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kibriti önce yakarsınız.

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ DOÇ.DR. AKBULUT İLE MÜZİĞİN GÜCÜNÜ KEŞFETTİK.

Müzik Geçtiğimiz hafta ders ekranlarımızda çok farklı bir konuğu ağırladık. Müzikle 
dolu bu söyeşinin konuğu Doç.Dr.Ceylan Ünal Akbulut’du. Sn. Akbulut Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nü fakülte birinciliği ile 
bitirdikten sonra aynı üniversite de II. Viyana Klasikleri olarak anılan bestecilerinin 

eserlerinin eğitim amaçlı kullanılabilirlikleri ile ilgili yüksek lisans tezini yazdı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi tezsiz yüksek lisans piyano programını Devlet 
Sanatçısı Ayşegül Karaca yürütücülüğünde tamamladı. Aynı kurumun doktora programında 
Prof. Dr. Cihan Aşkın danışmanlığında Arrangements of Selected Turkish Tunes For Early-
Elemantary Piano Education isimli tezi ile mezun oldu. Oda Müziği konserleri ve resitaller için 
aranan piyano solistlerinden olan Sn.Akbulut, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda 
bildiriler sunmuş, öğrencilere yönelik atölye çalışmaları yapmış aralarında seminerler vermiştir. 
Uluslararası hakemli dergilerde makaleler ve piyano öğrenen öğrenciler için birçok kitap 
kaleme almıştır. Ayrıca güzel sanatlar kitabında bölüm yazarlığı yapmıştır. Birbirinden güzel 
ezgilerle, müziğin hislerimze olan etkisini deneyimleyerek gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi bu yıl 
gerçekleştirdiklerimiz arasında kuşkusuz eşsiz bir yere sahipti. Sn.Ceylan Ünal Akbulut’a ve 
Sn.Pınar İnanlı’ya bu güzel söyleşi için teşekkür ederek sizlerle paylaşıyoruz.  

U. GÜL: Ceylan öğretmenim okulumuzun 
davetini kırmayarak bugün bizlerin konuğu 
olduğunuz için teşekkür ederiz. İlk soruyu 
ben sormak istedim. Müzik terapi nedir?
C. AKBULUT: Ural’cığım, öncelikle tüm Özel 
İstanbul Koleji ailesine teşekkür ediyorum 
davetleri için. İlk soru da en temel soru. 
Müzik terapi; kanıta dayalı bilimsel olarak 
müziğin töropatik olarak kullanılmasıdır. Ne 
demek bu? Müzik dinlemek ya da müzik 
çalmak, müzik öğrenmek değil; müziği 
duygularımızı aktarırken bir araç kullanmak. 
Mesela bir marakasla ya da zille, shakerla, 
küçük bir darbukayla. Ural’cığım, sana 
sormak istiyorum. Bu söyleşiye gelirken 
hangi duyguyla geldin? İçinde mesela nasıl 
bir his var bana bu soruyu sorduğunda 
paylaşmak ister misin? Mesela merak mı var? 
Heyecan mı var? 
U. GÜL: Biraz heyecan olabilir. 
C. AKBULUT: Tamam, çok teşekkür ederim. 
Bu heyecanını vücudunda böyle hissettiğin 
bir yer var mı? Boğazın mı? Göğsün mü? 
Ellerin mi? Başın mı? Ayakların mı? 

U. GÜL: Kollarımda.
C. AKBULUT: Kollarında. Peki, kolların mesela 
şimdi sıcak mı soğuk mu nasıl hissediyorsun?
U. GÜL: Soğuk.
C. AKBULUT: Peki Ural’cığım soğuk hissini 
elindeki kalemlerle seslendirebilir misin? 
Kalemleri mesela şöyle birbirine vurarak? 
Ben de klavye ile ifade edebilirim. Mesela 
bu şekilde, nasıl vurmak istiyorsun, o soğuk 
duygusunu nasıl anlatabilirsin? 
U. GÜL: (Kalemler ile ses çıkartıyor.)
C. AKBULUT: Çok teşekkür ederim. Peki, 
şimdi nasılsın? Heyecan duygun devam 
ediyor mu? 
U. GÜL: Biraz.
C. AKBULUT: Peki, ilkine göre nasıl? Azaldı mı 
çoğaldı mı aynı mı?
U. GÜL: Biraz çoğaldı galiba.
C. AKBULUT: Daha çoğaldı heyecanın harika! 
Evet, aslında benim bu örnekle vermek 
istediğim bu. Bir ritimle ifadelendirdik ya da 
sesimizi kullanabilirdik. Sesimi kullanırken 
sadece şarkı söylemek anlamında değil lalala 

