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bilgiler verilmiþ, Hz. Peygamber’in sîreti-
nin kronolojik tablosu kaydedilmiþ, sonu-
na fihrist ve indeks eklenmiþtir. Eserin da-
ha sonraki iki baskýsýnda Kur’an metni-
ne de yer verilmiþtir (Ýstanbul 1947, 1955).
Kur’an metninin bulunmadýðý, Ahmet Muh-
tar Büyükçýnar ve Mustafa Uzun tarafýn-
dan hazýrlanan dördüncü baskýda (Ýstan-
bul 1980) bazý yazým hatalarýnýn düzeltil-
mesi yanýnda kýsmî sadeleþtirmelere gi-
dilmiþ ve Mevlânâ Muhammed Ali’ye ait
olduðu ileri sürülen bazý yerler çýkarýlmýþ-
týr. Bu son baský eserin orijinali üzerinde
tahrifat yapýldýðý gerekçesiyle eleþtirilmiþ-
tir (Karabulut, III/1 [2000], s. 185-204). Tan-
rý Buyruðu’nun mukaddimesi Kur’ân ve
Ýslâm Üzerine adýyla kitap halinde de
basýlmýþtýr (Ýstanbul 2006). Rukiye Öner
(Kuloðlu) Ömer Rýza Doðrul’un Hayatý,
Eserleri ve “Tanrý Buyruðu” Adlý Tefsiri
baþlýklý bir yüksek lisans tezi hazýrlamýþ-
týr (2000, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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TANRIKORUR, Cinuçen

(1938-2000)

Ud virtüozu, besteci, ses sanatçýsý,
mûsiki hocasý ve yazar.

˜ ™

20 Þubat 1938’de Ýstanbul’da Fatih-Mu-
taflar’da doðdu. Babasý Zaferþan, annesi
Kýrým asýllý Adalet Haným’dýr. Cinuçen ke-
limesi babasýnýn isminin Kazan Türkçesi’n-
de “muzaffer, galip” anlamýndaki karþýlý-
ðýdýr. Çocukluðu babasýnýn çeþitli iþlerde
çalýþmasý sebebiyle Ýstanbul’un muhtelif

)

semtlerinde geçti. Altý yaþýnda ikinci sýnýf-
tan baþladýðý ilkokulu 1948’de bitirdi ve
ayný yýl Ýtalyan Lisesi’ne girdi. Burada Ali
Nüzhet Göksel ve Halit Fahri Ozansoy’dan
Türkçe, edebiyat; Père Elie ve Père Gaut-
hier’den Fransýzca; Giuseppe Garino’dan
Ýtalyanca ve Latince öðrenerek kendini ye-
tiþtirdi. 1955’te Ýtalya’nýn Bordighera ka-
sabasýnda yapýlan Milletlerarasý Altýn Pal-
miye Karikatür ve Mizah yarýþmasýna Aziz
Nesin “Fil Hamdi” adlý hikâyesiyle katýlmýþ-
tý. Ýtalyanca çevirisi Tanrýkorur tarafýn-
dan yapýlan bu eser birinci seçildi. Haziran
1956’da Ýtalyan Lisesi’ni bitiren Tanrýko-
rur Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
kaydoldu. Aðustos 1960’ta Ýstanbul Rad-
yosu’na ud sanatçýsý olarak alýndýysa da
bir buçuk yýl sonra bu görevden ayrýldý.
Haziran 1965’te akademinin Yüksek Mi-
marlýk Bölümü’nden mezun oldu. Ayný
yýl Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý Marmara Böl-
ge Planlama Müdürlüðü’nde memuriyete
baþladý. Ertesi yýl Ankara Radyosu’na ye-
tiþmiþ sanatçý statüsüyle tayin edilince ba-
kanlýktaki görevini Mesken Genel Müdür-
lüðü Gecekondu Dairesi’ne nakledip An-
kara’ya yerleþti. Bakanlýkta ve radyodaki
çalýþmalarýný bir süre birlikte devam ettir-
di. 1971’de Bakanlar Kurulu kararýyla Irak
Millî Ses Eðitimi Akademisi teknik mü-
dürlüðü için Baðdat’a gitti ve orada bir
buçuk yýl kaldý. Haziran 1973’te Ankara
Radyosu Türk Sanat Müziði þube müdür-
lüðüne, 1977’de Türkiye Radyo ve Televiz-
yon Kurumu Müzik Dairesi Çocuk-Oyun ve
Gençlik Yayýnlarý uzmanlýðýna, ardýndan
ayný kurumun Çoðaltma-Yayýn-Arþiv Mü-
dürlüðü uzmanlýðýna getirildi. Bu görev-
leri esnasýnda pek çok program hazýrladý
ve spikerliklerini yaptý. 1 Haziran 1982’de
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan
kendi isteðiyle ayrýlmasýndan iki yýl sonra
sözleþmeli öðretim görevlisi olarak Selçuk
Üniversitesi’ne tayin edildi ve burada Eði-
tim Fakültesi’ne baðlý Müzik Eðitimi Bölü-
mü’nü kurdu. 1989’da görevini Kültür Ba-
kanlýðý’na nakletti ve hastalýðý sebebiyle
böbrek nakli için Amerika Birleþik Devlet-
leri’ne gönderildi. 1991’de yurda döndü;
ancak hastalýðý zamanla ilerledi ve 28 Ha-
ziran 2000 tarihinde vefat etti, 30 Hazi-
ran’da Ümraniye Kocatepe Mezarlýðý’na
defnedildi. 1982 yýlýnda ikinci evliliðini yap-
týðý Bârihüdâ Tanrýkorur mevlevîhâneler
konusunda yaptýðý çalýþmalarla tanýnmak-
tadýr.

