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Anatoliy Bournachev ile 
Şarkılar Söylüyorsan 

 
Seviyorsun demektir… Ne güzel! Bir Pınar, bir 
Yakut  
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Besteci, söz yazarı, iş kadını ve özünde güzel insan Pınar Köksal’ın  besteleri 
müzisyenlerin  ilham kaynağı…  
  
Ve işte şimdi de YAKUTİSTAN’ın genç müzisyeni Anatoliy Bournachev,  Pınar 
Köksal’ın  ŞARKILAR SÖYLÜYORSAN adlı bestesini seslendirmiş… Hem Türkçe 
hem Sahaca…  
  
Çok güzel! 
  
Bizler nasıl TÜRKÇE konuşuyorsak, yakutlarda SAHACA konuşuyorlar.  
Saha (Yakutya) Cumhuriyeti, Sahaca: Саха Республиката (Saha Respublikata), 
Rusya Federasyonu’nu oluşturan federe cumhuriyetlerden biridir. Nüfusun 
çoğunluğunu oluşturan Yakutlar Türkî bir halktır. Cumhuriyetin Rusça'da tam adı 
Respublika Saha (Yakutiye) olarak yazılır. Başkenti  Türkçe söylenişi ile Dokuuskay, 
Rusça söylenişi ile Yakutsk şehridir. 
  
Yani Dokuuskay  da deseniz Yakutsk  da deseniz anlam tektir; güzel olan; iki insanın 
birbirini anlayabilmesi için dillerini bilmesidir. 
  
Dillerden dillere yürüyebilmek, bir başka ülkenin dilini öğrenmek çok kolay olmasa da 
imkansız değildir, biraz çaba göstermek yeterlidir. 
  
Aynı dili konuşan insanların bile bir başarıyı renklendirmek, o başarıya bir şeyler 
katmak, diğer insanlarla paylaşmak gibi konularda güçlük çektiği dikkate alınırsa, 
GENÇ MÜZİSYEN KARDEŞİMİZ ANATOL İY çok güzel bir emek harcamış. 
  



Öyle ya,.. 
Bugün yaşadığımız topraklardaki manzaramıza bir bakalım dilerseniz: 
İşsizlik had safhada,açlar  çok zor durumda… Ama kaç kişi düşünüyor onların halini, 
“aman sen de iş bulsun çalışsın” diyenlerimiz öyle çok ki… Sanki iş var da çalışmıyor 
o işsizler… 
  
TEKEL İŞÇİLERİ iki aydır direniyor, netice yok! Üstelik aynı dili konuşuyorlar… Ne 
yazık ki,” Biz haklarımızı istiyoruz” demek Türkçede böyle söyleniyor ancak anlayıp ta 
anlamak istemeyenler dalgasını geçerek AYIP yapıyorlar. 
  
Hergün  dalga geçer gibi trafik canavarından bahsediliyor, oysa canavarlar içimizde… 
Araba kullanmayı bilmiyorsan oturmayacaksın koltuğuna, bir bilenden yardım 
isteyeyeceksin! Yok olur mu, herkes her şeyi bilir ! 
  
Domuz Gribi Skandalı nasıl örtüldü değil mi, ama bakan hâlâ koltuğunda! 
  
YÖK, sistemi nasıl tıkadı? Ondan sonra kafa tutmalar, ağlamalar,… Karmakarışık bir 
sınav telaşesi, genç adaylar şaşkın! 
  
İktidardan gayri tüm partiler erken seçim  istiyor, ortam gergin, ama ERDOĞAN 
koltuğa sarılmış, üstelik GÜLCÜLER  de çok karışık! 
  
Ya dostluklar… 
Ya arkadaşlıklar… 
Adeta onlar da kokuyor! Yüzüne canım,arkandan atmaca-tutmaca-aldatmaca! 
  
Yetmez mi şimdilik bu kadar acıklı rapor!  
Bu kadar karanlık yolun aydınlığını bizler görüyoruz, sizler de karamsarlığa 
kapılmayın! 
Ve bakın şu güzelliğe! 
 
Hem Türkçe hem Sahaca!  

 



Pınar Köksal’ın bestesi bir Yakut tarafından seslendiriliyor, ve elektronik ortamda 
yıllar önceki dostluğun coşkusuyla Pınar Hanıma gönderiliyor. 
 
