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Pazar

Nowheristan imparatoruyum karım hariç
herkes bana majesteleri, der

27 Ocak 2007

Ezgi BAŞARAN / ebasaran@hurriyet.com.tr

Yunan kökenli Lübnanlı Michel Elefteriades, Arap
dünyasının en önemli müzik prodüktörlerinden. Aynı

Ankara

zamanda Beyrut'un en büyük gece kulübü Music Hall'un
sahibi. 36 yaşında.
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1991-94 arasında Lübnan iç savaşında Birleşik Direnişçiler
Hareketi'nin lideriydi. "Majesteleri" Elefteriades ütopik ve sanal
ülke Nowheristan'ın (Hiçbiryeristan) imparatoru. Kulağa şaka
gibi geliyor ama o bu konuda çok ciddi. Hatta, üye olmak
amacıyla Birleşmiş Milletler'e başvurduklarını, gereken kriterlere
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uyduklarını söylüyor. Hiçbir kültüre ve millete ait hissetmeyen,
dünyayı değiştirmek isteyen kişilerin ülkesi olacak Nowheristan. Şimdiden 28 binden fazla
vatandaşı var. Yakında bu vatandaşların pasaportları da olacak. Prodüktörlüğünü yaptığı
gruplardan Chechade Brothers'ın 24 Ocak Çarşamba Babylon'daki konseri için İstanbul'a
gelecek Elefteriades'le Beyrut gece hayatını, Hizbullah'ı ve ülkesi Nowheristan'ı konuştuk.

Yaşam

Nerelisiniz, Fransız, Yunan, Lübnanlı?
- Dedemin amcası İzmirli'ymiş. 1922'de Türkiye'den göçmüşler ve Lübnan'a yerleşmişler. O
Kültür Sanat
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günden beri Lübnanlıyız. Hem Yunan hem de Lübnan pasaportum var. Fransızca düşünüyor ve
yazıyorum. Annem ve babam Fransa'da eğitim görmüş, aralarında Fransızca konuşurlar. Beni
de bir Fransız okuluna yazdırmışlardı.
Nowheristan nasıl bir ülke?
- Hayali bir ülke. Hem hiçbir yer hem de her yer. Nowheristan'da doğdunuz ülkeyi,
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kökenlerinizi, kültürünüzü unutup sadece siz oluyorsunuz. Hiçbir yere bağlı değilsiniz,
atalarınızın yaşayışından, onların kavgalarından ve ilişki ağlarından sıyrılıyorsunuz. Örneğin bir
Ermeni ya da Türk yıllar önce yaşanmış bir olayın yükünü üstlenmek zorunda değil. Bir
Ermeni, büyükannesi Türklerle problem yaşadığı için Türkleri sevmemek zorunda mı? Bunu

Cumartesi

reddeder ve Nowheristanlı olur. Nereden geldiğinizin, kim olduğunuzun, alışkanlıklarınızın
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hiçbir önemi yoktur Nowheristan'da. Bu ütopik ülkeyi 2003'Te kurdum.
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Birleşmiş Milletler'in Nowheristan'dan haberi var mı?
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- Evet, ülke kimliğiyle BM'ye başvurduk. BM'ye göre toprağınız olmadan da ülke
olabiliyorsunuz. Belli kriterlere uymanız gerekiyor ve çeşitli evrakları dolduruyorsunuz. Bütün
bu evrelerden geçtik ve bir ülke olmak için gereken bütün kriterlere uyuyoruz.

Toprağı yok ama vatandaşları var mı bu ülkenin?
- Toprağımız bütün dünya. Şu anda 28 bin 300 bin kişi Nowheristanlı olmak için bize başvurdu.
Ne tür kişiler bunlar?
- Kendilerini belirlenmiş sınırlar ve milletler içinde ifade edemeyen ve hiçbir yere ait
hissetmeyen kimseler. ABD Başkanı Bush veya İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad zihniyetine
kelime giriniz

