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Seda Binbaﬂgil ile;

jazz global and local...

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 konferans›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›.
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Seda ile Aç›k Radyo’da baﬂlayan mikrofon arkadaﬂl›¤›m›z s›ras›nda ona sevgili
aziz dostum yerine sevgili Jazzizam diyerek hitap ederdim. Terzi kendi sökü¤ünü
dikemeyece¤i için onun Amerika’dan getirdi¤i haberleri dergimize aktarmak için
röportaj yapma keyfi de bana düﬂtü, Mar36

mara otelinin kafesinde buluﬂtuk ve Seda’n›n “ Bir zamanlar Amerika” öyküsünü dinledik.
Bilgi Üniversitesi ve Bo¤aziçi Üniversitesinde jazz dersleri verdi¤imden sürekli
olarak internet üzerinden dünyada jazz
e¤itimi konusundaki programlar› ve geliﬂmeleri takip ediyorum. Bu araﬂt›rmalar›m s›ras›nda “International Association
for Jazz Education”, IAJE, konferanslar›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›ld›m, ilgimi çekti ve baﬂkalar›na da kat›lmaya devam ettim. Bu kat›l›mlar s›ras›nda jazz dünyas›ndan birçok kiﬂi ile tan›ﬂt›m ve ayr›ca “Jazz Journalist Association’u , JJA, keﬂfettim. Buraya da üye oldum. Zamanla iliﬂkiler geliﬂti ve geçti¤imiz A¤ustos ay›nda New York Columbia
Üniversitesi’nin Jazz Studies bölümü ile
JJA’n›n birlikte düzenledi¤i bir konferan-

Seda Binbaﬂgil

sa davet edildim. Dünyan›n birçok yerinden gelen jazz gazetecilerinin ve yazarlar›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 davetlilerin geldi¤i de¤iﬂik ülkelerde jazz
müzi¤inin sosyal, kültürel ve etnik meseleler ile ne kadar iç içe oldu¤u, jazz’›n bu
konulardaki sorunlar›n ifade edildi¤i bir
platform olup olmad›¤› ve gelinen ülkedeki 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 kazanam›yorlarsa nelerin onlar› jazz müzisyeni olarak yaﬂatt›¤›, hülyalar› ve rüyalar›n›n ne oldu¤u idi.
Panelde s›ra bana gelince bu sorulara cevap 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 Müslüman oldu¤unu hat›rlatt›m ve ﬂöyle dedim:
“Burada 13 de¤iﬂik ülkeden gelmiﬂ gazeteci var ve ben de bunlardan birisiyim.
Ama ﬂu haritada görmüﬂ oldu¤unuz Türkiye’nin çevresindeki hiçbir ülkeden buraya gelen gazeteci yok. Bak›n Türkiye’de jazz var, ve ben buraya Türkiye’den
bir jazz muhabiri olarak davet edildim.
Ayr›ca, jazz müzisyenleri turneye ç›kt›klar› zaman Avrupa’n›n do¤usunda son
olarak geldikleri yer genellikle Türkiye’dir. Son olarak, Türk müzi¤i ve enstrümanlar›n›n da Bat› müzi¤ine aﬂina
kulaklara yabanc› gelebilece¤inden de
bahsetmeliyim.
Bütün bunlar› sizlere biraz sonra söyleyece¤im ﬂeyleri do¤ru perspektife koyabilmeniz 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›llardan beri ‹stanbul Do¤u ve Bat› kültürlerinin, sanatlar›n›n buluﬂtu¤u yerdir. Bat› her zaman bizim ve di¤er do¤u medeniyetlerinin yapt›klar› ile ilgilenmiﬂtir.
Evet, Türkiye’de “Nordic Jazz” gibi özgün, uluslararas› çapta tan›nm›ﬂ bir Türk
jazz sound’u var denilemez. Ancak ben
ﬂuna inan›yorum, böylesine ilginç bir konumda olan ülkenin müzi¤i bir gün böyle
bir sentezi içinden ç›karacak ve jazz’la
yapt›¤› bu buluﬂmadan da ortaya çok ilginç ﬂeyler ç›kacakt›r. Ayr›ca ﬂunu da biliriz ki; her sorun da bir f›rsat getirir.

Daha sonra ikinci soruya cevap verdim.
Amerika d›ﬂ›nda hiçbir ülkede jazz’›n sosyal, etnik ve kültürel sorunlar› ifade etti¤ine inanm›yorum. Türkiye’de de edilmiyor, Amerika’da ediliyor çünkü jazz Afrika kökenli Amerikal›lar›n kültürel tecrübesinden do¤an bir müziktir, ucu da onlar›n atalar›n›n çal›ﬂt›klar› pamuk tarlalar›na, kölelik günlerinin ac›lar›na uzan›r.
Bu yüzden de siyahî Amerikal›lar söyleyemedikleri ﬂeyleri müzikle ifade etmiﬂlerdir. 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 Amerika d›ﬂ›ndaki di¤er ülkelerde de durum
böyledir.
Tüm bunlar› anlat›rken sevgili jazzizam’›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. Türkiye’de jazz’›n baﬂlang›c›n›n, Nazi Almanya’s›ndaki bask›dan kaçan Musevi ve
Afrika kökenli Amerikal› müzisyenlerin
‹stanbul’a yerleﬂti¤i y›llara dayand›¤›
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dirmiﬂti. Di¤er kitab›n yazar› ise Türkiye’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.

