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JÜLİDE ÖZÇELİK
İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü 
mezunu olan Jülide Özçelik, hem yerel hem de 
uluslararası alanda Türkçe sözlü etkin bir müzik 
yapma fikriyle, kendi bestelerini ve sevdiği 
eserleri değerli müzisyenlerle yorumlayarak 
2008’de “Jazz İstanbul Volume-1” ve 2011’de 
“Jazz İstanbul Volume-2” adlı albümlerini 
müzikseverlerle buluşturdu. Birçok festivalde 
yer alan Jülide Özçelik, bizi yerel ve evrensel 
notaların sentezinde keyifli bir yolculuğa 
çıkaracak.

JÜLİDE ÖZÇELİK
Born in Istanbul and a graduate of the Istanbul 
Bilgi University Department of Music, Jülide 
Özçelik has created compilations of  her own 
compositions and a selection of her favorites 
with renowned musicians in the albums “Jazz 
Istanbul Volume-1” in early 2008 and “Jazz 
Istanbul Volume-2” in December 2011. These 
albums aim to create music with Turkish lyrics 
that can earn acclaim both in Turkey and 
internationally. Looking to create good music, 
Jülide Özçelik continues to perform at various 
festivals, and will take us on a pleasant journey 
fusing local and universal notes.

Ücretsiz
Free of charge 

Davetiyeli
Invitation only

@SGKM Oditoryum
@SGKM Auditorium



ELİF ÇAĞLAR  
Caz müzisyeni ve besteci Elif Çağlar, “Misfit” 
albümünün ardından Koç Üniversitesi’nde! 
Elif Çağlar, SGKM sahnesinde albümlerinden 
parçalar ve bazı bilinen şarkıların yorumlarını 
sunacak. Piyanoda Çağrı Sertel, kontrbasta 
Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu'nun 
oluşturduğu dinamik bir üçlü kendisine eşlik 
edecek.

ELİF ÇAĞLAR   
Elif Çağlar will perform original music from her 
albums as well as some cover songs. She will 
be accompanied by a dynamic trio of jazz 
musicians, Çağrı Sertel on piano, Kağan Yıldız 
on acoustic bass and Ediz Hafızoğlu on drums.   
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ERDAL AKKAYA İLE SAZIN SENFONİSİ: 
PEŞKUN  
Anadolu, insanlığın binlerce yıllık tarihinde adeta 
bir “peşkun”a, yani yer sofrasına benzer. Çok 
farklı kültürler bu yer sofrası etrafında toplanır. 
İşte Anadolu müziği de çok kültürlülüğü sunan 
bir peşkundur. Anadolu’nun kadim kültürleri bu 
peşkun etrafında toplanır. Ülkemizin önemli 
bağlama virtüözlerinden Erdal Akkaya, Anadolu 
müzik kültürünün köklü eserlerinden oluşan özel 
bir repertuvarı SGKM sahnesinde yorumluyor. 
Silifke'nin “Çay Zeybeği”nde Toros Dağları’nın 
serinliğine akıyor, “Ağır Halay” ile Harput'un 
yüzyıllara dayanan müzik geleneğine tanık 
oluyoruz. Türkülerle kökleri çok derinlere uzanan 
Anadolu‘ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Telden 
dile bağlama, gırnata (klarnet) ve vurmalı sazlar, 
peşkunun etrafında toplanıyor. Akkaya’ya 
gırnatada Nuri Yılmaz ve Anadolu ritim 
sazlarında Burak Çakır eşlik ediyor.

BAĞLAMA SYMPHONY WITH
ERDAL AKKAYA: PEŞKUN  
In history, Anatolia is like a “peşkun”, a floor 
table, around which many different cultures 
gather. Anatolian music is a peşkun that is 
home to multiculturalism, where the ancient 
cultures of Anatolia come together... 
Renowned bağlama virtuoso Erdal Akkaya  
will be accompanied by Nuri Yılmaz on gırnata, 
and Burak Çakır on Anatolian percussion 
instruments, presenting a special repertoire 
consisting of the cornerstones of Anatolian 
musical culture.

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM
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BUNU BEN DE YAPARIM (DOT)
Eski bir bar koruması olan Dave, bir sanat 
eserine göz kulak olmak üzere işe alınıyor, ki bu 
epey tartışmalı çünkü "farklı" bir şekilde hayata 
geçirilmiş bir eser bu. Esere bakmanın farklı 
yolları var ve belli ki, bazı insanlar ondan hiç 
hoşlanmıyor. Dave söz konusu sanat eseri ile 
kişisel bir ilişki, neredeyse duygusal bir bağ 
kurdukça, bir anda kendini onu herkese karşı 
savunurken buluyor, karısı dahil herkese... 
Ama günün sonunda, Dave'in canını sıkacak 
şey hiç beklemediği bir yerden geliyor. 
Nick Hornby’nin “NippleJesus” isimli 
öyküsünden sahneye uyarlanan Bunu Ben de 
Yaparım, bireylerin kendine has bakış açıları 
üzerine düşündüren, tahammülsüzlük hakkında 
zihin açıcı sorular soran, samimi ve eğlenceli 
bir oyun...