Daha önceki virtüozlardan farklý nitelik-
teki ud üslûbu, geniþ bir form zenginliði
ve müzikalitenin ürünü besteleri, lirik ve

yazmakla ve Kadiyânî mezhebine men-
sup olduðu ileri sürülen Mevlânâ Muham-
med Ali Lâhûrî’nin etkisinde kalmakla suç-
lanmýþtýr. Bu tür iddialar karþýsýnda Ömer
Rýza, Muhammed Ali’nin Kadiyânîliði býrak-
týðýný ve tamamen Ehl-i sünnet’i benimse-
diðini, onun Kadiyânî olmadýðýnýn bizzat
Kadiyânî ileri gelenleri tarafýndan söylen-
diðini ve eserlerinde Kadiyânîlik inancýna
ya da Ehl-i sünnet akîdesini zedeleyen gö-
rüþlere rastlanmadýðýný açýkladýktan son-
ra kendisinin Muhammed Ali’nin etkisin-
de kalmadýðýný söyler (SR, III/74 [1950], s.
374-378). Ömer Rýza’nýn çalýþmalarýndan
övgüyle bahseden ve Tanrý Buyruðu’nu
“mason kitabý” diye nitelendirmenin doðru
olmayacaðýný belirten M. Râif Ogan (a.g.e.,
III/72 [1950], s. 339-341), Muhammed Ali’-
nin Kadiyânîler’le münasebetinin bulunma-
dýðý fikrine katýlmadýðýný söyleyerek Ömer
Rýza’nýn, tefsirine Muhammed Ali’nin esa-
sa dayanan bazý aykýrý fikirlerini aldýðýný
ileri sürer; Hz. Îsâ’nýn doðumu (babasýnýn
Hz. Meryem’le evlenen Yûsuf Neccâr adlý bir ki-
þi olduðu iddiasý) ve beþikte konuþmasý gibi
mûcizelere dair bu türden yorumlarý ör-
nek olarak gösterir (a.g.e., III/75 [1950],
s. 388-391). Kadiyânîlik tesirini dile geti-
renlerden biri olan Hasan Basri Çantay da
Tanrý Buyruðu’nun Lahor’daki Ahmediy-
ye-Kadiyâniyye mezhebi reisi Mevlânâ Mu-
hammed Ali’nin Ýngilizce tefsirli Kur’an
tercümesinin bir kopyasý olduðuna dair
Ahmet Hamdi Akseki’nin bir mektubu-
nun elinde olduðunu söyler (Kur’ân-ý Ha-
kîm ve Meâl-i Kerîm, I, 7). Çantay’ýn bu id-
diasýnýn uzak bir ihtimal olup ispat edil-
mesi gerektiðini söyleyen Salih Akdemir,
Ömer Rýza’nýn tercümesinin kendinden
önceki tercümelere nisbetle büyük bir ge-
liþme kaydettiðini, ancak birçok âyetin ter-
cümesinde hataya düþtüðünü ileri sürer
ve tercümedeki bazý yanlýþlara dikkat çe-
ker (bk. bibl.). Ömer Rýza’nýn çeþitli eleþ-
tirilere hedef olmasýnda ve özellikle Tanrý
Buyruðu’nun geri plana atýlmasýnda Mev-
lânâ Muhammed Ali’den bir ölçüde fayda-
lanmasýnýn yaný sýra kendisinin politikaya
atýlmasý, basýn yayýn iþleriyle uðraþmasý,
masonluðuna dair tartýþmalar, eserlerin-
de Doðu ve Batý kaynaklarýndan yararlan-
mýþ olmasý ve yer yer geleneksel söyleme
aykýrý biçimde akýlcý yaklaþýmlarda bulun-
masý gibi sebeplerin de etkili olduðu söy-
lenebilir.

