kurtoğlu Zeybeği, I wanted to pay tribute to those mas-
ters that taught and inspired me (Ross Daly, Erol Parlak, 
Mehmet Erenler, Erkan Oğur...) by putting together a bit of 
their styles in the same piece, as a way to show them my res-
pect and gratitude.

I always loved the heavy feeling of Zeybek and the mood of 
the Misket tuning as well, so I tried to combine both them in 
the same piece.

When we compare the amount of new zeybek composi-
tions in Greece to Turkey, we see that there are much less 
examples in Turkey. What do you think can be the reason 
for this difference between two neighbor countries?

I don’t know so well the daily folk music scene in Turkey to 
have an opinion about it, but if I think in other musical tra-
ditions that I know better, like some in Spain, sometimes the 
reason for that is that the traditional repertoire is so big and 
good and it expresses so well the feelings of a given commu-
nity that people just don’t feel the need to write new stuff.

Anyway, I believe that what makes a musician being an “ar-
tist” is his/her ability to be unique and creative. In traditions 
based on improvisation, this creativity need can be supplied 
just from the personal way one has to play the old compo-
sitions, which kind of ornaments one uses, expressivity, etc.

Cretan and other Greek Islands’ music, Anatolian, medieval, 
Afghan music, improvisation and more. You are the embodi-
ment of the borderlessness of music. Which kind of music or 
which geographical area’s music have you been focused on 
so far?

Türkiye’de yeni zeybek üretiminin neredeyse birkaç 
kişiyle sınırlı olduğunu bildiğimden olsa gerek ilk 

sorum Kurtoğlu Zeybeği ile ilgili olacak Efren. Kurtoğlu 
Zeybeği nereden çıktı? Nedir hikâyesi?

Etkilendiğim geleneklere bir şeyler eklemek adına, hoca-
larımdan enstrümanlar üzerine öğrendiklerimi kullanarak 
kendi bestelerimi yapıyorum, Kurtoğlu Zeybeği’nde bu ens-
trüman bağlama. Demek istediğim, bu geleneklerden sa-
dece almak yerine bir şeyler de ben sunmak istiyorum.  Bu 
eserde bana kendi tarzlarında bir şeyler öğreten ve beni et-
kileyen hocalarımı (Ross Daly, Erol Parlak, Mehmet Erenler, 
Erkan Oğur...) takdirle anmak istedim.  

Yunanistan’daki yeni zeybek beste üretimiyle Türki-
ye’deki güncel zeybek beste üretimini karşılaştırdığı-
mızda Türkiye’de birkaç sanatçı dışında yeni zeybek 
besteleyen müzisyen yok gibi. Sence birbirine komşu, 
çok benzer özellikler sergileyen bu iki toplum arasında-
ki bu fark nereden kaynaklanıyor olabilir? 

Türkiye’deki geleneksel müzik sahnesini bir fikir sahibi ola-
cak kadar takip etmiyorum ama daha iyi bildiğim bölgeleri 
düşündüğüm zaman, mesela İspanya gibi, geleneksel re-
pertuar o kadar güçlü ve engin oluyor, toplumun hislerini 
o kadar iyi yansıtıyor ki insanlar yeni şeyler üretme ihtiyacı 
hissetmiyor.

Yine de, bir müzisyeni “sanatçı” yapan şeyin onun özgün ve 
yaratıcı olma yetisi olduğuna inanıyorum. Doğaçlamaya da-
yanan müzikal geleneklerde bu yaratıcılık, müzisyenin eski 
kompozisyonları çalma şeklinden beslenebilir, yani o kom-
pozisyonları nasıl süslediği, nasıl yorum kattığı gibi.

Girit ve diğer Yunan adalarının müziği, Anadolu müziği, or-
taçağ müziği, Afgan Müziği, doğaçlama müzik ve daha pek 
çokları… Müziğin sınırsızlığının vücut bulmuş hali diyebiliriz 
herhalde sana. Bugünlerde daha çok müzikal olarak neye, 
sözgelimi hangi coğrafyaya yoğunlaştın?

Ortaçağ Avrupa müziği ile ilgilendiğim zamanlarda do-
ğaçlama yetilerimi geliştirmek istedim ve o zaman Doğu 
Akdeniz müzikleriyle ilgilenmeye başladım. İlk önce Girit 
müziğinden haberim oldu ve Girit müziğine o an aşık oldum. 
Daha sonra bu müziğin nerden geldiğini, köklerini araştır-
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I began to be interested in Eastern Mediterranean traditions 
when I felt the need to improve my improvisation skills when 
I was interested in Medieval European repertoire. First I heard 
about Cretan music and I fell in love with it immediately. Af-
ter a while, by trying to learn about its roots and where this 
music comes from, I was interested in other Greek traditions. 
Then, one style of music led me to the next, always trying to 
find the subterranean connections between them: from Gre-
ek to Turkish, then to Arabic and Persian music, after Afghan, 
Indian...

If you try to trace a path between those traditions, you’ll 
never find an abrupt gap or break between them, all them are 
linked by several elements that give them a sort of continuity.

Which local music has been influencing you so far while 
you are composing your own music?

From Medieval European music and various folk European 
traditions (Spanish, French, Scandinavian...) to mainly Easter 
Mediterranean (Greek, Turkish), Kurdish, Persian and Afghan 
styles.

How did you meet with Rabab and Daud Khan?

First I listened to some old rabab recordings and I was total-
ly mesmerized by its sound and style, but I even didn’t know 
how the instrument looks like. Back in 1999 I think, my Indi-
an music teacher, Sazed Ul Alam, who lives in Spain, told me 
that he would collaborate with an Afghan musician (Daud 
Khan) that would come to Spain and he asked me to make 
the sound in their concert (I’m a sound engineer too).

So during the soundcheck I realized that it was the instru-
ment I liked in the recordings and I asked Mr. Khan where I 
could purchase one and study with him.

At the time it was really hard to find rababs in Europe and 
it took me several years of phone calls to all over Europe and 
the USA to find one, that was actually really bad. But at le-
ast I could start trying to figure out what was this beauti-
ful music about, and with the time I found better and better 
instruments. I kept learning from Daud Khan and started to 
organize workshops for him in Spain, now we have a good 
amount of rabab players here, and rabab is nowadays one of 

maya başladım ve böylece diğer Yunan müzikleriyle tanış-
mış oldum. Devamında bir müzik çeşidi beni bir başkasına 
yönlendirdi ve her zaman birbirleri arasındaki etkileşimleri 
görmeye çalıştım: Yunan’dan Türk’e sonra Arap ve Fars mü-
ziğine sonra Afgan’dan Hint’e.

Eğer bu gelenekler arasındaki yolun izini sürmek isterseniz 
asla büyük bir açıklık ya da bir boşluk bulamazsanız. Hepsi 
birbirine devamlılık katan pek çok açıdan bağlı.

Kendi yaptığın müziği son dönemde en çok hangi mü-
zik coğrafyası etkiliyor?

Ortaçağ Avrupa müziğinden ve pek çok avrupa gelenekle-
ri’nden (İspanya, Fransa, İskandinavya) Doğu Akdeniz (Yu-
nan ve Türk), Kürt, Farsi ve Afgan stilleri. 

Rebap ve Daud Khan ile nasıl tanıştınız?

Bir defasında eski rebab kayıtları dinlemiştim ve sesinden 
tamamen büyülenmiştim ama enstrümanın nasıl göründü-
ğüne dair fikrim bile yoktu. Galiba 1999 yılıydı, İspanya’da 
çalışan Hintli müzik öğretmenim Sazed Ul Alam, İspanya’ya 
gelecek bir Afgan müzisyen (Daud Khan) ile çalışacağını söy-
ledi ve benim konserde sound’u yapmamı istedi. (Ben aynı 
zamanda ses mühendisiyim.)

Soundcheck esnasında beğendiğim enstrümanın o olduğu-
nu keşfettim ve Khan’a rebabı nerden alıp çalışabileceğimi 
sordum.

O zamanlar Avrupa’da rebab bulmak çok zordu ve yıllar 
boyunca Avrupa’nın pek çok yeriyle ve ABD’yle telefon gö-
rüşmesi yapmam gerekti. Ama en azından bu müzik üzeri-
ne öğrenmiş ve çok daha güzel enstrümanlar keşfetmiştim. 
Daud Khan’dan öğrenmeye devam ettim ve İspanya›da onun 
için atölyeler organize ettik, şimdi burada çok sayıda rebab 
icracısı var. Rebab konserlerimde ve kayıtlarımda ana ens-
trümanlardan biri.

