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Bestekar iş Kadıru
We had a pleasant conversation with Pınar Köksal, the vice chairman of Pet

Holding who is well known not only as a businesswoman and composer but also as
an active participant in social projects. 'Ve discussed her musicallife, her time on

the Prisons and Detention Houses Monitoring Board, and rnore.

iş kadını kimliğinin yarıt sıra besteel yönü ve sosyal projelere yönelik çaltşmalanyla da tanınan Pet Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Köksal ile müzik yaşantısını, Ceza ve TutukevIeri izleme Kurulu

Üyefiği yaptığı dönemleri ve daha fazlasını konuştuğumuz keyifli bir sohbet yaptık.

~-----------------/ iliÖzgürGÖK------------------
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mar Köksal. vice chairman at Pet Holding, a

Pcompany operating primari1y in oil and min-
ing, is a well-known name in both business and
social life. Köksal served as mem~er ~f the Pris-
ons and Detention Houses Momtorıng Board

for six years, and as a musician is one of the women who
has contributed most compositions to the repertoire of
the Turkish Radio and Television Corporation (TRT).
Many of Köksal' s Turkish art music compositions have
been adapted for polyphonic performance. We spoke to
her about business life, art, and her dealings with Tur-
key' s conviets. .~•

Ranked by their works in the TRT repertoire,
you are among the top three of 250 female artists.
How many pieces have you written?
In total, I have got nearly 120 compositions comprising
love songs, anthems and chants. Out of those, 95 are in
the TRT repertoire. When we look at the rate, it is quite
high. The top two names are Mediha Şen Sancakoğlu
and Nevesar Göktaş who both contributed a great deal
professionally to Turkish music. I am a businesswoman
and at a certain point in my life I produced music with
an amateur spirit. So in those terms it has been a success.

How did your passion for music start?
I took mandolin and violin lesson at primary schooL.
I composed my first song when I was ten, but I do not
remember it very well. Due to my father' s official work
we had to move from one city to another so I could not
concentrate on music in those days. I graduated from the
Faculty of Pharmacy. After practicing my profession for

13years, I said to myself "It' s time to stay home and raise
my children".

SYNTHESIS OF
EAST AND WEST

What makes you distinctive as a Turkish
musician?
i have been listening to western music since my child-
hood and i studied music in that light. But alongside that,
i am very close to Anatolian culture. Since i had always
listened to Turkish music on the radio, i developed an
ear for Turkish music. iwas taking piano lessons, but my
compositions emerged based on Turkish musical norms.
Later, my musical style shaped as a synthesis of east and
west.

Although you have nearly 120 compositions,
you have only two albums. Do you think of
recording your other works?
Maybe not all, but i do consider collecting the majority of
my compositions. i haven't vocalized my own songs on
my albums so far. Master musician and conduetor Durul
Gence had the opportunity to listen to my songs. One day
we visited him for a dinner and i sang a few composi-
tions. He advised me to sing my own compositions. He
also suggested working together on joint projects. The
year 2014 is the 40th anniversary of Pet Holding. iwould
like to celebrate this occasion by releasing an album on
which iwill sing my own compositions, followed by se-
ries of concerts.

------------------------------------------~------------------------------------------

Başta petrol ve madencilik olmak üzere pekçok alanda
faaliyet gösteren Pet Holding'in Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Pınar Köksal, iş hayatında olduğu kadar sosyal
yaşamda da adından sıkça söz ettiriyor. 6 yıl boyunca Ce-
zaevi ve Tutukevieri izleme Kurulu Üyeliği yapan Köksal,

müzikal anlamda da ürettiği eserlerle TRT (Türkiye Radyo Televiz-
yon Kurumu) repertuarırıda en çok bestesi bulunan kadın r=,
lar arasında bulunuyor. Türk Sanat Müziği tarzındaki birçok bestesı
çok sesli müziğe uyarlanan Köksal ile iş yaşamının dışına çıkarak,
sanat hayatını ve mahkumlarla kurduğu ilişkileri konuştuk.

