Sultan Tunç
Kendi tabiriyle "%50 hiphopçu": Almanya'da bacak kadar çocukken rap'ler düzmeye başla
yan Tunç, bir konser sonrası bir gazetede çıkan "Türk rap'inin sultanı" başlığını benimseyip
Sultan Tunç adını giyindi... Yılların emeğini ve inadını ancak bu sene "Saygı Değer Şarkılar"
albümünde toplayabilen Tunçla, bir süredir yaşadığı Beyoğlu'nda buluşup konuştuk ve
albümünde, Jamaika'dan Anadolu'ya farklı ezgilere açtığı kapılardan içeri daldık».

DuvaRA mı
KonuşuYORum?
Hiphop'tan önce nasıl bir bağın oldu
müzikle?
Sultan Tunç: Evde daima müzik var
dı. Babam zurna ve tulum çalardı,
amcam müzik hocasıydı. Ben de ba
bama evde orgla eşlik ederdim.
0 günlerden aklında yer etmiş par
çalar neler?
Selda, Edip Akbayram... Veya Feyzullah Çınar: Süperdi, o da Almancıydı
bir dönem... Çocukluğumda, yabancı
lara yönelik yayın yapan Köln Radyo
su popülerdi. Yüksel Pazarkaya -Al
manya'da radyo programı yapan ilk
Türk- Cem Karaca, Barış Manço,
Moğollar filan çalardı. Onun progra
mının olduğu akşamlar Türk evlerin
de televizyon geri planda kalırdı.
Hiphop'a nasıl ilgi duydun?
11 yaşındaydım. Abim, okulda bir DJ
arkadaşından bir plak almış: Run
DMC'nin "TougherThan Leather"ı.
Çok etkilendim ve ondan sonra hep
si benden dört-beş yaş büyük tiplerle
takıldım. Okulda benim gibi hiphop'u
çok seven bir çocuk bulunca, hemen
bir grup kurmaya karar verdik, Scho01 Posse One isminde. Amerikalıların
şarkı sözlerini ezberliyorduk ve sanki
çok önemli bir şey yapıyormusuz gibi
hissediyorduk. Müzik hocasına "bize
müzik odasını verebilir misiniz, prova
yapmak istiyoruz" dedim. Alkolik bir
bayan öğretmendi, süper birisiydi.
"Alın anahtarı, çarşamba günleri çalı
şın, ama sene sonunda okul parti
sinde konser vereceksiniz" dedi. Sa
hiden sene sonunda sahneye çıktık.
Düşünüyorum da, nasıl cesaret etti
ğimizi kavrayamıyorum. Rap'in ne ol
duğunu bile bilmiyorduk. Amerikan
MTVsi Almanya'da çıkmıyordu, ora
da Yo! isimli bir rap programı vardı,
sonradan kasetlerini bulup kopyala
maya başlamıştık.
Run DMC ile Selda şarkıları arasın
da bir paralellik var mıydı sence?
Yoksa tamamen farklı bir şeye ka
pıldığını mı düşünüyordun?
Paralellik var. Ailemin dinlediği mü
ziklerde hep protest bir taraf oldu.
Siyasî fikirleri olan bir aileydi bizimki

ler. Amcam siyasî mülteci olarak ge
lip ilk dört sene bizim evde kalmıştı,
eğitimimizi o yönlendirdi. İnce ruhlu,
sanatçı biridir. Türkiye'de öğretmen
ler sendikasındandı, burada arkada
şını vurmuşlardı, o da Almanya'ya
kaçmıştı... Hiphop hiç özenti gibi gel
medi bana, kendi müziğimmiş gibi
hissettim, birebir adapte oldum.
Amerika'da nasıl zenciler varsa, Al
manya'da da Türkler vardı.
Aile yapından bahsetsene biraz...
Sivaslıyız. Arkadaşlarla konuşurken,
benzer geçmişlerimiz olduğunu farkediyoruz: Çok fakir aileler, iş-güçyok,
okula gitmeye ayakkabıları yok... Za
manında sülale Ankara'ya göç et
miş, orada çalışmışlar. Babam as
kerken, Almanya için loto gibi istek
formları dolduruluyormuş. Sevdiği bir
.yüzbaşı aracılığıyla babam da form
doldurmuş, kabul edildiği haberi ge
lince Almanya'ya gitmiş. Düğünlerde
zurna çalmış, Neşet Ertaş gelirmiş
yaşadığı bekar evlerine konsere... Bir
sene sonra, annemle abimi Alman
ya'ya almış. Ben orada doğmuşum.
Babanın işi müzisyenlik mi?
Hayır, 32 senedir demir döküm işin-

