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1999 y›l›nda çal›flmalar›na bafllayan Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestras›, kuruldu¤u günden bu yana gerek
yurt içinde, gerekse uluslararas› alanda pek çok baflar›ya
imza atm›fl, çoksesli müzi¤in genifl kitlelere sevdirilmesi
ve yayg›nlaflt›r›lmas› yönünde önemli görevler üstlenmifltir.

Bursa’n›n kültürel yaflam›na kazand›rd›¤› zenginli¤in yan›
s›ra, Türkiye’nin ayd›nl›k yüzünü tüm dünyaya kültür ve
sanat yoluyla tan›tan orkestram›z, her y›l niteli¤i artan
sanat etkinlikleri ve sergiledi¤i üstün performans ile
ülkemizin yüz ak› kurumlar›ndan biri olmay› baflarm›flt›r.

Ülkemizin seçkin kurumlar›ndan biri olan ve  dünyaca
tan›nan sanatç›larla birlikte verdi¤i konserlerle büyük
baflar›lar elde eden Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›na 2009-2010 konser sezonunda baflar›lar diler,
çoksesli müzi¤i halk›m›zla buluflturan sanatç›lar›m›za
teflekkür ederim.

Bu vesileyle tüm sanatseverlere sevgi ve sayg›lar›m›
sunar›m.

Ertu¤rul GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
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Sevgili Bursalı Müzikseverler

Orkestramızın 10. kurulufl yıldönümünde bizlerle beraber oldu¤unuz
için sizlere çok teflekkür ederiz.

Bu 10. yıl kitapçı¤ımızı elinize alıp okudu¤unuz zaman
hep beraber müzik dolu geçmifl yıllarımızı yaflayaca¤ımıza inanıyorum.

Umarım bu La sesi Bursa sahnelerinde hiç susmaz.

Kitapçı¤ımızın hazırlanmasında eme¤i geçen orkestra sanatçılarımıza
ve yönetim kurulu üyelerine candan teflekkür eder, saygılar sunarım.

Meltun KADIO⁄LU
BBDSO Müdürü
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sonra,  Kültür Bakan› Say›n ‹stemihan
Talay'la ,Maliye Eski Bakan› Say›n Zekeriya
Temizel'in anlay›fllar› sayesinde engeller
afl›larak bu Ekim bafl›nda s›navlar›
yap›larak, kadronun 52 sanatç›ya
yükselmesi sa¤lanm›flt›r. Formaliteler
tamamland›ktan sonra "gelinler kadar
güzel" orkestram›z çalg›lar araç ve
gereçleri baflta olmak üzere konser ve
çal›flma mekanlar›ndan da oluflan güzel
bir “çeyizle" Kültür Bakanl›¤› ailesine
kar›flacakt›r. Ama flu koflullarla: Mevcut
orkestralar›m›z belli kentlerin adlar›n›
tafl›yarak ana görevlerinin bulunduklar›
yerlerde yo¤unlaflt›rmaktad›rlar.:
Bursa orkestras› ise "Bölge" s›fat›n› da
sürdürerek hizmetlerini tüm çevreye
düzenli ve sistemli olarak tafl›yarak çok
sesli müzi¤in yay›lmas›na önderlik
edecektir.
Bursa Devlet Senfoni Orkestras›, bundan
çeyrek yüzy›l önce kurulan ‹zmir Devlet
Senfoni Orkestras› Modelinde oldu¤u

üzere, ileride kurulacak Bursa Devlet Opera ve Balesi'nin
altyap›s›n› oluflturaca¤› gibi. Uluda¤ Üniversitesince
kurulan devlet konservatuvar›n›n hoca gereksinmesinde
de yard›mc› olacakt›r. B.B.D. Senfoni Orkestras›
Müdürlü¤üne Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›'n›n
30 y›ll›k deneyimi bulunan Ahmet Borova'n›n atanmas›
büyük flans olmufltur. Bu oluflmada - çorbada tuz misali
de olsa-bana düflen görevi yerine getirmeye çal›flmam
75. yafl›m›n ve 45. meslek y›l›m›n en k›vanç verici
olaylar›ndan biri olmufltur. Eme¤i geçenleri kutlarken bu
konserin gerçekleflmesine büyük katk›lar› olan Istanbul
Filarmoni Derne¤i ile onun idealist genel sekreteri Say›n
Panayot Abac›'ya da flükranlar›m› bildirirken “Türk - Yunan
Dostluk Konseri”nin tüm ilgililerinin de duygular›na
tercüman oldu¤uma inan›yorum.
Dar›s› müzi¤in evrensel birlefltiricili¤inde baflka "dostluk
konserlerinin" bafl›na...

Bursa’da evrensel çoksesli müzik ve
Bursa Bölge Senfoni Orkestrası

Bir zamanlar Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
baflkentli¤ini yapm›fl olan Bursa, kültürel
ve sanatsal birikimlerinin ço¤unu
korumufltur. Cumhuriyet’ten sonra özellikle
yüksek bürokratlar›n emekliliklerinde
burada yuvalanmalar› ile birlikte önemli
ça¤dafl etkiler kat›larak dikkate de¤er bir
sentez oluflmufltur.

Bursa'n›n evrensel müzikle iliflki kurmas›
Atatürk müzik devrimleriyle atbafl› yürür.
Taflradaki ilk Filarmoni Derne¤i ve orkestra
denemelerinden biri burada bafllam›fl,
konuk sanatç›lar›n önemli u¤ra¤› olmufltur.
Kentin senfonik müzikle organik iliflkisi
1959 - 1960 y›llar›nda Erdek Festivaline
kat›lan orkestran›n binaya u¤ramas› ile bafllam›fl.
Gösterilen ilgi üzerine. Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras›n›n düzenli “pilot bölge konserleriyle" pekiflmifltir.

Kentin kendine özgü bir senfonik orkestraya kavuflmas›
flu “epik”davran›flla gerçekleflir:

Dünyada belediyelerin veya üniversitelerin ayr› ayr›
orkestra kurduklar› olmufltur. Ama bir belediye ile o kente
ba¤l› üniversitenin “imece" ile bir senfonik orkestra
kurmas›n› belli bafll› örne¤i yoktur. Müzik tarihlerinde yer
alacak bu önemli olay, Bursa Büyükflehir Belediyesi ile
Uluda¤ Üniversitesinin büyük özverileriyle oluflmufl, çeflitli
zorluklara karfl›, ilk flefleri Hasan Ad›güzelzade 'yle –
s›n›rl› da olsa – etkinliklerini sürdürmeye çal›flm›fl, ancak
çap geniflleyip kaynaklar yetmemeye bafllay›nca devir
için Kültür Bakanl›¤›na baflvurulmufltur. Uzun u¤rafllardan

Saygıyla anıyoruz...
1924-2001

Prof. Hikmet fi‹MfiEK
Devlet Sanatçısı

(22 Ekim 1999 Türk-Yunan Dostluk Konseri
Kitapç›¤›'ndan...)



destekledi; o arkadafllar›mdan de¤erli
dostum Prof. Dr. Erhan O⁄UL, projenin
her yönüyle fiilen u¤raflarak güzel bir
eserin Bursa’ya kazand›r›lmas›nda büyük
emek sarf etti. Bu emek do¤rultusunda,
ilk defa Üniversitemizde Oda Orkestras›
kuruldu. Bu orkestran›n gelifliminde Say›n
Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Erdem
SAKER devreye girerek; yap›lan özenli
çal›flmalar sonucu Senfoni Orkestras›n›n
temeli at›lm›fl oldu. Bu arada rahmetli
üstad Hikmet fi‹MfiEK Bursa’ ya davet
edildi.

Say›n fiimflek orkestran›n nas›l
geliflebilece¤i konusunda ayd›nlat›c› önerilerde bulundu
ve bizlere dünyada efli benzeri olmayan böyle bir
orkestran›n, ancak büyük cesaretle baflar›labilece¤i
yönünde takdirlerini izhar etti. Bu sözler, bizi daha da
cesaretlendirerek, bugünkü orkestran›n temeli, Belediye
ve Üniversitenin özverisi ve flevkiyle at›ld›. Bir müddet
sonra, merhum Hikmet fi‹MfiEK’ in özel gayretleriyle
orkestram›z Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bölge senfoni
orkestras› olarak kabul edilerek bugünlere gelindi.
Kuruluflundan itibaren orkestrada görev alan tüm
sanatç›lar, ciddiyet ve özveri ile çal›flarak, bu de¤erli
oluflumun kal›c› olmas›n› ve üniversitemizin flehirle
bütünleflmesinin önemli bir aflamas›n› sa¤lad›lar.

Eme¤i geçen herkesi burada minnet ve flükranla anar›m.
Senfoni orkestras›n›n, üniversiteden yans›yacak evrensel
sesi, sadece kulaklara de¤il, ruhlara ve zihinlere de
aktarmada; dolay›s›yla, ad› üstünde evrensel bir kurum
olan üniversitenin, tarihi ve güzel Bursa’m›z›n evrensel
flehirler aras›ndaki yerini almas›nda artan oranda itici bir
güç olmaya devam edece¤inden eminim. Baflar›lar›n›n
devam etmesi en büyük dile¤imdir.

Bu Güne Gelirken

Uluda¤ Üniversitesi Rektörü olarak göreve
bafllad›¤›mda, en önemli hedeflerimden
biri, o güne kadar flehirden sadece fiziken
de¤il, sosyal ve ruhsal olarak da uzak
tutulmufl kurumumu Bursa ile
bütünlefltirmekti.

fiüphesiz, bunun çeflitli yollar› vard› ve
hayata geçirilmek için haz›r
beklemekteydi. Ama, benim zihnimde
flekillendirdi¤im çözüm kültürün flehirle
üniversite aras›nda güçlü bir köprü
olmas›n› sa¤lamakt›. Kültür deyince de
do¤rusu en güçlü araç olarak müzi¤i düflünmekte ve
müzik üzerinden gerçeklefltirilecek bir bütünleflmenin
daha etkili ve kal›c› olaca¤›na inanmaktayd›m.

Benim nezdimde üniversitenin baflta gelen misyonu,
içinde yer ald›¤› çevreyi, nihayet toplumu ça¤dafl bir
yap›ya kavuflturmaya katk›da bulunmakt›.
Müzi¤i bu do¤rultuda ideal bir vas›ta olarak görmenin
sebebi ise ruha zihne hitap etme gücü kadar; o gücü
alg›lamada gerekli olan belli bir düzeyde e¤itimi zorunlu
k›lmas›yd›. Çünkü, büyük Atatürk’ ünde veciz flekilde
belirtti¤i gibi, “Müzi¤e aflina olmayan kulaklar medeniyete
sa¤›r demektir.”

Yüzünü ça¤dafl dünyan›n evrensel de¤erlerine ve
standartlar›na dönmüfl bir toplum için, Atatürk’ ün bu
veciz uyar›s›; müzi¤in önemli yerini ve rolünü devam
ettirmede üniversiteye düflen görevin de bir
hat›rlat›lmas›d›r.

Bu ruhla kentle bütünleflmenin en önemli vas›tas› olaca¤›n›
düflündü¤üm müzik köprüsünü bir senfoni orkestras›
oluflturarak infla etme arzumu, mesai arkadafllar›m da

Prof. Dr. Ayhan KIZIL
Uluda¤ Üniversitesi
Eski Rektörü
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belediye grubu ise, CSO’nun de¤erli
hocalar› gözetiminde, CSO kurallar›na
uygun düzenlenen s›navlar sonucunda
seçilen genç sanatç›lar oluflturdu.

Bugün 10. y›l›n› kutlayan bu genç
orkestram›z, geçen 10 y›l boyunca gerek
konserlerini yöneten dünyan›n ünlü
fleflerince, gerekse konserlerde
kendilerine efllik eden adlar› sanat
dünyas›n›n zirvelerine yerleflmifl yerli ve
yabanc› sanatç›lar taraf›ndan çok baflar›l›
bulundular.

Ben her vesile ile ve gururla flunu ifade
ediyorum, BBDSO kentimizin ve ülkemizin paha biçilmez
bir de¤eridir, öyle bir de¤er ki, günümüz toplumlar›n›n
en fazla gereksinim duydu¤u, fertler aras›ndaki sevgi
ba¤›n›n coflkulu bir p›nar›d›r.

Gelinen bu noktadan önümüzdeki 10 y›llara bakarken,çok
sesli müzi¤in insanlar› sevgiyle birbirine yaklaflt›ran,
duygular› coflturan o rengarenk havas›n›n, günümüzün
maddi de¤erleri ve sevgisizli¤i öne çeken yaflam
kurgusunu k›raca¤›na inan›yorum. Ve bu inanc›ma
dayanarak, kentimizi ‘Marka Kent yapaca¤›z’ slogan› ile
kentimizi yönetenleri, ekonomimizi ayakta tutan ifl
adamlar›m›z›, tüm sivil toplum kurulufllar›m›z› ve de tabii
Bursal›lar›, çolu¤uyla, çocu¤uyla, hatta bebekleriyle,
torunlar›yla, konusuyla komflusuyla orkestram›z konserlerini
izlemeye davet ediyorum, izleyelim ki, kini kavgay› unutup
birbirimize sevgi ile sar›lal›m, konser salonlar›n› tafl›ral›m,
dünyan›n ‘Marka Kent’lerinin adlar›n›n hemen alt›na
yerleflen Senfoni Orkestralar› gibi, BURSA BÖLGE DEVLET
SENFON‹ ORKESTRA’m›z› da kentimizin markalaflma
yolundaki en güçlü lokomotifi yapal›m.

10. Yılı Kutlarken

Asl›nda biz, ben ve sevgili dostum Prof.
Dr. Ayhan K›z›l, 13.kurulufl y›l›n› kutluyoruz
kentimizin bu paha biçilmez de¤erinin,
Senfoni Orkestram›z›n, o nedenle bu
kutlama bizler için çok farkl› bir anlam
tafl›yor.

Yaflant›m›n Bursa Erkek Lisesinde geçen
y›llar›nda müzik ö¤retmenimizin,
ö¤rencilerin takt›¤› ad›yla, Hüsnü Day›n›n
evinden getirdi¤i tafl plaklarla ruhumuza
nak›fl ifller gibi yerlefltirmeye çal›flt›¤› çok
sesli müzi¤in renkleri, bir gün karfl›ma
ayn› duygulara sahip bir insan›, Ayhan K›z›l’› ç›kard›,
o Uluda¤ Üniversitesi Rektörü, ben Bursa Büyükflehir
Belediye Baflkan› olarak, iflte o renkleri, o duygular› bir
çat› alt›nda, Bursa Senfoni Orkestras› oluflumunda
flekillendirdik. Hem de ne flekillendirme, rahmetli hocam›z
Prof. Hikmet fiimflek’in tan›mlamas›yla, dünyada efline
pek rastlanmayan bir oluflum modeli içinde, bir kentin
belediyesiyle üniversitesinin kolkola girerek senfoni
orkestras› kurma modeli ile.
Bursa Senfoni Orkestras›, Uluda¤ Üniversitesi'nce kurulan
Oda Orkestras› ile, Bursa Büyükflehir Belediye Meclisi’nin
oy birli¤i ile verdi¤i karar do¤rultusunda oluflturulan nefesli
ve vurmal› çalg›lar grubunun 1996 y›l›nda birleflmesi
sonucu do¤du.

Orkestran›n dan›flmanl›¤›n› üstlenen Prof. Hikmet fiimflek’in
hiçbir zaman unutulmayacak etkin çal›flmalar› sayesinde
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras› olarak ta 1999
y›l›nda, Türkiye’nin 5. ve fakat ilk ‘Bölge’ orkestras› olarak
ülkemizin sanat yaflam›ndaki kal›c› yerini ald›.

Orkestran›n oluflumundaki alt› çizilecek bir baflka özellik
ise, sanatç›lar›n seçiminde gösterilen özendir.
U.Ü. taraf›nda yer alan sanatç›lar, Azerbaycan’da ald›klar›
e¤itimle çoksesli müzi¤in içinden gelen sanatç›lard›,

Erdem SAKER
Bursa Büyükflehir Belediyesi Eski Baflkanı
Bursa Filarmoni Derne¤i Onursal Baflkanı

9



insanlar›n tespiti zor olmad›. 1994’ten
1999’a uzayan süreç içerisinde bir çok
olumsuz ve zorlu geliflmelere ra¤men
do¤rular›n çok olmas› ve en önemlisi bu
süreç içerisinde baflta U.Ü. Rektörü Prof.
Dr. Say›n Ayhan KIZIL ve  Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n Erdem
SAKER olmak üzere, rahmetli Bursa eski
Belediye Baflkan› Teoman Özalp, Bursa
Valileri Say›n R›dvan YEN‹fiEN ve Say›n
Orhan TAfiANLAR’›n, Rektör Yard›mc›lar›
Prof. Dr. Say›n Erhan O⁄UL ve Prof. Dr.
Say›n Orhan ÖZCAN’›n düflünce birli¤i
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›
ülküsünün gerçekleflmesinde önemli

etkenler olmufltur.