karşı olanlar. Dünyayı bir yerinden değiştirmek isteyenler. Japon, Fransız, İngiliz ya da
Amerikalı olmaktan sıkılanlar. Dünyanın her yerinden vatandaşları var şu anda.
DEMOKRASİYE KARŞIYIM
Nasıl bu kadar kişinin haberi oldu?
- İnternette özellikle bloglar aracılığıyla çok kısa sürede yayıldı. BBC ve CNN'de yayınlanan
röportajların da etkisi olmuştur. Şu anda web sitesini yeniden yapılandırıyoruz. O zaman
vatandaşlık başvuruları daha kolay ve hızlı yapılabilecek.
Vatandaşların Nowheristan kimlik kartı ve pasaportu olacak mı?
- Bu şaka değil, gayet ciddi bir iş. Tabii ki pasaportları olacak. Şu anda onun hazırlığı içindeyiz.
Elbette şu anda Nowheristan pasaportuyla ABD'ye girmeye çalışmayacaksınız. Ama bir iki yıl
içinde bu da olacak. Size bütün bunların hayali ve garip geldiğini biliyorum ama ben bir eylem
adamıyım. Lübnan iç savaşında, 1991-94'te Birleşik Direnişçiler Hareketi örgütünün lideriydim.
Bu nedenle siyasi sığınmacı olarak üç yıl kadar Fransa ve Küba'da kalmak zorunda kalmıştım.
Peki bu ülkenin başkanı siz misiniz?
- İmparatoruyum. Ama elbette bu sembolik. Karar mercii olmayacağım. Saçmalayacağım,
komik olacağım. Hatta başladım bile. Fotoğraflarıma bakarsanız Salvador Dali tarzı sürrealist
bir imparator göreceksiniz. Kocaman bir kaftan ve asayla dolaşıyorum. Siyah büyük bir
otomobil beni her yere götürüyor, şoförüm kapımı açıyor, çevremdeki herkes bana
"majesteleri" diye hitap ediyor.
Ülkeyi kim yönetecek?
- Hepsi kendi alanında uzman ve aydınlardan oluşan 600 kişilik bir senato olacak. Filozoflar,
doktorlar, mühendisler, ekonomistler, bilimadamları ve sanatçılar verecek kararları.
Demokrasiye karşıyım, halklara faydadan çok zarar getirir. Bush'u ve Ahmedinejad'ı yönetime
getiren demokrasi. Toplum hakkında en iyi kararı kendileri değil aydınlar verir. Bir aydınla bir
aptalın oyunun eşit sayıldığı bir sistem benim ülkemde olamaz.
Aynı zamanda iyi para kazanan ciddi bir iş adamısınız. Nowheristan İmparatoru
olarak etrafta dolaşmanız işlerinizi etkilemiyor mu?
- Artık sadece son kararları veriyorum. Sıkıcı iş toplantılarına katılmıyorum, benim yerime bu
işi yapacak arkadaşlarım var. Çalışanlarım da beni olduğum gibi kabul etti.
Aileniz ve arkadaşlarınızın tavrı ne? Delirdiğinizi düşünen var mı?
- Benimle nasıl yaşanacağını zamanla öğrendiler. Hiçbir şeye şaşırmıyorlar, benden gelecek
her şeye hazırlıklılar. Ama Nowheristan projesini çok ciddiye alıyorlar ve destekliyorlar.