küm işi var, Mercedes'e, Opel'e motor yapıyorlar: Babamın çalıştığı yer. Bir de
Ferrero çikolata fabrikası var: Annemin çalıştığı yer.
Ailen hâlâ orada mı?
Aynı kentteler, ama başka eve taşındılar. Türkler arasında, Türkiye'ye dönmeyip]
orada yatırım yapalım modası başladığında -bu moda hâlâ sürüyor- bir ev aldı
lar Alman mahallesinden. Babamın her zaman "iki sene sonra nasılsa gidece
ğiz" anlayışı vardı. O psikolojiyle büyüdük. Ama Türkiye'deki siyasî çalkantılar
yüzünden "çocukların geleceğiyle oynamayalım" fikri baskın çıktı.
İyi Almanca bilirler mi?
Hayır. Gitme fikri yüzünden Almancayı öğrenmediler. Şimdi annem emekli oldu
Almancası, sosyal ilişkileri babamdan daha iyi. Türkçe okuma yazma bilmiyor
du, önce kendi kendine Türkçe öğrendi, şimdi de Almanca öğreniyor kurslarda.
Almanlar Türkçeye niye merak salmıyor?
Öyleleri var. Birçok arkadaş buraya Türkçe öğrenmeye geldi. Orada, Türkler sos-j
yoloji eğitimi alsın, Almanlar da Türkçe öğrensin gibi bir yönlendirme var. TürkAlman evlilikleri de arttı. Türk gençlerinin özgürlüğü anne-babalarından farklı. İç
lerinde burukluk yok. Babamın işyerine ara sıra giderdim, Alman ustasını görün-1
ce ezilir, büzülür, çok saygılı davranırdı. "Ekmeklerini yiyoruz, biz misafiriz" diye
düşünürdü. Gençlerse "biz buranın parçasıyız" diyorlar. Babamların hayatı mah
voldu, ama bizim kuşak için iyi oldu Alman
"Almanlar bizi eziyor" lafına katılamıyorum. Türkiye'de ya... Yaşlı kuşak Alınanlarda hâlâ II. Dünya
insanlar daha çok eziliyor, daha çok haksızlık var.
Savaşı psikolojisi var. Ama şimdiki Alman
gençler farklı. Çünkü hepsi Türklerle büyüdü.
Burda yaşamış olsam, kesin terörist olurdum.
Ortak oluşmuş bir kültür var.
de çalışıyor. Zurnayı bıraktı, çünkü
Türklerden bahsederken hep "birinci - ikinci kuşak" aynmı yapıyoruz. Aynı
çok kilolu. Küçüklüğümden hatırladı
şey Almanlar için de geçerli galiba: Türklerin gelişini birebir yaşamış yetişkin
ğım ilk görüntüler Almanya'daki dü
lere birinci kuşak, Türklerle birlikte büyüyenlere ikinci kuşak diyebiliriz.
ğünlerdir: Babam, yüzü patlayacak
Kesinlikle.
gibi şişmiş, zurna çalıyor...
Duvarlarda "Türken Raus" yazıları kalmadı mı?
Oranın düğünleri buranınkilerden
Nerde yaşadığına bağlı. Nerde Türk yoksa, orada daha çok yabancı düşmanlığı1
farklı mı?
var. Ben oturduğum yerlerde artık o yazıları görmüyorum.

