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istemek ba~armamn yansldlr.
Neyi e;:okistersen, istedigin ~ey sana
o kadar yakmla~lr. Sen onu bir 0 ka-
dar benimsersin ve hayatml ona gore
yonlendirirsin. Bu c;:ere;:evede UnlU
besteci ve soz yazan Pmar Koksal'la
siz Barem okuyuculan ic;:inbir ropor-
taj gere;:ekle~tirdik.

"YaratlCl insan ancak yalmz kala-
bild@ zaman ic;:seldiinyasmm zengin-
liklerine inebilir ve bunlar sonradan
bize miizik, gorsel sanatlar, edebiyat
ya da bilimsel ve teknolojik bulu~lar
olarak ula~lr."

Kend;n;zden Bahseder m;s;n;z?

Benim aSll meslegim eczaCll1k. 13
yll eczaCl olarak <;:all~tlm. 1988 yl-
lmdan itibaren e~imle birlikte kendi
~irketlerimizde <;:al1~maya ba~ladlm.
1993 yllmda kendi kurmu~ oldugumuz
Koksal Egitim Vakfl Yonetim Kurulu
Ba~kanllgl gorevini yiiriitmekteyim.

Babam devlet memuru idi. Kayma-
kaml1k ve Vali Muavinl@ gorevlerin-
de bulundu. Bu sebeple <;:ocuklugum
iilkemizin <;:e~itliyorelerini dola~arak
ge<;:ti. ilkokula Piiliimiir'de ba~ladlm.
Artvin de ilkokulu, Nev~ehir'de ortao-
kulu, Kayseri'de liseyi bitirdim. Daha
sonra da istanbul Ozel Eczacll1k Yiik-
sek Okulundan mezun oldum.

ilk miizik egitimime mandolin
ve keman dersleri ile 9 ya~mda iken
Artvin'de ba~ladlm. Sonra Nev~ehir'e
tayin olduk. Maalesef orada hie;:miizik
hocasl bulamadlglm i<;:inmiizik <;:all~-
malanma ara vermek zorunda kaldlm.
Kayseri'de akordeon dersleri aldlm.
Ankara'da ailemin yamnda iiniversi-

teye devam edebilseydim iiniversite
ylllannda da miizik egitimime devam
edebilirdim. Ancak Ylllar sonra mii-
zik <;:al1~malannadevam etme flrsatl
buldum. Eczanemi kapatmak zorunda
kaldlglm donemde c;:all~ma hayatma
all~ml~ bir ki~i olarak 36 ya~mda iken
6 ya~mdaki klZlmla birlikte piyano
derslerine ba~ladlm. ilk bestelerimi 0

zaman yaptlm. Hem piyano hocamlZln
derslere devam etmemesi, hem de
i~ hayatlm nedeniyle muzik ya~antl-
ma vine ara vermek zorunda kaldlm.
C;:ocuklanm biiyiidiikten sonra iiniver-
siteye ba~lad1klannda ciddi anlamda
miizikle ugra~maya ba~ladlm. ?U anda
lavta <;:al1yorum.

"Bestekarl1g1 Tann'nm bir liitfu
olarak goriiyorum ve bana bu yetenegi
verd@ ic;:iTann'ya ~[jkrediyorum."

Beste c;:al1$malanna nasll ba$-
ladlnJz?

?iiri de bana ait olan "Seninle Do-
luyum Sensiz Bombo~" adl1 ilk bestemi
piyano dersleri al1rken e~ime yapml~-
tlm. (1984). 1996 yllmda Dat<;:a'da
kendi tesislerimizde Tatil Diyalizmi
ve Kiir Merkezi olarak hizmet verme-
ye ba~lad1k. Yonetim Kurulu Ba~kam
olarak gorev yaplyordum. Hem sagllk,
hem de otel hizmeti veriyorduk. Prof.
Dr. Engin Ge<;:tan "insan Olmak" adl1
kitabmda yaratlCl insam ~oyle tarif
ediyor: "YaratlCl insan ancak yalmz
kalabild@ zaman i<;:sel diinyasmm
zenginliklerine inebilir ve bunlan son-
radan miizik, gorsel sanatlar, edebiyat
ya da bilimsel ve teknolojik bulu~lar
olarak bize ula~tlrabilir." i~imin gere-
gi ailemden uzakta, Date;:a'da bulun-
dugum Yl11arda ya~adlglm yalmzl1k,

bendeki yetenegi ortaya <;:lkardl ve
.,"i<;:imdeki Duygular" pe? pe?e beste-
lere donii~tii.

