
You have been living in the UK since 1987. You are a 
music historian, a composer, a conductor, a music writer 
and a meticulous researcher. You are also known for 
your albums, books and conferences and speeches you 
deliver in some of the world’s most respectable universities 
and establishments. All these activities you have been 
undertaking are closely related to one another but it must 
make for a very busy schedule. Are there times when you 
find it difficult to keep up with the pace of it all?
Thank you Hande. You may think so, perhaps because 
of my accumulated work, but in reality my life is not as 
hectic as you imagine. It would be more true to say that 
racing thoughts and ideas in my mind go at a much faster 
pace than my physical life perhaps. I am not an artist 
who rushes from one concert to the other, who publishes  
many articles and books and who works with an agent or 
an assistant. I don't use Facebook or Twitter either; there 
isn't an account that I have personally opened. As evident 
in the title of my book, "In Search of Lost Sounds", I 
am someone who tries to journey alone, at a slow and 
calm pace, to the aesthetic beauties of the past. If I had 
the least bit of anxious desire in a competitive mood to 
catch up with today's fast tempo, then my life would have 
been really difficult. But because my areas of research 
and interest take me to the past, like in physics, I feel 
that as the world spins forward, I move in the opposite 
direction, towards a past full of memories and in moving 
in that direction, I sense that time is actually slowing 
down. Instead of saying my path is the correct path in life, 
I prefer to say that this is the correct path for my life. I 
always wish that the art I create in the process will also 
take people in a similarly slow pace on a sincere journey 
in their own inner spiritual worlds

What is a day like in the life of Emre Aracı?
This very much depends on where I am and the kind 
of activities I have planned for that day. If I am staying 
at my home in England, an apartment in an old Grand 
Hotel by the English Channel, first thing in the morning, 
I will either jog or take mile-long walks by the sea. On 
the other hand, if I am staying at an embassy residency 
for a concert or lecture, my day might start over formal 

1987’den beri İngiltere’de yaşıyorsunuz. Müzik tarihçisi, 
besteci, orkestra şefi, müzik yazarı ve çok titiz bir 
araştırmacısınız. Albüm çalışmalarınız, kitaplarınız, 
dünyanın saygın üniversite ve kuruluşlarında verdiğiniz 
konferans ve konuşmalarla da tanınıyorsunuz. Bu 
uğraşıların hepsi birbirleriyle yakından ilişkili, fakat yine 
de şüphesiz çok yoğun bir programı gerektiriyor. Her işe 
yetişmekte zorlandığınız zamanlar oluyor mu?
Teşekkür ederim, Hande. Bu senin gözlemin. Esasında belki de 
birikmiş eserlerimden dolayı bu kanıya varmış olsan da, hayatım 
senin düşündüğün kadar yoğun bir program içerisinde geçmiyor; 
aklımdaki düşüncelerin ve fikirlerin temposu, belki de fiziksel 
anlamda faaliyetlerimden çok daha yoğun diyebilirim. Zira ben 
öyle bir konserden diğerine koşan, peş peşe makaleler yayımlayan, 
kitaplar çıkartan, bir menajer veya asistanla çalışan bir sanatçı hiç 
değilim. Facebook veya twitter da kullanmam; şahsen açtığım bir 
hesap yoktur. Ben “Kayıp Seslerin İzinde” kitabımın adından da 
anlaşıldığı gibi geçmişin estetik güzelliğine doğru yavaş, dingin 
ve yalnız yolculuk yapmaya gayret eden bir insanım. Eğer bir de 
bugünün hızlı temposunu yakalamak gibi bir endişe içerisinde 
rekabet hissine kapılmış olsaydım, durumum herhalde çok zor 
olurdu. Oysa araştırmalarım ve ilgi alanlarım beni tarihe ittiği 
için, sanki fizik kuralında da olduğu gibi, dünya dönerken ben de 
aksi yönde, hatıralarla dolu bir geçmişe, belki geriye doğru, ama 
yine de ileri gittiğimi ve dolayısıyla zamanın da yavaşladığını 
hissediyorum. “Benim yolum doğrudur” demektense “benim 
doğrum bu yoldur” demeyi tercih ediyor ve yarattığım sanat 
eserlerinin insanları benzer tempoda ağır ve samimi bir şekilde 
kendi dünyalarında içsel yolculuklara çıkartmasını diliyorum. 
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breakfast (I also remember greeting dawn with a rifle 
in my hand during military service in Burdur). From 
the residency I go to the rehearsal and in the evening 
there is the concert. Because I like diplomacy very 
much, these concerts organised by the Foreign Office 
are very important to me. If at the time I am preparing 
an article or a book on an historical musical topic, I use 
the advanced powers of the internet to go the past and 
by browsing the newspapers of older centuries, I live the 
past events day by day and look ahead through the eyes 
of people living at that time and sometimes even feel 
myself like a medium who can see the future, their future 
of course. I also enjoy to blend present observations 
of life around me with real stories from the past. That 
is why sometimes I feel I receive messages from a 
spiritual world; just as I was in search of Wagner and the 
Bavarian King Ludwig II, who lived 150 years ago, I met 
the descendents of the King and stayed at their castle. 
In actual fact, these messages are like invisible stars in 
daylight. They are present in all our lives and occasionally 
become visible to us and when that happens, they make 
us feel that no day in life is an ordinary day. Holding the 

