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Mefhur film yiidizianndan John Garfield New
York'ta vefat etmi|tir. Heniiz 39 yafinda bulunan
artist, kalb hastaligindan muztarib idi.

AMERiKA SESLERi*
SerdarKokceoghij miizigin efsanelerinden Hhcm Mimavoghi^nxx

bir belgeselle yeni nesillere tanitmayi amacliyor. Ve bunun icin de New Fo/'/r'a
dogru bir yolculuga cikti. Iste o yolculu^n hikayesi ...

t
KOK(^:koCll

Ilhan Mimaroglu, elektronik miizigin
mucitlerinden ve Charles Mlngus'lann
efsanevi prodiiktoru. Fellini'yl
etkilemi?, muzigi "Satyrlcon" filminde

kullanilmiij, Hayranlan arasinda John Lennon
ve Frank Zappa gihi isimler var.

2012 yilindaki vefatinin ardmdan ke§ke
birileri bu benzersiz bestecinin belgeselini
yapsa diyorum, yapan ̂ ikmiyor, Hayar

arkada§i Giingor Mimaroglu ile tani§inca i|
ba§a du^uyor. Yanimda miizik direktorii

olarak New York'ta ya§ayan besteci Erdem
Helvacioglu var. Yapimcilanm Dilek Aydm ve
Esin Uslu. Senaryo ortagim, stilist Elif
Dizdaroglu. Sesler Erkal Ta§kin'a emanet.
Projemiz yapim destegi ahnca solugu New
York'ta ahyoruz, araftirma ve teaser gekimleri
i9in. Okuyacaginiz bu yolculugun gunliigii.

1. GUN

On saat u^mak dufundiigiimuz kadar
sarsmiyor. Konu§kan bir Uber §ofdru
e§liginde Airbnb evine gidiyoruz. Siyah
gettolarindan gc^iyoruz, yiizlcrce ayni tip ev.
§ofor, herkes kiliscdc ondan sokaklar bo§
diyor. ilk evimiz bol kapili ve pencereli

Viktorya tarzi bir ev. Korku filmlerinden
firiami^ geni§ bodrumu tekinsiz. Ditmas
Park'taki evden ̂ ikip mahalleyi gezlyoruz.
Brooklyn'li kom§ularimiz genelde Karayipli.
Evlerden reggae ve Jamaika'ya ozgii kokular
geliyor. Esin ve Erdem'in Prospect Park'a
yakm evindeyiz. Mimaroglu'nun kendi plak
firketi Finnadar'in albiimlerini buluyorum ve
film i^in odiinq aliyorum.

2. GUN

Haftanin ilk gunii i§ yok! Manhattan'a ge^ip
turist oluyoruz. Ekip bulu^ntasi Times
Square'de, o dcrccc. Unlii kitapgi Strand'in
kitap reyonlarinda deliriyoruz. CD vc plak
yiikiim agir, ondan alujveri? bana yasak.
Senarist Elif, sosyal medya adiyla Jackielif,

Jackie Kennedy'nin iinlii 1040 binasinin
oniindc (jekim yapiyor. Yolun kar§isinda
Central Park var, daliyoruz. Mahalledeki
George's isimli miitevazi yemek^ide fasulye
gorbasi diyc annemizin kuru fasulycsi geliyor.
Mekanin sahibi Yunan (jikiyor. Kucaklafip eve
variyoruz ve belimize kas gev§etici siiriiyoruz.

3. GUN
Erdem ve Esin'de lezzetli bir

kahvalti. Esin haftayi nefis
programlami§. Manhattan
Transfer grubundan Janis'in
caddeye bakan eviyle
ba^hyoruz. ilhan Bey'in bir
bestesinde vokali var. Onu

iPhone ile (jekiyorum, Erdem
rdportaj yapiyor, Erkal scsleri
aliyor. Teaser'da iPhonc 7,8mm
vc profesyonel Sony ay qekimleri
i9 i^e olacak. Kolaji scviyoruz
Mimaroglu gibi. Janis, sigara
tutkunu ilhan Bey'in dumanli odasini hi^
unutmami§. (^iki§ta aynen Chelsea Otell.
Unlii geceyarisi sinemasi Elgin'i (artik Joyce)
goriiyoruz Jodorowsky anisma. Meksika
lokantasma giderken "Acrimony" filminin
galasina denk geliyoruz. Barda oturuyoruz ve
mekana yalniz gelip barda tani§anlari
izliyoruz yorgunlukla. Eve doniif. Ev biraz
fazla mi sicak?

