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DJ AHU KELEfiO⁄LU 

So¤ukça bir gün. ‹stanbul Dinamo FM’de program

yapan DJ Ahu Keleflo¤lu’yla konufluyoruz. Ahu, 25

yafl›nda. ‹stanbul’da do¤mufl, hatta nüfus

cüzdan›nda do¤um yeri olarak soyut bir kategori

olarak ‹stanbul de¤il, fiiflli yaz›yor, o derece

‹stanbullu yani! Özel Kültür Lisesi’nde okumufl,

sonras›nda da ‹stanbul Üniversitesi’nin Amerikan

Filolojisi Bölümü’nden mezun olmufl. Dil konusuna

merakl› oldu¤u için lise ve üniversitede hep onun

üzerine yo¤unlaflm›fl. Filoloji bölümünden mezun

olmas›na ve hatta ö¤retmenlik yapmas›na imkân

tan›yan bir formasyon program›na devam ederek

sertifika almas›na ra¤men, k›sa bir staj dönemi

d›fl›nda ö¤retmenlikle ilgilenmemifl, Ahu. Hep

müzikle hafl›r neflirmifl. Durmaks›z›n CD al›p,

bilhassa caz üzerine önemli bir koleksiyon

biriktirmeye bafllam›fl. Akademi ‹stanbul’da bir

dönem flan, gitar derslerine devam etmifl, caz

flark›c›s› olma düflünü gerçeklefltirmek üzere

ad›mlar atm›fl. 

‘Farkl›l›¤›n’ giderek hem daha çok fark edilip kabul edildi¤i, ama hem de

tüketildi¤i küresel ‘yeni’ dünyada, DJ’leri bu ‘farkl›l›k geçiflkenli¤i’nden

ayr› düflünmek mümkün gözükmüyor. DJ’lik bir tür kültürel/müzikal

transit geçifl noktas› aktörü ve ulus-afl›r› kültürel ak›mlar›n tafl›y›c›s›

oluyor. DJ’ler Ahu Keleflo¤lu, Onur Engin ve Yakuza (A.K.A Can Utkan)

özelinde bu aktörleri birer insan olarak da tan›maya girifliyoruz.

YAZI VOLKAN AYTAR
FOTO⁄RAFLAR PER‹ KAZANCI

Kültürel dolafl›m›n 
ulus-afl›r› aktörleri: DJ’ler  



76

KONSER D‹NLEY‹C‹L‹⁄‹NDEN DJ’L‹⁄E…

Derken bir gün özel bir radyonun yöneticisiyle

yollar› kesiflmifl bir konserde. “Niye bizde gelip

DJ’lik yapm›yorsun?” sorusuyla önünde yepyeni bir

kap› aç›lm›fl. Caz temelli elektronik müzik ve

varyasyonlar› a¤›rl›kl› program›yla koleksiyonunu

yapt›¤› CD’leri daha genifl kitlelere tafl›ma imkân›

bulmufl. O radyoda bafllad›¤› müzik program›

sayesinde Red Bull Music Academy’nin atölye

çal›flmas›na davet edilmifl. Dünyan›n dört bir

yan›ndan toplam 4 bin 500’ü aflk›n kiflinin

baflvurdu¤u, her ülkeden de ancak bir ya da

iki kifli davet edi¤i akademiye 2005 y›l›nda

radyodaki program›yla seçilmifl Türkiye’den. 

‹ki haftal›¤›na gitti¤i Seattle’de üç ay kalarak

‘network’ünü geniflletmifl. Yine o dönemde 

sözlerini yazd›¤› ve bestesini de bir arkadafl›n›n

yapt›¤› trip-hop tarz› bir çal›flmas› bir CD’de

yay›nlanm›fl. 

2006’da yine Red Bull arac›l›¤›yla bu kez

Barcelona’ya gidiyor, Ahu. Kurdu¤u ve gelifltirdi¤i

irtibatlar, müzik yarat›c›l›¤› aç›s›ndan giderek

verimli olmaya bafll›yor bu dönemde: “Sürekli yeni

insanlarla tan›fl›yordum, eski arkadafllar›mla

irtibatlar›m da sürüyordu bu arada. Pek çok yerde

konuk DJ olarak çald›m. Daha sonra Flying Lotus

‘nick’ini kullanan Steve diye bir müzisyenle

tan›flt›m. Daha önce parçalar›n› dinlemifl ve

be¤enmifltim. Bir arkadafl›m vas›tas›yla

irtibatlaflt›k. Beraber müzik yapman›n imkânlar›n›

arad›k. Benim BBC radyosunda çok arkadafl›m

vard›, onun birkaç çal›flmas›n› BBC’ye gönderdim.