I

Çok "trash"! Aynı Kusturica filmleri
gibi. Spor salonlarında olurdu. Her
kes haftasonu düğünü beklerdi. So
nu evlilikle biten tanışmalar yine dü
ğünlerde olurdu. Kızların kendini gös
terebilecekleri yerler düğünlerdi.
Hangi şehirde yaşadınız?
Frankfurt'a yakın, Stadtallendorf'da
büyüdüm. 20 bin nüfusun 15 bini
Türk. İki fabrika var, bütün Türkler o
iki fabrikada çalışır. Birinde demir dö

Ömrünün yarısı hiphop'la geçmiş. Rap'te Türkçeye ne zaman başladın?
Cartel'den önce de Türkçe denemelerim vardı. İlk olarak "Deli Çocuk" diye bir
parçada "dazlaklar peşimizde..." gibi sözler yazmıştım. Klasik konular yani. O
zamanlar Public Enemy etkisi altındaydım. Kendine bir düşman yaratmak isti
yorsun: 90'ların başında da Almanya'da ırkçı dazlak olayları çoktu... 93-94'te
Türkiye'de özel televizyonlarla bir pop furyası oldu, Almanya'da o kanalları sey
retmeye başladık. Bir Türkiye fikri doğdu bizde. Türkçe rap bu yüzden gelişti.
Bütün hiphop kültürünü Türkler kurdu Almanya'da. Çok emek sarfettiler. Ama
popülerleşmeye başladıkları noktada, Türklere geçit verilmedi. Hep yerel televiz
yonlara indirgenmek istendiler.
Göçmen işçi çocuklar! arasında, neden mesela İtalyanlar veya Yugoslavlar

değil de, Türkler hiphop'u bu kadar
benimsedi?
Amerika'daki zencilerin yerine ken
dilerini çok hızlı koyabildiler. Türkler
acı çekmeye bayılıyorlarmış gibi geli
yor bana. Aslında Almanların Türkle
rin üzerinde o kadar baskısı yok,
"bizi eziyorlar" laflarına son birkaç
senedir tam anlamıyla katılamıyo
rum. Çünkü burada insanlar daha
çok eziliyor. Türkiye'de daha çok
haksızlık var. Burda yaşamış olsam,
kesin terörist olurdum. Gerçekten
söylüyorum. Birkaç ay Küçük Armutlu'da teyzemlerin yanında kaldım,
onlar bambaşka bir hayat yaşıyor.
Almanya'daki rap sözlerine, bu
bahsettiğin değişim yansıyor mu?
Klasik hiphop söylemi aşılamadı.
Oysa dazlaklar filan pek kalmadı.
Mesela okulda öğretmenlerimle so
run yaşamadım ben. Genelde 68
kuşağı öğretmenlerdi bunlar. Irkçılıksa, Almanya'da olduğu kadar, bur
da da var. Almanya'da hakkımı so
nuna kadar arayabilirim mahkeme
de. Ama burda korkuyorum, polise
bulaşmamaya çalışıyorum.
Almanya'daki Türklerin hayat ko
şulları bir takım mücadeleler sonu
cu mu değişti, yoksa zaman mı
taşlan yerine oturttu?
Türklerin ne gibi bir mücadele yap
tıklarını düşünüyorum şimdi. Bence
zamanın etkisi oldu. II. Dünya Savaşı'ndan çıkmış yaşlı Alman nesil ge
ri planda kaldı, Türklerle birlikte bü
yüyen kuşaklar ön plana geçti...
Maddiyat da çok önemli. Türkler,
yabancılar para kazanmaya başladı.
Şimdi Türkler giderse, ekonomi ba
tar diye korkuyorlar.
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çok sevmiştim. Buna paralel olarak
özgün müzik de çok dinliyordum. Kı
zılırmak'tan İlkay Akkaya'nın sesin
den etkileniyordum. Aslında beni
ruhsal oiarak çok aşağıya çekiyor
du. Ama şarkı sözlerinin çok yardı
mını gördüm, beni başka şeylere
yöneltti. Türkçem kötüydü. Üç sene
sadece okudum, kendimi kapattım,
çalıştım, konser bile vermedim.
Neler okudun?
Türkiye hakkında pek bir şey bilmi
yordum. Türk gazeteleri okumaya
başladım. Klasikleri, Yaşar Kemal'i,
Aziz Nesin'i okumaya çalıştım. Karacaoğlan'ı, Pir Sultan'ı tanımak iste
dim. "Ne sen beni unut, ne de ben
seni" gibi sözleri hiphop olarak ta
sarlıyordum.
Müzik hayatındaki önemli dönüm
noktalarını anlatır mısın?
Okulda kurduğumuz Victimz of Choice grubundan bahsetmem lazım:
Almanya'daki ilk üç hiphop grubun
dan biri. Sahneye yirmi kişi akıyor
duk. ÇoğuTürktü. Dansçılar, DJ'ler,
graffiticiler ve MC'Ier...
İsminiz nerden geliyordu?
"Seçilmişler" ismi üzerine çok kafa
yorduk, özgüven veriyordu:. Önce
hiçtik, sokakta gezen, haylaz çocuk
lardık. Her şeyimizi müziğe kanalize
ettik. Belediye ve sosyal pedagoglar
çok destek verdi. Islahevlerinde
konserler, diskolarda partiler yaptık,
Alman televizyonu hakkımızda bel
gesel hazırladı. Ama 95'te, tam po
pülaritemizin arttığı zaman grup da
ğıldı. O gruptan -biri ben- üç kişi
profesyonel olarak devam etti müzi
ğe. 95'ten itibaren canlı enstrüman
larla sahneye çıkmaya karar verdim.

