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ŞARKI YAZIMI DERSİNDEN YEPYENİ ŞARKILAR
BİLGİ Music Label Sanatçıları:
 - Eve Dönüş Yok
 - Esra Arslan
 - Can Dedeoğlu

19 Mayıs 2017 Cuma /  21.00
 - Barlas Tan Özemek
 - Loradeniz





Merhabalar, 

Bu yıl sekizincisi düzenlenen BİLGİ Yeni Müzik Festivali’nin bu ayağı “Şarkılar 
Bizden”, BİLGİ Müzik’ten yolu geçmiş şarkı yazarlarının konserlerini içeriyor. Son 
dönemde şarkı yazarlığı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmiş ve yükselişteki 
isimlerin önemli bir kısmı BİLGİ Müzik Bölümü mezunlarından oluşuyor.

Yeni Müzik serisinin amacı, 20. yüzyıl ve sonrasında meydana gelen önemli müzik 
akımları ile ilgilenen ve bu çerçevede üreten akademisyen, besteci, müzisyen ve 
dinleyicilerin aynı platformda buluşmasını sağlamaktır. Etkinliklerimiz konser ve 
seminerleri kapsamaktadır. 

Konserlerde, 20. yüzyılın öncü bestecilerinin yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren 
bestecilerin eserleri seslendirilecek, bu döneme ait önemli müzikal kavramların çeşitli 
sunumlarla açıklanması ve tartışmaya açılması ise seminerlerin içeriğini oluşturacaktır. 
Sizleri bu konserde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

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





Şarkı Yazımı Dersinden Yepyeni Şarkılar 
BİLGİ Müzik'te geçtiğimiz yıllarda Demirhan Baylan, Harun Tekin gibi değerli şarkı 

yazarlarının verdiği “Şarkı Yazımı” dersi iki yıldır BİLGİ Yeni Müzik Festivali'nin de bir 

parçası oldu. Bölümümüzde MUS 394 koduyla verilen bu ders, üç senedir 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 şarkıları KargArt sahnesinde 

ilk defa dinliyoruz. Bu konserle, bölümümüzden bugüne kadar mezun olmuş çok 

yetenekli şarkı yazarlarının nasıl bir süreçten geçmiş olabileceğini görüyor, isimlerini 

duyuracak yeni şarkı yazarlarını tanıyoruz.

BİLGİ Music Label (BML) Sanatçıları
BİLGİ Music Label (BML), İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü tarafından 

kurulmuş, dijital tabanlı müzik yayma platformudur. BML, BİLGİ Müzik Bölümü 

bünyesinde yer alan akademik kadro, öğrenci, mezun ve bölümle organik bağı olan 

herkesin müzik çalışmalarını ve üretimlerini daha geniş dinleyici kitlelerine duyura-

cak ortak paylaşım alanı yaratma amacını taşır. İlk çıkışını BİLGİ Müzik mezunu ve 

Araştırma Görevlisi Can Kazaz’ın single çalışması “Yine mi Sen İstanbul” ile yapan 

BİLGİ Music Label, çalışmalarına farklı müzik tarzlarıyla devam ediyor.

Bu konserde BML Sanatçılarından Eve Dönüş Yok, Esra Arslan ve Can Dedeoğlu 

Sahne alıyorlar.

18 MAYIS, PERŞEMBE



Esra Arslan
Yedi yıldır profesyonel olarak müzik yapmakta 

olan Esra Arslan kendini “kuir feminist, genel 

ahlaksız, haymatlos, iktidarsız, dertli, neşeli, 

müzisyen” olarak tanımlıyor. İstanbul Üniversitesi 

İngilizce İşletme Bölümü’nden sonra İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitimini 

tamamlamak üzere.

2010 yılında başladığı müzik hayatının büyük bölümü sahnede, sevdiği halk şarkılarını 

yeniden düzenleyip icra ederek geçirdi. Grup Velvele’yle başladığı müzik/sahne 

yolculuğuna, 2011 yılından itibaren Selim Sesler’le yaptığı birçok yurt içi ve yurt dışı 

konser eklenince, müzisyenliği hayatının eksenine oturttu. Yoldan ve üstatlardan 

öğrendiğini, yol üstünde tanıdığı diğer ses severlerle analiz etti, paylaştı, büyüttü. 

Yolun şimdiki kısmında birbirinden yetenekli insanlarla ürettiği, BİLGİ Music Label’den 

çıkan ve prodüksiyonu Çağdaş Yarman’a ait olan ilk kısa-çaları “PİK”i sunuyor. 

18 MAYIS, PERŞEMBE

Eve Dönüş Yok
Batuhan Özmen (Vokal), Enis Duman 

(Synth) ve İpek Ektaş’tan (Gitar) oluşan 

Synth Rock tadındaki “Eve Dönüş Yok”, 

kendi adını taşıyan teklisini 2017 yılı 

başında yayımladı. Grubun Mayıs 2017'de 

yayınlayacağı kısa-çaların çalışmaları ise 

devam etmektedir.



Can Dedeoğlu
Can Dedeoğlu, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans öncesi eğitimini Tekirdağ’ın 

farklı ilçelerinde tamamladı. Burslu okuduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik 

Bölümü'nden 2013 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra 

akademik alanda çalışmalarına “Akademia Muzyczna w Krakowie” ve sonrasında 

İTÜ-MİAM’da devam ederken 2016 senesinin başında, akademide yürüttüğü 

araştırma ve çalışmalarını askıya aldı.

Film ve tiyatro oyunları için müzik 

bestelemesinin yanı sıra, “Olmayan Albüm” 

isimli bir uzun-çaları, “İlk Dört” adında bir 

kısa-çaları ve geçtiğimiz ay çıkardığı 

“Şantiye” teklisiyle şarkı yazımı alanında 

üretimine bağımsız olarak devam etmektedir. 

Müzikal yolculuğunda ana enstrümanı olan 

bas gitar ile Can Kazaz ve başka projelerle 

icracı olarak yer almaktadır.



Loradeniz
Lora Deniz Ömeroğlu 1999 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 

klasik piyano eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde lisans 

eğitimine başladı. Burada ses tasarımı, elektronik müzik ve elektroakustik 

kompozisyon alanını tanıdı. Bu süreçte doğaçlama müzik yapmaya, müzik yazmaya, 

şarkı söylemeye, kendi müziğini üretmeye başladı. Elektroakustik besteleri, İstanbul’da 

ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde seslendirildi. Klasik altyapılı bir piyanist olarak 

doğaçlamaların, tınısal arayışın ve dönüşüm sürecinin odağında oluşturduğu hikâyeler-

le yaptığı şarkılarını bir EP olarak yayınladı. Şu anda yüksek lisans eğitimine “Utrecht 

School of the Arts”ta devam ederken, diğer taraftan hem kendi projesiyle hem de 

başka projeler içinde Hollanda’da ve İstanbul’da konser vermeye devam etmektedir.

19 MAYIS, CUMA



Barlas Tan Özemek
Barlas Tan Özemek; Kırkaltı, Korhan Futacı, Konstrukt, Marika, Yasemin Mori, Gaye 

Su Akyol, Bülent Ortaçgil, Sezen Aksu gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış; 

albüm çalışmalarında müzisyen ve prodüktör olarak yer almıştır. Şu sıra kendi 

şarkılarına yoğunlaşmış ve albüm hazırlığında olan sanatçı, bu konserde tek başına 

sahne alacaktır.



Notlar
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