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S
ak›n yukar›daki bafll›¤a bak›p
da bizim dergiye bir haller oldu
demeyin, henüz ‹ngilizce olarak
yay›nlanmaya bafllamad›k, ama
Allah söyletiyor, çok yak›nda bu

da gerçekleflirse flaflmay›n. Sevgili kalem
arkadafl›m›z, gerçek bir jazz emekçisi
olan Seda Binbaflgil geçti¤imiz A¤ustos
ay›nda bu konudaki ilk ad›mlar› att›.
Jazz’›n yüre¤i say›lan Amerika’da yedi
düvelden gelen jazz gazetecilerinin kon-
ferans›na gitti ve son derece ilginç bir
toplant›ya kat›ld›, düflüncelerini onlarla
paylaflt› ve bana göre bizim derginin de
‹ngilizce manfletinin bas›lmas›n›n ilk
ad›mlar›n› att›.

Seda ile Aç›k Radyo’da bafllayan mikro-
fon arkadafll›¤›m›z s›ras›nda ona sevgili
aziz dostum yerine sevgili Jazzizam diye-
rek hitap ederdim. Terzi kendi sökü¤ünü
dikemeyece¤i için onun Amerika’dan ge-
tirdi¤i haberleri dergimize aktarmak için
röportaj yapma keyfi de bana düfltü, Mar-

mara otelinin kafesinde bulufltuk ve Se-
da’n›n “ Bir zamanlar Amerika” öyküsü-
nü dinledik. 
Bilgi Üniversitesi ve Bo¤aziçi Üniversite-
sinde jazz dersleri verdi¤imden sürekli
olarak internet üzerinden dünyada jazz
e¤itimi konusundaki programlar› ve ge-
liflmeleri takip ediyorum. Bu araflt›rmala-
r›m s›ras›nda “International Association
for Jazz  Education”, IAJE, konferansla-
r›n›n varl›¤›n› ö¤rendim, daha sonra New
York’da oldu¤um bir gün konferans›n
kald›¤›m otelin hemen karfl›s›nda yap›ld›-
¤›n› tesadüfen ö¤renerek ilk defa kat›l-
d›m, ilgimi çekti ve baflkalar›na da kat›l-
maya devam ettim. Bu kat›l›mlar s›ras›n-
da jazz dünyas›ndan birçok kifli ile tan›fl-
t›m ve ayr›ca “Jazz Journalist Associati-
on’u , JJA, keflfettim. Buraya da üye ol-
dum.  Zamanla iliflkiler geliflti ve geçti¤i-
miz A¤ustos ay›nda New York Columbia
Üniversitesi’nin Jazz Studies bölümü ile
JJA’n›n birlikte düzenledi¤i bir konferan-
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sa davet edildim. Dünyan›n birçok yerin-
den gelen jazz gazetecilerinin ve yazarla-
r›n›n bir araya gelerek de¤iflik panellerde
konufltu¤u bir konferans ilk defa yap›l›-
yordu. Konferans›n ana konusu ve temas›
“Jazz Global and Local” idi, daha sonra
bu flemsiye teman›n alt›nda de¤iflik alt
bafll›klar ile çeflitli paneller yap›ld›.
Benim kat›ld›¤›m panelin konusu ise da-
vetlilerin geldi¤i de¤iflik ülkelerde jazz
müzi¤inin sosyal, kültürel ve etnik mese-
leler ile ne kadar iç içe oldu¤u, jazz’›n bu
konulardaki sorunlar›n ifade edildi¤i bir
platform olup olmad›¤› ve gelinen ülkede-
ki gazetecili¤in küresel dünyadaki yerinin
ne oldu¤u idi. Bu ülkelerde jazz’›n ve jazz
müzisyenlerinin ne durumda oldu¤u ve
sadece jazz çalarak hayatlar›n› kazan›p
kazanamad›klar› da merak konusuydu.
Bunun devam› olarak da e¤er para kaza-
nam›yorlarsa nelerin onlar› jazz müzisye-
ni olarak yaflatt›¤›, hülyalar› ve rüyalar›-
n›n ne oldu¤u idi. 
Panelde s›ra bana gelince bu sorulara ce-
vap vermeden önce kat›l›mc›lara sanal
bir Türkiye haritas› çizerek ülkemizin

