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Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Özel Ödülü’ne layık görüldü

Türkiye’de özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalara katkı sunanlara verilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin 2021 yılındaki sahiplerinden biri de Afyonkarahisar 
Klasik Müzik ve Caz Derneği oldu.

Türkiye’nin kültür mirasına ve sanat dünyasına gönül birliği içinde hizmet veren topluluk veya 
kuruluşları takdir ve teşvik etmek amacıyla verilen ödüllerin 2021 itibarıyla diğer sahipleri ise 
Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı olarak belirlendi.

Bu ödülle, Afyonkarahisar’da artık halka malolmuş bu Festivaller, bu kez de bu üst düzey 
devlet teveccühü ve tesciliyle tekrar bir gurur kaynağı haline gelerek taptaze bir soluk kazandı. 
Özellikle son iki yıldır dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemiye ve çeşitli ekonomik 
güçlüklere karşın varlığını zorlu şartlarda sürdürmesiyle, Festivallerin ve Afyonkarahisar Klasik 
Müzik ve Caz Derneği’nin yeni açılımlara yönelmesinde en büyük yakıt da bu üflenen taze 
nefes olacaktır.

Bu yıl ödül alan diğer iki kurum, Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ile birlikte 
düşünüldüğünde, Türkiye’nin dünyayaya açılımı ve tanıtımında sanat, kültür ve turizmle, 
yerelden ulusala, oradan uluslararasına ve giderek evrensele ulaşan köprüler kurmak için 
yıllardır kesintisiz verilen emeklerin ve özverinin devletin en üst kurumundan taltif görmesinin 
değer ve önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Günümüz dünyasında ülkelerin giderek ürettikleri kültürel enstrümanlar ve bunların sürekliliği 
ve sürdürülebilirliği aracılığıyla kültürel arenada öne çıktıkları ve söz sahibi oldukları göz önüne 
alındığında, Festival ve Derneğin ödünsüz duruşu dikkat çekmektedir. Bakanlığımız, verdiği 
ülkemizin bu en köklü ve önemli ödülüyle, bu meyanda çok büyük bir destek ve saygınlığı da 
Derneğimizin başarı hanesine eklemiş oldu. 

Böyle bir ödüle layık görülmüş olmanın haklı gururu yalnızca Derneğin değil, elbette tüm 
yöneticileri, yerel kuruluşları ve halkıyla tüm Afyon’a ait bir gurur… Aynı zamanda da tüm bu 
unsurlara çok büyük bir sorumluluk yükleyen ve bir diğer taraftan da yeni atılımlar için fazlasıyla 
kamçılayan ve geleceğe dönük olarak müthiş şevke getiren bir ödül. Hep birlikte layık olmaya 
çalışacağız.

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği Başkanı
Hasan Hüseyin Başkadem

Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association received the 2021 
Ministry of Culture and Tourism Special Award

Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association was one of the receivers of the Ministry 
of Culture and Tourism Special Awards in 2021, given to those who contribute to original works, 
practices, interpretations or scientific research in Turkey. 

The other receivers of the awards, which are given to appreciate and encourage the 
communities or organizations that contribute to Turkey’s cultural heritage and the art world, as 
of 2021, were designated as the Turkish Literature Foundation and the Service to the Turkish 
Culture Foundation. 

With this award, the Festivals, which are now public in Afyonkarahisar, became a source 
of pride once again, this time with this high-level government courtesy and recognition, 
and gained a fresh breath. This fresh breath will be the biggest fuel for the Festivals and 
Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association to turn to new initiatives, as it continues 
its existence in difficult conditions despite the pandemic that have ravaged the world and our 
country, and various economic difficulties, especially in the last two years. 

Considering together with the other two institutions that received awards this year, the Turkish 
Literature Foundation and the Turkish Culture Service Foundation, the value and importance 
of the efforts and self-sacrifice, given uninterruptedly for years to build bridges from the local to 
the national, from there to the international, and gradually to the universal, with art, culture and 
tourism, in the opening and promotion of Turkey to the world, being rewarded by the highest 
institution of the state, will be better understood. 

Considering that in today’s world, countries come to the fore and have a say in the cultural 
arena through the cultural instruments they produce together with their continuity and 
sustainability, the uncompromising stance of the Festival and Association stands out. With this 
most deep-rooted and important award of our country, our Ministry has added a great support 
and prestige in this respect to the success list of our Association. 

The rightful pride of being deemed worthy of such an award is not only the pride of the 
Association, but of course the pride of all of Afyon with its administrators, local organizations 
and people... At the same time, it is an exhilarating reward that puts a great responsibility on all 
these elements and, on the other hand, that stimulates and encourages new breakthroughs. 
Together we will try to be worthy. 

President of Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association
Hasan Hüseyin Başkadem

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Değerli Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye Teşekkürlerimizle,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, eski adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü, Türkiye’de kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda bulunanları 

onurlandırmak için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
1979 yılından itibaren verilen ödüllerdir.

Türkiye’nin bu en büyük kültür ve sanat ödülü, taşıdığı ağırlık bakımından ve daha önce 
layık görülen isimler de göz önüne alındığında, kültür ve sanat alannda Türkiye’nin kültür ve 
sanat Oscar’ları olarak kabul edilebilecek niteliktedir.  Bu ödül Devletimizin Afyonkarahisar’a, 

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği ve Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz 
Festivallerine verdiği çok önemli bir güven ve takdir beratıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek müsadeleriyle gösterilen bu güven ve takdir, kendilerinin 
Anadolu’da sanatın gelişimine ve Anadolu’ya olan yüksek ilgisinin en büyük nişanesidir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız’a, bu Ödüle bizleri layık görerek, şehrimizi, Afyonkarahisar 
Klasik Müzik ve Caz Derneği’ni ve bu Festivalin Sanat Yönetmeni ve kurucusu olan ben 

Hüseyin Başkadem’i ve Dernek Yönetim Kurulumuz ve değerli üyelerini onurlandırdıkları için 
sonsuz şükran ve minnet duymaktayız. Kendilerine ve değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan 

Hanımefendi’ye teveccüh ve himayelerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Kendilerinin Devlet Başkanımız olarak en üst makamdan gösterdikleri takdirleriyle, şehrimizin 
kültürel ve sanatsal anlamda öne çıkması ve yıllardır yapılan hizmetlerin görünür hale 
gelmesi mümkün olmuştur. Afyonumuz’un tarihinde bir zirve olarak eriştiğimiz bu onur, 

ömrümüz boyunca unutamayacağımız ve Afyonumuz’un da hiçbir zaman unutmayacağı en 
önemli tarihi anlardan biridir. Kendilerine tekrar tekrar şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği Başkanı
Hüseyin Başkadem

With Our Thanks To 
The President Of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdoğan 

And His Esteemed Spouse, Mrs. Emine Erdoğan,

Special Award of the Ministry of Culture and Tourism, formerly the Grand Prize of the 
Ministry of Culture and Tourism, are the awards given by the Ministry of Culture and 
Tourism since 1979, to honor those who contribute to the development of culture, 

art and tourism in Turkey.

This top culture and art award in Turkey can be considered as Turkey's Oscars in arts and 
culture, considering the value it holds and the names that have been awarded before. 

This award is a very important certificate of trust and appreciation given to Afyonkarahisar, 
Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association and Afyonkarahisar Classical Music 

and Jazz Festivals by the Turkish State. This trust and appreciation, shown by the high 
permissions of our President, Mr. Recep Tayyip Erdoğan, is the greatest sign of their high 

interest in the development of art in Anatolia, and Anatolia, in general. 

We would like to express our endless gratitude and thankfulness to our President, for 
honoring our city, Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association, the Artistic Director 

and Founder of this Festival, Hüseyin Başkadem, our Board of Directors and valuable 
members, by deeming us worthy of this Award. We cannot thank them and their esteemed 

spouse, Ms. Emine Erdoğan enough, for their kindness and patronage. 

With their appreciation as our President from the highest authority, it has been possible for 
our city to come to the fore in cultural and artistic terms and the services that have been 
made for years have become visible. This honor, which we have achieved as a peak in 
the history of Afyon, is one of the most important historical moments that we will never 

forget in our lifetime and that Afyon will never forget, as well. We express our gratitude and 
thankfulness to them once again. 

President of Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association 
Hüseyin Başkadem
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İki Şehrin Hikayesi:
Prag-Afyonkarahisar Dostluğu On Yedinci Yılında

Bu kadar uzun süreceği hiç aklınıza gelir miydi? Orta Avrupa cazının beşiği sayılan bir sanat 
ülkesinden müzisyenler kalksın, yollar aşıp Anadolu’nun kavşak noktalarından birisindeki 

şehirlerden birine varsın; müziğini, dostluğunu, kültürünü paylaşsın ve bunu tam on yedi yıl 
boyunca kesintisiz yapsın ve bu dostluk köprüsü giderek yeşersin... 

Her şey bundan on yedi yıl önce başladı. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali yirmi birinci yılını 
kutlamaya hazırlanırken Prag-Afyon şehirleri arasındaki müzik dostluğu da bu yıl on yedinci 
yılını dolduruyor. Bunca zamandır hep birlikte Anadolu’nun en uzun soluklu ve sürdürülebilir 

Festivalinde medeniyetler arası dostluğun nasıl olması gerektiğinin 
en güzel örneğini veriyoruz.

Bundan on yedi yıl önce Türkiye'den müzisyen, eleştirmen, basın mensubu ve sanatçıların 2005 
Prag Open Caz Festivali'ne katılmalarıyla başlayan Prag-Afyonkarahisar şehirleri arasındaki bu 
dostluk her yıl hız kazanıyor. Caz Festivali inisiyatifiyle başlatılmış olan bu sivil sanat hareketi, 
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ile daha da perçinlendi ve Praglı önemli müzisyenlerin 

aktif katılımlarıyla farklı bir ivme kazandı. Bu karşılıklı çaba ile birlikte Festival'in temel hedefleri 
arasında bulunan kültürler arası diyalogda da 

önemli aşamalar kaydedildi.