Pek çok enstrüman çalıyorsun. Bu kadar enstrüman 
çalabilen bir müzisyen olarak kimi zaman senin bir mü-
zik dâhisi olduğunu düşünüyorum. Halen denemediğin 
ama denemeyi düşündüğün enstrüman var mı yeryü-
zünde?

“ Mükemmellik, 
denge, uyum ve 

aşkınlığın resmini 
yaratmaya ihtiyaç 
duyuyorum,  ki bu 
bizim dar algılarla 

günlük hayatta pek 
yapamayacağımız bir 
şey. Ben bu şekilde 

hem içsel-kişisel 
hayatımda hem de 
sosyal alanda umut 
besleyebiliyorum 
ve kaos, çirkinlik, 
kötülük, banelliğe 

karşı böyle mücadele 
edebiliyorum.”
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gurdy or whatever else in my compositions, I had to learn 
them by myself. Luckily, nowadays I have good friends and 
fellow musicians that master all kinds of instruments, so I 
can invite them to share our music, I don’t have the need in 
this sense of learn more instruments.

What have been urging you to make music nowadays?

I have the need to create a picture of perfection, balance, 
harmony and trascendence, something that we can hardly 
find in our real life through our limited perception. It’s my 
way to keep having some hope and to fight against chaos, 
ugliness, evil and banality, both in inner personal and social 
dimensions.

There are many people in Turkey who have been fol-
lowing you since L’ham de Foc. Your music is quite unique. 
How can you describe your own music?

I try to be sincere and don’t think so much. Probably I do 
what every other musician does, just putting together all the 
influences I carry from my life experience. I like kinds of music 
that give us the impression of something eternal and beyond 
trends and borders, and I try to create in this direction, from 
the first song I wrote for L’Ham de Foc until now.

Let’s talk about your album titled “El Fill Del Llop” which 
was released in April 2015. You have worked with many outs-
tanding musicians in this album. This album is like a unique 
treasure for the passionate listeners. This album starting with 
Kurtoğlu Zeybeği is like a musical travel who doesn’t require 
a passport. Can you please inform us about the making pro-
cedure of this album?

After so many years being part of projects with other people 
I had the need to do something in what I’m the responsible 
of each one of the details. I was the artistic director in many 
of my past projects but anyway, I wanted at least once in a 
life to don’t have to discuss any detail with anybody, and at 
the same time to show my vision of what is music in a totally 
naked way.

For me this record is a life diary, many of my best friends are 
playing in it, and I wrote the pieces in very special moments 
for me, so it’s a really deep work for me.

my main instruments in my concerts and recordings. 

You can play lots of instruments. I believe that you are 
a music genius as a musician who can play all these ins-
truments. Are there still any instruments on earth that 
you haven’t tried playing and that you are wishing to try?

Yes of course there are many instruments very attracting to 
me that I don’t play yet, like Indian rudra veena, Kurdish Ira-
nian tanbur... I tried many times to stop this tendency, but 
with the time I understood that that’s my nature. I don’t feel 
myself even as an instrumentalist, but rather as a composer/
arranger/producer/whatever, so I gave up the concept of be-
ing a virtuoso on any of my instruments. I just use them as 
tools to create soundscapes that bring to the audience and 
to myself the pictures I want to suggest.

There are also practical reasons for it: 20 years ago I had to 
play many instruments because nobody could play them in 
my area, so if I wanted to include for instance santoor, hurdy 

Bugünlerde seni müzik yapmaya iten şeyler ne?

Mükemmellik, denge, uyum ve aşkınlığın resmini yarat-
maya ihtiyaç duyuyorum,  ki bu bizim dar algılarla günlük 
hayatta pek yapamayacağımız bir şey. Ben bu şekilde hem 
içsel-kişisel hayatımda hem de sosyal alanda umut besle-
yebiliyorum ve kaos, çirkinlik, kötülük, banelliğe karşı böyle 
mücadele edebiliyorum.

L’ham  de Foc ‘tan bu yana Türkiye’ de ilgiyle kayıtları-
nı ve albümlerini takip eden bir kitle var. Kendine özgü 
bir tarz ortaya koyuyorsunuz. Efren Lopze müziğini na-
sıl tanımlıyor? 

Samimi olmaya çalışıyorum ve fazla düşünmüyorum. Bü-
yük ihtimalle diğer müzisyenlerin yaptığı şeyi yapıyorum, 
yaşam deneyimlerimden taşıdığım bütün etkileşimleri bir 
araya getiriyorum sadece. Bize sonsuzluk hissini veren ve 
trendlerin, sınırların ötesinde hisler yaratan müzik çeşitlerini 
seviyorum ve L’Ham de Foc için yazdığım ilk şarkıdan bu güne 
dek ben de bu yönde üretim yapmaya çalışıyorum.

Nisan 2015’te çıkardığın El Fill Del Llop adlı albümden 
söz edelim biraz da. Albümde pek çok önemli müzis-
yenle çalışmışsın. Bilge gözlerle müzik dinleyen müzik 
tutkunları için albüm adeta eşsiz bir hazine değerinde.
Kurtoglu Zeybeğiyle açılan albüm,adeta müzik aracılı-
ğıyla yapılmış pasaport vize istemeyen bir seyahat gibi. 
Bu albümün yapım aşamasından bahseder misin?

Yıllar boyunca diğer insanlarla iş birliği içinde projelerin bir 
parçası olduktan sonra içindeki her detaydan sadece kendi-
min sorumlu olduğu bir şey üretmeye ihtiyaç duydum. Daha 
önceden çok sayıdaki projenin sanat yönetmeniydim ama 
yine de hayatta bir kere de olsa hiçbir detayı hiçbir insanla 
tartışmadan çalışmak ve aynı zamanda müziğin ne olduğu-
na dair görüşümü çıplak bir şekilde sunmak istedim.

Benim için bu kayıt bir otobiyografi gibi, dostlarımın pek 
çoğu dahil oldu, ve parçaları benim için kıymetli olan za-
manlarda yazdım, bu sebeplerle benim için çok değerli bir 
çalışma oldu. 

Müzikal anlamda herhangi bir konsepte sahip olmak iste-
medim, herhangi özel bir prosedürü kullanmadan doğal bir 
yolda üretmek istedim.

Evet, elbette, henüz çalmadığım ve çalmak istediğim pek 
çok enstrüman var mesela Hindistan’ın ruda veena’sı; İranlı 
Kürt’lerin tanburu... Bu eğilimimi durdurmaya çalıştım ama 
zamanla anladım ki bu benim doğal mizacım. Kendimi ens-
trüman icracısı olarak bile görmüyorum onun yerine beste-
ci/aranjman/yapımcı gibi görüyorum bu sebeple herhangi 
bir enstrümanın virtüözü olma konseptini geride bıraktım. 
Enstrümanları, anlatmak istediğim sahneleri bana ve izleyi-
ciye ulaştırması için ses manzaraları yaratmak amacıyla bi-
rer araç olarak kullanıyorum sadece. 

Bunun pratikte de sebepleri var aslında: 20 yıl önce pek çok 
enstrümanı çalmak durumundaydım çünkü benim alanımda 
onları çalabilen kimse yoktu, bu yüzden bu enstrümanları 
çalışmalarımın içinde kullanmak istiyorsam, mesela santur, 
hurdy gurdy ya da diğerleri, onları benim çalmam gerekiyor-
du ve tek başıma öğrenmem. Neyse ki bugün iyi müzisyen 
dostlarım var, onları müziği paylaşmaya davet edebiliyorum. 
Bu sebeple daha fazla enstrüman öğrenme ihtiyacı hisset-
miyorum.
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Musicaly I didn’t want to have any concept, just compose 
and produce it in a natural way without trying to follow any 
special procedure or common thread.

I’m really happy with the result, and every note and sound 
is in the place I wanted. Probably in a few years I will want to 
change things here and there, but the day I finished it it was 
exactly what I wanted to express.

How does El Fill Del Llop make you feel? Your listeners 
have opinions about the album, but can you tell us your 
own feelings and opinions about it?

As I told you before, I feel that I express myself totally th-
rough those compositions so I’m 100% satisfied with it. Also, 
as a producer and sound engineer I can draw with the sound 
exactly as I want, so I can’t blame the sound engineer in any 
of my CD’s, hehehe.

I really love this part of my job, the sound engineering. In my 
compositions the way I place the instruments on the sounds-
cape is really important, I was mixing this CD for about two 
months non stop after one year of recording sessions, and I 
really enjoyed that process.

For me, sound engineering can be (and should be!) also very 
creative, I use this tool  to express feelings, not only my inst-
ruments and compositions but the sound itself.

I learned to be a sound engineer for the same reason I le-
arned to play several of my instruments: there was nobody 
around that could do it, so if I wanted good sound I had to 
do it by myself. In general, if you would go 20 years ago to a 
Spanish studio to record a hurdy gurdy, ud or any other ins-
trument like that, you would fail for sure, so I decided to do 
it by myself. 