Onun ve benim çal›flmalar›m BBC Radio One’da pek

çok kereler yay›nland›. fiimdi birlikte bir albüm

çal›flmas› yürütüyoruz. Benim irtibatta oldu¤um bir

UBIQUITY Records adl› plak flirketiyle bir anlaflma

imzalamak üzereyim. Steve’in de çal›flt›¤› WARP

Records adl› çok iyi bir elektronik müzik flirketi var.

Oradan çal›flmalar› ç›kt› Steve’in de”. Benetton’un

yay›mlad›¤› Colors Magazine’in müzik bölümüne

baflvurmufl, iki haftal›¤›na ‹talya’ya gitmifl. E¤er

devam› gelirse, bir y›ll›¤›na Treviso’ya gitme

ihtimali varm›fl.

KÜRESEL YOLLARDA…

Bu ve benzeri ulus-afl›r› ba¤lant›lar, çal›flmalar›n›

Avustralya’da Straight Up adl› radyo ve internet

sitesine dek tafl›m›fl Ahu’yu, konuk DJ olarak iflleri

yay›nlanm›fl. Radyo dinleyenleri ve site ziyaretçileri

aras›nda 2007’de yap›lan ankette üçüncü de

seçilmifl. Anlatt›¤› kadar›yla, yapt›¤›z ifli seviyor ve

sürekli kendinizi gelifltirmeye çabal›yorsan›z,

uluslararas› ba¤lant›lar zaten do¤al olarak

meyvesini veriyor:  “Genelde arkadafllar›m yabanc›

müzisyen ve DJ’lerden olufluyor. Ba¤lant›m›z›

kaybetmedik, kaybetmemeye de u¤rafl›yoruz.

Müzisyenlerin aras›nda ‘network’ kurma çok

yayg›nd›r zaten. Sonuçta ayn› dili konufluyorsunuz

bir anlamda. Birlikte çalmaktan çok keyif ald›¤›m

arkadafllar›mdan biri de Andrew Meza. UBIQUITY

Records’ta promosyon ve halkla iliflkilerden

sorumlu. Onunla birlikte konuk DJ’ler olarak

Amsterdam ve Londra’da çald›k. Yine

arkadafllar›m›zdan Eric Lau ile de yak›n

ba¤lant›m›z var, müzikal al›flveriflimiz sürüyor.

Herhalde bu alan›n›n alttan gelen, yeni

jenerasyonu biziz.” 
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Bu noktada, bahsetti¤i bu yeni ‘jenerasyon’un

tahliline girifliyoruz birlikte. Onlar› birlefltiren ortan

bir noktadan bahsedilebilir mi acaba? Steve’in

ailesi Afrikal›-Amerikal›, Andrew Latin kökenli, Eric

de Çinliymifl. “Yani herhalde bu çok-kültürlü,

al›fl›ld›k olan›n d›fl›ndaki yap›m›z da ilgi çekiyor

olabilir. Yani beyaz, Anglo-Amerikal›, Kuzey

Avrupal›lar›n müzik atmosferlerine farkl› aç›lardan,

de¤iflik perspektiflerden bakma flans›na sahibiz

belki de” diyor Ahu.  Türkiye’ye de çok say›da

yabanc› müzisyen ve DJ geldi¤inden bahsediyor,

bilhassa da ‹stanbul’a… Babylon için art›k

neredeyse demirbafl haline gelen Chantel

bunlardan biri örne¤in… Burada akl›ma, DJ’li¤in bir

tür kültürel/müzikal transit geçifl noktas› aktörü,

ulus-afl›r› kültürel ak›mlar›n tafl›y›c›s› olabilece¤i

fikri geliyor. Gerçekten de farkl›l›¤›n giderek hem

fark edilip kabul edildi¤i (bunun hay›rl› da oldu¤u),

(ama) hem de tüketildi¤i küresel yeni dünyada,

DJ’leri bu farkl›l›k geçiflkenli¤inden ayr› düflünmek

mümkün gözükmüyor.

‹lk girdi¤i radyonun ard›ndan baflka özel

radyolarda da çal›flm›fl Ahu. fiimdi de ‹stanbul

Dinamo FM’de bir saatlik program›na devam

ediyor. Radyolar›n yan› s›ra, Nu Pera, Dulcinea,

Ulus 29, ‹ndigo ve di¤er baflka mekânlarda da

çalm›fl. Ulus-afl›r› ba¤lant›larda oldu¤u gibi, yerel

sahnede de ‘networking’ çok kilit bir öneme sahip.