söylenir. O devirde jazz ilk olarak ‹stanbul’daki Musevi ve H›ristiyan topluluklar› taraf›ndan dinlenmeye baﬂlam›ﬂ.
Daha sonra 1950’li y›llarda Amerika Birleﬂik Devleti D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n organize etti¤i jazz müzi¤i turneleri baﬂlad›.
Dave Brubeck, Dizzy Gillespie, Louis
Armstrong ve di¤erleri de¤iﬂik zamanlarda 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 gitti ve Dizzy ile çald› ama Amerika’y› sevmedi, gidip ‹sveç’e yerleﬂti. ‹lginç olan
Maffy’nin ‹sveç’teki jazz müzi¤ini derinden etkilemiﬂ olmas›d›r. O toplant›da ‹sveç’ten gelen bir gazeteci bunu bana teyit
etti, çok sevindim.
Tersine bir etkileﬂim de oldu, Dave Brubeck 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 konuyla ilgili söyleﬂilerinde.
Okay Temiz’den bahsettim, onun da bir
dönem ‹sveç’te yaﬂay›p sonra buraya dönmüﬂ dünyaca meﬂhur bir perküsyonist oldu¤unu söyledim.
Türkiye’de yay›nlanan Jazz Dergisi’nden,
Aç›k Radyo gibi jazz müzi¤ine büyük
önem ve yer veren baz› medya kuruluﬂlar›ndan, ‹stanbul Jazz Festivalinden, Akbank Jazz Festivalinden, Nardis, Babylon, ve ‹stanbul Jazz Center gibi dünyaca
tan›nm›ﬂ jazz kulüplerinden bahsettim.
Bu festivaller ile dünyada tan›nm›ﬂ birçok önemli jazz müzisyeninin en az bir
kere, hatta ço¤u zaman birçok kere Türkiye’ye geldi¤ini söyledim. Bunun hem
Türkiye’deki dinleyici hem de jazz müzisyenleri aç›s›ndan bir f›rsat oluﬂturdu¤unu belirttim.
Ayr›ca ﬂunlar› da söyledim:
Türkiye’nin dünya müzik piyasas›na verdi¤i baﬂka önemli isimler var. ‹smet S›ral, Arif Mardin ve Ahmet Ertegün Ame38

rika’daki jazz dünyas›na çok önemli etkiler yapm›ﬂ insanlard›r.
Türkiye’den son dönemlerde birçok okullu jazz müzisyeni yetiﬂiyor. Cengiz Baysal, Selen Gülün gibi Berklee mezunu
genç jazz müzisyenlerimiz var. Son zamanlarda jazz e¤itimine olan ilgi çok artt›, 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 sanat evlerinde jazz kurslar› veriliyor. Ancak 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 gelmiﬂti, benim de bu konuda oluﬂmuﬂ birçok görüﬂüm oldu¤undan Seda’n›n cevab›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 düﬂünerek buradan gitmeden önce de¤iﬂik
müzisyenlere bunu sormuﬂtum. Ço¤u bu
soruya benzeri bir cevap verdiler.
Hiç birisi ileride günün birinde tüm dünyan›n kendilerini tan›yaca¤›n› beklemiyorlar. Ama ileride bir Türk jazz tarihi
yaz›l›rsa kendilerinin de o tarihte yer almas›n›, kendi kay›tlar› üzerinden de bir
yorum yap›lmas›n› istiyorlar. Hepsi jazz
tarihinin kilometre taﬂlar›ndan birisi olmak istiyorlar. Bana göre de bu gerçekten çok yüce bir cevap.
Türkiye’nin konumu da onlar› çok ilgilendirdi. 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 kitaptan bahsettim. ‹ki kitap da Türkiye
üzerineydi ve her ikisi de birbirinin tersine görüﬂler içeriyordu. Burada en önemli
olan ﬂey bu de¤erlendirmeyi yaparken konuya nas›l bir perspektiften bakt›¤›n›z.
Kitaplardan birisinde Avrupa’dan ‹stanbul’a gelen bir yazar oray› son derece
farkl› ve egzotik bir ﬂehir olarak nitelen-

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 konuda neler demiﬂ:
Bak›n bugün dünyan›n her yerinde jazz
var, sizce bu neden? Çünkü jazz tarihler
boyunca hep esnek ve özgürlüklerin müzi¤i oldu, kap›lar›n› her zaman di¤er kültürlere 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 yerde durmad›. Jazz hiçbir kültüre yukar›dan bakmad›¤› için dünyan›n her yerine
da¤›ld› ve sevildi, de¤iﬂik kültürlerle beslendi ve geliﬂti.
Ama son 25 y›ldan beri Avrupal› jazz müzisyenleri kendi geliﬂimleri için art›k pek
de Amerika’ya bakm›yorlar. Ben Türkiye’ye gelen yabanc› müzisyenler ile konuﬂuyorum, 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› yenilikler getirmiyor.
Ben bunlar› söyleyince epey tart›ﬂma ç›kt›, Amerikan jazz’›n›n önemli eleﬂtirmenlerinden ve sözünü sak›nmayan yazarlar›ndan Stanley Crouch ﬂöyle bir görüﬂ
bildirdi:
“Bu saçma, bugün herhangi bir soloyu
yapmak bile muazzam bir risk almakt›r!”
Ama paneldeki di¤er baz› yabanc› gazeteciler de söz alarak, Amerika’n›n jazz’›
kendi s›n›rlar› içerisinde tuttu¤unu ve Avrupa’ya fazla yönelmedi¤ini düﬂünüyorlar. Hâlbuki bu iki taraf birbirlerine yaklaﬂabilse 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, onlar› da birisi gazeteci olarak benimle konuﬂursa 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.

