
Nihal Sandıkçı
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Nedenyarışma?
TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması için 
yıllardır “teknolojiyle sanatın buluştuğu 
yer” diyoruz. Meselemiz, başlarda bu iki 
olgunun kaçınılmaz birlikteliğini tetiklemek, 
aralarındaki mesafeyi azaltmaktı. Artık öyle 
bir mesafe söz konusu değil. Bu yarışma bu 
anlamda avangard olma görevini en iyi şekilde 
yerine getirmiştir. Ve bir yandan ve en mühimi 
on sekiz yıllık geçmişinde işin sanat tarafına 
zeval getirmemiştir. Müzikle en içten şekilde 
ilgilenen yarışmacılar kendi özgün sesleri için 
uygun bir atmosfere dâhil olmuşlardır.

http://www.bilisimdergisi.org/s139

http://www.bilisimdergisi.org/s139


-Bu yarışmaya katılırken aklından ne 
geçiyordu, beklentin, hedefin belirgin 
miydi?

-Öncelikle bu yarışmada emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederim. Aslında bu yarışmayı her 
yıl takip ederim. Kazanan eserleri ve finalist 
eserleri keyifle dinlerim. Bu yıl dedim ki “Benim 
de bu tarz çalışmalarım var. Ben de katılsam hoş 
olabilir.” Hemen ardından benim için anlamlı 
olan iki tane eser seçtim. Eserlerin yarışma 
kriterlerine uyduğunu fark ettim. Birisinin 
adı “White Dot”, öteki de “The Girl Who Has 
Chocolate Eyes” idi.  Değerli arkadaşım Nazan 
Nihal’e vokal partisini söyletmeye karar verdim 
ve parça çok daha keyifli bir hal aldı. Yarışma 
sonucu olarak bir beklentim yoktu ama eserleri 
kompozisyon açısından değerlendirildiğimde 
dereceye girecek niteliklere sahip olduğunu 
düşünüyordum. 

-Yine yarışmayla ilgili olarak; “Şöyle 
olsa daha iyi olur” diye önereceğin bir 
şeyler var mı?

-Yarışma süreci oldukça keyifliydi. Babylon’da 
sahne almış olmak ise ayrı bir keyif oldu benim 
için. Yarışmanın her sene şehir değiştirmesi 
güzel bir şey ama Babylon gibi sabit ve 
otantik bir yerde yapılması, yarışmayı daha 
da gelenekselleştirilebilir gibi geldi. Ayrıca 
profesyonellik ve kompozitörlük açısından 
finalistler sahnedeyken arka planında eserlerin 
notası olabilir. Ama bu her eser için mümkün 
değil tabii ki. Bunu kendim için de söylüyorum 
her ne kadar eseri Amerika’da bestelemiş 
olsam bile; yarışmada daha fazla Türkçe 
başlıklı eser görmek daha güzel gözükebilir.
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18. TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması birincisi; 
Utar Artun hakkında…

Dünyanın,  dünyayı  değişt irebileceğine inanan insanlara iht iyacı  var.

Utar Artun, onlardan biri ve kendi cümleleriyle gelecek için yeni müziği keşfetmeye çalışıyor. 
İnancı; dünya müzik kaynaklarının olabildiğince değerlendirilmesi gerektiği. İnsan algılarını 
geliştirecek yaratılardan önemli bir mirasın varoluşuna inanıyor. Bu yolculukta her adım 
insanlık yararına atılıyor çünkü. Artun’un bir burs fonu kurarak (hiç bir ücret almaksızın) 
özel yetenekli ve seçilmiş öğrencilere ders verdiği bir enstitü ve dünyadaki bütün müziği 
yaratabilecek bir müzik prodüksiyon şirketi hayali var.  Onun da aranjörlük ve orkestrasyon 
yaptığı bir ön çalışma kısmen de olsa Berklee’de Rhythm of the Universe adıyla deneniyor. 
Van depremi sonrası bağış toplamak amacıyla aranjesini yaptığı ve youtube’da 60 bine yakın 
izler bulan Van türküsü “Bizim eller ne güzel eller” ile bir deneme yaptı bile.

Sanat güzeli aramaksa, müzik mutlaka en yaygın ve en güzel sanattır. Ona yaklaşmak ve yakınlaşmak için ödüller ve yarışmak bahanedir belki de… Ama iyi bir bahanedir. TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nın 2011 yılı birincisi Utar Artun, taptaze yeteneğiyle Türkiye’nin gururu olabilecek, geleceğin büyük müzik adamlarından biridir. O ve onun gibi yeteneklerin dünyayı değiştirebileceklerine olan inançlarının, ilham kaynaklarının ve bu yolculuğa eşlik edecek hayranlarının tükenmemesi dileklerimle… 

:.Mülâkat.:
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Utar Artun ve Nazan Nihal 

Fotoğraflar: 
Luc Reuvers
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-Şu anda sanırım sadece eğitimin 
sebebiyle yurtdışındasın. Hem müzik 
eğitimi hem de müzik sektörü açısından 
oralarla buraları karşılaştırabiliyor 
musun?