içinde bulundu¤u problemli bölgeyi ve
komflular›n› hat›rlatt›m. Bulgaristan ve
Yunanistan d›fl›nda komflular›m›z›n Do-
¤umuz ve Güneydo¤umuzda s›ras› ile
Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak
ve Suriye oldu¤unu gördüler.  Onlara Do-
¤udaki baz› istisnalar d›fl›nda bu bölgede
de¤il jazz müzisyeni jazz kavram›n›n bile
olmad›¤›n›, bu ülkelerin ço¤unun Müslü-
man oldu¤unu hat›rlatt›m ve flöyle dedim:
“Burada 13 de¤iflik ülkeden gelmifl gaze-
teci var ve ben de bunlardan birisiyim.
Ama flu haritada görmüfl oldu¤unuz Tür-
kiye’nin çevresindeki hiçbir ülkeden bu-
raya gelen gazeteci yok. Bak›n Türki-
ye’de jazz var, ve ben buraya Türkiye’den
bir jazz muhabiri olarak davet edildim.
Ayr›ca, jazz müzisyenleri turneye ç›kt›k-
lar› zaman Avrupa’n›n do¤usunda son
olarak geldikleri yer genellikle Türki-
ye’dir. Son olarak, Türk müzi¤i ve ens-
trümanlar›n›n da Bat› müzi¤ine aflina
kulaklara yabanc› gelebilece¤inden de
bahsetmeliyim.
Bütün bunlar› sizlere biraz sonra söyleye-
ce¤im fleyleri do¤ru perspektife koyabil-
meniz için anlat›yorum. 
Bir aç›dan bak›p Türkiye’de jazz nam›na
hiçbir fley yok da diyebilirsiniz veya di¤er
yönden bak›p böylesine zor bir bölgede ve
de¤iflik kültürde ne kadar çok jazz varm›fl
da diyebilirsiniz. 
Ben ikinci görüflü savunuyorum. Yüzy›l-
lardan beri ‹stanbul Do¤u ve Bat› kültür-
lerinin, sanatlar›n›n bulufltu¤u yerdir. Ba-
t› her zaman bizim ve di¤er do¤u medeni-
yetlerinin yapt›klar› ile ilgilenmifltir.
Evet, Türkiye’de “Nordic Jazz” gibi öz-
gün, uluslararas› çapta tan›nm›fl  bir Türk
jazz sound’u var denilemez. Ancak ben
fluna inan›yorum, böylesine ilginç bir ko-
numda olan ülkenin müzi¤i bir gün böyle
bir sentezi içinden ç›karacak ve jazz’la
yapt›¤› bu  buluflmadan da ortaya çok il-
ginç fleyler ç›kacakt›r. Ayr›ca flunu da bi-
liriz ki; her sorun da bir f›rsat getirir.

Daha sonra ikinci soruya cevap verdim.
Amerika d›fl›nda hiçbir ülkede jazz’›n sos-
yal, etnik ve kültürel sorunlar› ifade etti-
¤ine inanm›yorum. Türkiye’de de edilmi-
yor, Amerika’da ediliyor çünkü jazz Afri-
ka kökenli Amerikal›lar›n kültürel tecrü-
besinden do¤an bir müziktir, ucu da onla-
r›n atalar›n›n çal›flt›klar› pamuk tarlala-
r›na, kölelik günlerinin ac›lar›na uzan›r.
Bu yüzden de siyahî Amerikal›lar söyleye-
medikleri fleyleri müzikle ifade etmifller-
dir. Türkiye’de bu tip sorunlar vard›r ama
biz onlar› büyürken dinledi¤imiz kendi
türkülerimizle ve folklorik flark›lar›m›zla
ifade ederiz, jazz ile etmeyiz. Bence Ame-
rika d›fl›ndaki di¤er ülkelerde de durum
böyledir.