"Duygu Pman" adl1 albiimiimde
Hakan Aysev'in seslendirmi~ oldugu
"?arkllar Soyluyorsan" adll bestem
Dat<;:a'damandolinle yaptlglm ilk bes-
te ... Onceki ylllarda yaptlglm 6 bestem
daha vardl. Vine aym CD'deki "Kalbin
A~kla C;:arplyorsa" adll bestemi de
orada yaptlm. Ge<;:mi~tebatl miizigi
egitimi alml~tlm ve bu besteleri de
o egitimden alml~ oldugum bilgilere
gore yaptlm. Daha sonra ciddi boyutta
uzun ylllar Tiirk Miizigi egitimi aldlm.
Bestekarllgl Tann'mn bir liitfu olarak
goriiyorum ve bana bu yetenegi verdigi
ic;:iTann'ya ~iikrediyorum. Ama sadece
yetenegin yeterli olmadlgml insamn
muhakkak kendisini yeti~tirmesinin ve
egitim almasmm <;:okonemli oldugunu
vurgulamak istiyorum.

ilk "i<;:imdeki Duygular" isimli bir
albiim <;:al1~mamoldu. (2000). Bu al-
biimde TRTve Kiiltiir Bakanl1gl sanat-
<;:llaneserlerimi seslendirdiler. Bu CD
piyasaya verilmedi, ama biitiin miizik
diinyasma, miizikseverlere taraflmdan
gonderildi. 2005 yllmda ikinci olarak
"Duygu Pman" isimli albumiim miizik
marketlerde yerini aldl. Sanat yonet-
menligini Goksel Baktagir'in yaptlgl
bu albiimde 10 enstriimantal ve de
Hakan Aysev'in sesinden 2 ?arklm ses-
lendirildi. Vine Hakan Aysev ve Goksel
Baktagir'le birlikte "A~k Senfonisi"
adml verd@m bir albiim <;:al1~masma
ba?ladlk. Bu albiimde Hakan Aysev 12
adet a~k ~arklml seslendirecek. 2010
ylll, 14 ?ubat Sevgililer Giiniine yeti?-
tirmeye <;:al1?lyoruz...



115'in uzerinde bestem var. 76
tanesi TRT repertuannda... 1600' lu
ylllardan gunumuze kadar 250 Kadm
Besteci gelmi? TRT Repertuanndaki
eser saYlsma gore bu Kadm Besteciler
arasmda urhan Ta?an, Kadm Beste-
ciler Ki a ) il ue;:egirmeyi ba?ardlm.
Muzik .. Jasmm dl?mdan gelen bir
ki~i ola a~nYl elde etmem be-

luluk ve gurur verici

kadar c;ok konu~ursa-
b'r beste size her ~eyi

"<;0 e' endigim olaylardan
sonra beste :-a JYorum."

Bestele izin bir oykusu var
ml?

Ke uygu yuklu bir ki?i
olarak aJabilirim. ~ok e;:all~kan,
sisteml'. Gzc"",' hedeflerde sakin
ve kara' 'r '?:sel yap1ya sahibim.
Doga, YC?C '"" L olaylar, alum .., Her
~ey ben' e' en etkiliyor. Duygula-
nm1 da a e;:o bestelerimle anlatma-
ya e;:ah?yorum. Bazen ne kadar,e;:ok
konu?ursamz onu?un bir beste size
her ?eyi anlatabiliyor. ~iir benim ie;:in
e;:okonemlL ancak begendigim ~iirden
beste yapabiliyorum. Bazen de e;:ok
etkilendigim olaylardan sonra beste-
ler yaplyorum. E~im ve klZlanm ie;:in
bestelerim var. Karde~imin hammlm
e;:okgene;: ya~ta kaybettik. ~iirini k1Z
karde~im yazdl. Muzigini ben yapt1m
ve sevgili gelinimize duygulanmlZl bu
besteyle anlatt1k. Yine delikanll bir
akrabamm olumu beni e;:ok derinden
etkiledL "Yigidim Oglum (Senin Yoklu-