“Merhaba Sevgili Pinar Hanim! 
             Nasilsiniz? Biz iyiyiz! Umariz hersey yolundadir. Mesajlariniz, mektuplariniz 
icin tesekkurler. Hepsini tutuyorum. Mart ayin 7, 8 de ronserim olacak. "Sarkilar 
soyluyorsan" yer alacak. Gec de olsa Sizlere gonderiyorum. Eski turk diline cevirdik 
(Sahaca). Herkes cok sevdi bu sarkiyi. Tesekkur ederiz biz Saha milleti olarak! 
             Herkese Selam gonderiyorum! 
             Koksal Bey nasil? Selam! Aile olarak hepinizi opuyoruz! Hosca kalin! 
             Sevgiyle Anatoliy.” 
(Elektronik mesajı orijinal haliyle paylaştık) 
  
Ve çok mutlu oluyor tüm KÖKSAL ailesi ve gerçek dostları… 
Ve elbette Pınar Köksal… 
  
Ağlıyor mutluluktan,duygularını ifade etmeye  çalışıyor birkaç cümleyle: 
  
“Anatoliy Bournachev adlı genç müzisyen dostum , aynı zamanda bizim orada 
işlerimiz varken tercümanlığımızı yapıyordu, bana çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Ta 
Yakutistan'dan bana gönderdi. Eserin bestecisi olarak ben çok etkilendim ve 
duygulandım. Hatta şarkıyı ağlayarak dinledim. Her zaman Müziğin ülkeleri ve 
insanları birbirine ba ğlayan evrensel ve en önemli dil oldu ğunu  
söylüyorum. Her şeyin bizi üzdüğü şu günlerde bu şarkıyı çok sevdiğim dostlarıma 
SEVGİLİLER GÜNÜ hediyesi olarak gönderiyorum.” diyerek paylaşıyor bizlerle… 
  
Düşünebiliyor musunuz? 
Bir beste onlarca, yüzlerce, milyonlarca insanın aslında… 
Ama paylaşabilirseniz! 
Yoksa o yetiniz, paylaşamazsınız tek bir odayı !  
Varsa bir ev daha alma sevdanız, arkadan dost kazığı atmanız,yaşarsınız yaşamaya 
ama bir ot iz  bırakmadan zevkinizle-sefanızla yok olur gidersiniz. 
  
Yalaka değilse çok çektirdikleriniz ,onlardan ne bir dua ne de bir zırnık iyi laf 
alamazsınız. 

Sevgili Korhaber Okurları, yakla şık bir buçuk  ay önce Duygu Pınarında bir 
ESİNTİ ile FOTOĞRAF şöleni  başlıklı özel haberimizde sizlerle 
bulu şturdu ğumuz Ay şe Pınar Köksal’ı, bu kez de Yakut-Pırlanta ama gerç ekten 
YAKUT İSTAN’dan Anatoliy Bournachev ile birlikte getiriyor uz. 
Anatoliy Bournachev’in Mart ayında konseri olduğunu onun gönderdiği e-postadan 
anlıyoruz değil mi? Müzisyen kardeşimiz ülkesinde gerçekleştireceği konserinde bir 
parçada ünlü besteci Pınar Köksal Hanımefendiye yer ayırmış. 
  
Diyor ki Anatoliy,  
“Çok mutluyum Pınar Hanım… Şarkılar Söylüyorsan artık hem Türkçe hem 
Sahaca”  
Ne mutlu sevmek-sevilmek! 
Ve ne mutlu başarılı insanları takdir edebilmek! 
  
Değerli Korhaber Okurları bize ulaşan bir ses dosyasından biz de bir video 
hazırladık.Bestesi Pınar Köksal’a , güftesi Nurettin Baykal’a , giriş müziği Göksel 



Baktagir'e  ait ŞARKILAR SÖYLÜYORSAN’ı bakın ne kadar güzel seslendirmiş, 
Anatoliy Bournachev . Pek tabii Fotoğraflar da Pınar Köksal'ın objektifinden...  
  
Unutmayın, sanatçının en büyük gıdası alkıştır. 
BİZ KORHABER OLARAK DİNLEDİK VE ALKIŞLADIK! 
Sizlerde videoyu izleyin,dinleyin alkışlamak sizin takdiriniz. 
 
