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TEL, Mesut Cemil

(1902-1963)

Tambur virtüozu,
viyolonselist, koro þefi.

˜ ™

Aralýk 1902’de Ýstanbul Caðaloðlu’nda
doðdu. Asýl adý Mesut Ekrem’dir. Babasý
Tanbûrî Cemil Bey, annesi Þerif Saîde Ha-
ným’dýr. On yaþlarýnda iken babasýndan al-
dýðý kemençe ve solfej dersleriyle baþla-
dýðý mûsiki çalýþmalarýna Kaþýyarýk Hüsa-
meddin Efendi’den usul öðrenerek devam
etti. 1915’te Galatasaray Mekteb-i Sultâ-
nîsi’nde okurken Daniel Fitzinger’den Batý
müziði eðitiminin yaný sýra keman dersle-
ri aldý. Babasýnýn ölümünden (1916) sonra
onun talebesi olan virtüoz Kadý Fuad Efen-
di ve Refik Fersan’dan tambur çalýþtý. Re-
fik Talat’tan (Alpman) nazariyat çalýþma-
larýný sürdürdü ve Hamparsum notasýný
öðrendi; bir taraftan da viyolonist Ýzzet
Nezih ile Batý müziðini ilerletti. Birkaç yýl
içinde önemli mûsiki mahfillerinde tam-
bur çalmaya baþladý ve kendisinden söz
ettirmeyi baþardý. Bu arada Yenikapý ve
Galata mevlevîhânelerine devam ederek
pek çok mûsikiþinasla tanýþtý ve onlardan
faydalandý. Bunlar arasýnda Mehmet Emin
Dede (Yazýcý), Rauf Yektâ Bey, Zekâizâde
Hâfýz Ahmet (Irsoy) ve neyzen Hilmi Dede
en önemlileridir. Mehmet Suphi’den (Ez-
gi) klasik tambur öðrendi. Þerif Abdülme-
cid Efendi ve Karl Berger’den keman ders-
leri aldý. Þerif Abdülmecid Efendi’nin kar-
deþi Þerif Mehmet Muhittin ile (Targan)
tanýþmasýnýn ardýndan ondan düzenli bi-
çimde viyolonsel eðitimi gördü. Dârülfü-
nun Hukuk Fakültesi’nin ikinci sýnýfýnda
iken Hüseyin Sadettin (Arel) tarafýndan
Berlin’e gönderildi. Stern Konservatuvarý
ve Mûsiki Akademisi’nde Batý müziði na-
zariyatý ve armoni eðitimi aldý ve Hugo
Berger’den viyolonseli ilerletti. Berlin Üni-
versitesi Psikoloji Enstitüsü Ses Arþivi’nde
asistanlýk yaptý. 1924 yýlýnýn sonunda an-
nesinin hastalýðý sebebiyle öðrenimini bi-
tiremeden Ýstanbul’a döndü.

1925’te Dârülelhan’a solfej, nazariyat ve
tambur, Gelenbevî Lisesi’ne mûsiki mualli-
mi tayin edildiyse de ayný yýl görevinin Kon-
ya Lisesi’ne nakledilmesi üzerine muallim-
likten ayrýldý. 1926’da Ýstanbul Radyosu’n-
da programcý, spiker, yönetici, viyolonsel
ve tambur sanatçýsý olarak çalýþmaya baþ-
ladý. 1937’de baþspiker ve müdür vekili ol-
du. Bu arada 1930’da Pertevniyal Lisesi’n-
de mûsiki öðretmenliði yaptý. 1935’te Ýs-
tanbul Belediye Konservatuvarý Tarihî Türk
Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti

üyeliðine, ardýndan ayný kurumda sanat
üyeliðine getirildi. Ankara Radyosu hizme-
te girince Türk mûsikisi neþriyat þefliði gö-
reviyle Ankara Radyosu’na gittiði yýl (1938)
Klasik Türk Mûsikisi Korosu’nu kurdu ve
uzun yýllar bu koroyu yönetti. 1940’ta An-
kara Radyosu Müdürlüðü’ne tayin edilme-
sinin ardýndan Türk ve Batý mûsikisini bün-
yesinde toplayan müzik yayýnlarý þefliðine
getirildi (1941). 1950’de Türkiye radyolarý
müdürü oldu, ertesi yýl görevini radyo mü-
dürü olarak Ýstanbul’a nakletti. Kýrkýncý
sanat yýlý jübilesi 14 Kasým 1952’de Ýstan-
bul’da Atlas Sinemasý’nda yapýldý. 1955’te
Cevdet Çaðla ile birlikte gittiði Baðdat Gü-
zel Sanatlar Akademesi’nde mûsiki bölü-
mü baþkanlýðýný üstlendi ve Türk mûsikisi
dersleri verdi. 1959’da baþmüþavir sýfatýy-
la Ýstanbul Radyosu’na döndü. Eylül 1960’-
ta memuriyet hayatýndan emekliye ayrýl-
dý. 31 Ekim 1963 tarihinde Haseki Hasta-
hanesi’nde vefat etti ve Sahrayýcedid Me-
zarlýðý’na defnedildi. Ölümünden sonra Ýs-
tanbul Radyosu’nun büyük stüdyosuna ve
Kuþtepe semtindeki bir sokaða ismi ve-
rildi.