Emre Aracı’nın hayatında bir gün nasıl geçer?
Bu durum o gün nerede olduğuma ve ne gibi faaliyetlerim 
olduğuna bağlıdır. Eğer o ara İngiltere’de Manş kıyısında 
oturduğum eski Grand Hotel’deki apartman dairemde isem ilk 
iş muhakkak sabah deniz kenarında koşar, ya da kilometrelerce 
yürüyüş yaparım. Eğer bir konser ya da konferans için gittiğim bir 
büyükelçilik rezidansında kalıyorsam, günüm resmi bir kahvaltı 
sofrasında başlayabilir  (öte yandan Burdur’da askerlik yaparken 
sabahı elimde tüfekle karşıladığımı da hatırlıyorum). Rezidanstan 
provaya gidilir; akşam da konser vardır. Diplomasiden oldukça 
keyif aldığım için büyükelçilik konserleri benim açımdan pek 
önemlidir. Eğer o sırada müzik tarihi üzerine bir makale ya da 
kitap hazırlıyorsam, internetin ileri teknolojisini geçmişe geri 
gitmek için kullanır ve yüz sene öncesinin gazetelerini tarayarak, 
o günü birebir haberlerinden yaşayarak, zaman zaman da o günün 
insanlarının hayatlarından ileri bakarak geleceği bilen bir kâhinmiş 
hissine kapılırım. Yaşadığım anın gözlemlerini, geçmişin gerçek 
hikâyeleri ile harmanlamaktan büyük keyif alırım. Zaman zaman 
da bu yüzden “maneviyattan mesajlar aldığımı hissederim”; aynen 
150 sene öncesinde Wagner’in peşinde, hayatının izini sürdüğüm 
Bavyera Kralı II. Ludwig’in akrabalarıyla bir konserimde 
tesadüfen tanışarak şatolarında yatıya kaldığım gibi. Bu mesajlar 
esasında gündüz güneş ışığında görülmeyen yıldızlar gibidir. 
Hepimizin hayatında da mevcuttur, belirli anlarda karşımıza 
çıkarlar ve işte o zaman hiç bir günümüzün esasında normal 
bir gün olmadığını bize kuvvetle hissettirirler. Elimde Proust, 
her gün bu tecrübeleri yaşamaya ve anı defterime kriptolarla 
kaydetmeye gayret ederim; bunlar da benim hayatımın “Enigma 
Varyasyonları”dır diyebilirim. 

“… I am someone 
who strives to 
slowly, calmly and 
single-handedly 
journey into the 
aesthetic beauty of 
the past.”

“Sonuçta yaratıcı sanatçının hayatı kendi inandığı 
değerleri arayışının bir yolculuğu ve o yolculukta 
somutlaştırdığı eserlerin ruhu değil midir”?
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Bavyera Kralı II. Ludwig'in Alplerdeki 
Neuschwanstein Şatosu

KASIM 2014 | AKOB  37



hefty volumes of Proust in my hand, every day I try to live 
these experiences and aim to record them cryptically in my 
diary.  Perhaps these are the "Enigma Variations" of my life

You have conducted some intriguing research on Ottoman 
palace music in particular. You also focus on this subject in 
your articles and books. I remember when I was your student 
and you were developing an archive on this subject; visiting 
old bookshops in Charing Cross and other areas of London. I 
am almost certain that you now possess a remarkable archive. 
Could you please tell us a bit about this passion of yours and 
your archive?
As you know, I research the hybrid European music of the 
Ottoman Empire, when the Ottomans got interested in the 
music of Europe in the 19th century. As I used to tell you in 
my classes at Sawston Hall and bring along the originals, my 
interest in this field was aroused when I began discovering 
and collecting Victorian sheet music scores  published  in 
England in the 19th century with Ottoman themes. Then I 
started arranging these piano scores for orchestra and made 
recordings. These are mostly short popular pieces in dance 
forms and marches; even though for some people they have 
no artistic merit, historically I was fascinated by them. To 
be able to find elements of one's own culture in a foreign 
tradition and then to mould these in a unique personal form 
of artistic expression showed me the way for future.  I don't 
have a vast archive, but when I perform these compositions 
from sheets of printed music, where they have been kept 
dormant for years, I feel, almost against Darwin's "Theory of 
Evolution", that their time is not up yet and that they are not 
extinct. And when these forgotten pieces find new lease of 
life in my CDs, I get a great satisfaction that they will one day 
have the chance of unexpectedly finding their way to other 
people's lives. Perhaps this is the psychology of an artsit 
who always feels himself alone even in crowds. You may 
be a reserved person, but you can also have the courage of 
putting your heart into a CD and expose it to the entire world

