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Ülkemizin gelmiş geçmiş en sevilen 
ve en kıymetli sanatçılarından 
Zeki Müren, anıları ve eserleriyle 
kalplerimizdeki yerini tüm sıcaklığıyla 
korurken, bağışlarıyla da sonsuzluğa 
uzanıyor.

Kalplerimizde 
dogan ve 
hiç batmayan 
bir günes...



Disiplini, tutkusu, çalışkanlığı ile 
sanatın bir çok dalında eserler 
vermiş bu büyük sanatçının 
dünya çapında bir yıldız olması 
tesadüf değildir. 

O, benzersiz bir başarı öyküsü, 
gençlerimize örnek olmuş vizyon 
sahibi bir kişidir. 

Zeki Müren, sanatını icra 
edişiyle, kendine has üslubuyla, 
sevenlerine gösterdiği engin 
sevgi ve saygısıyla eşsiz bir 
sanatçı oldu. Tüm toplumun 
kalbine girip saygısını kazanan 
bu büyük şahsiyeti her zaman 
saygı, sevgi ve rahmetle 
anacağız. 

Sevgi dolu bir dünyam var
Dört yanımda tüm insanlar
Dünya malı neye yarar
Dostluklarla yasıyorum



Annesinin 
yardımlarıyla 
alfabeyi 
5 yasında söktü. 
O yasta, 
üzerlerine büyük 
harflerle ismini 
yazdıgı plaklar 
hazırlardı. 
Evlerinin 
bahçesinde hayali 
dinleyicilerine 
konserler verirdi. 
Her nerede olursa 
olsun sarkı 
söylemenin 
yolunu arıyor, 
buluyordu. 

Zeki Müren
1931-1996

Annesi ev hanımı Hayriye 
Hanım, babası kereste tüccarı 
Kaya Müren’dir. Zeki adı 
babaannesi Hayriye Hanım 
tarafından verilmiştir. 
İlk musiki nağmelerini sesinin 
güzelliği ile tanınan Şehadet 
Camii müezzini Bıçkıcı Mehmet 
Efendi’den duyan Zeki Müren, 
üç yaşında güzel sesi ile şarkı 
söylemeyi öğrenmiştir.

Bursa’nın Tophane 
Mahallesi 
Ortapazar 
Caddesi’nde, 
6 Aralık 1931 
Cuma günü 
sabaha karşı 
dünyaya geldi. 
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İlköğretime Orhangazi 
İlkokulu’nda başlayan Zeki 
Müren’in sahneye ilk çıkışı 
aynı okuldaki bir oyunda çoban 
rolünü oynaması ile olmuştur. 
Daha sonraları hayatını 
etkileyen, küçük Zeki’nin 
çocukluğunda Bursa’ya gelen 
ve hayranlıkla izlediği çadır 
tiyatrolarının gösterileridir. 
Bu tiyatroların İstanbul’dan 
geldiğini öğrenince daha o 
yaşlarda İstanbul’da yaşama 
özlemi başlar.

Babaannesi Hayriye Hanım’ın 
rahatsızlığı nedeniyle her yıl 
onunla birlikte Tuzla İçmeler’e 
giden Zeki Müren’in İstanbul’a 
ilgisi giderek artar.

En sevdiği şarkı Selahattin 
Pınar’ın “Yalnız benim ol, el 
yüzüne bakma sen” olan Zeki 
Müren, on bir yaşında Bursa 
Tahtakale Ortaokulu’na başlar. 
Koyu bir Müzeyyen Senar 
hayranı olan ve onun bütün 
plaklarını biriktiren Zeki Müren, 

ilk derslerini Bursalı tambur 
üstadı İzzet Gerçeker’den alır. 
Zeki Müren, o yaşlarda 
hocasından usül, nota ve 
solfej derslerini almakta, 
Müzeyyen Senar’ın okuduğu 
şarkıları hocası ile karşılıklı 
meşk etmektedir. 

Ortaokulu birincilikle bitiren 
Zeki Müren’e artık Bursa dar 
gelmektedir.

Ailesini ikna etmesiyle İstanbul 
Boğaziçi Lisesi’ne yatılı olarak 
kaydı yapılır.

1946 yılında 
liseye başlayan 
Zeki Müren, ilk 
bestesini okul 
tatili sırasında, 
1949’da Bursa’da 
yapar. Bu onun ilk 
akrostişidir. h
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Acemkürdi makamında 
bestelediği bu şarkı radyoda 
Suzan Güven tarafından 
okunduğunda dikkatleri 
çekmeye başlar. O sıralar 
Boğaziçi Lisesi’ne müzik 
dersleri vermeye gelen değerli 
bestekar Şerif İçli ve Kadri 
Şençalar’ın derslerini takip 
etmektedir.