NIPPLEJESUS (DOT)
Dave, who used to work as a bodyguard at a bar, 
is hired to take care of a controversial work of 
art, realized in a rather unusual way. There are 
various ways to look at this work of art, and 
apparently, some do not like it at all. As Dave 
develops a personal relationship, an almost 
emotional bond with the work, he suddenly 
finds himself defending it against everyone, 
including his wife... But at the end of the day, 
Dave is struck by an unfortunate surprise, from 
where he least expects. 
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Born in Istanbul and a graduate of the Istanbul 
Bilgi University Department of Music, Jülide 
Özçelik has created compilations of  her own 
compositions and a selection of her favorites 
with renowned musicians in the albums “Jazz 
Istanbul Volume-1” in early 2008 and “Jazz 
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ÇELLİSTANBUL 
Çellistanbul Viyolonsel Kuarteti 2002’de 
Murat Berk tarafından, yurtdışında eğitimlerini 
tamamlayan dört çellist ile, yurtiçi ve 
yurtdışındaki değerli sanatçı arkadaşlarıyla 
beraber müzik yapmak ve Türkiye’nin zengin 
müzik tınısını dünyaya sergilemek amacıyla 
kuruldu. Birçok festivalde yer alan olan grup, 
Türkiye’nin en önemli salonlarının yanı sıra 
yurtdışında da önemli faaliyetlerde bulundu. 
Kütüphanede yer alacak dinleti, Çellistanbul’un 
geniş repartuarı ile bizi bazen klasik müziğin 
zirvesinden bir film setine, bazen de bildiğimiz 
eserlerin şaşırtıcı yorumlarına götürerek günün 
baskısını yok edip, eşsiz bir müzik ziyafeti  
sunacak.  

ÇELLISTANBUL 
The Çellistanbul Cello Quartet was established 
in 2002 by Murat Berk with four cellists to 
introduce the rich musical tradition of Turkey 
to the world. This exclusive performance will 
take place in the library, and will present a 
unique feast of music with Çellistanbul’s wide 
repertoire, taking us from the peaks of classical 
music to a film set, and then to surprising 
treatments of well-known classical works.
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Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!



8 MART ÖZEL PROGRAMI: ANTABUS
Nihal Yalçın'ın oynadığı Leyla Taşçı karakterinin 
hayata dair yaşadığı zorlukları anlatan Antabus, 
eKUal Kulübü ve Kadın Hakları Topluluğu’nun 
desteğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
SGKM’de! Geçtiğimiz yıl Nihal Yalçın, Antabus 
oyunu ile Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 
En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü’ne layık 
görülmüştü. “Ben, Leyla Taşçı. Bir kamyonetin 
arkasında tanıştım İstanbulla. Derme çatma bir 
evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başladım. 
Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne 
oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, 
gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk 
geldiğiniz binlerce kadından biriyim... ‘Hayatımı 
yazsam roman olur’ derler ya, öyle… Valla...”

WOMEN’S DAY SPECIAL PROGRAM: 
ANTABUS
The story of the troubled life of the character 
Leyla Taşçı, acted by Nihal Yalçın, Antabus will 
be performed at SGKM on 8 March, International 
Working Women’s Day, with the support of the 
eKUal Club and the Women’s Rights Group! 
“I am Leyla Taşçı. I first saw Istanbul on the 
back of a pickup truck. I lived in a makeshift 
house, started working at an early age. I became 
a daughter, a sister, a wife, a mother. I became 
everything, except myself. I am one of the 
thousands of women you see on page three 
news in newspapers... As the saying goes, my 
life is no less than a novel...”
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FLÜT VE ARP İLE EMPRESYONİZME 
YOLCULUK
Zeynep Keleşoğlu (flüt) ve Meriç Dönük (arp), 
ağırlıklı olarak Fransız bestecilerin eserlerinden 
oluşan ve arp ile flütün mükemmel uyumunu 
yakalayan çok özel bir programla, sizleri 
bestecilerin hayal dünyasına davet ediyor.

