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	Hazal Selçuk ve Selim Do¤ru ikilisi geçti¤imiz haftalarda Hol-
landa'da baflar›l› konserler verdiler. Müzikle çok ilgili olmayanlar›n 
bile çok yak›ndan bildi¤i iki ünlü isim; Münir Nurettin Selçuk ve 
Timur Selçuk, Hazal'›n dedesi ve babas›.	

Selim Do¤ru master e¤itimini Hollanda'da yapm›fl besteci ve 
piyano sanatç›s›… Gece isimli CD'de yer alan parçalar› besteleyen 
Selim Do¤ru, Hazal Selçuk'la önümüzdeki dönemde yeni konser 
ve CD'ler yapacaklar›n› söylüyor.	

‹kiliyle Amsterdam Podyum Mozaik'te verdikleri konser son-
ras›nda biraraya geldik.

Pandora: Çal›flmalar›n›za bakt›¤›m›zda çok yönlü bir sanatç› oldu¤u-
nuzu görüyoruz. Tiyatro oyunculu¤u ve flark›c›l›¤›n yan› s›ra ti-
yatro dersleri veriyor, oyunculuk üzerine yaz›lar kaleme al›yorsunuz, 
ek olarak koreografi, hareket koçlu¤u ve yönetmenlik yap›yorsunuz. 
Biraz bunlardan bahseder misiniz? Çal›flmalar›n›z› nas›l dengeliyor-
sunuz, hangisi a¤›r bas›yor sizin için?

Hazal Selçuk: Dengeyi san›yorum hayat kendisi belirliyor. fiu an 
benim a¤›r basan Selim Do¤ru ile beraber yapt›¤›m›z konser çal›fl-
malar›m. Bu o kadar çok zaman ve enerji al›yor ki. Ayr›ca beni 
çok tatmin ediyor. Bunun yan›nda ders vermeye devam ediyorum, 
ya grup ya da özel ö¤rencilerle onlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda 
çal›fl›yorum, bu hareket olabilir, ses olabilir, oyunculuk olabilir, 
performans oluflturmak ya da sanat terapisi olabilir. Bu çeflitlilik 
hofluma gidiyor.

Pandora: 2012'den itibaren besteci, piyanist Selim Do¤ru ile ortak 
projelerde yer almaya bafllad›n›z ve yak›nda birikte haz›rlad›¤›n›z 
yeni CD'niz piyasaya ç›kacak. Bu beraberlik nas›l bafllad› bahseder 
misiniz?

Hazal Selçuk: Selim'le bizi ortak bir arkadafl›m›z tan›st›rd›. Ben ‹s-
tanbul'da yaflad›¤›m için once internet üzerinden haberlefltik hatta 
parçalar›m›z› bu flekilde oluflturduk. Ben ona de¤iflik zamanlarda 
yazm›fl oldu¤um, flark› olabilece¤ini hiç akl›mdan geçirmedi¤im 
fliirler yollad›m, o besteledi , sonra bana müzikler yollad› ben söz 
yazd›m. Bu tan›flman›n çok özel oldu¤una inaniyorum, çünkü en 
bafltan beri onun müzi¤ini kendi müzi¤im olarak hissettim; benim 
kelimelerimi müziklendirmesi ayn› zamanda onlara yepyeni bir an-
lam katt›, can verdi adeta. CD'miz “GECE” 5 Aral›k 2012'de piya-
saya ç›kt›, içinde 11 flark› var, hepsi Selim'in bestesi sözler de, bir 
flark› hariç bana ait.

Pandora: Hollanda'da isminizi “Üç Nesil ‹stanbul” ve “‹nsan Man-
zaralar›” isimli projeleri ile de duyurdunuz. Biraz bu projelerden 
bahseder misiniz? Hollanda'daki ilgiyi nas›l buldunuz?