What do you pay attention to the most when conducting your 
research? What are the angles you are most fastidious about? 
What kinds of factors play important roles in your choice of 
subject?
I try to work in an academic framework, I have an academic 
formation, but I never feel part of the academic world. I try 
to be as objective as possible in my research, but when I 
deliver, I cannot help not being subjective. Everything I live 
through, see and hear finds its way like a "mischievous" 
child in my "vagabond" life on paper even when I am writing 
about some original research topic. For example, this 
could be a little detail in a portrait I happen to see in the 
National Portrait Gallery,  the details of a musical score 
or an object held in the hand of the person in that picture, 
may form the genesis of a new article in my conscience. A 

Özellikle Osmanlı saray müziğiyle ilgili çok enteresan 
araştırmalarınız var, yazılarınızda ve kitaplarınızda da 
bu konuyu ele alıyorsunuz. Öğrenciniz olduğum dönemi 
hatırlıyorum; Charing Cross’daki ve Londra’nın diğer eski 
kitapçılarından bu konuyla ilgili bir arşiv geliştirmekteydiniz. 
Eminim şimdi elinizde hatırı sayılır bir arşiv oluşmuştur. Bize 
biraz bu tutkunuzdan ve arşivinizden bahseder misiniz?
Bildiğin gibi Osmanlı’nın 19. yüzyılda yüzünü Avrupa’ya döndüğü 
zaman ortaya çıkan melez Batı müzik kültürü üzerinde araştırmalar 
yapıyorum. Sizlere Sawston Hall’daki derslerimde de anlattığım 
ve sınıfa orijinallerini getirdiğim gibi, bu alana olan ilgim 
Londra’nın sahaflarında Osmanlı’yla ilgili Viktorya döneminde 
İngiltere’de basılmış eski notaları toplamamla başladı. Sonra bu 
notaları orkestraya bizzat aranje ederek kayıtlar gerçekleştirdim. 
Bunlar o devrin belirli formüllerine göre bestelenmiş popüler 
eserler; bazıları için fazla sanatsal değerleri olmasa da tarihsel 
anlamda benim ilgimi çok çekti. İnsanın yabancı bir kültürde 
kendi kültüründen parçalar bularak bunları şahsi bakış açısından 
yoğurarak sanatsal bir ifadeye dönüştürebilmesi bana aradığım hayat 
yönünü gösterdi. Çok büyük bir arşivim yok, ama kağıtlara hapis 
kalmış bu eserleri tekrar hürriyetlerine kavuşturduğum zaman sanki 
Darwin’in “Evrim Teorisi”ni bozarcasına onların neslinin henüz 
yok olmadığını göstererek, CD kayıtlarımda bu unutulmuş besteler 
yepyeni bir yaşama başlarken bir gün başkalarının hayatlarına da 
hiç beklemedikleri bir anda girerek onlarla bir süre için bile olsun 
arkadaşlık edeceklerini düşündükçe seviniyorum. Belki de kalabalıkta 
kendini her zaman yalnız hisseden bir sanatçının psikolojisi böyle. 
O kadar çekingen de olsanız, kalbinizi bir CD’ye koyuyor ve bütün 
dünyaya açma cesaretini gösteriyorsunuz.