Tanrý Buyruðu’nun ilk baskýsý Ýstan-
bul’da Kur’an metnine yer verilmeden ya-
pýlmýþtýr (1934). Mukaddimede Kur’an’ýn
tanýmý, taksim ve tertibi, isimleri, sûrele-
ri, âyetleriyle dinin esaslarý hakkýnda kýsa
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dýðý Aka Gündüz Kutbay, yorum konusun-
da faydalandýðý Alâeddin Yavaþça, Bekir
Sýtký Sezgin, Necdet Yaþar, Niyazi Sayýn ve
son dönemde bestelediði sözlü eserlerde
kompozisyon anlayýþýndan etkilendiðini söy-
lediði Selâhattin Ýçli sayýlabilir. Udda sahip
olduðu mûsiki birikiminin yardýmýyla kýsa
zamanda öne çýkmayý baþaran Tanrýkorur
bu konuda en çok Yorgo Bacanos’tan et-
kilenmiþ, zaman içerisinde Ûdî Nevres ve
Þerif Muhittin Targan gibi udda kendine
özgü bir tarz ortaya koymuþtur. Klasik tam-
bur tavrýna yakýn, net ve parlak mýzrap
vuruþlarýyla çok melodi elde edilmesinin
amaçlandýðý bu tavýrda sað elden çok sol
el etkili olup sol elle klavyede verilen nü-
anslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser ic-
ralarýnda yüksek hýz pek görülmez. Ud ic-
rasý kendi ifadesiyle, “Bir tür tambur, bi-
raz gitar, belki baðlama esintileri taþýyan,
aðýrlýklý olarak tambur üslûbunun etkisi al-
týnda kalmýþ, udla tambur arasý, halk mû-
sikisini de çok sevdiðini belli etmeye çalý-
þan karýþýk bir üslûptur.” Cinuçen Tanrýko-
rur mûsikinin her milletin kendi öz kültü-
ründe þekillenen bir duygu-düþünce, her
kültürün tarih, inanç ve geleneklerini an-
latan kendi mantýk, estetik ve semantiði
içinde konuþtuðu özel bir dil olduðunu söy-
ler.