Hazal Selçuk: ‹nsan Manzaralar› çok güzel ve özel bir proje oldu. 
Naz›m Hikmet ve Judith Herzberg'in fliirlerinden derlenen bir teatral 
konser. Burada hem reji üzerinde çal›flt›m hem de oyuncu olarak 
sahnedeydim. ‹stanbul Tiyatro Festivali ve Ankara'n›n ard›ndan 
Hollanda'da befl gösteri yapt›k. Hollanda'da daha çok izleyiciyle 
buluflmas›n› isterdim çünkü, hem Türk hem de Hollandal› izleyiciye 
ayn› oranda hitap eden bir gösteriydi. Üç Nesil Istanbul projesi Se-
lim'le haz›rlad›¤›m›z bir konser projesi. Münir Nurettin Selçuk ve 
Timur Selçuk parçalar›n›n ard›ndan kendi parçalar›m›z› seslendiri-
yoruz. Selim'le benim parçalar›m daha teatral bir anlat›mla sahne-
leniyor böylelikle izleyici üç nesil aras›ndaki fark› görsel olarak da 
takip edebiliyor. Bu benim aile ba¤lar›mdan dolay› da çok anlaml› 
bir proje. Geçmiflten gelene sahip c›kmak ve ayn› zamanda bana 
ait birfleyler söylemek ad›na devaml› gelifltirmeye devam etmek 
istedi¤im bir proje.
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Pandora: Dedeniz Münir Nurettin “güzel flark›, güzel fliir üzerine 
bestelenir” demifl. Baban›z Timur Selçuk da bu düflünceye kat›l›yor 
ve bir çok Türk flairinin fliirlerini bestelemifl durumda. Sizin müzik 
çal›flmalar›n›zda esas ald›¤›n›z felsefe nedir? 

Hazal Selçuk: Samimiyet. ‹nand›¤›m› söyleyebilmek ve müzikal 
olarak bunu seyirciye arkas›nda duraca¤im flekilde ulaflt›rmak. Bu 
anlamda Selim'le çal›flmak benim için çok büyük bir flans. Çünkü 
müzi¤i yapan kifliyle birbirimizi anlamam›z ve en önemlisi ayn› 
pencereden bakabilmemiz cok önemli. Ben yaz›, ses ve hareketle 
kendimi ifade etti¤im benim fliirin/sözlerin iceri¤i de cok önemli. 

Pandora: Yak›nda yeni CD'niz ç›kacak. Daha önceki çal›flmalar›n›zda 
Timur Selçuk ismini aktif olarak gorüyoruz. Bu CD'de Timur Bey'in 
düzenlemeleri var m›? 

Hazal Selçuk: Hay›r tüm besteler Selim'e ait, ayr›ca piyanoyu da 
Selim çald›. 

Pandora: CD' deki parcalardan bahseder misiniz?  En popüler ol-
mas›n› bekledi¤iniz parçalar hangileri?

Hazal Selçuk: Baz› parçalar hemen dinleyiciye ulaflacak baz›lar› 
da dinledikce kendini sevdirecek parçalar, söz ve müzik olarak 
al›fl›lmam›fl formlarla karfl›laflacak dinleyici. Al›fl›lmam›fl› denemeyi 
seviyoruz çünkü. Dinleyiciyle hemen ba¤ kuracak parçalar Gece, 
Rastgele, Kald›r›m, Yeflil Gö¤ün Üstünde ve Bahar olabilir diye 
düflünüyorum. Ayr›ca dört tane Ingilizce parçam›z var, içerik 
olarak çok de¤iflik parçalar; bizim çal›p söylemekten çok keyif 
ald›¤›m›z ve de¤iflik ülkelerden dinleyiciye de çok güzel ulaflt›¤›n› 
gördü¤ümüz parçalar. 

Pandora: 2013 projeleriniz neler?

Hazal Selçuk: Üç Nesil Istanbul'u mümkün oldu¤u kadar çok sah-
nelemek, gelifltirmek ve yeni flark›lar yazmak.