Karınız ve iki oğlunuz da Nowheristan vatandaşı mı?
- Karım eski bir Rus ritmik cimnastikçi. İki kez dünya şampiyonu olmuş. Ama şimdi grafik
tasarımı yapıyor. Fransa'da tanışmıştık. Tam bir Rus. Anlayacağınız ülkemin imparatoruyum
ama karımı Nowheristanlı olmaya ikna edemedim. Bir keresinde "Bütün ülkeler boktandır"
demiştim. Çok sinirlendi, "Rusya boktan değildir" dedi. O günden beri Nowheristan hakkında
söylediklerimi dinlemiyor. Bu da beni güldürüyor.
Michel Eleftariedes'in gece kulübü Music Hall geçen yıla kadar tüm dünyadan turistlerle dolup
taşıyordu. Şimdi sadece Lübnanlılar var.
Mesleğiniz nedir tam olarak?
- Birçok şeyi aynı anda yapıyorum. Besteciyim, prodüktörüm ve Beyrut'un en büyük gece
kulübü Music Hall'un sahibiyim. 800 kişi kapasitesi var.
Music Hall nasıl bir yer? Kimler gelip gidiyor?
- Beyrut'a gelen hiçbir turist buraya uğramadan evine dönmez. Büyükelçiler gelir, Beyrut'a
uğrayan işadamları gelir. Örneğin Cem Boyner iki-üç kere gelmiştir. Genelde hep canlı müzik
var. Önce Kübalı bir grup çıkar, ardından İspanya'dan gelen bir Çingene grup. Şovlar sabah 4'e
kadar devam ediyor. İsteyen alkol de içer.
Hizbullah ne diyor bu işe?
- Hizbullah 'ı severim, Hizbullah da beni. Ama bir gün Lübnan'ı bir İslam cumhuriyetine
çevirmeye çalışırlarsa problem yaşayabiliriz. Kulübüm Hizbullah karargahına 4-5 dakikalık
yürüyüş mesafesinde. İçki sattığımı, ateist olduğumu biliyorlar. Birçok çalışanım zaten örgütün
üyesi. Yanlış bir izlenim var, Hizbullah, El Kaide değildir. Yobaz ya da terörist değiller, sadece
Batı'ya boyun eğmiyorlar. Ortadoğu'nun parçası olmaktan gurur duyduğu ve İsrail'e hayır
diyebildiği için Hizbullah lideri Nasrallah'a saygım büyük.
Geçen yaz İsrail'in Beyrut'u bombalaması sırasında neler oldu? Kapattınız herhalde
kulübü.
- Temmuz başında kapattım, iki ay kapalı kaldı. Ama asıl sorun bizimle çalışan yabancı
gruplardı; 50 kişiyi sağ salim ülkeden çıkarayım derken mahvoldum. Bomba sesleri yüzünden
sinir krizi geçiren müzisyenlerim oldu. Önce Halep'e götürdüm onları, oradan Ürdün'e kaçtık.
Savaş bitince hemen döndük ve kulübü tekrar açtık.
Şu anda nasıl gece hayatı Beyrut'ta? Savaş etkiledi mi?
- Bu şiddette savaş dünyanın başka herhangi bir kentinde olsaydı hayat uzun süre normale
dönmezdi. Ama Beyrut'ta bombardıman bitti, hayat devam etti. Çünkü bizler savaşla
yaşamaya alıştık ne yazık ki. Şu anda gece hayatı cıvıl cıvıl. Tek sorun turist olmaması.
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ENGLISH TRANSLATION

I am the emperor of Nowheristan,everyone
calls me “Your Majesty” except my wife

21 January 2007

Greek-originated Lebanese Michel Elefteriades is one of the greatest
music producers of the Arab world. He is also the owner of the greatest
nightclub of Beirut, MusicHall. He is 36 years old. He was the leader of
the United Movements of Resistance in the Lebanese civil war during
1991-94. "His Majesty" Elefteriades is the emperor of the utopian and
virtual country Nowheristan. Sounds like a joke but he is very serious
about it. In fact, he says an application was submitted to the UN to
become a member country and that it complies with the required criteria.
Nowheristan will be the country of people who feel that they do not belong to any cultures or
nations and people who want to change the world. It has more than 28 thousand citizens
already. These citizens will have passports in a short time. Here, we talked about the nightlife of
Beirut, Hezbollah and his country Nowheristan with Elefteriades, who will come to Istanbul for
the concert of one of the groups which he is the Producer of, The Chehade Brothers on January
24 Wednesday, in Babylon.
Ezgi BAŞARAN /ebasaran@hurriyet.com.tr
Where are you from, French, Greek, Lebanese?
- My grandfather’s uncle was from İzmir (Smyrna). They emigrated in 1922 from Turkey and settled in Lebanon. We
are Lebanese since that day. I hold both a Greek and a Lebanese passport. I think and write in French. My mother and
father were educated in France; they speak French to each other. They also made me attend a French school.
What kind of a country is Nowheristan?
- It is an imaginary country. It is both nowhere and everywhere. In Nowheristan, you forget the country you were
born, forget your origins, forget your culture, and become purely yourself. You are not attached to anywhere; you are
relieved from the ways of your ancestors, their fights and relationship webs. For example, an Armenian or a Turk does
not have to undertake the burden of an event happened years ago. Is an Armenian forced to dislike Turks because his
grandmother had problems with Turks? He refuses this and becomes a Nowheristani citizen. Where you come from,
who you are, your habits do not matter in Nowheristan. I established this utopian country in 2003.
Does the UN know of Nowheristan?
- Yes, we made an application to UN with the identification of a country. According to UN, you can become a country
without any land. You have to comply with certain criteria and fill in various forms. We passed all these stages and do
comply with all the criteria required for being a country.
It doesn’t have a territory but does this country have citizens?
- Our territory is the whole world. Right now 28,300 people applied us to become Nowheristani citizens.
What kind of people are they?
- They are people who cannot express themselves within specified borders and nations, and do not feel that they
belong anywhere. People against the mentalities of US President Bush or Iran President Ahmedinejad. People who
want to change the world at some point. People who are bored of being Japanese, French, English or American. There
are citizens from all over the world right now.