Bu süreç içerisinde; Azerbaycan’dan getirtilen (bir kuartet
oluflturan) Azeri sanatç›lar, Prof. Say›n Hikmet fi‹MfiEK
orkestraya dan›flman atanana kadar orkestran›n flefli¤ini
üstlenen Say›n Hasan ADIGÜZELZADE, Filarmoni Derne¤i
kanal›yla destek veren Say›n Parkan SANLIKOL, Mehdi
KAMRUZ, Prof. Dr. Murat ÇIZAKÇA, Sezan KAYA, Göz
Dr. Ulcay T. AKIN, Prof. Dr. Ali ÖZÇELEB‹, orkestra kurma
konusunda bizleri yönlendiren Devlet Sanatç›s› Say›n ‹dil
B‹RET, Say›n Panayot ABACI, Ahmet SAY ve tabii ki en
önemlisi orkestran›n kültür bakanl›¤›na ba¤lanmas› ve
geliflmesini sa¤layan rahmetli hocam›z Prof. Hikmet
fi‹MfiEK, orkestran›n ilk müdürü Say›n Ahmet Borova,
orkestran›n flefli¤ini üstlenen Say›n Orhan fiALLIEL, bütün
zorluklara gö¤üs geren orkestra sanatç›lar›, orkestran›n
kurulmas› aflamas›nda küçük ya da büyük destek veren
bütün sanatseverler olufluma katk›da bulundular.
Bu arada, h›zl› ad›mlarla geliflen U.Ü. Devlet
Konservatuvar›n›n Türkiye’de hakl› bir gurur verici yer
ald›¤›n› müjdeleyerek yeflil Bursa’m›z›n sanat hayat›na
geç kal›nmadan opera ülküsünün de kat›lmas›n› yürekten
diler, 10. sanat y›l›n›z ve kutlanacak nice 10 y›llar›
paylaflmak düflüncesiyle, sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. ‹smail GÖ⁄Üfi
(Eski) Bursa Senfoni Orkestrası Teknik Müdürü
U.Ü. Devlet Konservatuvarı Müdürü
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10. Yıldan Nice 10. Yıllara

Ben ve eflim Gülay GÖ⁄Üfi, ö¤renci iken
asistanlar›m›z, bizler asistan iken
ö¤retmenlerimiz konumunda olan Say›n
Prof. Abdullah UZ (Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤retim üyesi)
ve rahmetli Doç. Ramazan AKKUfi’la y›llar
sonra 1993’de Uluda¤ Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Müzik E¤itimi Bölümü çat›s›
alt›nda buluflmak hem mutluluk vericiydi
hem de tuhaf bir burukluk.

Bizler; Ankara gibi opera, orkestra,
konservatuvar, di¤er müzik kurulufllar›,
tiyatro ve benzeri genifl bir yelpazedeki temsil ve
konserlerin, sergilerin yer ald›¤› aktiviteler içerisinde olan
baflkentten 12 Eylül 1980 sonras›ndaki  müdahale sonucu
Anadolu’nun farkl› köflelerine gönderilip çeflitli kurumlarda
çal›flt›ktan sonra Devlet Tiyatrosu, Müzik E¤itimi Bölümü
veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ö¤renci konserleri
ya da y›lda birkaç kez her hangi bir kuruluflun düzenledi¤i
bir sanatç›n›n resitali ile yetinmeyi Türkiye’nin dördüncü
büyük iline yak›flt›ramazd›k. Hele bu il sanayide ikinci
büyük il ise, “Avrupa flehri” unvanl› bir il ise, koca bir
imparatorlu¤a baflkentlik yapm›fl ise, Türkiye’nin vergi
diliminde önemli bir paya sahipse, denizi, da¤›, ovas› ve
kültürü ile çeflitli zenginliklere sahipse daha kapsaml› bir
kültür merkezi haline gelmesi kaç›n›lmazd›.

O halde bu kente bir senfoni orkestras›, bir konservatuvar,
bir opera kazand›rmak, müzik alan›nda hizmet veren
bizlerin baflta gelen ilkelerinden olmal›yd›. Yeter ki ilin
ileri gelenlerine do¤ru bilgi verilip do¤ru yönlendirilsin,
do¤ru kurulufllar zaman›nda ve yerinde müdahalelerle
do¤ru yap›land›r›labilsin. Bunlardan en kolay
ulaflabilece¤imizi düflündü¤ümüz filarmoni derne¤inin
kuruluflu, senfoni orkestras› ve konservatuvar›n kuruluflu
için raporlar›n haz›rlanmas›, ilgili birimlere iletilmesi do¤ru



alanda do¤rudan ya da dolayl› etkileri vard›r.
Bu kapsamda BBDSO’nun e¤itim konserlerini,
tiyatro etkinli¤ini yürekten alk›fll›yor, di¤er
orkestra ve korolara örnek olmas›n› diliyorum.
Bölge orkestras› oluflu BBDSO’nun özgün
yan›d›r. Gelen istemlere göre bölge
konserlerinin sürdürüldü¤ünü ö¤renmek beni
çok mutlu ediyor; ancak sistemli ve düzenli
olmas›n›n daha yi olaca¤›n› düflünüyorum.
Kültür Bakanl›¤› ve ilgili yerel yönetimler,
orkestra üyelerinin, çalg›lar›n tafl›nmas›,
hukuksal düzenlemeler yap›lmas›, gibi bunun
sürekli/sürdürülebilir alt yap›s›n›, koflullar›n›
ivedilikle oluflturmal›lar; art›k orkestra üyelerinin
kahramanl›k yapmalar›na gerek kalmamal›d›r.
Bölge konserlerinin bir sisteme kavuflturulmas›
ile ortaya ç›kacak hizmet, yeni bir orkestra

kurman›n ya da bir konseri düzenlemenin maliyeti, zorlu¤u
düflünülürse oldukça ekonomik, kolay ve etkili olacakt›r.
Orkestra’n›n kurulufluyla ilgili Bakanlar Kurulu Karar› olmas›,
Kültür Bakanl›¤›’na ba¤lanmas› yaflamsal, önemli olaylard›r.
Hikmet fiimflek’in çabalar›yla ç›kan bu kararlar, Orkestra’n›n
da¤›lmas›n› önlemifl; BBDSO’ya güvence sa¤lam›flt›r. Ancak
nas›l ki Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›, tarihini Müsika-i
Humayun’dan bafllat›yorsa BBDSO’nun tarihinin de 1994 Uluda¤
Üniversitesi Oda Orkestras›’n›n kurulmas›ndan bafllat›lmas›
daha do¤ru olacakt›r. Bu, varl›¤›yla orkestra kurma çal›flmalar›
bafllat›lan Hasan Ad›güzelzade, Ramazan Akkufl, ‹smail Gö¤üfl,
‹dil Biret, Faz›l Say, Erdem Saker, Ayhan K›z›l ve adlar› bu
sayfay› dolduracak pek çok de¤erli insan›n katk›s›n›n gözard›
edilmesini önleyecek; BBDSO’nun köklerinin derinli¤ini,
geniflli¤ini ortaya koyacak; kurumsall›¤›n›, vazgeçilmezli¤ini
güçlendirecektir.

Son olarak, 29.11. 2009’da Orkestra üyelerine yazd›¤›m veda
yaz›s›ndan bir cümleyi almak istiyorum: “… size di¤er (ço¤u)
Devlet seslendirme kuruluflu gibi, dura¤anl›¤›, fosilleflmiflli¤i,
topluma kay›ts›zl›¤› yak›flt›ram›yorum. Türkiye'nin örnek, önder
orkestras› olman›z› bekliyorum.” BBDSO hakk›nda ald›¤›m son
bilgiler (Örne¤in BBDSO’nun di¤er orkestralardan daha çok
dinleyicinin ilgisini çekmesi gibi) bunda hakl› oldu¤umu
göstermekte; bu orkestrada dinamiklik, üretkenlik, yarat›c›l›k
potansiyelinin varl›¤›n› ortaya koymaktad›r Bunun, hukuksal alt
yap›s› ile birlikte Hikmet fiimflek’in vasiyeti oldu¤unu
düflünüyorum.

Yorucu ancak anlaml› bir dönemi yaflama f›rsat› sa¤layan ve
kadirbilirlik göstererek beni bu önemli törene davet eden
BBDSO’ya gönülden teflekkür ederim.

Uygar Bursa’nın Orkestrası

Bana gelen, Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras› Prova Salonu’nun y›k›lmas› ile ilgili
bir yaz› üzerine, Belediye Baflkan›’na
gönderdi¤im e-mektupta flöyle yazm›flt›m:
“Uygarl›¤›n (= medeniyet = kentlilik), yollar›n,
geçitlerin, metrolar›n, binalar›n vb. yap›lmas›
ile olunamayaca¤›n› bildi¤inizden kuflkum yok
ya da bilmeniz gerekir. Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestras›, Bursa’y› kent yapan ve
varl›¤›yla gurur duyulmas› gereken önemli
ö¤elerden biridir. Böylesine büyük bir kent
orkestras›z düflünülebilir mi? Bu orkestra,
benim de önemli rol üstlendi¤im uzun çabalar
sonucunda, pek çok kifli ve kurumun katk›s›yla
oluflturulmufltur. Orkestray› bafl›nda
bulundu¤unuz Büyükflehir Belediyesi ve Uluda¤ Üniversitesi
birlikte kurmufllard›r. Yani belediyenizin öz kurulufludur. Dönemin
Belediye Baflkan› Say›n Erdem Saker, Orkestra’n›n çok pahal›
çalg›lar›n›n al›naca¤› zaman “Bir kald›r›mdan vazgeçer çalg›lar›
al›r›m” diyebilirken siz nas›l binay› y›kars›n›z?) Gerçekten de
1989’da geldi¤imde çorak bir müziksel ortam› olan Bursa bugün
ad›ndan s›k s›k söz edilen bir kent haline gelmifltir. Bunlar pek
çok de¤erli insan›n, hiçbir beklentileri olmadan yapt›klar› -ulu
insan Hikmet fiimflek’in deyifliyle tam anlam›yla kahramanca-
katk›lar›yla gerçekleflmifltir.

Hikmet fiimflek, Yalova konseri için Yalova’daki ilgiliye yazd›¤›
mektupta her zamanki ince üslubuyla flöyle diyebiliyordu:
“...sanatç› arkadafllar›m›z›n bir maddi beklentisi yoktur. ‹ste¤imiz,
sevgi ile bezenmifl bir dolu salondur …. mümkün oldu¤u taktirde
bir s›cak çorba da çok hora geçecektir.” Kat›ks›z yurtsever
Hikmet fiimflek’te 1959’da yapt›¤› Anadolu turnesiyle bafllayan
bölge konserleri fikri, 75 yafl›na karfl›n bizlerin peflinde giderken
bitkin düfltü¤ümüz enerjisinin önemli kaynaklar›ndan biridir.
fiimflek, 1999’da Orkestra dergisinde ç›kan yaz›s›n›n bafll›¤›na
bunu aç›kça yans›tm›flt›r: “K›rk Y›ld›r Beklenen Bölge Orkestras›
Hayali Sonunda Gerçekleflti Bursa Bölge Senfoni Orkestras›ndan
Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestras›na”. Sevincini belirtti¤i
yaz›n›n devam›nda flöyle demektedir: “75. yafl›m›n içinde, …
bana bu mürüvveti gösteren baflta Bursa Devlet Bölge Senfoni
Orkestras› ilgilileri olmak üzere, bütün eme¤i geçenlere candan
teflekkür ederim, bu eflsiz arma¤an için.” Beni de her bölge
konseri, özellikle baflka orkestralarda görmedi¤im, genç orkestra
üyelerinin icraya yans›yan heyecanlar› sarm›fl; her konserden
yaflam›m boyunca unutamayaca¤›m an›larla dönmüflümdür.
(Bunlar›n büyük bölümünü amatör kamera kay›tlar›mda
sakl›yorum.) BBDSO yaln›zca konserler veren bir kurulufl olarak
düflünülmemelidir. Etkileri farkl› boyutlarda dalga dalga
yay›lmaktad›r. Uluda¤ Üniversitesi Devlet Konservutvar›’n›n
kuruluflunda, geliflmesinde; çocuklar›n ve gençlerin çalg›
e¤itimine ilgi duymalar›nda vb. daha göremedi¤imiz, pek çok Prof. Abdullah UZ

(Eski) Bursa Bölge Senfoni Orkestras› Müdürü
Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Ö¤retim Üyesi

11



selaml›yorum. Benim görevde bulundu¤um
süre içerisinde çok yak›n deste¤ini gördü¤üm
dönemin Büyükflehir Belediye Baflkan› Sn.
Erdo¤an B‹LENSER’i, Sn. Ekrem BARIfiIK’› ,
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf› Genel
Sekreterleri, Sn. Ahmet ERDÖNMEZ’i, Sn.
Melek APAYDIN’›, Sn. Banu DEM‹RA⁄’›,
merhum Prof. Dr. Ali ÖZÇELEB‹’yi, yine göreve
geldi¤im tarihte ve öncesinde orkestram›z
ad›na unutulmaz hizmetler veren, her tafl›nda
eme¤i olan Uluda¤ Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› Müdürü Prof. ‹smail GÖ⁄Üfi’ü
en derin sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
Ayr›ca tek bir idari kadro verilmeden kurulan
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestram›z, ilk
konser sezonundan itibaren çok büyük
prodüksiyonlara imza atm›flt›r.
Orkestram›z›n genç sanatç›lar› hiç

yüksünmeden uzun y›llar, her türlü idari ve sanatsal konularda
bana yard›m etmifller, gerekti¤inde sahneye piyano çekmifller,
sehpa ve enstrüman dahi tafl›m›fllard›r. ‘‘Onlar benim için bu
savafl›n gizli kahramanlar›d›r.’’ Benim bir flans›m da Bursa’n›n
kültür zengini, sanat afl›¤› insanlar›ndan, gördü¤üm büyük
destek olmufltur. Ödenek s›k›nt›s›n›n had safhada oldu¤u bu
dönemde, orkestram›z›n dolay›s› ile ülkemizin prestiji ad›na
Bursa’ya konserler vermek üzere gelen, dünya çap›nda, ünlü
yerli ve yabanc› solist ve fleflere yüre¤ini ve evlerini açan,
a¤›rlayan bizi maddi ve manevi aç›dan destekleyen, motive
eden Kültür ve Sanat Adamlar› Sn. Dr. Mehdi KAMRUZ , Sn.
Dr. Parkan SANLIKOL, ‹nfl.Yüksek Müh. Sn. Mustafa Enver
YILMAZ’a hasreten; bir sanat neferi ve bir anne duyarl›l›¤› ile
genç müzisyenleri büyük bir özveri ile kucaklayan, çal›flan,
çabalayan Filarmoni Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sezan
Kaya’y› anmay› borç biliyorum. Yine dönemin Filarmoni Derne¤i
Yönetim Kurulu Üyesi Y. Nihan ÖZMUTLU’ya ve ad›n›
sayamad›¤›m herkese  teflekkür ediyorum. Befl y›l süre ile birlikte
çal›flt›¤›m Orkestram›z›n ilk kadrolu  fiefi Orhan fiALLIEL’e
Antalya Devlet Senfoni Orkestras›’nda devam eden sanat
yaflam›nda baflar›lar diliyorum. Orkestram›z›n kuruluflunun ilk
y›l›ndan itibaren hiçbir konserimizi kaç›rmayan, bizleri yürekten
destekleyen sanat ve müzik afl›¤› sevgili Bursa’l› dinleyicilerimizle
kocaman bir aile olduk. Bunu k›vançla söyleyebilirim ki; Geçen
bu (10) y›lda orkestram›z büyük tecrübe kazanm›fl, çok büyük
eserlere imza atm›fl, teknik ve müzikal anlamda çok geliflmifl,
ülkemiz ad›na onur verici bir konuma gelmifltir. 10. y›lda bana
düflüncelerimi yazma olana¤› veren Orkestra Müdürü Sn. Meltun
KADIO⁄LU’nun flahs›nda tüm yönetim kurulu üyesi
arkadafllar›ma teflekkür eder çal›flmalar›nda baflar›lar dilerim.

Baflta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestram›z olmak üzere
benzeri tüm sanat kurumlar›n›n nicelik ve nitelik olarak daha da
güçlendirilmesi, yayg›nlaflt›r›lmas› ve bu kurumlar›m›z›n ça¤dafl
uygarl›k yolunda daha nice baflar›lara ulaflmas›n› diler,
kuruluflumuzun 10. y›l›nda Atatürk’ün an›s›nda odaklaflan
duygular›mla sayg›lar sunar›m.