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P1.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P2.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P5.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P6.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P7.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P8.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P0.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P3.pdf


lalala diyebilirsiniz ya da bir hece tekrarı olabilir, 
bir söz olabilir. Bu tamamen kişi ile duyguları 
üzerinden müzik yoluyla konuşmadır. Bilmem 
anlatabildim mi?
U. GÜL: Kesinlikle çok açıklayıcı, yaparak 
yaşayarak bir etkinlik şeklinde cevabınız oldu. 
Peki müzikle tedavi nasıl uygulanır?
C. AKBULUT: Müzikle tedavi aslında, öncelikle 
tabii ortada bir sorun olmalı. Yani mesela fizik 
tedavi gibi düşünün. Kişi kolunu kaldıramıyor 
mesela. İşte ona bazı masajlar yapılıyor, fizik 
tedavi uygulanıyor ama bir de hekimler diyor 
ki müzik terapiyle devam edelim. Mesela 
gitar, hiç gitar çalmayı bilmiyor ama gitarın 
tellerine vura vura  ya da diyelim  darbuka ya 
da bendir olsun ona böyle hafif hafif hekim 
ya da müzik terapisti yardımıyla kollarını 
kaldıra kaldıra elini şu şekilde yavaş yavaş 
kolunu kaldırarak uygulayabilir. Her alanda 
uygulanabilir. Fakat herkes de müzik terapisi 
tedavisi görmek istemeyebilir. Müzik terapisi 
ya grup olarak böyle 
sizin gibi kalabalık bir 
grupla ya da bireysel 
olarak seanslar halinde 
uygulanabilir. Belli bir 
süre içerisinde, aynı 
psikolojik seans gibi 
düşünülebilir. Ama 
tabii ki tamamen 
müzikal enstrümanlarla 
sesimizi dinlediğimiz 
müziklerle bir telepatik 
süreç dediğimiz 
karşılıklı etkileşime 
giriyoruz. Burada asla 
kişinin müzik bilmesi 
beklenmiyor, bir müzik 
enstrümanı bilmesi 
de beklenmiyor hiçbir 
şekilde, müziğe dair 
bilgi yok; sadece müzik 
geçmişiniz, daha önce 
ne dinlediğiniz önemli 
bizim için.
U. GÜL: Müzik terapinin 
etkileri nelerdir?
C. AKBULUT: Bu da 
harika bir soru. Müzik 
terapinin klinik  olarak kanıtlanmış etkileri 
vardır. Bir kere aslında müzik tamamen 
beynimizde hormonları harekete geçiriyor; 
Dopamin, endorfin gibi hormonlar başta olmak 
üzere. Bu hormonların etkisiyle vücudumuzda 
değişimler başlıyor. Bu değişimler bizi daha iyi 
hissettirebilir ya da bazı anılara götürebilir ya 
da tedavi olduğunuz alan ne ise vücudumuzda 
kesinlikle müzik dinlemek doğrudan etki yapar. 
Sadece müzik dinlediğimizde bile bir konser 
ya da şimdi artık sosyal medya hesaplarından 
dinlediğimiz, eskiden kullandığımız plak, kaset, 
cd vardı, dinlediğinizde bile ruh haliniz değişir. 
Ruh halinde değişiklik yaratır. Şöyle bir örnek 
vardır araba kullanırken hareketli rock müzik 
dinlediğinde kişilerin daha çok gaz pedalına 
bastığı, arabayı daha hızlanarak sürdüğü ve 
daha romantik sakin müziklerde ise daha böyle 
sakin sakin sinirlenmeden araba kullandığını 
da biliyoruz. Müzik tamamen ruhun gıdası 
olmakla birlikte ruhun gıdası da olmayabilir. 
Neden? Çünkü hepimizin kulağında aradığı 
bir tını var. Mesela ben piyanoyu seçtim 
ama bir başkası kemanı seçer, diğeri Türk 
Halk Müziğini dinlemeyi çok sever, ötekisi 
Jazz müzik dinlemeyi sever. Yani Jazz müzik 
dinlemeyi seven birisine zorla Klasik Batı 
Müziği dinletemezsiniz. Ruhumuza doğru hitap 
eden müziği bulmalıyız. Eğer bizi rahatsız eden 
sıkıntı veren müzik varsa o da strese sokar. Bu 
da net.
Y. YÜCESOY: Müzik terapisinden kimler 
faydalanabilir?
C. AKBULUT: Müzik terapisinden, anne 

karnından başlayarak en son yaşlılık sürecine 
kadar herkes faydalanabilir. Mesela annelerin 
dinledikleri müzikler, asla ve asla bebekler 
tarafından doğunca unutulmuyor; çünkü 
benim gene bir uzmanlık alanım olan, Alfred 
Tomatis’in ortaya koyduğu Tomatis Metodu’nda 
anne karnında dört aylıktan itibaren 
işitebildiğimiz yani dış sesleri duyabildiğimiz 
ispatlanmış. Gene çocuklara sınav kaygısında 
yani illa bir hastalık olması gerekmiyor; mesela 
sınava gireceksiniz sınav kaygısı için çalışılabilir, 
ergenlerle çalışılabiliyor her alanda, ruhsal 
hastalıklarla çalışılıyor, Alzheimer’da Otizm’de 
aklınıza gelebilen bütün rahatsızlıklarda müzik 
terapi aktif ve pasif olarak dediğimiz yani aktif 
uygulayarak demin Ural ile uyguladığımız gibi 
ya da müzik dinletip onun üzerine çalışma 
yaptığımız gibi pasif olarak Reseptif Müzik 
Terapi olarak adlandırıyoruz bu şekilde 
uygulanabiliyor. Çok önemli bir nokta var 
karıştırılmaması gereken müzik terapi bir de 
müzik tıbbı vardır Music Medicine diye geçer 