Tüm bunlar› anlat›rken sevgili jazzi-
zam’›n gözleri parl›yordu, New York’ta
konuflurken hissetti¤i duygu ve heyecan›
bir kere daha yaflad›¤›n› hissettim. Onun
heyecan› beni de etkiledi ve dinlemeye
devam ettim.
Sonra Türkiye’deki jazz’› anlatt›m. Tür-
kiye’de jazz’›n bafllang›c›n›n, Nazi Al-
manya’s›ndaki bask›dan kaçan Musevi ve
Afrika kökenli Amerikal› müzisyenlerin
‹stanbul’a yerleflti¤i y›llara dayand›¤›
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söylenir. O devirde jazz ilk olarak ‹stan-
bul’daki Musevi ve H›ristiyan toplulukla-
r› taraf›ndan dinlenmeye bafllam›fl.
Daha sonra 1950’li y›llarda Amerika Bir-
leflik Devleti D›fliflleri Bakanl›¤›n›n orga-
nize etti¤i jazz müzi¤i turneleri bafllad›.
Dave Brubeck, Dizzy Gillespie,  Louis
Armstrong ve di¤erleri de¤iflik zamanlar-
da Türkiye’yi ziyaret ettiler. 
Bunlar›n 2 çeflit etkisi oldu. Dizzy geldi-
¤inde burada Maffy Falay’› keflfetti ve
onu Amerika’ya ça¤›rd›. Maffy oraya git-
ti ve Dizzy ile çald› ama Amerika’y› sev-
medi, gidip ‹sveç’e yerleflti. ‹lginç olan
Maffy’nin ‹sveç’teki jazz müzi¤ini derin-
den etkilemifl olmas›d›r. O toplant›da ‹s-
veç’ten gelen bir gazeteci bunu bana teyit
etti, çok sevindim. 
Tersine bir etkileflim de oldu, Dave Bru-
beck Türkiye’ye geldi ve burada dinledi¤i
ritimlerden etkilendi, bu ritimlerden yola
ç›karak onu as›l Dave Brubeck yapan
“Timeout” albümünü ç›kartt›. Brubeck,
bu albümde yer alan ünlü parças› “Blue
Rondo A’la Turc”ün 9/8lik ritminin esin
kayna¤›n›n Türkiye oldu¤unu anlat›r ko-
nuyla ilgili söyleflilerinde.
Okay Temiz’den bahsettim, onun da bir
dönem ‹sveç’te yaflay›p sonra buraya dön-
müfl dünyaca meflhur bir perküsyonist ol-
du¤unu söyledim.
Türkiye’de yay›nlanan Jazz Dergisi’nden,
Aç›k Radyo gibi jazz müzi¤ine büyük
önem ve yer veren baz› medya kuruluflla-
r›ndan, ‹stanbul Jazz Festivalinden, Ak-
bank Jazz Festivalinden, Nardis, Baby-
lon, ve ‹stanbul Jazz Center gibi dünyaca
tan›nm›fl jazz kulüplerinden bahsettim.
Bu festivaller ile dünyada tan›nm›fl bir-
çok önemli jazz müzisyeninin en az bir
kere, hatta ço¤u zaman birçok kere Tür-
kiye’ye geldi¤ini söyledim. Bunun hem
Türkiye’deki dinleyici hem de jazz müzis-
yenleri aç›s›ndan bir f›rsat oluflturdu¤u-
nu belirttim.
Ayr›ca flunlar› da söyledim:
Türkiye’nin dünya müzik piyasas›na ver-
di¤i baflka önemli isimler var. ‹smet S›-
ral, Arif Mardin ve Ahmet Ertegün Ame-

rika’daki jazz dünyas›na çok önemli etki-
ler yapm›fl insanlard›r.
Türkiye’den son dönemlerde birçok okul-
lu jazz müzisyeni yetifliyor. Cengiz Bay-
sal, Selen Gülün gibi Berklee mezunu
genç jazz müzisyenlerimiz var. Son za-
manlarda jazz e¤itimine olan ilgi çok art-
t›, üniversitelerde jazz e¤itimi bafllad›.
D›flar›da e¤itim görmüfl Ayd›n Esen gibi
önemli müzisyenler bu okullarda dersler
vermeye bafllad›lar. Simya Galeri gibi sa-
nat evlerinde jazz kurslar› veriliyor. An-
cak hala Türkiye’de jazz prestijli ve elit
kesimin müzi¤i olarak kabul ediliyor.
Türk jazz müzisyenlerinin de çok az› yurt
d›fl›nda tan›n›yorlar, bunlar gerçek. 

S›ra flimdi de son sorunun cevab›na gel-
miflti, benim de bu konuda oluflmufl bir-
çok görüflüm oldu¤undan Seda’n›n ceva-
b›n› çok merak ediyordum. Acaba parasal
konulardaki tüm olumsuzlulara ra¤men
neden bizim müzisyenlerimiz hala jazz
çalmaya devam ediyorlard›.
Ben böyle bir sorunun gelebilece¤ini dü-
flünerek buradan gitmeden önce de¤iflik
müzisyenlere bunu sormufltum. Ço¤u bu
soruya benzeri bir cevap verdiler. 
Hiç birisi ileride günün birinde tüm dün-
yan›n kendilerini tan›yaca¤›n› beklemi-
yorlar. Ama ileride bir Türk jazz tarihi
yaz›l›rsa kendilerinin de o tarihte yer al-
mas›n›, kendi kay›tlar› üzerinden de bir
yorum yap›lmas›n› istiyorlar. Hepsi jazz
tarihinin kilometre tafllar›ndan birisi ol-
mak istiyorlar. Bana göre de bu gerçek-
ten çok yüce bir cevap.
Türkiye’nin konumu da onlar› çok ilgilen-
dirdi. Türkiye’nin imaj› hakk›nda farkl›
görüfller vard›. Ben de onlara Amerika’da
okudu¤um y›llarda Türkiye üzerine bir
konuflma haz›rlarken yararland›¤›m 2 ki-
taptan bahsettim. ‹ki kitap da Türkiye
üzerineydi ve her ikisi de birbirinin tersi-
ne görüfller içeriyordu. Burada en önemli
olan fley bu de¤erlendirmeyi yaparken ko-
nuya nas›l bir perspektiften bakt›¤›n›z.
Kitaplardan birisinde Avrupa’dan ‹stan-
bul’a gelen bir yazar oray› son derece
farkl› ve egzotik bir flehir olarak nitelen-