We may say that handicaps against music are dissap-
pearing nowadays, nevertheless it can be said that there 
have been new handicaps and limits. How do you com-
ment on the goings-on of music in the world?

I feel people in general is more open now to other styles. 
When I was a teenager we used to be very closed guys. Me and 
my friends liked metal music and everything else was consi-
dered garbage by us. Nowadays you find people that doens’t 

olduğunuzda, kayıtlı müzik size biraz sahte geliyor, gerçek 
hayatın kendisi gibi değil. Kayıtlı müzik dinlediğim zaman 
ticari olmayan, tamamen geleneksel olan şeyler dinliyo-
rum. Müzisyenin müziğini bize “sattığını” hissetmekten hiç 
hoşlanmıyorum. Sadece o an paylaşmak istediği için müzik 
yapan, bundan herhangi bir çıkarı olmayan kişileri dinlemek 
istiyorum.

Dünyada ve Türkiye’de bugün ve geçmişte etkilendiğin 
müzisyenler var mı? Kimler var?

Erkan Oğur’un büyük bir hayranıyım. Bir sanatçı nasıl ol-
malı sorusuna verdiğim cevabın somutlaşmış halidir benim 
için: Bir gelenekten geliyorsunuz, o geleneği öğreniyorsunuz 
ama aynı zamanda o geleneğe bir şeyler katıyor, onu büyü-
tüyorsunuz; ve de o geleneği son derece özgün ve kişisel bir 
şekilde icra ediyorsunuz. Bu benim için sanatın gerçek tanı-
mıdır.

Ama yine de isimler üzerinden konuşmayı sevmiyorum, mi-
tomaniye sahip değilim, bireye çok değer veren o pop müzik 
kafasından hiç hoşlanmıyorum. Sanatçının aynı fırın ustası 
gibi, otobüs sürücüsü gibi, toplum içindeki yeteneklerine 
inanıyorum.

Fakat, elbette, müziğimi inşa ederken etkilendiğim insanlar 
var: Ross Daly, Orta Doğu geleneklerinin boyutlarını anlaya-
bilmiş duyduğum ilk müzisyendi ve ondan çokca etkilendim. 
Ustad Muhammed Rahim Khushnawaz’ı dinleyerek Afgan 
müziğine rebaba aşık oldum, ve dahası...

Göçler,savaşlar,kıyımlar,nefes alınabilen alanların git-
gide azaldığı bir dünya,mülteci hayatlar ve dramları..
Dünyanın gidişatını adeta sınırlarını sınırsızlık diye çize-
bileceğimiz bir müzisyen olarak nasıl görüyorsun?

Bazen müzisyenlerin bu dünyada “işe yarar” olduğuna 
inanmak gerçekten zor. Konuştuğumuz bu konuları yaymak 
için pek çok insanla yapabildiğim kadar işbirliği yaptım: Ara-
mızdaki bu sınırlar ve farklılıklar yalnızca birer ilüzyon, ve her 
zaman üzerine konuştuğumuz şu küçük ve çirkin şeylerden 
daha önemli şeyler var: devletler, politik, finansal ve dini 
oyunlar vs...

Bu “sınırsız” lık fikri de bir tuzak olabilir. Bu sınırlar, sabit 

Sonuçtan gerçekten memnunum, her nota her ses istedi-
ğim yere oturmuş durumda. büyük ihtimalle birkaç yıl sonra 
bir şeylerin yerini değiştirmek isteyeceğim ama albümü bitir-
diğim gün her şey olmasını istediğim gibiydi.

Daha önce bu albümü dinleyen, dinleyemeyen insanlar 
için özelde El Fill Del Llop’ u genelde ise müziğini nasıl 
tanımlarsın?

Daha önce de belirttiğim gibi, bu besteler aracılığıyla ken-
dimi tamamen ifade edebildim ve yüzde yüz tatmin olmuş 
durumdayım. Aynı zamanda bir yapımcı ve ses mühendisi 
olarak, sesle istediğim şeyi tamamen çizebilirim bu yüzden 
hiçbir CD’imdeki ses mühendisini suçlayamam, hehehe.

İşimin ses mühendisliği kısmını gerçekten çok seviyorum. 
Benim bestelerimde ses manzarasına enstrümanları yerleş-
tiriş biçimim gerçekten çok önemli, bir yıllık kayıt periyodun-
dan sonra CD’nin mixi için iki ay durmadan çalıştım ve bu 
işlemi yaparken çok keyif aldım.

Bence ses mühendisliği de yaratıcı bir süreç olabilir (olma-
lı!). Ses mühendisliğini de duygularımı ifade etmek için kul-
lanıyorum, sadece enstrümanları ve besteleri değil, sesleri 
de kullanıyorum yani.

Ses mühendisliğini de pek çok enstrümanı öğrenmekle aynı 
sebepten dolayı öğrendim: Bunu yapabilecek biri çevrede 
yoktu, öyleyse iyi bir ses istiyorsam bunu kendim yapmalıy-
dım. Genel anlamda, yirmi sene önce İspanya›da bir stüdyo-
ya hurdy gurdy, ud ya da benzer bir enstrüman kaydetmek 
için girseydiniz kesinlikle başarısız olurdunuz, bu sebeple bu 
işi kendim yapmaya karar verdim.

Müzik adına bugün pek çok sınırın aşıldığı, imkânların art-
tığından bahsetsek de sanki yeni sınırlar ya da sorunlar da 
oluşuyor gibi. Dünyada müziğin gidişatını nasıl görüyorsun?

Genelde insanların artık diğer çeşitlere daha açık olduğu-
nu görüyorum. Ben gençken çok içimize kapanıktık. Ben ve 
arkadaşlarım metal müzik severdik ve geriye kalan her şeyi 
çöp olarak nitelendirirdik. Bugünlerde insanlar her müzikten 
aynı şeyi beklemiyorlar, farklı anlar için ya da günün farklı 
anları için farklı müzikleri dinliyorlar. 

Ben kayıtlı müziği pek fazla dinlemiyorum. Bir müzisyen 
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expect the same things from all kinds of music, they enjoy 
many of them in different situations or moments of the day.

Anyway I don’t listen so much recorded music anymore. 
When you are a musician, recorded music sounds a bit fake, 
like a substitute of real music. And when I do it I listen main-
ly non-commercial music, quite traditional stuff. I don’t like 
when you feel that the musician is “selling” you his or her mu-
sic. I want just to listen somebody that has the need to share 
it, without thinking about anything practical.

Who are the musicians that impressed you in Turkey and 
in the rest of the world?

In Turkey I’m a big fan of Erkan Oğur. He’s the embodiment 
of what I think an artist should be: you belong to one traditi-
on or learn from it, but you give back things to that tradition, 
make it bigger, and perform it in a unique, personal way. This 
is the real meaning of art for me.

But anyway in general I don’t like to talk about names, I’m 
not a mythomaniac at all, and I don’t like this pop music 
thing of giving so much importance to the individual. I belie-
ve rather in the artist just being part of the society with the 
skills they have, that are the same important of the job of the 
baker, the bus driver, etc.

But of course I do have references in the path of my music: 
Ross Daly was the first European I heard that could unders-
tad the dimension of Middle Eastern traditions and I was hi-
ghly influenced by him. I felt in love with rabab and Afghan 
music by listening Ustad Muhammed Rahim Khushnawaz, 
and so on.

Migrations, wars, massacres, a world rotting each day, 
and tragedies. What do you think about this ongoing si-
tuation of the world as a “borderless” musician?

Sometimes is really hard to believe that we musicians are 
“useful” in this world. I try to collaborate as much I can sprea-
ding those concepts we are talking about: those borders and 
differences between us are just illusions, and there are things 
bigger than those little and dirty things we are all the time 
talking about: states, political, financial and religion games, 
etc.

“ Bir müzisyen 
olduğunuzda, kayıtlı 

müzik size biraz 
sahte geliyor, gerçek 
hayatın kendisi gibi 
değil… Sadece o an 
paylaşmak istediği 
için müzik yapan, 
bundan herhangi 
bir çıkarı olmayan 
kişileri dinlemek 

istiyorum.”
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This thing of “borderless” can be also a trap. I mean, I agree 
with the fact that those borders, fixed traditions and social 
environments should not make us feel the others as “ene-
mies” or “foreigners”, that’s true. But I feel that at the same 
time we can’t forget that we belong to something and we 
should honour it. To love our land and our people. Look what 
is happening in Syria. Apart of the human horror that we can 
see every day in the news, the cultural massacre that is hap-
pening is incalculable! 

