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Duygu Pınarında 

 bir ES İNTİ ile 
FOTOĞRAF şöleni 

 
Pınar Köksal`dan duygusal ve görsel ziyafet...  
Korhaber-ÖZEL/ 
 

 
KORHABER bugün sizleri; bestelerinden, sözlerinden ya da sesinden tanıdığınız 
Pınar KÖKSAL ile bir pınarda buluşturacak,dilerseniz… 
  
DUYGU PINARI isimli albümü, sözyazarı, bestekar ve iş kadını kimliğiyle kamuoyu 
tarafından tanınan ve sevilen Pınar Köksal’ın yüzün üstünde bestesi bulunuyor. 
  
Türkiye`nin en çok bestesine sahip kadın sanatçılar ından biri olan Köksal’ın 
müziğin dışında da onlarca hizmetleri var ki,  duyguların pınarı aslında ta kendisi… 
  
İç huzurunu yakalamış şanslı insanlardan birisi… 
  
Hal böyle olunca, Türk Müziği geleneğini ruhlara indiren  ve kıymetini hiçbir vakit 
yitirmeyen “saz eseri”  formundaki eserleri; aşkı, sevinci, hüznü, coşkuyu,yaşam 
sevincini ve dinginliği fazlasıyla yaşatıyor. 
  
Kendi alanlarında başarılı iki değerli ismin; Göksel Baktagir ve Hakan Aysev`in 
çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu albümde, Köksal`ın on enstrümantal ve `Şarkılar 
Söylüyorsan` ve `Kalbin Aşkla Çarpıyorsa` isimli iki sözlü eserleri bulunuyor. 
  
Pınar Köksal'ın Duygu Pınarı  adlı albümünde yer alan eserleri: 
  
•Esinti (Kürdi Saz Eseri) 
•Anadolu (Hüseyni Saz Eseri) 
•Şarkılar Söylüyorsan (Nihavent Şarkı) 
•Kalbin Aşkla Çarpıyorsa (Hicaz Şarkı) 
•Serenat (Hicaz Medhal) 
•Efeler (Hicazkar Saz Eseri) 
•Dalgalar (Saba Oyun Havası) 
•Kaşık Havası (Karcığar Saz Eseri) 
•Özlem (Suzi Dil Saz Eseri) 
•Dört Mevsim (Şehnaz Saz Semaisi) 
•Coşku (Rast Saz Eseri) 
•Ordumuz (Rast Marş) 
  
İşte siz değerli Korhaber Okurları için hazırladığımız, PINAR KÖKSAL’ın ESİNTİ adlı 
bestesiyle bir pınardan geçmeye ne dersiniz? 
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Fotoğraf: Ay şe Pınar Köksal  

  
Ayşe Pınar Köksal’ı daha yakından tanımak isterseniz…  
  
1946 yılında Adana'da dünyaya geldi. 
Babasının dedesi Abdullah Çopuroğlu Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında I. ve II. 
Dönem; Atatürk döneminde I. Dönem Adana milletvekili. Babası, Danıştay 
Başkanvekilliğinden emekli (1944 Mülkiye Mezunu) İbrahim R. Çopuroğlu. Annesi 
Adana'nın ilk işadamlarından Mustafa Akdağ'ın kızı Meliha Çopuroğlu. Bahattin Zade 
Mustafa Akdağ Kurtuluş Savaşı sırasında Çukurova Cephesinde Karaisalı (Çeceli) 
Belediye Başkanı ve Müdafi Hukuk Azası olarak yararlılık gösteren kişiler arasında 
bulunmaktadır. 
Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulunu bitirdi. 1969-1970 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Hastanesi Eczanesinde eczacı olarak çalıştı.  
1972-1976 yılları arasında Ankara Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini yürüttü.  
1970-1982 yılları arasında kendi eczanesi olan Etlik Eczanesi'nde çalıştı.  
1982-1988 yılları arasında çocukları nedeniyle iş hayatına ara verdi. 1988 yılında 
ortağı olduğu Pet Holding bünyesinde fiilen çalışmaya başladı. 
Halen, Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (1988-2009), Köksal Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı (1993-2009) görevlerini yürütmektedir. 1996-2001 
yılları arasında Petcos-Petya Sağlık Turizmi ve Kür Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmıştır. (Türkiye'nin ilk tatil diyalizi, kür ve sağlık turizmini 
uygulamıştır.) Ayrıca 2001-2007 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz 
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Bu görevinden 
sağlık sorunları ve siyasete ilgisi nedeniyle 2007'de ayrılmıştır. 
Evli, 2 çocuk annesidir. Eşi Prof. Dr. H. Güntekin Köksal, Pet Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Köksal Eğitim Vakfı kurucusudur. Kızları Ayşe Köksal Çetin ve Zeynep 
Köksal Pet Holding Yönetim Kurulu üyeleridir. 
Eczacı Odası ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesidir. 
Meslek odaları dışında birçok spor kulübü ve kadın dernekleri üyelikleri vardır. 
 