 İŞTE ANATOL İY BOURNACHEV ile Müzik Şöleni  
http://www.korhaber.com/korhaber_video/yakut.htm 
 
 
 

 

 
 
 

Yorumlar 
 
 

Yorumlayan: Mustafa Saldırım 
Şarkıyı Anatoliy’den dinlerken bu ses, memleketim toroslarda bozlak söyleyen bir yiğidin sesi kadar 

yakın geldi bana. Sanki buz tutmuş topraklardan değil de Yaşar Kemal'in uzun uzun tasvir ettiği 
Çukurova'dan, Anavarza Kalesinden seslenen bir ozanın deyişini dinledim. Güzel duyguları 

hissedebilen ve paylaşabilen insanların arasındaki bağın zaman ve mekânla sınırlı olmadığını, binlerce 
kilometre öteden gelse bile bir nefes kadar yakın olduğunu hissettiren güzel insan Sayın Pınar Köksal 

Hanımefendi'ye de Yakutistan'dan bize getirdiği bu selâm için teşekkür ediyorum.  
10.03.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Miyaser Gülşen 

Yakutistan'dan gelen yakut gibi değerli bu haberden büyük bir mutluluk duydum..Sevgili Pınar Köksal 
Hanımın başarısının bu güzel yansımasını bütün yüreğimle kutluyorum, Pınar Hanıma gerçekten çok 

yakışıyor..Tebriklerimle… Sevgi ve Saygılarımla… 
03.03.2010 - 00:00  



Yorumlayan: Emin Kayış 
Sevgili Pınar Abla, 

Duygu Pınarı'ndaki eserleriniz, biliyorsunuz, bana şiir bile yazdırmıştı... 
Esen kalın, Emin Kayış 

22.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Bünyamin Balamir  
Hangi şarkılar da kaldı çocukluğumuz,hangi rüzgarlar götürdü yıllarımızı?yaşamla yüzleştiğimizde 
duygular bizi insan yanımızla buluşturur ve buluşmalar da çoğalır insan gibi insanlar..ve ben sevgili 

pınar hanım'la çoğalmanın mutluluğunu yaşıyorum..iyi ki varsınız,yüreği güzel dost insan.sizi candan 
kutluyor saygı ve sevgilerimi yolluyorum..b.balamir  

20.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Melike Eden Malkoç 
Dearest Beautiful Pinar Teyze, 

You are an exceptional artist. The song is exquisite!I can’t understand all the lyrics, but it is 
transporting the melody the lute.My apologies for not responding to your other email 

greetings.Congratulations to you and Guntekin amca! Your beautiful grandsons!How lucky you are to 
have one each to hold and love!I still have my lute.. Could not find a teacher.. But will try again now 

that I hear the hypnotic and transporting sounds of that soulful instrument!My love to ALL of 
you.Hugs and Kisses.Please come visit?My mother would be so very happy as would I ! 

 Melike Eden 
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Gül İrepoğlu 

HARIKASIN PINARCIM!Seninle gurur duyuyorum. 
SEVGILER 

 GUL IREPOGLU  
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Uğur Kartal  

Pınar Hanım; 
Çok beğendim. Öyle güzel besteleriniz varki, kötü icraatın mümkünü yok. Size ve gönlünüze sağlık.  

20.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Göksel Baktagir 
Super haber harika cok memnun oldum:))) 

Göksel Baktagir 
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Gültekin serbest 

Pınar hanım, tebrik ediyorum,ne güzel bir haber,harikasınız,sergimde görüşebilmek dileğimle sevgiler. 
Gültekin serbest 

20.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Babür Benderlioğlu 
Sevgili Pınar, 

Seni en içten dileklerimle kutluyorum.... hem şarkı çok güzel hem de Yakutistan'lı şarkıcı Anatoliy 
kardeşimizin sesi çok hoş.... Başarılarının devamını dilerim......saygı ve sevgiler...... 