TRT repertuarmdaki eser sayısına göre 250 kadın besteci arasm-
da ilk üç içinde yer alıyorsunuz. Bugün itibariyle kaç besteniz var?
Aşk şarkıları, marşlar ve ilahilerin olduğu toplamda 720'ye yakm
bestem var. Bunun 95'i TRT repertuarıtıda bulunuyor. Oran olarak
baktığımızda bu oldukça yüksek. ilk iki sırada Mediha Şen Sanca-
koğlu ve Nevesar Göktaş gibi Türk müziğine profesyonel anlamda
büyük katkı sağlamış isimler yer alıyor. Ben iş ~adlnıyım ve haya.tı-
min bir bölümünden sonra amatör ruhla müzıkal anlamda uretım
yaptım. Böyle değerlendirdiğimizde iyi bir başa" olduğunu söyle-
yebiliriz. .

Müziğe olan tutkunurnasıl başladı? . .
ilkokulda mandolin ve keman dersleri aldım. JIk bestemı 7 Oyaşmda
yaptım ama çok hatırlamıyorum. Babamın memuriyeti d?larlSlyla
sürekli taşınmak zorunda kalıyorduk ve bu nedenle muzıge ç~~
fazla yoğunlaşamadım. Eczacıltk fakültesi okudum. 73 yıl meslegı-

mi yaptıktan sonra, "Artık evimde kalıp çocuktatımı büyütmeliyim"
dedim. Büyük kızım 6 yaşına geldiğinde ben de 36 yaşındaydım ve
birlikte piyano dersleri almaya başladık. Gerçek anlamda ilk bes-
tem 7982 yılmda eşim Güntekin Bey'e yazdığım, "Seninle Doluyum,
Sensiz Bomboş" adlı eser oldu.

DOGU-BATI SENTEZ;
Türk Sanat Müziği sanatçısı olarak sizi özgün kılan nedir?
Çocukluğumdan beri Batı müziği dinleyen biriydim ve bu yönde de
müzik eğitimi aldım. Anadolu kültüründen de uzak bir insan de-
ğildim. Radyodan hep Türk müziği dinlediğim için kulakta bir Türk
müziği dolgunluğu vardı. Piyano dersleri aftyordum, fakat beste-
lerim Türk müziği normlarırıo uygun olarak çıkıyordu. Sonrasında
Doğu- Batı sentezi bir müzik tarzırtı oluşmaya başladı.

i 20'ye yakın besteniz olmasma rağmen iki albümünüz var. Diğer
bestelerinizi de albümleştirmeyi düşünüyor musunuz?
Hepsi olmasa da birçoğunu albümleştirmek gibi düşüncem var. Bu
zamana kadar albümlerimde kendi sesimden şarkuarım olmadı.
Usta müzisyen ve orkestra şefi Durul Gerıce, benim bestelerimi din-
leme fırsatı bulmuş. Bir gün tanışma yemeğine gittik, birkaç par-
ça söyledim ve bana eserlerimi seslendirmemi tavsiye etti. Birlikte
çalışıp, ortak projeler üretmeyi önerdi. 2074, Pet Holding'in kuru-
luşunun 40'lnCl yılı. Ben de kendi sesimle yorumlayacağım yeni bir
albüm ve konser/erle bunu kutlamak istiyorum.
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that inspired you to compose. Could you tell us
about an experience that deeply influenced you
and caused you to compose?
My husband was the fust businessman to go from Tur-
key to the Northern Iraq region. We went there in 2002
with the aim of nmning an oil business and the area was

very complicated those
days. on the morning of
my birthday, my husband
called me and said that
he was having stomach
bleeding. i was shocked to
get such news instead of
a birthday greeting. Com-
munication and transpor-
tation were really difficult
due to war conclitions.
Doctors' first aid and im-
mecliate treatment were
quick and successful but
i was worried. The effort
to send our own doctors,
the demand to transport
him to Turkey by a pri-
vate helicopter, all failed.
We asked the Chief of
the General Staff Special
Operations Department
at that time, Lieutenant
General Köksal Karabay
for help. Under difficult
conclitions, they brought
my husband to Turkey.
The role of our army in
that event was enormous
and i wanted to express
my feelings with my
composition called "Our
Army" which is on my
album entitled "Feeling
Spring".

