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İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
YÖNETİCİSİ, BAŞARILI FLÜT SANATÇISI

Fazıl Say ile çocukluk yıllarına dayanan dostluğu, 
dünyaca ünlü piyanistin, Bülent Evcil için bir flüt 

konçertosu yazmasını sağlamış. “Her zaman 
hayallerimin peşinden gittim. Say’dan bana bir  
konçerto yazmasını istemiştim. Beni kırmadı” 

diyerek anlatmaya başlıyor. 

BÜLENT EVCİL
“FLÜT ÇALMAK BENİM 

İÇİN BİR TERAPİ, 
İÇİMDEKİ İYİLİĞİ 

BÜYÜTEN BİR GÜÇ”
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Geçen sezon İstanbul Borusan 
Filarmoni Orkestrası’nın se-

zon açılışında çok sevdiği dostu, 
dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 
kendisi için bestelediği flüt kon-
çertosunu seslendiren Bülent Ev-
cil, kuşağının en iyi flüt sanatçı-
sı olarak tanımlanıyor. İstanbul 
Devlet Senfoni Orkestrası’nın yö-
neticisi olan Evcil ile keyifli bir 
sohbete dalıyoruz.

HELLO!: Dünyaca ünlü flüt 
virtüözü Sir James Galway tara-
fından kuşağının en iyi flütçü-
sü olarak tanımlanıyorsunuz. Bu 
size nasıl hissettiriyor?

Bülent Evcil: Sir James Galway 
benim için gelmiş geçmiş, yaşa-
mış ve halen yaşamakta olan en 
büyük flüt sanatçısıdır. En büyük 
hayallerimden biri, onun öğren-
cisi olmaktı. Bu amaç ile iki kez 
sınıf atlayarak konservatuar bi-
tirdiğim zaman ulusal müzik ya-
rışmasında birinci olarak yurtdı-
şında okumaya hak kazandım. 
Bu da kendisinin öğrencisi olma-
mı sağladı. Hem mentörüm hem 
de öğretmenim olduğu için ken-
dimi gerçekten çok şanslı hisse-
diyorum. Omuzlarıma binen yü-
kün farkında olarak ve mesleği-
mi çok severek yapıyorum.

HELLO!: Müziğe olan merakı-
nız ne zaman ve nasıl başlamıştı?

B. Evcil: Annem ve babam mü-
zik öğretmeni olduğu için çok 
küçük yaşlarda ister istemez mü-
ziğe yakın oldum. Evde her za-
man müzikle alakalı şeyler konu-
şulurdu. Büyük ağabeyim Ope-
ra Orkestrası’nda keman sanatçı-
sı olduğu için ona bakarak büyü-
düm. Sekiz yaşında piyano 
çalarak müziğe başladım. 
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10 yaşında konservatuar kazandım ve profes-
yonel olarak müziğe başlamış oldum. Kon-
servatuar sınavları iki aşamalıdır. Biri kulak 
ve kabiliyetinizi gösterir, diğeri de hangi ens-
trümana yatkın olduğunuzu… Piyano çalma-
ya başlasam da her zaman viyolonsele mera-
kım olmuştu. Fakat viyolonsel için yatkın ol-
madığımı söylediler. Çok sevdiğim ve her za-
man rahmetle andığım çok değerli Müker-
rem Berk flüt için uygun olduğumu söyledi. 
Küçük olduğum için viyolonselde direttim 
ve “Ben çıkıp babama sormak istiyorum” de-
dim. Henüz 10 yaşında olduğum için paniğe 
kapılmıştım. Bütün salon güldü, çıkıp baba-
ma sordum. “Çabuk salona girip özür dile ve 
kabul et” dedi. Flüt maceram bu şekilde baş-
lamış oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda 
“İyi ki” diyorum.

HELLO!: Daha sonra uzun bir süre yurt-
dışında eğitim gördünüz. Döndüğünüzde ka-
riyerinizle ilgili olarak sizin için en önemli 
adım neydi?

B. Evcil: 16 yıl yurtdışında yaşadıktan son-
ra İstanbul’a döndüm. En önemli adım; bir 
flüt sanatçısı olarak gururla hizmet ettiğim 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası 
flüt grup şefliği, İstanbul Devlet Senfoni Or-
kestrası flüt grup şef yardımcılığı ve İstan-
bul Borusan Filarmoni Orkestrası solo flüt-
çü pozisyonları vardı. Bu köklü ve seçkin or-
kestralarda çalışmak bana çok büyük tecrü-
beler kazandırdı ve kariyerimde ilerlememi 
sağladı. Tüm bu deneyimler aynı zamanda 
dünyada da tanınmamı sağlayan tecrübeler-
dir.