Zehretme hayatı bana cananım
Elemlerle doldu benim her anım 
Kederimle yanıp sönse de canım 
Inan ki ben sana yine hayranım” 

“
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Müziğin yanısıra edebiyat 
ve resim sanatına da 
olağanüstü ilgi duyan Zeki 
Müren o günlerde 
Yeşilçam’ın ünlü rejisörü 
Arşavir Alyanak’ın babası 
Agopos Efendi’den 
nazariyet dersleri 
almakta, Şerif İçli’nin 
evine giderek musiki 
derslerini sürdürmektedir.

Resme duyduğu ilginin bir 
sonucu olarak sınavla 
girdiği Güzel Sanatlar 
Akademisi (Mimar Sinan 
Üniversitesi) Süsleme 
Bölümü’nden 1954 
yılında mezun olur.

Öğrencilik yıllarından 
itibaren yaptığı 170'e 
yakın desen çalışmaları 
birçok defa sergilenmiştir.

İlk bestesini radyoda 
seslendiren değerli sanatçı, 
Suzan Güven’in kendisine 
verdiği müjdeli haberle katıldığı 
radyo imtihanında Veli Kanık, 
Yorgo Bacanos, Refik Fersan, 
Fahire Fersan gibi değerli 
edebiyat ve müzik 
üstatlarından oluşan jüri 
karşısında başarılı bir sınav 
verir ve sınavı birincilikle 
kazanır. 1 Ocak 1951 günü, 
rahatsızlanan Perihan 
Sözeri’nin radyo programını 
iptal etmesiyle Refik Fersan 
onu arayarak acilen 
Radyoevi’ne çağırır. Yaklaşık 
45 dakikalık başarılı bir konser 
verir. Bu ilk canlı yayın büyük 
yankılar uyandırır. Radyonun 
önü akın akın gelen insanlarla 
dolar. 

“Radyoya nasıl gittiğimi 
sorarsanız, uçarak dersem 
yalan olmaz.”

Müren’in 
çocukluğunda, 
müzikteki kılavuzu 
radyoydu. Camiada 
Müren’in ilk elinden 
tutan Suzan Güven 
olmuştu.

Halk Zeki Müreni 
sesinden evvel 
bestesiyle tanıdı.

“Yagmurlu bir günde 
beni radyo imtihanına 
o götürdü, ilk bestemi 
radyoda o okudu.”



Artık Zeki Müren’i bütün Türkiye dinlemektedir. 
Akademinin bitmesine bir yıl kala 1954’te 
yapılan teklif üzerine kamera karşısına geçen 
Zeki Müren, “Beklenen Şarkı” filminde başrolü 
Cahide Sonku ile paylaşır. Filmin müzik 
direktörlüğünü de yapan Zeki Müren, o sıralar 
aldığı spikerlik sertifikası ile niteliklerine bir 
yenisi ekler. 

Filmlerine devam eden ve Akademi’yi bitiren 
Zeki Müren, yoğun gazino teklifleri karşısında 
ilk kez 26 Mayıs 1955’te Küçük Çiftlik 
Gazinosu’nda sahneye çıkar. Saz sanatçılarına 
tek tip kıyafet, T biçimli sahne, perde, dekor, 
her beş eserde kostüm değiştirme gibi 
yenilikler ile sahneye çıkan Zeki Müren büyük 
ilgi ve beğeni görür. Aynı yıl Manolya adlı 
bestesi ile altın plağı alır. Hayatında hiçbir 
zaman menajer kullanmayan Zeki Müren’in 
kostümlerini de kendisinin çizdiği desenlere 
göre terzileri hazırlar.

Radyoda yaptığı programlar 
ancak İstanbul ve Marmara 
bölgesinde dinlenebilmektedir. 
Tüm Anadolu’ya sesinin 
duyurabilme özlemi içinde iken 
ilk plağını 1950 yılında doldurur.

“Kucagımda bir demet 
manolyayla Manolya
sarkısını okumak 
dehsetli hosuma gidiyor.”



Plak, film, beste, şiir ve desinatörlük gibi 
çalışmalarını sürdürürken gelen tiyatro 
teklifi neticesinde, yönetmenliğini Cüneyt 
Gökçer’in yaptığı “Çay ve Sempati” adlı 
piyesle, 1960 yılında, İstanbul 
Sıraselviler’deki Arena Tiyatrosu’nda 
sahne alır. 

“İlk Amerika’ya gidişimde New York 
caddelerini gezerken bir plakçı vitrininin 
en önünde kendi long play’ime 
rastlayınca sevinçten uçmuştum. 
Türkiye’den giden 78 devirli plaklarımdan 
derlenmiş ve orada basılmıştı.”

Zeki Müren’in ilk 33’lükleri ise 60’ların başlarında İsrail ve 
ABD’de yayınlanmıştı. 