Babür Benderlioğlu 
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU  

SEVGİLİ PINAR HANIMCIM BEN DE İFTİHAR ETTİM SİZİN NAMINIZA DA ÇOK 
SEVİNDİM. GAYET GÜZEL BİR JEST YAPILMIŞ, ÇOK DA HOŞ OLMUŞ. TEBRİKLER 

CANIM.  SEVGİLER. 
MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU 

20.02.2010 - 00:00  



Yorumlayan: Erhan Yalçın 
Pınar hanım harika bir şarkı.İzledim,çok da iyi seslendirilmiş.Tebrik ediyoruz 

Erhan Yalçın 
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Adnan Turan  

Pınar Hanım'ın bu güzel bestesi çok da güzel yorumlanmış. Hem Pınar Hanım' a hem de Anatoliy 
Bournachev' e tebrikler. Duyan insanı sonuna kadar dinlemeye iten bu şarkının çok içten ve 

zorlanmadan söylenmesi aklıma Frank Sinatra' nın konuşur gibi rahat şarkı söylemesini getirdi.  
20.02.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Şehriban KASAPOĞLU  
Çok yönlü sanat etkinlikleri, güzel ruhu ve beyni ile Pınar Hanım gerçek bir Atatürk kadınıdır.Esini 

bol olsun.  
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Dr.Osman Simav 

Pinar Hanim'i ve Korhaber sitesini boyle degerli bir insani koselerine aldiklari icin en icten 
dileklerimle kutluyorum. Turk Musikisinde saz eserleri bestekarligi yapabilmek icin muzik bilgi, 

beceri ve ilham bakimindan en ust noktalara gelmek gerekir, Pinar Hanim'in besteledigi biribirinden 
guzel, ilham mahsulu modern saz eserlerini dinledikce onun musikimiz icin usta ve onemli bir 

bestakar oldugunu anlamaktayiz. Guzel bestelerinin devamini diler, saygilarimi sunarim. Dr.Osman 
Simav Turk Musikisi Vakfi Yonetim Kurulu Baskan VekiliDetroit ABD  

19.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Derya Tunç 
Pınar hanımın bende çok ayrı bi yeri olduğunu her zaman söylemişimdir bu eseri ilk Gönül Akın gibi 
üstad bi yorumcuyla seslendirmek şerefine ulaşmış ve büyük onur duymuştum... Bu pazar Kanal B 
ekranlarında Faruk Demir'in yaptığı ve sunduğu Yurdun Sesi isimli müzik proğramında bu güzel 

şaheseri seslendirmeye çalışacağım...Pınar hanıma sevgilerimi yolluyorum...  
20.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Nuran Aydınalp 

Seninle gurur duyuyoruz. Tebrikler Pınarcığım.  
19.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Zeynep Gürbüz 

Değerli bestekar Pınar Köksal'ın hepsi birbirinden güzel olan eserlerini sık sık dinliyorum. İçlerinde 
ayrım yapamıyorum, ancak 'Şarkılar Söylüyorsan' adlı eserinin bende çok farklı bir yeri var. 

Yorumlama şerefine eriştiğim bu şarkıyı bizden binlerce kilometre uzakta bulunan bir ülkenin 
müzisyeninden dinlemek bende oldukça farklı duygular uyandırdı. Müziğin evrensel bir sanat 

olduğunun en güzel ve duygulu kanıtlarından birini oluşturmuş bu şarkı. Anatoliy Bournachev'in güzel 
yorumunu kutluyorum ve kendisine bu anlamlı yorum için çok teşekkür ediyorum. Pınar Hanım'ın 
başarılarının devamını diliyorum, kendisinin güzel bestelerini umarım uzun yıllar boyunca dinleme 

şansı buluruz.  
19.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Yücel Çağatay 

Pınar hanım, Çok güzel bir eser hergün keyifle dinliyorum. Teşekkür ederim.Saygılarımla, Yücel 
Çağatay  

19.02.2010 - 00:00  
 
 
 
 



 
 

Yorumlayan: Engin Türker  
Sevgili Pınar Hanım, Benim ilk dinlediğim andan beri,o çok sevip takdir ettiğim yapıtlarınız 
içerisinde,beni en çok etkileyen o muhteşem besteniz daima kulaklarımda. Sevgiyi böylesine 

ruhuyla,ta derinden yansıtan, kalbi olan ve sevebilmeyi bilen ,hisseden tüm yüreklerle bütünleşebilen 
olağanüstü bir beste.Sizi ne kadar kutlasam yetersiz kalacak.Beni çok etkiliyor.Bence bu güne değin 

bestelenmiş ve güftelenmiş tüm aşk şarkıları arasında en iyilerden biri olacak nitelikte. Yakut 
müzisyen sanatçı dostunuz Anatoliy Bournachev ,sizin bu muhteşem bestenizi ne kadar olağonüstü 