Ahmet Borova
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›
Kurucu Müdürü
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Sanat Sınırsızdır ve Hiçbir Sanatçı
Mükemmel De¤ildir

Sayg›de¤er Müzik Dostlar› ve Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestras›’n›n çok de¤erli
Sanatç›lar›;
Tarihi geçmifli, do¤a harikalar›, ileri teknolojisi,
geliflmifl sanayisi ve kültürel altyap›s› ile
Osmanl›’ya Baflkentlik yapm›fl,Türkiye’nin
dördüncü büyük kenti Bursa’ya Cumhuriyetin
kuruluflundan 76 y›l sonra büyük bir gecikme
ile bir Devlet Senfoni Orkestras›n›n
kurulmas›nda eme¤i geçen herkese ve
bugünlere gelmesini sa¤layanlara flükran ve
minnet duygular›m› ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›’nda (30)
y›l aral›ks›z sürdürdü¤üm Protokol-Bas›n ve
Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü görevim esnas›nda de¤erli orkestra
flefi Devlet Sanatç›s› Prof. Hikmet fi‹MfiEK bir gün evime gelerek
kurulma aflamas›nda olan Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›’n›n  ‘Kurucu Müdürlü¤ü’-nü dönemin Kültür Bakan›
Sn. ‹stemihan Talay’la da istiflare etti¤ini beyanla bana teklif
etti. Cevab›m› beklemeden kendine özgü coflku ve heyecanla
sözlerini sürdürdü:
-‘‘Senfoni Orkestralar›n›n iflleyiflinde ve baflar›s›nda en önemli
unsur Müdür’dür.’’dedi. ‘‘Bu kiflinin hele yeni kurulan bir toplulukta
görevlerini en iyi flekilde yerine getirebilmesi için derin bir bilgi
birikimine ve engin bir deneyime ihtiyac› vard›r. Sen (30) sene
Türkiye’nin en eski ve en köklü sanat kurumu CSO’da sorumlu
konumlarda çal›flt›n emek verdin ve çok fley ö¤rendin. fiimdi
zaman, bu bilgi birikimini genç sanatç›lara aktarma zaman›d›r.
Görevi düflünmeden kabul et ve ‘‘VEFA’’ borcunu öde’’dedi.
Bu emir mahiyetindeki direktifi O’nun a¤z›ndan duymak benim
için büyük bir fleref, ama bir o kadar da büyük bir sorumluluktu…
Kurucu Müdürlü¤ü’ne atand›¤›m y›ldan bu yana tam (10) y›l
geçmifl. Bursa’da görev yapt›¤›m yaklafl›k 4,5 y›l içerisinde
çocuk denecek yaflta genç orkestra sanatç›s› arkadafl›mla
yapt›¤›m›z önemli sanatsal etkinlikleri ve birlikte yaflad›¤›m›z ve
gö¤üsledi¤imiz s›k›nt›lar› bazen buruk bir hissiyatla ama genelde
büyük bir heyecan, coflku ve onur duyarak an›ms›yorum. Bu
an›t kurumun temellerinde; yani (orkestran›n CSO Yasa ve
Yönetmeli¤i’ne göre yap›lan bir s›navla Devlet Statüsüne
geçmeden önce) 27 Ekim 1994’te Uluda¤ Üniversitesi ‘Oda
Orkestras›’n›n flef Hasan ADIGÜZELZADE yönetiminde ilk
konserini vermesi (Azerbeycan’l›  sanatç›lar›n büyük katk›s› ile),
Üniversitenin öncülü¤ünde ‘‘BURSA F‹LARMON‹ DERNE⁄‹’’nin
kurulmas›, bunun sonucunda ‘‘BURSA SENFON‹
ORKESTRASI’n›n ilk konserini vermesi ile ivme kazanan
çal›flmalar, Üniversite ile çok yak›n iflbirli¤inde olan BURSA
BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’nin  evrensel boyutta örnek al›nacak
bir proje ile sadece Bursa’ya de¤il tüm bölgeye güzellikler
sunacak bir senfoni orkestras›n›n kurulmas›n› gerçeklefltirmeleri
takdire flayand›r. Büyük Atatürk’ün ça¤dafl düzeyde öngördü¤ü
bu kültürel ve sanatsal güzelli¤in fikir babalar› merhum Doç.
Ramazan AKKUfi, Prof. ‹smail GÖ⁄Üfi, Prof. Abdullah UZ ve
mimarlar› dönemin Büyükflehir Belediye Baflkan› Sn. Erdem
SAKER  ve Uluda¤ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan KIZIL
, Bursa Senfoni Orkestras› tarihçesinde seçkin yerlerini alm›fllar,
adlar›n› alt›n harflerle yazd›rm›fllard›r. Kendilerini sayg›yla



kap› destek arad›¤›m›z günler dün gibi. Bugün
zaman zaman benzer sorunlar yaflasak ta,
hala kocaman yürekli sanatç› arkadafllar›mla
birlikte olmak beni mutlu ediyor. 47 kifliydik
o zaman. On y›l sonra hala 47 kifliyiz. Olsun,
ben bu kadar fedakarca, idealistçe ve disiplinli
çal›flan bir toplulu¤un üyesi olmaktan çok
mutluyum. Ancak hat›rlamak gerekir ki;
idealizm destek görmezse, çal›flkanl›k
görmezden gelinirse, zamanla yok olur. Geçen
y›llarla birlikte, ölür gider umutlar. Bunu tüm
kademelerdeki yöneticilerin s›k s›k an›msamas›,
en büyük dile¤im.

Kurucular›m›z›n, destekçilerimizin her biri, çok
de¤erli insanlard›r. Tam bir imece usulüyle

Bursa'n›n kurdu¤u bu orkestraya eme¤i geçenleri bu sat›rlara
s›¤d›rmak inan›n çok zor. Bu nedenle, beni mazur görürseniz,
kimseleri k›rmamak için, tüm kurucular›m›z›n, destekçilerimizin
yan›nda, 3 Büyük isme özellikle teflekkür etmek istiyorum.

Orkestram›z›n babalar›; De¤erli Erdem SAKER, ve De¤erli
Ayhan KIZIL . Onlar›n risk alan cesur yaklafl›m› olmasayd› bugün
belki Bursa'da bir senfonik yap›lanma hiç bafllamam›fl olacakt›.
Varolun, hep yan›m›zda oldunuz... Ve elbette, ülkemizdeki sanat
kurumlar›n›n büyük k›sm›n› tek bafl›na kuran, “Atatürk Müzik
Devrimleri Eri” hepimizin de¤erli “Hikmet Hoca”s›, merhum
Hikmet fi‹MfiEK. Rahat uyuyun hocam, emeklerinizi asla bofla
ç›karmayaca¤›z.

Bugün ödüllü filmlerimiz, gönüllü çocuk oyunlar›m›zla, her
konserde 700'ün alt›na düflmeyen izleyicimizle gerçekten
“Örnek” bir “Devlet Sanat Kurumu”dur BBDSO. Bu modelin
ard›nda da kuflkusuz, baflta, özverili sanatç›lar›m›z ve cesur
yönetimlerimiz vard›r. Ayr›ca birinin ad›n› daha anmam gerekiyor.
Orkestram›z›n kuruluflundan bu yana, her yönetimle uyum
içinde, canla baflla çal›flan, her eksi¤i kapamak için her görevi
b›kmadan büyük bir disiplinle yapan, örnek BBDSO çal›flan›,
De¤erli Selcen HIZ'a da emekleri için çok teflekkür ediyorum.
Bu kurum 10.Y›l'a ulaflmas›nda, ona çok fley borçludur.

10 Y›l›m›za bizleri tafl›yan, sanatç›s›, seyircisi, destekçisi, tüm
yönetimleriyle, bütün BBDSO ailemize sevgilerimi ve
teflekkürlerimi sunarken, manevi deste¤i ve sabr› nedeniyle
de¤erli eflime, ve bu kitab› haz›rlamamda yükümü paylaflan
baflta Hande Taban olmak üzere tüm dostlar›ma bir kez daha
teflekkür ederim.

Birlikte Nice On Y›llara!

Burç BALCI
BBDSO 2003-2004 Sezonu Müdürü
Viyolonsel Sanatçısı ve 2009-2010 Yönetim Kurulu Üyesi
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10. Y›la Merhaba!

Bu kitapç›¤› çok k›s›tl› zamanda haz›rlarken,
tarihçemizi, belgeleri, foto¤raflar› düzenlerken,
bir fleyi bir kez daha fark ettim. Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestras›, geçen y›llara
ra¤men, resmi bir Devlet kurumundan çok
ötede, bir umut ve kardefllik paylafl›m›,
kocaman bir aile hala. Olanaks›zl›klar› inatla,
güler yüzle görmezden gelerek çal›flan, halka
olan sorumlulu¤unu her aflamada coflkuyla
sürdüren,maddi manevi “kendinden
harcayarak” çal›flan baflka bir kurum oldu¤unu
sanm›yorum. Ne mutlu ki ben de tüm ailemiz
gibi bu gururu tafl›yorum...

2003 y›l›nda, 28 yafl›mdayken, planlanmam›fl bir biçimde,
ülkemizde göreve gelmifl en genç orkestra müdürü olarak
orkestra taraf›ndan seçildim. Orkestram›zda “Seçim sistemiyle
gelen ilk Müdür” olarak, hukuka olan ilgim ve yaflad›¤›m›z
zorluklar nedeniyle ö¤rendi¤im yasa ve yönetmelikler d›fl›nda,
kuruluflumuzda idari kademelerde dört y›l boyunca çal›flm›fl
olmam, arkadafllar›m›n bana ve ekibimize olan güveni, ayr›ca
evlilik haz›rl›¤›m›z› tek bafl›na yapmak zorunda kalan de¤erli
eflim P›nar Dalaysel Balc›'n›n anlay›fl›, benim bu sorumlulu¤u
tafl›mam için en büyük dayana¤›md›. Yönetim kurulumuz ise,
gerçekten ar› gibi çal›flan harika insanlard›. Müdür Yard›mc›m›z
Bar›fl Esen, Yönetim Kurulu üyelerimiz Ça¤atay K›l›çaslan, Esra
Tokgöz ve fiahin Uçar'la birlikte çal›flmaktan gurur duydum.
Tüm s›k›nt›lara, elele, birlikte gö¤üs gerdik. Özveri ve disiplin,
çal›flma ve baflar› için önce yöneticilerin örnek olmas› gerekti¤ini
düflündük ve bu yönde hareket ettik. Zira hiçbirimizin, hizmet
etti¤imiz sanatç›lardan farkl› davranma hakk›m›z yoktu, her
provaya, her konsere kat›ld›k. Çünkü öncelikle orkestra “sanatç›s›”
idik. Mesle¤imize olan sayg›m›z da bunu gerektirmekteydi.

Ülkemizde s›kl›kla görülen “Yönetici Saltanat›”na karfl› biri olarak,
yönetim kademesinin, sanata ve sanatç›ya hizmet etmek
oldu¤unu düflündüm her zaman. Benim için kurumun etkinli¤ini
artt›rmak, ancak sanatç›lar›n idealizmini, flevkini k›rmadan,
coflkuyla çal›flabilecekleri flartlar› yaratabilmek, en az›ndan
iyilefltirebilmekle gerçekleflebilirdi. Bu sayede, istekli, yapt›¤›
ifle inanan, seven, yöneticilerine ve devletine güvenen
sanatç›lar›n performans› artacak, sanat en ücra köflelere gidecek,
adaletli bir yönetim anlay›fl› da beraberinde huzuru getirecekti.
Zira, unutulmamal›d›r ki; kurumlar›n ve sanatç›lar›n çal›flmalar›
ve idealizmleri oran›nda adaletli flekilde desteklenmeleri,
ülkemizin sanat yaflam›ndaki en büyük yat›r›md›r.

Dile kolay, “Devlet” çat›s› alt›nda 10 y›l geçiverdi iflte. Gerçi,
“Devlet”ten öncesini de düflünürsek 12-13 y›l... Sandalye sehpa
tafl›d›¤›m›z, afifl ast›¤›m›z, kurum faturalar›m›z› ödemek için kap›



imkâns›zl›klara ra¤men flu an as›l
gerçe¤imiz, bu ülkenin sanat kurumu
olarak var olmam›z›n gerçekli¤i ve
gereklili¤idir.
E¤er bugün ben  bu kurumda ‘kad›n
sanatç›’ olarak gururla yer alabiliyorsam
bu da Atatürk Türkiye’sinin gerçe¤idir. Ve
orkestram›z›n onuncu y›l gururunu,
bugünlere kadar gelebilmesi için verilen
mücadelede yer alan bütün kurum,
kurulufllar, tüzel kifliler ve siz de¤erli
izleyicilerimizle paylaflmay› borç biliyorum.
Türkiye’de bir ilke imza att›n›z, Kültür
Bakanl›¤›ndan önce bir orkestran›n
kuruluflunu sa¤lad›n›z, örnek oldunuz.

Her zaman yan› bafl›m›zda olup bizleri destekledi¤iniz,
yaln›z b›rakmad›¤›n›z için en k›ymetlilerimiz,
vazgeçilmezlerimiz sizsiniz.

fiimdi bu düflüncelerle, her hafta birbirinden güzel eserlerin
ustal›kla seslendirilmesini sa¤layan, sahne önü ve
arkas›ndaki tüm sanatç› arkadafllar›m› ve personelimizi
selaml›yor, Bursada, siz sevgili dinleyicilerimiz sayesinde
ç›kt›¤›m›z bu yoldaki bütün kazan›mlar›m›z›n de¤erinin
bilinciyle, orkestram›z›n kuruluflunun onuncu y›l›n›
kutluyorum.

Sayg›lar›mla…

* Freemuse, dünya çap›nda müzisyen ve bestecilerin ifade özgürlü¤ünü savunan
uluslararas›, ba¤›ms›z bir organizasyon

Filiz ÖZSOY SOYSAL
BBDSO 2004-2007 Sezonları Müdürü
Keman Sanatçısı
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Yer; Türkiye Cumhuriyeti

Bir ülke düflünün ki müzik ve müzisyenler
bask› ve sansüre maruz kal›yor, yer Güney
Afrika. Bir ülke düflünün ki çocuklar›n
mülteci kamplar›nda flark› söylemeleri
yasak, müzik ve flark› ad›na sadece “Allah-
ü Ekber” diye ba¤›rmalar› serbest, yer
Afganistan. Bir ülke düflünün ki; kad›n
flark›c›lar›n toplum ve topluluk önünde
flark› söylemeleri yasak, yer ‹ran. Bir ülke
düflünün ki rejime muhalif sanatç›lar›n
radyo ve televizyona ç›kmalar› yasak ve
bu sanatç›lar›n konserleri polis taraf›ndan
provoke ediliyor, yer Zimbabwe.  Bir ülke
düflünün ki Hard-Rock tarz› müzik yapmaya yeltenen bir
genç flark›c› derhal hapsi boyluyor, yer Fas.  Bir ülke
düflünün ki; kitlesel müzik konserleri öteden beri süregelen
yasaklar aras›nda, yer Suudi Arabistan.

Bunlar Freemuse*’nin araflt›rmalar›ndan baz›lar›…

fiimdi; bir ülke düflünün ki bir deha ç›k›yor, bu yasaklar›n
daha da fazlas›n›n neden oldu¤u durumu muhteflem bir
orkestra flefi gibi yöneterek kontrol alt›na al›yor, hatta bir
gecede yap›lmas› imkâns›z devrimler yap›yor, halk›n›
ça¤dafl yaflam alg›s›yla tan›flt›r›yor. Ülkesinin kaderini
de¤ifltiriyor. O, dünyan›n en önemli liderlerinden biri;
Mustafa Kemal Atatürk. Yer Türkiye Cumhuriyeti…

Biz Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras› sanatç›lar› ve
siz de¤erli izleyenlerimiz  bütün bunlar›n fark›ndal›¤› ve
orkestram›z›n  Bursa’n›n en önemli de¤erlerinden biri
oldu¤u bilinciyle on y›l›m›z› geride b›rakt›k. Evet, belki
salonumuz yoktu, kadrolar›m›z eksikti. Bir çok



K›n›k, Sn. Fahriye Demirbilek, Sn. Egemen
Kerpiççiler’e, Yönetim Kurulu Baflkan›
Orkestra fiefi Sn. Orhan fiall›el’e, her türlü
deste¤ini bizlerden esirgemeyen kurucu
müdürümüz Sn. Ahmet Borova’ya, bizimle
birlikte y›lmadan, yorulmadan çal›flan
de¤erli memurlar›m›za sonsuz
teflekkürlerimi sunuyorum.

Yaflad›¤›m›z her türlü olumsuzlukta, ayn›
kararl›l›k ve özveri ile amaçlanana do¤ru
ilerleyen, hedeflerinden flaflmayan de¤erli
yönetim kurulu üyesi arkadafllar›m ile
birlikte çal›flmaktan ve Bursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestram›zda Müdürlük görevini

yapm›fl olmaktan onur duyuyorum.

Sürekli geliflim göstererek ilerleyen orkestram›z›n yoluna
ayn› kararl›l›kla devam edece¤ine, nice 10 y›llarda çok
daha ileri düzeyde, daha iyi imkânlara ulaflaca¤›na
inanc›m sonsuzdur.

Dostoyevski, roman›nda Prens Miflkin’e “Dünyay› güzelli¤in
kurtaraca¤›n›” söyletir. Bu sözü somut bir güzellik olarak
alg›lad›¤›m›zda eksik kalaca¤›n›, ama içine “sanat”› alacak
flekilde soyut bir güzellik ima etti¤ini düflündü¤ümüzde
gerçek anlam›na kavuflaca¤›na inan›yorum.

Zorluklar›n taç yapraklar›n› samimi çabalar›n›z›n imbi¤ine
koydu¤umuz ve her hafta izleyicilerimize kavramsal
güzelli¤in esans›n› sundu¤umuz konserlerimizde, bir
anl›¤›na ‘var’ etti¤imiz eserleri bizlerle paylaflan ve yaflayan
sayg›de¤er dinleyicilerimize sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum.

Sibel AYHAN
BBDSO 2007-2009 Sezonları Müdürü
Flüt Sanatçısı
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“An”ı anlamlı kılmak...

Zaman›n bölünemeyecek kadar k›sa
parças› "an"d›r ve bahsi geçen an’› anlaml›
k›lmak yaflad›¤›n›n fark›nda olan,
insano¤lunun bilinen bafllang›c›ndan beri
en önemli amac› olmufltur. Bu amaca
ulaflmak için, evrensel de¤eriyle sanattan
daha güzel bir araç düflünülemez.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de
sanat›n önemini “Bir millet sanattan ve
sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata
malik olamaz. Böyle bir millet bir aya¤›
topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse
gibidir. Sanats›z kalan bir milletin hayat
damarlar›ndan biri kopmufl olur” sözüyle taçland›r›r.