guna Dayanmak ~ok Zor)" adl1 bestemi
yaptlm. Hatta ?iiri de bana ait olan bu
bestemi ?ehit ailelerine ithaf etmek
istiyorum. Ceza ve Tutukevleri izleme
Kurulu Uyesi olarak gorev yapt1glm do-
nemde yapm1~ oldugum "Mapushane"
isimli bir bestem var. En son bestemi
ikiz bebek bekleyen klZlm Ay~e Koksal
~etin ie;:inyaptlm. ~ok zor bir hamile-
lik donemi gee;:irdi. Duygulanm1 "Goz
Bebegim Guzel Yavrum Hie;:Klyamam
Sana" dive ba~layan dizeler ve bes-
temle dile getirdim. ~arkl formatm-
dan farkll olarak Ordumuz ve Ataturk
ie;:in yaptlg1m bestelerim, ilahilerim,
e;:ocuk~arkllanm, mar~lanm var. Cum-
huriyetimizin 75. Yllmda sozleri Sami
Derintuna'ya ait olan "Dostluk Turku-
su (Karde~e;:e Ya~aYlp ASlrlar Boyu)"
adll mar~lml yaptlm ki, bu bestemin
bire;:ok ae;:lllmm ya~andlg1 ulkemizde
gunumuze uygun bir beste oldugunu
du~unuyorum. Bestelerimde geneld~
a~k var, felsefe var, hayat var.

"Kultur bakanl1glmlz sanatl da si-
yasete alet etmeden gen;:ek sanat ve
sanatC;llan desteklenmelidir."

Muzik konusunda c;al1~tlgmlz
sanatplar kimler? Muzik piyasasl-
m degerlendirir misiniz?

Soyle~inin ba~mda CD'lerimi anlat-
ml~tlm. Turk Sanat Muzigi tarzmdaki
bestelerim e;:oksesli muzige uyarlandl
ve ilk defa 2003 yllmda Kultur Bakan-
llgl Devlet Opera ve, Balesi Orkestras1
e~liginde opera sanate;:llan tarafmdan
seslendirildi. Turk Sanat Muziginde bir
ilki gere;:ekle~tirdigimi soyleyebilirim.
2004 Yllmda "Opera-Kabare" isimli
Devlet Opera ve Balesi Sanate;:llanmn
hamlad1gl bir muzikal oyunda da be-
nim eserlerim seslendirildi. 2005 yl-
lmda Dolmabahe;:e Saraymda "Duygu
Pman" isimli albumumun konseri ya-
p1ldl. Kultur Bakanllg1 Sanate;:lslTenor
Hakan Aysev her zaman degi~ik~ehir-
lerde ve degi~ik devlet senfoni orkest-
ralan e~liginde benim eserlerimi ses-
lendiriyor. ~ok mutlu oluyorum. Hatta
3 Ekim'de Ankara'da Devlet Opera ve
Balesi Orkestrasmm, ~ef Erol Erdine;:
yonetimindeki konser programmda
Hakan Aysev vine benim eserlerimi
seslendirecek.

Muzigin insanlan ve ulkeleri bir-
birine baglayan evrensel bir dil ol-
duguna inamyorum. Muzikte kaliteye
e;:okonem veriyorum. Maalesef gunu-
muzde her ~ey e;:oke;:abuk tuketiliyor.
Sanatla ilgili devlet kurumlanmn ure-
timlerinin yamnda, toplumu adet~ bir
virus gibi saran, sanatm bire;:okdalmda
yozla~malann oldugu piyasa dive tabir
edilen bir kulturun olu~tugu gere;:egini
goz ard1 edemeyiz. Ben kendi adlma
gere;:ek sanate;:l, gere;:ek bestekar ta-
mmlanm kullanmak zorunda hissedi-
yorum. Bu nedenle devletin sanat ku-
rumlanna; Kultur Bakanllglm1za buyuk
gorevler du~mektedir. Din gibi; sanat
da siyasete alet edilmeden gere;:eksa-
nat ve sanate;:llar desteklenmelidir.