HELLO!: Geçen sezon Borudan Filarmo-
ni Orkestrası sezon açılışını, Fazıl Say’ın si-
zin için bestelediği bir flüt konçertosu ile aç-
mıştı. Müthiş seslendirmeniz hâlâ kulaklarım-
da… Bundan biraz bahseder misiniz? Süreç 
nasıldı?

B. Evcil: Hep hayallerimin peşinde koşan 
bir insan oldum. Önce hayal ettim, daha son-
ra da bunu gerçekleştirmek için elimden ge-
leni yaptım. Fazıl Say’ın benim için bir bes-
te yapması da hayallerimden biriydi. Ona 
bir flüt konçertosu yazmasını istediğimi söy-
lemiştim. Proje dört yıl öncesine dayanıyor. 
Fazıl’la çocukluğumdan da gelen bir dostlu-
ğumuz var. O, diğer eserlerinde de sağ olsun 
her zaman flüt olduğu zaman beni tercih et-
miştir. ‘Mezopotamya Senfonisi’ projesi var-
dı, orada da bir bas flüt vardı. Bu proje için 
“Virtüöz bir bas flüt çalınabilir mi?” diye bir 
heyecanla aramıştı beni, hiç unutmuyorum. 
“Vallahi çalarım, yaparız, yani bas flüt han-
taldır, çok virtüöz olmayabilir ama denerim, 
yaparız” dedim ve çok güzel sonuç verdi. Fa-
zıl da çok mutlu oldu. Onun üstüne, “Sana 
bir eser yazmak istiyorum, bir eser bestele-
mek istiyorum” diye dudaklarından bir şey-
ler dökülmüştü. Fazıl Say benim gözümde 
cumhuriyetimizin yetiştirdiği en büyük mü-
zisyen ve en iyi bestecilerimizden. Lokomo-
tifimiz derim hep Fazıl için. O, açtığı yolda 
insana ilham veriyor. “O, bu kadar başarabi-
liyor, ben de flüt alanında onun gibi başarı-
lı olayım” diye hırsla peşinden gittim. Hem 
dostum hem meslektaşım, çok kıymetli bir 
şahsiyettir benim için Fazıl. Hem fikirleriy-
le hem kişiliğiyle hem de duruşuyla. Ben he-
men “Bir flüt konçertosu yazarsan bu, günü-
müzden 150 yıl kadar önce yazılmış olan Mo-
zart Flüt Konçertosu gibi olacak bundan 150 
yıl sonra. Sen bu dönemin Mozart’ısın, 
eğer bir flüt konçertosu yazarsan ben 

“Disiplinli bir hayatım 
var. Gün içinde mutlaka 

kendime zaman 
ayırıyorum. Gece geç 

saatte bile olsa mutlaka 
sporumu yapar ve sağlıklı 

beslenirim.”

Gömlek Ramsey. Pantolon, 
Dockers. Ayakkabılar, Levi’s.

Polo yaka, Ramsey. Mavi 
ceket, Tween. Pantolon, 
Zara (solda).
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büyük bir misyonumu tamamlamış olarak 
görürüm” dedim. Çünkü arkamızda bir flüt 
konçertosu bırakmayı başarmış olmak; üste-
lik benim ısrarım ve benim tavsiyemle, be-
nim koşturmamla olacaksa bu benim de ar-
kamda bırakacağım çok mutluluk verici bir 
belge olacak diye düşündüm. Tabii Fazıl da 
çok olumlu yanaştı. Sağ olsun Borusan Hol-
ding ve Borusan Yönetim Kurulu, Ahmet 
Erenli, Zeynep Hamedi ve Ahmet Kocabıyık 
da finansal olarak bu eserin ortaya çıkması 
için gereken bütçeyi sağladılar; çok çok te-
şekkür ediyorum hepsine. 

HELLO!: Yeni sezonda sürprizler var mı?
B. Evcil: Yeni sezonda bu konçertonun Al-

manya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya icra-
larını yapacağım. Ayrıca başka programlarla 
Amerika’da bir dizi konserim olacak. Ardın-
dan İtalya ve Bulgaristan’da birer resitalim 
var. Geçen sene Japonya’da muhteşem kon-
serler vermiştim. Bu yıl yeniden davet edil-
dim ve orada da konserlerim devam edecek. 
Türkiye’de de konserlerim devam ediyor ola-
cak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İs-
tanbul Borusan Filarmoni Orkestrası’nda da 
çalmaya devam ediyorum. Tüm bunların ya-
nında Türk bestecilerin şimdiye dek flüt için 
yazdıkları eserleri bir araya getireceğimiz bir 
projemiz de olacak.

HELLO!: Bu kadar başarılı olmak, berabe-
rinde disiplinli olmayı da gerektiriyor. Gün-
lük programınız nasıldır?