AN IMPRESSIONISTIC JOURNEY WITH 
FLUTE AND HARP
Zeynep Keleşoğlu (flute) and Meriç Dönük (harp) 
invite you to the realm of the composer’s 
imagination with a special program featuring 
the perfect harmony of the flute and the harp, 
consisting mostly of compositions by French 
composers.

09
MART
MARCH

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!



ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

Ücretsiz
Free of charge 

Davetiyeli
Invitation only

@SGKM Oditoryum
@SGKM Auditorium

Türkçe
In Turkish

ŞİFAHEN MASALLAR KERVANI: 
MÜZİKLİ, DANSLI MASALLAR
“Kuşlar uçar, kervanlar konar. Üç Türkiyeli, bir 
Japon, bir Çinli, bir Fransız birlikte yola çıktılar, 
hikâyeler topladılar. Her birinin hikâyesi farklı 
olsa da nihayetinde hakikati, kendilerini arayan 
yolculardı. Kimisi masalcı, kimisi müzisyen, 
kimisi ressam… Onlar şimdi size bu acayip 
masalları anlatacaklar. Masal kervanı, SGKM’ye 
çadırını kuruyor. Kaçırmayın! ” 

Genel Sanat Yönetmeni, Anlatıcı: Beyza Akyüz 
Müzik Direktörü, Klasik Kemençe: Halime Atalay 
Gitar, Vokal: Bahri Çakır / Def, Setar: Atushi İmai 
Ud: Nicolas Courdeau

CARAVAN OF STORIES: TALES WITH 
MUSIC AND DANCE
“Birds fly, caravans arrive... Artists from 
Turkey, Japan, China and France have set out 
on the road to gather stories. They may each 
have found different stories, but in the end, 
they are all travellers looking for truth, on a 
quest for themselves. As storytellers, 
musicians and painters, they are now ready to 
tell you these curious tales. The Caravan of 
Tales pitches its tent at SGKM. Not to be 
missed!” 

General Art Director, Narrator: Beyza Akyüz 
Music Director, Classical Kemençe: Halime Atalay 
Guitar, Vocals: Bahri Çakır / Def, Setar: Atushi İmai 
Oud: Nicolas Courdeau
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KORAL İSTANBUL:
ULUSLARARASI ÇOK SESLİ KOROSU 
İstanbul’un kültürel mozaiğini yansıtan Koral 
İstanbul, farklı uluslar, dinler ve ses renklerini 
tek nefes haline getiriyor. Bugüne dek İstanbul’un 
birçok yerinde konser veren grup, bu kez de Koç 
Üniversitesi ile buluşuyor. Temel felsefesi, 
renk-dil-din-ırk-cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
insan sevgisi ve barış içinde şarkı söylemek 
olan Koral İstanbul, repertuvarında ülkemizden 
ve çeşitli uluslardan seçtiği eserleri Türkçe, 
Rumca, Ermenice, İbranice, İtalyanca, Arapça, 
İspanyolca, İngilizce, İsveççe, Zuluca, Japonca 
çok sesli olarak seslendiriyor. 

Koro Şefi: Gülsen Yavuzkal
Piyanist: Melina Seçikyan Kuyumcu  

CHORAL ISTANBUL:
INTERNATIONAL POLYPHONIC CHOIR
Reflecting the cultural mosaic of Istanbul, 
Choral Istanbul gathers in one breath the 
different national, religious and sonic colors of 
Istanbul. With its philosophy of singing for 
humanity and peace, Choral Istanbul offers a 
polyphonic treatment of its selection of works 
from Turkey and various other countries.

Conductor: Gülsen Yavuzkal
Pianist: Melina Seçikyan Kuyumcu  

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!
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MECNUN VE LEYLA //
FİZİKSEL TİYATRO
Bedirhan Dehmen’in Güneşli Bir Pazartesi ile 
başlayan yolculuğunun ikinci durağı Mecnun ve 
Leyla, iki harika genç dansçının figürleriyle 
sunulan “hareket yönelimi güçlü-yoğun danslı, 
jestli & eylemli, sözlü, imgeli” bir fiziksel tiyatro 
işi. Bir erkek hikâyesinin, düet ile  anlatıldığı 
eser, içimizden bir zatın içten koreografisi ile 
SGKM seyircisi ile buluşuyor. Bedirhan Dehmen 
bedenin sınırlarını zorlayıp, anlatımı figürlere 
işliyor ve bizleri görsel bir metafor dünyasına 
sürüklüyor.
 