In a more practical dimension, I collaborate often with 
benefit concerts in Spain and other countries, I don’t know 
what else to do!

Can you talk about your future concerts and projects? 
Are you coming to Turkey soon?

We are starting to prepare a new CD with the trio I have 
with Stelios Petrakis and Bijan Chemirani for the next spring. 
Apart of this I’m involved in many other things, I just finished 
the music for a theater play in Spain, also I’m recording with 
a electric new trio I have, E.A.R., I’m working with the ama-
zing flamenco singer Rocío Márquez... I also organize works-
hops in my little village, so all those things keep me busy all 
the time!

I don’t have any plans to come to Turkey in the near future 
for concerts, but anyway I go every few months to meet old 
friends and make some music there.

ra pek çok şeyle meşgulum, İspanya’daki bir tiyatro oyunu 
için yazdığım müziği yeni bitirdim, aynı zamanda yeni trio’m 
E.A.R. ile kayıt yapıyorum, harika bir flamenco ses sanatçı-
sı olan Rocío Márquez ile çalışıyorum... Ve küçük köyümde 
atölyeler organize ediyorum, yani bu şeyler beni hep meşgul 
tutuyor!

Yakın zamanda Türkiye’ye gelip konser verme planım yok 
ama yine de her birkaç ayda bir gelip eski dostlarla buluşup 
müzik yapıyoruz.
yana K

gelenekler ve sosyal çevreler, diğerlerini “düşman” ya da “ya-
bancı” olarak hissetmemizi sağlamamalı, buna katılıyorum. 
Ama düşünüyorum ki aynı zamanda bir yere ait olduğumuzu 
ve onu onurlandırmamız gerektiğini unutamayız. Toprağı-
mızı ve insanımızı sevmek. Suriye’de ne olduğuna bir bakın. 
Haberlerde her gün gördüğümüz insani kabusların yanısıra, 
gerçekleşen kültürel soykırımın haddi hesabı yok!

Daha pratik boyutta, İspanya›da ve diğer ülkelerde yardım 
konserlerin eşlik ediyorum, başka ne yapabilirim bilmiyo-
rum!

Yakında gerçekleştireceğin konser ya da projelerden 
bahseder misin? Türkiye görünüyor mu yakında?

Stelios Petrakis ve Bijan Chemirani ile birlikte olduğumuz 
trio için yeni bir CD hazırlamaya başlıyoruz. Bunun yanısı-

“ Erkan Oğur’un 
büyük bir hayranıyım. 

Bir sanatçı nasıl 
olmalı sorusuna 

verdiğim cevabın 
somutlaşmış halidir 

benim için.”
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monsieur doumani
Kıbrıslı grup Monsieur Doumani, 2011’den bu yana Kıbrıs’ın köklerindeki müziği kendi yorumuyla 
dünyaya dinletiyor. Kıbrıs müziğini farklı kılan her şeyi, grubun gelişimini ve değişimini, Kıbrıs’ın 

tarihini ve bugününü anlatan şarkıları konuştuk.

The Cypriot Band Monsieur Doumani has made the world listen to the traditional Cypriot music with their own way 
of performing since 2011. We talked about what makes Cypriot music different, the band’s development and progress, 

Cyprus’s history and the songs that explain Cyprus’s today. 

Röportör & Çeviri: Damla Ferahi

Interviewer&Translation: Damla Ferahi

What makes Cypriot music different than mainland 
Greek music or Nisiotika?

Cyprus is an island which has been conquered by many dif-
ferent civilisations during the years. Venetians, Francs, Ot-
toman, British and many more influenced the people of the 
island in many ways. Music couldn’t be an ecxeption in this. 
Therefore the traditional music of Cyprus is some kind of 
mixture of all these different traditions. Yes, it has many si-
milarities with Greek music or Nisiotika but at the same time 
it’s very different. The other major difference is the language. 
Cypriot dialect is a unique language spoken only on the island 
and has a very interesting inner musicality.

You have received “the Best Band” award this year in 
Songlines Music Awards. How do you feel about it? How 
did this reward contribute to your band?

Yes, we have been nominated as best group in the prestigi-
ous “Songlines” awards and of course this is a huge honour 
for us. We celebrated this news but it didn’t really change the 
way we see our music or the way we function as a group. It’s 
true that some performance opportunities came along with 
this award and we feel very happy and satisfied about it but 
what we want to focus on now is our new material and the 

Kıbrıs geleneksel müziğini anakara müziğinden ya 
da Nisiotika’dan (Ada müziklerinden) farklı kılan 

özellikleri neler? 

Kıbrıs yıllar boyunca çok sayıda farklı medeniyetin yaşamış 
olduğu bir ada. Venedikliler, Franklar, Osmanlılar, İngilizler 
ve daha pek çoğu değişik açılardan ada halkının kültürünü 
etkiledi. Müzik bunun dışında kalamazdı. Bu sebeple Kıbrıs 
müziği bu farklı kültürlerin bir karışımı haline geldi. Evet, 
Kıbrıs müziğinin Yunan anakara ve ada müziği ile benzerlik-
leri var ama bir o kadar da farklılığı var. En büyük farklılık dil. 
Kıbrıs Yunancası sadece adada konuşulan kendine has bir dil 
ve Kıbrıs kendi içinde farklı bir müziğe sahip. 

Bu sene Songlines Müzik Ödülleri’nde “en iyi grup” 
ödülünü almak sizi nasıl hissettirdi, bu ödülün gruba 
katkıları neler oldu? 

Evet, Songlines ödüllerinde en iyi grup ödülüne aday göste-
rildik ve elbette bununla gurur duyduk, onurlandık. Ama bu 
haber müziğe olan bakış açımızda ya da bir grup olarak çalış-
ma anlayışımızda pek bir şey değiştirmedi. Bu ödülle birlikte 
bazı konser şanslarımızın doğduğu doğru, buna çok sevindik 
ve bu çalışmalardan tatmin sağladık ama şu an yeni çalış-
mamıza ve önümüzdeki sene yayınlamayı düşündüğümüz 
üçüncü albümümüze odaklanmak istiyoruz. 
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3rd album that we want to release next year.

You have suggested that before playing 
a traditional piece, you first listen to the 
authentic sources and analyze it. How can 
you find authentic recordings, do you visit 
people or villages and compile the songs? 
And, who are the traditional musicians 
that impressed you, can you recommend 
us some names?

The problem with the Cypriot traditional 
music is the lack of recorded material. It’s 
almost impossible to find any recorded stuff 
before the 1960’s and this makes it difficult 
to “dig in” our musical past. MichalisTerlik-
kas is a key figure in Cyprus when it comes 
to traditional music. He is a fine singer and 
a great researcher who recorded lots of unk-
nown songs and listening to his recordings 
had a massive influence on us. We feel very 
honoured that we shared the stage with him 
twice in the past.

Your song titled “Ahaparos” has a story 
in it. The police arrested you while you 
were playing in the street thinking that 

 Kıbrıs Yunancası 
sadece adada 

konuşulan 
kendine has bir 

dil ve Kıbrıs kendi 
içinde farklı bir 
müziğe sahip.”
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Thinking of the song “Mother ad Mistress of all”, do such 
songs make people take a stand in activism and gain 
some results? Are there such examples for this?

The specific song and also some other activist songs like the 
recent “Akamas’ dragons” were very well received by Cypriots 
and there was a reaction against the government’s plans. We 
had a huge event in Cyprus last March where lots of bands 
played and many thousand people showed up to demonst-
rate against the destruction of Akamas - a protected nati-
onal park - because of development. We feel that as artists 
we need to raise our voice and talk about these issues and 
it’s obvious that Cypriot people and especially the younger 
generations are more sensitive about these issues.

You’ve been together since 2011. Have you got any chan-
ge in your yaklaşım towards the playing of the traditional 
pieces and towards your own compositions? For example, 
after two albums, are there anything new waiting for the 
audience in your upcoming works?

Our aim is to develop as a band. We are trying to present so-
mething new with every album and if you listen carefully you 
will find out lots of different elements between our 2 albums. 
The second one is a bit more experimental in a way with more 
electronic sounds and “darker” compositions. With the third 
album the audience should expect something new as well. 
Not a completely new direction but some kind of progress 
from the second one.

You have been abroad to give concerts for last a few ye-
ars. How was the audience’s reaction to your music in the 
European countries such as England, Germany, Austria?

The reaction of the audiences abroad is always very warm 
and supportive. Austrian and German people are very de-
manding listeners and they are very focused to the music 
whereas in Italy or Greece people are more expressive and 
loud in a way. 

The borders of the musical geography and the political 
borders are quite different things. Are there any kinds of 

you were beggers. As a result, the law changed. How do 
you comment on this result and on the street musicians’ 
conditions in Cyprus?