Networking, hem bir profesyonel e¤itim, ö¤renme

ve de¤iflim sürecini ifade ediyor, hem de yeni

kap›lar açan bir çorap sökü¤ünü bafllatan noktay›

imliyor. “Yeni mekânlarla ba¤lant›y› genellikle

arkadafl vas›tas›yla kuruyorsunuz. Bir gece örne¤in

‘try-out’ (deneme) yap›l›yor. Be¤enilirseniz

devam›n› istiyorlar. Gerçi örne¤in benim bu ifli

haftada illa ki üç-befl gün yapay›m diye bir derdim

yok. Buradan ekmek param› kazanay›m diye

bakm›yorum. Zaten gündüzleri çal›flt›¤›m baflka bir

yer var. Bir reklam ajans›nda metin yazarl›¤›

yap›yorum.” Ayr›ca, pek çok TV dizi ve program›n›n

mimarlar›ndan Muharrem Buhara ile de çal›flm›fl

Ahu. Hatta Kibariye’nin yapt›¤› ve sabahlar›

yay›nlanan TV program›nda, kad›nlara yönelik

okuma-yazma ö¤retme bölümü yapm›fllar birlikte:

“Çok da yararl› oldu, bir sürü kad›na okuma yazma

ö¤retmeye katk›m oldu” diyor. 

‘CROWD’ VAR, ‘CROWD’ VAR…

Peki, farkl› mekânlarda çalm›fl bir DJ/müzisyen

olarak ‹stanbul’un e¤lence hayat›n›n çeflitlili¤ine

dair neler mi söylüyor Ahu? “E¤lence hayat›n›n

elbette tümünü gözlemlemedim. Ama bildiklerim

aras›nda her mekân›n ya da mekân türünün ayr›

birer ‘crowd’›, kitlesi olabiliyor. Örne¤in

‹ndigo’nunki di¤erlerinden farkl›d›r. Elektronik

müzi¤i iyi bilen, seven ve tutkuyla dinleyen, 

bu u¤urda sabaha dek ayakta kalmay› 

göze alan bir kitledir oradaki… 30-35 yafl

ortalamas›ndad›r ço¤u. Nu Pera’ya gidenlere ise

biraz daha ‘Beyaz Türk’ demek mümkündür

herhalde. Ulus 29’a ise daha da üst sosyo-ekonomik

seviyedekiler tak›l›r.” 

E¤lence sektöründe yer alan bir insan olarak gece

hayat› konusundaki fikirleriyse insan› biraz

flafl›rt›yor: “E¤lence hayat›nda çal›flt›¤›n›z zaman

evde oturmay› daha çok istiyorsunuz aç›kças›.

‹çmeyi de sevmem ben pek zaten. Sigara zaten

kullanm›yorum. Gece hayat›n› illa ki, ‘kirli,’

‘karanl›k’ fleylerle özdefllefltirmeye gerek yok. 

Ama elinizde Starbucks’tan ald›¤›n›z kahveyle

program yaparken garipseniyorsunuz tabii ki. 

Ama ne yapay›m, müzik çalmay› çok seviyorum ve

ciddiye al›yorum ve mutlaka zihnim yerinde

olmal›. ‹nsanlarda pek de bir DJ intiba›

uyand›rm›yorum herhalde. Normalde DJ diyince

insanlar›n akl›na saçlar›n›n yar›s› mavi biri mi

geliyor, nedir?” Zaten çalmaya ilk bafllad›¤›

zamanlarda “sen mi çalacaks›n, yahu bu daha

küçücük k›z!” diyenler çok olmufl.  Nitekim hâla

apartmanlar›ndaki komflular sorunca “‹ngilizce

ö¤retmeniyim” deyip ç›k›yormufl iflin içinden:

“Aç›klama yapmak zor geliyor, elektronik müzik, 

DJ falan… Geçenlerde kuafördeyim, bir kad›n ile

muhabbete dald›k, ona söyledim DJ’im diye.

‘bankac›y›m deseniz daha çok inan›rd›m 

valla’ dedi.”

‹STANBUL’DA E⁄LENCE, NEREDEN NEREYE?

‘E⁄LEND‹RENLER’ ARTIK PEK DE 

E⁄LENEM‹YOR MU?

