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 How do you feel when you are in 
Turkey? Do you like being in a place 
that retains a mix of Anatolian, 
Western, Balkan and gypsy soul? 

 It is so easy to be in love with Turkey 
because of this balance between a fast pace 
and being easygoing, which is so difficult 
to find in the modern world. I am from 
Sarajevo, and my city was always considered 
like a little Istanbul. Whatever we do here, it 
has a smell of Turkey. My music is therefore 
very much influenced by Turkish traditional 
music because I grew up in Sarajevo.  So 
when I am in Istanbul I am almost like I am 
in my bed, just a bed that is a little bigger and 
a bit more comfortable. 

 Türkiye’de olmak nasıl bir duygu? 
Anadolu, Batı, Balkanlar ve çingene 
ruhunu birleştiren bir yerde olmak 
hoşunuza gidiyor mu? 

 Türkiye’ye âşık olmak çok kolay. Çünkü 
koşuşturmanın ve rahatlığın böyle 
dengede olduğu bir yeri modern dünyada 
bulmak çok zor. Saraybosnalıyım ve benim 
şehrim her zaman küçük bir İstanbul 
olarak görüldü. Yaptığımız her şeyde biraz 
Türkiye esintisi vardı. Saraybosna’da 
büyüdüğüm için benim müziğim de 
geleneksel Türk müziğinden oldukça 
etkilendi. Bu yüzden İstanbul’dayken 
kendimi yatağımda gibi hissediyorum, 
yalnızca biraz daha büyük ve rahat. 

MUSIC WITH BALKAN SPIRIT 
BALKAN RUHUYLA MÜZIK

  Arizona Rüyası ve Çingeneler 
Zamanı gibi film müziklerinin 
besteleriyle bilinen Balkanların 
çılgın çocuğu Goran Bregović ile 
İstanbul’da verdiği konser sonrası 
sohbet ettik.

We talked with Goran Bregović, 
the mad boy of the Balkans, after his 
concert in Istanbul. He is best known 
for his movie soundtracks such as 
"Arizona Dream" and "Time of the 
Gypsies".

ZEYNEP İYİGÜN

Goran
Bregović

CEVAHİR BUĞU
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 Balkan müziğini diğerlerinden 
ayrı kılan nedir?

 Balkan müziğinin içindeki o 
çılgınlık dokusunun onu ayrıcalıklı 
kıldığını düşünüyorum. Eğer gerçek 
anlamda müzik yapmak istiyorsanız, 
içinde biraz çılgınlık olmalı. Bu yüzden 
son albümümün mottosu şöyleydi: 
“Eğer çıldırmıyorsanız, normal 
değilsiniz.”

 Bir film için şarkı yapmakla 
albüm için yapmak arasında ne 
fark var? Hangisini daha çok 
seviyorsunuz?

 Aslında kendimi iyi bir film 
bestecisi olarak görmüyorum. 
Gerçek anlamda film bestelerine 
ihtiyacı olmayan filmlerde çalışma 
şansı yakaladım; çünkü benim 
müziğim film sektöründe yeterli 
görülemeyecek kadar melodik ve 
agresif. Uzun süredir film bestesi 
üretmesem de müziklerimi filmleri 
olmayan film müzikleri gibi 
görüyorum. Sizin filmlerinizin bile 
bestecisi olabilirim. Seyahat ederken, 

 What distinguishes Balkan 
music?

 I think the little difference 
between Balkan music and the rest 
of the world is that Balkan music 
must have a touch of madness. If 
the music has aspirations, it has to 
have a little madness in it. So this 
is why my motto for my last record 
is “If you don’t go crazy you are not 
normal.” 

 How different it is to write 
for a movie than for an album? 
Which discipline do you prefer?

 Honestly, I don’t consider myself 
a good movie composer. I’ve just 
been lucky enough to work on 
movies that did not really need a 
movie composer; my music is too 
melodic and too aggressive, and it 
is not really for the movie industry. 
But even if I am not working in 
the movies for a long time, I still 
consider my music as soundtracks, 
just missing a movie. I could be 
the composer of your soundtracks. 
And then I also imagine that 
everyone wants some soundtracks 
for travelling, having fun, when 
we are doing nothing, when we are 
lazy, when we are in love … so I like 
the idea that I make music as these 
kind of private soundtracks. I think 
this is more important than doing 
soundtracks for movies. 

 How was the creative 
process with the director Emir 
Kusturica? Was he involved in 
your work?  

 Clever directors never control 
composers. Because music is 
something changes radically. So 
clever directors come in the end. 
This is the last chance for them to 
see the movie as a first time. What 
we did was to have fun and work. 
So the process was like that. My 
method of making music is very 
basic. I treat a movie like a dog. 
I feed image with the music; if it 
eats, it is okay. If it refuses, it is not 
good. We spent ten years together 
with Emir Kusturica. I composed 
for three of his best movies, Time 

Saraybosna’da büyüdüğüm 
için müziğim geleneksel Türk 
müziğinden oldukça etkilendi. 
Bu yüzden İstanbul’dayken 
kendimi yatağımda gibi 
hissediyorum, yalnızca biraz 
daha büyük ve rahat. 

My music is therefore very 
much influenced by Turkish 
traditional music because I 
grew up in Sarajevo.  So when I 
am in Istanbul I am almost like 
I am in my bed, just a bed that 
is a little bigger and a bit more 
comfortable. 
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BILIYOR MUYDUNUZ?
Sezen Aksu’nun Düğün ve Cenaze albümündeki (1997) 
bestelerin tamamı Goran Bregović’e ait. İkili, birlikte 

defalarca konser verdi.
Goran Bregović 12 Ağustos’ta Bursa’da, 22 Ağustos'ta 

İzmir'de, 23 Ağustos'ta ise Muğla'da  seyircilerin karşısına 
çıkacak.