I AM AGAINST DEMOCRACY
How could so many people have information?
- It was spread on the Internet, and particularly through blogs in a very short period of time. Perhaps interviews on
BBC and CNN had an effect, too. We are now reconstructing the website. After that, citizenship applications will be
made much easier and faster.
Will the citizens have Nowheristan IDs and passports?
- This is not a joke, it is a very serious business. Of course, they will have passports. Right now, we are in preparation
for that. Surely, you will not be trying to enter USA with a Nowheristani passport right now. However, this will
happen in a few years. I know that all of these sound imaginary and weird to you but I am a man of action. I was the
leader of the United Movements of Resistance in the Lebanese civil war during 1991-94. As a result, I had to stay for
three years in France and Cuba as a political refugee.
Are you the president of this country?
- I am its emperor. Of course, this is symbolical. I will not be the authority for decisions. I will talk through my hat, be
ridiculous. I even started it now. If you look at my photographs, you will see a Salvador Dali style surrealist emperor. I
walk around with a huge caftan and rod. A big black car takes me everywhere, my driver opens my door, and
everybody around me calls me "your majesty".
Who will rule the country?
- There will be a senate formed of 600 experts and intellectuals who are specialized in their own fields. Philosophers,
doctors, engineers, economists, scientists and artists will make the decisions. I am against democracy; it brings more
harm than benefits to peoples. It is democracy that brought Bush and Ahmedinejad to power. Intellectuals make the
best decisions for the communities, not themselves. A system in which a fool’s vote and an intellectual’s vote are
counted equal cannot take place in my country.
You are also a serious businessman who makes good money. Doesn’t walking around as the Emperor of
Nowheristan affect your businesses?
- I am only making the final decisions now. I am not attending to boring business meetings; I have friends to do these
instead of me. My employees accept me as I am, too.
What is the attitude of your family and friends to this? Does anyone think that you have gone crazy?
- They learned how to live with me by time. They are not surprised to anything; they are prepared to anything that
would come from me. However, they take Nowheristan project very seriously and support it.
Are your wife and two sons citizens of Nowheristan?
- My wife is a former Russian rhythmic gymnast. She is a two-time world champion. But she is a graphic designer
now. We had met in France. She is a definitive Russian. As you see, I am the emperor of my country but I could not
persuade my wife to become a Nowheristani citizen. Once I said "All countries suck". She was very angry and said
"Russia does not suck". Since that day she doesn’t listen to anything I say about Nowheristan. And this makes me
laugh.

UNTIL LAST YEAR, MICHEL ELEFTERIADES' NIGHTCLUB, MUSIC HALL, WAS FULL OF TOURISTS
FROM ALL OVER THE WORLD. NOW THERE ARE ONLY LEBANESE.
What is your profession exactly?
- I do many things at the same time. I am a composer, producer and the owner of the greatest night club of Beirut,
Music Hall. It has a capacity of 800 people.
What kind of a place is the Music Hall? Who like to visit here?
- No tourists in Beirut leave for their home before visiting MusicHall. Ambassadors come here, businessmen visiting
Beirut come here. For instance Cem Boyner visited here two-three times. There is usually live music. First a Cuban
group takes stage, then a Gypsy group from Spain. Shows continue until 4 a.m.. You can have alcohol if you wish.
What does Hezbollah say about this?
- I like Hezbollah, and Hezbollah likes me. However, if they would like to turn Lebanon into an Islamic republic, we
might have a problem. My club is at a 4-5 minutes walking distance to Hezbollah HQ. They know that I sell alcohol
and I am an atheist. Many of my employees are already a member of the organization. There is a wrong impression;
Hezbollah is not Al-Qaeda. They are not fundamentalists or terrorists; they just don’t bow to West. I have great
respect for Hezbollah’s leader, Nasrallah, because he is proud to be part of the Middle East and says no to Israel.
What happened last summer, while Israel was bombing Beirut? Perhaps you closed the club.
- I closed it at the beginning of July and it stayed closed for two months. The real problem was the foreign bands that
worked with us; I was ruined while trying to get 50 people out of the country unharmed. I had musicians having
nervous breakdowns from bomb noises. First, I took them to Aleppo, and then ran away from there to Jordan. When
the war was over we immediately returned back and opened the club again.
How is the night life in Beirut right now? Did the war have an impact on it?
- If a war with such a magnitude had occurred in another city of the world, life wouldn’t return to normal for a long
time. But when bombing in Beirut ended, life went on again. The reason is that we are unfortunately used to living
with war. Now the nightlife is hilarious. The only problem is that there are no tourists.