Araştırma yaparken siz en çok hangi hususlara dikkat 
ediyorsunuz? En titizlendiğiniz açılar nelerdir? Konu 
seçiminizde ne gibi etkenler önemli? 
Akademik bir titizlikle çalışmaya gayret ediyorum; akademik bir 
formasyondan geliyorum, ama kendimi hiçbir zaman akademik 
bir hayata ait hissetmedim. Konuları incelerken objektif bir 
şekilde görmeye çalışıyor, detaylı notlar alıyor, ama aktarırken 
sübjektiflikten kaçamıyorum. Hayatımda yaşadıklarım, görüp 
duyduklarım makalelerimde ele aldığım, belki de hiç bilinmeyen 
orijinal bir konunun aktarımında dahi afacan bir çocuk gibi şu 
göçebe hayatımda bir anda sayfadaki yerini buluveriyor. Örneğin 
Londra’da Milli Portre Galerisi’ni gezerken gördüğüm bir portredeki 
detay, resmedilen kişinin elindeki nota, ya da bir obje yepyeni bir 
makalenin başlangıç nüvesini oluşturabiliyor benim şuurumda. 
İngiltere’nin taşrasında trende seyahat ederken Proust okuduğumu 
gören Fransız Edebiyatı mezunu bir biletçiyle yaptığım sohbet veya 
Puccini’nin torunuyla Milano’da dedesinin gittiği aynı café’de içtiğim 
bir sabah kahvesi, Keats’in şiirlerinin kulağımda bıraktığı melodi, 
bir Merchant Ivory filminin arka fonunda çalan bir bestenin karlı bir 
mevsimde St Petersburg’daki bir konserimden sonra Klin’e doğru 
giderken şuurumda tekrar canlanması; işte bu hisler, bu beklenmedik 
“gayriihtiyari hafıza” pek çok makalemin hayata gelişini tetikliyor. 
Ancak sanırım temelde doğduğum topraklarla yaşadığım topraklar 
arasındaki müzik münasebetlerinin tarihçesine farklı bakışlar 
sunabilmek, makale ve kitaplarımın konu itibarıyla ortak paydasını 
oluşturuyor.
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brief conversation about Proust with a ticket inspector, who 
happens to have a degree in French Literature, when he sees 
me reading a book about the great novelist, on board a train 
in the English countryside, or to have morning coffee with 
Puccini's granddaughter at a Milanese cafe once patronised 
by her grandfather, the melody of a Keats poem ringing in 
my ears, or remembering a piece of music once heard in 
the background of a Merchant Ivory film on my way after a 
concert from St Petersburg to Klin in thick snow; all these 
emotions, "the involuntary memory" in other words, give 
the creative impetus to many of my articles. But I think in 
essence alternative ways of exposing the musical contacts 
between the land I was born and the land I live now make up 
the subjects of most of my articles and books.

I would like to talk to you about your ballet, Murad V. What 
reaction did you receive from the audience when it premiered 
at the Ankara State Opera and Ballet? Is there a possibility 
that it will be staged again?
I dreamed for a long time to turn the life of the Ottoman 
Sultan Murad V who reigned for a very short time, three 
months to be specific, and spent the rest of his life in 
Tcheragan Palace on the banks of the Bosphorus in captivity, 
composing waltzes on the piano, into a choreographed ballet 
based on a score created from his original compositions. 
Ankara State Opera and Ballet Company turned my dream 
into reality in 2012. I am grateful to them. Last year it was 
also staged by the state company in Antalya. I think it will 
again be performed this season. It aroused great interest; 
but I hope one day it will also find interest beyond Turkey 
too. Unfortunately polarized societies may easily fall into 
the trap of labelling in an opinionated way people and 
their ideas according to certain cliché viewpoints,  but 
when you say "here is an Ottoman sultan who composed 
waltzes on his Erard pianoforte" these biased stereotypical 
preconceptions are bound to disappear. The fact that I know 
living descendents of Sultan Murad V and felt the excitement 
of touching the keys of his Erard pianoforte and that there 
is an original manuscript score in his handwriting in my 
personal archive, gave me great impetus towards creating 
the libretto and the partial score of this ballet. To remember 
the instance I took the photograph of the ceremonial gate on 
the quayside of Çırağan Palace, which also appears on the 
poster design, and then to see the set depicting the same 
scene in dark mist as the curtain rose will be one of the 
most special moments in my life. Appearing like a lietmotif in 
our conversation throughout, I feel that these are instances 
when the road map of our future life briefly reveals itself 
before our eyes.

“V. Murad” balenizden bahsetmek istiyorum biraz. V. 
Murad’ın kompozisyonlarından yola çıkarak Ankara Devlet 
Opera ve Balesi’nin ilk defa sahneye koyduğu bu baleyle ilgili 
nasıl bir tepki aldınız? Tekrardan sahnelenmesi mümkün 
mü?
Osmanlı tahtında üç ay gibi çok kısa bir süre kalmış, Çırağan 
Sarayı’ndaki hapis ömründe piyanosu başında valsler bestelemiş bir 
padişahın hayatını kendi müziğinin de kullanıldığı bir partisyondan 
yola çıkarak, koreografi içerisinde baleye dönüştürmek fikri epey 
bir zamandır hayâl ettiğim bir projeydi. Ankara Devlet Opera ve 
Balesi bu hayâlimi 2012’de hakikat yaptı. Onlara müteşekkirim. Eser 
geçtiğimiz sezon içinde de Antalya’da sahneye kondu. Sanırım bu 
sezonda da yer alacak. İlgi bütün temsillere bir hayli yüksekti; ancak 
böyle bir eserin dünya bale kumpanyaları tarafından da ilgi görmesini 
arzu ederim. Ne yazık ki polarize olmuş toplumlar derhal olguları ve 
insanları kompartmanlarına ayırarak bir şekilde etiketleme tehlikesine 
düşebiliyorlar, ancak “Érard piyanosu başında vals besteleyen bir 
Osmanlı padişahı” dediğiniz zaman zaten bütün bu tarafgir klişeler 
ister istemez ortadan kalkmak zorunda kalıyor. Sanatın kıymeti de 
belki böylesine tezat oluşturacak hakikatleri kendi bakış açısından özel 
bir senteze dönüştürebilmekteki gücünde yatıyor. Yerine göre bu öyle 
bir tezat olabiliyor ki pek çok kişi bu eseri haliyle Osmanlı döneminde 
geçen bir bale olarak algılasa da anlatılmaya çalışılan içsel duygular 
belki de eserin değişik katmanlarında cereyan eden farklı dinamiklerde 
hayat buluyor. Sultan V. Murad’ın bugün hayatta olan akrabalarını 
tanıyor olmam, bahsettiğim Érard piyanosunun tuşlarına dokunduğum 
anda hissettiğim unutulmaz heyecan ve arşivimde ona ait yazma bir 
notanın bulunuyor olması bu bale eserini yaratmamda benim için en 
güçlü itici kuvvetleri oluşturdu. Afişte yer alan Çırağan Sarayı’nın 
anıtsal rıhtım kapısının fotoğrafını çektiğim anı, perde kalkıp bale 
canlandığı zaman karşımdaki karanlık sisli dekor içerisinde görerek 
hatırlamış olmam, sanırım sohbetimizin başından beri bir “leitmotif” 
gibi cevaplarımda yer alan, hayatımızın göremediğimiz o yol 
haritasının bir an için bize göz kırptığını hissetmemiz gibi bir duygu 
olduğunu bana gösteriyor.