Tümüyle sivil bir girişim olan bu işbirliği daha sonra Praglı sanatçılar ve Afyonkarahisar 
Festivalleri Genel Yönetmeni Hüseyin Başkadem'in kişisel ve çok etkin çabalarıyla iki şehir 

arasında uzun vadeli müzikal bir dostluğa dönüştürüldü. Çekya ve diğer Avrupa ülkelerinden 
çok sayıda sanatçı, bu çerçevede Afyonkarahisar'da 2006 yılından bu yana  yapılan tüm Klasik 

Müzik ve Caz Festivalleri'ne kesintisiz olarak katılarak konserler verdiler. 
Festivallerin sosyal hizmet, eğitim ve kültürler arası iletişim boyutlarını çok iyi anlayan ve 

benimseyen sanatçılar, Afyon'un köy ve kasabalarındaki okullara da gönüllü olarak giderek 
buralarda atölye çalışmaları, okul konserleri ve söyleşiler gerçekleştirdiler.

Afyonkarahisar Festivalleri'nin şimdiki hedefi, Anadolu’nun bu uzun soluklu klasik müzik 
festivalini en anlamlı ve coşkulu biçimde gerçekleştirebilmek iken, önceki yıl beklenmedik şekilde 
ortaya çıkan küresel bir salgın hastalık her şeyi değiştirdi. Ancak Prag’lı müzisyen dostlarımızla 

kurduğumuz köprü her zamanki gibi yerinde kaldı. 2020’de eski konserlerden görüntülerle 
on-line olarak ve 2021’de ise pandemiye rağmen canlı konserlerle Prag-Afyon dostluğunu 

sürdürebilmek yine de mümkün oldu. Bu yılki Festivalde ise hem geçen yılların acısını çıkaracak 
hem de yirmi birinci yılımızı 

Prag’lı müzisyen dostlarımızla hep birlikte kutlayacağız.

A Tale of Two Cities:
Prague-Afyonkarahisar Musical Companionship in its Seventeenth Year

Could you ever imagine that it would last that long? Musicians from a country of art which is the 
cradle of Central European music, setting off to road from their country and reach a city which 

is at one of the crossroads of Anatolia; sharing their music, friendship, culture and doing this for 
some sixteen years uninterrrupted, 

and making this bridge of friendship further blossom... 

It has all started seventeen years ago. While Afyonkarahisar Classical Music Festival is getting 
prepared for its twenty first year, the musical companionship between the cities of Prague 

and Afyon is reaching its seventeenth year. All together we are giving the best examples of a 
fellowship between civilizations through this most long lasting and sustainable Festival which is 

unique in Anatolia. 

The friendship and cooperation between the cities of Prague-Afyonkarahisar which has started 
seventeen years ago with musicians, critics, journalists and artists form Turkey taking part 
in the 2005 Prag Open Jazz Festival, continues to gain momentum each year. This civil art 
movement which started with the initiative of the Jazz Festival has yet been clinched further 

with the Afyonkarahisar Classical Music Festival, and accelerated with the active participation of 
the important musicians from Prague. This mutual effort resulted in a leap forward in the inter-

cultural dialogue which also was among the 
main objectives of the Festival.

The cooperation as a purely civil initiative later gave way to a long term musical companionship 
between the two cities with the very effective efforts of the artists from Prague, and Hüseyin 

Başkadem, the Art Director of the Afyonkarahisar Festivals. A considerable number of musicians 
from Czechia and other European countries have been participating in Afyonkarahisar Classical 
Music and Jazz Festivals since 2006 uninterrupted and making concerts within this context. The 

musicians understood and accepted the social, educational and inter-cultural communication 
aspects of the Festivals very well. They volunteered for going to the town and village schools in 

Afyon and making workshops, school concerts and talking sessions at those places.

While the current priority of Afyonkarahisar Festivals is to materialize the Classical Music Festival 
with the most meaningful and vigorous way possible, a global pandemic which occured so 

unexpectedly two years ago has changed everything. However, the bridge we have built with our 
musician friends from Prague stayed well in place as always. It was still possible to maintain the 
Prague-Afyon friendship on-line with images from old concerts in 2020, and with live concerts in 
2021 despite the pandemic. In this year’s Festival, we will both get even with last two years and 

celebrate our twenty first year with our musician friends from Prague, as well.
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Katkılarıyla
Support

Yerel Destek
Local Support

BİLGİ İÇİN / FOR INFORMATION

KONSERLER ÜCRETSİZDİR / THE CONCERTS ARE FREE OF CHARGE

AÇILIŞ KONSERİ / OPENING CONCERT
SAAT / AT 21:00

7 Haziran / June 7 2022

www.afyonklasikmuzikvecazdernegi.org.tr
E-mail: afyonklasikmuzikvecazdernegi@gmail.com

0 (537) 672 90 10

Kültür Sponsoru 
Culture Sponsor

Destekleri için Teşekkürler 
Thanks for the Support

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet ERSOY’a,
Afyonkarahisar Valisi Sayın Gökmen ÇİÇEK’e, 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Mehmet ZEYBEK’e
Park Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Mustafa Enis Arabacı ve

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Burhanettin ÇOBAN’a
teşekkürlerimizle;

Afyonkarahisar Caz Festivali’nin yirmi ikinci yılına erişmesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
maddi ve manevi destekleri, kesintisiz olarak Festival’in belkemiğini oluşturmaya devam 

ediyor. 2021 yılında Türkiye’nin kültür Oscar’ları olarak kabul edilen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Özel Ödülleri’nden birini Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’ne layık 

görerek bizleri bu kez en üst seviyede onurlandırdılar. 

Bu ödüle bizi layık gören Turizm ve Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, 
çalışmalarımızı yakından takip eden Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz’a ve 

bu ödülün seçimiyle bizleri şereflendiren Ödül Seçici Kurulu’nun değerli üyelerine 
gösterdikleri teveccüh ve vizyonlarından ötürü şükran ve minnetlerimizi sunarız.

Afyonkarahisar Valisi Sayın Gökmen Çiçek’e özellikle Festivalin pandemi döneminde 
yaşatılması için verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Festivalimiz’in  şehrimizin 
önemli kültür değerlerinden biri olarak korunmasında tereddütsüz yanımızda olduğu için 

kendisine katkılarından ötürü sonsuz teşekkürler. 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Zeybek de Festivalimize olan ilgisini 
her koşulda sürdüren isimlerin başında geliyor. Afyonkarahisar Belediyesi’nin maddi ve 

manevi desteklerinin ötesinde, kendisine Festivalimiz’i yakından takip ederek bizleri yalnız 
bırakmadıkları için en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Bu yıl, özellikle, Festivalin yaşadığı sıkıntı ve maddi zorlukların aşılmasında, gerekli 
diyalogların sağlanmasında ve yola devam etmemizde, Park Hayat Sağlık Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı, Sayın Mustafa Enis Arabacı’ya verdiği özel destekler için şükran ve 
minnetlerimizi sunarız.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Burhanettin Çoban, gerek önceki Belediye 
Başkanlığı döneminde gerekse şimdiki görevinde, kurumsal katkılarının yanında kişisel 

olarak da Festivalimizin uzun yıllardır en önemli destekçilerinden olmuştur. 
Şükranlarımızı sunuyoruz.

Our thanks to
Mr. Mehmet ERSOY, Minister of Culture and Tourism,

Mr. Gökmen ÇİÇEK, Governor of Afyonkarahisar,
Mr. Mehmet ZEYBEK, Mayor of Afyonkarahisar,

Mr. Mustafa Enis ARABACI, Chairman of Park life Healt Group, and
Mr. Burhanettin ÇOBAN, Afyonkarahisar Provincial Assembly President;

In Afyonkarahisar Jazz Festival’s reaching its twenty second year, the moral and material 
support of the Ministry of Culture and Tourism continues to constitute the sustained backbone 

of the Festival’s achievements. In 2021 they honored us at the highest level this time, by 
awarding Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Association with one of the Special Awards 

of the Ministry of Culture and Tourism, which is considered to be Turkey's culture Oscars. 

We would like to express our gratitude and thankfulness to the Minister of Tourism and Culture, 
Mr. Mehmet Nuri Ersoy, who deemed us worthy of this award, to the Deputy Minister Mr. Özgül 

Özkan Yavuz, who closely followed our work, and to the valuable members of the Award 
Selection Committee, who honored us with the selection of this award, 

for their kindness and vision.

We present our gratitude to the Governor of Afyonkarahisar, Mr. Gökmen Çiçek, for his support 
in sustaining the Festival particularly during the pandemic. We present our endless gratitude 

for standing by our side in preserving the Festival, which can be considered as one of the most 
important cultural assets of our city. 

The Mayor of Afyonkarahisar, Mr. Mehmet Zeybek, has been the number one figure who 
continued to show his attention to the Festival under all circumstances. Beyond the material 

and moral support of Afyonkarahisar Municipality, we present our sincerest thanks to the Mayor 
for his personal attention and close company during the Festival. 

This year, especially, we would like to express our gratitude and thankfulness to Mr. Mustafa 
Arabacı Park life Healt Group Chairman, for his special support in overcoming the difficulties 

and financial hardships the Festival went through, and in establishing the necessary dialogues 
and continuing on our way.

