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Pınar Köksal:Türk 
müziği ile Batı müzi ğini 

sentezledim 
Güzel insan, derin insan Pınar Köksal’ın Faruk 
Demir’le yaptığı röportajı sizlerle paylaşıyoruz.  
   
RÖPORTAJ: FARUK DEMİR 

  
Teksesli icra edilmesiyle eleştirilen müziğimize farklı bir tarz kazandıran usta bestekar, "Türk 
müziği eserleri çok sesli müziğe uyarlanan ilk kişi" unvanını da taşıyor  
  
Pınar Köksal Ankara'da yaşayan, benim çok önemli dostlarımdandır. Bir koltukta kırk karpuz 
derler ya öyle bir yetenekte ve kişilikte bir insan. Kendisi eczacı, iş kadını, bir eğitim gönüllüsü 
(Köksal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), uzun yıllar Adalet Bakanlığı Cezaevleri İzleme 
Komitesi üyeliği yapmış biri ve Türk Sanat Müziği'nde (TSM) en çok bestesi olan 3 kadından 
biri, sevgili eşi, ağabeyim Prof. Dr. Güntekin Köksal ve sevgili kızlarıyla da örnek bir Türk ailesi 
annesi aynı zamanda... Bunlar ilk aklıma gelenler. Sanata ve sanatın güzelliklerine ulaşmak 
isteyen her insanın Pınar Köksal'ı tanıması gerekir diye düşünerek bu hafta sizler için bu 
söyleşiyi yaptım.  
   
- Popüler olmak iyi sanatçı olmak anlamına gelir mi?  
 Popüler olan herkes iyi sanatçı olmayabilir. Ben kendi adıma kaliteli sanatçıları ifade 
edebilmek için "gerçek sanatçı, gerçek bestekar" deyimini kullanmaya başladım.  
   
- Şu anda Türkiye'de beğendiğiniz isimler kimler?  
 Üniversite yıllarımda Timur Selçuk'a hayrandım. Türk müziğinde Zeki Müren favori 
sanatçımdı. Halk müziğinde favorim sizsiniz. Hakan Aysev eserlerimi seslendiren çok özel bir 
ses. Son albümümde Umut Akyürek iki bestemi seslendirdi. Vedat Kaptan Yurdakul da 
eserlerimi hissederek seslendiren bir sanatçı. TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçıları ile Opera 
sanatçılarını daha iyi yetişmiş buluyorum.  
  
ASIL MESLEK ECZACILIK 
   
- Siz aslında eczacısınız, değil mi?  
 Evet, 13 sene eczacılık yaptım. Sonra dükkan sahibi ihtiyaç nedeniyle dükkandan ayrılmamı 
isteyince iş hayatıma ara vermek durumunda kaldım. O boşlukta piyano dersleri almaya 
başladım ve ilk bestelerimi de o zaman yaptım. Çocukluğumda mandolin ve keman dersleri 
almıştım.  



  - Eğitiminiz hangi müzik üzerineydi? 
 Batı müziği eğitimi aldım. Çocuklarım büyüyünce Türk müziği eğitimi de aldım. Yıllarca 
içimde biriken duygular besteler şeklinde ortaya çıkmaya başladı.  
   
- İlk besteyi hangi yılda yaptınız? 
 Profesyonel olarak 1982'de. Ama 10 yaşındayken bile bestelerim vardı benim.  
   
- Siz şimdi müziğin neresinde görüyorsunuz kendinizi? 
 Ben bestekarım. Bunu Tanrı'nın bir lütfu olarak görüyorum. Sadece yeteneği yeterli 
bulmuyorum. Çok ciddi bir eğitim aldım. Bestelerimi Batı Müziği ile Türk Müziği'nin bir 
sentezi gibi görüyorum. Zaten öyle olmasa bestelerim çok sesli müziğe uyarlanamazdı. 
2003'te Türk müziği tarzındaki bestelerim Türkiye'de ilk defa olarak çok sesli müziğe 
uyarlandı. Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları tarafından yorumlandı. Bir ilki 
gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Eserlerin tüm dünyada tanıtımı için çok sesliliğe önem 
veriyorum.  
   
- Makamlarda tercih yapıyor musunuz? 
 Hemen her makamdan bestem var. Ama her makam çok sesli müziğe uyarlanamıyor. 
Nihavend, rast, hicaz, kürdi gibi makamların uyarlanması daha kolay.  
  
TRT ŞAMPİYONLUĞU 
   
- Sizin bir şampiyonluğunuz var; TRT'de en çok bestesi olan hanımlardansınız. 
 Turhan Taşan'ın "Kadın Besteciler" isimli kitabına girdim. O kitapta 1600'lü yıllardan 
günümüze kadar gelen 250 kadın bestekar arasında TRT Repertuarındaki eser sayısına göre 
ilk 3'e girmeyi başardım. 
   