Sanatsal var oluflumuzu anlamland›ran ve bize güç veren
en önemli düflüncemiz, tüm bak›fl aç›lar›n› kuflatarak,
toplumun bir bütün halinde yükselmesini sa¤lay›c›
çal›flmalarda bulunmak olmufltur. ‹dari görevimiz, sanatla
baflarmay› hedefledi¤imiz bu düflüncemizin alt yap›s›n›n
oluflumunda ve gerekli iletiflimin sa¤lanmas›nda çok
büyük vesile olmufltur. Oldu¤umuz noktay› hiçbir zaman
yeterli görmeden, sürekli ve sürdürülebilir mükemmelli¤i
hedefleyerek yapt›¤›m›z çal›flmalar, kurumumuzun misyon
ve vizyonunu daha da gelifltirmifl, sanatsal olarak
ulaflt›¤›m›z seviye ve baflar›lar›m›z inanc›m›z› daha da
güçlendirmifltir.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestram›zda asli görevim
olan Flüt sanatç›l›¤›n›n yan› s›ra iki y›l süresince yürüttü¤üm
Müdürlük görevinde her türlü sorumlulu¤u ve görevi
benimle paylaflan Müdür Yard›mc›lar›m Sn. Duygu Özler,
Sn. K. Özgür Koç ve Sn. ‹lker K›ro¤lu’na, Yönetim Kurulu
Üyeleri Sn. Özgün Çak›c›, Sn. Esra Tokgöz, Sn. Murat



sonra ülkesine dönme anlaflmas›yla).
Sanatç›lar için özel yasa ç›kartt›. Böylece
bu günlere o yollar afl›larak gelindi.
Bursa Senfoni Orkestras› kurulal› 10 y›l
oldu. Konserleriyle bölgeye hizmet
vermeye bafllad›. Bu on y›lda orkestra
nas›l bir yol çizdi. Orkestran›n özelli¤i,
“Bölge” s›fat›n› tafl›mak, bu s›fat› ile her
Cuma Bursa içinde ve Bursa’n›n il ve
ilçelerinde halkla buluflmak ve çocuklar›
e¤itim konserleriyle bilgilendirmektir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
bünyesinde Güzel Sanatlar Müdürlü¤ü
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›
sezonluk program›yla, her y›l Ekim ay›n›n
bafl›nda Bursa halk›n› buluflturuyor. Yerli

ve yabanc› flef ve solistlerle, gerek yurt içinde, gerek yurt
d›fl›nda, Ülkemizi ve Bursa'm›z› dostluk notalar›yla
tan›tmaktad›r.
Türkiye'nin her alanda ça¤dafllaflmas› için, 'Sanat›n
toplumsal yaflam›n ayr›lmaz bir parças› durumuna
gelmesinin zorunlu oldu¤una inanan Atatürk, Cumhuriyeti
yaflatacak devrimleri gerçeklefltirirken, kültür ve sanat'›
öne ç›karm›fl, sanata ve sanatç›ya ayr› bir önem vermifltir.
Etkinlikleriyle kültür ve sanat yaflam›m›zda önemli bofllu¤u
dolduran Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›, yurtd›fl›
konserleri ve turneleriyle, çoksesli müzi¤in tan›t›lmas›na,
sevilmesine, yayg›nlaflt›rmas›na, ülkemizin ve kültürel
de¤erlerimizin tan›t›lmas›na gelecek y›llarda da katk›
sa¤layacakt›r. Yüzy›llar boyunca toplumsal yaflama yön
veren, onu zenginlefltiren, bireyin düflüncesini ve
be¤enisini gelifltiren bir kültürel olgu olarak müzik, evrensel
boyut kazanarak uygarl›klar›n ilerleme sürecinde belirleyici
rol oynam›flt›r.

Orkestram›z›n kurulufl aflamas›nda eme¤i geçen ve
adlar›n› sayamad›¤›m tüm arkadafllar›ma baflta Sn. Ahmet
BOROVA olmak üzere teflekkür ederim. Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestras›'na ve yeni Orkestra fiefimiz
‹nci ÖZD‹L’e nice baflar›l› y›llar dile¤i ile, de¤erli sanatç›
arkadafllar›ma ve kurum çal›flanlar›na esenlikler diliyorum.

Meltun KADIO⁄LU
BBDSO
2009-2010 Konser Sezonu Müdürü
Fagot Sanatç›s›
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Müzik evrensel bir birlefltiricidir

‹ki ortak fikir bir olur, sonuç ve karar
Bursa Bölge Senfoni Orkestrasını do¤urur.

Bundan 10 y›l önce 04 Aral›k 1999'da
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›,
Kültür Bakanl›¤›'na resmen devredildi.
Ortak fikir sahipleri baflta, o dönemin
Büyükflehir Belediye Baflkan› Sn. Erdem
SAKER ve Uluda¤ Üniversitesi Rektörü
Sn. Prof. Dr. Ayhan KIZIL'd›. Büyük
cesaret göstererek ve riskleri göze alarak
bugünkü Senfoni Orkestras›'n›n temellerini
att›lar. Yine o zamanlarda Bursa'ya
bakt›¤›m›zda, çal›flan, geliflen, büyüyen
fabrikalar›, hemen hemen her semtteki
yan sanayileri, servisle iflçilerin tafl›nd›¤› ve üretimin
yükseklerde seyretti¤i dönemi görebiliriz.
Sn. Baflkan›m›z Erdem SAKER ve Sn. Prof. Dr. Ayhan
KIZIL Hocam›z bir sohbette Bursa'n›n eksi¤ini dile getirip,
elele vererek “Çoksesli Müzi¤in Yayg›nlaflt›r›lmas›”
düflünülerek, senfoni orkestras› kurma fikrine ulafl›l›yor
ve bir kaç y›l içinde orkestraya s›nav açarak, 54 kiflilik
kadro belirlemesiyle, Kültür Bakanl›¤›'na ba¤l› di¤er
orkestralar›n ayn› yönetmeli¤iyle çal›flmalar›na
04.12.1999'da bafllat›l›yor.

Senfoni 1996-1999 Aral›k ay›na kadar Uluda¤ Üniversitesi
Rektörlü¤ü’ne ve Bursa Büyükflehir Belediye’si Kültür,
Sanat ve Turizm Vakf›na ba¤l›yd›. Orkestran›n dan›flmanl›¤›
için o y›llar›n büyük adam› ve orkestra flefi rahmetli Sn.
Hikmet fiimflek getirilmiflti. Zeki ve tecrübeli fikirleriyle
hemen “Bölge” ismiyle Bakanl›kla diyaloga geçerek, ikna
edip, orkestra'n›n bakanl›¤a ba¤lanmas›na yard›mc› oldu.
Rahmetli Hikmet Hoca, ülkemizde ‹zmir Orkestras›'n›n
kurulufluna, Çukurova Orkestras›'n›n kurulufluna ve Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestras›'n›n kurulufluna yard›mc›
olmufltur. Kurdu¤u çoksesli korolarda da bir çok sanatç›,
ülkemizde onun sayesinde çokseslili¤e hizmet
vermektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluflundan hemen sonra Atatürk,
güzel sanatlar›n geliflmesi ve Bat› Müzi¤i'nin ülkemizde
yer almas› için, ilk olarak Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras›'n› kurdu, yetenekli çocuklar› daha küçük
yafllarda e¤itimleri için Avrupa'ya gönderdi (e¤itimden



Bursa’nın
Senfoni

Orkestrası’nınÖyküsü
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Sanatçı, izleyicinin gözlerini bazen
tam karflımızda durup da gözden
kaçan güzelli¤e açmalıdır.

Kenn Backhaus



müzisyenler taraf›ndan kurulur ve bir
anlamda, orkestran›n kurulmas› için ilk
tafl da konulmufl olur. Aç›l›fl konseri, 8
Ocak 1995 günü, Ahmet Vefik Pafla
Tiyatrosunda gerçeklefltirilir.

Bursa'n›n sanat camias› flehirdeki bu yeni
oluflumdan etkilenerek, oda orkestras›n›
gelifltirmek üzere giriflimlere bafllar. 1995
y›l›nda yeniden yap›lanan Bursa Filarmoni
Derne¤i, oluflumu hayata geçirmek üzere
kollar› s›var. Filarmoni derne¤inin,
o dönemde orkestra kurulumuna bafl
koyan yönetim kadrosu Ali Özçelebi,
Ayhan K›z›l, Erhan O¤ul, Abdullah Uz,
‹smail ve Gülay Gö¤üfl, Ramazan Akkufl
ve Ulcay Ak›n’dan oluflur. Ayr›ca
yönetimde olmasalar da, ‹smail Bozkaya,
Nihan Özmutlu, Mehdi Kamruz, Ulviye
Özer, Fethiye Sanl›kol, Parkan Sanl›kol,
Sezan Kaya ve kay›tlara geçmeyen pek
çok isimsiz kahraman da tüm olanaklar›n›,

kurulacak orkestra için seferber edecektir. Onlar›n bu
gönül ba¤lar› hiçbir zaman kopmayacakt›r.

ursa'da bir senfoni orkestras› 
oluflturulmas›na dair ilk fikirler, 
1994 y›l›nda Uluda¤ Üniversite-

si’nin (U.Ü.) akdemisyenleri olan Ramazan
Akkufl, Abdullah Uz ve ‹smail Gö¤üfl'ün
zihinlerinde canlan›r. Dönemin Rektörü
Ayhan K›z›l’›n, Rektör Yard›mc›s› Erhan
O¤ul'un ve sonraki Rektör Yard›mc›s›
Orhan Özcan'›n fikri benimsemeleri
sonucu, E¤itim Fakültesi'nde görev
yapmakta olan Azeri Besteci Hasan
Ad›güzelzade'ye dan›fl›l›r. Ad›güzelzade,
fikri heyecanla karfl›lar ve hemen harekete
geçerek, o dönemde Azerbaycan’da
çeflitli kurumlarda çal›flmalar›n› sürdüren
müzisyenler olan Beyaz›t Ahundov, Sevda
Neymanzade, Yusuf Hasanov ve Elhan
Necefov’u Bursa’ya davet eder. Ad› geçen
müzisyenler, bu davet üzerine Bursa’ya
gelip, kadro yoklu¤undan, U.Ü.'nin çeflitli
fakültelerinden derlenen kadrolar› ile
E¤itim Fakültesi’nde ö¤retim görevlisi
olarak çal›flmaya bafllarlar. Bugünkü B.B.D.S.O.’n›n ilk
ad›m› olan Uluda¤ Üniversitesi Oda Orkestras›, bu
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31 Temmuz 1996 tarihinde, üniversite,
belediye ve filarmoni derne¤i aras›nda
üçlü bir protokol haz›rlan›r. Bu protokole
göre yayl› çalg› sanatç›lar›n›n Uluda¤
Üniversitesi bünyesinde geçici iflçi,
bahç›van gibi çeflitli statülerde, nefesli ve
vurmalı çalg› sanatç›lar›n›n ise, Bursa
Büyükflehir Belediyesi Kültür Sanat ve
Turizm Vakf› bünyesinde yine ayn› flekilde,
geçici iflçi statüsünde finanse edilmeleri
karar› ç›kar. Protokole göre, nefesli ve
vurmalı çalgıları da belediye alacakt›r.
Orkestra fiefli¤ine Hasan Ad›güzelzade,
Müdürlü¤üne Abdullah Uz, Teknik
Müdürlü¤üne ise ‹smail Gö¤üfl getirilir. Ve
orkestra, “Bursa Filarmoni Orkestras›” ad›n›
al›r.

luda¤ Üniversitesi Yayl› Çalg›lar Oda Orkestras› 
fiilen kurulmuflur kurulmas›na fakat, bu yayl› çalg›lar
orkestras›na nefesli çalg›lar›n da dahil edilerek

senfonik bir orkestra oluflturulmas› as›l hedeftir.

Bu fikrin yarat›c›lar›ndan olan, dönemin e¤itim fakültesi
ö¤retim üyelerinden ‹smail Gö¤üfl ve Hasan Ad›güzelzade,
yine dönemin Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Erdem
Saker'e giderler.
Bursa'da senfonik bir orkestra olmas› fikrini, bir baflkas›n›n
a¤z›ndan da duymak, üniversite y›llar›ndan beri bu hayali
kuran Erdem Saker'i heyecanland›r›r. Konuyu Belediye
Meclisi'ne aktard›klar›nda, meclisten oy birli¤i ve alk›fllar
aras›nda destek bularak, birlikte hemen çal›flmalara
bafllarlar.
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Belediye sahnede
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 zamanlar Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar›'n› henüz bitirmifl olan genç 
sanatç›lar ‹lker K›ro¤lu ve Özgün Çak›c›, bir

gazete ilan› sonucu aç›lacak olan s›nav› ö¤renirler. Ve,
bugün orkestra sanatç›lar›m›z aras›nda bulunan ‹lker
K›ro¤lu ve Özgün Çak›c›, yap›lan bu s›navla, orkestran›n
ilk nefesli çalg› sanatç›lar› olurlar.

Hemen ard›ndan aç›lan yayl› çalg›lar s›nav›nda ise, yine
bugün orkestram›z sanatç›lar›ndan olan Elif Çatal
(Kılıçaslan), Elif Büyükiflliyen (Esen) ve Selim Karg›n,
Bursa'ya gelen ilk yayl› çalg› sanatç›lar› olurlar. Hemen
ard›ndan Murat K›n›k da onlara kat›l›r.

Ekim ay›nda yap›lan ikinci nefesli çalg›lar s›nav› sonucu,
Nazl› Ercanl›, Gonca Elitok, Bar›fl Esen, U¤ur Kayran,
Özgür Turgut ve Erbil Ayd›nl› kadroya dahil olur.
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‹lk gelenler

Bursa Büyükflehir Belediyesi Nefesli Çalg›lar Toplulu¤u
da kurulma yolundad›r. Ancak nefesli çalg›lar kadrosu
henüz eksik oldu¤u için, eksikler tamamlanana kadar,
solo ve oda müzi¤i konserleri yaparlar. Bunlar›n ilki,
Tayyare Kültür Merkezi’nde, “Bursa Belediyesi Kültür
Sanat ve Turizm Vakf› Nefesli Çalg›lar Toplulu¤u Tan›t›m
Konseri” ad›yla gerçeklefltirilir. Hatta Bursa fiehirleraras›
Otobüs Terminali aç›l›fl› da nefesli beflli ile klasik müzik
eflli¤inde yap›l›r.



üm nefesli ve vurmal› çalg›lar›n belediye taraf›ndan
sat›n al›narak tamamlanmas›n›n ard›ndan, provalar
h›zla bafllar. Bursa Senfoni Orkestras›, fiilen kurulur

ve ilk konserini bu isimle 30 Haziran 1997 tarihinde,
Tayyare Kültür Merkezi’nde, Bursa Festivali kapsam›nda
gerçeklefltirir.

Bu s›rada Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras› jürisi
taraf›ndan yap›lan s›navlarla, orkestra kadrosu genç
sanatç›larla genifllemektedir. Özlem Past›rmac›o¤lu
(Acaro¤lu), Aylin Ensoy (Çakıcı), Fulya Öztunay (Aybars),
Bertugan Albayrak, Ayflegül Baytöre (Ayvazo¤lu) ve
Duygu Borova (Özler) orkestraya kat›l›rlar.

Bir üniversite ve bir belediye el ele vererek Türkiye
tarihinde ilk kez bir orkestra kurmufllard›r.
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Bursa Senfoni
Orkestrası
kuruluyor
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Türkiye'nin bu en genç orkestras› Bursa halk›ndan ald›¤›
büyük destekle, çal›flmalar›na heyecanla bafllar. Dönemin
rektörü Prof. Dr. Ayhan K›z›l ve Büyükflehir Belediye
Baflkan› Erdem Saker, orkestran›n kurucu ve koruyucular›
olurlar.

S›navlar devam etmektedir. fiahin Uçar ve Egemen
Kerpiççiler de kadroya kat›l›rlar.



urumsal yönden at›l›mlar sürerken, olay›n bir 
baflka yüzü de vard›r: Bursa'ya gelen Ankara ve
‹zmir konservatuvarlar›ndan henüz mezun olan,

okul y›llar›nda 11-12 yafl›ndan bu yana hep birlikte, ayn›
s›ralar› paylaflan, neredeyse kardefl gibi olmufl, çiçe¤i
burnunda sanatç›lar›n yeni hayatlar› bafllar. Ço¤u ayn›
evi üç, dört, hatta en bafllarda yedi kifli paylafl›r. O dönem
için flartlar hiç de kolay de¤ildir. Asgari ücretten pek de
farkl› olmayan bir gelirleri vard›r. Üniversite ve belediyenin
elele vererek yoktan var etti¤i kadrolar›yla, genç sanatç›lar
da kurucular› gibi fedakarl›klar göstererek, orkestralar›na
sahip ç›karlar. Art›k konu bir okul ya da ifl iliflkisinden
ç›km›fl, bir kader ortakl›¤›na dönüflmüfltür.

1997 Ekim’inde, orkestra bir Cumhuriyet bayram› konseri
gerçeklefltirir. Böylece, Tayyare Kültür Merkezi’nde, ayda
bir kez düzenli konserler verilmeye bafllan›r.
Üniversite ve belediyenin küçük bebe¤i, baflar›lar›,
büyüyen kadrosu ve projeleriyle kab›na s›¤mamaya
bafllam›flt›r. Rektörlük ve baflkanl›k makamlar›n›n
çabalar›yla süren proje, kiflilere ba¤l› olmak yerine
kurumsal bir kültür de¤eri olarak “Devlet” çat›s› alt›na
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Yeni bir hayat
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girmelidir art›k. Dönemin Kültür Bakanl›¤›’na birçok defa
baflvuruda bulunulur. Ancak cevap bu yönde bir hazırlı¤ın
olmadı¤ıdır. Sanatç›lar›n Erdem Baflkan ve Ayhan Hoca'ya
olan güvenleri tamd›r, ancak görevlerinin sona ermesiyle
birlikte, makamlar›n el de¤ifltirmesi zaman› da
yaklaflmaktad›r.

Bu amaçla, baflta Erdem Saker olmak üzere, pek çok
etkin isim, Bursa Orkestras›’n›n art›k devlet bünyesine
al›nmas› için Kültür Bakanl›¤› ile görüflmeler yapar.
Ne de olsa flehirde haz›r kurulmufl bir orkestra vard›r.
Bakanl›¤›n yapmas› gereken çal›flmalar yar›ya inmifltir.
Hatta o dönem gönüllü olarak orkestran›n idari ifllerini
yürüten isimlerden Özgün Çak›c›, bizzat bakanl›¤a gider.
Bursa’da olanlar› ilk a¤›zdan anlatarak, orkestralar›na ve
büyük özveri ile tüm flartlara karfl›n kurumu terk etmeyen
sanatç› arkadafllar›na kadro verilmesini ister. Fakat tüm
bu samimi çabalara karfl›n, bakanl›ktan gelen yan›t,
Bursa’da bir orkestra kurulmas›n›n düflünülmedi¤idir.
Bakanl›¤›n genç sanatç›lara önerisi ise, di¤er kurumların
sınavlarını beklemeleridir.



u arada, Ekrem Bar›fl›k’›n genel sekreterli¤indeki 
Kültür Sanat ve Turizm Vakf› ve Ruhi Özeke 
baflkanl›¤›ndaki Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Kültür

ve Spor Dairesi de genç sanatç›lar›n flartlar›n› iyilefltirmek
için canla baflla çabalamaktayd›. Bu s›rada konserler
devam etmekte, erkek sanatç›lar sandalye, sehpa ve a¤›r
enstrümanlar› tafl›y›p, ço¤u kez kamyonet arkas›nda
enstrümanlarla beraber, zedelenen konser k›yafetleriyle
yolculuk yapmak zorunda kalmaktayd›. Bayan sanatç›lar
ise, bulunamayan notalar› flef partisyonundan kesip,
yeniden parti parti yap›flt›rarak, adeta yoktan nota var
etmekteydiler. Dünyadaki hiçbir orkestrada örne¤i
görülmemifl bir özveri sergilenmekteydi.