Buraya gelince bütün gün döner yiyeceğimi sanıyordum,
ama ağzıma bile koymuyorum. Burda neden kimse
açmıyor Alman tarzı döner satan bir yer?

Bu süreçte Türkler arasından hiç
mi sesini yükselten olmadı yani?
Ordaki Türkler, hep Türkiye'deki po
litik savaşları sürdürmüştür. Orda
da PKK vardır, Dev-Sol vardır, ülkü
cülük vardır. Özellikle Millî Görüş
çevresi çok kapalı devre yaşamış
tır... Toplum olarak kendimizi enteg
re etmeye karşı direndik. Ama bu
değişiyor. İnsanlar farkına vardılar,
şöyle demeye başladılar: "Biz bura
da kalıyoruz. Türkiye'den bize ne!..
Yıllardır bizi sömürüyorlar, izne gitti
ğimizde kazık atıyorlar, yeşil serma
ye, Jet-Pa paralarımızı batırıyor. Artık
kendi işimize bakalım..." Eski bağ
koptu. Şimdi başka örgütlenme bi
çimleri var. Türkler yerel politikada
seslerini duyuruyor, Alman siyasî
partilerine girip yükselebiliyor. Me
sela Ozan Ceyhun'u çok tutuyorum.
Ama Cem Özdemir biraz artist.
Türk pop furyasından bahsettin.
Seviyor muydun o şarkıları?
Hayır. Ama mesela burda hiç tutul
mayan Ahmet'i (Ah Canım Ahmet)

Canlı çalındığında hiphop klişele
rinden biraz uzaklaşma imkânı da
oluyor galiba...
1998'de bir albüm kaydettik, Türki
ye'de çıkarmaya çalışıyorduk. Ama
deprem sonrası proje yattı. Başka
arayışlara girdim, farklı müzikler din
lemeye başladım. Hiphop'tan biraz
soğudum. Bu kültürün yaygınlaşma
sı için çok çalışmıştık. Dükkanlar
dan sprey çalardık, bütün gün du
varlara graffiti yapardık. Zaman o
kadar değişti ki, artık annesi Alman
çocuğun elinden tutup dükkana hip
hop pantolonu almaya, sprey alma
ya gidiyordu. Çok kızıyorduk. O ama
tör ruh, ciddiyet ve samimiyet
95'ten sonra kaybolmaya başladı... j
2001'de tesadüfen Afrit'le (Cem
Buldak) tanıştım. Onun da benimle
aynı background'u vardı. Ailesi sol
geçmişten geliyordu. Evlerinde halk
müziği veya Barış Manço, Cem Ka
raca dinlenirmiş. Türk popu çıkınca
Türkçeden uzaklaşmış. Afrit'le birlik
te, kafamdakileri daha rahat hayata