E¤lence hayat›na karfl› bu daha serin, mesafeli

duruflu üzerine ‹stanbul e¤lence sektörü üzerine

biraz daha konufluyoruz: “‹stanbul’un e¤lence

hayat› eskiden daha güzeldi bence. Ben lisedeyken

Babylon’a giderdik örne¤in. Çok e¤lenceli ve

ö¤retici oldu. Arkadafl›m›n dedesi vard›, o da müzik

tutkunuydu. Efes Pilsen Blues Festivali’ne de

onunla çok gittik. Zaten ona ‘Blues Dede’ derlerdi,

bizi birlikte görünce, ‘yafl›n›z küçükmüfl, ama

velinizle gelmiflsiniz, iyi’ diyerek tak›l›rlard› bize. O

zamanlar ‹stanbul gece hayat› beni korkutmaz ya

da tedirgin etmezdi. Gecenin ikisinde, üçünde hiç

de çekinmeden eve döndü¤ümüzü hat›rl›yorum.

Ama art›k aç›kças› bilhassa ‹stiklal Caddesi beni

çok korkutuyor. Zaten bazen düflünüyorum, ‘ülkede

bu kadar çok sorun varken bir de göbek at›yor

olmak bir çeliflki de¤il mi?’ diye… Art›k daha çok

kafe tarz› yerleri seviyorum. Ara Café’ye geliyorum,

Asmal›mescit’te fiimdi diye bir mekân var, oray› da

seviyorum.”
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“YA S‹Z GECEN‹N ENERJ‹S‹NE YÖN VER‹RS‹N‹Z, YA DA O S‹ZE”
DJ ONUR ENG‹N

Levent Çarfl›’n›n
karfl›s›ndaki Metrocity’de
konufluyoruz DJ Onur
Engin ile. Haftada üç kez,
perflembe, cuma ve
cumartesi geceleri ‹stiklal
Caddesi’ndeki Leb-i Derya
ve Leb-i Derya
Richmond’da çal›yor.
‹stikal’in Tünel ucunda,
biri Tophane’ye inen
Kumbarac› yokuflunda,
di¤eri de ‹stiklal Caddesi
üzerindeki otelin
teras›nda, manzaralar›yla
ünlü bu iki mekân›n ana
müzik sa¤lay›c›s› olufl
hikâyesini anlat›yor sakin
bir dille… 

Onur 27 yafl›nda. Ailesinde
makine mühendisi bir
baba ve ressam bir anne
var. ‹stanbul’da do¤mufl
büyümüfl, ailesi de
‹stanbullu… Marmara
Üniversitesi Frans›zca
Kamu Yönetimi
Bölümü’nde okumufl.
2003’de Paris’e,
Uluslararas› ‹liflkiler
yüksek lisans› yapmak
üzere gitmifl. Ard›ndan da
meflhur Sorbonne’da
Siyaset Bilimi doktoras›na
bafllam›fl. Diplomatlar
hakk›nda tez yazmak ya da
kendi deyimiyle
“Büyükelçiler Sosyolojisi”
alan çal›flmas› yürütmek
için dönmüfl memlekete,
ama kendini akademinin
d›fl›na atmaya karar
vermifl sonras›nda…
Avrupa Birli¤i konusunda
da yaz›p çizen bir
gazeteciyle çal›flm›fl bir
süre. Ard›ndan, Akbank
Caz Festivali kapsam›nda
Leb-i Derya’da aç›l›fl için
çalacak biri aran›rken
ak›llar›na Onur gelmifl.
Zaten iyi bir müzik
dinleyicisi olarak kapsaml›
bir koleksiyonu bulundu¤u
ve müzi¤e oldum olas›
merakl› oldu¤u için kabul
etmifl. “Bir kereye mahsus”
bafllayan maceras› da hala
devam ediyor. 

GECE HAYATININ

EVRELER‹

E¤lence ya da gece
hayat›n› iki ay›r›yor Onur:
yemek ve ‘warm up’,
ard›ndan da ‘club’… Onun
görevi, yeme¤e efllik
etmek ve ‘warm up’a kadar

getirmek. ‹stanbul’da bu
iki ‘evrenin’ her ikisine de
seslenen mekân az Onur’a
göre: “Akflam 8’de gidilip
sabah 4-5’e kadar kal›nan
yer azd›r. Wanna vard›r
örne¤in, bu türdeki az
mekânlardan biridir.
Uzakdo¤u-Çin mutfa¤›
sunar, sonra da
müflterisini geç saatlere
kadar tafl›r. 360 da benzer
bir flekilde kendi ortam›n›
oluflturur, müflterisini
saatlerce tutabilir. Ama
örne¤in ‹ndigo, Balans,
Babylon’a daha geç saatte
gidilir. As›l ‘gece hayat›’
dedi¤imiz belki de o
noktada bafllar”. Ama art›k
geç saatlerde gidilen pek
çok mekân da,
müflterilerini daha
erkenden ‘›s›tmak’,
ortamda ya da yak›nlarda
tutmak için ‘lounge’
uygulamas›na bafllam›fl
zaten. Babylon Lounge ya
da Roxy’nin yeni mekân›
Yan/GastroBar böyle
yerler. 

