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Diren Bodrum

Bodrum, Aktur, İnceburun
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“Bodrum Yarımadası, eğlencenin de var olduğu, ama eğlenceden ibaret olmayan bir kültür, sanat, bilim, felsefe ve doğa
merkezi olabilecekken, luna parkı andıran bir tımarhane olmak
yolunda ilerliyor.” Örsan Kunter Öymen yaklaşık 40 senedir
yazlarını geçirdiği “doğa harikası bir aydınlanma merkezinden, inşaat, beton, rant ve turizm çöplüğüne dönüştü,” dediği
Bodrum’un kültürel yolculuğunu kaleme aldı.”Bodrum’un Trajik Çöküşü” başlıklı yazı sayfa 3’de.
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Müzik camiasında Umut Adan’ı bilen bilir. Eğer adını şimdiye kadar duymadıysanız bunun birçok sebebi olabilir: 20 yıl İtalya’da yaşamış
olması, yaptığı müzikte en kaliteli noktaya gelmeye çalıştığı için kendini geri planda tutması, görüntüden çok nitelikli içeriğe önem
vermesi. Ancak bu ismi artık aklınızda iyi tutmalısınız, çünkü karşınızda Türkiye’den çıkan en “ciddi” müzisyenlerden biri duruyor.

BİR İSTANBUL
BEYEFENDİSİ

FOTOĞRAF: SERKAN ELDELEKLİOĞLI

Wayfarer güneş
gözlükleri, hafif
uzun saçlarıyla baştan aşağı
siyahlar içinde bir
İtalyan’ı andırıyor.
Bu görüntü ilk
bakışta Adan’ın
Türkiye’den
kopuk biri olduğu
izlenimini verebilir
ancak konuşmaya
başladığımız an
karşınızda hem
gerçek bir İstanbul
beyefendisi, hem
de sokakta gördüğünüz sıradan
bir vatandaş
olduğunu fark
ediyorsunuz. Liseden sonra siyaset
bilimi okumak için
İtalya’ya yerleşmiş.
“Aslında İtalya’ya
diplomat olmak
için gitmiştim ama
zaten kökenimde
olan şey orada ortaya çıktı. İtalya’ya
gidence insan kendini sanatın ayrı bir
boyut ve yüzünün
aşikar olduğu bir
dünyanın içinde
buluyor.”

Umut Adan

GAMZE KANTARCIOĞLU
Umut Adan gerçekten bu ülkenin
yetiştirdiği en önemli, en ciddi müzisyenlerden. Ciddi derken kesinlikle
elitist ya da snop bir tavırdan bahsetmiyoruz. ‘İşine ciddiye alma’, son yıllardır ülkemizde müzik dahil olmak
üzere sanatta ve başka birçok disiplinde eksikliğini hissettiğimiz bir eylem.
Umut Adan’ın şu ana kadar yaptıklarına bakınca bu ciddiyeti anlıyorsunuz
zaten. O, Türk Folk ve Anadolu Rock/
Pop’unu hatmetmek için yıllarını vermiş, 3 tane 45’lik çıkarmış, bu esnada
Avrupa’da birçok konser vermiş, Jack
White’ın ön grubu olarak sahne almış.
Biz buralarda henüz adını bilmezken

The Wire dergisinin hakkında “Unutulmaya yüz tutmuş 70’li yılların şarkı
geleneğini tamamen öğrenmiş, Türk
underground müzisyeninin hoş çıkışı”
şeklinde bahsetmiş.
Onu tanımlamak, kategorize etmek
hem bir anlamda gereksiz hem de zor.
Türk halk müziği kitlesi için fazla ‘Batılı’, Batılı tarzda müzikleri takip eden alternatif kitle içinse fazla ‘Türk’ tarzıyla
bilindik kalıpların dışına çıkan Umut
Adan’la İtalya’dan İstanbul’a müzikal
yolculuğunu, İngiliz prodüktör Liam
Watson’dan aldığı albüm teklifini ve
Elio Montarini ile olan iş birliğini ve
çok daha fazlasını konuştuk.
Fonda arkeoloji müzesi
Adan’la nemin İstanbul’u ele geçirmediği güneşli bir cumartesi günü