literatürde sevgili arkadaşlar. Music Medicine 
Müzik Tıbbı hastanelerde mesela ameliyata 
girmeden önce hastaya dinletilen müzik 
ya da kemoterapi alırken o esnada etkisini 
hafifletmek ağrı gidermek için dinletilen müzik. 
Bunlar müzik tıbbıdır. Yani sadece dinlemeye 
yönelik hastayla danışanla bire bir konuşma 
yapmadan duygularını sormadan dinletilen 
müzik tedavi türüne de müzik tıbbı deniyor. 
Y. YÜCESOY: Müzik terapinin tıpta kullanım 
alanları nelerdir?
C. AKBULUT: Ameliyatlarda olabilir, yani aklınıza 
gelebilen tüm hastalıklarda aslında hastaneyi 
düşünün ne var, kulak burun boğaz kısmı, 
nöroloji var, nörolojide çok kullanıyor gerçekten. 
İşte bütün alanlarda tıpla ilgili uzmanlaşılan  
alanlarda hekimin konsültasyonla önerisiyle, 
sevk etmesiyle müzik terapi tüm hastalara 
uygulanabilir. Tabii hastanın da inisiyatifine 
bırakılarak. Bu arada müzik terapisiyle birlikte 
sanat terapisi de çok uygulanan bir akım artık 
ilk biliyorsunuz. Terapiler Freud ile psikanaliz 
ile başladı, sonra psikanalizden sonra değişik 
terapi yöntemleri, bilişsel, davranışçı, çözüm 
odaklı vs. işte Nakareti gibi terapiler başladı. 
Sonrasında da bu artık yeni akım dediğimiz 
sanat terapisi, müzik terapi bunlar kullanıyor.
Y. YÜCESOY: Sadece belirli müzikleri dinleyerek 
psikolojik rahatsızlığı olan biri iyileşebilir mi?
C. AKBULUT: Sadece beğendiği mi dedin Yaz?
Y. YÜCESOY: Sadece belirli müzikleri dinleyerek 
psikolojik rahatsızlığı olan biri iyileşebilir mi?

C. AKBULUT: Kesinlikle iyileşemez yani müzik 
dinlemekle iyileşme sağlamak mümkün 
değil. Müziği bir müzik terapisi, uzman bir 
müzik terapisti eşliğinde demin de anlattığım 
gibi töropatik süreç içerisinde dinlediğinde, 
uyguladığında, ifadelendirdiğinde çok uzun 
sürece yayılacak bir terapi programında 
ilerleme kaydeder. 
Ö. ULUDAĞ: Müzik terapi eğitimde kullanılır mı?
C. AKBULUT: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 
onaylı müzik terapi sertifikasyon programları; 
müzisyenleri, müzik terapi uygulayıcısı 
hekimleri de müzik terapi uzmanı olarak mezun 
ediyor. Türkiye’de maalesef aktif olarak müzik 
terapi hastahanelerde uygulanmıyor. Ancak 
ben de mezun olur olmaz üniversitemde ve 
konservatuvardaki öğrencilerimde uygulamaya 
başladım. Eğitimde çok güzel kullanılabiliyor. 
Fakat müzisyenlerde çok zor müzik terapi 
uygulanıyor. Müziği bilen kişiler, müzikle 
müzikal olarak kendilerini ifadelendirirken biraz 

geriliyorlar. Yani sahne 
performansı kaygısı 
duyuyorlar. Dört atölye 
yapmıştım ben PDR 
öğrencilerimize Yıldız 
Teknik Üniversite’sinde 
ve onlar müzisyen 
değiller, enstrüman 
çalmayı bilmiyorlar, 
nota bilmiyorlar yani 
çok ideal bir  profildi. 
Hekim arkadaşımla 
tansiyonlarını, oksijen 
seviyesini ve nabızlarını 
ölçtük hatta makale 
olarak yayınladık. 
Nabızlarında düşüş 
olduğu, vücutlarında 
oksijen seviyesinde 
artış olduğu, 
tansiyonlarının da aynı 
şekilde. Şaşırdık biz de. 
Hani ispatlarla hocalar 
bize anlatıyorlar 
bunu, makalelerden 
de okuyoruz ama 
gerçekten yaşayınca 
çok etkilendik. 
Eğitimde de evet, 