 
İlk müzik eğitimine 9 yaşında iken Artvin'de, Hasan Çıtak'tan mandolin ve keman 
dersleri alarak başlamıştır. (1955-1957). 15 yaşında iken Kayseri'de akordeon 
dersleri almıştır. (1961-1962). 36 yaşında Veli Gerasim'den piyano dersleri almıştır. 
İlk bestelerini o zaman yapmıştır. (1982-1983) İlk bestesi sözleri de kendisine ait olan 
Acemkürdi makamındaki “Mutluluk Valsi"dir. Türk Sanat Müziği dalındaki ilk derslerini 
merhum Bestekâr, Sanatçı Sadi Hoşses'ten almıştır(1984).  
1996'dan sonra Tamburi Bestekâr Yılmaz Pakalınlar ile uzun süre çalışmıştır. Şu 
anda Lavta çalmaktadır. 110'ün üzerinde bestesi vardır. 74 tanesi TRT 
repertuarındadır. Birçok bestesi Bujor Hoinic tarafından çok sesli Müziğe 
uyarlanmıştır. Eserleri radyo ve televizyon kanallarında ve tüm Türkiye'de çeşitli 
korolar tarafından seslendirilmektedir. 2000 yılında "İçimdeki Duygular" adlı bir 
albümü çıkmıştır. 
Türkiye'de ilk defa Pınar Köksal'ın Türk Sanat Müziği tarzındaki besteleri çok sesli 
olarak; 16 Aralık 2003'te Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Şef Bujor 
Hoinic yönetiminde, soprano Leyla Çolakoğlu, tenor Hakan Aysev, bas bariton Deva 
Çolakoğlu ve Orfeon Oda Korosu tarafından seslendirilmiştir. Kültür Bakanlığı Devlet 
Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan "Opera-Kabare" isimli müzikal 
fantezide Gürçil Çeliktaş yönetiminde eserleri seslendirilmiş ve bu program opera 
repertuarına alınmıştır. (2004-2005) Eserleri senfoni orkestraları tarafından 
seslendirilmektedir. 
Bestekâr Turhan Taşan'ın "Kadın Besteciler" (2000) ve "Türk Müziği'nde Eczacı 
Sanatçılar" (2001) adlı kitaplarında yer almıştır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği 
Konservatuarı Öğretim Görevlisi Kanunî Bestekâr Halil Altınköprü, Cumhuriyet 
döneminde "Türk Müziğinde Çağdaşlaşma Çalışmaları" adlı yüksek lisans tezinde 
(2004) Besteci Pınar Köksal'ın çalışmalarını örnek olarak göstermiştir. TRT 
tarafından düzenlenen Alaturka Türk Müziği Beste Yarışmasında (2004) jüri üyesi 
olarak görev almıştır. Göksel Baktagir'in sanat yönetmenliğini yaptığı "Duygu Pınarı" 
isimli albümünde 10 enstrümantal ve iki sözlü eseri seslendirilmiş olup Devlet 
Opera'sı tenorlarından Hakan Aysev bu iki şarkıyı yorumlamıştır. 
TRT repertuarındaki eser sayısına göre 1600'lü yıllardan günümüze kadar gelmiş 
olan 250 Kadın Besteci arasında ilk üçe girmektedir. 
Müzik dışında resim, sinema, tiyatro, dans gibi tüm sanat kollarına, psikolojiye ilgi 
duymakta, fotoğraf çekmektedir. "İlk Kişisel Fotoğraf Sergisi’ni Şubat 2004'te, 
Ankara'da açmıştır. Ayrıca spor olarak yüzme, yürüyüş ve kültürfizik yapmaktadır. 
 

 
 
 

Yorumlayan: Mustafa Saldırım 
 

Pınar Hanım, çok yönlü ve çok renkli kişili ğini bestekarlığının yanı sıra çektiği fotoğraflara da 
yansıtmış. Her şeye rağmen dünyamızın aslında güzelliklerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlatarak 

yaşama sevincimizi tazeliyor. Yeter ki Pınar Hanım'ın objektifiyle de çevremize bakabilmeyi 
başarabilelim. İyi ki varsınız. Bu güzellikleri bizlerle paylaştığınız ve fark ettirdiğiniz için sonsuz 

teşekkürler.  
03.02.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Zeynep Merve Gürbüz 
Pınar Köksal biz gençlerin hayranlıkla takip ettiği bir hanımefendidir. Kendisi başarılı iş kadını 

kimliğinin yanı sıra, sanatın bir çok dalında çok başarılı eserler veren; çalışkanlığı, kültür birikimi, asil 
ve nazik kişili ği ile örnek bir Türk kadınıdır. Kendisini tanıma şerefine nail olmaktan duyduğum 

mutluluğu bir kere daha dile getiriyor, başarılarının devamı dileklerimle saygılarımı gönderiyorum. 
Zeynep Merve Gürbüz  

02.02.2010 - 00:00  
 
 



Yorumlayan: Erol Güngör 
Çok değerli bestecimiz Pınar Köksal hanım, gerçekten hem besteleri, hem de hanımefendiliği, kültürü, 
nezaketi ve sanatçı kişili ği ile örnek değerlerimizden biridir. Kendisine sağlık, mutluluk ve esenlikler 

içinde nice güzel eserler vermesini diler, başarılarından dolayı tebrik ederim.  
Erol Güngör (bestekar-şair)..  