Have you any other musical projects?
Wehave a joint musical project with master musician Can
Atila. My works will be put on stage in amusical. Wewill
also work with the Blue Black Flamenco Community. We
are thinking about integrating Flamenco and Turkish mu-
sic and creating soinething new. if i were not a business-
woman, but a person in the
world of music, i would
produce pretty original
projects.

PROFESSIONAL
WORKDONE
WITH AMATEUR
SPIRIT

Have you ever thought
of leaving business
aside and dealing with
music only?
in 1996, when i seriously
started in music, my hus-
band said: "Leave every-
thing aside and deal with
music." i thought that mu-
sic alone would not satisfy
me and decided to carry
out both together. Dealing
with music amateurishly
is better for me. if i were
a professional, i would be
unhappy because business
concems and ambition
would get involved. i pre-
fer to do professional work
with an amateur spirit in
the field of music.

In one of your
previous interviews
you spoke of events
-------------------------------------------~-------------------------------------------
Müzikal anlamda başka projeleriniz var mı?
Yine usta müzisyen Can Atila ile de bir müzikal projemiz var. Eserle-
rim bir müzikaıle sahnelenecek. Mavi Siyah Elamenko Topluluğu ile
de bir çalışmamız olacak. Ffamenko ile Türk müziğini birleştirerek,
yeni bir şeyler yaratmayı düşünüyorum. Ben iş kadını değil de müzik
dünyasmda olan biri olsaydım, gerçekten çok orijinal işler üretirdim.

Bir rôportajmızda, etkilendiğiniz olaylardan beste yaptığmızı
söylediniz. Sizi çok etkileyen ve beste yapmanıza neden olan bir
atıının anlatır mısınız?
Türkiye'den Kuzeyjrak bölgesine giden ilk iş adamı benim eşimdi.
2002 yılmda petrol işi için gitmiştik ve o dönemler bölge çok karışık-
tı. Doğum günümün sabahmda eşim beni aradı ve mide kanaması
geçirdiğini söyledi. Doğum günü mesajı yerine bu haberi alınca şok
olmuştum. Savaş durumu olduğu için haberleşme ve ulaşım çok
zordu. Doktorlar, ilk müdahaleyi çok hızlı ve yerinde yapmıştı ama
ben yine de endişeleniyordum. Kendi doktorlarımızı gönderme ça-
bası, özel helikopterle Türkiye'ye getirme isteği sonuçsuz kalmıştı.
O dönem Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanı Korgeneral Köksal
Karabay'dan yardım istedik. Zor şartlarda eşimi Türkiye'ye getirdi-
ler. Burada ordumuzun rolü çok büyüktü ve ben de bu duygulartmı
'Ordumuz' adlı beste ile anlatmak istedim. 'Duygu Pınarı' adlı albü-
mümde de yer alıyor.

AMATÖR RUHLA
PROFESYONEL iŞLER YAPTıM
iş hayatmı bırakıp sadece müzik ile uğraşmayı düşündünüz mü?
7996 'da müzikle çok ciddi şekilde uğraşmaya başıayınca eşim bana,
"Sen her şeyi bırak, müzikle uğraş" dedi. Sadece müziğin beni tatmin
etmeyeceğini düşündüm ve ikisini birlikte yürütmeyi istedim. Müzik-
le amatörce uğraşmak benim için daha iyi oldu. Profesyonel olsay-
dım işin içine ticari kaygı, hırs girecekti ve ben mutsuz biri olacaktım.
Müzik alanmda amatör ruhla profesyonel işler yapmayı tercih ettim.
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In 2010you gaye a concert in Northem Iraq.
How were reactions after the concert?
We received very positive reactions. The concert hall was
fully packed by 1,500people. The spokesman of the Kurd-
ish Regional Government in Northem Iraq Safin Dizai
was the Minister of Education at that time. His words
really made me feel proud: "Many singers have come to
give concerts here so far,but here was an artist for the first
time." Of course, there were same negative reactions, too.
When we went to Northem Iraq for business and art, we
were said to be Kurdish, when we went to the Soviet Un-
ion for business, we were said to be Communists. Such
things happen all the time. .•.,;