B. Evcil: Disiplinli bir hayatım var. Gün 
içinde mutlaka kendime zaman ayırıyorum. 
Gece geç saatte bile olsa mutlaka sporumu 
yapar ve sağlıklı beslenirim. Flüt çalışmadı-
ğım zamanlarda beni mutlu edecek insan-
larla birlikte zaman geçiririm. Aileme bağ-

lıyımdır. Avusturya’da yaşayan bir kızım var. 
Onunla sık sık görüşürüz. Tüm bunların ya-
nında düzenli uyurum, pozitif düşünürüm. 
Her zaman temkinli davranmışımdır. Bir ola-
yın en kötü halini düşünüp önlem almak, 
beni pek çok hatadan döndürmüştür.

HELLO!: Müzik de sanatın diğer dalla-
rı gibi iyilik aşılar. İnsan psikolojisi ve müzik 
için neler söylemek istersiniz?

B. Evcil: Mutsuz olduğum zamanlarda flüt 
çalışırım. Müziğin mutluluk salgılatan bir yanı 
olduğuna inanıyorum. Ayrıca flüt çalarken 
çok fazla nefes gerektiği için bu da bedenin 
oksijenle dolmasını sağlar ve o mutsuz andan 
çıkarım. Flüt çalmak mesleğin yanı sıra benim 
için bir terapi yöntemi. İçimdeki iyiyi ve umu-
du büyüten bir güç.

HELLO!: Aynı zamanda müzik öğrencileri-
ne ders de veriyorsunuz. Gelecekte uluslara-
rası bir flüt sanatçısı olmaları için onlara ne-
ler öğütlüyorsunuz?

B. Evcil: Dünyanın her noktasında yaş gö-
zetmeksizin flütçülerle buluşup ders veriyo-
rum. Başarılı olabilmek için tek yapmanız ge-
reken kapanıp çalışmak. Bir eseri de ancak 
çok fazla tekrar tekrar çalarak hatasız seslen-
direbilirsiniz. Yetenek ve teknik bilgi varsa, 
çok çalışmak ve istemek, hayal etmek, yılma-
mak, umutların peşinden koşmak başarılı ol-
mak için zemin oluşturur. Etrafınızda size iyi 
gelen insanlar biriktirirseniz, hem kendiniz 
pozitif enerji ile dolarsınız hem de etrafınıza 
iyilik saçarsınız.

HELLO!: İstanbul Senfoni Orkestrası’nın 
da yöneticisi ve aynı zamanda flüt şefisiniz. 
İDSO, sizin vizyonunuzla yurtdışına açılıyor. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

B. Evcil: İstanbul Devlet Senfoni Orkestra-

sı, Latin Amerika’ya giden ilk Türk orkestra-
sı, aynı zamanda 2017 yılında şef Milan Tur-
kovic yönetiminde solist Vadim Repin eşliğin-
de Brezilya Sao Paulo’da iki konser ve canlı 
televizyon yayını yapmış bir kurum. Peru, Şili 
ve Arjantin’de ise en iyi konser salonlarında 
seyircinin tamamen doldurduğu altı konser 
gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2017 sezonun-
da dünyaca ünlü Alman müzik şirketi Naxos 
ile anlaşarak, şef Theodore Kuchar yöneti-
minde bestecimiz Ulvi Cemal Erkin’in ikin-
ci senfonisi, keman konçertosu ve Köçekçe 
isimli eserlerden oluşan bir albüm çıkarmış-
tır. Çoğu insan İDSO’nun kısıtlı imkanlarla 
nasıl başarılara imza attığını bilmiyor. Tüm 
bunları da o nedenle anlatıyorum. Ocak ayın-
da Çin’de yaklaşık 10 gün süren bir turne ger-
çekleştirdik. Toplam sekiz konserden oluşan 
turnemizde 12 binden fazla seyirciye ulaştık. 
Şanghay’daki konserimizi devlet televizyo-
nu canlı yayınladı. Bu konserlere ilave olarak 
Şanghay’da da görme engelli yetenekli mü-
zisyen çocuklar yararına ortak bir oda müziği 
dinletisi de yaptık. 

HELLO!: Önümüzdeki dönemde nasıl bir 
İDSO sezonu olacak? Yurtdışı projeleriniz 
var mı?

B. Evcil: İDSO önümüzdeki sezon dünya-
ca ünlü iki şef, Leif Segerstam ve Vladimir 
Fedoseev’i ağırlayacak. 2020-2021 ve 2022 yıl-
ları için yine önemli şef ve organizatörlerle 10 
konserlik İtalya, Latin Amerika, Viyana, 
Prag ve  Salzburg turumuz olacak.
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“Çok çalışmak, 
hayal etmek, 

umutların peşinden 
koşmak başarılı 
olmak için zemin 
oluşturur. Size 

iyi gelen insanlar 
biriktirirseniz, 
etrafınıza iyilik 

saçarsınız.”

Gömlek, Network. 
Pantolon, Trendyol. 
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