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Küçük yaşlarda başladığınız müzik serüveninden 
bahsedebilir misiniz?
Babamın bir caz müzisyeni olması elbette müzikle içli dışlı 
büyümemi sağladı. 9 yaşımda İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’na kabul edildim. Konservatuara başladığım 
ilk hafta, duayen müzisyen Ayhan Yünkuş ile klarnet çalıştık. 
O haftanın sonunda babama gidip, “Bundan tek ses çıkıyor, 
istemiyorum ben bunu” dedim. Daha büyük şeyler duymak 
istiyordum. Bir de bende “absolut kulak” denilen, her türlü sesi 
nota olarak isimlendirebilme durumu var. Hal böyle olunca 
beni, “Bu çocuk piyano çalmak istiyor herhalde” diyerek Meral 
Yapalı’ya götürdüler. Böylece, büyük bir orkestranın küçültülmüş 
hali olan piyanoyla yola koyuldum. Altı ayda, altı sınıf atlayarak 
lisans programına geçtim. 13 yaşımda TRT Caz Orkestrası’nda 
çalmaya başladım. Akabinde Zerrin Özer ile “Kıyamam” 
albümünde çalıştık. Derken, prodüktörlük işlerine giriştim.  
18-19 yaşlarımda, bestesinden süpervizörlüğüne kadar bir 
albümün her şeyiyle ilgileniyordum. Bu arada, 14 yaşımdayken 
de kendi kompozisyonlarımı yapmaya başlamıştım.

You became involved in music from a very young age. 
Could you tell us about this? 
The fact that my father was a jazz musician certainly meant  
I grew up surrounded by music. When I was nine years old,  
I was accepted at the İstanbul University State Conservatory. 
During my first week at the conservatory I studied clarinet 
with the notable musician Ayhan Yünkuş. At the end of the 
week, I went to my father and said, “You can only get one 
sound out of this thing, I don’t want to play it.” I wanted to 
hear bigger things. Also I have what is known as “perfect 
pitch”, the ability to identify the tone made by every type of 
sound. This being the case, they said, “This child probably 
wants to play piano,” and they brought me to Meral Yapalı. 
That’s how I started playing piano, which is a miniaturized 
version of a large orchestra. In six months I went through six 
grades to enter the undergraduate program, and at 13 years of 
age, I began playing in the TRT Jazz Orchestra. Subsequently, 
I worked with Zerrin Özer on her album “Kıyamam”. Then I 
stepped into production, and when I was around 18-19, I was 
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Genco Arı is someone who was born and raised with music. In his 34 years, he’s become a 
lot of things all at once: pianist, composer, arranger, producer, sound engineer, conductor, an 
artist with many solo album and an instructor... For a little while, we’re welcomed into the life 
of this exceptional music man.

Genco Arı, müziğin içine doğan ve onunla büyüyen bir isim. 34 yıllık hayatında aynı anda çok şey 
olmuş: Piyanist, besteci, aranjör, prodüktör, ses mühendisi, orkestra şefi, birçok solo albümü olan 
bir sanatçı ve eğitmen... Bu sıra dışı müzik adamının yaşamına kısa bir süreliğine konuk oluyoruz. 
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Babanızla ilişkiniz nasıldı bu süreçte?
9 yaşımdan itibaren babamla Maksim Gazinosu’nda 
çalıyordum. Ersan Erdura’dan Bülent Ersoy’a, inanılmaz 
isimlerle çalıştım. Babamla şöyle bir hikâyemiz var 
aslında; konservatuardaki hocam, babamdan, bana piyano 
almasını istemişti. Ama tahmin edersiniz, piyano ucuz bir 
şey değil, hele ki 20-25 sene önce! Bir sabah altıda babam 
kaldırdı beni, Kadıköy’e geçtik. Bir kırtasiye bulduk; 
mukavva, cetvel ve kalem aldık. Oradan da konservatuara 
geçtik. Babam oradaki piyanonun tuşlarını birebir ölçüp 
biçip bir kartona çizdi. Sonra, o karton çizimden bir tane 
evdeki masanın üzerine, bir tane de duvara yerleştirdi. 
“Benim yapabileceğim bu” dedi. Altı ay boyunca, masa ve 
duvar üzerinde parmaklarım kanayana dek nota çalıştım. 
Ama bu tecrübe bana öyle bir 
şey kazandırdı ki, enstrümanın 
olmadığı yerde dahi kafam boş 
durmuyor, sürekli bir şeyler 
çalıyor. 
14 yaşında yaptığınız 
kompozisyonları bugün 
dinlediğinizde neler 
düşünüyorsunuz?
İnanın o zaman neyse, şimdi 
de aynı şeyi düşünüyorum. 
Bugün yapacağım besteye, 
bugün ne yaşadıysam onlar yansıyacaktır. 14’ümde de ne 
yaşadıysam onları dinliyoruz aslında.
Dünyaca ünlü pek çok müzisyenle çalıştınız… 
Evet, çok değerli isimlerle çalıştım. Dave Weckl, Anthony 
Jackson, Mike Stern, Bob Franceschini ve Sarp Maden ile 
birlikte, İstanbul’da güzel işler yaptık ve “Wizart” adında 
bir albüm kaydettik. Benim için değerli işlerden biri de, 
AIDS Vakfı yararına yapılan bir albümde, Elton John ile 
birlikte “Sorry Seems To Be The Hardest Word” şarkısının 
aranjmanını yapmak oldu. 