Mesut Cemil, Türk ve Batý mûsikisinde-
ki geniþ bilgisi, mûsiki hocalýðý, koro yö-
neticiliði, saz icracýlýðý, idareciliði ve prog-
ram yapýmcýlýðý, dili kullanmadaki ustalý-
ðý ve yazarlýðý ile son dönem sanatkârlarý
arasýnda farklý bir yere sahiptir. On yedi
yaþlarýnda iken özel tambur hocalýðýna baþ-
lamasýnýn ardýndan Ali Rifat Bey’in (Çaða-
tay) yönettiði Þark Mûsiki Cemiyeti kon-
serleriyle sahneye çýkmaya baþlamýþ, Ali
Rifat Bey’in evinde düzenlenen, dönemin
ünlü sanatkârlarýnýn katýldýðý toplantýlar-
da birçok kiþiyle tanýþmýþ, bunlar arasýnda
Münir Nurettin Selçuk ve Refik Fersan’la
baþlayan dostluklarý uzun yýllar sürmüþ-
tür. Berlin’de bulunduðu sýrada viyolonist
Âli Sezin ve Mahmut Ragýp Gazimihal’i ta-
nýmýþ, onlarýn vasýtasýyla Curt Sachs, Erich
Moritz von Hornbostel ve Robert Lachman
gibi ünlü müzik adamlarýyla birlikte çalýþ-
ma ortamý bulmuþ, müzikoloji ve folklora
dair önemli bilgiler almýþtýr.

Dârülelhan’da ve Gelenbevî Lisesi’ndeki
görevleri sýrasýnda Cemal Reþit ile Ekrem
Reþit (Rey) kardeþler ve Muhiddin Bey’le
(Sadak) birlikte Union Française konser-
lerine viyolonseliyle katýlmýþ (1925-1927),
1930’lu yýllarýn ortalarýnda kurduðu Unison
Erkekler Korosu ile toplu icranýn ilk ciddi
örneklerini vermeye baþlamýþ, Klasik Türk
Mûsikisi Korosu’nda kendi koro anlayýþýný
ortaya koymuþtur. Onun en önemli hiz-
metlerinden biri bu sanatýn icrasýna ge-
tirdiði disiplin, teknik ve düzenle modern

hadis rivayetlerinde Hz. Peygamber’e söy-
lemediði sözleri nisbet etmenin aðýr veba-
line de dikkat çekilmektedir.

Ehl-i sünnet âlimleri tarafýndan tekzip
inkârla birleþtirilerek tasdikin karþýtý kabul
edilmiþ (Tehânevî, I, 451), küfür tekzip þek-
linde tanýmlanmýþ (Mâtürîdî, s. 611), kal-
bin tasdikinin iman olduðu belirtilmiþtir.
Ancak tasdikin dinî terminolojide imanýn
temel niteliði olarak özel bir anlam kazan-
masý gibi, tekzip de inkâr paralelinde ken-
dine özgü bir içeriðe sahiptir. Dinî alanda
tekzibin temelde üç þekilde gerçekleþtiði
ifade edilmiþtir. Bazan münafýklarda gö-
rüldüðü gibi dil ile deðil kalp ile, bazan inat-
larýndan dolayý inkâr edenlerde görüldüðü
gibi kalben doðruluðuna inandýklarý halde
dil ile vuku bulur. Bazan da hem kalp ile
hem dil ile ortaya çýkar (Fahreddin er-Râzî,
XXIX, 84-85).