kullanılabilir.  Öğrenci olmak gerginlik 
yaratabiliyor, o gerginliği gidermemiz açısından 
çok faydası olur. Demin de dediğim gibi sınav 
kaygısı  eğitimde yaygın olan bir durum. 
Mesela matematikte zorlanıyorsunuz ya da 
Türkçe’de zorlanıyorsunuz. Bu matematikte 
zorlandığınız noktaları müzikle dile getirerek 
onları ifadelendirip, şarkı haline  getirip 
enformizasyonda kullanırız müzik terapide; bir 
bakıyorsunuz ki aslında bu kadar korkulacak 
bir şey yokmuş. Bu şekilde.
Ö. ULUDAĞ: Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler 
sınav döneminde müzik terapisi ile bu 
korkusunu kontrol altına alabilir mi?
C. AKBULUT: Kesinlikle alabilir. Onun da 
çalışmasını yaptım lisans öğrencilerimle.  Final 
sınavı öncesi onu da makale olarak yayınladım. 
Hani tamamen tespit edildiği için güvenle 
söyleyebilirim ki  kısa süreli sınav kaygısı 
ölçeği uyguladım ve de kaygılı çıktılar. Sonra 
müzik terapi seansı uyguladım yaklaşık on beş 
dakika ve grup olarak. Sonra tekrar ölçtüm ve 
de ölçekte düşüş olduğunu tespit ettim. Yani 
sınav kaygısı kesinlikle azalıyor. Bazılarında 
daha çok azalmıştı, bazılarında çok daha minik 
azalmıştı. 
Ö. ULUDAĞ: Müzik bilmeyen, müzisyen 
olmayan biri de müzik terapisti uygulayıcısı 
olabilir mi?
C. AKBULUT: Harika bir soru. Kesinlikle 
olamaz. Bir kere müziği çok iyi bileceksiniz 
ve müzik terapisti olacaksanız. Bizde ilk 
kez  Şamanlar  başlamışlar müzik terapistliği 



uygulamasına müzikle tedaviye. Şamanlar da 
biliyorsunuz eski dönemde bir nevi hekimmiş 
aynı zamanda; yani otlarda da iyileştirirlermiş, 
tütsüler yakalarmış, yine Antik Yunan’da 
Asklepion adı altındaki tapınaklarda, sularla 
tedavi ederken orada hekimler de rahipler 
hekim olarak çalışırlarmış, Selçuklu ve 
Osmanlı’da da mutlaka hekimlerin kontrolünde 
yapıldığı için şu an bizim ülkemizdeki eğitimde 
Sağlık Bakanlığı hekimlerle birlikte uyguluyor 
ama dünyada yani Avrupa, Amerika ya da 
Asya ülkeleri bu terapiyi akademik olarak 
uygulamaya başladılar. Onlarda sadece müzik 
mezunları ya da psikoloji mezunları müzik 
terapi eğitimi veriyor ve de müzik terapisi 
yapıyor. Bir enstrümanda çok iyi olmadan, ritim 
bilmeden, kulağınız olmadan enformizasyon 
yapacaksınız eğer birçok enstrüman çalabiliyor 
olmanız lazım ki şarkı söyleyeceksiniz. Bunu da 
kim yapar? Müzisyen yapar, müzisyen olmadan 
mümkün değil.
N. ERDELEKLİOĞLU: Çok kısa bir sorum 
var. Modern dans ve Tap Dans gibi alakasız 
danslarla terapi yapılabilir mi?
C. AKBULUT: Şu anda eğitimine de devam 
ettiğim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
Sosyal Psikiyatri Servisi’nde ruhsal hastalıklar 
da sanat psikoterapileri kursunda şiir, dans, 
resim, kil, müzik hepsi kullanıyor. Yani tabii 
ki tap dans da olur, modern dans da olur; 
kendimizi nasıl özgürce ifade ediyorsak. Müzik 
terapinin içinde ben resim de yaptırıyorum 
dans da ediyoruz hepsi var. 
N. ERDELEKLİOĞLU: Farklı dans türlerini çok 
iyi bildiğim için ve yapıyorum, bu yüzden çok 
merak etmiştim. 
C. AKBULUT: Kutluyorum seni devam et.
B.EREN: Neden müzik terapisti olmayı seçtiniz? 
Özel bir sebebi var mı?
C. AKBULUT: Muazzam bir soru. Şimdi müzik 
terapisti ilk duyduğumda yirmi sene önce çok 
ilgimi çekiyordu fakat otuz yıldan beri piyano 
öğretmeni olduğumda gözlemlediğim şey 
enstrümanla haşır neşir olan öğrencilerim her 
yaştan aslında 
kendileri ile 
ilgili çok ipucu 
veriyorlar. 
Müziğin de 
psikolojiye 
olan etkisini 
fark ettim. 
Yani öğrenci 
sabırsız mı? 
IQ’su mu 
yüksek? Mesela benim öyle bir öğrencim vardı. 
IQ’n yüksek senin galiba dedim, nereden 
anladınız dedi. Matematik zekası mı var? Böyle 
biraz kaygılı mısın?  Onun analizini yapıyor. 
Yani psikolojisi ile ilgilenmeye başladım 
Bilge’ciğim. Sonra karşıma çıktı fakat işte bir 
akademisyen olarak üniversitedeyim ve orada 
yerine getirmemiz gereken aşamalar, eğitimler 
var,  almamız gerekiyor. Doktora yapacaksınız, 
doçentlik sınavını geçeceksiniz ve doçent 
olduktan sonra kadroya girmek için makaleler 
yazacaksınız vs. o süreçte beklemeye aldım. 
Dedim ki piyano da bir yere kadar. Ben bu 
hayatta neyi merak ediyorum kırk yaşından 
sonra? Müzik terapisi, sanat terapisi Tomatis 
Metodu bunlar üzerine kişilerle ve de iyi 
geldiğini görüp uygulamaya başladıktan sonra 
çok keyif aldım. İyi olma hali diye bir şey var 
dünyada, pozitif psikoloji var. Çok önemli. 
Bir kere bunu sağlıyor. Kazanımları çok fazla, 
ben de mutluyum. Mutlu olduğumuz şeyleri 
yapıyoruz herhalde o yüzden.
B.EREN: Sizce müzik terapisti olmanın zor 
yanları neler?
C. AKBULUT: Şimdi pandemi nedeniyle sahada 
çalışamıyoruz ve şu an bu durum çok zorluyor. 
Online çalışmalarım var tabii. Üniversitede, 

