
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.GÜRDİL: Kemana olan yeteneğinizi nasıl fark 
ettiniz diye sormak istiyorum ama siz zaten 
Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk ve Zeki 
Müren’in başkemancısı olan Ali Yıldırır’ın 
oğlusunuz. Kemanı babanız sayesinde mi 
sevdiniz? 
M.YILDIRIR: Ben 7 yaşında iken bizim eve 
babamın öğrencileri gelirdi. Öğrenciler keman 
dersini alırken izlerdim ve çok hoşuma giderdi. 
Babam hiç sormamıştı bana keman çalmak istiyor 
musun diye. Bir gün o dersleri izleye izleye 
kemanı elime aldım ve babama bir parça çaldım. 
İlk keman çalışım eve gelen öğrencileri ve babamı 
izlerken öykünmem olmuştur. Tabi ki babama 
olan düşkünlüğüm ve onun kemancı olması çok 
önemlidir benim bu mesleği seçmem ve sevmem 
de mutlaka etkisi olmuştur. 
D.YAZGAN: İlk keman eğitimini babanızdan mı 
aldınız? Nasıl bir öğrenme süreci oldu bu? 
M.YILDIRIR: Hem ilk hem bütün eğitimimi 
babamdan aldım. Bir müddet sonra İtalyan keman 
virtüözü Maggini ile çalıştım. Daha sonra da kendi 
öğretmenliğimi kendim yaptım aslında. 
Okuduğum okullarda, üniversitelerde keman 
eğitimimin belli bir seviyede olması sebebiyle hep 
muaf edildim. Ancak insanın kendini geliştirmesi 

gerekiyor. Yurtdışında da birçok virtüözle çalıştım, 
özel eğitimler aldım. Müzik eğitimi, konservatuvar 
eğitimi aldım ama okullardan keman eğitimi 
almadım. 
D.GÜRDİL: Hayal ettiğiniz işi mi yapıyorsunuz? 
M.YILDIRIR: Kesinlikle. On bin defa dünyaya 
gelsem yine bu mesleği seçerdim. 
D.YAZGAN: Müzik yapılan bir evde doğdunuz. Bu 
işi yapmak kaçınılmaz mıydı?  Başka bir iş 
yapmayı hiç düşündünüz mü? 
M.YILDIRIR: Evde herkes müzisyen. Ablam 
operacı, abim piyanist, babam kemancı. Bizim 
evde olup illa müzik öğrenmesi zorunlu bir durum 
değildi. Diğer iki ablamın çok yetenekleri yoktu, 
babam onlara eğitim vermedi, biri anne oldu biri 
satış müdürü. Müzik içinde büyüyorsunuz ve 
direkt yönelebiliyorsunuz o yöne. Başka iş 
yapmayı düşünmedim ama keman çalmasaydım 
pilot olabilirdim. 
D.GÜRDİL: Babanız keman virtüözü, ablanız 
orkestra şefi. Bunun avantajları nelerdir? 
Dezavantajı oldu mu hiç hayatınızda? 
M.YILDIRIR: Babam ve ablam üzerinden bir 
dezavantaj yaşamadım aslında. Şöyle bir şey; bazı 
insanlar benim kendi başarımı babamdan ya da 
ablamdan mütevellit gibi göstermek istediler. 

EN HIZLI KEMAN VİRTÜÖZÜ MUHAMMED YILDIRIR 

nlü Rus besteci Nikolas Rimsky - Korsakov’ un “Yaban Arılarının Uçuşu” adlı eserini 37.84  
sn.de çalarak, bu başarısı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na“ Dünyanın en hızlı keman 
virtüözü” unvanı ile giren ‘Muhammed YILDIRIR’ konuğumuz oldu. Yurtiçinde ve 
yurtdışında pek çok başarılı konser ve projelere imza atan müzisyen, orkestra şefi, keman 

virtüözü Sn. Yıldırır ile keyifli bir söyleşi geçirdik. Müzisyen bir ailede dünyaya gelen ünlü virtüözün 
ablası operacı, abisi piyanist, babası ise kemancı. Muhammed YILDIRIR, babası Ali Yıldırır’ın 
öğrencilerine verdiği keman derslerini izleyerek keman çalmaya başlamış. İleri seviyede olan 
konuşma bozukluğundan dolayı asosyal bir çocukluk geçiren müzisyen, kemana duyduğu aşkla 
sımsıkı sarılmış. ‘Kemancıların peygamberi’ olarak gördüğü ‘Paganini’ hayranlığı sebebiyle henüz 
ilkokula giderken kütüphaneden onun fotoğraflarını alarak odasına asmış. 12 yaşında yaptığı ilk 
bestesi bugün bazı konservatuvarlarda bitirme parçası olarak çalınıyor. Keman bilgi ve deneyiminin 
mükemmel seviyede olduğu tescillenmiş. Elde ettiği başarıların çok çalışma ve azimle olduğunu 
bizlerle paylaşan başarılı sanatçı; bugün açtığı okullarda ilgisi ve yeteneği olan öğrencilere dersler 
vererek, yardımcı olmaya çalışıyor. Her konserinde mutlaka genç bir ismi sahneye çıkaran sanatçının 
tek amacı; Türk Müziğinin daha iyi yerlere gelmesi. Söyleşi öncesi öğrencilerimiz Tuana Derin GÜRDİL 
ve Dilara YAZGAN’ın yaptığı bu keyifli röportajı gelin hep birlikte okuyalım.. 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