“Bir þeyi örtüp gizlemek, gerçeðin üze-
rine perde çekmek” anlamýndaki “küfür”
kavramý birçok âyette birlikte zikredildiði
kizb kavramýnýn içeriðiyle (M. F. Abdülbâ-
ký, el-Mu£cem, “kfr” md.), ayrýca “iptilâk”
(yalan uydurmak) kelimesi (Sâd 38/7) müþ-
rikler tarafýndan Hz. Peygamber’e gelen
vahiy için kullanýlmýþtýr. Ankebût sûresin-
de (29/17) puta tapanlara hitap edilerek
asýlsýz davranýþlar sergiledikleri belirtilirken
yine “palk” köküne yer verilmiþtir. Asýl mâ-
nasý “yarmak” olan “fücûr” (fecr) dinî termi-
nolojide “dindarlýk ve dürüstlüðün perdesi-
ni yýrtmak” anlamýna gelmektedir. Kur’an’-
da bu tür hareketlerde bulunanlara “füc-
câr” denilmiþ, bir âyette (el-Kýyâme 75/5)
inkârcý kiþinin, önünde bulunan kýyamet
gününü yalanlamasý ifade edilirken “fecr”
kavramý kullanýlmýþtýr. “Tabii istikametin-
den sapmýþ yalan söz, iftira” mânasýndaki
“zûr” kelimesi de Kur’an’da gerek inanç
gerekse ahlâk açýsýndan doðru çizgiden
sapmayý anlatmaktadýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “zvr” md.). Yine Kur’an’da on
iki yerde geçen “cahd” da (bir þeyi bildiði
halde kabullenmeyip inkâr etmek) tekzip-
le anlam yakýnlýðý içinde olan kavramlar-
dandýr (bk. CAHD).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “sdk” md.; Li-
sânü’l-£Arab, “kcb”, “sdk” md.leri; Tehânevî,
Keþþâf (Dahrûc), I, 451; M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “sdk” md.; Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tev¼îd (nþr.
Bekir Topaloðlu – Muhammed Aruçi), Ankara
1423/2003, s. 611; Nesefî, Teb½ýratü’l-edille (Sa-
lamé), I, 25; Fahreddin er-Râzî, Mefâtî¼u’l-³ayb,
Beyrut 1421/2000, XII, 169; XXIX, 84-85; Ebü’l-
Beka, el-Külliyyât, s. 556-557, 768; Bünyamin
Erul, “Sahabe Döneminde Tekzib ve Tekzibin Ma-
hiyeti”, AÜÝFD, XXXIX (1999), s. 455-489.

ÿHülya Alper



393

1932’de Kahire’de toplanan Arap Mûsiki
Kongresi’ne Rauf Yektâ Bey’le birlikte ka-
týlmýþ, 1935’te Viyana’da Türk mûsikisiy-
le ilgili konferanslar vermiþ, 1960’ta Paris’-
te UNESCO’nun düzenlediði Çaðdaþ Bes-
tekârlar Festivali’nde Türkiye’yi temsil et-
miþtir. Mesut Cemil ayrýca bir sohbet ada-
mý ve dil ustasýydý. Bunda, okul yýllarýnda
ve ilk gençlik dönemlerinde edebiyatla il-
gilenmesinin yaný sýra geniþ bir sanat ve
kültür çevresinde yetiþmiþ olmasýnýn bü-
yük etkisi vardýr. Özellikle Ýstanbul Radyo-
su’ndaki yöneticiliði sýrasýnda hazýrlayýp
sunduðu Ses ve Saz Dünyamýzdan adlý
programlarýndaki samimi, duygulu, nâzik
tavrý, akýcý anlatýmý, nüktelerle süslenmiþ
sade üslûbu, yumuþak sesi ve mükem-
mel diksiyonu, bazý programlardaki açýk-
layýcý bilgilerle usta bir konuþmacý olduðu-
nu ortaya koymuþtur.

Tamburu bir müzikalite ve teknikle icra
eden Mesut Cemil’in babasý gibi çok mýz-
rap kullanýlarak ritimsel melodinin þekil-
lendirildiði bir tambur tarzý vardý. Ýhsan
Özer, Mesut Cemil’in geleneksel mûsikiyle
yetiþtiðini, babasýnýn tarzýný kendi tarzýy-
la birleþtirerek yeni bir üslûp oluþturdu-
ðunu ifade eder. Onun ortaya koyduðu bu
taklitsiz üslûpta bir serbestlik sezilir. Ru-
þen Ferit Kam (kemençe), Vecihe Daryal
ile (kanun) birlikte bu üçlünün uzun yýllar
titizlikle ortaya koyduðu yorumlar Türk
mûsikisinin en canlý icralarý olarak arþiv-
lerde yerini almýþtýr. Mesut Cemil plaklar-
da ve radyoda pek çok taksim yapmýþtýr.
Ayný zamanda usta bir viyolonselist diye
bilinen Mesut Cemil lavtayý üçüncü bir saz
olarak benimsemiþtir. Bunlarýn dýþýnda yay-
lý tambur, kemençe, keman, ud, viyola ve
baðlama ailesindeki sazlarý çalmýþ, onun
müzikalitesi icracýlýkta çýðýr açmýþtýr. 1936’-
da hazýrladýðý yayýmlanmamýþ tambur etüt-
leri bugün Murat Bardakçý’nýn elinde bu-
lunmaktadýr. Fazla bestesi yoktur. Þehnaz
sirto, nihâvend saz semâisi ve çok sesli
çârgâh Türk raksý dýþýnda dört adet þar-
kýsý ve “Ýzmir Yollarýnda” adlý bir marþý bi-
linmektedir. Sadece nihâvend saz semâi-
si bile bestekârlýktaki düzeyini gösterecek
bir eser kabul edilmiþtir.