2014’de yeni yayımlanmış kitabınız “Elgar Türkiye’de: 
İngiliz Bestecinin İstanbul ve İzmir Günleri”  ile ilgili biraz 
bilgi almak istiyorum. 2012’de Elgar hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği’nde de resital eşliğinde 
bir konuşma yapmıştınız. Bu konu ne zamandan beri 
gündeminizde? Araştırma süreciniz nasıl gelişti? Kitabı 
henüz okuma fırsatını elde etmemiş olan okurlarımız için bir 
özet sunabilir misiniz?
Sir Edward Elgar çocukluğumdan beri en sevdiğim besteciler 
arasındadır. Londra’da Elgar’ın da zamanında üyesi olduğu Savile 
Club’da bir arkadaşımla çok özel bir akşam yemeğinin ardından ertesi 

Rossini'nin Sultan 
Abdülmecid için bestelemiş 
olduğu askeri marşın 
Londra'da yayınlanan 
notasının kapağı, Emre Aracı
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I would like to find out more about your recently published 
book Elgar in Turkey: The Istanbul and Izmir Days of the 
English Composer (2014). In 2012 you delivered a talk 
followed by a recital on Elgar at the Turkish Ambassador’s 
Residency in London. Since when has this subject been on 
your agenda? Could you please provide us a summary for our 
readers who have not yet had the opportunity of reading the 
book?
Sir Edward Elgar has been one of my favourite composers 
since childhood. I decided to go on a day visit to the 
composer's birthplace museum house in Lower Broadheath 
near Worcester,  170 km by train from London following a 
very special dinner with a friend at the Savile Club, where 
Elgar also used to be a member. I was unaware at the time, 
but the seeds of my book "Elgar in Turkey" were sown 
during that dinner and the following unforgettable visit the 
next day. At my visit I discovered a diary Elgar kept during 
a sojourn in Istanbul and Izmir in 1905. I mentioned this 
to our Ambassador Ünal Çeviköz in London at the time. 
We afterwards organized an evening at the Ambassador's 
residency attended by Prince Andrew, Duke of York, from 
the British Royal Family and members of the Ottoman 
Family, when I presented Elgar's Turkish trip accompanied 
by a mini recital. Afterwards we repeated the same event 
in Istanbul at the Pera Museum and the museum published 
a short illustrated book I wrote on the subject. "Glorious 
sunrise and the minarets of Stamboul began to come thro 
the mist - wonderful wonderful" wrote Elgar in his diary 
on 25 September 1905, the day he arrived in Istanbul. He 
stayed at the Pera Palace Hotel, visited Topkapı Palace 
and the Covered Bazaar, travelled on the Bosphorus and 
played the piano during a private concert at the British 
Ambassador's summer residency in Tarabya and afterwards 
went to Izmir and composed "In Smyrna", for the solo piano 
in remembrance of his visit. All of these come alive with 
illustrations in my book, which follows Elgar's diary closely.