15.01.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Pınar Köksal 
Sevgili Dostlarım,Güzel duygularınız ve güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim. Bir kişinin 

alabileceği en güzel hediye bu olmalı… Ne mutlu bana! Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum… 
Pınar Köksal  

15.01.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Derya Tunç 
Besteleriyle, ince ve zarif kişili ğiyle sanatçı yönleriyle saygı duyduğum ve örnek aldığım sevgili Pınar 

KÖKSAL hanımefendiyi tanımış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtir ayrıca genç 
annenenin daha biçok sanatsal işlerde imzalarını görmekten büyük haz duyacağımı söylemek 

istiyorum...Saygılarımla Sevgiler :)  
14.01.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Özgen Gürbüz 
Çok Değerli Pınar Hanımefendi, sanatın bir çok dalıyla büyük bir titizlik içinde, üst derecede 

ilgilenmiş ve çok başarılı olmuştur.Kişili ğinden gelen kalitesi , asaleti, ailesi ve vefalı dostluğu ile 
herkese ve özellikle gençlerimize örnek olarak gösterilebilecek bir insan modeli olarak karşımıza 

çıkmıştır.Bu vesileyle,kendisini tekrar tekrar kutluyor,başarılarının devamı dileklerimle saygılarımı ve 
sevgilerimi gönderiyorum.  
Özgen GÜRBÜZ 14.01.10  

14.01.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Tunca Koloğlu 
pınar köksalişte görmek istediğim türk kadınıbaşarılı iş hayatı,düzgün yetişmiş çocuklar,sanata 

katkı,ülke sorunlarına duyarlılıkdaha ne diyeyim.teşekkürler  
14.01.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Bünyamin Balamir  
sanat dünyayı güzelleştiren en güzel değerdir.dünya barışını oluşturan en etkili ve tek yoldur 

da..sanat,duyarlı yürekler de oluşur.dost insan pınar köksal'ı saygı ve sevgilerimle 
kutluyorum..b.balamir  

13.01.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Derya Kaya 
Asil bir çağdaş türk hanımı.Her zaman gülen yüzlü her zaman zarif . Bir kadının estetik görüşünü 
bestelerine pekte güzel nakşetmiş.Siz de haber yapmışsınız gerçekten hoş bir örnek harikasınız.  

13.01.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Gönül Akın Yücel 
Yorumunuz ? Pınar Köksal hanımla gurur duydum. İşte Türk Kadını böyle olmalı. Fevkalade işler 

yapmakta. allah feyzini, arttırsın..(Ah..atatürk sağ olsaydı ) İşte onun düşündüğü ve olmasını istedişği 
kadın tipi..Canım Ata mız bizleri işte böyle görmek istiyordu. Pınar hanımı candan kutluyor, 

yaratıcılığına ( devam .. ) diyorum.Allah uzun ömür versin inşallah..  
13.01.2010 - 00:00  

 
 
 



Yorumlayan: Miyaser Gülşen 
Sevgili Pınar KÖKSAL Hanımefendi, çok yönlü sanatçı kişili ği ile, sade, zarif hanımefendi kişili ği ile 

aydın Türk kadınını temsil eden, örnek gösterilen en nadide kişilerden birisidir. Sizin de dediğiniz 
gibi, iç huzurunu yakalamış ve çok güzel yüreği , çok engin gönlü olan mutena bir kişiliktir.Kendisiyle 
güfteleri bana ait olan ortak üç eserimiz bulunmakta (Rast makamında Ordu Marşı, Hicaz makamında 
şarkı Bir Ayşe’m Bir Zeynep’im Var, Rast makamında Atatürk Marşı). Dizelerimin Sevgili Pınar 

Hanımın nağmeleriyle bütünleşmesi son derece mutluluk ve onur verici..Her türlü övgüye layık olan 
Sevgili Pınar Hanıma ailesi ile, sevdikleri ile sağlık, mutluluk, esenlik dolu güzel günler 

diliyorum.Miyaser GÜLŞEN  
13.01.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Mehmet Rençber 
Ülkemizin en değerli beste ve söz yazarını köşenize taşımışsınız teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri 

ve sayın Güntekin KÖKSAL beyefendi abimi tanımaktan gurur duyuyorum. Sizlere ve çok değerli 
KÖKSAL ailesine selam ve saygılarımı sunuyorum.  

13.01.2010 - 00:00  
 