Tüm bu belirsizlikler sürerken, fiahin Uçar'›n akl›na büyük
müzik misyoneri ve orkestra flefi Hikmet fiimflek'ten yard›m
istemek gelir. Ne de olsa orkestradaki hemen herkesin
ö¤retmeni olmufltur.

Türkiye'deki sanat  kurumlar›n›n çok büyük bir bölümünü
tek bafl›na kurmufl olan de¤erli hocam›z Hikmet fiimflek,
Bursa'ya davet edilir.

Salondan sahneye nakliyat
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ncak bu davet öyle kolay olmaz. Orkestra o kadar
derin bir umutsuzlu¤a kap›lm›flt›r ki, kimse Hikmet
Hoca’n›n o yo¤un program› aras›nda ifllerini b›rak›p

Bursa’ya, bir avuç yeni mezun sanatç›n›n kurdu¤u bu
toplulukla ilgilenmeye gelece¤ine inanmaz. fiahin Uçar,
Ankara’ya, Hikmet Hoca ile görüflmeye gider ve O’na her
fleyi anlat›r. Gelecek olursa tüm belediye ve üniversitenin
kendisini bekledi¤ini, fakat gelmezse tüm bu gençlerin
derin bir hayal k›r›kl›¤› ve ne zaman bitece¤i belli olmayan
bir iflsizlikle evlerine dönmek zorunda kalacaklar›n› söyler.
Bu anlatt›klar›n›n sadece ikinci bölümü do¤rudur. Çünkü
o s›rada belediye ve üniversitenin Hikmet fiimflek’le
görüflüldü¤ünden haberleri bile yoktur!

Fakat Hikmet Hoca, böyle bir ça¤r›ya duyars›z kalmaz
ve 1998 y›l› May›s ay›nda Bursa’ya gelir. Herkes heyecanla
kendisini beklemektedir. Bu geliflme orkestradakiler için
en büyük ve belki de o günlerdeki tek kurtulufl yoludur!
Hemen Erdem Saker ve Ayhan K›z›l ile buluflurlar. Hikmet
Hoca, bu yeni oluflumu görünce hem çok heyecanlan›r,
hem de bu iflin tüm zorluklar›n› en iyi bilen kifli olarak, iki
baflkana da flaka yollu “Böyle bir ifle kalk›flmak için
delirmifl olmal›s›n›z.” der. Ancak bir müzik neferi olarak,
her konuda tam destek sözü verir.

Tüm olanaklar›n› seferber edecek, yeni kurumun sanat
dan›flman› ve yol göstericisi olacak, devlet kadrosuna
geçene kadar tüm yükü üstlenecektir. Bunlar›n karfl›l›¤›
olarak ise, kendisi için hiçbir ödeme istemez, yaln›zca
masraflar›n›n karfl›lanmas›n› talep etmektedir. Ayr›ca
orkestra devlete ba¤lan›r ba¤lanmaz, art›k kendi ayaklar›
üzerinde durmaya bafllad›¤›nda, görevini gençlere
devredip ayr›laca¤›n› da ›srarla belirtir. Böylece karfl›l›kl›
anlafl›l›r ve kurumsal yap› üzerine toplant›lara bafllan›r.
Büyükflehir Belediyesi’nin sanat dan›flmanl›¤› teklifini
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Hikmet fiimflek Bursa’ya geliyor
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sadece orkestra kurulana dek fahri olmak üzere kabul
eden Hikmet Hoca, herkese, tabii en baflta Kültür
Bakanl›¤›’na flu soruyu sorar:
“Bir tek orkestra kurarak befl flehre ve onlar›n ilçelerine
klasik müzi¤i götürmek istemez misiniz? ‹flte ülkemizin
ilk “Bölge” orkestras› Bursa'da kurulacak!”



ikmet fiimflek'in bu çabalar› sonuç alma yolunda
ilerlerken, bu genç orkestran›n, kadrolu bir flefi, 
kadrolu bir müdürü ve yönetim kurulu olmas›

gereklili¤i ortaya ç›kar. fieflik için çeflitli isimler aras›nda
Hikmet fiimflek asla kendi ad›n› geçirmez.

Uzun toplant›lar boyunca, çeflitli isimler konuflulmaktad›r.
fiahin Uçar bu kez, o s›ralar yurtd›fl›ndan yeni dönmüfl
olan genç flef Orhan fiall›el'i tan›flmak ve görüflmek üzere
Bursa'ya davet eder. Hikmet Hoca ve orkestran›n oluru
üzerine, fiall›el'e orkestra flefli¤i teklif edilir.

Hikmet Hoca'n›n demokratik bir sanatsal ve idari
yap›lanma için flart kofltu¤u yönetim kurulu ise, di¤er tüm
orkestralarda oldu¤u gibi orkestra sanatç›lar› içinden
seçilecektir. Böylece orkestranın sanat dan›flman› Hikmet
fiimflek, müdürü Abdullah Uz, müdür yard›mc›s› fiahin
Uçar, flefi Orhan fiall›el olur.

Orkestray› temsilen ise, Ayflegül Baytöre (Ayvazo¤lu),
Özgün Çak›c› ve Özlem Past›rmac›o¤lu (Acaro¤lu) orkestra
üyeleri taraf›ndan seçilirler. Sevgili Hikmet Hoca, henüz
resmi geçerlili¤i
olmasa da
demokrasiye
olan inanc›yla
gönüllü bir
yönetim kurar.
Bu esnada 30
kifliye yaklaflan
kadroya bir
s›nav daha aç›l›r.

26

Orkestraya flef aranıyor
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Esra Tokgöz, Sibel Baflp›nar (Güçlü), Zeynep Soyberk,
Hande Taban, Murat Baflman, P›nar Dalaysel (Balcı),
Evrim Arslan, Ça¤atay K›l›çaslan, Burç Balc›, Mert Kocaili,
Do¤ufl Ünver ve Zeycan Coflkuno¤lu orkestraya yeni
kat›lan isimlerdir.

Yeni gelen genç sanatç›lar, k›sa zamanda bakanl›k
kadrosuna geçeceklerini beklerken bu süreç uzar.

Orkestran›n
geniflleyen kadrosu
ile her hafta düzenli
konserler verilmeye
bafllan›r. Art›k,
flehrin en s›k
etkinlik yapan
müzik kurumu,
Bursa Senfoni
Orkestras›’d›r.



ursa'da bunlar olurken, ülkedeki çeflitli devlet
sanat kurumlar› y›llar sonra ilk defa s›nav 
açmaktadır. Ancak orkestra sanatç›lar›, kurumlarına

olan duygusal ba¤larından ötürü bu sınavlara girmek
dahi istemezler. O kadar büyük bir dayan›flma ortam›
oluflur ki, Erdem Baflkan “biraz az yol yapar›m, ayaklar›m›z
çamurlan›r ama orkestray› yaflat›r›m, ruhlar›m›z temizlenir.”
fleklinde düflünmektedir.

Orkestran›n kadrosu art›k 40 kifliye yaklaflsa da, hala
yetersizdir. Bazen öyle çaresiz kal›n›r, takviye sanatç›
bulmak o kadar imkans›z hale gelebilir ki, bazı sanatçılar
eksikleri tamamlamak için bir enstrümandan di¤erine
koflarlar. Orkestrada ifller oldukça a¤›rd›r fakat genç
sanatç›lar›n enerjileri asla tükenmez. Bir taraftan kendi
kurumlar›n›n neredeyse tüm yükü üstlerindedir.
Belirsizlikler, gelecekle ilgili kayg›lar hep ak›llar›na tak›l›r.
Fakat di¤er taraftan da, kendileriyle neredeyse yafl›t bir
kuruma, Uluda¤ Üniversitesi Devlet Konservatuvar›’na
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Belirsizli¤e direnifl
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destek olmak için ellerinden geleni yaparlar. Pek ço¤u,
bu genç kurumun genç ö¤retmenleri olarak
konservatuvarda görev al›r. Bu kez ileride belki ayn›
sahneyi paylaflacaklar› ö¤rencilerin sorumlulu¤u da
omuzlar›ndad›r. ‹ki kurum aras›ndaki do¤al ba¤, ileride
her zaman varl›¤›n› koruyacakt›r.

Hikmet Hoca, bu s›rada s›k s›k Kültür Bakanl›¤›’n›n
koridorlar›n› arfl›nlamakta, Türkiye'de kendisinden baflka
kimsenin yapamayaca¤› flekilde, o eflsiz ikna yetene¤i
ile bürokratlara, orkestran›n kurulmas› için, kendi deyimiyle
“Size sanat ad›na emrediyorum!” demektedir.



ültür Bakanl›¤›, Türkiye’nin ilk “Bölge” 
orkestras›n›n kurulmas›nı kabul eder. Ancak 
Hikmet Hoca, di¤er orkestralardan farkl› bir yap›da

olmas›n› düflündü¤ü bu orkestranın bölge konserlerini
gerçeklefltirebilmesi için gerekli çalıflmaların yapılmasını
ister.

Bunun üzerine tüm orkestra kültürpark içerisindeki, y›llar
sonra ad› “Hikmet fiimflek Salonu” olacak olan prova
salonunda toplant›lar yaparak maddeleri tart›flmaya
bafllarlar. Bu toplant›lar öyle hararetli ve idealistçe
geçmektedir ki, yemek molas› bile vermeden, bazen
akflam bafllay›p sabah›n ilk ›fl›klar›yla sona eren
toplant›larda, orkestra sanatç›lar›n›n nota sehpalar›
aras›nda uyuya kald›klar› bile olur. Bu uykusuz gecelerin
sonundaysa, Hikmet fiimflek'e bir taslak gönderirler.

Ancak Kültür Bakanl›¤›'n› ikna eden ve tam 120 kiflilik
kadro için olurunu alan Hikmet Hoca, orkestra kadrolar›n›n
Maliye Bakanl›¤›’nda  bekledi¤ini ö¤renince, herfleyden
önce, derhal üç kiflilik bir heyet olarak Ankara'ya gidilmesi
gerekti¤ini orkestraya iletir. Demokrasiye sonuna kadar
inanan ve güvenen Hikmet fiimflek, fief Orhan fiall›el'in
yan›s›ra, orkestra sanatç›lar› ad›na da bir kiflinin seçilmesini
ister. Sanatç›lar› temsilen de Burç Balc›'n›n seçilmesi
sonucu, üç kiflilik bu heyet Maliye Bakanl›¤›’na gider.

Hikmet Hoca'n›n ikna tekni¤i sonucunda heyet, elinde
54 kiflilik kadro onay›yla bakanl›ktan ç›kar.

Hiçbir idari memuru, yard›mc› hizmetler personeli olmayan,
Kültür Bakanl›¤›’n›n bu en yeni orkestras›n›n sanatç›lar›,
kendi sözleflmelerini ve kadro yaz›flmalar›n› dahi kendi
elleriyle yazmak zorunda kal›rlar. Kültür Bakanl›¤›’ndan
olur al›nm›fl, ancak iflleyiflte hiçbir fley de¤iflmemifltir.
Enstrümanlar›n tafl›nmas›ndan tutun, sahne

düzenlemesine, afifllerin haz›rlan›p as›lmas›ndan, tüm
yaz›flmalara kadar her ifli hala bu genç idealist sanatç›lar
üstlenmektedir. Böylece sahneyi düzenleyip, fotokopi
mürekkebi soluyan, ve nihayet sahnede enstrümanlar›n›
ellerine alabilen sanatç›lar›n, elleri titrese de, kimi bel f›t›¤›
sorunu, kimi göz bozuklu¤u yaflamaya bafllasa da
idealizmlerinin önünde hiçbir zorluk duramaz. Herkes bir
arada tek yumruk olmufltur ve her ifli kendileri
üstlenmifllerdir.

Türkiye’nin ilk “Bölge” orkestrası

28
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Bu çalıflmalar devam ederken Prof. Dr. Ayhan Kızıl bir
resital için Devlet Sanatçısı piyanist ‹dil Biret’i Bursa’ya
davet eder. Amaç bir konser piyanosu almaktır. Biret’in
yardım etmeyi kabul etmesi sonucu, Prof. Dr. Ayhan Kızıl
konserin davetiyelerini adeta kapı kapı dolaflarak Bursalı
ifl adamlarına ba¤ıfl karflılı¤ı da¤ıtır.
Konserden sa¤lanan gelirle; mülkiyeti üniversitenin,
kullanım hakkı orkestranın olmak üzere, bugün orkestranın
halen kullandı¤ı tam kuyruklu güzel bir konser piyanosu
satın alınır.
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u arada, hala resmi olmasa da, Hikmet fiimflek’in
kurum içi demokrasiye olan sars›lmaz inanc› 
nedeniyle, yönetim kurulu seçimleri yenilenir. Yeni

kadro; Hikmet fiimflek, Abdullah Uz ve Orhan fiall›el’in
yan› s›ra, flu isimlerden oluflur: fiahin Uçar, Özgün Çak›c›,
Burç Balc›, Özlem Past›rmac›o¤lu (Acaro¤lu) ve Ayflegül
Baytöre (Ayvazo¤lu).

Orkestra o kadar büyük bir s›k›nt› içindedir ki, prova
salonundaki temel hijyen malzemeleri ve notalar için flart
olan fotokopi ka¤›tlar› ve mürekkebi için bile kaynak
bulunamaz. Sanatç›lar, böyle temel ihtiyaçlar› karfl›lamak
için bir fon olufltururlar. Yaklafl›k olarak asgari ücrete efl
de¤er olan maafllar›ndan, bir de bu fona katk›da
bulunurlar. Ne de olsa, her fley orkestram›z içindir…

B
‹lk yönetim kurulu
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ursa Senfoni Orkestras›n›n, “Kültür Bakanl›¤›” 
çat›s› alt›na al›nmas› art›k neredeyse kesinleflmifltir.
Ancak, Bakanlar Kurulu’nun “Bursa'da bir Devlet

Senfoni Orkestras› kurulmas› hakk›ndaki karar›” gere¤i,
daha önce girdikleri sınavlar devlet adına yapılmadı¤ı
için, geçersiz hale gelmifltir...

1999 y›l›n›n Ekim ay›nda, zaten y›llard›r çal›flt›klar›, ismi
ise yeni de¤iflmifl olan kurumlar› için, yeniden, ayn› jürinin
önünde ve s›f›rdan bafllayacakm›fl gibi, yeni baflvuran
adaylarla s›nava girerler. 3-7 Ekim 1999 tarihinde
gerçeklefltirilen s›navla, orkestranın mevcut kadrosuna
Gökçe Özler, Damla Tuncer (Aliyev), Sibel Ayhan, Selin
Ç›nar, Erdem Esin, Seval Kad›o¤lu, Ali Ekber Mutlu, Adil
Özp›nar, P›nar Duruk, ‹rade ‹spir, Cem Kebabc›, Larissa
Uluçay, Kadir Özgür Koç , Mehmet Aybars, Ça¤lar Çeliker
ve Umut Varo¤lu (Çanakçı) kat›l›rlar.

Devlet için stajyerli¤e dönüfl

B
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Geçmiflteki iki, belki üç y›ll›k özverili çal›flmalar› ve
tecrübeleri yasa gere¤i yok say›larak yeniden girdikleri
s›navlar sonucunda, kadronun tamam›na yak›n›, bu kez
Kültür Bakanl›¤› ad›na, ayn› flartlarda yap›lan s›nav› bir
kez daha kazan›r. Ancak bafla dönmüfl ve yeniden
“stajyer” olmufllard›r. Yine birlikte ve art›k “Devlet Bölge
Orkestras›” sanatç›lar›d›rlar. Geçmiflteki tüm emeklerini
adeta silerek s›f›rdan bafllamay›, birlikte olmak ve çocuklar›
gibi gördükleri orkestralar›n› büyütebilmek için hepsi
düflünmeden kabullenmifllerdir.
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Orkestra Türkiye'nin ilk ve tek “BÖLGE” orkestras› olarak
çevre il ve ilçelerde, kasaba ve köylerde, bazen dü¤ün
salonlar›nda, bazen spor salonlar›nda halka aç›klamal›
konserler yapmaya bafllar. Ve gitti¤i her yerde merak,
önyarg› ve flüpheyle karfl›lan›p, büyük sevgi ve coflkuyla;
“yine gelin” dilekleriyle u¤urlan›r. Klasik müzik, art›k
salonlardan ç›km›fl, köylere kadar girmifl ve sevilmifltir.
Atatürk'ün hedef gösterdi¤i ayd›nlanma hareketi, ça¤dafl
sanatlar alan›nda Bursa ve bölgesinde büyük bir ivme
kazan›r.
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eni kurulan bu orkestrada tüm sanatç›lar stajyer
oldu¤u için, yasa gere¤i olmas› gereken yönetim
kurulu seçimleri yap›lamamaktad›r. Oysa, Hikmet

Hoca’n›n da söyledi¤i gibi, orkestran›n demokratik bir
yönetime ihtiyac› vard›r. Türkiye’de bir ilk olan bu durumu
çözmek amac›yla bir istisna yap›l›r ve sanatç›lar›n
stajyerliklerinin sona ererek asli kadroya geçmelerine
kadar, kurumun bafl›na, deneyimli bir kurucu müdür
atanmas›na karar verilir.

Cumhurbaflkanlı¤ı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) 30 y›ll›k
hizmeti bulunan ve bir sanatseverin çok ötesinde, klasik
müzik hakk›nda derin bir birikime sahip olan, CSO Protokol,
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürü Ahmet Borova'ya orkestra
müdürlü¤ü teklifi götürülür. K›z› Duygu Borova'n›n da
ayn› orkestrada sanatç› olmas›n›n getirdi¤i gönül ba¤› ile
Borova, teklifi kabul eder ve 21 Eylül 1999 tarihinde,
orkestraya müdür olarak atan›r. O art›k arkadafl›m›z›n
babas› olan “Ahmet Amca” de¤il, orkestran›n müdürü
“Ahmet Bey”dir.

