
Kültür - Sanat / Röportaj 

Dr. ZaferMutlu, 1961 yılında Bulgaristan'ın 
Rusçuk kentinde, Türkçe öğretmeni bir 
anne ile spor öğretmeni bir babanın ilk ço
cukları olarak dünyaya gelir. Henüz küçük 
yaşlardayken, evlerinde söylenen Rumeli 
türkülerine tutkuyla bağlanır. Beş yaşında 
Klasik müzikle tanışır ve keman dersleri 
almaya başlar. O yıllarda Bulgaristan'da 
Türklere karşı inanılmaz baskılar ve soy
kırım hareketleri vardır. Bunun zorluğunu 
yaşayarak büyüyen Mutlu, okula gittiği 
yıllarda Bulgar öğrenciler tarafından aşa
ğılanmanın acısını tadar. 1970 yılında 
Türkçe'nin tamamen yasaklanmasıyla be
raber baskılar daha da artar ve Mutlu ailesi 
1974 yılında Türkiye'ye iltica eder. 

Anavatan'da sıfırdan yeni bir hayata baş

larlar. Babası, çocuklarının iyi bir eğitim 

alabilmesi için Ankara'ya yerleşmeyi 

tercih eder. İlk yılların zorluğu atlatılıp, 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gir

dikten sonra Mutlu, resim ve müzikle 

daha yakından ilgilenmeye başlar. Bu 

çalışmalar gitgide profesyonel bir hal 

almaya başlar ve ailesinin geçimine kat

kıda bulunur. Tıp fakültesi son sınıfta 

okurken evlenir. 

1986 yılında mezun olduktan sonra 

Ankara'da hekimlik yapmaya başlar. Ha

len Ankara Lalahan Sağlık Ocağında he

kimlik görevini sürdürmektedir. 
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Dr. Zafer Mutlu gündüzleri hasta bakıp 
geceleri şarkı söylediği, üstelik çok da iyi 
söylediği için arkadaşları tarafından "Te
nor doktor" olarak anılıyor. Ses getiren 
konserleri, beğenilen albümü ve giderek 
artan popülaritesi ile Dr. Zafer Mutlu ye
teneğini su yüzüne çıkarmayı başarmış 
bir sanatçı. Ancak öyle çabuk ve kolay 
olmamış bu yeteneğin keşfi ve eğitilmesi. 
Her keşfe bir tesadüfün yardımı olur ya, 
Dr. Zafer Mutlu'nun yeteneği de balık tu
tarken ortaya çıkmış. Öyküsü de oldukça 
ilginç. Bu ilginç hayatı sizlerle paylaşmak 
için Dr. Zafer Mutlu'ya sorduk: 

- Şarkı söyleme yeteneğiniz nasıl su yü

züne çıktı? 

2001 yılı Mayıs ayında amatör balıkçı ar
kadaşlar ile Kızılırmak Kesikköprü'de balık 
avlamaya gittik. O gün hiç balık vurmadı. 
Teknede bulunanlardan Ankara Devlet 
Opera ve Balesi Sanatçısı Bariton ve Reji
sör Murat Göksu, "Balık tutamıyoruz, bari 
şarkı söyleyelim." dedi. O söylerken, ben 
önce hayranlıkla dinledim. Bir süre sonra 
da eşlik etmeye başladım. Sesim Murat'ın 
dikkatini çekti. Bana şan dersi verebilece
ğini söyledi. Beni ilk keşfeden kişi Murat 
Göksu oldu diyebilirim. Hayatım böyle 
değişti. 

- Müzik konusunda nasıl bir eğitim 

aldınız? 

Kısa bir süre Murat Göksu'dan ve sonra da 
Mustafa Yurdakul ile Ankara Operası Solist 
Sanatçısı Tenor Şenol Talınlı'dan şan ders-
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leri aldım. Şenol Talınlı'nın yakın ilgisi ve 
dostluğu ses tekniğimi geliştirmemde çok 
önemli etki yaptı. Aynı dönemde tanıştı
ğım Tenor Pekin Kırgız sayesinde de opera 
kültürümü geliştirme şansı yakaladım. 

- Pek çok konser verdiniz, bunlar nasıl 

gerçekleşti? 