dirmiflti. Di¤er kitab›n yazar› ise Türki-
ye’ye do¤u s›n›rlar›m›zdan giren birisi idi
-ki bu bölge Türkiye’nin daha az geliflmifl
bölgelerinden birisidir-,  o da Türkiye’ye
girifl yapt›¤›nda, “nihayet aflina oldu¤um
bat› medeniyetine ayak basman›n verdi¤i
güveni hissetmifltim” diye tan›mlam›flt›.
Bu farkl› izlenimler, Türkiye’ye alg›lar›n
ne kadar genifl bir yelpazeye yay›ld›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan ilgi çekiciydi.

Günün bitiminde tüm konuflmac›lar›n yer
ald›¤› son bir panel yap›lm›fl ve içerisinde
Seda’n›n da oldu¤u 13 kifliye 3 er dakika
görüfl bildirme zaman› verilerek flu soru
sorulmufl: Küresel olarak bak›l›nca bugün
jazz nerededir?
Türkiye’den gelen gazeteci bak›n bu ko-
nuda neler demifl:
Bak›n bugün dünyan›n her yerinde jazz
var, sizce bu neden? Çünkü jazz tarihler
boyunca hep esnek ve özgürlüklerin mü-
zi¤i oldu, kap›lar›n› her zaman di¤er kül-
türlere açt›, hatta onlara kendisi ulafl›p
tan›mak istedi. De¤iflik kültürlerden ald›-
¤› fleylerle yenilikler yaratt›, fusion oldu,
free jazz oldu, hiçbir zaman oldu¤u yer-
de durmad›. Jazz hiçbir kültüre yukar›-
dan bakmad›¤› için dünyan›n her yerine
da¤›ld› ve sevildi, de¤iflik kültürlerle bes-
lendi ve geliflti.
Ama son 25 y›ldan beri Avrupal› jazz mü-
zisyenleri kendi geliflimleri için art›k pek
de Amerika’ya bakm›yorlar. Ben Türki-
ye’ye gelen yabanc› müzisyenler ile konu-
fluyorum, Amerika onlar› art›k eskisi gibi
heyecanland›rm›yor. 
Amerika ise kendi d›fl›nda dünyan›n di-
¤er bölgelerinde olan bitene biraz da
kafllar› çat›k olarak bak›yor. Bu arada
kendisi de genellikle ortalarda bir yerde
duruyor, eskiden oldu¤u gibi çarp›c› ye-
nilikler getirmiyor.
Ben bunlar› söyleyince epey tart›flma ç›k-
t›, Amerikan jazz’›n›n önemli elefltirmen-
lerinden ve sözünü sak›nmayan yazarla-
r›ndan Stanley Crouch flöyle bir görüfl
bildirdi:
“Bu saçma, bugün herhangi bir soloyu
yapmak bile muazzam bir risk almak-
t›r!”
Ama paneldeki di¤er baz› yabanc› gaze-
teciler de söz alarak, Amerika’n›n jazz’›
kendi s›n›rlar› içerisinde tuttu¤unu ve Av-
rupa’ya fazla yönelmedi¤ini düflünüyor-
lar. Hâlbuki bu iki taraf birbirlerine yak-
laflabilse her ikisi için de müzik aç›s›ndan
büyük bir fayda olabilir. 

Sohbetimiz bir Nehir Söyleflisi havas›nda
çabucak akt› gitti, benim de yukar›daki
konular üzerine baz› görüfllerim var, on-
lar› da birisi gazeteci olarak benimle ko-
nuflursa aç›klayaca¤›m. 
Ancak flu kadar›n› söyleyeyim, gördüm ki
sevgili Jazzizam art›k gerçek bir küresel
jazz insan› olmufl, s›ra ülkemizin di¤er
gazetecilerine gelmifl.
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