Bu s›rada yap›lan yerel seçimler sonucu, Erdo¤an Bilenser
Büyükflehir Belediye Baflkanlı¤ı görevini devral›r.

Kurucu müdür atanır

Y
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17 A¤ustos 1999 tarihinde büyük deprem gerçekleflir.
Pek çok vatandafl›m›z›n can ve mallar›n› kaybettikleri bu
felaketle, tüm ülke yasa bo¤ulur. Bu ulusal matem, bir
süre bölge konserlerinin de durmas›na yol açacakt›r.

22 Ekim 1999 tarihinde, Bursa Bölge Senfoni Orkestras›,
bir “Türk-Yunan Dostluk Konseri” gerçeklefltirir.
Depremzedeler yarar›na yap›lan bu konserde, Muammer
Sun'un dönemin Baflbakan› merhum Bülent Ecevit'in
“Mavi Büyü” adl› fliiri üzerine yazd›¤› ayn› adl› eser
seslendirilir.

Konsere Baflbakan
Ecevit canl› yay›nla
kat›l›r. Konser
Ege'nin iki
yakas›nda da
büyük yank›
uyand›r›r ve
daha sonra
Büyükflehir
Belediyesi
taraf›ndan
CD haline getirilir.
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elediye ve üniversitenin elbirli¤i ile kurulan Bursa
Senfoni Orkestras›, bu isimle son konserini,
T.C. Kültür Bakanl›¤› Bursa Bölge Devlet Senfoni

Orkestras› ise bu adla ilk konserini 4 Aral›k 1999 tarihinde
Hikmet fiimflek flefli¤inde yapacakt›r.

Büyükflehir belediyesi, sat›n ald›¤› tüm nefesli ve vurma
çalg›lar›n kullan›m hakk›n› bu yeni kuruma devreder.
Ayr›ca kültürparktaki prova salonu ile cuma ve cumartesi
günleri konserler için Tayyare Kültür Merkezi de orkestraya
tahsis edilir ve bir protokol imzalanır.
Üniversite ise, konser salonunda bulunan tam kuyruklu
piyanonun kullan›m hakk›n› yine bir protokol ile orkestraya
verir.

Bu protokole göre, orkestra Uluslararas› Bursa Festivali’nin
aç›l›fl konserini bedelsiz olarak gerçeklefltirecektir.

Y›llarca sürecek bu gelenek böylece bafllam›fl olur.

Devir-Teslim
B



rkestran›n devlete devri, resmen gerçekleflmifltir.
Bundan tam 10 y›l önce, 4 Aral›k 1999 tarihinde,
devir töreni düzenlenir ve Hikmet Hoca, tam on

y›l önce bu güne denk gelen o anlaml› gecede güzel bir
konuflma yapar:

“Bugün burada çok mutlu bir izdivaca flahit oluyorsunuz.
Adeta nikah töreni gibi düflününüz. Üniversitemiz ve
Büyükflehir Belediyemiz, k›zlar›n› yetifltirdiler. Kültür
Bakanl›¤›’na müracaat ettiler, k›zlar›n›n dest-i izdivac›
için. Uzun naz etti bakanl›k. Sa¤d›ç olarak beni araya
soktular, çöpçatan olarak! Allem ettik, kalem ettik Kültür
Bakanl›¤›n› raz› ettik ama, as›l Kültür Bakanl›¤›’n›n bir
kasas› var; Maliye Bakanl›¤› “amca”, o çok zorluk gösterdi.
En sonunda onu da ikna ettik ve böylece sonuca varmak
için ilk ad›mlar› att›k.

Uzun bir flört devresi ve niflanl›l›k devresi geçti ve geçen
ekimde yap›lan bir s›navla, nikah töreni yap›ld›. Ama,
dü¤ün bugüneymifl. Bugün asl›nda bir konser de¤il,
bugün çok mutlu bir dü¤ün günüdür!

Amaa! Genelde k›z evi nazl› olur ama, biz erkek evi
nazl›y›z. fiu flekilde nazl›y›z: Bu orkestran›n en önemli,
en devrimci yönü, kat›l›mc›l›¤› sa¤lamas›d›r. Ça¤›m›z
art›k kat›l›mc›l›k ça¤›d›r. Ne yaz›k ki öbür
orkestralar›m›z›n, ne Ankara, ne ‹stanbul, ne ‹zmir’in,
bulunduklar› kent ile hiç bir organik iliflkileri yoktur.
Orada misafir gibiler adeta.

Biz bunu yapmak istemiyoruz. Nitekim, ilk bafllarken
ön koflullar›mdan bir tanesi buydu ve bunun canl›
örne¤ini geçen hafta Band›rma’da gerçeklefltirdi¤imiz
bölge konserinde yaflad›k. Kat›l›mc›l›¤› izah ettikten
sonra, evvela halka döndüm dedim ki;
“fiöyle bir orkestraya sahip olmak ister misiniz?”

37

Tarihi konuflma

 Elbette herkes oy birli¤iyle, büyük coflkuyla, “Olur!” dedi.
”‹flte!” dedim, “Sizin orkestran›z. Baflkas›n›n orkestras›
de¤il! O’na sahip ç›k›n, O’nu isteyin. Ama bunun
karfl›l›¤›nda, bir katk› istiyoruz.”
Say›n belediye baflkan›na döndüm, dedim ki;
“Bütçenize, bir lira koyacaks›n›z sembolik. Ama o bir
liray› vereceksiniz ki, bu orkestra benim orkestram
diyesiniz. ‹stedi¤im zaman ça¤›racak, benim ulusal
günlerimde, çeflitli vesilelerle, bana da müzikle ayd›nl›k
saçacak diyerekten. Bir lira koyman›z› rica ediyorum!”

Say›n belediye baflkan› kalkt›, kahramanca;
“Bir milyar lira koyuyorum!” dedi. Eh, a¤an›n eli tutulmaz!
Söz, say›n baflkan Erdo¤an Bilenser’de!”

O
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Devir konserinin ertesi günü Hikmet fiimflek, Orhan fiallıel
ile yafladı¤ı görüfl ayrılı¤ından dolayı orkestradan ayrılır.

Orkestran›n resmi yönetim kurulu henüz oluflamad›¤›ndan,
tüm idari sorumluluk, Ahmet Borova'n›n omuzlar›na
yüklenmifltir. Borova, hem idari ifllerini hafifletmek, hem
de gelecekte oluflacak olan yönetim kurullar›na bir nebze
olsun deneyimli kifliler b›rakabilmek amac›ndad›r. Bunun
için orkestran›n da oluruyla bakanlı¤a, sanatç›lardan Burç
Balc›'n›n müdüre yard›mc› olmak üzere görevlendirilmesi
yönünde bir yaz› yazar. Böylece devlet orkestralar›
içerisinde ilk kez bir stajyer sanatç›, Kültür Bakan›
‹stemihan Talay’ın onay› ile idari görev üstlenmifltir.

Bu arada, her zorlu¤a gö¤üs gererek, tüm emekleri yok
say›lan genç sanatç›lar, bir sürprizle daha karfl›lafl›rlar.
Askerlikleri tecil edilemeyen bir grup sanatç›n›n atamalar›
yap›lamamaktad›r. Erkek sanatç›lar›n ço¤u, atamalar›
yap›lamadan askere gitmek zorunda kal›rlar ve memuriyete
giriflleri gecikmifl olur. Bu süreçte, takviye sanatç›larla
konserler sürdürülür.
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rkestran›n Tayyare Kültür Merkezi’nde yapt›¤› 
baflar›l› kent konserleri ve bölge konserleri ard› 
ard›na medyada yer almakta, her hafta dünyaca

ünlü flef ve solistler ile ayn› sahneyi paylaflan Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestras›, bunlar›n yan› s›ra, çeflitli
yar›flmalar kazanan, yurtd›fl›na e¤itime giden ve hem
kendi orkestralar›yla, hem de Türkiye’deki pek çok
orkestrayla solist olarak konserler veren baflar›l›
sanatç›lar›yla, sanatsal geliflimini de h›zla sürdürmektedir.

Derken, tümü stajyer olan sanatç›lar stajyerlik sürelerini
doldururlar ve her biri s›navlar›n› baflar›yla verir. Nihayet
hepsi, Türkiye’nin belki de en uzun süre stajyerlik yapan
sanatç›lar› olarak kadrolar›na kavuflurlar. Orkestra çeflitli
baflar›lara imza atar, idari zorluklarla bo¤uflur ve
dinleyicileri ile her geçen gün daha da kaynafl›rken, genç
sanatç›lar›n da hayatlar›nda köklü de¤ifliklikler bafllam›flt›r.
Orkestran›n askerli¤ini yapmam›fl erkek üyeleri, büyük

Sahneden kıfllaya

gruplar halinde askere giderler. Onlar, bazen toplu halde,
bazense teker teker yurdun dört bir yan›nda vatani
görevlerini yaparlarken, yine müzikten kopmazlar ve
zaman zaman ordu ad›na da konserler vermeye devam
ederler.

O



kat›l›m›yla 20-25 Ekim 2001 tarihleri aras›nda yap›lan
turne, büyük ses getirir. Art›k B.B.D.S.O., Türkiye’nin en
genç orkestras› olmas›n›n yan› s›ra, en baflar›l›
topluluklar›ndan biridir.
Bursa Orkestras› da, tüm di¤er orkestralar gibi kendi
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u arada, orkestraya idari iflleri yürütmek için 
memurlar al›nmaya bafllam›flt›r. Daktilo memuru 
Süleyman Dereçiçek ve sekreter Canay K›z›ltu¤

bu dönemde orkestrayla çal›flmaya bafllarlar. Hemen
ard›ndan, uzun y›llar boyunca orkestran›n tek memuru
olarak yükün ço¤unu tek bafl›na yüklenen Selcen H›z da
kadroya kat›l›r.

Yeni kurulan bu genç orkestraya Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrası sanatçıları Meltun Kadıo¤lu, Kayhan Çatıkkafl
ve Filiz Özsoy (Soysal) kısa aralıklarla naklen atanırlar.

Dönemin Belediye Baflkan› Erdo¤an Bilenser’in siparifli
üzerine, B.B.D.S.O. için Orhan fiall›el taraf›ndan
düzenlenen “Bursa Güvendeleri”, Bursa Senfonisi ad›yla
5 Ekim 2001 tarihinde halka sunulur. Buna benzer projeler
ve orkestran›n sürekli yapt›¤› ço¤u aç›klamal› olan bölge
konserleri, halk›n senfonik müzi¤e kendini daha yak›n
hissetmesini sa¤layarak, dinleyici say›s›n› giderek
artt›rmaktad›r. Orkestran›n ad›, gerek Bursa ve çevresinde,
gerekse Türkiye çap›nda h›zla duyulurken, bu baflar›lar›n›
desteklemek üzere ilk yurtd›fl› turnesi, K.K.T.C.’ne
gerçeklefltirilir. Türkiye’nin ve Dünya’n›n önemli solistlerinin

Kadro büyümektedir

B
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yönetim kurulunu seçmek zorundad›r art›k. Devlete ba¤l›
orkestralar, 6940 say›l› yasa ve ilgili yönetmelik uyar›nca
yönetildiklerinden, yönetim kurullar›n› kendi sanatç›lar›
aras›ndan seçmek durumundad›rlar. Atama müdüre sahip
tek orkestra olan Bursa Orkestras›, Ahmet Borova'yla iki
y›l daha yoluna devam ettikten sonra, 2002 y›l›nda ilk
yönetim seçimini gerçeklefltirir. Bu seçim sonucu, Ahmet
Borova görevine devam eder, ancak yönetim kurulunun
di¤er üyeleri, orkestran›n içinden, kapal› oylama ile
seçilirler. Bu isimler; Müdür Yard›mc›s› Bar›fl Esen ve
üyeler, Umut Varo¤lu (Çanakçı), Burç Balc› ve Özgür
Turgut'tur.

Orkestra, ilk CD kayd›n›, fiefik Kahramankaptan'›n
prodüktörlü¤ünde, ünlü bestecimiz Hasan Ferit Alnar'›n
eserleri ile yapar. Orhan fiall›el flefli¤inde, viyolonsel
sanatç›s› Gülgün Akagün Sar›sözen'in solistli¤i ile
gerçekleflen kay›t, Alnar'›n “Viyolonsel Konçertosu, Prelüd
ve ‹ki Dans, Uyufluk Dans ve Faust ‹çin Sahne Müzi¤i”
adl› eserlerini içerir.
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rkestran›n sanatç›lar› stajyerliklerini tamamlam›fl,
yönetim kurulu seçimleri her y›l yap›lmaya 
bafllanm›flt›r. Kurumun müdürlü¤ünü yürüten

Ahmet Borova, gerekli idari yap›lanmay› tamamlad›¤›na
karar verdi¤i 2003 y›l›nda, 4 y›ll›k görevinden ayr›larak
orkestray› genç sanatç›lara devreder. Sanatç›lar,
Borova'n›n göreve devam etmesini isterler. Bu amaçla
bakanl›¤a da istekte bulunurlar. Senfoni orkestralar›,
devlete ba¤l› olarak görev yapan en demokratik
kurumlard›r. Temsil ettikleri çokseslili¤in yönetimsel
yans›mas› olan demokrasiye en uygun flekilde, orkestran›n
kendi sanatç›lar› içerisinden, yine orkestra üyeleri
taraf›ndan seçilen bir yönetim kurulu taraf›ndan yönetilirler
ve bu seçim her y›l yenilenir. Böylece, 2003 y›l›n›n Mart
ay›nda ilk kez tüm di¤er devlet orkestralar› gibi seçim
yap›l›r. Bu seçimin sonucunda, Burç Balc› müdür, Bar›fl
Esen müdür yard›mc›s›, fiahin Uçar, Esra Tokgöz ve
Ça¤atay K›l›çaslan ise yönetim kurulu üyeleri olurlar.

Seçimle gelen ilk beflli

Orkestra, tüm olanaks›zl›klara karfl›n bölge konserlerini
elinden geldi¤ince sürdürmekte, bir taraftan da sürekli
anketler düzenleyerek dinleyicilerinin nabz›n› tutmakta
ve onlar›n istekleri do¤rultusunda, yeni flefler, ünlü solistler
ve daha önce seslendirilmemifl eserlerle programlar›n›
flekillendirmektedir.

O
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elecekteki dinleyicilerini yetifltirmek ve yetiflen 
nesillere çokseslili¤i özümsetmek amac›yla, e¤itim
konserlerine çok büyük önem verilir. Burç Balc›

ve fiahin Uçar’›n önayak olmas›yla bafllayan e¤itim
konserleri, tüm sanatç›lar›n kat›l›m› ile, Bursa Valili¤i’nce
de desteklenen “Cumhuriyetimizin 80. Y›lda 80 Okul
Senfonik Müzikle Bulufluyor” projesine dönüflür. Bu proje
kapsam›nda, her cuma günü gündüz yap›lan aç›klamal›
enstrüman tan›t›mlar› ve mini konserlerle, Cumhuriyet’in
80. y›l›nda, bir sezon içerisinde 4500 çocuk çokseslili¤in
uçsuz bucaks›z dünyas›yla ilk kez tan›fl›r. Bu kampanya
o s›rada iflbirli¤i çal›flmas› içerisine girmekte olan Milli
E¤itim Bakanl›¤› ve Kültür Bakanl›¤›'n›n ilk projesi olarak
dönemin Kültür Bakan› Erkan Mumcu taraf›ndan TRT'de
ilan edilir.

2003 y›l›nda yine fiefik
Kahramankaptan'›n
projesi olarak orkestran›n
ikinci CD kayd› gerçekleflir.
Yine Orhan fiall›el flefli¤inde
yap›lan albüm bu kez 100.
Do¤um Y›l› an›s›na Cemal
Reflit Rey'in eserlerinden

E¤itim konserleri bafllıyor

G
oluflur. “Keman için Andante ve Allegro, Enstantaneler,
Bir ‹stanbul Türküsü Üzerine Katibim Çeflitlemeleri” kayda
al›n›r. Merkez Bankas› katk›lar›yla gerçekleflen albümde,
Solistler Cihat Aflk›n ve Hande Dalk›l›ç't›r.
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u arada, orkestra seçimlerini yeniler ve aday 
olmayan eski yönetim kurulu, yerini Müdür Filiz 
Özsoy Soysal, Müdür Yard›mc›s› Erdem Esin ve

üyeler Özlem Past›rmac›o¤lu (Acaro¤lu), Nazl› Ercanl›
(Esin) ve Umut Çanakçı'dan oluflan yeni yönetime b›rak›r.
Filiz Özsoy Soysal, ülkenin ilk “bayan” orkestra müdürü
olarak göreve bafllar.

Orkestra tam da bu tarihlerde bir bas›n ata¤› yapar. Müzik
yazar› Ersin Antep, orkestran›n fahri bas›n dan›flmanl›¤›n›
üstlenir. Art›k bas›nla kurumsal ba¤lant›lar bafllam›flt›r.

Türkiye’nin ilk
bayan orkestra
müdürü

Kurumda var olan bofl sanatç› kadrolar›na s›nav izni
nihayet gelmifltir. ‹ki sanatç› kadrosu için yap›lan bu s›nav,
tam ortas›na gelindi¤i s›rada, Türkiye'deki o s›ralarda
yap›lmakta olan di¤er orkestra s›navlar›yla birlikte
durdurularak ertelenir. Daha sonra bakanl›ktan yap›lan
aç›klamada, sanat kurumlar› için yap›lacak olan yasal
de¤iflikliklerle ters düflmemek için s›nav›n 2005 y›l›na
ertelendi¤i aç›klan›r. Ancak bu s›nav asla
gerçekleflmeyecektir... B.B.D.S.O., alt›nc› y›l›nda hala
bafllang›çtaki kadro eksikliklerini tamamlayamam›flt›r.

B
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yn› kurumda ayn› kaderi paylaflan baz› genç 
sanatç›lar, artık ayn› yaflam› da paylaflmak isterler
ve zamanla, birer birer hastal›kta ve sa¤l›kta birlikte

olmaya söz verirler. Tabii ki bununla kalmaz ve bir süre
sonra, bu güzel birlikteliklerden “orkestra bebekleri”
dünyaya gelmeye bafllar. Sanatç› eksikleri için s›nav izni
verilmese de, orkestra kadrosu giderek büyümektedir!