Selim Do¤ru: “E¤lencelik, tüketilip bir kenara at›lacak flark›lar 
de¤il…”

Pandora: Hollanda'da master derecenizi ald›ktan sonra bir çok ö-
nemli çal›flmaya imza att›n›z ve birçok beste yapt›n›z. fiu an Hazal 
Selçuk ile yapt›¤›n›z projeler gündemde. Bu projeler nas›l ortaya 
ç›kt› bahseder misiniz? 

Selim Do¤ru: Evet, Hollanda'daki bestecilik e¤itimim s›ras›nda ve 
sonras›nda yapt›¤›m besteler Hollanda ve Hollanda d›fl›nda bir çok 
ülkede seslendirildi ve hala seslendiriliyor. Son bir y›ld›r da Türki-
ye'den gerçekten çok özel bir sese ve sahne performans›na sahip 
bir sanatç›yla çal›fl›yorum: Hazal Selçuk. Hazal hem tam benim 
arad›¤›m sese ve sahne performans›na sahip, hem de tam benim 
besteledi¤im müziklere karfl›l›k gelen bir tarzda, gerçekten inan›lmaz 
güzel flark› sözleri ve sahne metinleri yaz›yor. Her ikimizin de çok



Pandora (Kasım-Aralık 2012) | 21

ciddi bir tiyatro geçmifli var. Onun oyuncu ve yazar olarak benim 
besteci olarak. Dolay›s›yla hem birlikte ayn› çizgide üretiyoruz, hem 
de yine birlikte sahne üzerinde yorumluyoruz. Böyle özel bir uyu-
mu yakalay›nca insan›n hem yarat›c›l›¤› hem de enerjisi daha da 
art›yor. Biz öncelikle hiç bir proje plan› yapmadan flark›lar›m›z› 
yazd›k. Hazal'›n sözleri ve benim müziklerimle 11 flark› kendili¤in-
den çok h›zl› bir flekilde dünyaya geldi. Daha sonra bu flark›lar› 
bir sahne performans›na dönüfltürme sürecine girdi¤imizde Hazal'›n 
babas› Timur Selçuk ve dedesi Münir Nurettin Selçuk'un flark›lar›yla 
Üç Nesil ‹stabul projesini oluflturduk. Bu projeyi de teatral konser 
olarak de¤iflik ülkelerde sahnelemeye bafllad›k.

Pandora: Birlikte Türkiye ve Hollanda'da konserler veriyorsunuz. 
Tepkiler nas›l? Hollanda ve Türkiye'deki seyirciyi karfl›laflt›r›r m›s›n›z?

Selim Do¤ru: Biz bu projeyi haz›rlarken müthifl keyif ald›k ve çok 
severek haz›rlad›k ancak al›flmam›fl bir çal›flma ve sunum oldu¤un-
dan insanlar taraf›ndan nas›l karfl›lanaca¤›n› çok merak ediyorduk. 
Çünkü benim yazd›¤›m müzikler herhangi bir müzik türüne karfl›l›k 
gelmemekle birlikte bir çok türden izler tafl›yor. Klasik, caz, pop, 
müzikal, Türk müzi¤i, tiyatro müzi¤i vs. Ama sonuç olarak hiç 
biri de¤il. Kendi dünyas›nda müzikler. Sözler yine öyle, o kadar 
al›fl›lm›fl›n d›fl›nda ki... Sahne performans› da ayn› flekilde. Ama 
sonuç olarak hem Türkiye'de hem Hollanda'da gördük ki izleyenleri 
flafl›rtan ama ayn› zamanda çok derinden etkileyen bir gösteri oldu 
Üç Nesil ‹stanbul. Bunu tamamen izleyicilerden bire bir ald›¤›m›z

tepkiler üzerine söylüyorum. Bir taraftan çok e¤lendik diyenler ol-
du, di¤er taraftan çok duygulan›p gözlerinden yafl gelenler oldu... 
Umuyoruz ki özellikle önümüzdeki sezon bir çok ülkede çok say›da 
insana ulaflacak bu konser. Seyirciyi karfl›laflt›rmak biraz zor asl›n-
da. Yaklafl›k olarak ayn› tepkileri ald›k diyebilirim.