That was a crazy story. Yes, we almost got arrested while 
playing music in the 1st Buskers Festival of Nicosia because 
of a very old British colonial law. The good thing was that a 
TV crew was at the spot and filmed the incident so the whole 
story went really big in the social media and as a result the 
colonial law changed. We were very glad with this result and 
of course felt proud for contributing to this positive change. 

Your songs include quite a strong criticism and satire. 

rektiğini düşünüyoruz. Ve görünüyor ki Kıbrıs halkı, özellikle 
genç jenerasyon, böyle konulara çok daha duyarlı. 

2011’den beri birliktesiniz. Bu süre içinde geleneksel 
müziğin icrasına ve kendi çalışmalarınıza dair değişen 
düşünceleriniz ve pratikleriniz oldu mu? Mesela iki al-
bümün ardından, bir sonraki çalışmalarda dinleyicileri 
bekleyen değişiklikler var mı? 

Bir grup olarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Her albümde yeni 
şeyler sunmaya çalışıyoruz. Eğer ilk iki albümü dikkatli-
ce dinlerseniz pek çok farklılığa denk geleceksiniz. İkincisi 
elektronik ögelerle yaptığımız deneysel çalışmaları daha 
fazla barındırıyor ve daha karamsar şarkıları içeriyor. Üçüncü 

Geleneksel parçalara kendi yorumlarınızı eklemeden 
evvel o parçaların orijinal köklerine inip analiz ettiğiniz-
den bahsediyorsunuz. Bu parçaların en eski kayıtlarına 
nasıl ulaşıyorsunuz? Derleme yapıyor musunuz? Ve bu 
geleneksel kayıtların icracılarından sizi en çok etkileyen 
isimler kimler? 

Kıbrıs geleneksel müziğinde eksik olan nokta kayıtlı ma-
teryalin olmayışı. 1960’lardan önce kaydedilmiş bir parçaya 
denk gelmek neredeyse imkânsız ve bu da müziksel geçmi-
şimizi “kurcalamayı” zorlaştırıyor. Konu geleneksel müzik 
olduğunda Michalis Terlikkas anahtar bir isim. Kendisi iyi 
bir şarkıcı ve kaybolmaya yüz tutmuş parçaları gün yüzüne 
çıkarmış bir araştırmacı. Onun kayıtlarını dinlemek bize çok 
şey kattı. Geçmişte onunla iki sefer aynı sahneyi paylaşmak-
tan gurur duyuyoruz. 

“Ahaparos” başlıklı şarkınızda anlattığınız bir hikâye 
var. Siz sokakta müziğinizi icra ederken polisler sizi di-
lencikle suçlayıp tutukluyor. Bu olayın sonucunda ya-
sayı değiştirmek gibi bir kazanç söz konusu. Bu kazancı 
nasıl değerlendiriyorsunuz ve Kıbrıs’ta sokak müziği ic-
rası üzerine neler söyleyebilirsiniz? 

Çok acayip bir olaydı. Nikosia’da düzenlenen I. Buskers Fes-
tivali’nde çalarken eski bir İngiliz yasası yüzünden neredeyse 
tutuklanıyorduk. Neyse ki haberciler oradaydı ve olayı kay-
dettiler böylece olay sosyal medyada yayıldı ve sonuç ola-
rak eski yasa değiştirildi. Bu yasanın değişmesine çok mutlu 
olduk ve bu olumlu değişime bir katkı sunmaktan da gurur 
duyduk. 

Şarkılarınız hiciv ve eleştiri barındırıyor. “Mother and 
Mistress of All “şarkısından yola çıkarsak, böyle şarkıla-
rın dinleyicileri harekete geçirmesi ve durum için kaza-
nımlar elde edilmesi sizce mümkün mü? Bunun örnek-
leri var mı?

Bahsettiğiniz parça ve yeni bir şarkı olan “Akamas’ Dra-
gons” gibi diğer aktivist şarkılar Kıbrıslılar tarafından ilgi 
gördü ve hükümetin planlarına karşı bir reaksiyon oluştu. 
Geçen mart ayında Kıbrıs’ta çok sayıda grubun performans 
sergilediği, Akamas’ın yok edilmesine karşı bir organizasyon 
düzenlendi. Akamas, gelişme adı altında yok edilmek iste-
nen bir ulusal park. Sanatçılar olarak böyle durumlarda se-
simizi yükseltmemiz gerektiğini ve gündem yaratmamız ge-
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music influencing you except for Cypriot music? What 
draws your attention nowadays?

Yes of course. We love listening to music from all over the 
world like West Africa, South America, India and the Medi-
terranean. We are always trying to listen to lots of new stuff 
and get inspired. We also feel very lucky because sometimes 
we get the chance to see some of our favourite artists perfor-
ming live in some festivals where we are also invited. 

“To Sistiman” is about the uprising of both Greek and 
Turkish people of Cyprus together against the high taxes 
in 1832.  Today, how is the two people’s approach to “co-
ming together”? What can you say about the connection 
and communication of the two today?

Since 2004 when some checkpoints opened, the two com-
munities came much closer and somecollaborations between 
the people started. We have many Turkish Cypriot friends and 
we love playing our music in the North part of the island. Un-
fortunately there are far right wing people on both sides who 
are opposing any reunification attempts but definitely things 
are much better than 15 years ago. 

albümde de dinleyicimiz farklı şeyler beklemeli, tamamen 
yeni şeyler değil ama ikincisinin önüne geçecek şeyler. 

Son yıllarda Kıbrıs dışında da pek çok konser veriyor-
sunuz. İngiltere, Avusturya, Almanya gibi Avrupa ül-
kelerindeki dinleyicilerin müziğinize verdiği reaksiyon 
nasıldı? 

Yurtdışındaki dinleyicilerin tepkisi genelde sıcak ve destek-
leyici. Avusturyalı ve Alman dinleyiciler talepkar dinleyiciler 
ve müziğe odaklanıyorlar ama İtalya’da ya da Yunanistan’da-
ki dinleyiciler biraz dışavurumcu ve gürültülü. 

Müzik coğrafyasının sınırlarıyla siyasi haritaların sınır-
ları birbirinden farklı şeyler. Kıbrıs müziği dışında etki-
lendiğiniz farklı müzik gelenekleri var mı? Neler ilginizi 
çekiyor son günlerde? 

Elbette var. Dünyanın her yerinden müzik dinlemeyi seviyo-
ruz; mesela Batı Afrika, Güney Amerika, Hindistan ve Akde-
niz’den.  Her zaman farklı şeyler dinlemeye ve onlardan bir 
şeyler almaya çabalıyoruz. Davet edildiğimiz bazı festivaller-
de severek takip ettiğimiz müzisyenlerle görüşme fırsatımız 
olunca da kendimizi şanslı hissediyoruz. 

 “To Sistiman” 1832’de Kıbrıs’ın Yunan ve Türk halkının 
bir araya gelip paşaya karşı ağır vergiler sebebiyle ayak-
landığını anlatıyor. Bugün adadaki iki halkın “bir araya” 
gelme konusuna yaklaşımı nasıl, iletişim ve kurulan 
bağlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

2004’te bazı kontrol noktaları açıldığından beri iki halk bi-
raz daha yakınlaştı ve insanlar arasında işbirliği başladı. Çok 
sayıda Kıbrıslı Türk arkadaşımız var ve adanın kuzey kısmında 
müzik yapmayı çok seviyoruz. Maalesef ki iki tarafta da aşırı 
sağ gruplar var ve bir şekilde bir araya gelişlere karşı çıkıyor-
lar ama yine de bazı şeyler 15 yıl öncesinden çok daha iyi.

“2004’te bazı kontrol 
noktaları açıldığından 

beri iki halk biraz 
daha yakınlaştı ve 
insanlar arasında 

işbirliği başladı. Çok 
sayıda Kıbrıslı Türk 
arkadaşımız var ve 

adanın kuzey kısmında 
müzik yapmayı çok 

seviyoruz.”



50 51

Cenk Güray

The period in which Tanburi Cemil Bey’s pieces of music were 
recorded to reach us is at the same time carrying a microcosm 
of Ottoman Culture and principally of Istanbul into our day.  
Istanbul, when Cemil Bey used to live there, was hosting a quite 
dominant and common urban-classical music tradition, and a 
folk music tradition based on Turkish, Kurdish, Greek, Armeni-
an and Jewish traditional music and dances, and as strong and 
productive as the previous ones, an European Classical Music 
tradition. Cemil Bey could perform Istanbul’s repertoire and 
playing styles which were nurtured by all these styles, kinds 
and traditions, furthermore he could express them within his 
musical perception naturally by a mastery, and he could per-
form each melody within his unique way of expression. In this 

time and of future as a unique master who is capable of per-
forming classical, folk and also European music by the same 

only Anatolia but also all the regions that are under Anatolian 

nurtured strongly by “improvised performances” and with his 
interest in compiling as a result of his curiosity, and with “ex-
traordinary creativeness” which combines all his works with 
the moment in a realistic way (Güray, Öner, 2016). 