As I mentioned previously, you are also an educator. From 
1997 to 2001 you were instructing us on Turkish history and 
Music History at the Turkish International Lycée founded in 
Cambridge by Arın and Sinan Bayraktaroğlu. I recall that 
even the students who lost concentration during other classes 
listened to your lessons with utmost attention. However, I 
assume you did not continue being an educator after that 
period. Is there a particular reason behind this?
In those years, like all of you, I think I was a student too. I 
had just graduated from university and was imagining to be 
living a life almost out of "Dead Poets Society" in the historic 
surroundings of 16th century Sawston Hall. Those were 
crucial years in my life too. For a start, I never had so many 
children before in my life. It was a very important and historic 
undertaking of Arın and Sinan Bayraktaroğlu to establish 
such a school in Cambridgeshire.  Unfortunately their 

sabah trenle bestecinin doğduğu 170 km mesafedeki Worcester şehri 
yakınlarındaki Lower Broadheath Köyü’ndeki müze evi günübirlik 
ziyaret etmeye karar verdim. Gelecekten habersizdim; ancak Elgar 
Türkiye’de kitabımın tohumları meğer o gece ve ertesi gün yapmış 
olduğum o unutulmaz ziyarette saklıymış. Ziyaretimde Elgar’ın 
1905’te İstanbul ve İzmir’e yapmış olduğu yolculuk sırasında tutmuş 
olduğu anı defterinin mevcudiyetini öğrendim. Konuyu o sırada 
Londra Büyükelçimiz olan Ünal Çeviköz ile paylaştım; Londra’daki 
büyükelçilik rezidansımızda İngiliz Kraliyet Ailesi’nden York Dükü 
Prens Andrew ve Osmanoğlu Ailesi mensuplarının katıldığı bir 
gecede mini bir konserle bu seyahati anlattım. Daha sonra etkinliği 
İstanbul’da Pera Müzesi’nde tekrar ettik ve bu vesileyle kaleme 
aldığım resimli küçük bir kitap basıldı. “Muhteşem bir güneş doğuşu 
ve İstanbul’un minareleri yavaş yavaş sisten çıkmaya başlıyor - 
harika! harika!” diye Elgar anı defterinde 25 Eylül 1905’te İstanbul’a 
gelişini kaydetmiş; Pera Palas Oteli’nde kalmış, Topkapı Sarayı ve 
Kapalıçarşı’yı gezmiş, Boğaz’da yolculuk etmiş, Tarabya’daki İngiliz 
Büyükelçiliği’nin yazlık rezidansında özel bir konserde çalmış ve 
ardından İzmir’e geçerek "In Smyrna" adında solo piyano için bir 
beste yapmış. İşte bütün bunlar kitabımda detaylı olarak Elgar’ın anı 
defterini takiple, görsellerle birlikte yer alıyor. Gençlik yıllarımda 
BBC Dünya Servisi Radyosu’ndan istek parçası olarak onun birinci 
Pomp and Circumstance Marşı’nı çalmalarını istemiştim. Sanki bu 
dileğim seneler sonra böyle bir kitabı yazmaya beni götürecek olan 
yolun kapılarını açan içgüdüsel ilk adım oldu. 

Daha evvelden bahsettiğim gibi sizin bir de eğitmen rolünüz 
var. 1997-2001 seneleri arasında Cambridge’de Arın ve 
Sinan Bayraktaroğlu tarafından kurulmuş Uluslararası 
Türk Lisesi’nde bizlere Türk tarihi ve müzik tarihi dersi 
veriyordunuz. Diğer derslerde dikkati dağılan öğrencilerin 
bile sizin derslerinizi pür dikkat dinlediğini anımsıyorum. 
Fakat sanırım sonrasında tam anlamıyla eğitmenliğe vakit 
ayırmadınız. Bunun herhangi özel bir sebebi var mı?
O yıllar sanırım ben de sizler gibi öğrenciydim; daha Edingburgh 
Üniversitesi’nden doktora derecemle yeni mezun olmuştum ve 
sizlerle birlikte Sawston Hall gibi 16. yüzyıldan kalma tarihi bir 
binada kendimce bir tür Dead Poets Society filmini yaşıyordum. 
Benim hayatımda da dönüm noktası oldu o yıllar. Her şeyin başında 
hiç o kadar çocuğum olmamıştı. Arın ve Sinan Bayraktaroğlu’nun 
Cambridgeshire’da böylesine bir okulu hayata geçirmiş olmaları son 
derece önemli ve tarihi bir olaydı. Ne yazık ki misyonları hak ettiği 
desteği bulamadığı için okul devam edemedi; ama sizlere bakıyorum 
da hepiniz çok iyi yerlere geldiniz, Hande. Örneğin sen kuvvetli 
kaleminle gazetelere kritik yazıları yazıyorsun, kimi Oxford’da, kimi 
LSE’de, kiminiz Donizetti Paşa adına bir otel açtı, kimi Holywood’a 
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mission did not find the support it deserved, but now I see 
that so many of you have reached important positions in life, 
Hande. For example you are writing excellent critiques for 
newspapers and journals, some of you went to Oxford,  some 
to the London School of Economics,  some of you opened a 
hotel named after Donizetti Pasha and some are composing 
film music for Holywood. Sawston Hall for me was like one 
of the ports of call in Cavafy's "Ithaka". After graduating with 
you all, I continued to remain a student, at the school of life. 
Even though I don't teach in an official capacity,  I feel that I 
offer my ideas and passionate beliefs through my articles to 
the voluntary pupils of life. This keeps my motivation going.