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde buluşuyoruz. Burası şehirde en sevdiği
yerlerden biriymiş, “İstanbul’da burası
kadar iyi korunmuş ve özel birkaç yer
daha olsa, bambaşka bir şehir olurdu
burası” diyor.
Tabii yıllarca İtalya’da yaşamış birinin estetik olandan uzak kalması
düşünülemez. Umut Adan, Wayfarer
güneş gözlükleri, hafif uzun saçlarıyla
baştan aşağı siyahlar içinde bir İtalyan’ı
andırıyor. Bu görüntü ilk bakışta onun
Türkiye’den kopuk biri olduğu izlenimini verebilir ancak konuşmaya başladığımız an karşınızda hem gerçek bir
İstanbul beyefendisi, hem de sokakta
gördüğünüz sıradan bir vatandaş olduğunu fark ediyorsunuz. Sohbete liseden sonra siyaset bilimi okumak için

İtalya’ya yerleşmesinden bahsederek
başlıyoruz. “Aslında İtalya’ya diplomat
olmak için gitmiştim ama zaten kökenimde olan şey orada ortaya çıktı.
İtalya’ya giden insan kendini sanatın
ayrı bir boyut ve yüzünün aşikar olduğu bir dünyanın içinde buluyor” diyen
Adan aslında yıllardır çeşitli gruplarda
saykodelik ve Anadolu Pop tarzında
çalıyormuş ancak başlarda müzisyen
olacağını düşünmüyormuş: “Üniversite
yıllarında yaşadığım şeyler, tanıdığım
insanlar, dinlediğim diğer müzisyenler,
doğal bir şekilde beni kararlar almaya
sürükledi.
Bilgiyi depoladıktan sonra istediğimi şekillendirmek orada çok daha kolay oldu. Kendi şarkılarımı belirli bir
formata koymadan aniden bir albüm
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yapmak istemedim çünkü ilerleyen zamanlarda geri dönüp baktığımda kötü
işler görmek istemiyordum, böyle bir
takıntım vardı. ‘Hah, oldum’ diyene
kadar çalışmalarımı paylaşmadım.”
Sevdiğini seçti
Bu çalışmalar arasından kendini en
iyi temsil eden şarkısı “Sevdiğimi Seçtim”. Bu şarkıyı kendi manifestosu olarak tanımlıyor. “Sevdiğimi Seçtim”deki
o dört kıtayı bir buçuk senede yazdım.
Hiçbir kelimeyi oraya rastlantısal olarak yerleştirmedim. O şekilde aynı deyişte giden bir şarkı yazmayı hep hayal
etmiştim, bunu da ‘Sevdiğimi Seçtim’le
gerçekleştirdim, bir daha gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Gerek önünü açtığım müzisyenlerin gerek beni
tanıyanların parmakla ilk gösterdiği
şarkıdır o. Yeni albümdeyse onun gibi
en az 3-4 tane şarkı olduğunu söyleyebilirim.”
İtalya yılları
İtalya’da yaşadığı dönemin müziğini
hem estetik hem de ideolojik anlamda
etkilediğini anlatmaya başlıyor: “Estetik
anlamda önüme çok fazla materyal geliyordu. Sanat eleştirmenleri çok farklı
akımları basında özenle yazabiliyordu.
Mesela ülkenin en önemli gazetesinde
bir klasik müzik piyanisti 2 tam sayfa
yer alabiliyordu”.
Türkiye gerçeği
Maalesef bizde hiçbir zaman böyle
bir kültür-sanat sayfası olmadı. Kaldı
ki Cumhuriyet’in ilk zamanlarında
bu ülkede çok kalifiye insanlar yetişti.
Yani asla ‘Türkiye’den kalifiye insan
çıkmıyor’ demeye çalışmıyorum. Ben
Türk’üm ve taptığım insanlar Türk.
Kısacası bu yıllarda kafamdaki Türk
müziği, Türk sanatı nasıl olmalı sorusu kendi arzularım içinde şekillendi.
İdeolojik olaraksa Batı’da sanatçılar
kazandı, siyasetçiler kaybetti. Sanatçılar her zaman siyasetçilerin karizmasını
çizdirmeyi başardı. Sanatçıların hemen
hepsi de belirli bir sosyopolitik pozisyonda olan insanlardı, en azından siyasetçilerle karşılıklı olarak oturup konuşabiliyorlardı. Onların ideolojik ‘zaferi’
beni de etkiledi.”
İstanbul çocuğu geri dönüyor
20 yılın ardından neden İstanbul’a
dönme kararı aldığını merak ediyoruz.
“Ben İstanbul çocuğuyum, Türkiye’de
doğdum” diyor ve devam ediyor: “Müziğimi hep kendimi buradaki insanlara
duyurmak için yaptım. İtalya’da geçirdiğim yıllar üzerine çalıştığım işlerin
hazırlığıydı”. Kendisinin şu ana kadar