Afyonkarahisar Provincial Assembly President, Mr. Burhanettin Çoban, has been one of the 
most important supporters of our Festival for many years, both in his previous mayor's term and 

in his current position, with his institutional contributions as well as personal ones. 
We offer our gratitude.
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Ankara doğumlu Melis Sökmen müziğe 10 
yaşında 5 yıl klasik gitar eğitimi alarak başladı. 
1981-1987 yıllarında Bale Sanat Merkezi’nde 
dans öğretmenliğinin yanı sıra okulun dans 
grubunda profesyonel dansçı olarak çeşitli 
gösterilerde ve etkinliklerde yer aldı, reklam 
filmlerinde de dansçı ve oyuncu olarak boy 
gösterdi. Profesyonel müzik yaşamına 1986 
yılında Grup Lokomotif’le başladı. Ulusal ve 
uluslararası birçok festival de sanat yaşamının 
bir parçası haline geldi. Yerli ve yabancı çok 
sayıda müzisyen ve orkestrayla birlikte sahne 
aldı. Sanatçının aynı zamanda, O Zaman 
(1990) (İlk türkçe sözlü Pop-Jazz albümü), 
Halis Melis (1992) ve Öze Dönelim (1995) 
adlı albümleri bulunuyor. Sonraki yıllarda 
Hüseyin Karadayı’nın 4 albümünde yer alan 
Sökmen, yeni albüm çalışmasının dışında, 
sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği 
geniş müzik repertuarı ile sürdürüyor. Melis 
Sökmen Quartet’te yer alan sanatçılar ise 
şöyle sıralanıyor; Evren Karakul-piyano, Emre 
Günaydın-davul, Ekin Bilgin-bas ve Melis 
Sökmen-vokal. 

Born in Ankara, Melis Sökmen started to 
study music with classical guitar training at 
the age of 10 for five years. She took part 
as a professional dancer in various shows 
and events besides teaching dance at Ballet 
Art Center between 1981-1987, she also 
showed up as a dancer and an actress in 
commercials. She started her professional 
music life with Grup Lokomotif in 1986. 
National and international festivals also 
became a part of her artistic career. She 
performed with numerous domestic and 
foreign musicians and orchestras. She also 
released albums called, Then (the first Pop-
Jazz album in Turkish)  (1990), Halis Melis 
(1992), and Reverting to the Self (1995). In 
the following years Sökmen took part in four 
albums of Hüseyin Karadayı, and continues 
her artistic career with her wide range of 
repertoire which she has been singing in 
numerous different languages, besides 
working on her new album. Melis Sökmen 
Quartet is composed of Evren Karakul-
piano, Emre Günaydın-drums, Ekin Bilgin-
bass, and Melis Sökmen-vocals.

Şef / Conductor; Kemal Günüç         
Solist / Soloist; Katerina Vackova
ABB Kent Orkestrası, evrensel değerlerdeki 
çok sesli müzik eserlerinin seslendirilmesi, 
Türk bestecilerin çok sesli yapıtlarının 
yurt içinde ve dışında tanıtılmasına 
katkıda bulunmak, konserler vererek, 
turneler düzenleyerek geniş kitlelere 
ulaşmak amacıyla kuruldu. Başarılı konser 
performanslarına imza atan orkestra, çok 
sayıda uluslararası festivale katılarak 
ülkemizi temsil etti. Orkestranın şefliğini  
Kemal Günüç yapıyor. Günüç, besteci ve 
kompozitör olarak Avrupa ve Amerika’da 
uluslararası birçok yarışma ve etkinliğe 
katılmış ödülleri ve başarıları olan bir şef. 
Çok sayıda belgesel, opera ve tiyatro müziği 
besteleri bulunan besteci, halen birçok 
projede müzik direktörlüğü yapıyor.
Katerina Vackova, Jaroslav Jezek 
Konservatuarı'nda okudu. İlk albümünü 
2021 yılında çıkaran Uthando grubunun 
üyesi. Vackova aynı zamanda kendi 
dörtlüsünde vokal ve grup lideri olarak görev 
alıyor.

ABB City Orchestra was established for 
performing the polyphonic musical works 
of universal values, to contribute to the 
promotion of polyphonic musical works of 
Turkish composers at home and abroad, 
giving concerts, arranging tours reaching 
to a wide audience. In addition to a year-
round program of concerts, it represented 
Turkey in international music festivals. The 
orchestra is being conducted by Kemal 
Günüç. Gürüç participated in a number of 
competitions and events in the USA and 
Europe. Mr. Günüç has been entitled to 
international awards and achievements. As 
a well recognized composer many of his 
documentary, opera and theatre musics 
are widely played. The composer currently 
takes part as a musical director in various 
projects.
Katerina Vackova studied at the Jaroslav 
Jezek Conservatory. She is a member of 
the band Uthando, which released its debut 
album in 2021. She also performs with her 
own quartet as a vocalist and band leader.

Neşet Ruacan, Türk caz müziğinin, 
“Beyefendi” lakaplı efsane ismi. Sanatı ve 
kişiliğiyle örnek, müzikseverlerin ve caz 
dinleyicisinin önünde eğildiği çok özel bir 
müzisyen ve insan. Bilgisi, müzikal becerisi 
ve yönetici ve şef kimliğiyle müzik dünyasının 
örnek aldığı eşsiz Türk gitarist. Klasik 
gitarla başladığı müzik hayatına, 60′larda 
elektrogitarla devam etti. İngiltere ve ABD’de 
caz teorisi dersleri aldı. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde caz müzisyeni ve stüdyo gitaristi 
olarak birçok önemli sanatçıyla yüzlerce 
stüdyo kaydı yaptı. 1985′te katıldığı TRT 
İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’nın 1996-
2011 yılları arasında şefliğini de üstlendi.
Ece Göksu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Piyano Bölümü mezunu. Caz 
vokal yüksek lisansı yapmak üzere ABD’ye 
gitti. 2013’te İstanbul Caz Festivalinde 
armonika virtüözü, Grammy ödüllü Gregoire 
Maret’le konser verdi. Çeşitli senfoni 
orkestralarıyla solist olarak konserler verdi. 
2012’de ilk solo albümü Masal, 2014’te Neşet 
Ruacan ve Volkan Hürsever’le “Slow Hot 
Wind” yayınlandı. 

The legend of Turkish jazz music scene, 
with the nickname, “the Gentleman”. A very 
special musician and a person who is a role 
model with his art and character, whom the 
music and jazz lovers revere. A unique Turkish 
guitarist followed by the music world for his 
knowledge, musical talent and personality as 
a manager and a conductor. He started his 
musical life playing classical guitar, followed by 
electric guitar in the 60’s. He took courses in 
jazz theory in England and the USA. He made 
hundreds of studio recordings all around the 
world as a jazz musician and a studio guitarist 
with numerous key musicians. He joined TRT 
Istanbul Radio Jazz Orchestra in 1985 where 
he also carried out the task of conducting 
between 1996-2011. 
Ece Göksu graduated from Mimar Sinan 
University State Conservatory Piano 
Department. She went to the USA for her 
master's degree in jazz vocals. In 2013, she 
gave a concert at Istanbul Jazz Festival with 
the harmonica virtuoso, Grammy award winner 
Gregoire Maret. She gave concerts as a soloist 
with various symphony orchestras. Her first 
solo album, Masal (Tale) was released in 2012, 
and "Slow Hot Wind" with Neşet Ruacan and 
Volkan Hürsever in 2014.

Roman Palisa - piyano, klavye. 
Çek Cumhuriyeti'nden bir piyanist. 
Roman, Prag merkezli Jaroslav Jezek 
Konservatuarı'nda okuyor. Bazı ünlü 
gruplarla çaldı ve bazı ünlü Çek 
müzisyenlere eşlik etti. En sevdiği piyanist 
Brad Mehldau. Klasikten popa pek çok 
müzik tarzınıda çalmayı seviyor. 
Tomas Hanzlicek - bas gitar. Plzen 
Konservatuarı, Prag Caz Konservatuarı, 
Prag Sahne Sanatları Akademisi meuznu. 
Václav Hybš Bigband, Jazz Memory Band, 
Bach Meets Jazz üyesi... Jan Tuláček ile 
bir gitar ikilisine mensup. Oda müziği de 
yapıyor (flüt, şan, keman). 
Tomas Zeleny - davul. Davul ve piyano 
çalıyor. Tomas önceden yazılmış şeyler 
üzerinde bazı düzenlemelerin yanı sıra 
kendi şarkılarını da yapıyor. Şu anda 
Prag Vyssi odborná skola J. Jezka 
Konservatuarı’nda Caz okuyor. Tomas, 8 
aylık bir değişim programı için Passau'da 
(Almanya) bulundu ve nihayet caz davul 
derslerine, “jam session”lara ve armoni 
çalışmalarına başladı. Ayrıca bir grupla 
çaldığı New York’u ziyaret etti.

Roman Palisa - piano, keyboard. A pianist 
from Czech Republic. Roman is studying 
on Conservatory of Jaroslav Jezek based 
in Prague. He played with some famous 
bands and accompanied to some famous 
Czech musicians. His favourite pianist is 
Brad Mehldau. He loves to play a lot of 
music styles, from classic to pop.
Tomas Hanzlicek - bass guitar. Plzen 
Conservatory, Prague Jazz Conservatory, 
Prague Academy of Performing Arts 
graduate. Member of Václav Hybš Bigband, 
Jazz Memory Band, Bach Meets Jazz... 
Member of guitar duo with Jan Tuláček. Also 
makes chamber music (flute, voice, violin)
Tomas Zeleny - drums. He is playing 
drums and piano. Tomas does some 
arrangements on already written stuff, or 
do his songs as well. He now studies in 
Prague, Conservatory a Vyssi odborná 
skola J. Jezka - Jazz. Tomas was at 
Passau (GER) for an 8 months exchange 
program where he finally started to take 
jazz drumming lessons, go on jam sessions 
and begin to study harmony. He also visited 
NYC, where played with a band.