taking care of everything on an album, from arrangements 
to supervision. Meanwhile, when I was 14, I had started 
composing my own songs. 
What was your relationship with your father like at the 
time?
I’d been playing with my father at the Maksim Casino ever 
since I was nine years old. I worked with incredible stars, from 
Ersan Erdura to Bülent Ersoy. So, here’s a story about me and 
my father: My teacher at the conservatory wanted my father 
to buy me a piano. But, as you can imagine, a piano is no cheap 
thing, especially 20-25 years ago! One morning my dad woke 
me up at six in the morning and we went over to Kadıköy. We 
stopped at a stationery shop and bought some cardboard, a 
ruler and a pen. From there we went over to the conservatory, 
where my father measured the piano keys and drew each one 
of them on the cardboard. Afterwards he put one of those 
cardboard drawings on the table at home and hung one on the 
wall. “That’s all I can do,” he said. For six months I practiced 
on the table and on the wall until my fingers bled. But I gained 
so much from that experience that even someplace where 
there’s no instrument, my head is kept busy, I’m always playing 
something. 
What do you think about the compositions you wrote 
at 14 when you listen to them today? 
Believe me, whatever I thought then, I think the same 
thing now. The piece I compose today will reflect what I am 
experiencing today. So in fact, what we’re listening to is what  
I experienced when I was 14.
You’ve worked with quite a lot of famous musicians...
Yes, I’ve worked with a lot of important names. We did some 
good work in İstanbul together with Dave Weckl, Anthony 
Jackson, Mike Stern, Bob Franceschini and Sarp Maden, 
recording an album called “Wizart”. For me, one of the more 
valuable things I’ve done is arranging the song “Sorry Seems to 
be the Hardest Word” together with Elton John for an album 
benefitting the AIDS Foundation.

“Müzik ziynet eşyası 
değildir. Albümlerimi 

yapıp bastırdığım 
zaman satılandan çok, 

hediye ediyorum.” 
“Music isn’t jewellery. When 

I make an album, I end up 
giving more away as gifts 

than the ones I sell.” 
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Nelerden besleniyorsunuz kendi 
işlerinizi yaparken?
Ders çalışıyorum. Her gün kendimi 
çalışıyorum aslında. Bulduğum bir 
eksiği tedavi ettiğimin ertesi günü, 
yeni bir şey çıkıyor karşıma çalışmak 
için. Hâlâ günde 6-7 saat piyano 
çalıyorum. İki saat de mutlaka ses 
mühendisliğine dair yeni araştırmalar 
yapıyorum. Analog sese en yakın tonu, 
dijitalde yakalamak için çabalıyorum.
Pop piyasasından da birçok 
sanatçıyla çalışmalarınız var. 
“Müzikte sınır yok” diyebilir 
miyiz?
Caz müzikle ilgilenenler, caz 
dışındakileri; popla ilgilenenler pop 
dışındakileri kötülüyor. Bunların 
hepsinin müzik olduğunun farkına 
varabilen çok az kişi var. “Yüksek 
Sanat”la ilgilendiğini iddia eden 
belli bir kesimin 
karaladığı 
popüler müzikle, 
ben devrim 
niteliğinde 
çalışmalar 
yaptım. Hande 
Yener’in 
“Apayrı” albümü 
bunun en güzel 
örneklerinden 
biri. Albümün 
her şeyi o kadar 
bambaşkaydı 
ki, sektörde 
inanılmaz bir başarı sağladı. Yani 
“apayrı” olan bir şey de sektörde 
tutunabiliyor. Yakın zamanda 
da Sezen Aksu ile aranjmanını 
yaptığımız “Koca Kıçlı” şarkısı ve 
Gökhan Türkmen’in “Taş” parçası 
müzikseverlerle buluştu. Kendi 
çalışmalarımdan ise, “Gencology” 
serisinin üçüncüsü yayınlandı; 
“Escape from the Earth”, çağdaş 
klasik müzik ile cazın 15 dakikalık bir 
karışımı diyebilirim.
Caz kültürünün daha yaygın 
olduğu bir yerde yaşamak ister 
miydiniz?
İsveç’te yaşamayı çok istedim, hâlâ da 
istiyorum. On yıl içindeki uzun vadeli 
planımda İsveç’e yerleşmek var.