geçirmeye başladım. Reggae yle
ı halk müziğini kaynaştırmak için ça
lıştık. "Uzun ince bir yoldayınrfın
reggae versiyonunu yaptık mesela.
Ben o parçaya üç sayfalık yeni şarkı
sözü yazdım, bütün Türkiye'yi anlat
tım: Trakya'dan yola çıkıyorum, Ka
radeniz'e, Doğu'ya gidiyorum, bütün
Türkiye'yi dolaşıyorum. Oraları gör
medim, Sivas'a bile bir kere gittim
hayatımda; ama oturduğum apart
mandan Karadenizliyi de bilirim,
Trakyalıyı da bilirim. Parçaya mey,
saz oturttuk. Tarkan, albümünde o
parçayı okuduğu için, bu sene bo
yunca opsiyon almış, kimse okuya
maz diye. O yüzden bu albüme ko
yamadık parçayı. İkinci albüm daha
çok reggae ve ragga ağırlıklı olacak.
Yoksa reggae artık hiphop'a bas
kın mı çıkıyor hayatında?
Hiphop'ta çok bağırtılı bir taraf var,
fundamentalizme, yobazlığa varan
şeyler: "Bu böyledir, gerçek budur"
gibi laflar. Jamaika'daysa çok rahat
lar. Müzik yapıyoruz, o kadar kendi
mizi sıkmayalım durumu var. Hiphop'un içinde reggae kökleri öteden
beri vardı. Mesela EPMD, Bob Mar
ley sample ederdi... Albümümdeki
"Susma" parçasının altyapısı, Cashma Hoody isminde Frankfurtlu bir
reggae grubuna ait. Almanya'nın en
köklü reggae grubu.
Albümün tam bir hiphop albümü
sayılmaz. Sen nasıl görüyorsun?
Soranlara "world beat" diyorum.
Sultan Tunç & Oriental Groove Machine adıyla turnelere çıkıyoruz. Bü
tün müzik piyasası gerilerken, world
music piyasası bu sene yüzde 20
büyüme kaydetti. 0 müziklerin dinle
yicileri kopya CD almıyorlar, konser
leri takip ediyorlar.
Sen hangi dünyalann müziğini ta
kip ediyorsun?
Belki Kusturica'nın filmlerinden do
layı, Balkan ve Çingene müziklerini
çok seviyorum. Çalıştığımız ajansta
ki Kübalı gruplarla turneye çıktığımız
için Latin müziklerine çok alıştım.
Çok güzel bir dünyaları var. 0 grup
larda müzik yapan kadınlar Kü
ba'dan Havana puroları getiriyorlar,
konserlerde çantayı açıp puro satı
yorlar, asıl parayı ordan kazanıyor
lar, (gülüyor) Çok cool'lar. Hiphop'çularo kadar cool değil.
Albümündeki fotoğraflarında, üze-

rinde Kreuzberg 36 yazan bir tişört
var. Bize biraz Kreuzberg'i anlatsana. Stadtallendorf yerine Kreuzberg'de doğup büyüseydin, müziğin
bugünkünden farklı mı olurdu?
Benim doğduğum yer de Kreuzberg'in birebir aynısı, Türklerin yo
ğunluğu açısından... Kreuzberg'de
işsizlik acayip boyutlarda. Bitmiş
orası. Bir sene orada kaldım, hiçbir
iş yapamadım. Ben genellikle sos
yal kurumlar için çalışıyorum, hip
hop vvorkshop'ları yapıyorum, para
mı oralardan kazanıyorum. Ama