21.05.2018 Pazartesi 
12:30 5.İstanbul Çocuk ve Gençlik  
 Bienali  (Gr7) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 – 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

22.05.2018 Salı 
08:40 Sosyal Bilgiler 3.s(Gr45678) 

09:50 Yüzme (Gr24) 
10:00 Oyuncu Özgün Özgülgün ile  
 drama atölyesi (Gr35) 
13:00 5.İstanbul Çocuk ve Gençlik  
 Bienali  (Gr34) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 

23.05.2018 Çarşamba 
09:50 Yüzme (Preschool) 
10:00 Gazeteci yazar Tuluhan  
 Tekelioğlu ile söyleşi Gr567 
12:30 Tenis (Gr1) 
13:00 1.Sınıf Tenis Gösteri  
 Antrenmanı 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

24.05.2018 Perşembe 
08:40 Matematik 3.s. (Gr45678) 
10:00 Boğaziçi Üni. Hayvan  
 Barınağı gezisi (Gr4) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 

25.05.2018 Cuma 
08:40 İngilizce 3.Sınavı (Gr45678) 
13:10 Bireysel destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

26.05.2018 Cumartesi 
08:50 Destek Programı  (Gr 678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 

 
 
 
 
 
 

 
 

HAFTANIN SÖZÜ 



Ancak benim yurtdışında ve ülkemde başarılarım 
tescillenince bu söylentiler çürümüş oldu. 
D.YAZGAN: Keman dışında başka enstrümanlar 
denediniz mi? Şarkı söyler misiniz? 
M.YILDIRIR: Evet. Konservatuvarda piyano 
çalmak zorundayız. Piyano çalıyorum, gitara 
hevesim vardı, onu da öğrendim. Sesimin çok iyi 
olduğu söylenemez ama şarkı söylemeyi 
seviyorum. Konserlerimde içimden gelirse, iyi bir 
enerji olursa şarkı söylüyorum tabi bu festival 
konserlerinde, klasik müzik konserlerinde değil. 
Bestelerim var, şarkılarım var sadece kendi 
bildiğim. Türkiye’deki algı biraz tuhaf bu konuda. 
Keman virtüözü isen sadece klasik müzik çalmak 
zorundasın, başka bir enstrümanla kendini 
gösteremezsin, bu etik değil gibi bakarlar. Oysaki 
ben buna katılmıyorum. Çıktığım tüm konserlerde, 
özellikle bütün açılışımı kendi müziğimle yaparım. 
Türk Müziği’ni senfonik hale getiriyorum, çok sesli 
orkestra ile beraber kendi müziğimi dünyaya 
tanıtıyorum ve o anda şarkı söylemek istersem 
şarkı da söylüyorum. Diğerlerinin ne 
düşündüğünü o anda önemsemiyorum çünkü 
müzik çok özgür bir şey. 
D.GÜRDİL: ‘Şeytanın 
Rüyası’nı bestelediğinizde 12 
yaşındaymışsınız. O yaşlarda 
hayaliniz neydi? Bu işi 
profesyonel olarak 
yapacağınızın bilincinde 
miydiniz? 
M.YILDIRIR:  Evet, yani 12 
yaşında Şeytanın Rüyası gibi 
korkunç bir isim bularak 
böyle bir beste yaptım. Ünlü 
virtüöz Paganini’ye takılan 
şeytan lakabından 
esinlenerek bu ismi 
bulmuştum. Şu anda TRT 
Radyosunun arşivindedir o 
beste. Birçok 
konservatuvarda bitirme 
sınavında çalınan parçadır. 
Zor bir tekniğe sahiptir. Ufak 
yaşlarda yaptığım bestelerde 
hep bir keman virtüözü olma 
hayalim vardı ama bir solistin 
arkasında çalarım 
zannediyordum . Babam Türk 
müziği kemancısı, ben biraz 
daha farklı bir alanda buldum kendimi ilerledikçe. 
D.YAZGAN: İtalyan virtüöz Paganini sizin için ne 
ifade ediyor?  
M.YILDIRIR: Paganini benim ve bütün 
kemancıların idolüdür. Paganini olmasaydı keman 
tekniği bu kadar gelişmezdi. Her kemancının 
kutsal adamıdır, hatta peygamberidir diyebilirim. 
Kemancı olmak istiyorsanız kesinlikle onu çok iyi 
bilmelisiniz. 
D.GÜRDİL:  Guinnes Rekorlar Kitabı’na girme fikri 
nasıl oluştu, o süreci anlatır mısınız ?  
M.YILDIRIR: Ben bu rekoru 2015 yılında kırdım. 
Olay şöyle başladı aslında, bir gün çok yakın 
arkadaşlarımla oturuyoruz. Ekranda ünlü keman 
virtüözü David Garret var, 
Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmesini izliyoruz. Garret, 4 
dakika süren parçayı 66 saniyede 
çaldı. Arkadaşlarım bana sen 
yaparsın hadi dene demeye 
başladılar, ben yapamayacağımı 
düşündüm ama sırf onları 
kırmamak için denedim. İlk denememde 67 
saniyede çaldım. Hepimiz şok olduk çünkü bu 
dünya rekoruna çok yakındı ve tekrar çaldım,  
64’e düşürdüm. Bu rekoru kırabileceğim inancına 
sahip oldum ve ben çalışmalara başladım. 
Denemelerimde 55 saniyeye indirdim ancak 
Guinness hakemlerini çağıracak sponsor 