Zeki Müren’i 
ve TEV’i 
kucaklayan 
yer: Bodrum

Sanat hayatına büyük bir tempoyla devam ederken 1980 Haziran’ında Kuşadası’nda 
kalp spazmı geçiren Zeki Müren, yılların yorgunluğu ile sarsılan sağlığına da iyi geleceğini 
düşünerek çok sevdiği Bodrum’a yerleşir. Ömrünün son yıllarında inzivaya çekilip kendini 
dinlediği Bodrum’da huzuru bulmuştur. Zaman zaman televizyon çekimleri ile sevenlerinin 
karşısına çıkan Zeki Müren, 1988’de hazırladığı kasetteki bestekar Yusuf Nalkesen’in 
gönderdiği uşşak eser “Gözlerin Doğuyor Gecelerime” ile yılın şarkısı ödülünü alır. 
Hayatının bu döneminde, rahatsızlığından kaynaklanan sıkıntılar içindeyken, varlığını 
Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlar.

“Kimsesizlerin kimsesiyim, kimsesizim. 
Yalnızların yalnızıyım, yalnızım...”

Zeki Müren hatıra defterine “Tanrı’nın 
lütfu Bodrum’da insanlar çok zarif ve 
misafirperver” diye yazıp imzalamıştı. 
İstanbul’a dönüşünde “Bodrum’da 
5 yaş gençleştim” diyordu. 
Artık Bodrumluların simgesi, paşasıydı.

Kendi deyimiyle hayat oyununun perdesini kapattığı yer olan 
Bodrum’da, her sene doğum günü olan 6 Aralık’ta ve ölüm yıl 
dönümü 24 Eylül’de düzenlediğimiz özel etkinliklerle kendisini 
anıyoruz. Türk Eğitim Vakfı olarak, onun bize duyduğu güveni, 
Türk eğitimine ve Türk gençlerine katkı sağlama arzusunu her 
zaman minnetle anıyoruz. 
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Uzun bir ayrılıktan sonra, TRT’den gelen Zeki Müren Belgeseli 
teklifini kabul etmesiyle Bodrum’daki evinde “Batmayan 
Güneş”in çekimi yapılır. Bu belgeselin çok büyük ilgi görmesi 
üzerine TRT, Müren’e yeni bir proje sunar. “Zeki Müren ve 
Konukları” isimli televizyon programı için Ajda Pekkan ve 
Muazzez Ersoy ile İzmir stüdyolarına gidilecek, programda Zeki 
Müren’e 45 yıl önce radyoda dinleyicilerine seslendiği ilk 
mikrofon armağan edilecektir. Çekim günü olan 24 Eylül 1996 
sabahı, Zeki Müren, hiç adeti olmadığı halde evinin balkonuna 
çıkarak güneşin doğuşunu, Bodrum Kalesi’ni ve kendi adını 
taşıyan caddeyi seyrederken bunlarla vedalaştığını 
bilmemektedir.

Her zamanki gibi sevenleri ile birlikte olmanın heyecanı içinde 
olan Zeki Müren, armağan edilen mikrofonu aldıktan sonra 
rahatsızlanarak, sevgi ve saygının en büyüğünü gördüğü 
sahnede, saat 20.59’da hayata veda eder.
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6Zeki Müren, tüm Türkiye’ye ilham vermeye devam 
ederken, yaptığı başığla topluma örnek, 
öğrencilerimize de eğitim güneşi olmuştur.

Bir rüyadan, hakikate: 
Türkiye’nin gelecegine 
bırakılan miras.

26 Mart 1996 gecesi, sabaha karşı Zeki Müren’in hayatında 
olağanüstü bir şey olur. Etkisinden kurtulamadığı ve daha sonra 
binlerce gencin hayatını değiştirecek olan bir rüya görür. Bu 
rüyanın etkisiyle sınır boylarında vatanımız için nöbet bekleyen 
Türk askerine ve eğitimlerine destek olmak istediği Türk 
gençliğine armağan mahiyetinde mirasını bırakmaya karar 
vermiştir. Zeki Müren bu geceyi sonraları ‘’Rüya değil hakikatti 
galiba…’’ diye anlatır.

Ülkemizin sanat güneşi, bugün gençlere sağladığı destekle de bir 
eğitim güneşidir. Çağının çok önünde hareket eden Zeki Müren’in 
mirası, bugün birçok öğrenciye eğitim yolunda ışık olmuş, Türk 
Eğitim Vakfı’nın yarattığı köprüyle halen binlerce öğrencinin 
rüyasını hakikate dönüştürmeye devam etmektedir. 

Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak, kendisi adına açılan burs fonu 
aracılığıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize eğitim desteği 
sağlıyoruz.

Sanat Güneşimizin vefatının ardından oluşturulan TEV Zeki 
Müren Burs Fonu’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 
4000 burs sağlanmıştır. Bu fondan 2022-2023 eğitim-öğretim 
yılında yaklaşık 202 öğrenciye 9 ay boyunca ayda 1.325 TL burs 
desteği sağlanacaktır.

TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı, sanatçının mirasının yasal varisleri 
olarak 2002 yılında Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde sanat üzerine 
eğitimler verilen Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Mehmetçik Vakfı - Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar 
Lisesi’ni yaptırdı. Kurulduğu yıldan bugüne kadar 641 öğrenci 
görsel sanatlar, 641 öğrenci müzik bölümü olmak üzere toplam 
1.282 öğrenci bu liseden mezun oldu. 2022-2023 yılında halen 
okula devam eden öğrenci sayısı ise 301 kişidir.

Her ölüm ve doğum yıl dönümünde, Bursa, İstanbul, Bodrum 
şubelerimizde ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde, 
sanat güneşimiz Zeki Müren’i ona yakışır bir şekilde anmayı, 
onun yaratmak istediği farkındalığı ve eğitim bilincini kitlelere 
yaymayı amaçladık.
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1967 YILINDA VEHBİ KOÇ 
ÖNDERLİĞİNDE 205 HAYIRSEVERİN 
EL BİRLİĞİ İLE KURDUĞU TEV, 
BUGÜN TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ 
VAKIFLARINDAN BİRİDİR.

Kuruluşundan bu güne kadar ülkemizin dört bir yanında 31 eğitim 
tesisi yaptırarak eğitime katkı sağlıyor. 

Türk Eğitim Vakfı olarak her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs 
veriyoruz. Pandemi mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak 
bursiyer sayımızı 7.000’den 7.500’e çıkardık. Afet burslarımız – 
Elazığ, İzmir depremleri, Korona Kahramanlarına Vefa Fonu, son 
dönemdeki yangın-sel gündemleri doğrultusunda oluşturduğumuz 
burs fonumuz ve Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’ndeki 
öğrencilerimize verdiğimiz burslarımızla rakam 9 bini aştı. 
2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde 10 bin öğrenciye destek 
verilecek.

TEV bugüne dek yurt içinde 269.076 burs desteği verirken, 2.124 
gencimizin de yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde 
yanında yer aldı.

2007 yılından bu yana devam eden TEV Üstün Başarı Bursu 
projesi ile üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz.

15 sene süresince toplam 833 gencimiz vakfımızdan üstün 
başarı bursu aldı. Bu öğretim yılında ise aralarına 80 başarılı 
gencimizi daha ekledik.

Türkiye genelinde yaşayan 700 hibe ve vasiyet bağışçımız var. 

13 ilde TEV şubesi var.



VAKFIMIZA NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?

BİREYSEL VE KURUMSAL BAĞIŞLAR:

Bireyler ve kurumlar TEV’e burs bağışı yapabilmektedir. TEV’in önemli gelir 
kaynaklarından olan bireysel/kurumsal bağışlarla, TEV Burs 
Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde öğrencilere burs desteği 
sağlanmaktadır. Ayrıca okul, yurt yapımı için de şartlı bağış 
yapılabilmektedir.

MUTLU GÜN:
Bağışçılarımız mutlu ve özel günlerde (doğum günü, nikâh, Anneler/
Babalar Günü, bayramlar vb.) sevdiklerine hediye etmek üzere TEV Mutlu 
ve Özel Gün Kartlarını kullanabilmektedir. Davet, açılış, nikâh gibi büyük 
organizasyonlarda ise sevdiklerinizi tebrik etmek amacıyla göndereceğiniz 
TEV Bir Dünya Çiçek ile gençlerin eğitimine destek olabilirsiniz.

BURS FONLARI:
Türk Eğitim Vakfı’nda kendi adınıza veya anısını yaşatmak istediğiniz kişi 
adına burs fonu açabilirsiniz. Burs fonlarının temel amacı maddi desteğe 
ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere, kişi/kurum adına açılmış burs fonu 
üzerinden burs desteği sağlamaktadır. Burs fonu uygulaması ile 
bağışçımız, burs desteği sağlayarak bursiyerini mezun etme sevincini 
yaşamaktadır.

VASİYET YOLU İLE:
Vasiyet, miras bırakanın vefatı sonrasında, malları üzerinde kendi 
iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı yapılan 
ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet yapmak isteyen kişi, sağlığında 
düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını (taşınır, taşınmaz mallar, 
bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm mal varlığını vakfa bırakabilir. 
Vasiyetname; noter huzurunda resmî şekilde yapılabileceği gibi, el yazısı ile 
yazılarak saklanması için notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. 
Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan mal varlığı 
üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, 
vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

HİBE YOLU İLE:
Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır 
veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak 
bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini 
bağışlayıp intifa (yararlanma hakkı) veya sükna 
(oturma hakkı) hakkını üzerinde tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece 
çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı 
hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır.