müzik terapi kuramsal eğitimine baya ilgi var. 
Online’da olsa devam edebiliyoruz. Hastanelere 
giremiyoruz mesela. Tam pandemi öncesi bir 
hastane ile anlaşmıştık bir hekim arkadaşımla, 
kaldı. Şu an pandemi zorluyor her şeyde 
olduğu gibi. 
B.EREN: Müzik terapisinin herhangi bir 
sakıncası var mı?
C. AKBULUT: Müzik terapisinin sakıncası kişinin 
isteyip istememesine bağlı. Bu bir tedavi süreci 
olduğu için der ki ben müzikle devam etmek 
istemiyorum. Sakınca olarak değil de hazır mı? 
Çünkü aslında iç dünyasına yolculuk yapılıyor, 
iç dünyasıyla karşılaşmaya hazır mı? Onu 
bilmek gerekiyor. Tabii ki o süreci de yavaş 
yavaş yaşamak, hastayı danışanı yıpratmadan 
nazik adımlarla ilerlemek gerekiyor.
H. SAĞLAM: Teşekkürler. Bilge’ciğim son 
sorumuzu da alalım.
B.EREN: Müzik terapisinin etkisi olması için 
hangi tonlarda müzikler dinletiyorsunuz?
C. AKBULUT: Tamam şimdi biliyorsunuz majör 
tonlar için hep güneşli gün, neşeli denir, minör 
tonlar için de hüzünlü bulutlu gün vs. ifadeler 
kullanılır. Başta da söylediğim gibi danışanın ya 
da hastanın ya da meraklısının müzikal geçmişi 
çok önemli. Anne karnından beri onun müzik 
diskografisini önce soruyoruz. Yani dinlediği 
müzik türleri de zaten bir fikir veriyor. Minör 
tonlar var mı majör tonlar var mı ya da daha 
neşeli mi tercih etmiş hüzünlü mü tercih etmiş. 
Biliyorsunuz bizim bir de enteresan bir şeyimiz 
var ülke olarak. Hüzünlü bir olayı türkülerimiz 
çok neşeli hale getirebiliyor. Mesela bir on beşli 
türküsü var, hep o söylenir ya örnek olarak. 
Savaşa gidiş anını anlatan bir türküyü eğlenceli 
hale getiriyoruz.
H. SAĞLAM: Çok çok teşekkür ediyoruz 
verdiğiniz bilgiler için. Ural, Yaz, Ömer ve 
Bilge’ye de bizlere destek oldukları için 
teşekkür ediyorum. Kaliteli, güzel sorularla 
söyleşimize renk kattılar. Artık biz sözü size 
bırakalım etkinliklerinizi heyecanla bekliyoruz. 
Biraz hareketli bir müzik ile enerjimiz yükselsin. 