biçimde yorumlamış.sesindeki duyarlılığı sevdim.Bunun da ötesinde bestenizin enstrüman solo 
taksimleri ve orkestrasyonunda ki yorum da son derece başarılı ve etkileyici.Ben de sizin gibi 

dinlerken galiba biraz fazla duygusallaştım. Lale yüzümdeki bir tür hüzün izlerini yakaladı.Sonra O'na 
da dinlettim ve O da çok sevdi. Öncelikle sizi o kocaman yaratıcı sevgi dolu güzel yüreğinizden ötürü 
kutlarım. Değerli sanatçı dostunuz'a da lütfen kalbi takdir duygularımı ve sevgilerimi iletirmisiniz.Size 
böylesine hoş bir sürpriz yapan,bu nitelikte sanatçı kişi bana da esk biri dost gibi geldi.Böyle insanlar 
dünyaya mutluluk,güzellik katıyorlar.Sizin hep yapageldiğiniz gibi. Lale de Ben de bu çok zarif,ince 

düşüncenize,benzersiz dost mesajınıza ve bu nadir güzelli ği,duyguları bizimle paylaştığınız için yürek 
dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.Bizi çok mutlu ettiniz. Sizin gözlerinizden sevgiyle öpüyoruz. 

Güntekin Bey'e de lütfen sevgilerimizi iletiniz.Yakında görüşebilmek dileği ve sevgilerimizle.  
19.02.2010 - 00:00 

 
Yorumlayan: Münire Aksaray  

Değerli Bestekarım Pınar Köksal ile birsöz yazarı olarak onur duymaktayım.Bu haberi paylaştığı için 
teşekkürlerimi sunarım.Eseri sunan değerli kişiye de selamlar gönderiyorum gönül evimden. 

Münire Aksaray  
19.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Gönül Akın 

Haber çook güzel.Sanatçıyı ve Pınar hanımı kutlarım. Pınar hanım, bir Türk kadını olarak görevini 
yapmış, atatürk kızı olduğunu ispat etmiştir. Anatoli kardeşimiz güzel sesiyle değerlendirmiş , 

programına almıştır, kendisine , bir Türk kadını olarak bende teşekkür ederim. Her iki san'atçıya uzun 
ve sağlıklı bir ömür, başarılarının devamını dilerim.  

19.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Mustafa & Sibel ve Ege Saldırım 
Soğuklar Ülkesi” olarak bildiğimiz taa Sibirya’dan sevgililer günü gibi çok özel bir günde, bu güzel ve 

sıcak esintiyi bize ulaştırdığınız için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Şarkıyı eşimle birlikte 
dinlerken inanın çok duygulandık. Öncelikle sözler, hayatta en özel duygulardan biri olan aşkı o kadar 

yalın ve içten anlatıyor ki! Ancak duyguları anlatmak amacıyla kullanılan sözler ne kadar özenle 
seçilirse seçilsin, duygular ile kelimeler arasında bir uçurum vardır. Özellikle de aşk gibi bir duyguyu 

sözlerle ifade etmek imkânsız. Ama o sözler, müziğin sihrinden geçince gerçek anlamına 
yaklaşabiliyor.Bu şarkıyı genç sanatçımız sevgili Anatoliy’den dinlemek bir başka güzel. Buz tutmuş 
Lena Nehri’nin kıyısından bir meltem göndererek bu sevgililer gününde ruhumuzu okşadı. Aşkın ve 
sevginin gücünün hiçbir sınırının olmadığını, tabiatın bile donduğu ak topraklarda dahi en gürbüz 
şekilde yetiştiğini bizlere yeniden hatırlattı. Bu şarkıyı Anatoliy’ den dinlerken, kendimize yakın 

hissettiğimiz uzak bir yerlerdeki akrabamızın bize gönderdiği güzel bir selamı aldık. Aynı duygu ve 
düşüncelerle Anatoliy’i ve tüm dostlarını sevgiyle kucaklıyor ve sevgililer gününü kutluyoruz. Size ve 

Anatoliy’e çok teşekkür ediyoruz.  
Mustafa – Sibel ve Ege Saldırım 

17.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Evrim Uluneye 
Pınar Hanım,Kulağıma Anadolulu bir Türk'ün sesinden dinlediğim Türkçe kadar etkileyici gelmese 

de, yabancı dildeki versiyon da çok güzel olmuş. Keyifle dinledim ve arkadaşlarımla da 
paylaşacağım.Sevgiler  