Besteleriniz birc;ok Verde c;al1-
myor. Duyunca neler hissediyorsu-
nuz?

insamn kendi bestelerini duyma-
Sl e;:okho~una gidiyor, ~u anda t1akan
Aysev'in seslendirdigi iki bestem Turk
Hava Yoltannm _ muzik repertuanna
almml~. Daha once de "Esinti" adll
enstrumantal bestem Turk Hava Yolta-
nnda giri~ muzigi olarak e;:allmyordu.
Radyo ve televizyon programlarmda,
konserlerde hep bestelerim seslendi-
riliyor. Eserlerimi dinleyen dostlanm
beni araY1p bana haber veriyorlar. Ben
de bestemi bir verde dinledigim za-
man hemen yammdaki ki~iye donup,



"Bu beste, benim bestem." demek
istiyorum. Bunlar ~ok guzel duygular.
Kelimelerle anlatmak mumkun degil.

Muzik dl~mda nelerle ugra~I-
yorsunuz?

E;;im ve klzlanmla birlikte payla;;-
tlglmlz bir ~al1;;ma hayatlm, sosyal
ya;;antlm var. i;; hayatlmlzdaki teknik
ve mali konulan e;;im ve klzlanma bl-
raktlm. Daha ~ok i;;imizin sosyal yonu
ve sanatla ilgili konulanyla ilgileniyo-
rum. Koksal Egitim Vakfl'mn turn so-
rumlulugu benim uzerimde. 6 yll Ceza
ve Tutukevleri izleme Kurulu Oyesi
olarak gorev yaptlm. Bu gorev Slrasm-
da beraber ~al1;;tlglm bir Hakim Bey,
"Tek ki?ilik sivil toplum orgutu." dive
beni tammlaml;;tl. Bu benim i~in ~ok
ozel ve ~ok guzel bir iltifattl. ~imdi bir
de siyaset hayatlm ba;;ladl.

Muzik ~all?malanmm dl;;mda fo-
tograf ~ekiyorum. Dogaya a;;lglm. Or-

n.dekler, ku?lar, ~i~ekler, deniz, gune;;in
dogu;;u batl;;l gibi Tann'nm dogada ya-
rattlgl guzellikleri fotograf karelerime
almaktan buyuk mutluluk duyuyorum.
Aynca goblen i?liyorum. Bu da beni
~ok rahatlatlyor.

"GUnUmUzde mUzik sektorUnU
zorlayan pek l;ok nedenler var."

Ulkemizde muzik sektoru zor
gunler get;iriyor, bunun nedenleri
nelerdir?

Radyo ve televizyon kanallanmn
~oklugu, ~aglm1Zln internet ~agl 01-
maSI, korsan yaymlar gibi nedenler
gunumuzde muzik sektorunu zorluyor.
Album ~lkartmak buyuk paralara mal
oluyor. Hadi ~lkardmlz diyelim, he-
men korsan devreye giriyor. Eserleri-
niz internet ortammda izinsiz olarak
~almmaya ba?llyor. <;:abuk tuketilen
albumler piyasada dola;;lyor. ButUn
bunlarm kontrol altma almmasl ve
devlet guvencesinin olmasl laz1mdlr.

Benim siyasete girmeme vesile
olan ki?i Prof. Dr. Timur Gurgan Beydir.
2007 yll1 ba;;lannda kendisi 0 zaman
DYP'de Kadm ve Gen~lik Kollanndan
sorumlu Genel Ba?lan Yardlmclsl idi.
Beni partiye kendisinin de ba?kanl1k

ettigi Kadm Kollan Toplantllanna da-
vet etti. Birka~ defa katlldlm. Siyase-
te ailed en gelen hep bir ilgim vardl.
Babamm dedesi Ataturk doneminin ilk
milletvekillerinden, Adana Milletvekili
Abdullah <;:opuroglu, Daylm Demokrat
Parti Adana Belediye Ba?kam ve Mil-
letvekili, aym zamanda Adana DYP'nin
kurucusu idi. 0 donemde ceza evlerin-
deki gorevim devam ediyordu. DYP'ye
kaydlml yaptlrdlm ve ceza evlerin-
deki gorevimi blrakmak zorunda kal-
dIm. 2007 se~imlerinde DYP'den aday
adayl oldum, ama se~imlerde benim
a~lmdan hi~bir ?ey olmadl.