C. AKBULUT: 
Aslında 
tam tersini 
yapacağım. 
Önce sakin 
müzik 
çalacağım 
sonra 
hareketli ve 
de bu sırada 
sizlerden 

hepinizden, hocalarımdan da ricam var o 
müzikleri dinlerken aklınıza gelen kelimeler 
olabilir, bir resim yapmak isteyebilirsiniz, bir 
şeyler karalamak isteyebilirsiniz ya da bir 
başka şarkıyı çağrıştırır, bunları düşünmenizi 
ve not almanızı rica ediyorum mümkünse.
T. DİNGAZ: Herkes çizdiği resmi de gösterebilir.
C. AKBULUT: Evet, zaten onu da rica edeceğim 
sizden ve paylaşım isteyeceğim. Hazırlanınca 
başlarız. Bir de bu dinlettiğim müzikleri daha 
önce dinleyip dinlemediğinizin bilgisini de rica 
edebilirim. 
H. SAĞLAM: Evet, hazırız.
C. AKBULUT: Ben bitince sanatçıların ismini 
söyleyeceğim. Zaten bir tanesini Youtube da 
gösterecek. Hadi başlıyoruz. 
C. AKBULUT: Gözlemledim, bazıları sonradan 
ayağa kalktı, dans etti. Başından beri dans 
edenler var, kamerası kapalı olanlar vardı. Peki, 
o zaman şimdi resim yapanlardan rica edebilir 
miyim, şöyle bir kaldırabilirler mi havaya doğru 
resimleri?
D.ÇAKAR: Benimki biraz garip; çünkü gözümü 
kapatıp müziğin melodisiyle çizdim resmimi. 
C. AKBULUT: Aa çok iyi olmuş, çok güzel, 

hepinizinki harika bence. Görebilir miyim şöyle 
kaldırabilir misiniz?
A.YÜREK: Öğretmenim ben çizdim.
C. AKBULUT: Harika Asya.
N.ERDELEKLİOĞLU: Öğretmenim birincisinde 
yalnızlık hissettim ikincisinde dans eden yani 
Aloha diyen bir kızı hissettim. 
C. AKBULUT: Bayıldım, bayıldım. Kim ne 
hissettiğini paylaşır mı diyecektim resimleri 
kaldırdıktan sonra, Nar paylaştı çok teşekkür 
ederim. Tam da beklediğim gibi oldu. Tabii ki 
aynısı olmak zorunda değil. Daha önce dinlemiş 
miydin Nar bunları?
N. ERDELEKLİOĞLU: İkinci parçanın böyle 
“dın dı dın dın dın dı dın dın dınnn” gibi bir 
tınısı var, dinlemiştim ama orta kısımlarını fazla 
hatırlayamadım.
C. AKBULUT:  Orta kısım da emprovizasyondu 
zaten kendileri bir takım doğaçlamalar yaptılar, 
onlara özgüydü.
N. ERDELEKLİOĞLU: O zaman biliyorum 
şarkıyı.
C. AKBULUT: Evet, ikinciyi biliyorsun tamam. 
Peki kim paylaşmak ister? Hakan Hocam bir 
şeyler yazmış.
H. SAĞLAM: Ben şöyle paylaştım, ilk müzik 
bende rahatlık ve sakinlik hissi uyandırdı, sanki 
bunu bir filmde Atatürk’ü anlatan Veda filminde 
jenerik müziği olarak duyduğumu anımsadım. 
İkincisinde enerjik hareketli kıpır kıpır hisler 
uyandırdı ve bildiğim daha önceden duyduğum 
bir müzikti.
P.İNANLI: Hocam bir şey soracağım. Bu ikincisi 
bir zamanlar milli basketbol takımının reklam 
müziğine benziyor. O reklamda bu müziği kesin 
kullandılar.
H. SAĞLAM: 12 Dev Adam!
P.İNANLI: Ama daha sonrasında ondan sonra.
T. DİNGAZ: Ceylan Hocam Pulp Fiction filminin 
müziğiydi ben oradan hatırlıyorum. İlki de 
Hakan Hoca’nın dediği gibi belgesel müziği 
olarak bende yer almış.
C. AKBULUT: Evet Pulp Fiction.
C. AKBULUT: Birincisi de Erik Satie - Gnossienne 
No.1. Buyrun Türkan Hocam lütfen söyleyin.
T. DİNGAZ: Birincisi, bende aynı Hakan 
Hoca’nın dediği gibi bir belgesel müziği gibi 
bir şey çağrıştırdı. Hani Atatürk ve Fikriye gibi 
ya da Atatürk’ün Veda filmi gibi ya da Nebil 
Özgentürk’ün belgesellerinin arka fonu gibi 
bir şey çağrıştırdı. İkincisi de Pulp Fiction’dı. 
Evet, o çok eğlenceli bir şey. Böyle insanı 
dans etmeye, hareket etmeye teşvik eden bir 
müzikti. 
C. AKBULUT: O zaman şöyle diyebiliriz iki 
hocam için de; Birincisi sizi biraz gerilere 
götürmüş.
T. DİNGAZ: Evet, hatıralara götürdü.
G.FURTUL: İlk müzikte biraz hüzünlü 
hissettim. Sanki küçükken izlediğim bir dizide, 
böyle hüzünlü sahnelerde falan geçti gibi bir 
hatıra canlandırdı bende. İkincisi çok neşeli 
yani böyle arkadaşlarla bir aradayken, sahil 
kenarında, çimlerdeyken ya da festivaldeyken 
neşeli, güneşli bir günü anımsattı bana.
C. AKBULUT: Teşekkürler paylaşımlarınız için. 
Bu ilk müzik Hollywood filmlerinde de çok 
kullanılmıştır; Fransız filmlerinde ya da Fransız 
oyuncuların oynadığı filmlerde de var. Az önce 
arkadaşımızın sorduğu gibi  minör tonda zaten 
otomatik olarak o duyguyu verecek. İkincisi 
de çok neşeli, majör tonda o yüzden  öyle  
hissettik.
D.AŞÇI: Öğretmenim, ilk başta bana biraz 
böyle üzücü bir müzik gibi geldi ama en sonda 
daha mutlu oldum, heyecanlan yaratmak 
istediklerini hissettim.  Mesela bir çocuğun 
doğum gününün unutulduğunu sanması sonra 