- Bestelerinize söz de yazıyor musunuz? 
 Bazı bestelerimin şiirleri bana ait, daha çok profesyonelce yazılmış, ruhuma hitap eden 
şiirlerden besteler yapıyorum. Ama artık şairlerde seçici davranıyorum.  
   
- Neden? 
 Telif hakları yüzünden yaşayan şairlerle değil, ancak varisleriyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz. 
Vefat etmiş olan çok meşhur bir şairin şiirinden bir beste yaptım ve bu eserim TRT 
repertuarına kabul edildi. Heyecanla varislere haber vermek istedim, sanki ben sıradan bir 
kişiymişim gibi, "İzin aldınız mı bizden" diye sordular. Beste aslında şiiri ölümsüzleştiriyor ve 
bestekar o şiire ruh veriyor, çok fazla emek veriyor.  
   
- Kaç çalışmanız oldu şimdiye kadar? 
 2000'de "İçimdeki Duygular", 2005'te "Duygu Pınarı" adlı albümlerim çıktı. Şimdi de yeni bir 
albüm çalışmam var, bayramda müzik marketlerde yerini alacak. Adı "Aşk Senfonisi". Tüm 
albümlerimi Pet Holding'in sanata katkısı olarak değerlendirebilirsiniz.  
   
- Nasıl bir albüm oldu?  
Sanat yönetmenliğini Göksel Baktagir yaptı. 12 tane aşk şarkım Hakan Aysev ve Umut 
Akyürek tarafından seslendirildi. Bu albümde iki sanatçı ilk defa buluştular ve çok iyi bir ses 
uyumu yakaladılar. Ben onları geleceğin yıldızları olarak görüyorum. 
   
- Her albümde olduğu gibi bu albümde de eşinize yazdığınız bir beste var mı? 
 2 tane eşime bir de kızlarıma yaptığım bestem var.  
  



KIZIL MİLYARDAR DİYORLAR 
   
- Eşinizi "Kızıl milyarder" olarak bilirler. Bunun hikayesi nedir?  
 Eşim Sovyetler Birliği'ne giden ilk Türk işadamı. Önceden ABD'li bir işadamı gitmiş 
Sovyetler'e ve büyük işler yapmış orada. Ona ithafen "Kızıl Milyarder" diye bir kitap yazılmış. 
Bir gazeteci arkadaşımızla sohbet ederken "Eşim Sovyetler Birliği'nin bana göre ikinci kızıl 
milyarderi olacak" dedim. Tabii aramızda kalmadı. Ertesi gün bir manşet. Kızıl Milyarder adı 
oradan kaldı.  
   
- Orada çok büyük işler yaptınız gerçekten. 
 Evet. Önce Moskova sonra Sibirya'ya kadar uzandık. Tüm dünyada Azerbaycan'a ilk giren 
petrol şirketi biziz. 2000'den sonra oradaki hisselerimizi satıp, Kuzey Irak'a geçtik. Şimdi 
Kuzey Irak'ta ve Yemen'de petrol sahalarımız var. Pet Holding iş dünyasının dışında eğitim ve 
sanat alanında yapmış olduğu hizmet ve katkılara her zaman devam edecektir.  
Cindoruk, yerini gençlere bırakacaktır 
   
- Sizin siyasi bir yanınız da var. Size göre ne çıkar referandumdan?  
 İnşallah hayır çıkar.  
   
- Siz Demokrat Parti'nin genel kurul üyeliğiniz devam ediyor mu? 
 Evet. Aynı zamanda da Demokrat Parti Sanat Komisyonu Başkanı'yım. Türkiye'nin geçmişte 
olduğu gibi, gelecekte de Demokrat Parti'ye ihtiyacı var.  
   
- Nasıl görüyorsunuz partinin geleceğini? Tansu Çiller gelecek başa diyorlar. 
 Olmaz artık, gidenlerin geri gelmesinin uygun olmadığını düşünüyorum.  
   
- Ama Cindoruk da kaç kez gitmişti.. 
 Sayın Cindoruk'u farklı düşünmek lazım. Demokrat Parti'yi toparlamak için geldi. DP- ANAP 
birleşmesini gerçekleştirdi. Zamanı geldiğinde yerini genç bir arkadaşımıza bırakacaktır. 
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Yapılan Yorumlar:  
 

Yorumlayan: Berker Öztürk  
Pınar Hanım'ın şarkılarının adeta aşığıyım. Kendisiyle tanışmayı çok istemiştim, aynı partili 

oolduğumuzdan bihaber olarak. Ne mutlu ki aynı çatı altında siyaset yapıyoruz, şeref duyuyorum.DP 
Gençlik Kolları Gnl Bşk Yrd Berker Öztürk  
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