Katerina Vackova - vokal. Jaroslav 
Jezek Konservatuarı'nda okudu. İlk 
albümünü 2021 yılında çıkaran Uthando 
grubuna üye. Uthando aynı zamanda 
bir caz yarışmasını kazandı ve Krokus 
Caz Festivali'ne katıldı. Roman Palisa 
- piyano, klavye. Roman Prag Jaroslav 
Jezek Konservatuarı'nda öğrenim 
görüyor. Bazı ünlü gruplar ve Çek 
müzisyenlerle çaldı. Klasikten popa pek 
çok müzik tarzında çalmayı seviyor. 
Jan Korba - bas gitar. Şu anda Prag 
Jaroslav Ježek Konservatuarı'nda 
öğrenimini sürdürüyor. Piyano, gitar, 
bas gitar ve akordeon gibi çok çeşitli 
enstrümanlar üzerinde çalıştı. Asıl alanı 
bas gitar. Çeşitli caz ve funk gruplarında 
performans sergileyerek ve ayrıca 
öğreterek deneyimlerini geliştiriyor. 
Vaclav Pitule - davul. O da beş 
yıldır Prag'daki Jaroslav Jezek 
Konservatuarı’nda davul eğitimi alıyor. 
Müzik yapmaya küçük yaşlarda başlayan 
sanatçı, bilgi ve tecrübesini icracı ve 
izleyici olduğu onca konsere borçlu.

Katerina Vackova - vocals. Studied 
at the Jaroslav Jezek Conservatory. 
She is a member of the band Uthando, 
which released it’s debut album in 2021. 
Uthando has also won a jazz competition 
and attended Krokus Jazz Festival. 
Roman Palisa - piano, keyboard. 
Roman studies at Prague Jaroslav Jezek 
Conservatory. He played with some 
famous bands and Czech musicians. He 
loves to play a lot of music styles, from 
classic to pop.
Jan Korba - bass guitar. Currently 
studying at Prague Jaroslav Ježek 
Conservatory. He has been studying 
several instruments such as piano, 
guitar, bass guitar and accordion. His 
main field is bass guitar. He develops his 
experiences by performing in several jazz 
and funky bands and also by teaching.
Vaclav Pitule - drums. He has also been 
studying drums at the conservatory of 
Jaroslav Jezek in Prague for five years 
now. He started making music since his 
early ages and he takes the knowledge 
and experience thanks to all of the 
concerts he played and visited..

NEŞET RUACAN - ECE GÖKSU

8 Haziran Çarşamba / June 8 Wednesday 2022 Saat / Time 22.00
NG AFYON BAHÇESİ / NG AFYON GARDEN

ADAM DOUCHA PROJECT  

8 Haziran Çarşamba / June 8 Wednesday 2022 Saat / Time 20.30
NG AFYON BAHÇESİ / NG AFYON GARDEN

KAPANIŞ KONSERİ /
CLOSING CONCERT
ROMAN PALISA TRIO 

11 Haziran Cumartesi / June 11 Saturday 2022 Saat / Time 20.30
NG AFYON BAHÇESİ / NG AFYON GARDEN 

Yemek eğitmeni ve gurme Engin Akın, Yeni 
Yüzyıl, Yeni Binyıl, Vatan gazetelerinde 
köşe yazarlığı yaptı. Açık Radyo’da, 
TRT 1 ve TRT 2 televizyonlarında çeşitli 
programlar hazırlayıp sundu. 2001’de 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve 
Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 
Türk Kültüründe Çay ve Türk Kültüründe 
Meyve sempozyumlarına birer bildiriyle 
katıldı. Food and Wine, Saveur, Bon Appétit 
gibi saygın yayın organlarında röportajları 
ve tarifleri yayınlandı. Yunanistan’ın en ünlü 
yemek yazarlarından Mirsini Lambraki ile 
birlikte yazdığı Aynı Sofrada İki Ülke: Türk-
Yunan Mutfağı adlı kitabın hem Yunanca 
hem de Türkçe baskısı "En İyi Akdeniz 
Mutfağı Kitabı'' ödülünü kazandı. 2003 
yılında asçılık ve yemek okulu The Culinary 
Institute of America'da Türk mutfağı üzerine 
bir konferans verdi. Akın’ın Çadırdan Saraya 
Osmanlı-Türk Mutfağı; Essential Turkish 
Cuisine, Lezzetiye, Tadımlık Yazılar adlı 
kitapları bulunuyor.

Culinary instructor and gourmet Engin Akın 
has written columns for the newspapers 
Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl and Vatan. She 
prepared and presented various programs 
on Açık Radyo, TRT 1 and TRT 2 televisions. 
In 2001, she participated in the Tea in 
Turkish Culture and Fruit in Turkish Culture 
symposiums with a paper each, organized by 
Marmara University Turkic Studies Research 
and Application Center. Her interviews 
and recipes were published in reputable 
publications such as Food and Wine, Saveur, 
Bon Appétit. Both the Greek and the Turkish 
editions of the book, Two Countries at the 
Same Table: The Turkish-Greek Cuisine, 
which she wrote with Mirsini Lambraki, one 
of the most famous food writers of Greece, 
won the "Best Mediterranean Cuisine Book" 
award. She gave a conference on Turkish 
cuisine at the Culinary Institute of America, 
a cooking and culinary school, in 2003. 
Akın has books called From Tent to Palace 
Ottoman-Turkish Cuisine, Essential Turkish 
Cuisine, Lezzetiye (Of Taste), A Taste of 
Articles.

ENGİN AKIN  
Yazar, Yemek Kültürü Araştırmacısı, Eğitmen / 
Writer, Culinary Researcher, Instructor

Okul Etkinliği / School Activity

1963 yılında doğdu. Çukurova Üniversitesi 
Fen Fakültesi’ndeki Kimya eğitiminin 
sonrasında, MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Fotograf Bölümü’nü bitirdi. 1991 – 1993 
yılları arasında, bir multivizyon firmasında, 
fotoğrafçı, prodüktör - yönetmen 
olarak ulusal ve uluslararası tanıtımlar 
gerçekleştirdi. 1993 yılında kendi stüdyosu 
Utopia’da, tanıtım fotoğrafçılığına başladı. 
Ölü-doğa, life-style, portreler ve mimari 
fotoğraflar çeken İzan, kişisel çalışmalarını 
fotoğraf serileri üzerine tasarlıyor. Çektiği 
fotoğraflar, reklamcılık sektöründe 
ulusal ve uluslararası ödüller aldı. 
Fotoğraf üretiminin yanısıra çeşitli eğitim 
kurumlarında workshoplar ve seminerler 
veriyor. 2007 yılında Bilgi Üniversitesi, 
İletişim Tasarımı Fakültesi’nde Reklam 
Fotoğrafı dersleri verdi. 2010 yılında 
Onur Aynagöz ve Hüsniye Ünal İzan ile 
prodüksiyon ve post- prodüksiyon stüdyosu 
P Blok’u kurdu. Halen fotoğrafçı ve görsel 
yönetmen olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

He was born in 1963. After studying 
Chemistry at Çukurova University Faculty 
of Science, he graduated from MSU Fine 
Arts Faculty Photography Department. 
Between 1991-1993, he made national 
and international productions as a 
photographer, producer - director in 
a multivision company. In 1993, he 
started stills photography at his own 
studio, Utopia. Taking still-life, life-style, 
portraits and architectural photographs, 
Izan designs his personal works on 
photographic series. The photographs he 
took received national and international 
awards in the advertising industry. In 
addition to production of photography, he 
gives workshops and seminars in various 
educational institutions. In 2007, he taught 
Advertising Photography at Bilgi University, 
Faculty of Communication Design. In 
2010, he founded the production and 
post-production studio P Blok with Onur 
Aynagöz and Hüsniye Ünal İzan. He is still 
working as a photographer and a visual 
director.

1970 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 
yılında MSÜ DGSA’nin Grafik Tasarım 
Bölümü’nü kazandı. Akademide okurken 
reklam sektörüne giriş yaptı. Önce 
Manajans JWT’de asistan grafik tasarımcı 
olarak, daha sonra da sırasıyla Terrranova, 
MARKA ve TBWA İstanbul’da sanat 
yönetmeni olarak çalıştı. 1999 yılında 
girdiği Medina Turgul DDB’de önce 
sanat yönetmenliği, ardından da yaratıcı 
yönetmenlik görevini üstlendi. 2015’te 
DDB’den ayrılarak kendi post prodüksiyon 
şirketi olan CREPP’i kurdu. 2018 yılında 
arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Wire 
İstanbul’la sektöre geri döndü. Halen 
ajansın kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni 
olarak görevini sürdürüyor. Yantur, çalışma 
arkadaşlarıyla birlikte yaptığı işlerle yurt 
dışında Cannes Yaratıcılık Festivali, 
Epica, New York Reklam Festivali gibi 
yarışmalardan, yurt içinde ise Kristal Elma, 
Felis, Kırmızı vb. yarışmalardan ödüller 
kazandı.

 

He was born in 1970 in Istanbul. In 1988, 
he won the Graphic Design Department 
of MSU SFAA. While studying at the 
academy, he entered the advertising 
industry. He first worked as an assistant 
graphic designer at Manajans JWT, and 
then as an art director at Terranova, 
MARKA and TBWA Istanbul, respectively. 
He entered Medina Turgul DDB in 1999, 
where he first worked as an art director 
and then as a creative director. He left 
DDB in 2015 and started his own post 
production company, CREPP. He returned 
to the industry with Wire Istanbul, which 
he founded with his friends in 2018. He is 
still working as the founding partner and 
creative director of the agency. With the 
works he has done with his colleagues, 
Yantur has been awarded in competitions 
such as Cannes Creativity Festival, Epica, 
New York Advertising Festival abroad, and 
Crystal Apple, Felis, Kırmızı etc. in the 
country. 