Beste çalýþmalarýna on dört yaþlarýn-
da baþlayan Tanrýkorur’un ilk eseri Mayýs
1952’de bestelediði, dördüncü hânesi de-
ðiþmeli ferahnâk saz semâisidir. Bunu ay-
ný yýl bestelediði, güftesi Fuzûlî’ye ait, “Âþi-
yân-ý mürg-ý dil zülf-i perîþânýndadýr” mýs-
raýyla baþlayan þevkefzâ þarkýsý takip et-
miþ, 1999 yýlýna kadar devam eden beste
çalýþmalarýnýn sayýsý 505’e ulaþmýþtýr. Son
eseri Mehmet Turan Yarar’ýn güfteleri üze-
rine besteleyip ona armaðan ettiði neve-
ser faslýdýr (bestelerinin tam listesi için
bk. Musikiþinas, sy. 5 [2001], s. 131-
151). Mevlevî âyini, münâcât, na‘t, tevþîh,
durak, mersiye, ilâhi, çocuk ilâhisi, þuðul,
nefes, peþrev, saz semâisi, medhal, oyun
havasý, longa, kâr, kâr-ý nâtýk, kârçe, bes-
te, aðýr semâi, yürük semâi, fantezi, þar-
ký, destan, gazel, aðýt, Türk film müziði,
ud etüdü, folklorik etüt, ninni, mâni, ço-
cuk þarkýsý, marþ gibi dinî ve din dýþý alan-
larda hemen her formda eser bestelemiþ
velûd bir sanatkâr olan Tanrýkorur’un bu
eserleri arasýnda Mehmed Âkif Ersoy’un
yazdýðý Ýstiklâl Marþý için yaptýðý beste de
bulunmaktadýr. Makam, usul ve seyir baký-
mýndan klasik, geçki ve kompozisyon özel-
likleri açýsýndan yeni olan bestelerinde
cümleler açýk ve net hissedilir. Bestecilik
konusundaki en büyük destekçisinin Aka

Gündüz Kutbay olduðunu söylemiþtir. Ken-
di terkibi olan þedd-i sabâ, zâvil-aþiran ve
gülbûse makamlarýndaki klasik fasýllarý;
bayatî-araban, evcârâ, zâvil-aþiran ve niþâ-
bûrek makamlarýndaki Mevlevî âyinleri;
altmýþ üç makamlý kâr-ý nev-edâsý, Fuzûlî’-
nin elli dört mýsralý müseddesinden bes-
telediði kârýyla birlikte Yahya Kemal Be-
yatlý’nýn, “Süleymaniye’de Bayram Saba-
hý, Itrî, Mehlika Sultan, Sonbahar, Tanbû-
rî Cemil’in Ruhuna Gazel, Kar Mûsikileri”
gibi uzun þiirlerinden bestelediði eserler
onun bestekârlýktaki gücünün göstergesi-
dir. Münir Nurettin Selçuk’tan sonra Yah-
ya Kemal’in þiirlerine en çok beste yapan
sanatkâr olan Tanrýkorur güfte seçimin-
de çok titiz davranmýþ, sözlü eserlerinde
çoðunlukla aruzla yazýlmýþ þiirleri kullan-
mýþtýr. Bestelerinde þiirlerini tercih etti-
ði þairler arasýnda Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, Fuzûlî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Þeyh
Galib, Mustafa Nâfiz Irmak, Faruk Nafiz
Çamlýbel, Mustafa Tahralý, Memduh Cum-
hur ve Mehmet Turan Yarar sayýlabilir.
Cinuçen Tanrýkorur 1970’te Türkiye Rad-
yo ve Televizyon Kurumu Kültür-Sanat-
Bilim ödülleri yarýþmasýnda “Ud Metodu
-I-” ile birincilik ödülüne, 1973’te Deniz-
li Belediyesi tarafýndan düzenlenen Al-
týn Horoz Güfte ve Beste Yarýþmasý’nda
büyük ödüle, 1977’de Konya Turizm Der-
neði’nin tertiplediði Þarký ve Saz Eserleri
Yarýþmasý’ndaki on dört þarkýyla Þevki Bey
ödülüne, 1979’da ayný derneðin Mevlevî
Âyini Beste Yarýþmasý’nda bayâti-araban
âyiniyle birincilik ödülüne lâyýk görülmüþ-
tür. Bu âyin ayný zamanda, 1981’de Paris’-
te Académie Internationale de Lutèce’in
tertiplediði XIII. Uluslararasý Sanat Yarýþ-
masý’nda altýn madalya ile ödüllendirilmiþ-
tir. 1983’te Türkiye Yazarlar Birliði ve Tö-
re dergisi tarafýndan müzik dalýnda yýlýn
sanatçýsý seçilen Tanrýkorur’a 1995’te Sel-
çuk Üniversitesi fahrî doktorluk unvaný
vermiþtir.