What are the things that 
energize you while you’re 
working on your own things? 
I practice. In fact, I work on myself 
every day. I’ll find something 
wrong, and I’ll fix it, and the next 
day I’ll find something else to work 
on. I still play piano 6-7 hours a day, 
and I’ll definitely spend two hours 
researching something related to 
sound engineering. I’m trying to 
find the closest digital equivalent 
for analogue sounds. 
You’ve also worked with a 
number of artists from the 
pop industry. Can we say that 
“Music knows no borders”?
People who listen to jazz disparage 
everything other than jazz, and 
people who listen to pop disparage 
everything other than pop. Very 

few people are able to 
realize that it’s all music. 
A certain portion of those 
involved in “high art” 
look down upon popular 
music, but my work in that 
area can be considered 
revolutionary. Hande 
Yener’s album “Apayrı 
(Completely Different)” is 
one of the best examples of 
this. Everything about that 
album was so completely 
different that it was 
incredibly successful in the 

sector. So you see, the sector can 
grab hold of “completely different” 
things. Recently we’ve released 
arrangements of the Sezen Aksu 
song “Koca Kıçlı” and Gökhan 
Türkmen’s “Taş” as well as my own 
“Escape from the Earth”, the third 
in my “Gencology” series, which 
I could describe as 15 minutes 
of contemporary classical music 
mixed with jazz. 
Would you have wanted to 
live someplace where there is 
more of a jazz culture? 
I really wanted to live in Sweden, 
and I still do. My long-term plans 
include settling in Sweden within 
the next 10 years.

Dünyada 200 kişide bulunan ve “Ses 
Mühendisliği'nin Grammy'si” denilen “High 
Professional Degree” belgesine sahip Genco 
Arı’nın diskografisinde farklı isimlerle ve solo 
imza attığı 16 albüm bulunuyor.

Genco Arı is one of 200 people in the world 
to hold the “High Professional Degree” 
certificate known as “the Grammy of 
Sound Engineering”. There are 16 albums 
in his discography, including solo work as 
well as the work of various others.

» Quartet Muartet - “Dokuz Parça” (2004), 
“Dokuz Parça Daha” (2007)
» Cem Nasuhoğlu – “Yolculuk” (2005)
» Genco Arı – “Wizart” (2008), “Bülbülüm Altın 
Kafeste” (2014), “Ne Kalabilir Senden” (2014)
» Sarp Maden – “Bence” (2008), “Ardından” 
(2009), “Küçük Sır” (2014)
» Jülide Özçelik – “Jazz İstanbul 1” (2011)
» Sinan Cem Eroğlu – “Tesadüf” (2011)
» Erkan Oğur – “Dönmez Yol” (2012)
» Cahit Kutrafalı – “As It Is” (2015)
» Genco Arı – Gencology 1 (2013), Gencology 2 
(2016), Gencology 3 (2017), Little Bug (2016),
Coconut Man (2016), So What (2016), 
Once Upon a Time in New York City (2017), 
Veranda (2017), Gengology 4 Song  
for Atatürk (2017)

HAKKINDA ABOUT
Trend ••• hot wire

56 • PEGASUS • ARALIK / DECEMBER 2017

“Müzik hadisesi, 
gereğinden fazla 

abartılıyor. Ne 
olursa olsun, insan, 

‘kendinden’ bir 
nota bile fazlasını 

çalamıyor.” 
“Music is a phenomenon that 
is unnecessarily exaggerated. 

There’s no way in which 
someone can play even a 

single note that doesn’t come 
from within.” 