“Anne karnında dört aylıktan 
itibaren işitebildiğimiz 

ispatlandı.
      ”



okuldan eve gelince ona sürpriz yapıyorlar ya 
öyle geldi bana. 
C. AKBULUT: Peki, sen daha önce duymuş 
muydun bu parçaları? 
D.AŞÇI: Öğretmenim tanıdık geldi ama 
küçükken duymuş olabilirim, bilmiyorum.
C. AKBULUT: Peki, sen vücudunda bir yerlerde 
hissettin mi bunu? Bu şarkıları? Mesela ilkinde 
bir yerinde ikincisinde başka bir yerinde gibi?
D.AŞÇI: Biraz hissettim öğretmenim.
C. AKBULUT:  Neresi mesela?
D.AŞÇI: Yani tüm kolumda 
hissettim aslında. 
C. AKBULUT: İkinciyi mi 
birinciyi mi?
D.AŞÇI: İkinciyi 
öğretmenim.
C. AKBULUT: İkinciyi, peki. 
Nasıl bir histi bu yani böyle 
titreme mi oldu?
D.AŞÇI: Biraz titremeydi. 
Değişik bir histi.
C. AKBULUT: Peki, başka 
bir yerde oldu mu? Başında 
karnında göğsünde kolunda 
gibi?
D.AŞÇI: Öğretmenim 
en çok kulağımda oldu 
sanırım. 
C. AKBULUT: Kulağında. 
Kulağında ne oldu? Böyle 
bir sıcak his mi, soğuk his 
mi oldu? Ya da duyman 
arttı mı azaldı mı? 
D.AŞÇI: Heyecan hissi gibiydi.
C. AKBULUT: Çok güzel. Peki, o kulağındaki 
heyecanı bize müzik olarak anlatmak ister 
misin? 
C. AKBULUT: Öğretmenim çok hatırlayamıyorum 
şimdi.
C. AKBULUT:  Peki, çok teşekkürler paylaşımın 
için Defne. Şimdi Asya’daydı.
A. YÜREK: İlk müzik çok stresli bir müzikti 
beni korkuttu biraz. Çoğunlukla kalın seslerden 
oluşuyordu. 
C. AKBULUT: Ne seslerden Asya’cığım?
A. YÜREK: Kalın seslerden. Sonra ikincisinde 
çok neşeli bir müzikti. Beni heyecanlandırdı. 
Daha önce hiç duymadım. Komik ve ince 
seslerden oluşuyor. Uzun bir yolculuk için 
hareketli hem de çok.
C. AKBULUT: Süper bir anlatım. Peki, yaptığın 
resmi paylaşmak ister misin? Galiba orada 
bir şey var kağıtta? Onlara yakından bakmak 
istedim.
A. YÜREK: Burada biraz kaygılı.
C. AKBULUT: İlk parçadaki korkmuş galiba biraz.
A. YÜREK: İkinci parçadaki daha da neşeli. 
C. AKBULUT: Çok güzel. Bu arada çizimin de 
muazzam. 
A. YÜREK: Teşekkürler. 
H. SAĞLAM: Hocam ikinci sınıflardan Nehir 
Leyla Ünal’ı görüyorum ben ve Yaz’ı görüyorum. 
Nehir Leyla sorabilirsin sorunu.

N. ÜNAL: Birinci müzikte biraz korktum. İkinci 
müzik çok heyecanlıydı, ben de pek yerimde 
duramadım. Hep koşmak ve hareket etmek 
istedim. 
C. AKBULUT: Konuştun mu peki?
N. ÜNAL: Hayır sadece hareket ettim.
C. AKBULUT: Peki, resim yaptın mı?
N. ÜNAL: Evet.
C. AKBULUT: Resimlerini görebilir miyim?
N. ÜNAL: Birinci resimde o kadar korktum ki 