Cinuçen Tanrýkorur’un bir diðer özelliði
mûsiki hocalýðýdýr. Ud dersleri ve koro ça-
lýþmalarý þeklinde devam eden hocalýðýn-
da daima prensiplerin oluþturduðu disip-
lin hâkim olmuþtur. 1961-1963 yýllarýnda
Mûsiki Kültür Derneði’nde (Ýstanbul) ud,
1968-1970’te Türk Ocaðý Ankara Türk Mü-
ziði Derneði’nde mûsiki, 1969-1971’de An-
kara Ziraat Fakültesi’nde ud, 1973-1976’-
da Ankara Türk Ev Kadýnlarý Derneði’nde
(Ankara Türk Kadýnlarý Kültür Derneði)
mûsiki, 1974-1975’te Ankara Devlet Kon-
servatuvarý Yüksek Kompozisyon Bölü-
mü’nde Türk mûsikisi, Eskiþehir Ýktisadî
ve Ticarî Ýlimler Akademisi’nde radyo ve

sade okuyuþu ile Cinuçen Tanrýkorur son
dönemin önemli mûsikiþinaslarý arasýnda
sayýlmýþtýr. Ses eðitimiyle baþladýðý mûsi-
kiye beste yapmakla devam etmiþ, daha
sonra ud çalmaya yönelmiþtir. Bunlarýn
üçünün birleþmesiyle meydana gelen sa-
natçý kiþiliðini ozan kelimesiyle ifade eder-
di. Küçük yaþta mûsikiye olan yeteneði
farkedilince Münir Nurettin Selçuk’un ta-
lebesi ve amcasý Mecdinevin’in kendisine
öðrettiði, ayrýca zaman zaman ud eþliðin-
de annesinden dinlediði klasik eserler onun
mûsikideki ilk meþkleri sayýlýr. Böylece ço-
cukluðundan itibaren klasik eserleri taný-
mak suretiyle zengin bir repertuvar edin-
miþtir. Ancak ailesinin maddî þartlarý onun
özel mûsiki dersi almasýna imkân verme-
miþ, notalar üzerinde çalýþarak kendi ken-
dine nota öðrenmiþtir. Annesinin vefatýn-
dan (1956) sonra ciddi biçimde ilk defa udu
eline alan ve kýsa zamanda çalacak duruma
gelen Tanrýkorur on dört yaþýnda iken Mü-
nir Nurettin Selçuk’u tanýmýþtýr. 1952 yý-
lýndan itibaren Fatih Mûsiki Cemiyeti, Ak-
saray Mûsiki Cemiyeti, Caðaloðlu Mûsiki
Cemiyeti, Üsküdar Mûsiki Cemiyeti, Üni-
versite Korosu (1955-1956), Ýleri Türk Mû-
sikisi Konservatuvarý Derneði (1956) ve
Mûsiki Kültür Derneði (1961-1962) gibi
topluluklara devam ederek hem mûsiki
bilgisini ve repertuvarýný zenginleþtirmiþ
hem de iyi bir mûsiki çevresi edinmiþtir.
Ýleri Türk Mûsikisi Konservatuvarý’nda ta-
nýþtýðý Aka Gündüz Kutbay’la dostluðu
Kutbay’ýn ölümüne kadar devam etmiþ,
1957’de Sadettin Kaynak’ý tanýmýþ, iki yýl
sonra Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’nde tanýþ-
týðý Emin Ongan’dan çok faydalanmýþtýr.
Zamanla yararlandýðý ünlü mûsikiþinas
dostlarý arasýnda taksim üslûbunu benim-
sediði Kemânî Sadi Iþýlay, ses kullanma
üslûbunun etkisinde kaldýðý Yesâri Âsým
Arsoy, akort ve ritim konusunda yararlan-
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sim Akkuþ’la birlikte, Ankara 1989); Mü-
zik Kimliðimiz Üzerine Düþünceler (Ýs-
tanbul 1998); Biraz da Müzik (Ýstanbul
2001; Aksiyon dergisinde yayýmlanan ma-
kalelerinden derlenen eserin ikinci baský-
sý Müzik, Kültür ve Dil adýyla yapýlmýþtýr
[Ýstanbul 2003]); Sâz ü Söz Arasýnda Ci-
nuçen Tanrýkorur’un Hatýralarý ([Ýstan-
bul 2003]); Türk Müzik Kimliði (Ýstan-
bul 2004); Osmanlý Dönemi Türk Mûsi-
kisi (Ýstanbul 2003, 2005). Cinuçen Tanrý-
korur’un Müzik (ortaokul 1-2-3), Türk
Mûsikisi El Kitabý, Mektuplarý, Mülâ-
kâtlarý, Besteleri (beþ cilt halinde tasar-
lanmýþtýr), Ud Metodu adlý eserleri bas-
kýya hazýr durumdadýr.

