HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
15.04.2013 Pazartesi
09:00 Fen Bilgisi 2.yazılı (5,6,7,8.snf)
13:40 Türkçe 2.yazılı (4.snf)
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sos/Tur/Mt)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Origami Kulübü
15:50 Basketbol Okulu
16.04.2013 Salı
10:30 Yüzme (4-5.sınıflar)
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
17.04.2013 Çarşamba
09:20 Türkçe. 2.yaz (5,6,7,8.Sn.)
10:50 Fen B. 2.yaz. (4.Sınıf)
10:30 Yüzme (1. Sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
16:00 8 sınıflar SBS (Fen/Sos/Tur/Mt)
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.
18.04.2013 Perşembe
10:00 Taksim Atatürk Kütüphanesi 4.s
11:00 Y.Ç.D. Karikatür Yarışması
Ödül Töreni
13:00 Shrek Müzikal Provası
15:50 İngilizce Kursu
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi
19.04.2013 Cuma
09:20 İngilizce 2.yazılı (4,5,6,7,8.)
10:00 Lale Festivali Emirgan Parkı’nda
Kahvaltı (7,8.sınıflar)
14:00 Shrek Müzikali Provası
15:50 Satranç okulu
15:50 Piyano
20.04.2013 Cumartesi
09:00 SBS KURSU – Turkçe/Matematik
(6 ve 7. sınıflar)

HAFTANIN SANATÇISI

Bahar AVUNCA – 8. Sınıf

“İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY OLABİLİRSİNİZ,
YETER Kİ YETERİNCE İSTEYİN”
lektronik müziğin Türkiye’deki öncülüğünü yapan, şarkıları ve albümleri
haftalarca MTV VH1 gibi uluslar arası kanalların listelerinde kalan, sadece
Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından dinleyici kitlesine sahip Bedük’ü
New York konseri öncesinde okulumuzda misafir ettik. Müzik hayatına her genç
müzisyen gibi prodüktörlerle başlayan kendiyle bağdaşmayan bir imajla bir süre bocaladıktan
sonra kendi yoluna kendi devam etmeye karar veren Bedük’ün hikayesi bütün gençlere ilham
olacağını düşünüyoruz. Müziğini dinleyiciye aracısız ulaştırmak için sadece müzikle değil albüm
kapağından, klip çekimine kadar her aşamasında kendi hareket eden ve belki de bu özgürlük
sayesinde müziğini dünyaya duyuran genç sanatçı, öğrencilerimize başarmak ve istemek
arasındaki bağlantıyı kendi müzik kariyerinden örneklerle açıkladı. Hayata geniş bakılması ve
hayallerin hiçbir zaman kısıtlanmaması gerektiğini söyleyen Bedük “ istediğiniz her şeyi
olabilirsiniz, yeter ki yeterince isteyin” diyerek öğrencilerimize önemli bir hayat felsefesini
hatırlattı. Bakalım Bedük başka hangi konularda bize neler anlattı…..
Alp KINAY : Yaptığınız müziğin birçok
aşamasında sizi görüyoruz. Şarkıların
yazılmasından
miksajına,
albüm
kapağından, klipten kullanılan teknolojilerin
belirlenmesine kadar birçok adımda aktif
olarak yer alıyorsunuz. Bu durumu bir çeşit
“Don Kişot”’luk olarak mı görüyorsunuz?
Sizi geçmişte Serhat olarak bilen kişiler o
dönemlerde müzik tarzınızın da çok daha
farklı olduğunu ama sizin size biçilen değil
kendi istediğiniz Bedük formatını yaratarak
başarılı olduğunuza inanıyorlar.
BEDÜK : Süper bir soru, doğru, Don
Kişot’luk denebilir aslında. Çünkü hala hiçbir
plak şirketine bağlı değilim, albümlerimi
kendi
plak
şirketimden
çıkarıyorum.
Arkamda kimse yok, gerçek anlamda her
şeyi tek başıma yapıyorum. Biraz egosantrik
bir insan olabilirim, kendi yaptığım şeylerin
çok iyi olduğuna inanıyorum çünkü. İyi
yaptığımı düşündüğüm için de başkasına
gitmeyip kendim yapıyorum. Eğer 80
milyonluk ülkede bir şeyi yapan tek
kişiysen, gerçekten de yel değirmenlerine

karşı savaşman gerekebiliyor.
Peri KAVVAS : Sizce müziğin tutmasını
sağlayan şey sözleri mi yoksa güçlü bir tınıya
sahip olması mı? Sizin müziğinizde bu anlamda
güçlü olan yön hangisi diyebiliriz?
BEDÜK : Ben müzikte herhangi bir yönün
güçlü olmaması gerektiğini düşünüyorum. 360
derece total bir şey bu. Her şeyiyle bir bütün
olmalı bence müzik, hiçbir şey öne çıkmamalı.
Alp KINAY : Automatik klibiniz ve klipteki
kolbastı hareketi fenomen haline gelmişti.
Video
klibinizle
ciddi
bir
akım
oluşturmuştunuz. Bu anlamda elektronik
müzik farklı akımlar oluşturuyor mu sizce?
Örneğin Harlem Shake de bu tip yeni bir akım
elektronik müzikle ortaya çıkan.
BEDÜK : Dönem dönem bu tip akımlar oluştu
tabi. Gangnam Style, bizim zamanımızda
Makarena vardı örneğin, şimdi de Harlem
Shake var. Bunlar dönem dönem ortaya çıkan
ve insanların sevdiği şeyler. Aslında elektronik
müzikle de hiçbir ilgisi yok. Bu dünyanın