Tabii ki konserler ve turneler h›z kesmeden devam eder.
Orkestram›z, ülkemizdeki pek çok önemli, uluslararas›
festivale davet edilmekte, pek ço¤unun aç›l›fllar›n› yaparak
ça¤dafl müzi¤i yüce Atatürk’ün gösterdi¤i do¤rultuda
yükseltmek için çal›flmaktad›r.

Zamanla, Kültür Bakanl›¤›’n›n büyük projelerinde ilk  tercih
etti¤i orkestralardan biri haline gelir. Bu s›rada yenilenen
seçimlerle, yeni yönetim yine Filiz Özsoy Soysal
müdürlü¤ünde flekillenir. Müdür Yard›mc›s› Bertugan
Albayrak, üyeler Mehmet Aybars, Elif K›l›çaslan, Sibel
Baflp›nar (Güçlü) olurlar.

Ve hayatlar de¤iflmeye bafllar

A

Bu dönemde de orkestran›n yo¤un aktiviteleri devam
eder. Festival, sempozyum aç›l›fllar›, Bursa Festivali aç›l›fl›
gibi konserler ve turnelerle orkestra h›zla ad›n› yaymaktad›r.
Ard› ard›na pek çok özel projeye imzas›n› atar.
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art ay› yeniden geldi¤inde, yönetim kurulu de¤iflir.
Filiz Özsoy Soysal müdürlük görevine devam 
ederken, Mehmet Aybars Müdür Yard›mc›s›,

Özlem Past›rmac›o¤lu (Acaro¤lu), Sibel Baflp›nar (Güçlü)
ve Mert Kocaili, yönetim kurulunun yeni üyelerini
olufltururlar.

Suriye turnesi
M 2006 yılının Haziran ayında orkestrayı uzun bir yolculuk

bekler. fiam ve Halep flehirlerini kapsayan bir Suriye
turnesi gerçekleflir. Turne son derece baflarılı geçer.
Her iki flehirde de ayakta alkıfllanan orkestranın baflarısı,
bakanlıkça da takdir edilir.
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rkestra, art›k flehrin ayr›lmaz bir parças› haline 
gelmifltir ki, kurumu derinden sarsan bir olay 
gerçekleflir. Kültürpark›n yeniden düzenlenmesine

karar verilir. “Hikmet fiimflek Salonu” ad›n› tafl›yan ve
Erdem Saker taraf›ndan kurumun kullan›m›na sunulmufl
olan orkestran›n prova salonu, y›k›lacak binalar
aras›ndad›r. Kuruma
binay› boflaltmas›
söylenir. Ancak bir
orkestran›n prova
salonu olmas› için
gerekli özelliklere
sahip mekan bulmak
kolay de¤ildir.
Belediye baz›
alternatifler sunar
ancak mekanlar›n hiç
birinde gerekli flartlar
sa¤lanamaz.

Salon de¤iflikli¤i
O

Salonun yıkımı bafllar. Bunun üzerine orkestran›n
kurucularından olan Uluda¤ Üniversitesi imdada yetiflir
ve üniversitenin tek salonu olan “Fethiye Kültür Merkezi”ni
orkestraya tahsis eder. Yeni sezon Fethiye Kültür
Merkezi'nde bafllar. Ça¤dafl e¤itim ve ça¤dafl sanat,
yüce Ata’m›z›n yolunda yine omuz omuza ilerlemektedir.

Orkestran›n idari bina sorununa ise, Nilüfer Belediyesi
bir çözüm getirir ve kendisine ait mekanlardan birinin
kullan›m hakk›n› orkestraya sunar. Bu defa farkl› bir
belediye de olsa, belediye ve üniversite yine kentin
orkestras›na destek ç›km›flt›r.
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edinci sezonuna bafllarken, orkestra yo¤un 
çabalar› sonucunda, nihayet eksik sanatç› 
kadrolar›na dört kiflilik s›nav açma izni al›r. Böylece,

orkestram›z›n son üyeleri olan Yasemin Binici, Fahriye
Demirbilek, Bar›fl Bayer ve Ata Semih At›fleri kadroya
kat›l›rlar. Bu y›l orkestra ailesine kat›lanlar sadece genç
sanatç›lar de¤ildir. Bursa Valili¤i ‹l Özel ‹daresi ve
Büyükflehir Belediyesi kadrolar›ndan, orkestrada çal›flmak
üzere görevlendirilen sahne ve d›fl hizmetler görevlileri
Rüfltü Aky›ld›z ve U¤ur Çakmak ve yard›mc› hizmetler
görevlisi Bahriye Vurgun da orkestradaki görevlerine
bafllarlar.

Orkestrada bir y›l tamamlanm›fl ve yönetimin devir zaman›
gelmifltir. Bayra¤› tafl›ma s›ras›, Müdür Sibel Ayhan,
Müdür Yard›mc›s› Duygu Borova Özler ve üyeler Özgün
Çak›c›, Esra Tokgöz ve Murat K›n›k'tad›r. Bursa Bölge

Dört yeni sanatçının savaflı
Y

Devlet Senfoni Orkestras›, Türkiye'nin senfoni orkestralar›
tarihinde, ikinci defa bir bayan sanatç›y› müdür seçmifltir.
Bu s›rada, beklenmeyen bir geliflme yaflan›r; Orkestraya
son kat›lan dört sanatç›n›n s›navlar›, aradan bir y›l geçtikten
sonra, ayn› tarihlerde di¤er orkestralarda gerçekleflen
s›navlarda ç›kan hukuki bir pürüz nedeniyle iptal edilir.
Genç sanatç›lar, kadrolarını kaybetme tehlikesiyle karflı
karflıya kalırlar. Fakat orkestradaki görevlerini aksatmazlar.
‹ki y›l süren hukuki süreç sonunda, nihayet 2009 y›l›nda
kadro haklar›n› geri kazan›rlar. Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›, bir zorlu¤u daha atlatm›flt›r.
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ursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›, kuruluflundan
bu yana hep ilklerin orkestras› olma özelli¤ini korur.
Kurulufluyla ve statüsüyle eflsiz olan bu kurum,

neredeyse tüm kadrosuyla bir filmde yer alan, Türkiye’deki
ilk orkestrad›r.

‹lklerin orkestrası
B

Film projesi için bir orkestraya ihtiyac› olan
yönetmen Da¤han Celayir, orkestra sanatç›la-
r›ndan Burç Balc›'n›n teklifi üzerine dönemin
yönetimiyle görüflür. Karfl›l›kl› var›lan anlaflma sonucu
B.B.D.S.O., Türkiye’de en büyük kadro ve en genifl bütçe
ile çekilen k›sa film olan “Tek Notal›k Adam”›n hem
müzi¤ini, hem de oyunculu¤unu üstlenir.

Kat›ld›¤› ulusal ve uluslararas› pek çok prestijli festival ve
yar›flmadan birincilikler de dahil çok say›da ödülle dönen
“Tek Notal›k Adam”, befl k›tada halen süren gösterim
anlaflmalar›yla, orkestram›z›n da gurur kayna¤› olmaya
devam etmektedir.
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Orkestran›n memur kadrosu, yeni yap›lan atamalarla
genifller. Arzu Çelikyay, Mustafa Ifl›k, ‹smail Kutlu, Himmet
Y›ld›r›m ve Seval fianl› idari personel olarak göreve
bafllarlar.

Yeni yap›lan seçimlerde Sibel Ayhan müdürlük görevine
devam eder. Bu defa, müdür yard›mc›l›¤› görevini Özgür
Koç, yönetim kurulu üyeliklerini ise Fahriye Demirbilek,
‹lker K›ro¤lu ve Özgün Çak›c› üstlenirler. Bir süre sonra
Özgür Koç'un görevden ayr›lmas› üzerine ‹lker K›ro¤lu,
müdür yard›mc›l›¤› görevine gelirken, Egemen Kerpiççiler
ise üye olarak yönetim kuruluna dahil olur.
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Yaramaz notalar!
B u yo¤unluk, orkestran›n temel amaçlar› aras›nda 

gördü¤ü e¤itim konserlerini aksatmaz. Hatta bu 
yönetim döneminde yine bir ilke imza at›l›r.

Türkiye’de (hatta belki de dünyada) ilk defa bir orkestra,
kendisi için özel olarak yaz›lan bir çocuk oyununu,
tamamen kendi sanatç›lar›ndan oluflan bir oyuncu kadrosu
ile, orkestra eflli¤inde sahneye koyar.

Hayal fiahin’in yaz›p, Bursa Devlet Tiyatrosu emekli
sanatç›lar›ndan ‹brahim fiahin’in sahneledi¤i “Yaramaz
Notalar” isimli çocuk oyunu, tam bir özveri an›t›d›r asl›nda.
Çünkü ne yazar, ne yönetmen ve ne de oyuncular, en
ufak bir ücret talep etmeden, günler süren çal›flmalar
sonucu oyunu sahnelerler. Halen ikinci sezonu devam
etmekte olan bu eflsiz oyunla, yaklafl›k bir y›lda, 5000’den
fazla ilkö¤retim ö¤rencisine ulafl›l›p, müzi¤in temel ilkeleri
ve evrensel müzik enstrümanlar› tan›t›lm›fl ve benzersiz
bir deneyim yaflam›fl olan çocuklar›m›z, evlerine baflka
bir bak›fl aç›s› kazanm›fl olarak dönmüfllerdir.

Bu gönüllü ve örnek etkinlik, müzik yazarlar›nca da ilgi
ve takdirle karfl›lan›r. Hatta Andante dergisinin A¤ustos-
Eylül 2009 say›s›nda Ersin Antep; “Yaramaz notalar,
yararl› orkestra” bafll›¤›yla yazd›¤› yaz›da, oyunun özveri
ve cesaretin göstergesi oldu¤unu, kimse onlardan böyle
bir çal›flma beklemezken bunu düflünüp gerçeklefltirme-
lerinin, üstelik ikinci oyunu da siparifl etmelerinin takdir
edilmesi gerekti¤ini yazar.



52

ursa Devlet Senfoni Orkestras›'n›n flefi Orhan 
fiall›el Antalya Orkestras›'na, Antalya Devlet 
Senfoni Orkestras›'n›n flefi ‹nci Özdil ise, Bursa

Orkestras›’na Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
atan›rlar. Bu düzenlemeyle iki flef karfl›l›kl› olarak yer
de¤ifltirmifl olur. B.B.D.S.O art›k yoluna Türkiye’nin ilk
bayan flefi ‹nci Özdil ile devam edecektir.

Orkestra yönetimi, her y›l mart ay›nda yap›lan seçimlerle
sanatç›lar aras›nda el de¤ifltirmeye devam eder. Ahmet
Borova’n›n ard›ndan, Burç Balc›, Filiz Özsoy Soysal ve
Sibel Ayhan, s›rayla müdürlük görevini gerçeklefltirirler.
2009 yılında, orkestranın en genç üyelerinden Barıfl Bayer,
yenilenen seçimler öncesi kısa bir süre müdürlük görevini
üstlenir. Ardından 2009’un Nisan ayında yapılan seçimlerle
Meltun Kad›o¤lu Müdür, Bar›fl Bayer Müdür Yard›mc›s›,
Ata Semih At›fleri, Burç Balc› ve Umut Çanakç› ise yönetim
kurulu üyeleri olarak bayra¤› bir sonraki seçimlere kadar
devral›rlar.

Yeni flef,
yeni dönem

B
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009 yılının Temmuz ayında, Yunanistan’dan al›nan
bir davet üzerine Rodos Adası’na bir turne 
gerçeklefltirilir. Ünlü Yunan flarkıcı Iris Mavraki 

ile yapılan konser, adada bir Türk orkestrasının
gerçeklefltirdi¤i en büyük etkinlik olur. Hatta, Rodos
fiövalyeleri Kalesi’nde (Büyük Üstadlar Saray›) yapılan
ilk senfonik konser olarak, bir anlamda ada tarihine de
geçer. Konseri yaklafl›k 3500 Rodoslu sanatsever dinler.
2008-2009 konser sezonunun sonunda, önceki yönetimin
giriflimleri sonuç verir ve orkestra son defa olmak üzere
idari ofisini tafl›r. Tafl›nman›n son defa olmas›n›n sebebi,

Rodos Turnesi

yeni binan›n Bursa Devlet Tiyatrosu ve Bursa Klasik Türk
Müzi¤i Korosu ile birlikte, flehirdeki tüm Kültür Bakanl›¤›
sanat kurumlar›n›n paylaflt›¤›, mülkiyeti Kültür Bakanl›¤›’na
devredilen bir mülk olmas›d›r. Orkestran›n hiç olmazsa
idari bina sorunu kesin bir çözüme ulaflm›flt›r.

2
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009-2010 konser sezonunun aç›l›fl›, orkestran›n yeni
flefi ‹nci Özdil yönetiminde, görkemli bir konserle 
gerçekleflir. Sahneye ç›karak aç›l›fl konuflmas›n›

yapan Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep Altepe,
orkestran›n kuruluflu esnas›nda, kendisinin de belediye
meclisi üyesi oldu¤unu ve bugünlere nas›l gelindi¤ini
bildi¤ini söyler. Ard›ndan tüm sanatç›lara ve sanatseverlere
müjdeyi verir. Kendisinden önceki baflkan›n bafllatt›¤› ve
yap›m› h›zla ilerleyen Merinos Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezi alt› ay içinde tamamlanacak ve flehrin orkestras›
da bu kültür sanat kompleksinde yerini alacakt›r. Baflkan›n
bu duyurusu, gerek sanatç›lar, gerekse dinleyiciler
aras›nda büyük sevinç yarat›r.

Orkestra, art›k deneyimle olgunlaflm›fl bir kurum haline
gelmifltir. Her konser, müzi¤in uçsuz bucaks›z
okyanusunda yap›lan yeni bir sefer gibidir. Giderek artan,
art›k salonlara s›¤mayan dinleyici say›s› ile flehrin önemli
bir cazibe merkezi haline gelmifl, flehirdeki di¤er kültür-
sanat kurumlar› ve ifl dünyas› ile yak›n iliflkiler kurularak,
ortak projelere imza at›lmaya bafllanm›flt›r. Hatta ifl
dünyasının önemli sivil toplum örgütlerinden Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (BUS‹AD) Baflkanı

‹yi haberler
2

Arif Özer, Bakıfl Dergisi’nin 112. sayısında yazdı¤ı bir
yazıda, iyi iflleyen demokrasilerle senfoni orkestralar›
aras›nda büyük benzerlikler ve ortak paydalar oldu¤unu
belirterek flöyle devam eder; “Çoksesli müzik; ortaça¤
karanl›¤›ndaki toplumlar›n Rönesans döneminde özgür
bireysel akl›n, bilimsel ve sanatsal çokseslili¤in egemen
oldu¤u demokratik toplumlara dönüflümlerinin müzi¤idir.
Çoksesli müzik, özgürlü¤ün, demokrasinin, Cumhuriyet’in
çokseslili¤inin, yaflam›n çokseslili¤inin evrensel anlat›m›d›r.
Çoksesli müzik ça¤dafllaflma ölçütlerinden, senfoni
orkestralar› ise ça¤dafllaflman›n simge kurumlar›ndan
birisidir. Kuruluflunun 10. y›l›n› kutlayan Bursa Bölge
Devlet Senfoni Orkestras› Bursam›z ve çevresi için büyük
bir flanst›r.”
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ursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›, Türkiye’de
flehir istedi¤i için kurulan ilk ve tek orkestrad›r. 
Orkestray› kelimenin tam anlam› ile Bursal›lar

kurmufl, gelifltirmifl ve her geçen gün büyüyen
destekleriyle bugüne tafl›m›fllard›r.

Orkestra sanatç›lar› olan bizler, farkl› flehirlerden gelmifl
de olsak, art›k hepimizin evi olan, insan› hem derin tarihiyle
kucaklayan hem de ça¤dafl yaflam›n bütün renkleriyle
dolu bu güzel flehre var gücümüzle hizmet etmeyi
kendimize bir borç bildik.

Dünyan›n bütün modern kentleri, en çok orkestralar›yla
övünürler. Orkestralar, bir flehrin oturmufl kentlilik bilincinin,

Ve bugün

yüksek sanat al›flkanl›¤›n›n, evrenselli¤inin, demokrasisinin
ve çokseslilik kültürünün sembolüdür. Orkestran›n kente,
kentin ise orkestraya katk›lar› y›llar geçtikçe daha da
artacak ve çocuklar›m›z bizlerden daha ayd›n ve
demokratik bir flehirde yaflaman›n gururunu duyacaklard›r.

Bursa’n›n orkestras›, kendi tarihini yazarken, kentin
evrensel sanatlar alan›ndaki de¤erlerini yükseltmeye de
her zaman devam edecektir.

B
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Siz tüm halk›m›z›n vergileriyle yaflam›n›z› ve sanat›n›z› sürdüreceksiniz,

o halde, üzerinize düflen görev, hizmetlerinizi yaymak, çok kifliye bu soylu müzi¤i tatt›rmakt›r.

Yurdumuzu p›trak gibi saran yoz müzikleri görüyor, yafl›yorsunuz.

Bu, ayn› zamanda sizin yaflamsal sorununuzdur. Zira, e¤er kendinizi genifl halk kítlelerine kabul

ettiremezseniz, ettirebilenler sizi zaman içinde silip süpürürler.

Gerçi Atatürk'ün flu sözü do¤rultusunda er geç gerçekler tekrar egemen olur ama, ne kadar devam

edece¤i belli olmayan süreç içinde çok mutsuz olur, çok zorluklar çeker, hatta sanat›n›z› ve ekme¤inizi

kaybetme tehlikeleri ile karfl› karfl›ya gelebilirsiniz.