1969’dan itibaren Konya Turizm Derne-
ði tarafýndan düzenlenen Mevlevî semâý
törenlerine sazýyla katýlan Cinuçen Tanrý-
korur gerek yurt içinde gerekse yurt dý-
þýnda sazýyla ve sesiyle pek çok resital,
konferans ve seminer vermiþ, sazýyla sa-
natçýlara eþlik etmiþtir. Bu etkinlikler yurt
içindeki birçok þehir yanýnda yurt dýþýnda
Fransa, Hollanda, Cezayir, Irak, Tayland,
Belçika, Ýtalya, Almanya, Ýspanya, Suudi
Arabistan, Fas, Hindistan ve Amerika Bir-
leþik Devletleri’nin de içinde bulunduðu
yirmi üç ülkede gerçekleþmiþtir. Resital-
lerindeki özelliklerinden biri de mikrofon
kullanmamasýdýr. Tanrýkorur’un Fransýz
Radyosu’nda 1983’te verdiði solo konser

ve röportajý 1986’da Ocora dizisinde LP ve
kaset, 1994’te CD olarak; Cinuçen Tanrýko-
rur -I- adlý albüm 1993’te Türkiye’de; “Le
Chant du Monde-Turquie-Fasýl-Concert de
Musique Classique Ottomane” adlý çalýþ-
ma 1995 yýlýnda Fransa’da yayýmlanmýþtýr.
“Cinuçen Tanrýkorur’un Bestelerinde Yah-
ya Kemal”, “Cinuçen Tanrýkorur’un Beste-
lerinde Aziz Mahmud Hüdâyî”, “Þedd-i Sa-
bâ Faslý ve Ýlâhîler” adlý üç albümü Ýstan-
bul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan neþ-
redilmiþtir (1996). Sanatçýyla ilgili olarak
Mehmet Eryýlmaz tarafýndan “O Þafak Vak-
ti’nin Cihangiri” adýyla belgesel film hazýr-
lanmýþtýr (2003). Ayrýca Tanrýkorur’un 1960-
1998 yýllarýna ait ud ve ses icralarýnýn ya-
yýmlanmasý düþünülmektedir.
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TANRIÖVER, Hamdullah Suphi

(1885-1966)

Hatip, þair ve yazar.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Tanzimat dönemi
devlet adamlarýndan ve ilk Maarif nâzýrý
Abdurrahman Sâmi Paþa’nýn torunu, Ma-
arif Nâzýrý Abdüllatif Subhi Paþa’nýn oðlu,
Sâmipaþazâde Sezâi’nin yeðenidir. Annesi
Kafkasya’dan esir olarak Ýstanbul’a geti-
rilmiþ bir Çerkez kýzý olan Ülfet Havvâ Ha-
ným’dýr. Tanrýöver soyadýný kendisine Ham-
dullah karþýlýðý olarak Atatürk vermiþtir.
Çocukluk yýllarý büyükbabasýnýn Çamlýca’-
daki köþkünde ve babasýnýn Fatih Horhor’-
daki konaðýnda geçti. Ýlk tahsilini Altunî-
zâde ve Numûne-i Terakkî idâdîlerinde ta-
mamladý, daha sonra Galatasaray Mek-
teb-i Sultânîsi’ni bitirdi (1904). Bir süre Re-
ji Ýdaresi Tercüme Kalemi, Defter-i Hâkanî
Nezâreti Mektûbî Kalemi mülâzýmlýðý ile
Þehremaneti Tercüme Odasý’nda çalýþtý