Eğer hem yaratıcı hem de eğlenceli bir 
şeyler dinlemek istiyorsanız, Luxus'u 
dinlemelisiniz. Luxus, yaptığı müziği, 
tür anlamında olmasa bile tavır olarak 
Oriental Blues olarak nitelendiriyor. Aslında 
kendilerini bir sahne ya da performans 
grubu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü 
emprovize işlere bayılıyorlar ve ne 
zaman canlı müzik çalsalar, bulundukları 
mekânın enerjisini arttırıp, denetim altında 
tutmakta da son derece başarılılar. Tango, 
Blues, Balkan müzikleri, oryantal etkiler 
müziklerinin tamamına sinmiş. Bir parçayı 
evirip çevirip, onu kılıktan kılığa sokmak 
konusunda da üstlerine yok. Türkiye ve 
Avrupa sahnelerinde 14. yılını devirmek 
üzere olan grup Festivalide eğlenceli, 
neşeli ve moral dolu bir geceye imza 
atacak. Alper Bakıner, Yaşar Kadri Baş, 
Serkan Göl, Yusuf Alp Tambay ve Nursena 
Kalız’dan oluşan Luxus’un üç de albümü 
bulunuyor. 

If you want to listen to something creative 
and entertaining, you should listen to 
Luxus. Luxus refers to Oriental Blues as 
their attitude even if it does not mean 
the kind of music they make. Actually, 
we can consider them as a stage or 
performance band because they love 
improvised works.  Especially, when they 
give a live music performance, they are 
very successful in boosting the energy of 
the place where they took the stage, and 
keeping everything under control. Their 
whole music is filled with the strong odor of 
Balkan, Tango, Blues and Oriental sounds. 
They are also unique in turning about and 
converting a piece into something else. 
The band which is about to celebrate its 
14th year on Turkish and European stages 
will be performing at the Festival with a 
fun-filled and cheerful night. The band 
composed of Alper Bakıner, Yaşar Kadri 
Baş, Serkan Göl, Yusuf Alp Tambay and 
Nursena Kalız  has three albums. 

Adam Doucha - gitar. 2019 yılında Menart 
projesinde burslu olarak Beata Hlavenková 
ile kompozisyon okudu. 2019'dan beri 
Jaroslava Ježka Konservaturaı'nda 
Jaromíra Ježková ile klasik gitar ve Peter 
Binder ve Jaroslav Šindler ile caz gitar 
eğitimi aldı. Şimdi de VOŠ Jaroslava 
Ježka'da efsanevi caz gitaristleri David 
Dorůžka ve Libor Šmoldas'ın öğrencisi. 
Jan Korba - bas gitar. Prag Jaroslav 
Ježek Konservatuarı'nda okuyor. Piyano, 
gitar, bas gitar ve akordeon gibi çeşitli 
enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Çeşitli 
caz ve funk gruplarıyla sahne alarak 
ve öğretmenlik yaparak deneyimlerini 
geliştiriyor. 
Vaclav Pitule - davul. Jaroslav Jezek 
Konservatuarı'nda davul eğitimi alıyor. 
Müziğe küçük yaşta başlayan Pitule, 
icracısı olduğu çok sayıda konser 
sayesinde bilgi ve deneyim edindi.
 

Adam Doucha - guitar. Studied 
composition with Beata Hlavenková in 
2019 as a scholar in the project Menart. 
Since 2019 he has studied classical guitar 
with Jaromíra Ježková and jazz guitar 
with Peter Binder and Jaroslav Šindler at 
Konzervatoř Jaroslava Ježka. Now he is 
also a student of legendary jazz guitarists  
David Dorůžka and Libor Šmoldas at VOŠ 
Jaroslava Ježka.
Jan Korba - bass guitar. He studies at 
Prague Jaroslav Ježek Conservatory. He 
has been studying several instruments 
such as piano, guitar, bass guitar and 
accordion. He develops his experiences by 
performing in several jazz and funky bands 
and teaching.
Vaclav Pitule - drums. He studies drums 
at the Conservatory of Jaroslav Jezek. 
Started music at an early age, he takes the 
knowledge and experience thanks to all of 
the conserts he played.
 

Frantisek Jenik - piyano, klavye. Prag 
Konservatuarı'nda Milan Svoboda, Petr 
Malasek ve Pavel Vetrovec ile çalıştı. 
Daha sonra müzikal tiyatrolarda, müzikal 
şovlarda piyanist olarak çalışmaya başladı, 
piyano çalıştırıcılığı yaptı, başta Çekya ve 
Moravya’da olmak üzere çok sayıda grup, 
orkestra ve müzisyenle çalıştı. 
Filip Spaleny - bas gitar. Müzisyen bir 
aileden geliyor. Jan Spaleny liderliğindeki 
ASPM, Milan Svoboda'nın Dörtlüsü ve 
Altılısı, Los Quemados, Kontraband, Prag 
Big Band, Rudolfinum Caz Orkestrası, 
Markus Deml, Jana Koubkova, Savle 
mece, Jazz Heads, Andrea Ruilova 
Folhina grubu, Adriano Trindade, Chicken 
Soup, Petr Zeman Beşlisi, Marek Smaus 
Dörtlüsü, Gera band, Vibe Fantasy, 
Fabrik ve Zlababa birlikte sahne aldıkları 
arasında. 
Ivan Audes - davul. Emil Viklický, Jiří 
Stivín, Karel Velebný, James Moody, 
Tony Lakatos, Viktor Mendoza gibi Çek 
ve Avrupa caz aleminin çok sayıda seçkin 
temsilcisiyle ortak işler yaptı. Şu anda 
seçkin caz piyanisti ve bestecisi Milan 
Svoboda ile sahne alıyor.

Frantisek Jenik - piano, keyboard. He 
studied  at the Prague Conservatory 
with Milan Svoboda, Petr Malasek and 
Pavel Vetrovec. After that, he began 
working as a pianist in musical theatres, 
musical shows, piano repetition, worked 
with numerous bands, orchestras and 
musicians basically in Czechia and 
Moravia.
Filip Spaleny - bass guitar. He comes 
from a musical family. He has performed 
in: ASPM led by Jan Spaleny, Milan 
Svoboda's Quartet and Sextet, Los 
Quemados, Kontraband, Prague Big 
Band, Rudolfinum Jazz Orchestra, Markus 
Deml, Jana Koubkova, Savle mece, Jazz 
Heads, Andrea Ruilova Folhina band, 
Adriano Trindade, Chicken Soup, Petr 
Zeman Quintet, Marek Smaus Quartet, 
Gera band, Vibe Fantasy, Fabrik, and 
Zlababa. 
Ivan Audes - drums. He co-operated 
with many outstanding representatives 
of the Czech and European jazz scene, 
such as Emil Viklický, Jiří Stivín, Karel 
Velebný, James Moody, Tony Lakatos, 
Viktor Mendoza. At present he performs 
with Milan Svoboda, the outstanding jazz 
piano player and composer. 

AHMET BÜKE
Yazar / Writer

Okul Etkinliği / School Activity

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü’nden mezun oldu. Ölümsüz 
Öyküler Yayımevinin düzenlediği "Xasiork 
2002 Kısa Öykü Yarışması"nda “Kayıp 
Dua Kitabı” isimli hikâyesi birincilik ödülüne 
layık görüldü. 2008'de "Alnı Mavide" 
ile Oğuz Atay Öykü Ödülü'nü, 2011'de 
Kumrunun Gördüğü adlı kitabı ile Sait Faik 
Hikâye Armağanı'nı aldı. Öyküleri, 
e edebiyat, Adam Öykü, Özgür Edebiyat ve 
Patika dergilerinde yayımlandı. Büke’nin 
basılı eserleri; İzmir Postası'nın Adamları 
(Kanat Kitap, 2004), Çiğdem Külahı (Kanat 
Kitap, 2006), Alnı Mavide (Kanat Kitap, 
2008) - 3. Oğuz Atay Öykü Ödülü (16 
Aralık 2008), Kumrunun Gördüğü (Can 
Yayınları, 2010) - 57. Sait Faik Hikâye 
Armağanı (3 Mayıs 2011), Ekmek ve Zeytin 
(Can Yayınları, 2011), Cazibe İstasyonu 
(Can Yayınları, 2012), Varamayan (Can 
Yayınları, 2019) ve Deli İbram Divanı 
(Can Yayınları, 2021) olarak sıralanabilir. 
Büke’nin bir de filme çekilen Rüzgarın 
Hatıraları (2015) adlı bir senaryo çalışması 
bulunuyor. 

He graduated from Dokuz Eylül University, 
Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, Department of Economics in 
1997. His story "The Lost Prayer Book" 
was awarded the first prize in the "Xasiork 
2002 Short Story Competition" organized 
by Ölümsüz Öyküler Publishing House. 
In 2008, he received the Oğuz Atay Short 
Story Award with "Forehead on the Blue", 
and the Sait Faik Story Award in 2011 with 
his book Seen by the Dove. His stories 
were published in e-edebiyat, AdamÖykü, 
Özgür Edebiyat and Patika magazines. 
Büke's published works include; The 
Men of Izmir Post (Kanat Kitap, 2004), 
Sunflower Seed Cone (Kanat Kitap, 2006), 
Forehead on the Blue (Kanat Kitap, 2008)- 
3rd Oğuz Atay Short Story Award (2008), 
Seen by the Dove (Can Publications, 2010- 
57th Sait Faik Story Award (2011), Bread 
and Olive (Can Publications, 2011), Charm 
Station (Can Publications, 2012), One Who 
Could Not Arrive (Can Publications, 2019) 
and The Court of İbram the Mad (Can 
Publications, 2021). Büke also has a film 
script called Memories of the Wind (2015).