ratlar. Tabii eti çok farklı: Dana eti ama, beyaz bir et sanki. Burdakiler çok yağlı,
kokusundan bile midem bulanıyor. Burda neden kimse açmıyor Alman tarzı döner
satan bir yer?
Eti nereden alıyorlar? Alman kasabından mı, Türk kasabından mı?
Türklerin döner fabrikaları var. Bir döner sektörü kurmuşlar orda, yeşil sermaye
yapılanmasının içinde genellikle. Onlar politikadan çok ticarete yöneldiler zaten.
Ama galiba orda da bizdeki gibi simit yok.
Doğru. Orda da simit yapan Türk fırınları var, ama iğrenç. Simitle alâkası yok.
Hiç değilse simitten kurtardık yani?
Tabii canım, (gülüyor)
Mısır patlak konusunda da derin anlayış farkları var galiba.
(gülüyor) Bana burda "şekerli mi yiyorsun?" diye sorup gülüyorlar. Tabii ki şekerli
yiyorum. Hiç tuzlu popcorn görmedim, buraya gelene kadar.
Artık buraya yerleşmiş gibi hissediyor musun kendini? Planların burası için mi?
Burdaki insanların mücadele ruhu çok başka.
Hiphop'ta çok bağırtılı bir taraf var, yobazlığa varan
Bir sene bir şeye emek veriyorlar, ama bir
şeyler: "Bu böyledir, gerçek budur." Reggae'cilerse
anda suya düşüyor. Her an her şey olabiliyor.
Yine de yılmıyorlar. Almanya'da ise sistem
çok rahat: "Müzik yapıyoruz, kendimizi sıkmayalım."
oturmuş, emeğinin karşılığını bir şekilde alı
yorsun... Türkiye'ye o kadar alıştım ki, beklentilerimi en alt seviyeye düşürdüm. Al
Berlin belediyesinin de parası sıfır.
büm Kod Müzik'ten çıkacaktı, daha sert olacaktı, belki klibim olmayacaktı, bin
Fabrika yok, hiçbir şey yok Ber
adet basılacaktı. Kendimi buna alıştırmıştım. Türkiye gerçeklerini biliyorum. Burda
lin'de. Sadece sanat camiası var.
cepten yaşıyorum, Almanya'da verdiğim konserler sayesinde. Şu an mutluyum,
Bankada paran varsa, yaşamak için
ilkleri yaşıyorum. Artık ben de varım diyebiliyorum. Her söylenene evet demiyo
çok iyi bir yer. İstanbul'daki gibi kayrum, istemediğim şeyleri yapmıyorum, çünkü her an Almanya'ya dönebilirim.
bolabiliyorsun. Almanya'nın diğer
TRT'de kapıdan döndüğünü duyduk, doğru mu?
yerlerinde hiçbir sürpriz beklemez
seni. Ama Berlin, özellikle de Kreuz
(gülüyor) Röportaja çağırdılar, gittim, makyajımı yaptılar, kamerayı hazırladılar. Rö
berg Beyoğlu gibi. Berlinliler, en iyi
portajı yapacak kız yanıma geldi, "kusura bakma, biz TRT'yiz, sakalındaki lastiği
Almanlar. Türkleri içlerine sindirmiş
çıkarır mısın, küpeni çıkarır mısın" demeye başladı. "Hayır, çıkaramam" dedim,
ler. Frankfurt'ta yaşlı bir bayana yol
"peki benim klibimi nasıl yayınlayacaksınız, şarkımı hiç dinlemediniz mi?" Dinle
soruyorum, benden kaçıyor, cevap
memişler. Sözleri söyledim, "şıllık" lafını duyunca "haaa!" dediler. Ben de dön
bile vermiyor. Çünkü bütün gün özel
düm, geldim. Zaten çağırdıklarına çok şaşırmıştım. Aslında TRT'ye çıkmak iste
kanallarda "Türk gençleri şunu yap
rim, ama şu an erken anlaşılan. TRT'nin Almanya'daki Türkler üzerinde çok etkisi
tı, bunu yaptı" haberleriyle geçiriyor
oldu. Almanlar Türkleri modernleştiremediler, ama TRT dizileri bunu başardı. Bir
vaktini... Berlin çok mu İti-ku İti bir
kızın bir oğlan arkadaşı olmasının normal olduğunu TRT dizilerinden öğrendiler.
yer. Eskiden Berlin'in bütün çöpçü
Albümünle, burdaki hiphop çevrelerini mi muhatap alıyorsun?
leri Türklerdi, şimdi o da değişti. Po
Bu müziği herkes dinlesin istiyorum. Burdaki hiphop çevrelerinde epey arkadaşım
lonyalılar, Afganlar, Iraklılar çöpçü