17.02.2010 - 00:00  
 



 
Yorumlayan: Tekin Karageyik 

Sevgili Pınar Hanım,Sevgililer günü için gönderdiğiniz mesaja çok teşekkür ederiz. "Şarkılar 
Söylüyorsan" şarkısı ve Anatoliy ile ilgili duygularım hemen aşağıda.Hoşça kalın.Sevgili 

Anatoliy,"Şarkılar Söylüyorsan" senin sesin ve yorumunla adeta ölümsüzleşti. Sevgi ve Aşk'ın 
anlatımı şarkıda ne kadar yalın ve gerçek… Pınar Hanım'ın bu sözlere yakışan bestesi ve ona senin 

yeniden verdiğin ruh... Yürek titretiyor.Teşekkürler,Tekin Karageyik  
16.02.2010 

 
Yorumlayan: RECEP TANITKAN  

PINAR HANIM SÜPER. BEN PARÇAYI BU ARKADAŞTAN DİNLERKEN KOPTUM 
VALLAH İ. SİZİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM. GÖNÜL HANIMIN DEDİĞİ GİBİ SİZ 

CHOPİN’SİNİZ.SİZİNLE GURUR DUYUYORUM HERKESTE DUYMALI 
SEVGİLERİMLERECEP TANITKAN  

16.02.2010  
 
 
 

Yorumlayan: Sezer-Ali Ak 
Pınar Hanım, Eserlerinizin çok uzak diyarlarda dinlenmesi ve söylenmesi bizleri çok mutlu etti. 

Ayrıca, bu güzel eserinizi bir dostunuz aracılığı ile bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. 
Nice 14 Şubatlara... Saygılar, Sezer – Ali Ak  

16.02.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Özlem 
Merhaba Pınar Hanım,İnanın gözlerim dolarak dinledim şimdi ..harikaydı..Sevgililer günü için bizim 
için sımsıcak , çok güzel bir hediye oldu. Çok teşekkür ederiz çok naziksiniz...Bu beste inanın bizim 

yaş grubumuzda olup kaliteli yeni müzikler dinlemek isteyip bulamayan kesime çok 
hitabediyor..Albüm olsa çok başarılı olur diye düşündüm hemen..Umarım en kısa zamanda birlikte 

oluruz ve sizden de dinleme fırsatını buluruz..Köksal Bey e de en derin sevgi ve saygılarımızı 
iletirseniz çok seviniriz.. Tüm güzellikler, mutluluklar sizinle olsun..Sevgi ve saygılarımızla..Özlem  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Ülkü-Yekta Türkcan  
Pınar Hanım, Çok renkli bir sevgililer günü hediyesi oldu. Çok güzel bir kombinasyon olmuş ve 

etkileyici. Siz de bu besteniz ile uluslararası müzik dünyasına adınızı yazdırmış oluyorsunuz. Beste 
sahibi olarak sizi, bu güzel besteyi değerlendirerek icra eden sanatçıyı gönülden tebrik ederiz. Nice 

sağlıklı ve mutlu sevgililer günü dileklerimizle.  
16.02.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Turhan Taşan 
PINAR HANIM,NE MUTLU SİZE. GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM. ARTIK ESERLERİNİZ 

ULUSLARARASI ÇALINMAYA BA ŞLADI. DARISI BAŞIMIZA D İYELİM.SAYGI VE 
SEVGİLERİMLE,TURHAN TAŞAN  

16.02.2010 - 00:00  
 
 
 

Yorumlayan: Ceren  
Halacığım, çok teşekkür ederiz...Dinledim Şimdi, zaten ben çok seviyorum bu şarkıyı, değişik bir 

yorum katmış, çok hoş olmuş...Sevgiler, Ceren  
16.02.2010 - 00:00  

 
 
 



 
 