1942’de İstanbul’da doğdu. 1966’da Paris 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, aynı 
üniversitede 1970’te doktorasını yaptı. 1970-
1973 yıllarında Hacettepe Üniversitesi’nde, 
1975-1982 yıllarında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çalıştı. 
1972-1986 yılları arasında Le Monde 
ve Le Journal de Genève gazetelerinin 
Türkiye temsilciliğini, 1986-1992 yılları 
arasında Hürriyet gazetesinin Paris 
temsilciliğini üstlendi.1994’te Galatasaray 
Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine 
atanan Ünsal, aynı dönemde Boğaziçi 
Üniversitesi’nde de dersler verdi. Ünsal’ın 
kaleme aldığı kitaplar arasında; Siyaset 
ve Anayasa Mahkemesi, Kent ve Siyasal 
Şiddet, Benim Lokantalarım, Süt Uyuyunca, 
Ölmez Ağacın Peşinde - Türkiye’de Zeytin 
ve Zeytinyağı, Kamil ile Meryem’e Dair, 
Anadolu’da Kan Davası, Silivrim Kaymak 
- Türkiye’nin Yoğurtları, Tribün Cemaatinin 
Öfkesi, Nimet Geldi Ekine - Türkiye’nin 
Ekmekleri, Umuttan Yalnızlığa -TİP 1961-
1971 ve İstanbul’un Lezzet Tarihi sayılablir.

He was born in 1942 in Istanbul. He 
graduated from the Faculty of Law at the 
University of Paris in 1966, and received 
his doctorate from the same university in 
1970. He worked at Hacettepe University 
between 1970-1973 and at Ankara 
University Faculty of Political Sciences 
between 1975-1982. He was the Turkish 
representative of Le Monde and Le Journal 
de Genève newspapers between 1972 
and 1986, and the Paris representative of 
Hürriyet newspaper between 1986-1992. 
Appointed as a lecturer at Galatasaray 
University in 1994, Ünsal also lectured 
at Boğaziçi University. Among the books 
written by Ünsal; Politics and Constitutional 
Court, City and Political Violence, My 
Restaurants, When Milk Sleeps, In Search 
of the Immortal Tree - Olive and Olive Oil in 
Turkey, About Kamil and Meryem, Vendetta 
in Anatolia, Silivrim Kaymak - Turkey’s 
Yoghurts, Anger of the Tribune Community, 
Blessing Came to the Crop -  Turkey’s 
Breads, From Hope to Solitude - TIP 1961-
1971 and Istanbul’s History of Flavour can 
be counted.

ARTUN ÜNSAL

Yazar / Writer

Okul Etkinliği / School Activity

METİN CELAL       
Yazar, Kitap Eleştirmeni /  
Writer, Book Reviewer

Okul Etkinliği / School Activity

Ankara doğumlu, Metin Celal Zeynioğlu, 
ODTÜ Petrol Mühendisliği eğitimi almasına 
rağmen, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın 
Yüksek Okulu’nda da okudu. Edebiyat 
dünyasına yazar ve şair olarak girerek, 
şiir, roman, eleştiri, sözlükler, antolojiler 
ve çeviri alanlarında yapıtlar verdi. 
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nde de üyelikleri 
ve başkanlık dönemleri vardır. Cumhuriyet 
Kitap Eki’nde 12 yıl boyunca basılmış 
binlerce kitabın tanıtımlarını yaparak 
ülkemiz kitap dünyasını bizlere olduğu 
gibi aktardı. Kendi yönettiği ve eserlerini 
yayınladığı çok sayıda edebiyat dergisi 
bulunan sanatçının kaleme aldığı  çok 
sayıda kitabı var: Antolojiler, Atatürk şiirleri, 
şiir kitapları ve aralarında “Seni Sevdiğimi 
Biliyorsun”, “Küçük Hayat Bağları”, “Herkes 
Kendine Yabancı”, “Gitmek Zamanı” ve 
daha pek çok başka kitabın bulunduğu 
romanlar.

Metin Celal Zeynioğlu was born in 
Ankara, and  graduated from Petroleum 
Engineering Faculty at The Middle East 
Technical University while also having had 
education at the Media and Journalism 
School at Istanbul University. He entered 
the world of literature as a writer and 
a poet and has given so many works 
in the fields of poetry, novel, criticism, 
dictionaries, anthologies and translation. 
He also held the positions of membership 
and presidency at Writers’ Trade Union of 
Turkey, PEN and Writers’ Union of Turkey. 
He has written in Cumhuriyet Newspaper’s 
literary supplement for 12 years, passing 
along to us information on thousands of 
published books. He has directed quite a 
number of monthly and quarterly literary 
magazines where he also published his 
own works. He has numerous books, 
including anthologies, poems about 
Atatürk, poetry books and novels like 
''You Know I Love You'', ''Little Ties of Life'', 
''Everybody’s Estranged from Oneself '', 
''Time to Go'' e.g. and many others.

YALVAÇ URAL        
Yazar, Şair / Writer, Poet 

Okul Etkinliği / School Activity

Yalvaç Ural 1945 yılında Konya’da 
doğdu. Yerli ve yabancı televizyonlar için 
animasyon diziler yaptı. Senaryosunu 
yazıp sunuculuğunu üstlendiği “Sarı 
Trampet” adlı TV dizisi, Yalvaç Ural’ın 
aynı zamanda Milliyet gazetesinde 
yazdığı köşesinin, televizyonda sunduğu 
programın ve yayınladığı çocuk dergisinin 
de adı olarak markalaştı. Kendisinin 
de doğru dürüst sayamadığı çocuk 
kitaplarının sayısı yüzü buldu. Yetişkinler 
için de kitaplar yazan Yalvaç Ural, gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok 
ödül aldı. Eserleri Almanca, İngilizce, 
Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça, 
Makedonca, Çingenece, Macarca, Rusça, 
Hollandaca’ya çevrildi. Tiyatro oyunları 
da yazan Yalvaç Ural’ın eserleri çocuk 
tiyatrolarında sahnelendi ve ödüller aldı. 
2001 yılında da 32. Uluslararası Şiir 
Festivali’nde dünyanın 35 şairi arasında 
ülkemizi ilk kez temsil eden çocuk 
yazar-şairi oldu. 5. Uluslararası Çocuk 
Şiir Festivali’nde “Armonikanın Şairi” ve 
“Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu” diye 
adlandırıldı.  

Born in Konya in 1945. Ural produced 
animated TV series for televisions home 
and abroad. He both wrote the script 
of and presented the TV series “Sarı 
Trampet” (Yellow Drum); which also gives 
its name to a TV Show he hosted and a 
children’s magazine he published. Though 
not sure of the exact number himself, 
he wrote around a hundred children’s 
boks. Also a writer of adult boks, Yalvaç 
Ural received many awards home and 
abroad. His Works have been translated 
into German, English, Serbian, Croatian, 
Polish, Albanian, Macedonian, Romany 
and Dutch. He also writes plays which 
were performed and won various awards. 
In 2001 he became the first children’s 
writer-poet who represented Turkey at the 
32nd International Poetry Festival. He was 
named as “the Poet of Harmonica” and 
“the Champion of World Children’s Poetry” 
at the 5th International Children’s Poetry 
Festival.

1955’de Adana’da doğdu. Fotoğrafa 
St. Michel Ortaokulu’nda başladı. Lise 
öğrenimini Cenevre’de yaptı. 1975-
1981 yıllarında Miami Üniversitesi’nde 
İş Sevk ve İdare, Fotoğraf ve Biscayne 
College’da da Siyasal Bilgiler eğitimi aldı. 
Miami Üniversitesi’nin Miami Hurricane 
adlı gazetesinde önce fotoğrafçılık sonra 
fotoğraf editörlüğünü yaptı. Üniversitede 
Fotoğraf Bölümü’nde asistanlık yaptı ve bu 
bölümün son sınıflarına workshop’lar verdi. 
Çeşitli yayınlar, pek çok şehirdeki fotoğraf 
dernekleri ve üniversitelerde onlarca seminer 
ve konferanslar verdi, workshoplar yaptı. 
1984’te Nevzat Çakır, Yusuf Tuvi, İzzet 
Keribar, İlyas Göçmen ve Mehmet Kısmet 
ile birlikte FOG Fotoğraf Grubu’nu kurdu. 
1995’te on arkadaşıyla birlikte Salı Fotoğraf 
Grubu’nu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında 
birçok kişisel ve karma sergiye katıldı. 
Birçok üniversitede fotoğraf dersleri verdi, 
workshop’lar yaptı. Birkaç senedir Kuzey 
Ege’de Kaz Dağları’nda bir köyde yaşıyor. 
Fransız peynirleri ve fotoğraf üretmekle 
meşgul.

He was born in 1955 in Adana. He started 
dealing with photography at St.Michel Middle 
School. He completed his high school 
education in Geneva. Between 1975-1981, 
he studied Business Administration and 
Photography at Miami University, and Political 
Sciences at Biscayne College. He worked first 
as a photographer and then as a photo editor 
for Miami University’s newspaper, Miami 
Hurricane. He worked as an assistant in the 
Photography Department at the university 
and gave workshops to the final year students 
of this department. He gave dozens of 
seminars, conferences and workshops in 
various publishings, photography associations 
in many cities and universities. In 1984, he 
founded the FOG Photography Group with 
Nevzat Çakır Yusuf Tuvi, İzzet Keribar, İlyas 
Göçmen and Mehmet Kısmet. In 1995, he 
founded the Tuesday Photography Group with 
ten of his friends. He participated in many 
personal and group exhibitions at home and 
abroad. He gave photography lessons and 
workshops at many universities. He has been 
living in a village in the Kaz Mountains in the 
North Aegean for several years. He is busy 
producing French cheeses and photography.