Onur, birbirine çok yak›n
iki mekânda da çal›yor ve
akflam 8’de bafllayarak
gece yar›ma kadar
bulunuyor müzi¤iyle.
Çevredeki meskenleri
rahats›z etmemek için 
Leb-i Derya’da daha erken
k›s›yorlarm›fl müzi¤i. Leb-i
Derya Richmond ise
‹stiklal Caddesi üzerinde

konumland›¤› için, müzik
biraz daha geç saate kadar
sürüyor. Onur konuflurken
“klasik bir Club DJ”i
olmad›¤›n› özellikle
belirtiyor. Caz ve
elektronik müzik etraf›nda
flekillenen tarz›, broken
beat, jazzy hip-hop, caz,
bossa nova türevleri, bolca
elektronik kar›fl›k Brezilya
sound’lar› ve house’a
kadar uzan›yor. 

“Do¤rudan DJ’lik e¤itimi
almad›m. Bu iflin çok da
öyle ‘formel’ bir e¤itimi de
yok aç›kças›, en az›ndan
Türkiye’de. ‹htiyac›n›z olan
fley, evde oturup çal›flmak
ve iflinizi ciddiye almak…
Yapt›¤›n›z ifl size bir fley
katmal›” diyor. Onur’a
göre, e¤lencenin
sosyalleflme boyutu,
tüketti¤iniz fleyin
sembolik anlam› kadar
önemli. Bu anlam›yla da,
keyifli bir kahvalt›n›n da
e¤lence say›labilece¤inden
dem vuruyor. 

‹Y‹ H‹SSETMEK, 

A‹T H‹SSETMEK…

Zaten Onur’un bak›fl›nda
sosyolojik bir göz de
dikkat çekmiyor de¤il:
“Gündüz haliniz ile gece
hayat tarz› ya da lifestyle
olarak devam etti¤iniz
durum çok da farkl› de¤il
bence. Bunlar›n hepsi de

sizin kiflili¤inizle,
tercihlerinizle, sosyal
ortam›n›zla do¤rudan
orant›l›. Daha oturakl› ya
da a¤›rkanl› ya da
kendisini geride tutan,
sosyalleflmeyi çok
sevmeyen insanlar›n
gitti¤i mekânlarla, farkl›
amaçlarla d›flar› ç›kan
insanlar›n gittikleri
mekânlar ayn› de¤il. S›rf
akflam yeme¤i için
ç›kanlarla, haydi Taksim’e
ç›kal›m dans edelim, içelim
diyenler farkl› fleyler
bekliyor.” Bu anlam›yla
herkesin e¤lenmeye
atfetti¤i anlamlar da farkl›
olabiliyor yani… “Bir
mekânda ‘boy göstermek’
de ön planda. Bunun çok
önemli bir sosyal
psikolojik boyutu var,
insan toplum içinde daha
farkl› davran›yor. D›flar›
ç›kman›n, e¤lenmenin
önemli bir boyutu kendini
iyi hissetmek ise, önemli
bir di¤er boyutu da,
aidiyet hissiyat› olsa
gerek”. 

DJ Ahu ile görüflmede
ortaya ç›kan bir durum
burada da beliriyor.
‘E¤lendiren’ bir insan
olarak Onur da ‘gece
hayat›’ mefhumuna ve
bunun normalde
ça¤r›flt›rd›klar›na karfl›
biraz mesafeli gibi görüyor
kendini: “Bir kere insan
do¤as›na tamam›yla ayk›r›
bir fley gece kulübü bence.
Dip dibe, s›k›fl›k bir
ortamda saatlerce
durmalar›n› anlayamad›m
insanlar›n, ben de bu ifli
yapmama ra¤men. 
Zaten sigara 
kullanmam, içki de çok
seyrek içerim”. 