Alp KINAY : Şarkılarınız MTV, VH1, MCM gibi
birçok
yabancı
müzik
kanallarında
da
yayınlanıyor. Listeleri uzun süre işgal ediyor ve
Avrupa ve Amerika’dan yayın yapan müzik
sitelerinde albümleriniz yer alıyor. Gelecekle ilgili
yurtdışı sizin için ne ifade ediyor? Uluslararası
çapta bir müzisyen olma yönünde plan ve
uğraşlarınız var mı?
BEDÜK : Ben zaten yurt içi ve yurt dışı olarak
ayırmıyorum dünyayı, daha global bir bakış açım
var. Ortaya bir müzik çıkardığım zaman ben
bunu tüm dünyada çıkarmış oluyorum aslında.
Bizim sektörümüzün el verdiği kadar da yurt
dışına ister istemez gidiyor zaten şarkılarım.
Ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyorum
çünkü kendimi yurt dışındaki bir sanatçıdan
daha aşağıda veya daha farklı bir yerde
görmüyorum. “Avrupa Avrupa duy sesimizi” diye
bir çığırışım yok. Dünya kalitesinde müzik
yapıyorum ben. Müziğimi almak istiyorlarsa çok
güzel, istemeyenlerin de kendi kayıpları
olduğunu düşünüyorum.
Peri KAVVAS : Sizi Pitbull’ a benzetmelerine
kızıyor musunuz?
BEDÜK : Pitbull dediğiniz adam benden sonra
müzik dünyasına girdi ama, nasıl oluyorsa beni
ona benzetiyorlar. Bana sorarsanız o bana
benziyor… Şaka bir yana arkadaşlar kendinizi
asla diğer ülkelerdeki insanlardan daha aşağıda
görmeyin. Daha dünyaya hakim bir kültürden,
ülkeden gelmek, elbette büyük bir avantaj ama
asıl olan ne kadar iyi olduğunuzdur. Eğer
gerçekten işinizi iyi yapıyorsanız er geç fark
edilir ve başarılı olursunuz. Hayatta istediğiniz
her şey olabilir her yere gelebilirsiniz. Yeter ki
yeterince isteyin ve çalışın.
Alp KINAY : Türkiye’nin ilk “ RealD 3D” 3
boyutlu klibini çektiniz. Ayrıca “ Disco Breaker”
şarkınız için de yine bir ilke imza atarak
interaktif bir klip çektiniz. Teknoloji ile aranız iyi
görünüyor. Bunda üniversitede Grafik Tasarım
okumuş olmanızın getirdiği farklı bir görsel bakış
açısına sahip olmanızın etkisi var diyebilir miyiz?
Daha ileride ne tür teknolojik yeniliklerle
dinleyicilerinizin
karşısına
çıkmayı
planlıyorsunuz?
BEDÜK : Tabi ki grafik tasarım okumuş
olmamın ve sanat yönetmenliği yapmış olmamın
büyük etkisi var bu konuda. Bir müzik
duyduğum zaman hemen görselini hayal
edebiliyorum. Seyrettiğim bir şeyde hemen
kafamda müziğini canlandırabiliyorum. Kendi
müziğimi yaptığım için de görselleri konusunda
da, şarkıyı olduğundan daha iyi noktaya
getirecek yönde de uğraşıyorum tabi ki.