-Evet, buradaki eğitimim neredeyse bitti. 
Yaklaşık iki buçuk sene içerisinde tamamlamış 
oldum Berklee’yi. Sektör açısından Türkiye 
ile karşılaştıracak olursak, burada iş ortamı 
biraz daha sistematik ilerliyor. Bildiğiniz 
üzere A.B.D.’deki müzik eğitimi veren 
kolej ve üniversitelerin sayısı Türkiye ile 
kıyaslanamayacak derecede. Amerika bizim 
gibi öğrenciler için gerçekten pahalı bir yer. 
Burs veya sponsorluk olmadan okumak 
neredeyse imkânsız.  Eğitimin bu kadar pahalı 
olması bence doğru değil ama dediğim gibi 
Amerika’daki sistemden ve özel sektörün 
öğrencileri birer promosyon aracı olarak 
kullanıp daha fazla öğrenci çekmesinden 
kaynaklanıyor. Bir nevi ticari bir zihniyet bu ama 
bunu alan memnun-satan memnun anlayışıyla 
kullanıyorlar. İş alanında ise çok fazla olanak 
yok. Şöyle ki, bulunduğunuz yere göre değişiyor 
bu durum. Mesela besteci ve prodüktör iseniz 
Los Angeles’a, performans sanatçısı iseniz 
New York’a gitmeniz gerekebilir. Bunun dışında 
sayısız senfoni, caz ve müzikal orkestraları da 
mevcut. Pek çok müzik ile ilintili iş dalı var ama 
Amerika’da da yaptığınız işten ve kalitesinden 
çok yaptığınız bağlantılar sizi bir yerlere 
getiriyor.

-Kendi yaptığın müziği -şimdilik- nasıl 
tanımlıyorsun?

-Kendi yaptığım müziği şu an gelişmekte olan 
ve büyüyen bir Utar Artun olarak tanımlıyorum. 
Henüz kafamdaki o müziğe erişmiş değilim. O 
çok farklı bir noktada. Belli ki bunu yapmam 
için belli bir zamanın geçmesi ve de pek 
çok tecrübe edinmem&yaşamam gerekiyor. 
Müziğim de benimle birlikte yaşıyor. Zaman 
zaman bazı müziklerimi tanımlamak için çeşitli 
yazılar bile yazarım.

-“Sen takip ediyorsan iyidir”den yola çıkarak okuyucularımıza “Ben 
çok seviyorum, siz de seversiniz belki, dinleyin” diye önereceğin 
birileri var mı?

-Aslında çok fazla müzik dinleyen ve insanlara müzik tavsiye eden biri değilimdir. 
Müzik tarihine geçmiş ve gerçekten müzik yapmış olan her besteciyi ve yorumcuyu 
önerebilirim. Igor Stravinsky’den Jimi Hendrix’e, J. S. Bach’tan Bill Evans’a, Zakir 
Hussein’den Erkan Oğur’a kadar dağarcıklarda kalıcı olarak yer etmiş pek çok 
müzik tarzında müzisyen ve müzik adamı var. Müziği, “müzik” yapan güzel olmasıdır 
bence.

-Ulaşma ve para derdi olmadan her istediğini alabileceğin bir 
ortam olsa evini/stüdyonu hangi aletlerle 
doldururdun?

-Şu an elimde çok küçük bir ekipman var. Bir laptop, 
bir kulaklık ve bir de ses kartı. Haliyle yapmak istediğim 
şeyleri kaldıracak yeterliliğe sahip değil ancak elimden 
geldiğince optimize kullanmaya çalışıyorum. Marka 
olarak isim vermeyeceğim ama iyi bir dijital mixer, 
miks yaparken bana iyi referans olabilecek stüdyo 
kabinleri, her türlü canlı kayıt için iyi bir mikrofon seti 
ve bir salon, içinde güncel olarak bütün ses bankalarını 
kullanabileceğim güçlü bir bilgisayar, çeşitli amfiler 
ve mastering donanımları, envai çeşit enstrüman ki 
en çok istediğim kuyruklu bir piyano... Herhalde bu 
saydıklarım profesyonel bir stüdyo ekipmanı açısından 
fazlasıyla yeterli olacaktır.

-Bir müzik adamı olacağını ne zaman anladın. 
Asıl merak ettiğim çocukluk/anne/baba/
arkadaş ortamının sana bu yolda kattıkları bir 
yandan da?