DJ’lik ona göre bir
‘performans’ ifli. Bu
nedenle, giderek yay›lan
‘yabanc› DJ/DJ Set’ olay›n›
yad›rgam›yor: “Bir müzik
grubundan daha bile çok
e¤lendirebilir bir DJ
oradaki kalabal›¤›. Her fley
size ba¤l› asl›nda… Ya
gecenin enerjisine bizzat
yön verirsiniz, ya da o
enerji, o gerginlik sizi
yönlendirir. Orada bir
‘performans’
gerçeklefltiriyorsunuz
sonuçta. Ayn› renkleri
farkl› ressamlara verseniz,
ayn› sonucu

alamayabilirsiniz, biraz
ona benziyor bu…”

KÜÇÜK, BÜYÜK, 

YEREL VE KÜRESEL

AKTÖRLER

Onur, ‹stanbul’da e¤lence
sektörünün çok parçal› bir
yap›ya sahip oldu¤undan
bahsediyor ve kendi
rolünü oldukça
alçakgönüllü bir yere
konumluyor: “Ben sonuçta
yaln›zca bir DJ’im… Sektöre
as›l yön veren büyük
kurumlar. Bilhassa
‹stanbul Doors gibi
restoran gruplar› onlarca
mekânla öncü
konumundalar. Bunlar›n
aras›nda Angelique,
Wanna, Kitchennette gibi
restoran zincirlerinin
d›fl›nda Pozitif gibi
do¤rudan müzik
üretimiyle, performans
organizasyonu içindeki
kurumlar da var.” 

Ancak yine de DJ’li¤in
müzik üretiminde önemli
bir yere sahip oldu¤unu
teslim ediyor. Müzik
üretiminin destekçisi
olarak görüyor DJ’li¤ini. Bir
tür ‘tan›t›m,’ ‘müzik
zevkinin yay›lmas› ifllevi’
burada söz konusu olan.
Kendi internet sitesinde
oldu¤u kadar, ABD ve
Avustralya’daki iki ayr›
internet radyosu için de
program yap›yor Onur.
Art›k bu tür aktar›m
süreçlerinin daha önemli
hale geldi¤i kan›s›nda.
Yerel müzik dergilerinin
kendilerini çok da
yenileyebildiklerini
düflünmüyor. Büyük
sermaye kurulufllar›n›n
piyasaya girmelerinin
ticarî mant›¤› öne
ç›karmas›ndan bir miktar
tedirginlik duysa da ve
bunun sanatsal üretim
aç›s›ndan olumsuz etkiler
yapabilece¤ini düflünse
de, çok da umutsuz de¤il.
“Küresel aktörlerin gelifli
yerel aktörlere de enerji
aktarabilir. Çünkü sonuçta
alternatif üretime yat›r›m
yapan yerel aktör azd›r.
Ama tabii bir taraftan
alternatif tarzlar da bir
noktada daha
‘mainstream’ hale geliyor
bu ba¤lant›lar içinde, o da
ayr› konu…”
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“‹STANBUL’DA E⁄LENCE HAYATI 
ÖYLE ‘YIKILIYO’ FALAN DE⁄‹L”

DJ YAKUZA, A.K.A. CAN

UTKAN

Radio Oxi-Gen’in
Kuruçeflme’deki
ofisindeyiz. DJ Yakuza
ad›yla bilinen Can Utkan
henüz 32 yafl›nda, ama tam
14 y›ld›r bu ifli yap›yor ve
biraz yorulmufl görüyorum
onu aç›kças›… Can’›n
babas› emekli bir diplomat
ve flu an Ankara’da yafl›yor.
Can da babas›n›n görevi
nedeniyle tam bir memur
çocu¤u gibi büyümüfl. Tek
fark, Çorum’da ilkokula
bafllay›p on ayr› flehir
gezmifl de¤il. Suriye’de
do¤mufl, Paris, Belçika,
Katar, ‹talya ve Japonya’da
büyümüfl. Aralarda da hep
memleket ziyaretleri…
ABD’deki Temple
Üniversitesi’nin
Japonya’daki kampüsünde
okurken motor sat›n
alabilmek için DJ’li¤e
bafllam›fl ve epey de bir ün
salm›fl. 

MOTOR TUTKUSUNDAN

DJ YAKUZA’LI⁄A

Tokyo’da caz ve Brasil
çalarak at›lm›fl müzik
hayat›na ve elektronik
müzi¤i giderek daha çok
kullanarak kendi tarz›n›
biçimlendirmifl. Müzi¤ini
“caz temelli ve Hip-hop,
house’dan drum’n bass’e
dek aç›lan, eklektik,
mainstream-d›fl›” olarak
nitelendiriyor. Tokyo’da
üniversiteye devam
ederken art›k memlekete
dönmeleri gerekmifl ve
Marmara Üniversitesi’nin
Radyo-Televizyon
Bölümüne geçifl yapm›fl,
ama fena halde s›k›larak
yar›da b›rakm›fl. Geldikten
k›sa bir süre sonra Radyo
2019’a baflvurmufl, hemen
de kabul etmifller onu.
Önceleri bir ‘nickname’
olarak bafllay›p, çok da
kendi iste¤iyle seçmedi¤i
DJ Yakuza ismi (Yakuza
Japon mafyas› demek
oluyor) üzerine yap›flm›fl
ama bunu çok da dert
etmemifl: “Tokyo’da bu
ismi kullan›yor de¤ildim
asl›nda. Türkiye’ye
döndü¤ümde de özel
tercihim olmad› aç›kças›
ama ‘ne fark eder ki’ dedim
ve benimsedim sonunda.”
Bir nevi ‘ötekilefltirme’