MECNUN VE LEYLA // 
PHYSICAL THEATER
The second stop of Bedirhan Dehmen’s journey 
that started with Güneşli Bir Pazartesi is 
Mecnun ve Leyla, a work of physical theater 
“with intense movement tendency, dance, 
gestures, actions, words and images”, 
presented with the figures of two excellent 
young dancers. Narrating a man’s story in duet, 
Mecnun ve Leyla meets the SGKM audience 
with the heartfelt choreography of a familiar 
figure. Bedirhan Dehmen pushes the limits of 
the body, using dance figures for narration and 
taking us into a realm of visual metaphors.
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SES TRIO
Sezgin Unan (klarnet), Ece Demirci (piyano) ve 
Sadi Baruh’dan (korno) oluşan SES Trio, 
tümüyle romantik bestecilere yer verdiği bu 
programda R. Kahn’ın ‘Fa Minör Serenad’ıyla 
başlayacağı konsere C. Reinecke’nin ‘Si Bemol 
Majör Trio’su ile devam edecek. Ardından Fr. W. 
Voigt’in “Nocturne”ü ve en sonda da meşhur 
S. Rachmaninoff’un “Vocalise”i gelecek.

SES TRIO
Consisting of Sezgin Unan (Clarinet), Sadi 
Baruh (French Horn) and Ece Demirci (Piano), 
the SES Trio will present a selection consisting 
entirely of works by romantic composers. 
Starting with R. Kahn’s “Serenade in F Minor”, 
the concert will continue with C. Reinecke’s 
“B-Flat Major Trio”, followed by W. Voigt’s 
“Nocturne” and conclude with the well known 
“Vocalise” by S. Rachmaninoff.

Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!
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YEŞİM USTAOĞLU İLE KENT,
MEKÂN VE SİNEMA: SOSYAL VE 
BEŞERİ BİLİMLER SEMİNER SERİSİ
Mimarlık bölümü mezunu olan ünlü yönetmen 
Yeşim Ustaoğlu’nun deyimiyle mekânlar, 
karakterler kadar önemlidir ve “karakterin 
yaşantısı ile kültürel değerleri”, mekân 
üzerinden belirlenir. Yeşim Ustaoğlu ile 
filmlerinde mekân kullanımı ve algısı üzerine 
olan bu söyleşiyi kaçırmayın! Güneşe Yolculuk, 
Pandora’nın Kutusu, Araf, Bulutları Beklerken ve 
Tereddüt filmlerinin yönetmeni Ustaoğlu, Koç 
Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümü 
öğretim üyesi İpek Çelik Rappas ile birlikte 
mimarlığın sinemaya etkisini, senaryo yazımı 
ve mekân seçimini, mekân-karakter ilişkilerini, 
mekân-tarih-hafıza kavramlarını, kent 
olgusunu ve kentsel dönüşümü sinema 
üzerinden değerlendirecekler.

CITY, SPACE AND CINEMA WITH
YEŞİM USTAOĞLU: SOCIAL SCIENCE
AND HUMANITIES SEMINAR SERIES
According to famous director Yeşim Ustaoğlu 
spaces are equally important as characters as 
their “lives and cultural values are determined 
by locations.” The focus of the discussion with 
Yeşim Ustaoğlu will be on the use and 
conception of space in her films. The director 
of Journey to the Sun, Pandora’s Box, 
Somewhere in Between, Waiting for the Clouds 
and Clair Obscur will be exploring the impact of 
architecture on cinema with Koç University 
Department of Media and Visual Arts faculty 
member İpek Çelik Rappas.
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GÜNEŞİN SOFRASINDA - 
NÂZIM İLE BRECHT
Genco Erkal 20. yüzyıl edebiyatını, çağdaş Türk 
şiirinin mihenk taşlarından Nâzım Hikmet ile 
diyalektik tiyatronun kurucusu kabul edilen Alman 
şair Bertolt Brecht’i güneşin sofrasında bir araya 
getirerek sunuyor. İki şairin müzikal bir yorumla 
tatlanan söyleşileri Kurt Weill, Hanns Eisler, Zülfü 
Livaneli, Fazıl Say, Timur Selçuk, Cem Karaca, 
Edip Akbayram gibi ustaların eserleriyle, 
izleyiciyi de bu sözlü-müzikli ziyafete davet 
ediyorlar. İnsan zekâsını doyuran bu mizah dolu 
ve kışkırtıcı sahne şöleninde, Tülay Günal ve 
Genco Erkal, dünyanın gidişatını, baskıyı, 
zorbalığı, adaleti, savaşı, barışı, hapisliği, vatan 
hasretini, kısaca yaşamaya dair her şeyi tartışıp, 
daha adil ve paylaşımcı bir dünyaya duyulan 
özlemi dile getiriyorlar. Genco Erkal’ın uyarlayıp 
yönettiği oyuna, piyanoda Yiğit Özatalay, 
viyolonselde Deniz Doğangün, klarnet ve 
saksafonda Çağdaş Engin eşlik ediyor.

