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12 Mayıs 2016
Şarkı Yazımı Dersinden Yepyeni Şarkılar

13 Mayıs 2016
Can Kazaz    Cihan Mürtezaoğlu   Can Güngör

14 Mayıs 2016
Selim Saraçoğlu    Bubituzak    Lara Di Lara





Merhabalar,

Yeni Müzik Festivalinin sene içinde devam eden konserleri İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Müzik Bölümü’nün ilgi alanlarının hem altını çizmek hem de 
bu alanlardaki genç sanatçıları İstanbul dinleyicisiyle buluşturmak amacını 
taşıyor.

Müzik Bölümü’nün yedi senedir devam eden Yeni Müzik Serisi, 20. yüzyıl ve 
sonrasında ortaya çıkan önemli müzik akımları ile ilgilenen ve bu çerçevede 
üreten akademisyen, besteci, müzisyen ve dinleyicilerin aynı platformda 
buluşmasını sağlamaktır.

Her yıl aralık ayında start alan konserlerimizde, 20. yüzyılın öncü bestecile-
rinin yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren bestecilerin eserleri seslendirili-
yor. Yeni Müzik Festivali 7, Elektroakustik Müzik, Özgür Doğaçlama ve 
Şarkı temalı konserlerle, bütün seneye yayılan bir etkinlikler serisi olarak 
sürüyor.

Bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Yeni Müzik Festivali’nin "Şarkılar Bizden" 
ayağı, şarkı yazımı dersinin öğrencileri ve mezunlarımız 
Can Güngör, Cihan Mürtezaoğlu, Can Kazaz, Lara Di Lara, Selim Saraçoğlu 
ve Bubituzak'ın katılımıyla ilk kez gerçekleştiriliyor.

Sizleri bu konserde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Doç. Dr. Tolga Tüzün
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Müzik Bölümü Başkanı



Şarkı Yazımı Dersinden Yepyeni Şarkılar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde geçtiğimiz yıllarda 
Demirhan Baylan, Harun Tekin gibi önemli şarkı yazarlarının verdiği 
“Şarkı Yazımı” dersi, bu yıl Bilgi Yeni Müzik Festivali’ne dahil oldu. 
Bölümümüzde MUS 394 koduyla verilen bu ders, iki yıldır şarkı yazarı 
ve caz vokalisti Başak Yavuz tarafından veriliyor. Her yıl dönem sonunda 
bu dersin kapsamında bir de final konseri gerçekleştiriliyor. 

Dönem boyunca bu dersin öğrencileri tarafından bestelenen şarkıların 
icrasına Bronx Pi Sahne’de tanıklık ediyoruz. Bölümümüzden bugüne 
kadar mezun olmuş çok yetenekli şarkı yazarlarının nasıl bir süreçten 
geçtiğine tanıklık etmek, isimlerini duyuracak yeni şarkı yazarlarını 
dinlemek için “Şarkı Yazımı Dersinden Yepyeni Şarkılar” çatısı altında 
12 Mayıs’ta buluşuyoruz.

12 Mayıs 2016, Perşembe



13 Mayıs 2016, Cuma 

Bağımsız müzik sahnesinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden 
Can Kazaz, MC Recep isimli siyasi parodi müzikleriyle tanınırlığını artırdı. 
Bölümümüzdeki araştırma görevlisi pozisyonunun yanısıra akustik 
ekoloji ve yeni müzik kompozisyonu gibi alanlarda akademik çalışmalar 
da yürüten Kazaz, 2012'de “Bir Albüm”, 2014'te “Yollar ve Su” ve 
“Kesme Bardak EP” ardından 2015 yılında “Eski Usûl EP” isimli albümlerini 
ve “Hayat Böyle Demek Ki” isimli single parçasını çıkardı. 

Albümlerinde çoğu enstrümanı kendi çalan ve tüm prodüksiyonunu 
üstlenen Can Kazaz, her anı dolu dolu geçen samimi sahne performansıyla; 
pastoral ögelerle süslediği alternatif pop/folk balladlarından, umutlu 
enerjik nakaratlara uzanan şarkı yelpazesini Türkiye'nin prestijli konser 
alanlarında seslendirmeye devam ediyor.

Can Kazaz



13 Mayıs 2016, Cuma

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandı. 
Yasemin Mori, Ceylan Ertem, Pinhani ve Mabel Matiz gibi önemli isimlerle 
aranjör, besteci ve gitarist olarak çalıştı. Künt ve Sen Yağmur Dök 
projelerine imza attı. Hüzünlü ve derinlikli şarkılarıyla, dingin sahne 
performansıyla dikkat çeken, gün geçtikçe ismini ve şarkılarını ülkenin 
dört bir yanına duyuran Cihan Mürtezaoğlu, şu sıralar ilk albümünün 
kayıtlarını bitirmiş bulunuyor.

Cihan Mürtezaoğlu



13 Mayıs 2016, Cuma 

Son yıllarda Türkçe müzik sahnesinde yayınlanan hatrı sayılır albümlerin 
düzenlemelerini ve prodüktörlüğünü üstlenen; birçok önemli grup ve 
sanatçıya davuluyla eşlik eden Can Güngör, “Olmadı Kaçarız” plakçılık-
tan yayınlanan ve çok ses getiren ilk solo albümü “Silik Düşler”in 
ardından kendi şarkılarını, kendi sesinden, kendi orkestrasıyla duyuruyor. 

Zaman zaman sakin, zaman zaman coşkun, zaman zaman tekinsiz sesler 
sahneden yükseliyor. Türkiye’nin önemli müzik eleştirmenleri tarafından 
sıklıkla anılan Can Güngör, heyecan uyandıran sahne performansıyla 
festivalimizde yer alıyor. 

Can Güngör



14 Mayıs 2016, Cumartesi

Kendisini ifade etmek için müziği seçen Selim Saraçoğlu’nun sahne 
performansıyla karşılaşanların, zihinlerine kazınmış bir çok an vardır. 
Uzun süredir kendi şarkılarını seslendirenSelim Saraçoğlu, enerjik 
sahnesiyle ve şarkılarıyla son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi 
başarmış şarkı yazarlarından. Selim Saraçoğlu, albümü üzerinde 
detaylı çalışmalarını sürdürüyor ve sahne almaya devam ediyor.

Selim Saraçoğluoğlu



Bubituzak uzayın taşlı yollarından dünyamıza 2014 yılında ilk albümleriyle 
dönüş yaptı. Ali Güçlü Şimşek (vokal ve gitar), Görkem Karabudak 
(bas ve klavye) ve Emrah Atay (davul)’dan oluşan üçlünün nevi şahsına 
münhasır müzikleri fantastik türk rock deneyimi. Bilemiyoruz; meteorlar 
bir roller coaster’la yeryüzüne mi iniyor, yoksa dünya tersine mi 
dönüyor?

Bubituzak

13 Mayıs 2016, Cuma 



14 Mayıs 2016, Cumartesi

Dilara Sakpınar, aslında daha önce birçok projede yer aldı ve 123 
grubuyla ismini geniş kitlelere duyuran Dilara, Alike Places müzik 
projesini de sürdürüyor. Uzun zamandır biriken şarkılarının bir kısmını 
kaydederek Lara Di Lara ismiyle yeni bir çıkış yakaladı. “Hayal” isimli 
şarkısına çektiği video kliple dikkatleri üzerine toplayan Lara Di Lara, 
“Oraya Doğru” isimli albümünü yayınladı ve etkileyici sahne perfor-
mansıyla deneyimini kendi şarkılarına da yansıtıyor.  

Lara Di Lara