yayınlanmış 3 adet 45’liği var. O Türkiye’deki en “old-school” müzisyenlerden biri ve bunu da gururla söylüyor:
“Amerika’da 20’li, 30’lu yaşlardaki
müzisyenler oradaki old-school kafayı
devam ettiriyor. Maalesef Türkiye’de
böyle bir durum yok. Hatta bu geleneği
sürdüren son müzisyenlerden biri olduğumu söyleyebilirim.” 45’liklerinde
saykodelik müzik geleneğinden gelen
sesleri kusursuz bir şekilde üretebilmek
için 1968 yılından sonra yapılmış hiçbir
enstrüman ve mikrofon kullanmamış
ve kayıtların tümünü analog olarak gerçekleştirmiş. Gerçi kendisi bu bilgiye
çok fazla vurgu yapılmasından hoşnut
olmadığını belirtiyor; onun için önemli olan neyin nasıl yansıtıldığından ziyade üretiminin ardındaki zihniyet.
Kendine has bir dünya
Kendisiyle biraz sohbet edince insanlara aktarmaya çalıştığı düşünce yapısını anlıyorsunuz. Genel olarak her
sektörde Türkiye’de insanların ‘öyleymiş gibi yapma’ tavrından memnun
değil. İçi doldurulmamış hiçbir içeriği hayatına sokmuyor. Zaten İtalya’da
kaldığı yıllar boyunca da kendini ‘çöp’
olarak nitelendirdiği her şeyden uzak
tutmaya çalışmış: “Türkiye’nin 90’lı yıllarda içinde kaldığı çöplüğe maruz kalmak istemiyordum. Çocukluğumdan
beri devam eden bir otosansür mekanizması var kafamda, beğenmediğim
müziği zihnimde arşivlemem. O yüzden 80’lerin ortasından 90’ların, hatta
2000’lerin başına kadar çıkan müzik
akımlarından en önde olan isimleri
dahi bilmem. Zihnimdeki o sansür
mekanizması beni ülkemde olan iyi
müzikten haberdar etti fakat çöp olan
hiçbir şeyle ilişkim kalmadı. Bu beni
birçok açıdan bakir bir Türk olarak bıraktı. Şanslı bir şekilde kendimi koruma imkanı bulabildim” diyor.
Köklerine tutunmak
Onca yıl uzakta olunca Türk kültüründen ve olan bitenden kopup kopmadığını merak ediyorum. Tam tersine köklere tutunduğunu, ülkesiyle
ilgili değerli olan her şeyin peşinden
gittiğini söylüyor: “Muhlis Akarsu, Ali
Ekber Çiçek, Mahzuni Şerif gibi Türk
düşüncesini, Anadolu enternasyonalizmini, bu toprağın insanının evrensellik açlığını sözlerine yansıtmış, bir
de başını belaya sokup bunu canıyla
ödemiş olan o güzel insanların peşinden nasıl gideceğimi düşündüm hep.”
İstanbullu bir ailenin oğlu olarak Anadolu kökenli müzik yapması da aslında