bulamadım. O arada İngilizler bu rekoru kırdı. 
Daha sonra 53 saniyede İranlı bir keman virtüözü 
çaldı, rekoru kırdı ama biraz sonra iptal edildi, 
çalamadığı için tescillenmedi. Bunun üzerine ben 
tekrar çalışmaya başladım ve nihayet 37 saniyeye 
indirerek dünya rekorunu kırdım. Benden sonra 
Guinness bu kategoriyi kapattı artık daha hızlı 
çalınamaz diye. Dolayısıyla bu parça üzerinde 
gelmiş geçmiş en hızlı çalan keman virtüözü 
olarak tescillenmiş oldum. 
D.YAZGAN: 4 dakikada çalınan bir eseri 37 
saniyeye düşürmek nasıl bir rekor fark ? Bunun 
bir sırrı var mı sizde ? 
M.YILDIRIR: Dediğiniz gibi parça aslında 4 dakika 
sürüyor. Benden önceki rekortmen 60 saniyede 
çaldı. 4 dakikalık bir parçayı 37 saniyede çalmak 
ciddi bir fark tabi . Çalışırken ellerimin şiştiğini 
hatırlıyorum. Bunun bir sırrı bence var aslında tüm 
mesleklerde var. Hırslı olmak değil de azimli 
olmak bence işe yarayan bir şey. Eğer ben hırs 
yapsaydım bu konuda bileğimi sakatlayabilirdim. 
Yapmam gerekiyor, mutlaka diye hırs haline 
getirseydim olmazdı bence ama ben buna belli bir 
zaman ayırıp, azimle, olmayınca tekrar tekrar 

deneyerek, bırakmadığım için bu rekoru kırma 
sürecini tamamladım. Bütün bu hikâye beş buçuk 
yıla tekabül ediyor. Bir arkadaşım daha vardı 
rekora hazırlanan, hırs yaparak çalıştığı için 
bileğindeki bir eklemi zedeledi ve şu an keman 
çalamıyor. Başarıya götüren şey, hırs değil 
azimdir.  
D.GÜRDİL: 27 yaşında rekorlar kitabına ‘En Hızlı 
Çalan Keman Virtüözü’ olarak girdiniz. Bu 
beklediğiniz bir başarı mıydı? 
M.YILDIRIR: Guinness Rekortmeni olacağım 
açıkçası aklıma gelmezdi. Ancak insan başardıktan 
sonra farklı duygular hissediyor. Şimdi kendi 
rekorumu kırmayı hedefliyorum 37 saniyeyi 32 

saniyeye indireceğim. 
Bunu da ilk size 
söylüyorum şu an. 
Saniyede 22 nota olacak. 
Bu konuda da çalışmaya 
başladım. 
D.YAZGAN: Sizin çalışma 
süreniz nasıl oluyor ? Bir 

eser ne kadar zamanda ortaya çıkıyor ? 
M.YILDIRIR: Bir kişi virtüözlük alanına girmişse 
günde 8 saat çalışması gerekir. Her gün en az 4 
saat çalışmanın altına düşmemelidir. Ben de öyle 
yapıyorum. Bir eserin ortaya çıkması bazen 15 
dakikada bazen 3 yılı bulabilir, bu tamamen almış 
olduğunuz ilhama bağlı. Bir eserin ortaya çıkmak 