You are abaeker of artistic life in Ankara. Do
you find art events in Ankara sufficient?
Although i cannot partidpate in many events due to my
age, i do follow the art events. Ankara is develaping sub-
stantially in terms of art, with its music festivals, concerts
and visiting artists. We have gained an ultra-modem con-
strudion, the Congresium. With the leadership of Sevda
Cenap And Music Foundation, the MEBSura Concert Hall
has become a quite nice venue for art events. However, if
you ask "Is it enough?", of course not. More is necessary
for Ankara, the capital city of Turkey. I'm hesitant to visit
Anatolla Show Center, which hosts a lot of world-famous
artists. There is a great need for repair. Local business peo-
ple in Ankara need to take on responsibility.

2010 yılmda Kuzey Irak'ta bir konser gerçekleştirdiniz. Konser
sonrası tepkiler nasıldı?
Çok güzel tepkiler aldık. Bin 500 kişilik konser salonu tıklım tıklım
doluydu. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü Safin Dizai o
zaman Eğitim Bakanı'ydı. Onun şu sözü beni oldukça qururlandırdı:
"Bugüne kadar birçok şarkıcı geldi konser verdi, ama buraya ilk defa
bir sanatçı geldi." Olumsuz tepki gösteren de oldu. Kuzey lrak'a iş ve
sanat için gittik, Kürtçü olduk, Sovyetler Birliği'ne iş için gittik, komü-
nist olduk. Bu tür şeyler her zaman oluyor.

Ankara'da sanat yaşamma destek veren isimlerdensiniz. Kentteki

sanat etkinliklerini yeterli görüyor musunuz?
Artık yaş itibariyle birçok etkinliğe katılamasam da sanatsal faali-
yetleri takip ediyorum. Ankara sanat konusunda gerek müzik fes-
tiva/leri, gerek konserler ve gelen sanatçılar bakımından gittikçe
gelişiyor. Congresium gibi son derece modern bir yapıya kavuştuk.
Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın öncülüğünde MEB Şura Salonu da
sanat etkinlikleri için oldukça güzel bir yer oldu. Fakat, 'Yeterli mi?'
diye sorarsanız, tabii ki değil. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da
bunun daha fazlası gerekli. Ben dünyaca ünlü birçok sanatçının
ağırlandığı Anadolu Gösteri Merkezi'ne gitmeye çekiniyorum. Büyük
bir tamire ihtiyacı var. Ankara'dal« iş adamlarının da taşın altına eli-
ni yeteri kadar koyması gerekir.
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So, are the people of Ankara interested in art?
Today attention ismostly direeted at popular culture. There
is a conceptual confusion between art and popular culture.
A singer may be a produet of popular culture, but this does
not mean that he or she is an artist. An artist is someone
who can impress. if a concert you listened to .becomes
memorable, a theater scene remains in front of your eyes,
it is a work of art. Art intends to think and make us think,
while the other intends to entertain. There is no longer any
concem for art in the music of the new generation, and i
don' t think theyare very relevant to art.

CLOSE FRIENDSHIP
WITH CONVICTS

Youwere a member of the Prisons and Detention
Houses Monitoring Board between 2001-2007.
Could you ten us about that period?

The state of prisons in that period was des-
perate. The "Return to LifeOperation", death
fasts, riots ... it was total chaos. When the
Prisons and Detention Houses Monitoring
Board was established, iwas the only female
member. When iwas offered the position, i
accepted it with great pleasure. i even did
not consult my husband. He supported me.
We met with conviets at prisons in Ankara,
in hospitals and courthouses.

How did the prisoners respond to
you?
our aim there was to improve prison condi-
tions by eliciting conviets' problems. At first,
they didn' t like us very much. Later, their
point of view changed. We had very good
dialogues, companionships and even friend-
ships. We became close friends with names
like Leyla Zana and Orhan Doğan. We stili
meet with Leyla Zana. i stili keep her letters.