Teknolojinin
son
ürünü bir müzik
türü yapıyorum ve
teknolojiyle
de
aram iyi. Teknoloji
nereye
gidecek
bilemiyorum ama
gittiği yere kadar
ben de yanında
gidiyorum.
Peri KAVVAS :
Müziğinizin
hem
görsellik hem de
altyapı kısımlarında
bilgisayar
teknolojisinden çok
yoğun bir şekilde
faydalanıyorsunuz.
Eserlerinizi, hatta
sizi bir tür “ bilgisayar harikası” olmanız noktasına
getirdi mi bu durum acaba? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
BEDÜK : Hayır aslında dışarıdan dediğiniz gibi
görünüyor olsa da benim yaptığım iş normalde
herhangi bir müzik türü nasıl kaydediliyorsa o
şekilde kaydediliyor ve yaratılıyor. Hatta benim
yaptığım müzikte şu an Türk
Pop Müziği’nde kullanılandan
çok daha az kullanılıyor
bilgisayar. O yüzden benim
yaptığım müziğin pek de
bilgisayar yeteneğiyle ilgisi
yok aslında.
Alp KINAY : Özellikle son
yıllarda çok rağbet edilen
ama Türkiye’de çok fazla da
üretilmeyen bir müzik tarzını icra ediyorsunuz.
Bunun size getirdiği avantaj ve dezavantajlar
nelerdir sizce?
BEDÜK : Avantajı rakibin olmadığı için sektörde
alanında tek olmak. Bu müziği dinlemek isteyenler
otomatik olarak sana yönelmiş oluyor. Dezavantajı
da aslında hiçbir işin rakipsiz olamayacağı gerçeği.
Fenerbahçe olmadan Galatasaray olmaz mesela.
Peri KAVVAS : Bedük neleri dinliyor? Örneğin son
gittiğiniz konser kimin konseriydi? Sizin dinlemekten
zevk aldığınız Türk ve yabancı müzisyenler
kimlerdir?
BEDÜK : En son Jamoroquai konserine gittim diye
hatırlıyorum. Ben çok fazla tarz seçmiyorum,
sanırım meslek hastalığı da var bende, her şeyi
dinlemeye çalışıyorum. Geçmişte de sürekli farklı
arayışlarım
olurdu
müzikte.
Ortaokul yıllarımda metal müzik
dinlerdim, o zamanlar çok
modaydı bu tür müzik. Hard
Rock, Blues, Caz, her şeyi
dinledim. Şimdi daha çok indie
müzik dinliyorum, yani daha
bağımsız müzikler seçiyorum.
Rockla elektroniği ince ince
birleştiren bir müzik bu. Ama
yine de 70’ler ve 80’lerin
müziğini hala çok severim.
Peri KAVVAS : Duygusal
şarkılar yazan birine, yaşadığınız
aşklardan mı ilham alarak bu
şarkıları
yazdınız
diye
sorabiliyoruz. Peki siz nasıl bir
duyguyla
şarkılarınızı
yazıyorsunuz?
BEDÜK : Dünyada bir tek duygu

yok tabi. Türkiye’de sunulan müzikte hep aynı
duygu var, sadece aşk, ayrılma, yaralı sevda ve
kavuşma duygusu. İnsanlar da şarkı sadece bu
duygular
üzerine
yazılıyor
zannetmeye
başlıyorlar tabi ister istemez. Dünyada 6 milyar
insan varsa 6 milyar farklı duygu da var. Benim
verdiğim duygu da benim albümlerimi dinlerken
veya konserlerime gelirken insanlar ne
hissediyorlarsa
odur
Peri KAVVAS : Son
albümünüzle birlikte takım
elbiseleriniz de rafa kalktı.
Overload albümü sizin için
daha canlı ve yenilikçi bir
duruşu da beraberinde mi
getirdi?
BEDÜK : Evet. Sahnedeki
duruşumla birlikte albümlerdeki müziğim de
yıllar içinde değişiyordu. Hem gelişen hem
değişen hem de aynı yerde kalan , organik bir
yapı aslında. Böyle olduğu zaman ben de içsel
ve dışsal olarak değişiyorum tabi.
İmaj
değişikliği değil de adapte olma süreci
diyebiliriz buna.
Alp KINAY : Kendinizi bundan 10 yıl sonra ne
yaparken düşlüyorsunuz? Gelecek planlarınız
nelerdir?
BEDÜK : Çocuklarım 12 ve 14 yaşlarında
olacaklar 10 yıl sonra. Onlarla yaz tatillerine
çıkmayı
düşlüyorum.
Başka
bir
şey
düşünmüyorum.
Geleceği
çok
fazla
düşündüğünde insan bugünü yaşayamıyor ve
ben bugünü yaşama taraftarıyım her zaman.
Peri KAVVAS : Peki sahnedeki Bedük değil
baba Bedük nasıldır acaba? Çocuklarınızla en
çok ne yapmaktan zevk alıyorsunuz? Evinize
adım attığınızda farklı bir Bedük’le mi karşı
karşıyadır eşiniz ve çocuklarınız?
BEDÜK : Valla eşim menajerim olduğu için
benim her türlü halimle karşı karşıya zaten.
Şimdi de burada. Evde Serhat oluyorum,
,işyerimde Bedük oluyorum. Tabi ki evdeki
adamla sahnedeki adam farklı. Mesela sizler
de hafta içi okul saatlerinde ve hafta sonu
zamanlarda farklısınız, tıpkı bunun gibi işte.
Alp KINAY : Son olarak kendinizi bir kelime
ile ifade etmeniz istenseydi bu kelime ne
olurdu?
BEDÜK : Yenilikçi, farklı. Bu arada çok güzel
sorulardı,
deneyimli
muhabirlere
taş
çıkartırsınız çocuklar.