MEHMET ÖMÜR  
Fotoğraf Sanatcısı / Photographer

Okul Etkinliği / School Activity

FETHİ  İZAN  

Fotoğraf Sanatcısı / Photographer

Okul Etkinliği / School Activity

Frantisek Jenik - piyano, klavye. Prag 
Konservatuarı'nda müzik kompozisyonu 
eğitimi aldı. Prag'da müzikal tiyatro Karlin'de 
ve Almanya'da bir müzik şovunda çalıştı. 
Prag'da önemli gruplar ve caz müzisyenleriyle 
çalışmadan önce, Ulusal Tiyatro'da 
(yönetmenliğini Milos Forman'ın yaptığı) “Well 
Payed Walk” oyunu  için piyano çalıştırıcılığı 
yaptı. Moravya'daki Ulusal Moravskoslezke 
Tiyatrosu'nda ve diğer birçok orkestrada 
çalıştı. Halen Olomouc Tiyatrosu'nda çalışıyor. 
Tomas Hanzlicek - bas gitar. Performans 
Sanatları Akademisi'nden mezun oldu 
Uluslararası müzik yarışmalarında birçok ödül 
kazandı Çok sayıda konservatuar ve tiyatroda 
ve birçok önemli müzik topluluğunun bir üyesi 
olarak çalıştı. Ivan Audes - davul. Devlet 
Konservatuarı perküsyon ve piyano mezunu. 
Birçok müzik topluluğu ve orkestrasında, 
hem müzisyen hem de besteci olarak aktif 
görev aldı. Çek caz dünyasının birçok seçkin 
temsilcisiyle ortak çalışmalar yaptı, dünyaca 
ünlü müzikallerin sahneye konulmasında 
görev aldı. Avrupa'nın her yerinde birçok 
festivale katıldı ve ünlü müzisyenlerle işbirliği 
yaptı.

Frantisek Jenik - piano, keyboard. He studied  
at the Prague Conservatory on musical 
composition. He worked in musical theatre 
Karlin in Prague as well as with a musical show 
in Germany. He did piano repetition in the 
National theatre for the play “Well Payed Walk" 
(directed by Milos Forman), before working with 
significant bands and jazz musicians in Prague. 
He worked in the National Moravskoslezke 
Theatre in Moravia and several other 
orchestras. He currently is employed in the 
Olomouc's Theatre. Tomas Hanzlicek - 
bass guitar. He graduated from Academy of 
Performing Arts. He won several prizes in 
international music competitions. He worked in 
numerous conservatories and theatres and as 
a member of many important music ensembles. 
Ivan Audes - drums. He graduated from State 
Conservatory on percussion and piano. He 
has been active in many music ensembles and 
bands, acting both as musician and composer. 
He co-operated with many outstanding 
representatives of the Czech jazz scene, he 
took part in staging the world-famous musicals. 
He participated in many festivals all over 
Europe and cooperated with famous musicians. 

Bu bir modern Caz üçlüsü. 
Adam Doucha - gitar. Genç nesil 
müzisyenler arasında. Zlivská Kytara gitar 
yarışmasında şarkı yazma ve yorumlamada 
birinci oldu. Menart Projesinde burslu öğrenci 
olarak kompozisyon okudu. 2019 yılından 
beri Jaroslava Ježka Konservatuarı'nda 
klasik ve caz gitar eğitimi alıyor. Çeşitli kulüp 
projelerinde sahne alıyor. 
Filip Spaleny - bas gitar. Müzikal bir aileden 
geliyor. Prag (üflemeli) ve Jaroslav Jezek 
Konservatuarlarından (bas gitar) mezun oldu. 
Çok sayıda grupta sahne aldı ve çok sayıda 
müzik oluşumu veya müzisyenle çalıştı. 
Ayrıca çok sayıda stüdyo projesinde ortak 
çalışmalarda yer aldı. Prag IUluslararası ve 
Jaroslav Jezek Konservatuarları’nda ders 
veriyor. 
Tomas Zeleny - davul. Prag  Vyssi odborná 
skola J. Jezka Konservatuarı’nda Caz okuyor. 
Tomas, caz davulu dersleri almak için bir 
değişim programıyla Passau'da (Almanya) 
bulundu, ayrıca New York’a giderek burada 
bir grupla çaldı, bunun yanı sıra çeşitli kulüp 
projelerinde sahne alıyor.

This is a modern Jazz trio.
Adam Doucha - guitar. He is a member of the 
younger generation of musicians. He won the 
first place in a songwriting and interpretation 
in Zlivská Kytara guitar competition. Studied 
composition as a scholar in the Menart project. 
Since 2019 he has studied classical and jazz 
guitar at Jaroslava Ježka Conservatory. He 
performs in varios club projects.
Filip Spaleny - bass guitar. He comes from 
musical family. Graduated from Prague 
(tube) and Jaroslav Jezek Conservatories 
(bass guitar). He has performed in a 
very large number of bands and worked 
with numerous music formations or 
musicians. Also participated in many studio 
project collaborations. He teaches at the 
Prague International and Jaroslav Jezek 
Conservatories.
Tomas Zeleny - drums. He studies in Prague, 
Conservatory a Vyssi odborná skola J. Jezka 
- Jazz. Tomas was at Passau (GER) for an 
exchange program to take jazz drumming 
lessons, he also visited NYC, where he played 
with a band, he also performs in varios clubs 
projects.

FRANTİSEK JENİK TRİO  
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Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümü’nü 1996 yılında 
bitiren Sema Güral Sürmeli, 1999 yılında 
da A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
yüksek lisansını üstün başarı derecesi 
ile tamamladı. Kütahya Porselen ÜR-GE 
ve Tasarım Grup Başkanlığı, Toplumsal 
Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ni yürüttü. Daha sonra Kütahya 
Porselen Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini üstlenen Sürmeli,  aynı zamanda 
Nafi Güral Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi. Kütahya Porselen’in çevre, sağlık ve 
eğitime katkı projelerinin koordinatörlüğünü 
üstlendi; Sigarasız Türkiye Projesi’ni 
yıllarca başarı ile yürüttü. Halen çeşitli 
vakıf ve derneklerde yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yapıyor, toplumsal 
sorumluluk projelerinde yer alıyor. Bu 
projeler dolayısıyla çeşitli vakıf, dernek ve 
kurumlarca çok sayıda ödüle layık görüldü. 
2013 yılında Sayın Nafi Güral’a ithafen 
Geçmişe Özlem - Porselenden Hayatlar 
Osmanlı Sergisi’ni gerçekleştirdi.

Sema Güral Sürmeli graduated from 
Anadolu University, Faculty of Fine Arts, 
Ceramics Department in 1996, and 
completed her master’s degree at the 
Institute of Social Sciences at A.U with a 
degree of excellence in 1999. She served 
as Kütahya Porselen P&D and Design 
Group Head, Social Projects Coordinator 
and Member of the Board of Directors. 
Sürmeli, who later assumed the position 
of Chairman of the Board of Kütahya 
Porselen, is also a Member of the Board 
of Nafi Güral Education Foundation. She 
was the coordinator of Kütahya Porselen’s 
environmental, health and education 
contribution projects; she successfully 
carried out the Smoke-Free Turkey Project 
for years. She still serves as a member of 
the board of directors in various foundations 
and associations, and takes part in social 
responsibility projects. Due to these 
projects, she was deemed worthy of many 
awards by various foundations, associations 
and institutions. In 2013, she held the 
Nostalgia, Lives of Porcelain Ottoman 
Exhibition, dedicated to Mr. Nafi Güral.

Türkiye’nin fotoğraf sanatına önemli 
katkılarda bulunmuş önde gelen beş 
sanatçısının işlerinden oluşan karma sergiyle 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Festivalin sergi 
ayağı Afyon halkıyla:
Fethi İzan - Kişisel çalışmalarını fotoğraf 
serileri üzerine tasarlıyor. Çektiği fotoğraflar, 
reklamcılık sektöründe ulusal ve uluslararası 
ödüller aldı.
Merih Akoğul - Çeşitli kurumlarda eğitmenlik, 
radyolarda kültür ve sanat programları, 
televizyon programlarında sanat danışmanlığı 
yaptı. Müze ve özel koleksiyonlarda yapıtları 
bulunuyor. 
Mehmet Ömür - Fotoğrafa cep telefonu, 
filmli orta ve büyük format makinelerle devam 
ediyor.  Çek, Düzenle ve Paylaş; iPhone 
Fotoğrafçılığı adlı bir de kitabı bulunuyor. 
Bülent Özgören - FOG ve Salı Fotoğraf 
Grupları’nı kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında 
birçok kişisel ve karma sergiye katıldı. 
Üniversitelerde fotoğraf dersleri verdi, 
workshop’lar yaptı.
Ferit Yantur - Reklamcılık sektöründeki 
başarılarının yanı sıra fotoğraf sanatına 
verdiği destekle biliniyor. 

With the group exhibition consisting of the works 
of five leading artists who have made significant 
contributions to the art of photography in Turkey, 
this year, as every year, the exhibition leg of the 
Festival will meet the people of Afyon: 
Fethi Izan - He designs his personal works on 
photographic series. The photographs he took 
received national and international awards in the 
advertising industry. 
Merih Akoğul - He worked as an instructor 
in various institutions, as an art consultant in 
culture and art programs on radios and on 
television programs. His works are in museums 
and private collections. 
Mehmet Ömür - He continues photography 
with mobile phones, medium and large format 
cameras with film. He has a book called Shoot, 
Edit and Share; iPhone Photography. 
Bülent Özgören - founded FOG and Salı 
(Tuesday) Photography Groups. He participated 
in many personal and group exhibitions at home 
and abroad. He gave photography lessons and 
workshops at universities. 
Ferit Yantur - He is known for his support for the 
art of photography as well as his achievements 
in the advertising industry.