4. GUN

Evin neden yandigi anla§ildi. Ust katta
9ali§an Tiirk i^gi bizim evin sogukluguyla
ilgili §ikayetlerimizi duymu§ ve '(jocuklar
ii^iimesin' demi§. Memleket insani her yerde!
ilhan Bey'in Atlantic Records'tan oda
arkada§i Manfred'le bulu§uyoruz. Brooklyn'in
kiyisinda Manhattan'a kar§i gekiyoruz onu.
Nefis Reggie Cafc'de Arthur'la bulu§ma. ilhan

amerlHii
seslGh

Bey'in e§yalarmi Columbia Universitesi igin
kataloglayan insan. Universitenin almadigi
bazi film ve kayitlan bizimlc payla§acak. New
York i§itsel bir §ehir. Brooklyn'deki sokak
sesleri, metroda a§kla §arki soyleyenler ve
duyulan onlarca dil ba§ dondiiriicii.

5. GUN

ilhan Bey'in her gun izledigi yolu izliyoruz.
Evden, hayat arkada§i Giingor Hanim'in

ofisine... "When Harry Met
Sally"nin 9ekildigi Katzs'm az
ilerisinde esasli bir dergici var.
Neden hl9 dergici olmadigini
sorgularken kar^imiza 9ikiyor.
Drom iyi bir kulup, Serdar ilhan
ve Mehmet Dede'den anilar

dinliyoruz. Mimaroglu 9ifti sik
gelirmif. Caz c|liginde afiyetle
burger yiyenlere bakarkcn

■  i9imizge9ince eve dbniiyoruz.
Metroda, bu §ehirde kimse
kendini yabanci ve oteki

hissetmez diye du§unuyorum. Ev soguk.

6. GUN

Harlem'deki geni§ caddeden a§agi Columbia
Universitesi'ne iniyoruz. Bazi pencerelerlnde
sloganlar olan proje binalan ve tuhaf vitrinli
diikkanlar var. Okulun miizik kitapligmda
zaman ge9iriyoruz. Ilhan Bey'in giinliik
yuriiyufiinu Dilek daha once kisa filmlerinde
kullandigi 8mm kamerayla 9ekiyor. Arif
Mardin'in oglu Joe Mardin'in ofisinde, Joe ve
Julie Mardin ile 9ekim yapip bele§ MoMA'ya
ko§uyoruz. Enerjimiz kuyrukta bltiyor.

7. GUN

Cumartesi giinii Mevliit Akkaya'nin ofisinde
ba§liyor. Sinemaci gozuyle anilar. Sonra ilhan
Bey'in 9ah§tigi sayili piyanistlerden Ay^egul
Durakoglu ile bulu§uyoruz. Harika amlarim
ve getirdigi dokiimanlari payla§iyor. Ak§am

ilhan Bey'in izledigi yolu
izliyoruz. Evden, hayat arkada^i
GiingorHanim'in ofisine...

Flatbush Tavern'de i§ diinyasmda etklli
Mehmet Uca ile bulu§ma var ama oncesinde
bo§luk olunca besteci Maryanne Amacher
etkinligine katihyoruz. Sikici. Qiki§ta
organizasyona destek i9in Tony Conrad
anisma yeni bastiklari kasedi (evet muzik
kasedi) aliyorum.

8. GUN

Ev degi§tiriyoruz. Yeni ev daha ku9uk ama
sokak canli. Park Slope, hipster'i bol bir
Brooklyn k6§esi. Uzun ve hafif bir pazar
yuruyu§u. Ak§am Arthur, Erdem'lerde bazi
dzel Mimaroglu ar§iv kayitlarini bizimle
payla§iyor. Yeni ke§fettigimiz biralar e§liginde
duygulaniyoruz.

9-GUN

Skype gunii. Kar yagiyor ama istanbul'da
baharmi§! Piyanist Meral Guneyman, Giingor
Hanim'in oglu efsanevi televizyoncu Riistem
Batum ve analog synth 9ilgmliginin
yiidizianndan Suzanne Cianl ile skype
yapiyoruz. Ak§am goriintiicii Suat Kutlug lie
Alman tarzi birbirahanede bulu§ma. Midem
kbtii, erken ayriliyoruz Elifle. (^iki§ta sevimli
bir torbaci, gozleriyle beni se9ip yanima
geliyor tiirlii tekliflerle. izin isteyip eve
ge9iyoruz. Herkes gibi torbaci da nazik
§ehirde. Yarin doniif giinii.

10. GUN

Son gun 90k ozel. Artik Computer Music
Center olan Columbia-Princeton Electronic

Music Center'dayiz. Amerika'da elektronik
miizik i§te bu odada geli§ti. Ah kalbim!
Erdem'i alip sokaklarindaki harika plakgida
son bir 9ekim yapiyoruz. Belgeselimizde ilhan
Bey'in kayip belgeselinden par9alar da olacak,
onun oneminden bahsediyor. U9akta ise
holivudvari bir veda: Sarho§ bir yolcu U9
Amerikali polis tarafindan indiriliyor.
Kesintisiz uyuyorum, riiyamda sesler... APM

* "Amerika Sesleri", gen^ ilhan
Mimaroglu'min Amerika'ya yaptigi ilk
yolciiliigiin notlarindan olii^an 1956 tarihli
kitabimn ismi.
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