"Uygarl›k öyle bir atefltir ki, ona bigane kalanlar› yak›p geçer".

fiu misalle vasiyetime (pardon, yaz›ma) son vereyim;

Bir damla balda nas›l ar›lar›n say›s›z uçufllar›n›n birikimi varsa, sizin çald›¤›n›z her notada da

onu çalman›z› sa¤layanlar›n o derece u¤rafl›s›, eme¤i ve fedakarl›¤› vard›r.

fiu sözümü hiç akl›n›zdan ç›karmay›n›z;

Sanat›n fiyat› yoktur, ama flu koflullarla;

1- Yay›n›z› bütün gücünüzle sonuna kadar germek,

2- Okunuzu hedefe isabet ettirmek,

3~ ‹sabetten sonra yeni hedeflere yönelmek.

Bunlar› yapt›¤n›z takdirde hiçbir fley size çok de¤ildir ve daima daha fazlas›n› istemeye hak kazan›rs›n›z.

Yapmad›¤›n›z takdirde ise, herfley "haram" olur ve her eksikli¤in hesab› sorulur.

"Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestras›" bütün ülkeye hay›rl› olsun.

(Yaln›z hay›rl› de¤il, as›l "ÖRNEK" olufltursun.)
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Evet, Sevgili Çocuklar›m!

(Kültür Bakanl›¤›'na Devir Konseri Kitapç›¤›'ndan, 4 Aral›k 1999)

Prof. Hikmet fiimflek
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Orhan fiallıel
1998-2009
Yılları Arası

B.B.D.S.O. fiefi
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‹nci Özdil
B.B.D.S.O. fiefi
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1. Keman Grubu

Mehmet Aybars

Gökçe Özler Filiz Özsoy Soysal Esra TokgözZeynep Soyberk

C. Ça¤atay KılıçaslanSanem Aytüre
Kıro¤lu

A. Elif Kılıçaslan

Baflkemancılık görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.
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2. Keman Grubu

Duygu Borova Özler

Selim Kargın Murat KınıkSeval Kadıo¤lu

Umut Çanakçı Pınar Dalaysel Balcı

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.
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Viyola Grubu

Bertugan Albayrak

Z. Hande TabanAli Ekber Mutlu

Yasemin Binici Zeycan Coflkuno¤lu

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.
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Viyolonsel Grubu

Burç Balcı

Elif Esen

Selin ÇınarMurat Baflman Ça¤lar Çeliker

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.

Kontrbas
Grubu

Erdem EsinFahriye Demirbilek
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Flüt & Pikolo Grubu

Özlem Acaro¤lu

Özgür TurgutFulya Aybars

Sibel Ayhan H. Nazlı Esin

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.

Obua &
Korangle

Grubu
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Klarinet Grubu

Gonca Elitok Aylin Ensoy Çakıcı

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.

‹lker Kıro¤luMeltun Kadıo¤lu

Fagot Grubu
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Korno Grubu

E. Barıfl EsenEvrim Arslan

Ata Semih Atıfleri Barıfl Bayer Özgün Çakıcı

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.

Trompet Grubu

fiahin Uçar
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Trombon Grubu

Grup flefli¤i görevini dönüflümlü olarak yürüten sanatçılarımız soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmifllerdir.

Timpani & Vurmalı Çalgılar Grubu

Kayhan Çatıkkafl Egemen Kerpiçciler K. Özgür Koç

Erbil Aydınlı Cem Kebabcı Mert Kocaili
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‹dari Personel

F. Selcen Hız
Özlük ‹flleri ve Muhasebe
Memuru

Mustafa Iflık
Kitaplık Memuru

Arzu Çelikyay
Muhasebe ve Yazı ‹flleri

‹smail Kutlu
Teknik Memur
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‹dari Personel

Himmet Yıldırım
Memur

Seval fianlı
Sekreterya Memuru

Bahriye Vurgun
Yardımcı Hizmetler

Rüfltü Akyıldız
Sahne ve Yardımcı
Hizmetler

U¤ur Çakmak
Sahne ve Dıfl
Hizmetler
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CD & Film Çal›flmalar›



Bu sezon bafllang›c›nda yeniden sizlerle olmak çok keyifli.
De¤iflik sorun ve imkans›zl›klar› “kafan›za takmay›n!”
Sorunlar çözülür ama böyle bir orkestra her yerde kolay
kolay ortaya ç›km›yor. Çok iyi fleylere lay›ks›n›z, hep böyle
kal›n. Sevgiler.

Cem MANSUR
6 Ekim 2005

fiu k›sa zamanda büyük zorluklarla gelinen bu ortamda
sanata karfl› gösterilen heyecan ve gayret umar›m büyük
kitlelere ulafl›r, emekleriniz bofla gitmez.(...) Hepinizi tebrik
eder, her zaman yan›n›zda olaca¤›m› bilmenizi isterim.

Emin Güven YAfiLIÇAM
21 Ekim 2004

B.B.D.S.O. Her geçen gün mükemmelli¤e do¤ru h›zla
ilerliyor. Sizinle müzik yapmak benim için büyük onur.
Sevgilerimle.

Emin Güven YAfiLIÇAM
25 Mart 2005

B.B.D.S.O.'n› bu birinci yönetiflim. Özellikle Suna Kan ile
olmam beni çok duyguland›rd›. Yap›lacak kadro
yard›mlar›yla bu orkestra ülkemizin önde gelen
kurumlar›ndan biri olacakt›r. Bursa'da bir senfoni
orkestras›n›n oldu¤unu yaln›z konserleriyle de¤il, e¤itim
ve yak›n yerlere yapaca¤› sürekli konserlerle kan›tlayacak
bu (gençler) orkestras›na sürekli baflar›lar dilerim.

Gürer AYKAL
28-29 Ekim 2004

Böylesine genç, coflkulu, yeni bir orkestrayla çalmak
sahiden çok zevkli! K›sa zamanda ciddi çal›flmalar
sayesinde iyi bir orkestra oluflmufl. Ama bu iflin sonu yok,
daha iyiye, daha yukar›ya... Nice iyi konserlere...Sevgiler,
tebrikler, baflar›lar›n›z›n devam› dile¤iyle.

Suna KAN
28-29 Ekim 2004
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Çok de¤erli B.B.D.S.O. Üyeleri, (...) Kuruldu¤u, tabiri
caizse emekledi¤i günlerden beri birlikte çal›flt›¤›m
B.B.D.S.O'nun 7 sezon gibi k›sa bir süre içerisinde yapt›¤›
at›l›mlar› gözlemleme f›rsat›m belki baflka kiflilere nasip
olmayacak türden. (...)Belki de bu orkestray› di¤er
benzerlerinden ay›ranlar, orkestra sanatç›lar›n›n içtenli¤i,
insanl›¤› ve özverileri... Normal bir orkestran›n çal›flma
saatleri d›fl›nda çal›flman›z mümkün de¤ilken orkestra
sanatç›lar›n›n daha iyiye ulaflma ve seyirciye en iyiyi
sunma gayretleriyle fleften pek çok kez “provay› uzatma”
istekleri di¤er orkestralarda göremeyece¤iniz bir olay...
Ve tabii bir de eleman yetersizli¤inden herkesin her fleyi
görevi olarak benimseyip canla baflla çal›flmas›...
B.B.D.S.O. Eminim ki pek çok y›ld›z sanatç›y› a¤›rlayaca¤›
2004-2005 sezonunda ve gelecekte büyük at›l›mlar yap›p
müzik dünyas›nda hak etti¤i yeri alacak. (....) En içten
sevgilerimle;

‹brahim YAZICI
2 Ekim 2004

Sevgili dostlar; Bursal› meslektafllar; 1996'da orkestran›z›n
kurulufl aflamas›na flahit olmufltum, y›llar sonra Haziran
ve Ekim 2004'te beraber müzik yapmak nasip oldu.
Parlayan gözler, pozitif enerji, çalma iste¤i birlikteli¤imizi
uzun y›llar perçinleyecek diye düflünüyorum. Birlikte
yapt›¤›m›z Beethoven provalar› da unutulmazd›. Sevgiyle
kal›n.

Faz›l SAY
2 Ekim 2004

Çok sevgili arkadafllar, (....) Her geliflimde belirgin bir
flekilde geliflen orkestra gerçek bir mutluluk kayna¤›.
Çal›flkanl›¤›n›z, idealizm ve dostlu¤unuz için çok
teflekkürler. Dünya klas›nda ç›kard›¤›n›z bu Haydn (97)
uzun zaman hat›ramda kalacak. Bursa çok flansl›. Hep
böyle kal›n. Teflekkürler ve sevgilerle.

Cem MANSUR
15-Ekim-2004

2004-2005 Sezonu An› Defterinden...



Dünyada en tatl› ve profesyonel bir grup olan B.B.D.S.O.
ile çalmak bana hem büyük bir zevk veriyor hem de deli
gibi heyecanland›r›yor. Bütün güçlüklerin sizler için
çözülmesi için dua (hayat›mda ilk defa) edece¤im. Sonsuz
sevgi ve sayg›lar›mla.

Ruflen GÜNEfi
5 Kas›m 2004

Çok sevgili B.B.D.S.O, sizinle çal›flmak hep çok zevkli.
Her geliflimde ne kadar geliflti¤inizi görmek büyük bir
mutluluk. Bu coflku ve çal›flkanl›¤›n›z› hiç kaybetmeyin.
Baflar›lar ve hepinize sonsuz sevgiler.

Ayflegül SARICA
25-26 Kas›m 2004

B.B.D.S.O. ‹le çal›flmak ve konser vermek benim için
büyük bir mutluluktu. (...) Daima daha büyük baflar›lar
temennisi ile sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.

Verda ERMAN
3 Aral›k 2004

Uzun bir aradan sonra tekrar B.B.D.S.O. ‹le bulufltu¤um
için çok mutluyum. Orkestra, b›rakt›¤›m 2001 y›ll›ndan bu
yana çok iyi bir ilerleme kaydetmifl. Ve kuruldu¤undan
beri ayn› heyecan› tafl›d›¤›n›z› görmek beni sevindiriyor.
Bundan sonraki konserlerde baflar›lar dilerim.
Sevgiler,

Antonio PIROLLI
27 Aral›k 2004

Ne mutluluk ve ne büyük bir “sürpriz” ‹lk çal›fl›m B.B.D.S.O.
‹le. Bu kadar güzel sanatkarlarla müzik yapmak benim
için hüzünlü bir sevinç oldu. Tebrik ederim.
Sevgi ile,

Ayla ERDURAN
13 Ocak 2005
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En içten tebriklerimle! Sizlerle çalmak büyük bir zevkti!

Valery OISTRAKH
13 Ocak 2005

Hepinize çok çok sevgiler ve teflekkürler. Çok keyifli bir
konser oldu benim için...

Özgür AYDIN
28 Ocak 2005

Bursa senfoni orkestras›na! Muhteflem orkestra! Muhteflem
insanlar! Burada çalmak her zaman bir zevk!
“Necati”den sevgilerle!

Alexander MARKOV
4 Mart 2005

Sizlerle çalmak  benim için büyük bir hediyeydi!
Onur duydum! Bu güzel geceyi bizlerle paylaflt›¤›n›z için
teflekkürler.
En iyi dileklerimle.

Gregg GERSON
4 Mart 2005

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras›na; coflku dolu,
p›r›l p›r›l bir toplulukla müzik yapmaktan daha keyifli ne
olabilir ki? Hepinizi içten kutlar, baflar›lar›n›z›n devam›n›
temenni ederim.

‹dil B‹RET
18 fiubat 2005)

Sevgili Bursal› dostlar›m, sizlerle paylaflt›¤›m her hafta
hep bana mutluluk ve keyif veriyor. Önümüzdeki haftalarda
ve y›llarda hep birlikte olmak, paylaflmak en büyük dile¤im.
(...) Sayg› ve sevgilerimle.

Naci ÖZGÜÇ
18 fiubat 2005
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Güzellikleri de, baflka fleyleri de her gün yafl›yoruz, belki
özlemliyoruz, belki hedefliyoruz. Ama bu güzellikler e¤er
zor flartlarda gerçeklefliyorsa, çok baflka anlamlar
kazan›yor. Bu zor günde, hep birlikte TEK YÜREK olmak,
herkese her zaman nasip olmuyor. Çok de¤erli bu anlar.
Herkese teflekkürleri bir borç biliyorum.
Terimize sa¤l›k.

Naci ÖZGÜÇ
20 Ekim 2005

Buradaki genç dostlarla beraber olmak, müzik yapmak
benim için çok keyif verici oldu. B.B.D.S.O. Hem kendisi,
hem de üyeleriyle çok genç bir orkestra. Bu kadar k›sa
bir zamanda böyle bir seviye yakalamalar›, zor bir
repertuvar› baflar›yla seslendirmeleri gerçekten övgüye
de¤er. Ah! Bir de güzel ve genifl bir konser salonlar› olsa,
neler baflar›r bu gençler neler... Buradan yetkili yetkisiz,
ilgili ilgisiz herkese: Lütfen bu orkestraya kucak aç›n,
destek olun, onlar bunun karfl›l›¤›n› fazlas›yla verirler.

Rengim GÖKMEN
25 fiubat 2005

Bursa'da senfoni var, müzik aflk› var, çevik zeka var,
ilerleme hedefi var...Sizlerle müzi¤i paylaflmak unutulmaz.
Rüya gibi bir haftayd›, baflar›lar›n›z hep devam etsin! En
içten sevgilerle.

Gülsin ONAY
25 fiubat 2005

Pek de¤erli sanatç› dostlar›mla B.B.D.S.O. da çalmak,
birlikte müzik yapmak benim için büyük bir haz olmufltur.
Tekrar birlikte oluncaya dek içten sevgi ve teflekkürlerimle.

Rüya TANER
18 Mart 2005

Sevgili dostlar›m! Ben, sizlerle bir arkadafl olarak oldu¤u
kadar, Sibelius konçerto çalan bir kemanc› olarak da
birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan kemanc›n›z!
Evden uzakta oldu¤um yerler aras›nda, kendimi en rahat
hissetti¤im yer buras›. Sizlere, kalbimin tam orta yerinden
teflekkür ederim, sevgiler!

Gilles APAP
15 Nisan 2005

B.B.D.S.O.nun de¤erli yönetici ve üyeleri... Rahmetli
Hikmet fiimflek'i anma haftas› nedeniyle verilen konserde
solist olarak yer almak benim için onur verici bir olayd›.
Orkestram›z›n s›cak misafirperverli¤i ve imtiyazl› bir
icras›na daha flahit oldum. Bu nedenlerden ötürü de çok
mutluyum. Sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Cihat AfiKIN
14 Ekim 2005

Harika bir orkestraya, harika ve arkadafl canl›s› insanlara
bütün iyi dileklerimi sunuyorum. Gelecek y›llarda birlikte
güzel bir salonda çalabilmek en büyük dile¤im.
Tüm dostlu¤umla,

Ionescu GALATI
21 Ekim 2005

De¤erli B.B.D.S.O. Sanatç›lar›n› en içten sevgilerimle
kutluyorum. Atatürk'ü anma konserini sizlerle birlikte
gerçeklefltirirken orkestran›zla gurur duydum. Çünkü
sizler Atatürk devrimlerinin son halkas›s›n›z. Tüm zorluklara
karfl› büyük bir kararl›l›kla direniyor ve bu de¤erli orkestray›
yaflatmak için her türlü özveride bulunuyorsunuz. Sizleri
ne kadar kutlasam ve teflekkür etsem azd›r. Tüm kalbimle,
varl›¤›mla ve sanat›mla her zaman yan›n›zda olaca¤›m.
Sevgilerimle.

‹nci ÖZD‹L
11 Kas›m 2005



On Yılın Sezon Programlar›
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On Yıla Eme¤i Geçenler
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,

Bursa Valili¤i,

Bursa Büyükflehir Belediyesi,

Nilüfer Belediyesi,

Uluda¤ Üniversitesi Rektörlü¤ü,

Uluda¤ ‹çecek A.fi.

Bursa Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i,

Kebapç› ‹skender

Do¤an Medya

NTV

CnnTÜRK

Kanal D

Olay TV

Line TV

Anadolu Haber Ajans›

Do¤an Haber Ajans›

MedyaPark

Otantik Otel

GeçitPark Evleri

Rota Ofset

Bar›flç› Ajans

Gökçen Optik

Duygu Çiçek

Alcomet AD

Say›n fiahabettin Harput,
Say›n Recep Altepe,
Say›n Mustafa Bozbey,
Say›n Erdem Saker,
Say›n Ayhan K›z›l,
Say›n Ömer K›z›l,
Say›n Saruhan Ayber,
Say›n Erdo¤an Bilenser,
Say›n Arif Özer,
Say›n Mete Cengiz,
Say›n Mehmet Ali ‹nan,
Say›n Da¤han Celayir,
Say›n Yavuz ‹skender,
Say›n Basri Tüfekçio¤lu,
Say›n Ersin Antep,
Say›n Bianca Taflköprü,
Say›n Efnan Atmaca,
Say›n Fuat Kars,
Say›n Fikret ‹nce,
Say›n Fehim Ferik,
Say›n Feza Soysal,
Say›n Mehdi Kamruz,
Say›n Mustafa Enver Y›lmaz,
Say›n Huri Aykut,
Say›n Zeynep Terzio¤lu,
Say›n Murat Günay,
Say›n Tuba Özmelek,
Say›n Naci Demiray,
Say›n Murat Kars,
Say›n Murat Taydafl,
Say›n Zeliha Hande Taban,
Say›n Burç Balc›

Ayr›ca,
Bu kitab›n haz›rlanmas›nda arflivlerini, an›lar›n› paylaflarak bize ›fl›k tutan,

yol gösteren, orkestram›z› var eden çok de¤erli BBDSO sanatç›lar›m›za,
kurucular›m›za, destekçilerimize, ve tüm geçmifl yöneticilerimize  teflekkür ederiz.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras› Yönetim Kurulu,
Bu Kitaba,

Ve 10. Kurulufl Y›ldönümüne Eme¤i Geçenlere
Teflekkürlerini Sunar.
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Sanat ve Sanatç› ile Elele...







BURSA
FİLARMONİ
DERNEĞİ

1995

Otantik Otel

95





© Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlü¤ü 2009
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