kendiliğinden gelişmiş Umut Adan’ın.
“Geçmişimde benim ailemde müziğini
yaptığım coğrafyadan insan yok. Ama
dinledikçe ‘bu benim yolum, bu benim
insanım, bu benim ülkem’ deyip içgüdüsel olarak yola çıkıyorsunuz” diyor
ve ekliyor: “Kafamda tahayyül ettiğim o
koyunlu, ağaçlı, yemyeşil o Anadolu’yu
kendi şarkılarım içinde yaratıp ortaya
çıkarmaya çalıştım.”
Liam Watson’dan albüm teklifi
Umut Adan’ın üretim anlamında
gelenekselci bir tavırdan yana olması
onun ‘teknoloji karşıtı’ olduğu gibi bir
izlenim asla vermemeli. Nostalji takıntısı olan ve içinde yaşadığı dijital çağın
gerçeklerine gözleri kapalı bir müzisyen değil kesinlikle. Aksine, internetin
müzik sahnesini hem üretici hem tüketici açısından demokratikleştirdiğini
düşünüyor: “Sonuçta ben yaptığım müziği yurdum insanı için yapıyorum, sadece birkaç müzik eleştirmeninin dinlemesi için değil.” Zaten önümüzdeki
aylarda yayınlanacak albümü plak olarak piyasaya çıkarken aynı anda dijital
platformlarda da erişilebilir olacakmış.
Hazır sözü geçmişken yeni albüm hakkında konuşmaya başlıyoruz. Tahmin
edersiniz ki onun detaycılığı ve mükemmeliyet konusundaki hassaslığı ilk
uzunçalar albümü için de geçerli. Albümün prodüksiyonu için teklif aldığı
isim oldukça çarpıcı: İngiliz prodüktör
Liam Watson, The White Stripes’ın Seven Nation Army şarkısının bulunduğu
“Elephant” albümünü kaydetmiş ve bu
albüm ona Grammy ödülü getirmiş.
Albüm kayıtlarını bütün enstrümanların 60’lardan kaldığı Londra’daki bir
stüdyoda gerçekleştirmişler. Kayıt süreci hakkında konuşurken şunları söylüyor: “Kayıt süreci çok otonom gelişti,
ben orada sanatçı rolünden çıkıp bir
anda işçi rolüne girdim.
Bu, her müzisyenin hayal ettiği bir
şeydir çünkü fikir bazında prodüktörlerin bir şeyi alıp bir kalıba sokma
becerisi vardır. Ben piyanonun kenarında cümbüşümle otururken onlar
sanki yüz yıldır Türkiye’de yaşayan
insanlarmış gibi benden daha hakim
bir şekilde işlerini yapıyorlardı. Normalde kayıt süreçleri hep geceye sarkar, bizse kaydı 1 saat erken bitirip Elvis
Presley’den Heartbreak Hotel’i söylüyorduk.” Kayıtların ne kadar keyifli geçtiği zaten sesinin tonundan anlaşılıyor,
sonuçtan da memnun olduğu kesin:
“Kayıt süresince saykodelinin dibine
vurdum, ama bunu da birazcık hak et-