Pandora: En son geçti¤imiz günlerde Podium Mozaik'te konser ver-
diniz? ‹zlenimleriniz nas›ld›?

Selim Do¤ru: Podium Mozaiek gerçekten çok güzel bir salon. Tabii 
daha önce ayn› sahnede çal›flt›¤›m›z için çok rahatt›k, evimizde 
gibiydik ve konser sonras›nda seyircilerden çok güzel tepkiler ald›k. 
Çok keyifli bir konser ve Hollanda konserlerine çok iyi bir bafllang›ç 
oldu. Türkiye kökenli olsun olmas›n herkese ulaflabilen bir konser 
oldu. 

Pandora: Yak›nda birlikte haz›rlad›¤›n›z CD c›kacak. CD'deki parça-
lardan söz eder misiniz?

Selim Do¤ru: Evet, CD'miz Türkiye'de geçti¤imiz günlerde piyasaya 
ç›kt›. Ça¤dafl Müzik'ten ç›kan albümün da¤›t›m›n› Avrupa Müzik 
yap›yor. Sonuçlar›n› heyecanla bekliyoruz. Albümdeki bütün müzik-
ler bana ait ve bir flark› hariç bütün sözler Hazal'›n. Bu flark›lar›n 
hepsi yeni ve konserimizin ilk yar›s›n› oluflturan flark›lar. Bu flark›-
lar›n gerçekten hepsinin bende ayr› bir yeri var. Zaten dinledi¤inizde 
duyacaks›n›z ki hiçbiri birbirine benzemiyor. Her flark› ayr› bir dün-
ya. Seyirci tepkilerine bakt›¤›mda insanlar› çok etkileyen parçalar 
da kiflisine göre çok de¤ifliyor. Mesela kimi Kald›r›m'› çok be¤eniyor, 
kimi 36'y›, kimi Aynal› Yal›'y› kimi Bahar'›... 

Pandora: Dinleyici grubunuzu tan›mlar m›s›n›z? Bu albüm daha 
çok kimlere sesleniyor?

Selim Do¤ru: Az önce söyledi¤im gibi flark›lar müzi¤iyle ve sözleriyle 
herhangi bir türe uymayan, kendine özgü bir dünyaya ait flark›lar. 
Ve ayn› zamanda gerçekten her ikimiz için de çok derinlerden ge-
len duygu ve seslerle oluflturdu¤umuz flark›lar. Hiç bir seyirci he-
defi, sat›fl, sunum vs düflünmeden çok saf bir yerden hesaps›z 
gelmifl flark›lar. Dolay›s›yla her yafl ve kültürden böyle flark›lara 
ilgi ve ihtiyaç duyan herkese hitab edecek flark›lar bence. E¤lencelik, 
tüketilip bir kenara at›lacak de¤il, gerçekten insan› içerden yaka-
layacak derinli¤i olan flark›lar. Dolay›s›yla böyle bir beklentiye sa-
hip her yafltan, her kesimden insana hitab edece¤ini düflünüyorum.

Pandora: 2013 projeleriniz neler?

Selim Do¤ru: 2013'te tamamen Üç Nesil ‹stanbul'a odaklanaca¤›m. 
Bunun d›fl›nda yine Hazal'la haz›rlayaca¤›m›z bir sonraki konser 
projesinin müziklerini bestelemeye bafllayaca¤›m. Bu konserler da-
ha önceki çal›flmalar›mdan çok farkl›. Uzun y›llar devam edece¤ini 
düflündü¤üm konserler ve albümler serisi fleklinde olacak. Üç Nesil 
Istanbul bu serinin ilk projesi ve Gece albümü birlikte haz›rlad›¤›m›z 
ilk albüm. Devam› için flimdiden heyecanla çal›fl›yoruz.