SEMA GÜRAL SÜRMELİ 
MASKESİZ YÜZLER / UNMASKED FACES 
SERAMİK SERGİSİ / CERAMICS EXHIBITION 

NG AFYON HOTEL LOBY

BÜLENT ÖZGÖREN        
Fotoğraf Sanatcısı / Photographer

Okul Etkinliği / School Activity

1951 İstanbul doğumlu Ömür, fotoğrafa 
lise döneminde başladı. Tıp Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra mesleğindeki yoğun 
çalışmaları nedeniyle fotoğraftan ayrılmak 
zorunda kaldı. Emeklilik dönemine yaklaştığı 
sırada ortaya çıkan dijital fotoğrafçılıkla 
birlikte yeniden fotoğrafa döndü. Paris’te 
CE3P Görüntü Okulu’ndan mezun oldu. 
Daha sonraki yıllarda  seyahat ve doğa 
fotoğrafçılığı ile ilgilendi. İlk kişisel sergisini 
2003’te Bozcaada’da açan Ömür, yurtiçi 
ve yurtdışında 30 dan fazla kişisel ve 
karma sergi açtı. Vincent Versace Award 
for Photographic Excellence (2011) ve 
IPPAwards’da birincilik (2018) başta olmak 
üzere çok sayıda fotoğraf ödülü var.
Üç yıl önce fotoğrafa cep telefonu, filmli 
orta ve büyük format makinelerle devam 
etme kararı aldı.  Çek, Düzenle ve Paylaş; 
iPhone Fotoğrafçılığı adlı kitabı Remzi 
Kitabevi’nden çıktı. Mobil fotoğrafçılıkla 
ilgili kurslar düzenliyor, sosyal platformlarda 
birçok grubun yöneticiliği yapıyor. Doğa, 
Ripple Marks ve Kapadokya adlı fotoğraf 
kitapları basıldı.

Born in 1951 in Istanbul, Ömür started 
photography in high school. After graduating 
from the Faculty of Medicine, he had to leave 
photography due to his intense work in his 
profession. He turned to photography again 
with digital photography that emerged as he 
approached his retirement. He graduated 
from the CE3P School of Imagery in Paris. 
In the following years, he was interested in 
travel and nature photography. Opening his 
first personal exhibition in Bozcaada in 2003, 
Ömür opened more than 30 personal and 
group exhibitions in Turkey and abroad. He 
has many photography awards, including 
the Vincent Versace Award for Photographic 
Excellence (2011) and the first place at 
the IPPAwards (2018). Three years ago, 
he decided to continue photography with 
mobile phones, medium and large format film 
cameras. His book, Shoot, Edit and Share; 
iPhone Photography was published by Remzi 
Bookstore. He organizes courses on mobile 
photography and administers many groups 
on social platforms. He published books on 
photography titled Nature, Ripple Marks and 
Cappadocia.

Dünyaca ünlü arp sanatçısı Çağatay 
Akyol’un kurduğu toplulukta, binlerce yıl 
önce Anadolu topraklarında yoğun olarak 
kullanılan lir, arp ve nefesli ve vurmalı 
çalgılar, yeni ve farklı bir sentez oluşturuyor. 
Çağatay Akyol - arp. Birçok önemli 
müzik festivaline katıldı, pek çok orkestra 
ile birlikte solist olarak konserler verdi. 
Uluslararası yarışmalarda jüri üyelikleri 
bulunan sanatçıya ithafen iki eser yazıldı. 
Halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
solo arp sanatçısı. 
Ferhat Erdem - sipsi, cura, ney, kaval. 
Birçok yurtiçi ve yurtdışı festival ve 
konserlere katılam sanatçının yarışmalarda 
dünya birincilikleri bulunuyor. ODTÜ ve 
Hacettepe Üniversitesi’nde kaval öğrencileri 
yetiştirdi. Halen TRT Ankara Radyosunda 
görev yapıyor. 
Cemal Özkızıltaş - otantik perküsyon. 
Çeşitli kurumlarda eğitmen ve öğretim 
elemanı olarak görev yaptı. TRT bünyesinde 
ritim saz sanatçısı olarak görev alan 
sanatçı, birçok albüm, ulusal ve uluslararası 
proje ile konser etkinliklerinde yer aldı. 

Lyre, harp and, wind and percussion 
instruments, which were used extensively 
in Anatolian lands thousands of years ago, 
create a new and different synthesis in the 
ensemble founded by the world-famous 
harpist Çağatay Akyol. 
Çağatay Akyol - harp. He participated in 
many important music festivals and gave 
concerts as a soloist with many orchestras. 
Two pieces were dedicated to the artist, 
who has been a juror in various international 
competitions. Akyol currently is the solo 
harpist of the Presidential Symphony 
Orchestra. 
Ferhat Erdem - sipsi, cura, reed flute, 
shepherd’s pipe. Erdem, who has world 
championships, has participated in many 
national and international festivals and 
concerts. He trained shepherd’s pipe (kaval) 
students at METU and Hacettepe University, 
and currently works at TRT Ankara Radio. 
Cemal Özkızıltaş - authentic percussion. 
He worked as an instructor and lecturer in 
various institutions. The artist, who works as 
a percussionist in TRT, takes part in many 
albums, national and international projects 
and concerts.

GÜN BATIMI KONSERİ
AYAZİN – FRİG VADİSİ
ARPANATOLIA
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SELECTION OF GRAPES
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MELİS SÖKMEN QUARTET
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Panarp Projesi / Project
Çağatay AKYOL – Arp / Harp 
Aydın YAVAŞ – Pan Flüt / Pan Flute

Çağatay Akyol birçok önemli müzik 
festivaline katıldı, pek çok orkestra ile birlikte 
solist olarak konserler verdi. Sanatçıya 
ithafen biri Arp Konçertosu olmak üzere 
iki eser yazıldı. Halen Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası solo arp sanatçısı olan 
Akyol’un iki CD’si bulunuyor. Sanatçının 
sosyal medya kanalıyla gerçekleştirdiği canlı 
terapi konserleri ile pandemi döneminde 
de müziğin ve özellikle arpin iyileştirici 
gücünden yararlanması ülkemizde ve 
dünyada geniş yankı buldu.
Aydın Yavaş pan flütün ülkemizdeki bir 
numaralı icracısı ve akordeon ustası olan 
sanatçı büyük pan flüt ustası Gheorghe 
Zamfir’in de öğrencisi. Yavaş Maestro 
Zamfir ile dünyada ilk kez birlikte bir albüme 
de imza attı. Bursa Uludağ Üniversitesi 
Müzik Eğitimi Bölümü’nde akordeon öğretim 
elemanı olarak görev yaptı. Çok sayıda 
ülkede etnik festivallere akordeonla katılan 
sanatçı, 2001 yılında Balkan Akordeon 
Orkestrası’nı kurdu ve yurt içi ve yurtdışında 
çok sayıda konser verdi.

Çağatay Akyol attended numerous 
significant music festivals, and performed 
concerts with many orchestras as a soloist. 
Two musical pieces were dedicated to 
the artist, one being an Harp Concerto. 
Akyol who is currently the harpist of the 
Presidential Symphony Orchestra, also 
has two CDs. Making use of the healing 
power of music and harp, the artist gave 
live therapy concerts through social media 
during the pandemic period which had a 
broad repurcussion home and abroad.
Aydın Yavaş, the most prominent performer 
of syrinx  in Turkey and a master of 
accordion, is also a student of great pan 
flute master Gheorghe Zamfir. He also 
made  an album project together for the 
first  time with Maestro Zamfir. He worked 
as a lecturer of accordion at Bursa Uludağ 
University Department of Music Education. 
He participated in numerous ethnic festivals 
around the world with his accordion, and 
founded the Balkan Accordion Orchestra 
and gave quite a number of concerts home 
and abroad.

GÜN BATIMI KONSERİ
AYAZİN – FRİG VADİSİ
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LUXUS  
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KAPANIŞ KONSERİ / 
CLOSING CONCERT 
THREE FACES  
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1979’da Batman’da doğdu. Cennetin 
Kayıp Toprakları romanında anlattığına 
benzer bir ailede, Mişrita’da büyüdü. Dicle 
Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümü’nü (2001) bitirdi. Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı 
alanında yüksek lisans eğitimine devam 
ediyor. İstanbul’da bir okulda öğretmenlik 
yapıyor. Yazmaya öykü ile başladı. İlk 
öykü kitabı Meyaser’in Uçuşu 2004 yılında 
yayınlandı. Sırtımdaki Ölüler ile Haldun 
Taner Öykü Ödülü’nü (2005), Bana İsmail 
Deyin ile Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü 
(2008) aldı. Üç öykü kitabından sonra 
roman yazdı: Tene Yazılan Ayetler (2010), 
Cennetin Kayıp Toprakları (2012), Rüyası 
Bölünenler (2014), Günün Birinde (2016), 
Peygamberin Endişesi ( 2018). Öykü ve 
romanları pek çok dile çevrildi. Bazıları 
sahneye ve sinemaya da uyarlanırken, 
kimi eserleri de video art sanatçıları ve 
ressamlarca da yorumlandı.

He was born in Batman in 1979. He grew 
up in Mişrita, in a family similar to the one 
described in his The Lost Lands of Heaven. 
He graduated from Dicle University, Siirt 
Faculty of Education, Department of 
Elementary School Teaching (2001). He 
continues his master’s degree in Turkish 
Language and Literature at Van Yüzüncü 
Yıl University, Institute of Social Sciences. 
He teaches at a school in Istanbul. He 
started writing with short stories. His first 
story book, Meyaser’s Flight, was published 
in 2004. He received the Haldun Taner 
Short Story Award (2005) with The Dead on 
My Back, and the Yunus Nadi Short Story 
Award (2008) with Call Me Ismail. After 
three storybooks, she wrote novels: Verses 
Written on the Skin (2010), The Lost Lands 
of Heaven (2012), Those Whose Dreams 
Were Interrupted (2014), Some Day (2016), 
The Prophet’s Worry ( 2018). His short 
stories and novels have been translated into 
many languages. While some of them were 
adapted for stage and cinema, some of his 
works were also interpreted by video art 
artists and painters.

YAVUZ EKİNCİ   
Yazar / Writer

Okul Etkinliği / School Activity

BEŞLİ KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ / 
GROUP PHOTOGRAPHY EXHIBITION OF FIVE ARTISTS 

DEREÇİNE KASABASI 

AÇILIŞ KONSERİ / OPENING CONCERT

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KENT ORKESTRASI / 
ANKARA MUNICIPALITY CITY ORCHESTRA
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KATERİNA VACKOVA QUARTET
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FERİT YANTUR    

Reklam Yönetmeni / Art Director

Okul Etkinliği / School Activity

Katerina VackovaKemal Günüç