tiğimi söyleyebilirim.”
Elio Montarari kayıtları
Albümün kayıt süreciyle ilgili dikkat
çeken bir başka şey daha var. 30 yıl boyunca sanatçıların üretim süreçlerini
fotoğraflayan ünlü sanat arşivcisi Elio
Montanari, tüm süreç boyunca Umut
Adan’a eşlik etmiş ve neredeyse her anı
belgelemiş. Daha önceleri Pink Floyd,
Marina Abramovic, Maurizio Cattelan, Umberto Eco gibi isimlerle çalışmış olan Montanari’nin elinde Umut
Adan’ın yeni albümüyle ilgili yüzlerce
fotoğraf ve video kaydı olduğunu öğreniyoruz. Bu dokümantasyonun ileride
başka bir şeye dönüşüp dönüşmeyeceğini soruyorum: “Montanari’nin elinde 1000’in üzerinde materyal varmış
ama ben henüz birini bile göremedim.
Stüdyonun içine öyle bir karizma girince ben iyice asker moduna geçtim ve
arşiv olayını düşünmeden sadece işime
yöneldim. Belki ortaya çıkan malzemeler ileride bir sergiye ya da kitaba dönüşür” diyor ve o konuda kararı üstat dediği Montanari’ye bıraktığını belirtiyor.
Vinico Capossela’dan davet
Umut Adan’la ayrılmadan önce bir
de şu sıralar nelerle meşgul olduğunu
konuşuyoruz. Bu söyleşiyi yaptığımız
günden birkaç gün sonra İtalya’da
sahne alacağı Sponz Fest’ten bahsediyor. İtalya’nın en önemli ozanlarından ve müzisyenlerinden olan Vinico
Capossela’dan davet aldığı için çok heyecanlı olduğunu anlatıyor. Bu festival,
ana akım müzik dünyasında görmeye
alışkın olduğumuz ‘en popüler isimler,
en fazla bilet satışı’ mantığından uzakta konumlanıyor.
Festivale davet edilen müzisyenler sosyal içerik üreten ve eşitlikçi bir
tavra sahip olan isimler. Bu yıl, 1917
Rus Devrimi’nin 100. yıl dönümünü
tema olarak belirleyen festivalde Marc
Ribot ve Emir Kusturica gibi isimler
sahne alıyor. Siz muhtemelen bu satırları okurken, Umut Adan da festivalde
“Türk İşi” adı verilen bir bölümde iki
İtalyan sanatçıyla interaktif bir performans gerçekleştirmiş olacak.
Şu sıralar albüm arifesinde olduğu
için takviminde yakın zamanda bir İstanbul konseri görünmüyor, ancak albümün yayın tarihinin kesinleşmesiyle
turne planları da şekillenecek. Adan
muhtemel albümün yılbaşına doğru
çıkabileceğini ama tarihin kesinleşmediğini söylüyor. O güne kadar ve sonrasında da gözlerimizin ve kulaklarımızın
onda olacağı kesin.

LIAM
WATSON İLE

İngiliz prodüktör
Liam Watson’la
yaptıkları albüm
kayıtlarını bütün
enstrümanların
60’lardan kaldığı
Londra’daki bir
stüdyoda gerçekleştirmişler. “Kayıt
süreci çok otonom
gelişti, ben orada
sanatçı rolünden
çıkıp bir anda işçi
rolüne girdim.
Piyanonun kenarında cümbüşümle
otururken Liam
Watson ve ekibi
sanki yüz yıldır
Türkiye’de yaşayan
insanlarmış gibi
benden daha
hakim bir şekilde
işlerini yapıyorlardı. Kayıt süresince
saykodelinin dibine
vurdum, ama bunu
da birazcık hak
ettiğimi söyleyebilirim.” Tüm bu kayıt
sürecini, neredeyse
her anı ünlü sanat
arşivcisi Elio Montarini belgelemiş.

Nejat Dimili adında genç bir adam mütevazı bir sessizlikle ilk albümünü çıkardı: “Ambivalans” ‘Aynı anda iki zıt
düşünceyi veya duyguyu yaşama, karşıt duyguları bir arada bulundurma hali’ anlamını taşıyan albüm, elektronik müzik
ile slowcore’u buluşturan müziği ve çok iyi yazılmış sözleriyle yılın en iyileri listelerinin gediklilerinden olacak görünüyor.