GÜNEŞİN SOFRASINDA - 
NÂZIM İLE BRECHT
Genco Erkal presents his take on 20th century 
literature, bringing Nâzım Hikmet together with 
German poet Bertolt Brecht, among the founders 
of dialectic theater. In a humorous and 
challenging performance that nurtures the human 
intelligence, Tülay Günal and Genco Erkal discuss 
the state of the world, oppression, tyranny, 
justice, war, peace... Adapted and directed by 
Genco Erkal, the play is accompanied by Yiğit 
Özatalay on piano, Deniz Doğangün on cello 
and Çağdaş Engin on clarinet and saxophone.



Her Perşembe öğle arasında, 
klasik sesler kampüsün 
farklı köşelerinde!

Every Thursday at lunchtime,
classical sounds in
every corner of the campus!

TRES ENSEMBLE - SEÇKİLER 
Tres Ensemble, konservatuarda klasik müzik 
eğitimi almış ve bu yolda ilerleyen mezzosoprano 
Lerna Baloğlu Akbulut, gitarist Haluk Onal 
Akbulut ve piyanist Işıl Giray tarafından oluşuyor. 
Seçkiler projesiyle karşımızda olacak trio, 
repertuvarında ağırlıklı olarak romantik dönem 
bestecilerinin bulunduğu, klasik müziğin en 
tanınmış eserlerinden seçkiler sunacak. 
Eserler solo, duo ve trio olarak yorumlanacak.   

TRES ENSEMBLE - SELECTIONS
Tres Ensemble was founded by classically 
trained mezzosoprano Lerna Baloğlu Akbulut, 
guitarist Haluk Onal Akbulut and pianist Işıl 
Giray in Istanbul. Being the first ensemble in 
Turkey to present classical music as a vocal, 
piano and guitar trio in their original 
treatments, the Ensemble has performed 
numerous concerts in Turkey and around the 
world. The trio will be presenting their 
selections of well known classical music, 
consisting mostly of works by romantic period 
composers, to be performed in solo, duo and 
trio performances.
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Free of charge 

@Kurucular Salonu
@Founders’ Hall



JÜLİDE ÖZÇELİK
JÜLİDE ÖZÇELİK09

PER 19.30
THU 7:30 PM

ELİF ÇAĞLAR
ELİF ÇAĞLAR15

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

ERDAL AKKAYA İLE SAZIN SENFONİSİ: PEŞKUN  
BAĞLAMA SYMPHONY WITH ERDAL AKKAYA: PEŞKUN22

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

BUNU BEN DE YAPARIM (DOT)
NIPPLEJESUS (DOT)01

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

8 MART ÖZEL PROGRAMI: ANTABUS
WOMEN’S DAY SPECIAL PROGRAM: ANTABUS08

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

ŞİFAHEN MASALLAR KERVANI: MÜZİKLİ, DANSLI MASALLAR
CARAVAN OF STORIES: TALES WITH MUSIC AND DANCE15

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

MECNUN VE LEYLA // FİZİKSEL TİYATRO
MECNUN VE LEYLA // PHYSICAL THEATER22

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM

YEŞİM USTAOĞLU İLE KENT, MEKÂN VE SİNEMA: SOSYAL VE 
BEŞERİ BİLİMLER SEMİNER SERİSİ
CITY, SPACE AND CINEMA WITH YEŞİM USTAOĞLU: SOCIAL SCIENCE AND
HUMANITIES SEMINAR SERIES

23
PER 19.30
THU 7:30 PM

GÜNEŞİN SOFRASINDA - NÂZIM İLE BRECHT
GÜNEŞİN SOFRASINDA - NÂZIM İLE BRECHT29

ÇAR 19.30
WED 7:30 PM
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DAVETİYELER VE ÜCRETLİ ETKİNLİKLERİN 
BİLET BİLGİLERİ ETKİNLİKTEN 2 GÜN ÖNCE 
WWW.TIXBOX.COM.TR WEB SİTESİNDEN
DUYURULACAKTIR.

INVITATIONS AND TICKETS CAN BE FOUND AT 
WWW.TIXBOX.COM.TR TWO DAYS BEFORE 
THE EVENT. 

SGKM.KU.EDU.TR
KOÇ ÜNİVERSİTESİ RUMELİFENERİ YOLU 
34450  SARIYER-İSTANBUL

PERŞEMBE KLASİĞİ
THURSDAY CLASSICS02-30

MART MARCH
PER THU 12:30 PM
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