What are you recommendations for music students and 
researchers? What advice would you offer music instructors 
in view of your experiences?
As I just told you, because I feel myself still a student,  I don't 
think I have any advice to offer to any teachers. There is so 
much to learn in this world, and thanks to the technology we 
have all the books of the world before us at the press of a 
button. These contain the purest knowledge, the best of the 
classics; to have breakfast with Virginia Woolf, to converse 
at lunch with EM Forster and in the evening to read the 
subtle references to the hypocrasies of Victorian society in 
one of Oscar Wilde's plays, to recognise the sound of rain 
in a Chopin prelude and to witness the changing colours 
of nature in a Sibelius symphony. These artists have all 
felt individually and immortalised these emotions for us 
to savour forever. Perhaps it is very important to listen to 
them more, to engage in conversations with them more and 
to aim to be part of that cycle, albeit humbly; and then to 
have the patience to wait to be reborn one day in the lives of 
other people. These are the values that illuminate my life, 
give shape to it and enable me to create.  I cannot judge the 
values of others. At the end of the day isn't the artist's life a 
search for values close to his heart and to attain this spirit 
in the works of art created in that journey. If what I believe 
makes sense to a few people, this would make me very happy.

The value of books by expert researchers such as you will 
surely become more evident in times to come as Turkish 
literature, researchers and authors become widely recognised 
by English-speaking readers. Do you have any intention of 
publishing English translations of the books you have written 
to date (i.e. Naum Theatre, In Search of Lost Sounds)?
I am happy to see that my books, even in Turkish, are held 
in some of the world's most prestigious libraries. They have 
even been digitised. This means that knowledge will never 
be lost; but it is very important at the same time to have 
these works translated into English for wider readership. 
My articles in English are published in The Musical Times 
and Cornucopia. Perhaps one day I will also see the English 
translations of my books, I hope.

film müziği besteliyor. Sawston Hall hayatımda benim için Kavafis’in 
Ithaka şiirindeki limanlardan bir tanesiydi. Ben de sizlerle birlikte 
mezun olduktan sonra öğrenciliğimi sürdürmeye ve yaşamın 
değişik okullarına devam etmeye karar verdim. Resmen eğitmenlik 
dönemim kapanmış olsa da yazılarımda fikirlerimi ve inandığım 
değerleri hayatın gönüllü öğrencilerine karşılıksız olarak sunduğumu 
hissediyorum. Motivasyonumu da zaten bu inanç sürdürüyor. Hiç 
beklemediğim bir anda bir okurumdan aldığım bir elektronik posta bin 
tane teşekküre bedel olabiliyor.

Müzik öğrencilerine ve araştırmacılarına tavsiyeleriniz neler? 
Kendi tecrübenizden yola çıkarak müzik eğitmenlerine ne gibi 
nasihâtlerde bulunursunuz? 
Az önce söylediğim gibi, kendimi hâlâ öğrenci olarak hissettiğim için 
doğrusu benim eğitmenlere verebileceğim bir tavsiyem olabileceğini 
düşünmüyorum. Dünyada öğrenmemiz gereken o kadar çok şey var ki, 
hele teknoloji sayesinde bilginin en kolay ulaşılabilir olduğu şu çağda 
okunacak her kitap hemen elimizin altında. Bunlar zaman içerisinde 
damıtılmış bilgilerin en kutsalı, klasikleşmiş eserlerin en güzeli; sabah 
Virginia Woolf  ile kahvaltı, öğlen E.M. Forster ile sohbet, akşam 
Oscar Wilde’ın bir oyununda Viktorya devri toplumsal hipokrasisine 
yapılan üstü kapalı taşlamaları okumak, Chopin’in bir prelüdünde 
yağmur seslerini yeniden tanımak, Sibelius senfonilerinde tabiatın 
değişken renklerini görmek. Bu insanlar hepsini bizim için hissedip 
kendi özgün ifadeleriyle ölümsüzleştirmişler. Sanırım onlara kulak 
vermek, onlarla daha çok sohbet etmek, o zincire mütevazice de olsa 
bir halka olmaya gayret etmek; aynı şekilde başkalarının hayatlarında 
ileride, zamanı geldiğinde, yeniden doğabilmek. Bunlar tabii benim 
hayatımı aydınlatan, ona yön veren, kendi eserlerimi şekillendirmemi 
sağlayan değerler. Başkalarının hayatı için ne kadar anlamlıdır 
bilemem. Sonuçta yaratıcı sanatçının hayatı kendi inandığı değerleri 
arayışının bir yolculuğu ve o yolculukta somutlaştırdığı eserlerin ruhu 
değil midir? Ne mutlu bana eğer birkaç kişi şu söylediklerimden kendi 
hayatlarına anlam çıkartabiliyorlarsa.