It is possible to evaluate his works which carry the past into 
our time within a wide range of styles from the theoretical 

a perception of the past and a view of future that are complet-
ing each other. 

itself against Western Music had started to lose the changing 
power of playing tradition. (Güray, 2012). In this sense, the be-
lief that the theory of maqam was equal to mastery and the 
musicians’ interest in composing melodies within these theo-
ries had weakened. This situation led the theoretical studies 
that were proceeding towards practical studies by the 15th cen-

that Tanburi Cemil Bey wrote the book titled “Rehber-i Musiki” 
that was distanced from both practice and theory in the same 

Tanburi Cemil Bey’in kayıtlarının alınıp sesinin bi-
zlere ulaşmaya başladığı dönem aynı zamanda 
Osmanlı kültürünün ve özelde İstanbul’un müziğe 
dair hikâyesinin küçük bir özetini de günümüze 

taşımaktadır. Cemil Bey’in İstanbul’u, oldukça baskın ve 
yaygın bir kentli-klasik müzik geleneğine, Türk, Kürt, Rum, 
Ermeni ve Yahudi kültürlerinin sunduğu geleneksel müzik 
ve danslara dayalı bir halk müziği geleneğine ve bir o kadar 
da güçlü ve verimli bir Avrupa Klasik Müzik geleneğine ev 
sahipliği yapmaktadır. Cemil Bey, tüm bu üslup, tür ve ge-
leneklerden beslenen İstanbul müzik kültürünün repertuar 
ve icra çeşitliliğini, büyük bir ustalık ve doğallıkla kendi müzik 
anlayışı içine aktarabilmekte ve her ezgiyi adeta ‘kendinin’ 
yapabilecek bir ustalıkla yorumlayabilmektedir. Bu mana -
da, Cemil Bey, binlerce yıllık Anadolu müzik kültürünün tüm 
katmanlarına vakıf; klasik, halk ve Avrupa müziği ürünlerini 
aynı ustalık ve letafetle icra edebilen ‘nadir’ bulunabilecek, 
nadir yetişebilecek bir üstad olarak müzik geçmişimizin, şu 
anki gündemimizin ve gelecekteki müzik algımızın temel 

büyük bir güçle beslenen bestekârlığı, gerek her türlü müziğe 
merakından kaynaklı derlemeciliği, gerekse de tüm bu üre-
timlerini kendi yaşadığı an ile gerçekçi bir biçimde birleştiren 
‘sıradışı yaratıcılığı’ ile sadece Anadolu coğrafyasını değil, 
Anadolu’nun etkisi altında olan tüm coğrafyaları aynı güç 
ile kalıcı bir biçimde etkileyerek bu toprakların günümüze 
kadar getirdikleri müzik kültürlerini derinlemesine bir biçim-
de şekillendirmiştir (Güray, Öner, 2016). Cemil’in geçmiş ge -
leneği günümüze taşıyan çalışmalarını nazariyat alanından, 
pek çok müzik türü ve üslubuna temas eden icracılık ve 
bestecilik alanlarına kadar yaygın bir yelpazede değerlendi-
rebilmek mümkünse de, tüm bu alanların temelde birbirini 
tamamlayan bir geçmiş algısı ve gelecek tasavvuru üzerinde 
yapılandığını da işaret etmek gerekir. 

XX. Yüzyıl itibarıyla, Osmanlı Geleneksel Müziğinin, Batı 
Müziği karşısındaki rüştünü ispatlama çabasının bir platfor -
mu olan nazariyat alanı ve eserleri, bu dönemde icra ve meşk 
geleneğinin dönüştürücü gücünü de kaybetmeye başlamıştır 
(Güray, 2012). Bu paralelde, eski dönemde makam nazariye-
sinin bir ‘üstadlık’ alanı olarak kabul edilmesi olgusu ve usta 
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The reason why Cemil Bey reached to a level where he repre-
sented a “datum point” in terms of our music history’s per-
formance, scale precision and applying of theory is that he 
instinctively embraced a position which has a same distance 
from all music styles and genres that represent Anatolian 
music culture. This instinctual embrace results from his bor-
derless music taste and his intellect which causes him to per-
ceive nature with referance to music (Mes’ud Cemil Tel, 2002). 
Cemil’s unique music taste, curiosity, his desire for learning 
and extraordinary memory enabled him to carry many details 
of Istanbul’s profound and colorful music life into his music. 
Among these details, the local melodies that were carried 
from different regions of Anatolia into Istanbul have a great 
significance. There are some forms representing musical fea-
tures of Denizli, Aydın and even Mythilini island as well as the 
reflections of Sivas, Elazığ and Erzincan’s musical expressions 
among these melodies (Güray, Öner, 2016; Aydın, 2016). Ce-
mil Bey mirrored these melody forms in his compositions and 
performances in a natural way, thus he avoided “maqam and 
rhythm” practices that the classical tradition equipped him 
and by this way, he put the music culture which come from 
different layers of Anatolian culture and exist within daily-so-
cial life into his music and his theory perception. He became 
unique and permanent due to his extraordinary improvisation 
ability which he turned into authentic products. This situation 

scale. Even though he didn’t present much of the practical in-
formation in this book due to the fact that he supported that 
the period’s theoretical perception should follow the Western 
art, there were traces of his glorious artistic accumulation in 
the practical field (Öner, Erdoğan, 2016). Therefore, although 
it was not presented in the all writing, Cemil’s maqam percep-
tion underlines a personal and flexible synthesis of the thou-
sands of music pieces. This glorious perception shows itself 
in the clearest way in his improvisations. For as much as, as 
it can be seen in the example of Mahur maqam, his instruc-
tion in the book and his practice do not exactly match (Ce-
vher, 1992; Filiz, Ünlü, 2016). In his instruction, referring to the 
period’s commonly accepted maqam description, he made a 
slight emphasis on some special fret (scale) details, but in the 
related improvisation, he reconstructed his instruction by re-
ferring to the 15th century’s Gerdaniye-Mahur maqam combi-
nation (Filiz, Ünlü, 2016). Cemil Bey’s this ability resulted from 
the fact that he was strongly familiar with the depth of very 
old and new compositions and also the traditional melodies. 

His profound repartoire combined with a deep aesthetic con-
cern and this combination provided him with a never-ending 
inspiration and this great composer went beyond himself fer-
tilising his period’s musicians and next generations. Cemil Bey 
overcame his introvert character by his creativeness in music, 
and composed his pieces being moved by his emotions and his 
extraordinary ability for improvisation, rather than by a men-
tal design. However, his student Refik Fersan aimed to com-
pose intellect-based pieces which can mirror such composing 
features as “confusion, tone and form differences” in his works 
which possessed “naive and cultural deepness” (Bardakçı, 
1995). It can be stated that both choices are important but 
Cemil’s memory and ability which transformed him into a “a 
genius source of melodies or a dream catcher” generated a 
significant period in our music. 

One of the best examples of Western-based pieces which 
represents the most important layer in Cemil Bey’s memory 
is “Pembe Kız Üvertürü” (Overture of the Pembe Kız Operetta) 
which he composed on Haydar Bey’s “Osman Nuri and Musli-
hiddin Beys’ Librettos” that was often played by Macar Tevfik 
Bey. This overture was notated by Ruşen Ferit Kam and saved 
from being forgotten (Öner, Erdoğan, 2016).    