Suleyman Soylu ve Prof. Dr. <;:ag-
n Erhan'm katlldlgl Genel Ba;;kanl1k
se~imlerinde <;:agn Bey aday adayl
listelerinden beni bulup ~lkartml?
<;:agn Beyi hi~ tammlyordum. "Siya-
sette yeni yuzlere, sizin gibi ki;;ilere
ihtiyaclmlz var.", diyerek beni kendi
GiK listesine almak istedigini soyledi.
Onur duyacaglml soyledim. Biliyorsu-
nuz 0 se~imlerde <;:agn Bey kaybeden
taraf oldu. Sn. Cindoruk'un geli?i ile
ba?layan bu sure~te de, vine bir Prof.
Dr. Beyefendi ve Prof. Dr. <;:agn Erhan
Bey benim ismimi Sn. Cindoruk'a ilet-
mi;;ler. Son kongrede DP Genel idare
Kurulu Oyeligine se~ildim ve ciddi an-
lamda siyaset ya?amlm ba?laml;; oldu.
Sn. Cindoruk'un ismi ve varllgl bende
Turkiye'mizin gelecegi i~in bir umut
yarattl. Onunla birlikte siyaset sahne-
sinde yer alabildigim i~in kendimi ~ok
;;ansl1 saylyorum, ~ok onur duydum ve
~ok mutluyum. in;;allah ben de elim-
den geldigince ve fazlaslyla memleke-
tim i~in ~al1;;acaglm. Gordugunuz gibi
hep glyablmda Profesorler tarafmdan
desteklendim. Ne mutlu banal

"Turk~emize sahip ~lkarak, yoz ve
kotU muziklerin estetik ve ahlaki de-
gerlerimizi ve dilimizi bozdugu ger~e·
gi goz ardl edilmemelidir."

Devletin Sanat Politikasl NasII
Olma"?

Yuzylllar i~erisinde Anadolu top-
raklannda bir~ok kultur, medeniyet
olu;;mu;; ve butun bunlar bize ~ok zen-
gin bir kultur mozaigi olarak intikal
etmi?tir. Aynca Osmanl1dan gunumuze
bir~ok sanat alamnda zengin bir kultur

mirasl kalml;;tlr. Bu kulturel zenginlik-
ler ve tarihimize sahip ~lkarak AtatUrk
Devrimlerinin l?lgmda daha ~agda?,
daha modern bir sanat yaplsl i~eri-
sinde devletin sanat politikalanmn
olu;;turulmasl lazlm. Devletin sanat ve
sanat~lya sahip ~lkmasl, devlet radyo
ve televizyonlannda reyting kaygl-
S1 gutmeden halkm kultUr seviyesini
yukseltici sanat programlanmn yapl-
lamasl lazlmdlr. ilkogretim ylllanndan
ba?layarak ~ocuklara ve gen~lere sa-
nat egitiminin verilmesi ~ok onemli-
dir. "Biliyorsunuz aga~ va? iken egilir."
Turk~emize sahip ~lkarak yoz ve kotu
muziklerin estetik ve ahlaki degerler-
den daha ~ok dilimizi bozdugu ger~egi
goz ardl edilmemelidir. Turn sanat kol-
lanndaki sanat~llann sosyal haklanmn
kazamlmasl gerekir. Eser sahiplerinin
telif haklan devlet guvencesi altmda
olmal1dlr ve korsan yaymlarla bu ki;;i-
lerin haklanmn gasp edilmesine mu-
saade edilmemelidir. Tabii bu ornekler
~ogaltllabilir. Aynca yerel yonetimle-
rin, sivil toplum orgutlerinin ve azel
sektarun kendi yarelerindeki kultUr
ve sanat eserlerine ve sanata sahip
~lkmalan azendirilmeli ve te;;vik edil-
melidir.

Beni derginizde misafir ettiginiz
i~in ganulden te;;ekkur ederim.