Albümün adıyla başlayalım. Biraz
müziğin kadar karanlık bir isim ama
kulağa da çok güzel tınlayarak geliyor.
Teşekkürler. Benim için, içindekiler
kadar önemli bir kelimenin tınısı, şekli
şemali. Şimdi içimden bu geldi deyip
yazanlardan değilim. Kelimeleri önemserim. “Ambivalans” da bunlardan biri.
Tüm şarkıları İstanbul’da yazmışsın
ve bu şehre adamışsın gibi. Hem çok
şehrin içinde hem de odalara kapanmış
bir ruh var sözlerinde…
Her ne kadar yaşadığım yerle duygusal bir bağ kurmamaya çalışsam da
şarkılarımda İstanbul’un olmadığını
söyleyemem. Bu şehir, kimi zaman
penceresinden dışarı baktığım, kimi
zamansa kendimi kapattığım loş ışıklı
bir oda benim için. Sözlerimi de işte bu
odada yazıyorum ben. Belki yarın başka şehirlerde olur, başka pencerelerden bakar, başka odalarda başka şeyler
yazarım. Kim bilir…
Mutsuz bir ülkede yaşamanın da
etkisi vardır elbette ama sinemadan
müziğe pek çok alanda yapılan işler
mutsuzluğu göstermekten özellikle kaçınıyor. İnsanlar onları üzecek şeyleri
almaktan, görmekten özellikle uzak
duruyorlar. Bu anlamda senin mutsuzluğu, hüznü ve üzüntüyü sürekli hatırlatan şarkıların ilk albümünü yapan bir
sanatçı için oldukça riskli görünüyor.
Aslında haklısın. Ama sadece bu
söylediklerini baz alıp, kimseyi üzmemek için suni bir ruhsallık halinde
yazıp çizseydim eğer, bu da ben olmayacaktım. Bir taraf içimizdeki mutsuzluğu göstermekten, diğer taraf da bu
mutsuzluğu görmekten kaçıyor. Kısacası kendimizden kaçıyoruz. Ve ben bunu
istemiyorum. Bu iyi ya da kötüden öte
biraz tercih meselesi aslında. Sadece
“Ambivalans” için değil, kendime ait
ortaya koyduğum her şey için geçerli
bu. Ki eğer bu bir riskse, şarkılarım bu
konuda duyacağım riskten daha önemli benim için. Üzgünüm.
Klasik müzik eğitimi aldığını biliyorum. Elektronik müziğe geçişte eğitimin müziğini nasıl etkiledi peki?
Yıllarca akademik klasik müzik eğitimi aldım. Hayatım neredeyse böyle
geçti. Belki bu yüzden çok ufak bir ses
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Nejat Dimili

ya da bir detay üzerinde saatlerimi bazen günlerimi geçirebilecek disiplini
gösterebiliyorum. Ruhsal açıdansa, klasik müzikle elektronik müzik arasında
genetik bir bağ olduğunu düşünürüm
her zaman. Bu bağlamda klasik müziğin tanrısallığı ve elektronik müziğin
düşsel deformasyonu müziğimi ortaya
çıkarıyor.
“Ambivalans” bir Alman plak şirketi
olan Timezone Records’tan çıkma. Bu
süreci anlatır mısın bize? Neden Türk
bir şirket değil mesela?
Türkiye’deki plak şirketlerinin anlayışına uygun bir müzik yaptığım
söylenemez. Bununla birlikte onların
anlayışı da benim müziğime pek uygun değil maalesef. Bu nedenle Avrupa bazlı bir plak şirketi ile çalışmak,
müziğimle doğru orantılı işleyen bir
anlayışa neden olduğu gibi, bu sürecin
çok daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde
ilerlemesini sağladı.
Müzik piyasasına ve müzik dinleyicisine baktığında Türkiye’de yaptığın

müziğin karşılığı olduğuna inanıyor
musun peki?
Evet inanıyorum. Çünkü yapmış olduğum müzik her ne kadar elektronik
yapıda işleyen bir sound olsa da, kalbe hitap eden bir hali var. Ve bu benim için ince bir çizgi. Psikolojik bir
sound’un bulanıklığında kalbe süzülmek çok kolay değil. Türkiye’de insanlar bu tarz müziklere Avrupa’da yapılanlardan aşina daha çok ama aslında
bildikleri, dinledikleri bir sound bu. Bu
tarz bir müziğin dilinin Türkçe olmasına alışkın değiller belki de… Kırılma
noktası da tam burada başlıyor bence.
Bu açıdan bakarsak yaptığım müziğin
bu ülkede bir karşılığı var.
İstanbul’un müzik alanlarının daralması hakkında ne düşünüyorsun? Müziğin merkezinin Beyoğlu’dan Kadıköy’e
kayması, ama yine de alternatif müzik
için eski zamanlara göre daha az sahnenin olması… Müziğini yaparken
bunlara karşı ayakta kalmayı nasıl başarıyorsun?