televizyonda müzik yayýncýlýðý dersleri ver-
miþtir. Bu çalýþmalarý 1986-1989 yýllarýn-
da Selçuk Üniversitesi Müzik Eðitimi Bö-
lümü’nde Türk müziði tarihi, nazariyatý ve
ud dersleri, 1993-1995 yýllarýnda Ýstanbul’-
da Müjdat Gezen Sanat ve Kültür Vakfý’n-
da nota hattatlýðý, Türk müziði edebiya-
tý, Türk müziði usulleri, müzik terminoloji-
si ve ud dersleriyle devam etmiþtir. Kendi-
sinin geçmiþ ve gelecek arasýnda bir köp-
rü vazifesi gördüðünü söyleyen Tanrýko-
rur pek çok öðrenci yetiþtirmiþtir. Bunlar
arasýnda Bekir Reha Saðbaþ, Selma Sað-
baþ, Saim Konakçý, Yusuf Koçak, Gülçin
Yahya, Tevfik Soyata, Gül Göre ve Ayþe Ba-
þak Ýlhan sayýlabilir. Aþýrý derecede titizli-
ðiyle tanýnan ve her iþi en iyi þekilde yap-
maya çalýþan, dolayýsýyla mükemmeliyetçi-
liði kendisine bir yaþayýþ biçimi haline ge-
tiren Cinuçen Tanrýkorur’un bu mükem-
meliyetçiliðinin altýnda her konuda kendin-
den emin bir kiþilik yatmaktadýr.

Eserleri. Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyan-
ca, Latince ve biraz Arapça bilen, kalemle
dostluðunun mýzrapla dostluðundan eski
olduðunu söyleyen Tanrýkorur, gerek mû-
siki gerekse kültürel ve toplumsal konu-
lar üzerine gazete ve dergilerde Türkçe ve
yabancý dillerde 100’ün üzerinde makale
yazmýþ, ilmî toplantýlarda pek çok teblið
sunmuþ, Ankara Radyosu ve televizyo-
nunda hazýrladýðý programlarýn metinleri-
ni kendisi kaleme almýþtýr. Makaleleri 1957-
1995 yýllarý arasýnda Konya’da Çaðrý, An-
kara’da Töre ve Millî Kültür dergileriyle
Son Baský, Müzik-Ýþ ve Kös gazetelerin-
de; Ýstanbul’da Otað, Yelken, Mûsiki
Mecmuasý, Kubbealtý Akademi Mec-
muasý, Sanat Olayý, Tarih ve Toplum,
Mýzrap, Dergâh ve Aksiyon dergileriyle
Son Baský, Son Havadis, Dünya ve Ter-
cüman gazetelerinde; Fas’ta al-Moudja-
hid adlý gazetede (1968), Paris’te Etudes
traditionnelles (1983), Amerika Birleþik
Devletleri’nde Maryland Üniversitesi ya-
yýn organý Turkish Music Quarterly, Ýtal-
ya’da Strumentie Musica (1992) adlý der-
gilerde neþredilmiþtir. Ayrýca Türkiye Di-
yanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi ve Dün-
den Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi’nin
müellif kadrosunda yer almýþ, Ircýca tara-
fýndan yayýmlanan Osmanlý Devleti ve
Medeniyeti Tarihi -II- adlý eserde “Os-
manlý Mûsikisi”, Yeni Türkiye Yayýnlarý ta-
rafýndan yayýmlanan Osmanlý adlý seri-
de (c. X) “Osmanlý Mûsikîsinde Mevlevî
Âyîni Besteciliði” adlý makaleleri yayýmlan-
mýþtýr. Diðer bazý makalelerinin yaný sýra
neþredilen eserleri þunlardýr: Ortaokullar
Ýçin Müzik 1-2-3 (Selçuk Yýldýrým ve Be-

Cinuçen Tanrýkorur’un bestelediði bir ilâhinin kendi el yazý-

sý ile notasý (Nuri Özcan arþivi)