hikâyesi mi bu, yoksa
sektör ad›na bir
ilginçlefltirme/
markalaflt›rma çabas› m›,
belli de¤il… ama her ne
olursa olsun, ‹ngilizce,
Frans›zca, ‹spanyolca ve
Japonca konuflabilen
Yakuza hakikaten de
enternasyonal bir flahsiyet
ve yenilikçi bir müzik
vizyoneri…

Radyo 2019’un ard›ndan
Energy FM 102, Radio Play
ve en son da -8 sene önce
bafllad›¤›- Radio Oxi-Gen
mecralar›… ‹stanbul Caz
Festivali’nden Rock’n
Coke’a, Babylon’dan Hayal
Kahvesi Çubuklu’ya, Nu
Pera’dan ‹ndigo’ya, eski
Scene ve Havana’dan
Ghetto ve hatta Laila’ya
“akla gelebilecek her
yerde” çalm›fl. fiimdi di¤er
pek çok mekân›n yan› s›ra
düzenli olarak Bebek’teki
Lucca Cafe-Restaurant-
Bar’da çal›yor. Hollanda,
Fransa, ‹spanya, Avusturya,
‹ngiltere, Almanya,
Japonya’da, ABD’de New
York ve Miami’de çalm›fl.
Pek çok baflka yerin ad› da
akl›na bile gelmiyor art›k.
2008’de Avustralya’ya,
hatta Meksika’ya gitme
ihtimali var flimdiden
gözüktü¤ü üzere. Dört sene
önce de Orient Expressions
grubunu kurarak
Doublemoon’dan iki albüm
ç›karm›fllar arkadafllar›yla. 

Hâla çalmay› çok seviyor,
hatta baflka bir ifl yapmay›
akl›na bile getirmiyor olsa
da hakikaten yorulmufl:
“Art›k bilhassa özel
organizasyonlarda daha az
çalmak istiyorum, çünkü
paras› club’lardan iyi olsa
da bana meslekî olarak ya
da kiflisel düzeyde pek bir
fley katm›yor. Yoruldum,
evet, ama biz DJ’ler ayn›
futbolcular gibiyiz. Çok
para kazan›p kenarda
oturmaktan memnun olan›
var m›? Yok. Ayn› onun gibi
bizler de çalmal›y›z, bizi
besleyen bu. Yafl›n da çok
önemi yok. En önemli
DJ’lerden Danny Tenaglia
neredeyse 50 yafl›na geldi,
hâla çal›yor, ve zevk de
al›yor”. 

Ama meslekî bir
deformasyonda söz
konusu olsa gerek ki, kendi
d›flar› ç›kt›¤›nda çok da

keyif almad›¤›n› teslim
ediyor. “Eh, bir bak›yorsun,
millet kendinden
geçerken, sen sahnedeki
DJ’in performans›n›
de¤erlendiriyorsun,
mekân›n teknik
düzene¤ini ‘kesiyorsun’,
servis elemanlar› nas›l,
ona bak›yorsun. Bu kadar
uzun süre mesle¤in içinde
oldu¤um için art›k bir
cluba gidip zor e¤lenirim
aç›kças›. Evde oturup
arkadafllar›ma yemek
yapmak daha keyifli
olabiliyor.” Hatta bu
konudaki hissiyat›n›
öylesine ele veriyor ki,
neredeyse utangaç ve özür
diler bir tav›rla flöyle diyor:
“Benim söylediklerim
herhalde biraz karamsar
kaçacak ama art›k çok da
e¤lenildi¤ini sanm›yorum.
‹stanbul’da o kadar da çok
imkân yok gibi geliyor
bana. Tabii ki 10 sene
öncesine k›yasla inan›lmaz
bir de¤iflim, ilerleme
yafland›. fiimdiki üniversite
ö¤rencileri çok flansl›…
Eskiden ayda bir yabanc›
grup/DJ gelince olay
olurdu, art›k haftada dört-
befl kez buradalar. Ama
aç›kças› öyle, hele de
d›flar›ya verilmeye
çal›fl›lan imajdaki gibi,
‹stanbul’da gece hayat›
‘y›k›l›yo’ gibi bir durum
yok sanki.” Yani ‹stanbul
küresellefliyor da, yine de
abartmamak laz›m ona
göre… “‹stanbul’un önce
geldi¤i noktay› sindirmesi
gerekiyor” diyor.