için süresi hiç öngörülemez. Bazen bir beste 
yaparsınız sonunu 3 sene sonra getirebilirsiniz. 
D.GÜRDİL: Keman, bilgi ve deneyimizin 
mükemmel seviyede olduğu tescillenmiş. Bu 
kadar genç bir yaşta nasıl oluyor bu başarı ? 
M.YILDIRIR: Çok çalışmak, çok araştırmak ve çok 
sevmek. Yaşım 9-10 iken günde 6 saat keman 
çalışırdım. Dersten kaçıp herkes dışarı çıkarken, 
oyun oynayıp eğlenmeye giderken, ben keman 
çalışırdım. Bir de benim özel bir durumum vardı. 
Ben kekeme idim, fark etmişsinizdir belki şu an 
konuşurken, hala az da olsa etkisi var. Küçükken 
ismimi bile söyleyemeyecek kadar konuşma 
bozukluğum vardı. Hiç mahalleye çıkıp top 
oynadığımı, maç yaptığımı hatırlamıyorum. 
İnsanlar beni çok dışlarlardı, dolayısıyla asosyal 
bir çocukluk geçirdim. Onların vermiş olduğu etki 
ile kendimi kemana kapattım. Babam her 
çocuğuna çok çalış derken; bana, artık çalışma 
derdi. Ben sık sık kütüphaneye giderdim, 
araştırmalar yapardım kemanla müzikle alakalı. 
Kütüphaneden Paganini’nin resmini kesip eve 
götürüp astığımı hatırlıyorum.  
D.YAZGAN: C Majör İşten Sesler Korosunda 

orkestra şefisiniz. Nasıl ortaya 
çıktı bu proje ? Biraz anlatır 
mısınız ? 
M.YILDIRIR: C Majör İşten 
Sesler şuan Türkiye’nin en iyi 
projesi diyebilirim. Majör 
müzikte büyük anlamına 
gelir, C’de Ceo’nun 
kısaltması. Büyük Ceolar 
Korosu yani. Pek çok büyük 
firmaların, bankaların, 
otellerin, kurumların ceoları 
ve sahiplerinden oluşuyor. 
Ülkemize sosyal sorumluluk 
adına bir şeyler katmak için 
yaptığımız bir proje. Bu 
projede  3.konserimizi Acun 
Ilıcalı’nın programında 
geçtiğimiz hafta 
gerçekleştirdik. Oradan 
toplanan tüm gelirleri her 
seferinde başka bir  vakfa 
bağışlıyoruz. Acun, o 
programdaki tüm reklam 
gelirini de vakfa bağışladı . 
Bayağı rekor bir rakama 

ulaştık. Şehit yakınlarına , engelli çocuklara özel 
yardım amaçlı yaptığımız bir proje. Yakında da 4. 
Konserimizi vereceğiz. Tabi ki böyle bir koronun, 
orkestranın başında olmak çok iyi hissettiriyor. 
Hem bir araya geldiğimiz önemli isimler hem de 
bu işin karşılığında pek çok çocuğa destek 
olabilmek inanılmaz bir mutluluk. 
D.GÜRDİL: En sevdiğiniz 3 kitap ve 3 filmi bizimle 
paylaşır mısınız ? 
M.YILDIRIR: 3 Kitap: Küçük Kemancı, Küçük 
Prens, Polyanna . 3 Film: Tree İdiot, Mozart’ın 
Hayatı, Rapsodi  
D.YAZGAN: Müziğe ilgisi ve yeteneği olan 
öğrenciler neler söylemek istersiniz ? 
M.YILDIRIR: Azimli olsunlar, çok çalışsınlar, bir de 
disiplinli çalışsınlar. Bu konuda çok da felsefe 
yapmaya gerek yok. İşin püf noktası çok nettir. 
Çok çalış, azimli ol ve disiplinli ol. Hayata biraz 
ödün vermek lazım. Ben öğrencilerime şöyle 
söylüyorum. 2 seçeneğiniz var: 25 yaşınıza kadar 
az eğlenin, bu tüm meslekler için geçerli çok 
çalışın, 25 ten sonra çok rahat ve mutlu bir hayat 
yaşayın.  
D.GÜRDİL: Müzisyen olarak kimleri dinlersiniz, 
seversiniz ? 
M.YILDIRIR: Isaac Berman, Schubert, Emma 
Shapplin, İdil Biret’i sayabilirim. Popüler müzik 
tarzı pek dinlemiyorum ama Teoman’ ı sever 
dinlerim. 