During your time there, you persuaded a person
to end a fast and saved their life. Do you still
meet with them?
ihaven' t lost touch with her. icontinue to give her all kinds
of material and moral support. 5he lives in Adana now
and owns a bookstore. Recently,she gaye birth to a daugh-
ter and named her Pınar. Having such a place in her life
that would make her name her daughter after me makes
meproud.

Are you still in contaet with the conviets?
i stili receive letters from the prison. A conviet at Kartal
Prison who deals with music sends me his compositions.
We always work on those compositions. Recently, when
i was in Istanbul, i wanted to visit him, but the prison' s
prosecutor did not allow me to.

-------------------------------------------~-------------------------------------------

Peki Ankaraimm sanata ilgisi nasıl?
Günümüzde ilgi genellikle popüler kültüre yönelik. Sanat ve popüler
kültürün birbirine girdiği bir kavram kargaşası var. Bir şarkıcı popüler
kültürün ürünü olabilir; bu onun sanatçı olduğu anlamına gelmez.
Sanatçı, iz bırakabilen kişidir. Bir konseri dinlediğinizde haiızanızda
yer alıyorsa, tiyatrodaki bir sahne gözünüzün önünde kalıyorsa, o
bir sanat eseridir. Sanat, düşünmek ve düşündürmek içindir, diğeri
ise eğlenmek için. Artık yeni nesiin müziklerinde sanat kaygısı yok ve
sanatla da çok alakatı olduklarını düşünmüyorum.

MAHKUMLARLA YAKIN DOSTLUK
2007 -2007 yılları arasmda Ceza ve Tutukevieri izleme Kurulu üye-
fiği yaptınız. Bize o dönemlerden bahseder misiniz?
O dönem cezaevlerinin durumu çok vahimdi. 'Hayata Dönüş Ope-
rasyonu: ölüm oruçlan. isyanlar ... Tam bir kargaşa vardı. Ceza ve
Tutukevieri izleme Kurulu oluşturulduğunda tek kadın üye bendim.
Teklif gelince memnuniyetle kabul ettim. Eşime bile danışmadım.
Kendisi de beni destekledi. Ankara'da cezaevleri, hastaneler ve adliye
saraylannda mahkumlarla görüştük.

Mahkumlartn size bakış açısı nasıldı?
Amacımız, oradaki mahkumlarm sorunlarını dinleyerek, cezaevi
şartlarını iyileştirmekti. ilk başta bizden çok hoşlarımadılar, konuş-
mak istemediler. Sonradan bize karşı bakışlan değişti. Çok iyi diya-
loqlarımız, arkadaşhklarımız hatta dostluklanmız oldu. Leyna Zana
ve Orhan Doğan gibi siyasi isimlerle çok iyi ahbap olmuştuk. Leyna
Zana ile de halen görüşüyoruz. Mektuplan hala durur bende.

,.
Görev yaptığıri~z zaman zarfmda ölüm orucu ey/emi yapan birini
ikna ederek hayatını kurtardınız. Kendisi ile hala görüşüyor mu-
sunuz?
Kendisi ile hala bağımı koparmadım. Maddi manevi her türlü deste-
ği vermeye devam ediyorum. Şuan Adana'da yaşıyor ve bir kitapevi
var. Geçen günlerde bir kız çocuğu oldu ve adını Pınar koydu. Çocu-
ğuna benim adımı verecek kadar onun hayatmda bir yere sahip ol-
mam benim için gurur verici.

Mahkum/ar ile irtibatınız devam ediyor mu?
Hala cezaevinden bana mektuplar gelir. Kartal Cezaevi'nde müzikle
uğraşan bir mahkum bana beste çalışmalarını gönderiyor. Bu bes-
teler üzerinde çalışıyoruz. Geçenlerde lstanbul'a gittiğim de kendisini
ziyaret etmek istedim. Fakat cezaevi savcısı görüşmeye izin vermedi.
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