Moldovalı Opera Sanatçısı Stepan 
Kurudimov'la tanışmam yurt dışına açıl
mamı sağladı. 2004 yılında Gagavuz 
Otonom Cumhuriyeti'nin 10. Kuruluş Yıl
dönümü kutlamalarında solist olarak sah
neye çıktım. Orada beni dinleyen doku
zuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
kutlayıp, "Bu yolda devam et." dedi. Kısa 
bir süre içinde yeni konser teklifleri geldi. 
Moldova'daki Geleneksel Bahar Festivali 
çerçevesinde bir dizi konser verdim. Son
rasında Ankara, İstanbul ve Antalya'daki 
konserler birbirini izledi. Bilimsel tıp 
kongrelerinde de sahne alıyorum. Aslında 
kongrelerde meslektaşlarıma söylemekten 
ayrı bir keyif alıyorum. En son Dr. Türkan 
Saylan'ın önderliğinde 3 Haziran 2008 ta
rihinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Der
neği yararına Aya İrini'de bir konser ver
dim. Aya İrini'nin atmosferi muhteşem, 
orada şarkı söylemek, güzel şarkı söyleyen 
herkesin hayalini süsler. Benim hayalim 
gerçek olduğu için çok mutluyum. 

- Dr. Türkan Saylan sizi nasıl buldu? 

Aslında onun öyküsü de ilginç. Biz 2004 
yılında arkadaşlarla eve bir stüdyo kurup 
amatör bir albüm hazırlamıştık. Arkadaş-
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lardan biri o albümü Hürriyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e 
göndermiş. Bir gece vakti Ertuğrul Bey beni 
aradı ve sevdiği şarkılardan oluşan "Arta 
Kalan Zamanda" isimli bir CD hazırlamayı 
düşündüğünü, benim "İnci Avcıları" yoru
mumu çok beğendiğini ve kullanmak için 
izin istediğini söyledi. Memnuniyetle ka
bul ettim. Dr. Türkan Saylan hanımefendi 
de bu CD'yi dinlemiş ve dernek yararına 
bir konser vermemi istedi. Tek şartım var
dı, o da Aya İrini'de söylemek. 

- "Belcanto" isimli albümünüz de çıktı 

ve D&R mağazalarında satılıyor. Ne

den "Belcanto" adını seçtiniz? 

"Belcanto", "güzel şarkı söylemek" an
lamına geliyor. Bu ismi özellikle seçtim, 
çünkü maalesef kötü şarkı söyleyenler de 
var, hatta sayıları pek çok. Üstelik onların 
çok popüler olması da çok üzücü. 

- Sizin en çok beğendiğiniz yorumcular 

kimlerdir? 

Ben Münir Nurettin Selçuk, Tanju Okan 
ve Sertab Erener'i çok beğeniyorum. 

Şarkı söylerken neler hissediyorsunuz? 

Neden şarkı söylüyorsunuz? 

Şarkı söylemek kendinizi özetlemek gibi. 

Kendini ifade etmek. Bir şarkıya kendi yo
rumunuzu getiriyorsunuz ve bu yorum her-
kesinkinden farklı, işte siz o'sunuz. Aslında 
ben de, beğendiğim sanatçılar da, dikkat 
ederseniz başkalarını eğlendirmek için şar
kı söylemiyorlar. Onlar kendileri için söylü
yorlar ama Öyle güzel söylüyorlar ki dinle
yenleri de kalplerinden yakalıyorlar. 

- Bir röportajınızda keman ve vatan sev
gisinin size babanızdan miras kaldığını, 
onun sevgisini de Nazım Hikmet'in pe
kiştirdiğini söylemişsiniz. Bu hikâyeyi 
bizimle paylaşır mısınız? 

Babam Şevket Mutlumun Nazım'la kar
şılaşması, ondan etkilenmesi başlı başı
na bir öykü. 1952 yılında Varna'da dü
zenlenen bir mitingde tanışmış, arkadaş 
olmuşlar. Nazım, ona kimi zaman vatan 
hasretiyle dolu şiirlerini okurmuş. Bu 
arada bir başka tutkusuna ortak etmiş. 
Nerede güzel keman çalındığını duysa, 
babamla birlikte dinlemeye giderler-
miş. Bir akşam rakı sofrasında çingene 
kemancıyı dinlerken gözleri dolmuş 
Nazım'ın. Babam, "Çok mu özledin 
memleketi?" diye sormuş. Şair cevap ye
rine bir kağıt uzatmış. Kağıtta şunlar ya-
zılıymış: "Kimi insan otların/kimi insan 
balıkların çeşidini bilir/ben ayrılıkların./ 
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