-Müzik adamı olacağımı benden önce babam Mete 
Artun anlamış olacak ki; yönlendirmeleriyle Hacettepe 
Ankara Devlet Konservatuarı Vurmalı Sazlar Bölümü’ne 
girmiştim. Nitekim şu ana kadar müzik adına olan 
pek çok konuda babam haklı çıktı. Zaten kendisi de 
muhteşem bir müzisyen ve ton-maister. Dolayısıyla 
işin bir kısmını babamdan öğrenmiş oldum ister 
istemez. Bununla beraber kardeşim de bir dönemler 
Bilkent’te keman okudu sonra da konservatuara 
geçti. Şu an o da Amerika’da tiyatro üstüne eğitim 
görüyor. Annem de sanatçı kişiliğimizi korumamız ve 
geliştirmemiz konusunda hep bize destek oldu.
:.Mülakat bitti.:
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Utar Artun, 1987 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Vurmalı Çalgılar Bölümü’nden “Okul İkinciliği” ve ”Bölüm Birinciliği” 
derecesi ile mezun oldu. Bu mezuniyet üzerine Doç. Dr. Haşim Yedican “Artık 
Utar’dan sonra yetiştirecek öğrencim kalmamıştır!” dedikten sonra emekliye 
ayrılmıştır. Okulda olduğu süre boyunca Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası’nda çeşitli 
festival ve ulusal/uluslararası turnelerde vurmalı çalgılar sanatçısı olarak görev 
aldı. Şu ana kadar yapmış olduğu 30 kadar senfonik düzenleme ve 50 kadar bakır 
nefesli/bigband düzenlemesi ve Caz müziği üzerine de yapmış olduğu çeşitli 
kompozisyonları var. Bununla birlikte düzenleme yapmış olduğu albümler de 
mevcut. 2008 yılından itibaren, “Betone” isimli caz grubu ile 12. Uluslar arası 
Ankara caz festivali ve 7. Eskişehir Amatör Caz Festivalinde piyanist olarak yer 
aldı. Mezuniyetten sonra müziğinin daha çok kompozisyon ve film müziği üzerine 
yoğunlaştığını fark eden Artun, 2009 yılında Berklee College of Music’in yapmış 
olduğu dünya seçmelerinin Paris ayağına katıldı ve okula burslu kabul edildi. Yıllar 
öncesinde hayal olan bu okul onun için gerçek olmuştu.
 
İlk sömestrinde, Berklee’deki Senfoni Orkestrası’nın (BCSO) açmış olduğu 
kompozisyon yarışmasından “Onur Ödülü” kazandı ve ASCAP Morton Gould Genç 
Kompozitörler yarışmasında da finale kaldı. Barnes&Nobles ve Brain Oliver 
Memorial ödüllerine layık görüldü. Ardından okulun dünya üzerinde tanıtılan Jazz 
Revelation Record: Birds of Feather albümünde yapmış olduğu 7th legion isimli 
kompozisyonuyla birlikte yer aldı. Amerikalı sanatçı Kevin Eubanks’in Boston’daki 
stüdyo kayıtlarına çaldı. Ünlü alto saksafon sanatçısı Rudresh Mahanthappa, Bobby 
McFerrin, Jason Linder, Simon Shaheen davulcu Kenwood Dennard ve gitarist 
David Fiuczynski ile birlikte çeşitli performans ve çalıştaylar sergiledi. Bunun 
dışında da Boston Senfoni Salonu, Hatch Shell, Berklee Performance Center, New 
York Undead Caz Festivali gibi önemli yerlerde sayısız konser verdi. Amerikalı 
kompozitör Maria Schneider ile workshop yaptı. Berklee College of Music’teki 
eğitimini Film Müziği, Caz ve Kompozisyon alanlarında yoğunlaşarak 2,5 sene 
içerisinde bitirdi. Berklee’de düzenlenmiş olan 7. Film Müziği Yarışması’ndan 
ikincilik ödülü aldı. 18. TBD Halıcı Beste Yarışması’ndan da birincilik ödülü kazandı. 
Ayrıca, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın “Harika Yetenekler” projesinde yer alıyor.

Birbirinden güzel ve özgün 15 eserin 
canlı performansla sergilendiği 
TBD-HALICI 18. Bilgisayarla Beste 
Yarışması Finali’nde “The Girl Who 
Has Chocolate Eyes” adlı eseriyle 
birinciliği Utar Artun aldı. İkinci “Past 
To The Future” adlı eseriyle Yavuz 
Durak, üçüncü “I want to freedom to 
go places” adlı eseriyle Orhan Enes 
Kuzu oldu.

Fotoğraflar, video ve eserler için http://
beste.halici.com.tr/2011/anasayfa/
http://www.facebook.com/

İzzet Öz, Mehmet Okonşar, Hakan Özer, Faruk Eczacıbaşı, Attila Özdemiroğlu, 
Emrehan Halıcı, Sinan Akçıl, Borga Parlar, Şeref Oğuz, Garo Mafyan

http://www.bilisimdergisi.org/s139

http://beste.halici.com.tr/2011/anasayfa/
http://beste.halici.com.tr/2011/anasayfa/
http://www.facebook.com/#!/pages/18TBD-Hal%C4%B1c%C4%B1-Bilgisayarla-Beste-Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/241038749271516
http://www.bilisimdergisi.org/s139