Şüphesiz Türk edebiyatı, araştırmacıları ve yazarları İngiliz 
okurlar tarafından daha çok tanındıkça sizin gibi usta 
araştırmacıların kitaplarının da değeri zaman geçtikçe daha 
da ortaya çıkacaktır. Şimdiye kadar Türkçe yayımlanmış olan 
kitaplarınızın (Naum Tiyatrosu, Kayıp Seslerin İzinde vb.) 
yakında İngilizce olarak yayımlanması gibi bir projeniz var 
mı?
Kitaplarımın Türkçe olarak da dünyanın saygın kütüphanelerine 
girmiş olduğunu sevinerek görüyorum. Hatta bazı yabancı 
kütüphaneler tarafından dijital ortama dahi aktarılmışlar. Bu demektir 
ki o bilgi hiçbir zaman kaybolmayacaktır; ancak bu eserlerin 
İngilizce’ye tercüme edilmesi de muhakkak ki bu çalışmaların daha 
evrensel şekilde bilinmesi açısından önemli. İngilizce olarak pek 
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çok değişik makalem The Musical Times’dan Cornucopia’ya 
kadar çeşitli dergilerde yayımlandı, yayımlanmaya da devam 
ediyor. Ancak bugüne kadar kitaplarım için böyle bir girişim 
gerçekleşmedi; dilerim bir gün kitaplarımın İngilizce tercümelerini 
de görürüm.
Emre Aracı yakın gelecekte başka hangi projelere imza 
atacak? Yeni araştırma konularınızla ilgili ipucu verebilir 
misiniz? Konser, albüm ve bale ya da opera kapsamında 
yeni geliştirmekte olduğunuz projeler var mı?
Uzun süredir üzerinde çalıştığım yaylı çalgılar orkestrası için 
dört bölümlü senfoni tarzında bir eserim var. Bu sene bu eseri 
tamamlamayı arzu ediyorum. İçerisinde diğer bestelerimde 
olduğu gibi edebi okumalara, kişisel ve tarihi yolculuklara 
göndermeler bulunuyor. İçeriği hakkında daha fazla açıklama 
yapmak istemiyorum, ancak Antalya Devlet Opera ve Bale 
Orkestrası’nın bu sezon eserlerime ayırdığı özel bir konsere 
yetiştirebilmeyi arzu ediyorum. Bu benim için çok heyecan 
verici; zira Boğaziçi Mehtapları konçertosundan bu yana yeni bir 
eserim epeydir çalınmadı. Bunun dışında Türkiye’nin yurt dışı 
büyükelçiliklerinde vermekte olduğum açıklamalı konserlerim de 
devam edecek. Geçmişe bugünden çok daha kolay ulaşabildiğimi 
bilerek, tarihte Türk topraklarına gelmiş, ancak hatırlamayı 
unuttuğumuz Avrupalı müzisyenlerin izlerini sürmeye de devam 
edeceğim; bunların yeni kitaplara vesile olmasını diliyorum. 
Eski bir öğrencim olarak bu röportaj için sana çok teşekkür 
ederim Hande ve tabii son derece önemli bir misyonu üstlenmiş 
olan Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Dergisi’ne. Ancak şunu da 
eklemeliyim ki seneler sonra karşımda senin gibi bir öğrencimin 
bana bu soruları yöneltmiş olması hayatımın amacının özeti 
olarak belki de kelimelerle anlatmaya çalıştığım bu yanıtlarıma 
verebileceğim en somut ve yegâne cevap değil mi?

To which projects will Emre Aracı be appending his signature 
in the near future? Could you please clue us in on your 
new research subjects? Are there any projects that you have 
recently been working on such as concerts, albums, ballet, or 
opera performances?
There is a symphonic piece in four movements that I have 
been working on for a long time. I am hoping to complete it 
soon. As in my other compositions,  it has literary, personal 
and historic connotations.  I don't want to give away more 
here, but I am hoping to complete it in time, before the 
special concert planned by the orchestra of the Antalya 
State Opera and Ballet Company dedicated to my works. 
This is very exciting for me since the premiere of my violin 
concerto "Bosphorus by Moonlight", I haven't had a new 
work performed. Apart from this, my lecture concerts for 
the Tturkish Foreign Office, covering different countries 
will continue. Knowing that I can reach the past easier 
than the present, I will continue to trace the historic visits 
of European musicians to our country, whom we seem to 
have forgotten in time.      I hope this research will lead to 
new books.  As an old pupil of mine, I thank you very much 
Hande for this interview and of course to the magazine of 
the Mediterranean Opera and Ballet Club, carrying forward 
such an important mission. I just also would like to add 
that years later to find an old pupil addressing me these 
questions, perhaps sums up in the best way, the aims of my 
life, compared with what I have been attempting to say in 
words so far. 
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