sanki büyük bir canavar şehirde böyle bam 
bam diye dolaşıyormuş gibi hissettim. 
C. AKBULUT: Peki, o korkunu vücudunda bir 
yerde hissettin mi? Tarif edebilir misin? 
N. ÜNAL: Hatırlamıyorum aslında birincide de 
biraz hareket etmek istedim.
C. AKBULUT: Öyle mi? Peki nasıl bir hareket 
göstermek ister misin?
N. ÜNAL: Mesela vücudumu ritimle hareket 
ettirmek istedim. 
H. SAĞLAM: Ritim, ritim tutmak istedin 
herhalde.
N. ÜNAL: İkincisinde de güneşli bir havada çok 
mutlu bir adam çizdim. 
C. AKBULUT: Tamam. Şimdi demek ki bir 
tanesi korkmuş bir tanesi mutlu. Peki, bu 
korkmuş adam sonra hareketli müzikle mutlu 
olabildi mi?
N. ÜNAL: Nasıl yani anlayamadım.
C. AKBULUT: Korkmuş adam vardı ya önce 
sonra hareketli müzik oldu mutlu bir adam 
çizdin. Yani şu an hala o adam korkmuş mı? 
N. ÜNAL: Ben birinci resimde kocaman bir 
canavar çizdim. Korkmuş bir adam çizmedim.
C. AKBULUT: Pardon canavar çizdin. Canavar 
ne yapıyor peki şimdi?
N. ÜNAL: Şimşekli bir havada yağmurlu bir 
havada böyle şehirde sokaklarda bam bam 
diye dolaşıyor. 
C. AKBULUT: O canavar ikinci müziği dinlediyse 
nasıl hissediyordur, şimdi onu sormak istedim 

aslında.
H. SAĞLAM: Yumuşadı mı biraz canavar? 
Rahatladı mı?
N. ÜNAL:  Bence benim hayal gücüme göre, 
gücü daha çok artıp kahramanları yere serdi.
C. AKBULUT: A, süper. Süper çok teşekkür 
ederim.
N. ÜNAL: İkinci müzik biraz enerji veriyor 
daha çok  hareketlenmek istiyorsun, daha iyi 
hissediyorsun. 
C. AKBULUT: Çok sağ olun. Bunlar harika 

paylaşımlar. O kadar 
değerli ki benim için 
çok mutlu oldum. Çok 
teşekkür ederim. Günüme 
neşe kattınız ve çok şey 
öğrendim ben de sizlerden. 
İyi ki sizlerle tanışma 
fırsatım oldu. Çok teşekkür 
ediyorum. 
T. DİNGAZ: Ceylan Hocam, 
biz çok teşekkür ediyoruz. 
Söyleşilerimizin hep 
interaktif olmasını tabii ki 
istiyoruz ama bu söyleşinin 
çok ayrı bir yeri var şu an 
bizim arşivimizde. Çok 
teşekkür ediyoruz size. 
C. AKBULUT: Ben teşekkür 
ederim.
T. DİNGAZ: Biz akademik 
gelişim kadar sanat ve 
spordaki gelişimi de 
önemseyen bir okuluz. 
Darwin’in dediği gibi 

uçamayan tavuk toplumlar, bireyler değil hem 
bilimin kanatlarıyla hem de sanatın kanatlarıyla 
uçabilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. 
Çocuklarımızın  çoğu gördüğünüz gibi bir 
enstrüman çalar, resim yaparlar çok güzel, 
konservatuvara gidenler var, profesyonel 
enstrüman çalanlar var. Bayramlarımızda, 
törenlerimizde de bu performanslarına yer 
veririz çocuklarımızın. Umarız bir tanesine sizi 
de davet edebiliriz.
C. AKBULUT: İnşallah.
T. DİNGAZ: Söyleşilerimizi  hep yüz yüze 
yapmaktan yanayız biz, koşullar el verdiği 
zaman sizinle çok kez bir araya gelmek isteriz. 
Çünkü sizin müzik -matematik üzerine yaptığınız 
çalışmaları da biliyoruz. Çocuklarımızın bu 
anlamda sizin bu ışığınızdan yararlanmalarını 
da çok isteriz. Çocuklarımızın sizi tanıması 
müthiş bir kazanımdı bizim için. Teşekkür 
ediyoruz değerli vaktinizi bize ayırdığınız için.
H. SAĞLAM: Ceylan Hanım, değerli 
paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Söyleşi 
sırasında bizlere destek veren, interaktif bir 
şekilde olmasını sağlayan bütün öğrencilerimizi 
de kutluyorum. Teşekkürler, özgüvenleriniz için, 
kaliteli ve güzel sorularınız, paylaşımlarınız için. 
Bu söyleşi sırasında bana yardımcı olan Ural, 
Yaz, Ömer ve Bilge’ye tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum. Siz de renk kattınız, sizi tanımak 
bizim için bir keyifti. Sizi pandemi sonrası yüz 
yüze okulumuzda da ağırlamayı çok isteriz, çok 
teşekkürler. Hoşça kalın.
C. AKBULUT: Memnuniyetle, koşa koşa gelirim. 
Teşekkürler.