var. Ama rahatsız olduğum şeyler de var. Türkiye'de insanların kişilik geliştirmesi
lük yapıyor. Türkler tenezzül etmiyor
çok zor. Belki de 12 Eylül'ün etkileri. İnsanlar kendileri düşünmüyor, iyi mi kötü
öyle işlere. Çoğu Türkün kendi dük
mü, kendileri karar vermiyor.
kanı, dönercisi filan var.
Buradaki rap'çilerde milliyetçi dozajın yüksekliği hakkında ne düşünüyorsun?
Türk denince artık akla dönercilik
95'te Türkiye'de Cartel çıktı. Bazısını tanıyorum, iyi çocuklar. Tam PKK dönemiydi,
geliyor...
toplumda gruplaşmalar vardı, o yüzden Cartel politik amaçla kullandı. Çocuklar
neye uğradıklarını şaşırdılar. Cartel'le birlikte hiphop milliyetçilikle özdeşleşti. Ben
O bizim sembolümüz oldu artık.
de "Bozkurtçu gençlik" imzalı, övgü dolu mail'ler alıyorum. Bilmiyorum, duvara mı
Fast-food'da İtalyanları solladık.
konuşuyorum acaba?
Buranın dönerini mi seviyorsun, Al
Sen Amerikan rap'inde kendini kimlere yakın hissediyorsun?
manya'nın dönerini mi?
Kesinlikle west-coast'a yakın hissediyorum. Rap'te siyasî-protest yan gitgide kay
Çok özlüyorum oranın dönerini. O
boluyor. Şimdikiler için önemli olan para-karı-araba... Ama Fransa'da çok iyi grup
yüzden çok kilo verdim burda. Bura
lar var: NTM, IAM... Saian Supa Crew çok özgür, farklı bir yol çizdi. Ufukları geniş,
ya gelince bütün gün döner yiyeceği
Amerika'yı örnek almıyorlar. Biz de Türkiye'de bunu başarmalıyız, kendimize öz bir
mi sanıyordum, ama ağzıma bile
şey yapmalıyız. DJ Mahmut'la Almanya'daki gibi vvork-shop'lar yapmak istiyoruz.
koymuyorum, (gülüyor)
Varoştakiler, arabesk yerine hiphop'la kendilerini daha iyi ifade edebilir.
Ne farkı var oranın dönerinin?
Arabeske bakışın olumsuz mu?
Almanya'daki Türk pideleri burda
bulunmuyor. Pideyi dörde bölersin,
Bu yeni müzik arayışı içinde, arabeskle hiphop'un ortaklığı olabileceğini düşünüyo
arasına eti full doldurursun. Eti çok
rum. Ben arabesk hiç dinlemiyorum aslında. Ama Hakkı Bulut'u çok beğeniyo
boldur. Üzerine de sos koyarsın: Yo
rum. Albümümde "Susma" parçasının nakaratını okuyan çocuk tamamen ara
ğurtlu, cacıktan daha kıvamlı, sarım
besk ve onu birebir yaşıyor. Acılar içinde kıvranıyor sanki. Bense, seviyorsan acı
saklı bir sos. Üzerine de özel bahaçekeceksin gibi şeyleri sapıkça buluyorum. Ailemden gelen böyle bir kültür yok.
Hakkı Bulut'u neden seviyorsun?
Çokcool, karizmatik. Sesi de çok güzel. Bıyığı, tipi, bakışları çoktrash geliyor
bana. Durmuş oturmuş, kendiyle barışık bir havası var. Filmleri de çoktrash.
Burda farkına vardım ki, biz Almancılar Yeşilçam'a daha yatkınız. Video filmleriy
le büyümüşüz. Ben bütün filmleri ezbere biliyorum, burdaki arkadaşlarsa belki
TRT'de bir kere çat pat görmüşler. Hakkı Bulut'un da öyle Betacam filmleri çok
tur. Benden farklı bir hayat yaşıyor, ama samimi yaşıyor. Hakan Taşıyan ve
Mahzun Kırmızıgül gibilerinde aynı samimiyeti sezmiyorum.
Koltuğun üstünde Hasan Cemal'in "Kürtler" kitabı var. Sen mi okuyorsun?
Evet, yarısındayım, iyi gidiyor. Aslında artık gazetelerdeki köşe yazarlarını oku
muyorum. Romanlar çok daha iyi anlatıyor Türkiye'yi.
Hangi romanları tavsiye edersin?
Orhan Pamuk'un "Kar" romanı çok güzel. Küçük bir Türk şehrinde, bütün Türki
ye'yi çizmiş. Bir de Yaşar Kemal'in kitabı: "Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana".

Söyleşi: Derya Bengi - Tacide Kaya Güner
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