Ona göre çok etkinli¤in,
yapacak fleyin çok olmas›
bir fley, e¤lence hayat›n›,
mekân› sahiplenmek,
oraya eriflebilmek ayr› bir
fley… “Yani art›k
Babylon’da bile eski club
havas› kalmad›. Club
anonim bir ortamd›r evet,
ama müdavimleri de
vard›r. Biraz da aile gibidir.
Babylon öyleydi,
flimdilerde ise Babylon’a
gitmek ‘vaay, Bablyon’a
gidiyoruz’ oldu… Art›k
sembolik bir anlam ifade
ediyor” Ona göre
sahiplenmenin yan› s›ra
eriflim de çok önemli
hakikaten… Fiyatlar›n
yükseliflini, kap›lardaki
bodyguard sistemini, hep
bu eriflimi k›s›tlayan

faktörler olarak görüyor:
“S›rf paras› olan ya da
kap›daki ‘arkadafl›n’
önünde tir tir titreyip
gözüne girmeye çal›flan m›
gitmeli e¤lence mekân›na?
Belli bir müflteri profili
oluflturmay› ve bunu
korumaya çabalamay›
anlar›m ama manâs›z
duvarlar örmek, mekâna
kabul sistemini güç
gösterisine çevirmek de
do¤ru de¤il.”

‘MIfi G‹B‹’ YAPMAK

Bir de bu iflin bir tüketici
aya¤› var ki, Can o konuda
da karamsar gibi. E¤lence
kültürünün yurtd›fl›nda
daha “relaks” oldu¤undan
bahsediyor. Oralarda
e¤lenenlerin etraflar›n›
çok da önemsemedi¤ini,
ama ‹stanbul’da herkesin
daha “kas›k” oldu¤unu
söylüyor: “New York, Paris
ya da Tokyo’da, gider,
güzel güzel e¤lenirsin,
rahatlars›n. Yan›ndaki
hatuna ‘hello, how are
you?’ desen çok da bir fley
olmaz. Bizdeyse çok rahat
dayak yiyerek ç›kabilirsin
mekândan.” Bunu bir
miktar muhafazakâr
olmam›za ba¤lasa da, as›l
sorun “e¤leniyormufl gibi
görünmek ama asl›nda
gerçek anlam›yla
sindirememek.” Bu
tart›flma yine, bir mekânda
bulunman›n bir ‘show’
olmas›na ba¤lan›yor
hemen. Memlekette, 
“vaay ne kadar
e¤leniyoruz, flu mekâna
gittik geçenlerde” demek
çok ön planda ona göre…

Zaten bununla ba¤lant›l›
bir sorun mekân
sahiplerinin de ‘m›fl gibi
yapmas›’ belki de…
“‹flletmeci iflini ciddiye
alacak, mümkünse her
akflam orada olacak. Ha bir
de, o iflletmecinin içki
içmiyor olmas› laz›m. Bir
kulüp, bar, hatta café
yönetmek detaya önem
vermeyi gerektiriyor.
‹flletmecinin kafas›
‘k›yak’sa ço¤u fleyi görmez,
göremez. Eh, müflteri de
bir süre sonra anlar zaten
durumu, elini aya¤›n›
çeker o mekândan…”  Bu
iflini ciddiye almama
halinin sektördeki pek çok
enformel iliflkinin
temelinde oldu¤unu
düflünüyor: “Yurtd›fl›ndan
elbette ki isim yapm›fl DJ
getir, bizler de yurtd›fl›na
gidiyoruz, bu bir karfl›l›kl›
etkilenme ve ö¤renme
sürecidir ve baflka türlü de
düflünülemez zaten. Ama,
‘param›z varsa yabanc› DJ
niye getirmiyoruz’ diye
yola ç›k›p adama 3.000
Avro ödedikten sonra, ‘aa,
Türk DJ’e para kalmad›’
demek de absürd.
Herkesin hakk›n›
vereceksin. Sektörde s›rf
yol ücretini alabildi¤i için
kendini flansl› sayan bir
sürü DJ var. Rekabet de
oldu¤u için DJ’lerin
aras›nda ‘fiyat k›rma’
mevzuu olabiliyor. Zaten
en ufak bir ekonomik kriz
olsun, ilk baltay› yiyen
e¤lence sektörüdür.” 

Foto¤raf: Koray Erkaya