Maalesef hiçbir şey eskisi gibi değil
artık bu şehirde. İstanbul eskiden de
çok kolay bir şehir sayılmazdı ama son
zamanlarda her şey daha da zorlaştı.
Buna, bu şehri ayakta tutan en önemli
etkenlerden biri olan müzik de dahil
tabii ki. Sadece müziğin merkezinden
öte birçok insanın hayatı Beyoğlu’ndan
Kadıköy’e kaydı artık. Bu duruma dışardan bakıldığında belki hoş bir hava
değişimi gibi görebiliriz ama temelinde
buna neden olan dinamiklere bakarsak, pek de hoş olmayan durumlardan
kaynaklandığını çok kolay söyleyebiliriz. Neyse, evet eskiye göre sahneler
azaldı, insanlar konserlere gitmeyi, müzik dinlemeyi artık iki kez düşünür hale
geldi. Müzisyen olarak bir yandan müziğimi yapıp bir yandan bunlara karşı
ayakta kalmayı yine müziğe borçluyum
sanırım. Her şeye rağmen bu konuda
çok umutsuz olmak istemiyorum. Şöyle de bir gerçek var ki alternatif müzik
dinleyici kitlesi, eskiye göre çok daha
bilinçli ve çok daha güçlü bir şekilde

varlığını koruyor. Bu da umut verici
tabii ki.
Artık çok az kişi CD’ye para yatırıyor. Dijital platformların bu büyüyü
bozduğunu mu, yoksa bunun alternatif
müzik için yeni yollar olduğunu mu düşünüyorsun?
CD bir büyü değildi bence. Ama
dijital platformların alternatif müzik
için gerçekten iyi bir yol olduğunu
düşünüyorum. Ama bununla birlikte
oluşan ciddi bir kirliliği de görmezden
gelemeyiz tabii. Hey şeye rağmen müzisyen ve dinleyici arasındaki bağın dijital platformlarda, CD’ye göre çok daha
samimi olduğunu söyleyebilirim.
Seni neler besler peki? Kimlerden
ve nelerden ilham alıyorsun şarkılarını
yazarken?
Aslına bakarsan bu her şey olabilir.
Bazen önünde duran bir bardak su bile
çok şey anlatabiliyor insana. Sanat adına bir şeyler üretmek, hayatla alıp veremediklerinle doğru orantılı biraz. Yani
bir kavgan yoksa eğer hayatla, yazıp
çizmeye de değer bir şey yok demektir
benim için.
Değişkenlik gösterse de, daha çok
sabaha karşı yazan bir adamım ben. Ve
beynimdekiler gerçek hayatta etkilendiklerimden ya da aldığım ilhamdan
daha ön planda olmuştur her zaman.
Çünkü gerçek hayatın sınırı var ama
beynimin yok.
“Ambivalans” şarkıları bir filme müzik olsaydı?..
Aslında
şarkılarımı
yazarken
hikâyem ne ise, ona dair kafamda sürekli bitmeyen filmler oynar. Ama sorduğun açıdan düşünecek olursak, belki
klasik olacak ama Fatih Akın filmi “Duvara Karşı” olabilir diyebilirim.
EN SON…
OKUDUM Oruç Aruoba’nın
“Yürüme”sini okudum. Her cümle
ayrı bir kitap.
İZLEDİM Jens Lien’in “The
Bothersome Man”ini… Ertesi gün
beynimde durmadan oynadı.
DİNLEDİM The Soft Moon.
GİTTİM Bozcaada! Döndüğümden beri mutsuzum.
GÖRDÜM Kendimi. Aynada.
Çok Sevmedim.