Yorumlayan: Gökçe-Merter  Mutlutürk  
Çok teşekkürler Pınar Hanım,Bizim için çok güzel bir hediye oldu gerçekten, Anatoliyi içten tebrik 

ediyoruz tek kelime ile harika. Yeni cd niz de mutlaka yer verin bu arkadaşa. Anatoliy bir başka 
seslendirmiş. Türkiye’de yapılacak konserlerinizde de seslendirmesi ve bu lezzeti herkese tattırması 
gerektiğini düşünüyoruz,dinlerken bize kendimizi unutturdu başta sizin olmak üzere Anatoliy’nin de 

eline diline sağlık.Bodruma gelirse kendisini canlı olarak izleyip dinlemek bize büyük mutluluk 
verecektir.Saygılarımızla…  
Gökçe-Merter Mutlutürk  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Didem-Reşit Çağın 
Muhterem Pınar Hanım Dünyada ve ülkemizde yaşanan bunca çirkinliğe dayanma gücümüzü artıran 
en büyük etken sanat olmalı.Sabır ve çileyle oluşturduğunuz güzellikler sayesinde hayatımız yaşanılır 

hale geliyor.Sizin ve Anatoliy Bournachev dostumuzun gönlünüze sağlık. Merhum şair Orhan 
Arıtan'ın yıllar önce sanat ve sanatkarı anlatan şiirinden bazı mısraları sizinle paylaşıyor, ilhamınızın 

daim ve bol olmasını diliyor,eşimle birlikte teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 
Didem-Reşit Çağın  
16.02.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Nermin-Suphi Kabadayı 

Sevgili Pınar Hanım,Çok olağanüstü ve tam sizin tarzınıza uygun bir sevgililer günü kutlaması... Çok 
teşekkür ederiz.Bu çok güzel bestenizi, müzisyen dostunuz Anatoliy Bournachev çok güzel 

yorumlamış, çok beğendik. Sizi tekrar kutlarız.Size de nice nice mutlu "Sevgililer Günü" dileriz.En 
içten sevgilerimizle,Nermin-Suphi Kabadayı  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Olcay Acar 
Pınar Hanım,Güzel hediyeniz için çok teşekkürler..... Şarkıyı 3-4 defa üst üste dinledim. Gerçekten 

çok güzel olmuş, insana dinginlik ve huzur veriyor. Bu güzel yorum için Anatoliy Bournachev 
beyefendiyi de tebrik ederim. Saygılarımla, Olcay Acar  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Sevda Yurduseven 
Sn.Pınar Hanım, teşekkürler..Şarkılar Söylüyorsan ve Tatlım benim çok sevdiğim iki 

eseriniz..Sn.Anatoliy Bournachev bu eserinizi çok güzel seslendirmiş, sesi kulağa çok hoş geliyor.. 
dinlemekten zevk duydum... teşekkürler..Sevda Yurduseven  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Filiz Kılıç  
Pınar Hanım merhaba,Gerçekten çok duygulu bir parça. Söyleyen kişinin sesine de çok yakışmış. Ses 

tonu ve yorumu bana biraz Kıraç'ı hatırlattı.Bizimle paylaştığınız için çok teşekkür 
ederim.Saygılarımla,Filiz Kılıç  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Hilal Gürbüz  
Sevgili Pınar Hanım Öncelikle hiç hayatımda böyle güzel ve zarif bir hediye almamıştım onu 

belirtmek isterim.Ve bu güzel ve zarif hediyeniz için size teşekkürlerimi sunarım.Gerçekten eseri 
bende duygulanarak dinledim.Çok güzeldi.Çok beğendimHem kendi dillerinde hemde bizim dilimizde 

yorumlanmasıda çok güzeldi.Tekrar bu güzel hediyeniz için size çok teşekkür ediyorum.Sizin ve 
Köksal beyin sevgililer gününü bu vesileyle kutluyorum.Saygılarımı sunuyorum.  

16.02.2010 - 00:00  



 
 

Yorumlayan: Leyla-Deva Çolakoğlu 
Cok teşekkürler Pinar'ciğim,gerçekten çok beğendik...Ayrica cok anlamli bir jest yapmis 

sana...Tebriklerimizi ilet lutfen. Biz de sevgililer gununu kutlariz...Sevgilerimizle...Leyla – Deva 
Çolakoğlu  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Çağatay Akyol 
Sevgili Pınar Hanım,Hayatımda almış olduğum en anlamlı maillerden biri, sanatın, insani duyguları 

evrensel boyutta anlaşılması müziğin ne denli güçlü bir olgu olmasını sizin bu güzel maillinizle 
birlikte bir daha kanıtlanmış oluyor.Yüreğinize sağlık bu duygusal boyutta böyle anlamlı yapıtınızı 

bizimle paylaştınız,sonsuz teşekkürlerimle;Sevgi ve saygılarımla, 
Çağatay Akyol  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Nükhet Balkan 
Sevgili Pınar, Böyle güzel günde, böyle güzel bir hediye. Çok teşekkür ederiz. Senin bu şarkını zaten 
hep severek, hissederek dinliyorum. Yakutistan'dan gelen ses ise tam bir tenor. Derinden geliyor. Son 
derece hisli, gür, ne söylediğini bilen bir ses. İnsanın içine işliyor. Dinlerken ağlamakta çok haklısın. 

