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 Maviyi görüyorum önce. En derinindeki karanl k, 
üzerinde n oyna t  bir kavisle en parlak noktas na ula p 
yine kendi içine ak yor. Kendimi ona do ru giderken buluyorum. 
Her ad mda biraz daha yakla yorum, ben farketmeden etraf m  
sars n istiyorum. Sisli grilerin aras ndan süzülüyorum. Tonlar n 
gittikçe aç l p maviye kar mas n  beklerken, gri yo unla arak 
kat la yor ve ben yo unlu un maviyle s n r olu turdu unu 
anlad mda, elimdeki bilete bakmaks z n buldu um ilk koltu a, 
oturuyorum. 

Önder Focan 

 lk önce basç  Stefan Weeke ç k yor sahneye. Siyah 
gömle inin iliklenmemi  birkaç dü mesinin aras ndan gözüken 
geni  halkal  zincirin ucundaki büyük, gümü ten daire ilgimi çekiyor. Onun;  
 Herle Ellis, Joe Lovano gibi pek çok ünlü isimle konserler verdi ini, on alt   
 CD kayd n n bulundu unu ve birçok uluslararas  ödülün de sahibi oldu unu 
ö reniyorum. Kendisi; Alman caz n n dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olman n yan  s ra, Avrupa'n n en iyi 
basç lar ndan biri olma ünvan n  da ta yor. 

 Stefan Weeke'nin ard ndan, omzuna kadar gelen aç k kumral, dalgal  saçlar yla davulcu Ernst Bier geliyor. 
Ernst Bier, Avrupa'n n önemli davulcular ndan biri. Berlin'de e itmen olarak çal yor. 1982-87 y llar nda; Chat 
Baker, Ray Anderson, Sester Bowie gibi birçok ünlü isimle konser ve albüm çal malar  yapm . 

 Ve grubun akustik gitarc s  Önder Focan, bize has l k bir atmosferle sahnenin en soluna yerle iyor. Yirmi 
ya nda caza ilgi duymaya ba layan Önder Focan; "Üçüncü Göz", "Melodram", "Bütün Kap lar Kapal yd " 
filmlerinin müziklerini yapm . Birçok uluslararas  festivale kat lm  ve az sonra ba layacak olan konser, Focan' n 
sekizinci albümüymü . "Spontaneous International Jazz Friends" ad n  ta yan trio; 1997'de Stefan Weeke ve Ernst 
Bier'in stanbul-Berlin aras  düzenlenen bir caz festivali nedeniyle stanbul'a gelmesi ve Önder Focan' n onlar  
kendi caz klubüne davet etmesi üzerine olu an dostluk sonras nda kurulmu . Grup bir dizi konserin ard ndan,  
" Spontaneity and Improvisation" albümünü kaydetmi . 

 Önder Focan, Stefan Weeke ve Ernst Bier... Her biri kendini ta yor sahnede, her biri kendisini ta r yor 
bize do ru. Mavinin hafifçe yüzüme deyi ini bu s ralarda hissediyorum. Bir Türk ve iki Alman' n ortaya ç kard  
olu umun güzelli ini ilk notadan itibaren farkediyorum. Tüm bu olu um; iki kültürün farkl  duru unu, esintilerini 
içinde bar nd ran bir döngü oluyor ve döngünün ritmiyle etraf ma yay l yor. 

 Bir ara kendimi hiç bilmedi im bir yere uzaktan bakarken buluyorum. Akustik gitar; o yerin özelliklerini, 
güzelliklerini, insanlar n , do as n  anlat yor tüm inceli iyle. Bas gitar, iç dünyas n n gizemini yans t yor; davul ise 
ya an lanlar n ritmini. Önce uzaktan seyrederken bu gizemli topraklar , gittikçe ona do ru çekiliyorum. Olu umun 
döngüsü, bana o yerin özünü gösteriyor. smini bilmesem de, o topraklar  biliyorum art k. Az sonra Stefan Weeke 
mikrofondan bize sesleniyor, kendi bestesi olan bu parçan n Afrika'y  anlatt n  söylüyor. Afrika'y  biliyorum, ne 
güzel bir duygu bu... 

 Konserin devam n , adeta müzi in içinde yüzerek dinliyorum. Bas n muazzam tonuyla davulun uyumu ve 
akustik gitar n ilk sesinin onlar n üzerinde süzülü ü, anlatamayaca m güzellikte. Duda mda bir gülümseme, ben 
de söyleyerek kat l yorum döngüye. nsanlardan gelen mutlu alk lar, sl k sesleri... 

 En sonunda Stefan Weeke, tatl  uykular dileyerek u urluyor hepimizi ve bu güzel trio, son bir parça daha 
çalarak sahneden ayr l yor. Duda mda mutlu bir tebessümle maviyi buluyorum her yan mda ve mavinin içinden 
süzülerek bu defa, ayr l yorum oradan... 
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