icracıların nazariyat eserleri yazmaya yönelik ilgisi bu dö-
nem itibarıyla geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Bu durum 
XV. Yüzyılda itibaren pratik yöne doğru ilerleyen nazariyat 
çalışmalarını XX. Yüzyıl itibarıyla yine ‘masabaşı’ çalışmalar 
haline getirmiştir. Bu meyanda, Tanburi Cemil Bey çapında 
bir icracının pratik ve teorik olan bilgiye aynı mesafede du-
rabilen bir nazariyat eserini yani ‘Rehber-i Musiki’yi’  (Cevher, 
1992) kaleme almış olması çok önemlidir.   Her ne kadar 
Cemil, dönemin kuram anlayışının ‘ideolojik’ olarak Batı’ya 
yönelmeyi hedef alan fikri altyapısının da etkisiyle, eserinde 
yeteri kadar ameli bilgiye yer vermemiş olsa da, tariflerin bir 
kısmına bu alandaki kadim bilgisinin sızması mümkün ola-
bilmiştir (Öner, Erdoğan, 2016). Bu yüzden, her ne kadar Re-
hber-i Musiki eserinin geneline yansımamış olsa da, Cemil’in 
makam algısı tamamıyla hafızasında tuttuğu binlerce eserin 
özgün ve esnek bir sentezini göstermektedir. Bu görkemli 
makam algısının en billurlaşmış halleri de bu özgün sentez 
aracılığıyla Cemil’i adeta bir ‘ezgi pınarı’ haline sokan tak-
simlerine yansımıştır.  Zira, Mahur makamı örneğinde de 
görebileceği üzere, kitapta verdiği tarif ile yaptığı taksim 
birbirleriyle pek de uyumlu gözükmemektedir (Cevher, 
1992; Filiz, Ünlü, 2016). Tarifte Cemil Bey, dönemin kabul 
görmüş makamsal anlatısını temele alarak, bazı özel perde 
ayrıntıları üzerinde ‘az da ‘ olsa dururken, ilgili makamdaki 
taksiminde, kendi anlattığı makam tarifini tekrar yapılandır-
arak adeta XV. Yüzyılın gerdaniye-mahur birlikteliğine gön-
derme yapmıştır (Filiz, Ünlü, 2016). Cemil’in bu özelliği eski 
müzik kaynaklarına hâkimiyetinden çok eski ve yeni beste-
lerin/geleneksel ezgilerin derinliklerine vakıf olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu repertuar bilgisinin derin bir estetik 
kaygı ve seviye ile birleşmesi Cemil’in ilham kanallarının 
sürekli açık olmasını sağlamış ve büyük icracı binlerce yılın 
müzik geleneğinden beslenen coşkun bir akarsu gibi bendin-
den taşmış, kendi döneminde ve sonrasında yaşamış olan 
icracılara bereket getirmiştir. Cemil Bey, içe dönük karak-
terini, müzikteki yaratıcılığı ile aşmış, tüm icralarını ‘akılsal 
tasarımdan’ çok, gönül rüzgârından beslenen bir anlayışla, 
olağandışı doğaçlama özeliğini temele alarak yapabilm-
iştir. Oysa ki yakın öğrencisi Refik Fersan, ‘ince ve kültürel 
derinlik’ taşıyan eserlerinde ‘şaşırtma, tını farklıkları, form 
değişiklikleri’ gibi bestecilik özelliklerini de yansıtabilecek 
‘akıl temelli’ tasarımları hedeflemektedir (Bardakçı, 1995). 
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gave birth to a chance which enabled Anatolian music cultures 
to survive and continue thanks to the existance of a “memory” 
who could carry all the layers of Anatolian music culture into 
the next gerenerations and a “composer” who could compose 
new pieces and improvisations that can continue these tra-
ditions. It is magnificent that Cemil’s performances could be 
recorded and these recordings have become the “memory” of 
the ancient Anatolian music culture by reviving our people’s 
recollection and dreams on Anatolia (Güray, Öner, 2016). 

With respects to the ‘Dream Catcher’ and Composer Tanburi 
Cemil Bey…

Translation: Damla Ferahi
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sel hafızanın bu şartları olağandışı doğaçlama becerileri 
aracılığıyla özgün ürünlere çevirebilmesiyle ‘biricik’ ve ‘kalıcı’ 
olabilmiştir. Bu durum hem Anadolu müzik geleneğinin tüm 
katmanlarını ustalıkla kendisinden sonraya taşıyabilecek bir 
‘hafızanın’ hem de bu katmanlardan geleneği devam ettire-
bilecek yeni besteleri veya ‘taksimleri’ ortaya çıkarabilecek 
bir ‘bestecinin’ varlığıyla Anadolu geleneksel müziklerin-
in devamlılığı adına önemli bir şansı ortaya çıkarmıştır. Ne 
güzeldir ki, Anadolu’da ve çevresindeki tüm coğrafyalarda 
bu toprakların ortak müzik kültürünü mızrabının gücü ile 
duyurmuş Cemil’in icraları, kayıt teknolojisi ile tespit edile-
bilmiş ve halkımızın Anadolu’ya dair hatıralarını ve tasav-
vurlarını canlandırarak adeta binlerce yıllık Anadolu Müzik 
Geleneğinin ‘hafızası’ olmuştur (Güray, Öner, 2016). 

‘Hayal Avcısı İcracı ve Bestekâr Tanburi Cemil Bey’e saygıy-
la…

Kaynakça

Aydın, A. F. (2016). Kişisel görüşme-15 Ağustos 2016. Anka-
ra. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Bardakçı, M. (1995). Refik Bey-Refik Fersan’ın Hatıraları.  

Cevher, M. H. (1992). Tanburi Cemil Bey ve Rehber-i Musiki. 
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi/Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Filiz, A.Ş. ve Ünlü, C. (2016). Tanburi Cemil Bey Külliyatı 
(Yüzüncü Yıl 1914-2014 /Tanburi Cemil Bey Orfeon Record 
Kayıtları). İstanbul: Kalan Müzik.

Güray, C. (2012). Bin Yılın Mirası. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Güray, C. ve Öner, O.L. (2016). Cemil: Bin Yıllık Sesin Hafı-
zası. Tanburi Cemil Bey Sempozyumu. İ.Ü. OMAR ve İstanbul 
Şehir Üniversitesi. Ekim 2016-İstanbul.

Öner, O.L. ve Erdoğan, E. (2016). Makam Dünyasın Tanburi 
Cemil’den Yansımalar.  İstanbul.

Tel, Mes’ud Cemil. (2002). Tanburi Cemil’in Hayatı. (Neşre 
hazırlayan: Uğur Derman) İstanbul: Kubbealtı Yayıncılık.

Her iki tercihin de önem arz ettiği söylenebilecek olsa da 
Cemil’i ‘dehasal bir ezgi kaynağına, ya da bir hayal avcısına’ 
dönüştüren bu hafızası ve olağandışı el melekeleri bize Ce-
mil’in kişiliğinde musikimizin en önemli sayfalarından birini 
de açmaktadır. 

Cemil Bey’in hafızasındaki önemli katmanlarından birini 
teşkil eden Avrupa Müziği temelli icralar ile ilgili en güzel 
örnek de Haydar Bey’in ‘Osman Nuri ve Muslihiddin’ Bey-
lerin liberettoları üzerin bestelediği ve Macar Tevfik Bey 
tarafından ‘çok seslendirilen’ Pembe Kız Üvertürü’dür’ ki 
bu üvertür Tanburi Cemil Bey’in kemençe icrasından Ruşen 
Ferit Kam tarafından notaya alınarak adeta unutulmaktan 
kurtarılmıştır (Öner, Erdoğan, 2016).    

Cemil Bey’i, müzik tarihimizin icra, perde hassasiyeti ve 
nazariyat uygulamaları açısından ‘referans’ teşkil eden bir 
noktaya gelmesinin altında yatan temel sebeplerden biri, 
kendisinin içgüdüsel olarak Anadolu’daki müzik geleneğini 
temsil eden tüm müzik türleri ve üsluplarına eşit yakınlıkta 
duran bir konumu sahiplenmiş olmasıdır. Bu içgüdüsel sa-
hipleniş hem Cemil’in geniş, sınır tanımayan müzik zevkin-
den hem de ‘doğayı müzik üzerinden algılamasına’ vesile 
olan düşünce dünyasından ileri gelmektedir (Mes’ud Ce-
mil Tel, 2002). Cemil’in eşsiz müzik zevki, merakı, öğrenme 
arzusu ve olağandışı hafızası İstanbul’un zengin ve renkli 
müzik hayatındaki pek çok ayrıntıyı müziğine aktarmasını 
sağlamıştır. Bu ayrıntılar arasında, Anadolu’nun ve çevre 
toprakların muhtelif noktalarından İstanbul’a taşınmış olan 
yerel ezgi kalıplarının yeri çok önemlidir. Bu ezgi kalıpları ar-
asında Sivas’ın, Elazığ’ın, Erzincan’ın müziksel ifade gücünü 
temsil eden yansımalar olduğu gibi, Denizli’nin, Antalya’nın, 
Aydın’ın hatta Midilli adasının müzik karakterlerini temsil 
eden kalıplar da mevcuttur (Güray, Öner, 2016; Aydın, 2016). 
Cemil Bey, bu ezgi kalıplarını büyük bir doğallıkla kendi icra 
ve bestelerine aksettirmiş, böylelikle klasik geleneğin ken-
disine sunduğu ‘makam ve usul’ uygulamalarından sıyrılar-
ak, Anadolu kültürünün çok değişik katmanlarından gelen 
ve sosyal hayat ile yaşayan müzik kültürünü birebir yansıtan 
özellikleri müziğinin ve nazariyat anlayışının içine sokmuş-
tur. Ortaya çıkan bu icra ve kuramsal uygulama bilgisi böylesi 
bir sentezi yapabilecek özgün ve deha seviyesinde bir müzik-
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The Wind 13:15 touched the leaves of the ivy and gave life to 
the sycamore tree in the side yard, and I was mowing the au-
tumn grass vegetating under the old olive tree with my electri-
cal mowing machine. 