Sanki dağların arkasından gelen bir sesleniş gibi. Yakutistan'ın konuştuğu lisan Macarca Türkçe 
karışımı bir dil. Çok ortak yanımız var. Tekrar teşekkürler.Görüşmek üzere. Sevgiler. Nükhet Balkan  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

Yorumlayan: Zeynep Merve Gürbüz 
Merhaba Pınar Hanım, Yorumu şu anda dinleyebildim. Çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. 

Müziğin evrensel olduğunun bir kanıtı olmuş 'Şarkılar Söylüyorsan'. Türkiye'den binlerce kilometre 
ötede bir milleti bile bu kadar etkileyebiliyorsa ve yorumcumuz şarkıyı hem kendi ana dili, hem de 

Türkçe'yle icra etmek istiyorsa; bu hem müziğin gücünü kanıtlıyor, hem de 'Şarkılar Söylüyorsan' adlı 
eserin ne kadar güzel ve içe işleyen bir parça olduğunu. Müziği hissetmek için sözleri anlamanın 

bazen gerekmediğini, müziğin kendisinin bir şeyler anlattığını bu güzel olayla bir kere daha görmüş 
oldum, tabii bu noktada bu güzel romantik şarkının sahibi değerli bestekarımıza ait en büyük pay. 

Görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla, Zeynep Merve Gürbüz  
16.02.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Monad Balkan 
Bu ne güzel hediye! Çok mütehassıs olduk. Böyle bir günde sürpriz bir armağan. Dinledik dinledik… 
Şahane beste ve Şahane bir yorum… Sesi tam tenor. Pavorotti ayarında, Kendisini candan kutluyoruz. 

Yarın gene dinleyecegiz. Notayı da print ettik ve piyanoda çaldim. E bu da ayrı bir zevk. 
Parmaklarımın ucundan Pınar Köksal aktı gitti. Yakutistan uzak bir vatan parçasi. Türkiye dışındaki 
Türkileri bilirim; burayı anavatan bellerler. Bizim onlara karşı sorumluluğumuz büyük ama bunun 
kimseler farkında değil; yazık...Yeniden çok teşekkür eder sevgililer gününde yüzünüzde güller 

açmasını dileriz.  
16.02.2010 - 00:00  

 
 

Yorumlayan: Cüneyt Şapçıoğlu 
Pınar Hanım,Çok teşekkürler, çok naziksiniz... Bu güzel bestenizi daha önce de muhtelif vesilelerle 

dinlemiştim. Sanırım Sn. Bournachev bu besteyi yeniden düzenlemiş. Yeni halinde besteyi Orta Asya 
Türk musikisinin esintileriyle örüntülediği izlenimini edindim. Umarım yanılmıyorumdur. Bu haliyle 

gerçekten daha duygu yüklü ve etkileyici olmuş. İnsanı alıp atalar yurduna götürüyor. Sn. 
Bournachev'in ellerine sağlık.  

16.02.2010 - 00:00  
 



 
 

Yorumlayan: Abdullah Dönmez 
Sevgili PINAR, Bana göre , bütün dinlerin özü; "HAK ve ADALET, Hak ve Adaletin özü VİCDAN, 
Vicdanın özü ise SEVGİ'dir"Musiki ise sevginin Evrensel dilidir.Ne mutlu sana ki o dili mükemmel 
bir şekilde kullanıyor ve yayıyorsun. "ŞARKILAR SÖYLÜYORSAN" Yakut kardeşimiz Anatoliy'in 

ses ve yorumuyla (Saha Lehçesiyle) ve senin eşsiz Beste yeteneğinle birleşince, insanı adeta 
uçuruyor.Sana ve senin şahsında Anatoliy'e kucak dolusu sevgiler.Serap-Abdullah Dönmez  

16.02.2010 - 00:00  
 
 

 
 
 
 