DID YOU KNOW?
Goran Bregović is the composer of Sezen Aksu’s music 

album Düğün ve Cenaze (1997). They had sevaral concerts 
together over the years.

Goran Bregović is going to meet his audience on August 12 
in Bursa, August 22 in İzmir, August 23 in Muğla.
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eğlenirken, hiçbir şey yapmazken, 
tembelken ya da birini çok severken 
dinleyebileceğiz müzikler hayal ettim 
ve müziği bu denli özel anlara dahil 
etme fikrini sevdim. Bence bu anlar, 
film için müzik yapmaktan daha 
önemli. 

 Yönetmen Emir Kusturica 
ile üretim süreci nasıldı? 
Bestelerinizi yaparken kendisi 
sürece dahil oldu mu?

 Akıllı yönetmenler bestecileri 
asla yönetmezler. Çünkü müzik, 
bestelendiği sırada anlık olarak 
değişebilen bir şeydir. Bu yüzden 
akıllı yönetmenler işin sonunda gelir. 
O an, filmlerinin müziğini ilk kez 
dinlemek için son şanslarıdır. Bizim 
yaptığımız şey de hem çalışmak hem 
eğlenmekti. Benim müzik yapma 
metodum oldukça basittir. Filme bir 
köpekmiş gibi davranırım; görüntüyü 
müzikle beslerim, eğer yiyorsa her 
şey yolundadır. Eğer reddediyorsa, 
iyi değildir. Emir Kusturica ile on yıl 

of Gypsies, Arizona Dream and 
Underground. Of course during this 
ten years he gave me a lot, and I gave 
him all I had. 

 Champagne for Gypsies, from 
2012, was your last album.  It 
was meant to remind us of our 
favorite musicians, who left a 
trace in popular culture around 
the world. Can you talk about 
your interest in gypsies?

 It was recorded to remind us that 
gypsies have left some strong traces 
on our popular culture. This is why I 
have so many guests on this record, 
from Gypsy Kings, to Gogol Bordello 
and gypsy stars like Florin Salam. 
I think that Europe in one moment 
has to acknowledge that they made 
their mark. It is just a little ambition 
of mine to remind people of gypsies’ 
talent. Everyone will want to be a 

birlikte çalıştık. Çingeneler Zamanı, 
Arizona Rüyası ve Yeraltı olmak üzere 
en iyi üç filmine ben beste yaptım. Bu 
süre zarfında ikimiz de birbirimize 
çok şey kattık.

 2012 yılında çıkardığınız 
Champagne for Gypsies adlı son 
albümünüz, dünya çapında popüler 
kültürde iz bırakmış sevdiğimiz 
müzisyenleri hatırlatmak adına 
hazırlandı. Çingeneler hakkındaki 
düşüncelerinizden bahsedebilir 
misiniz?

 Bu albüm, çingenelerin popüler 
kültürümüzde çok güçlü izler 
bıraktığını bir kez daha hatırlatmak 
için yapıldı. Bu sebeple albümümde 
Gypsy Kings, Gogol Bordello ve 
Florin Salam gibi çingene müziğinin 
önemli temsilcileri olan yıldızlara 
yer verdim. Buradaki amacım, 
çingenelerin bu dünyanın yeteneği 
olduğunu gösterebilmekti. Herkes bir 
gün çingene olmak isteyecek. Bugünü, 
bugünün modern düşüncelerini bir 
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kenara bırakmak, dünü ya da yarını 
düşünmemek... İşte bu, çingenelerin 
mottosu.

 Yeni albüm ya da film müziği 
çalışmanız var mı?
Yeni bir şarkı üzerine çalışıyorum. 
İsmi, Three Letters from Sarajevo. 
Klasik Hristiyan melodisi, Yahudi 
klezmer enstrümanı ve oryantal 
Müslüman müziğinden oluşan üç 
makamlı bu şarkıyı Berlin konçertom 
sırasında bestelemeye başladım. 
Yeni bestem bu üçlüyü biraz daha 
derinleştirecek ve bu üç makamdan 
oluşacak.

 Yaptığınız müziği nasıl 
tanımlarsınız?
Çağdaş müzik yapmaya çalışıyorum. 
Dünyanın geri kalanına göre oldukça 
modası geçmiş bir yerden geliyorum. 
Ama hedefim çağdaş müzik yapmak. 
Eğer müziğimi dinlerken ayaklarınız 
yerden kesiliyor ve dans ediyorsanız, 
bunu duyduğuma sevinirim. 

gypsy one day. Leave today, modern 
ideas of today; not yesterday, not 
tomorrow. This is the gypsy idea. 

 Are you working on new albums 
or film music?

 I am working now on my new 
record. The name of the record is 
Three Letters from Sarajevo. It 
started on my Berlin Concerto, 
which is in three modes: classical 
Christian music, Jewish klezmer 
music and Muslim oriental music. 
My new record will go little bit 
deeper in it. It will have these three 
letters.

 How do you define your music? 
 I am trying to write contemporary 

music. I am from very old-fashioned 
place in the context of the rest of 
the world. But I am determined to 
compose contemporary music. If 
your feet are jumping when you 
listen to my music, I would be happy 
to hear that. 

Eğer gerçek anlamda müzik 
yapmak istiyorsanız, içinde 
biraz çılgınlık olmalı. Bu yüzden 
son albümümün mottosu 
şöyleydi: ‘Eğer çıldırmıyorsanız, 
normal değilsiniz.’

If the music has aspirations, 
it has to have a little madness 
in it. So this is why my motto 
for my last record was "If you 
don’t go crazy you are not 
normal."
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