Later, suddenly I went towards Kula. It is one hundred years 
old Ottoman Merchant route. I saw a few olive tree fields in the 
red and grey soil nearby volcanic land, I greeted two goats and 
chatted with a weasel and two squirrels. Especially the squirrel 
was surprising; it turned a 360 degree around and looked at 
me back. Beyond the road, the pavement got tightened and 
came to an end at the beginning of a village. I saw abondened 
bay windows and Greek ghosts (which are the covered states 
of our town) and I faced an old man and asked: “Mister, does 
this road get to Menye?” He looked at the left wall and stayed 
silent. The woman next to him replied: “Son, he can’t hear 
you.” “So, madam?” I asked. “This road gets there but you fol-
low little.” 

By the way, our town is named for being Dionysus’s home-
land, besides it has got ancient volcanic features. In other 
words, lava, black Stone and tuff are abundant. This tuff has a 
good feature: You put it in the plastic bag or bucket and dig fif-
ty centimetres under the trees and you bury it there. The tuffe 
soaks the rain water in and keeps it for months. 

I thought anyhow I have this option and I delayed it and hit 
the road towards Kula Ramps which are often used by the truck 
drivers. One Kamil Koç (a bus firm) driver told me that: “Son, 
listen. If you take it carefully, you can travel free of charge from 

13:15 yeli sarmaşıkları yaladı geçti, yan bahçedeki çınarın 
canını tazeledi ki, ben de o esnada cereyanlı ot biçerimle 
yaşlı zeytinin altında bitmiş sonbahar otlarını biçiyordum. 
Otları diri haşlayın.

Sonra, aniden Kula yönüne gittim. Bir asırlık, eski Osmanlı 
ticaret rotası… Volkanik araziye nazır kızıllı ve grili toprak-
larda yeni dikilmiş üç beş zeytinlik alan gördüm, iki keçiye 
selam ettim; bir gelincik ve iki sincapla söyleştim. Sincap 
şaşırtıcı idi bilhassa; kendi ekseni etrafında 360 derece dön-
mecesine sıçrayıp yine yeniden bana baktı. Az sonra, Dom-
baylı – Menye hattındaki asfalt yol daralıp bir köyün döşüne 
saplandı kaldı. Metruk ötesi cumbalar, Rum hayaletleri 
(bizim buraların gizli halleri) derken bir dedeye çevirdim 
yüzümü ve sordum: “Dedeee, Menye’yı çıkıyor mu bu yol?”. 
Sol gözünü duvara devirdi ve sus kaldı. Yanındaki teyze dedi 
ki: “Oğul o hissizdir, duymez o”… “Ee, teyze?”. “Çıkar bu yol 
ama az gidersin”.

Yeri gelmişken, Dionissos’un ana vatanı olarak namlı bizim 
buralar; ayrıca kadim volkanik hatlara sahip. Yani lav, “ga-
rataş” ve tüf gani. Bu tüfün şöyle bir güzelliği var: Torba, 
plastik kova ne varsa bununla dolduruyorsun ve ağaçların 
dibini elli santim kazıp, bunu gömüyorsun. Tüf, bahar yağ-
murunu alt dudağından emiyor ve suyu aylarca bırakmıyor.

Yel Saatleri
Dün, bugünün nasıl seyredeceğine karşı önyargılı idim. Bugün, düne zerre kadar benzemedi.

Clocks of the Wind 
I was not sure how today would flow. Today has bear no resemblance to yesterday.

Sarp Keskiner
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Yunus Emre Stopover to Salihli entrance.” I tried a few times, it 
made sense, but a warning sign unique of my Aegean Region 
reached me: “Radar now!” Three short flash lights, one raises 
his hand, “Thanks, brother!” A hand puts down in the opposite 
lane. “You’ re welcome!” 

When the Wind 16:22 arrived, I was buying apples, red and 
green, as big as cat heads. When you hit the skin of the apple, 
it resonates just like a diapason. When you find a fresh apple, 
slice it very thinly and sprinkle some fresh Turkish coffee on 
your finger tips. This is the best appetizer for rakı and wine, I 
learnt this by my childhood’s Bodrum. 

The Wind 18:15 arrived and announced the death of the day. 
As we discussed with Başak Boyacıoğlu on facebook, if you 
have a balcony or a small garden, mix your vegetable waste 
in food processor, and put it together with two kilograms of 
grass and half kilogram of garden soil in a porous sack. Leave 
it aside and water once in ten days. You can find such a sack 
in Mısır bazaar, i the upstairs. How did I remember this? Be-
fore the wind arrived, I digged a big compost pool with my big 
shovel. So I’m not using the sack, I will use this pool for my 
compost. 

When the Wind 22:15 arived at the balcony, the last hot pep-
pers of the summer were set on the rope, the lid of the “milk 
pickle” jar was opened, which I learnt how to make in Sarajevo 
and which I made using cow milk skin and have made the best 
version since two seasons, and the purslanes were picked over 
to be cooked with tomato tomorrow.  Milk pickle? Think of a 
delicious cream cheese and there are pickled green peppers 
which are called “körüklü” (hooded) in the region. The peppers 
ferment the salted milk mixed with skin. The cream cheese 
smells milk and then you find peppers in it when you eat. Four 
double glassses would accompany it. 

27 October 2010, Salihli, Manisa

Translation: Damla Ferahi

Nasıl olsa bu opsiyon elimin altında diyerek işbu teşebbüsü 
bir sonraki sefere erteledim ve kamyoncuların kutsal kitap 
gibi ağzında adını yuvarladığı Kula Rampaları’na vurdum 
kendimi. Bir Kamil Koç şoförü demişti ki: “Evlat, bak… Kend-
ini iyi ayar edersen, Yunus Emre Dinlenme Tesisleri’nden Sa-
lihli girişine kadar bedava gidersin”. Az biraz denedim; man-
tıklı göründü, oldu gibi ve derken Ege’me has bir uyarı sistemi 
aksi şeritten devreye girdi: “Radar var!” Üç kısa flaş, el havaya 
kalkar: “Sağol bilader!”. Karşı şeritten el iner: “Rica!” 

16:22 yeli vurduğunda elmalar almaktaydım; allı yeşilli ve 
neredeyse kedi kafası kadar. Tenine fiske vurunca diapozom 
gibi tınlayan taş gibi elmalar. Siz de iyi elmaya rastlayınca, 
onu çok ince dilimleyin ve parmak uçlarınızla üzerine taze 
çekilmiş Türk kahvesi serpin. En güzel şarap ve rakı meze-
sidir, bunu bana çocukluğumun Bodrum’u öğretmiştir.

18:15 yeli geldi ve günün ölümünü bildirdi. Sevgili Başak 
Boyacıoğlu ile az zaman önce Face’de münazara ettiğimiz 
üzere, ufak bir balkonunuz ve hattâ bahçeniz varsa, sebze 
atıklarınızı mutfak robotundan geçirip kapıcının biçtiği ot-
lardan da iki kilo edinip bunu gözenekli bir çuvala doldurup 
yarım kilo bahçe toprağı ile karıştırın. Bir köşeye terk edip on 
günde bir sulayın çuvalı. Jüt dokulu çuvalı Mısır Çarşısı’nın az 
üstünde bulabilirsiniz. Bu da nereden aklıma geldi? Ben yel 
gelmezden önce, aslan gibi kazmamla kendime kocaman bir 
kompost havuzu kazıyordum. Yani çuval kullanmayacağım 
ve bu havuzda hazırlayacağım kompostumu.

22:15 yeli balkona vardığında, yaz bahçesinde son kalan 
acı biberler ipe dizilmiş, Sarajevo’da öğrendiğim ve iki se-
zondur manda kaymağı ile en hasını kurmayı başardığım 
“süt turşusu” kavanozunun kapağı açılmış, yaban semizot-
ları da yarına domatesle kavrulmak üzere ayıklanmıştı. Süt 
turşusu? Bir enfes krem peynir düşleyin, içinde de bizim 
buralarda “körüklü” olaran adlandırılan yeşil turşulaşmış 
biberler olsun. Biberler mayalasın kaymakla karmakarış ol-
muş tuzlu sütü. Deli gibi süt koksun bu krem peynir ve biber-
ler aradan belirip damağınıza selâm etsin. Dört duble buna 
eşlik durur.

27 Ekim 2010, Salihli, Manisa