Eserleri. 1. Türk Târihinin Ana Hat-
larý eserinin müsveddelerinden: Mede-
niyet Tarihinde Mûsiki Âletleri ve Türk-
ler (Ýstanbul 1934). Broþür tarzýndaki bu
çalýþma Mûsiki Mecmuasý’nýn 374. sa-
yýsýnda da neþredilmiþtir (Ýstanbul 1980).
2. Tatbikatlý Türk Mûsikisi Târihi (An-
kara 1940-1941). Osmanlý Türkçesi’yle ka-
leme alýnan el yazmasý halindeki eser bu-

gün Ýstanbul Üniversitesi Türkiyat Araþ-
týrmalarý Enstitüsü Kütüphanesi’nde (nr.
57) kayýtlýdýr. 3. Kutbün Nâyî Þeyh Os-
man Dede (1945, AÜ Dil ve Tarih-Coðraf-
ya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölü-
mü lisans tezi, Dil ve Tarih-Coðrafya Fakül-
tesi Ktp., nr. BT 8). 4. Tanburî Cemil’in
Hayatý (Ankara 1947). Vakit gazetesinde
Nisan-Aðustos 1946 tarihleri arasýnda tef-
rika edilmiþ, eseri bazý deðiþiklik ve ilâve-
lerle Uður Derman yayýmlamýþtýr (Ýstanbul
2002). Ýstanbul Konservatuvarý tarafýndan
neþredilen Türk Musikisi Klâsiklerin-
den Mevlevî Âyinleri’nin son ciltlerini
(X-XVIII, Ýstanbul 1935-1939) hazýrlayan
heyette yer alan Mesut Cemil’in 200 ci-
varýnda makale yazdýðý söylenmektedir.
Onun makaleleri Ýstanbul’da Âile, Dârü-
lelhan, Hafta, Hayat Tarih Mecmuasý,
Kalem Dergisi, Kültür Haftasý, Mûsiki
Mecmuasý (Ýleri Mûsiki Mecmuasý), Re-
simli Hayat Dergisi, Türk Düþüncesi,
Türk Mason Dergisi, Yarýn ve Ankara’-
da Hep Bu Topraktan, Radyo Mecmu-
asý (Þerif Sait Çeren imzasýyla), Ulus’ta
yayýmlanmýþtýr. Ciddi bir týp kültürüne sa-
hip olan, veteriner olmayý arzu ettiðini söy-
leyen Mesut Cemil’de çocukluk yýllarýna ka-
dar uzanan bir kedi sevgisi vardý. Turgut
Etingü onun yalnýz kediler için otuz sekiz
makale yazdýðýný söyler (bk. bibl.). Basýl-
mamýþ bazý roman ve hikâye tercümele-
ri bulunan Mesut Cemil hakkýnda F. Arzu
Yücebýyýk yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr
(Mesud Cemil’in Hayatý ve Eserleri, 1992,
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü).
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ÿNuri Özcan

anlayýþtýr. Bu anlayýþ çerçevesinde ince saz
ve küme faslýný yeniden düzenlemiþtir. Ay-
rýca Ankara Radyosu’nda Yurttan Sesler
ve Bir Türkü Öðreniyoruz adlý programla-
rýn ortaya çýkmasýnda, halk mûsikisinin bu
programlarla radyodan tanýtýlmasý ve ya-
yýlmasýnda büyük rolü olmuþtur. Nevzat
Atlýð kendisini XX. yüzyýlda mûsikide çýðýr
açmýþ üç büyük icracý arasýnda zikreder:
Tambur ve kemençede Tanbûrî Cemil Bey,
ses icrasýnda Münir Nurettin Selçuk, top-
lu icrada Mesut Cemil.

1938’de Ankara Gazi Terbiye Enstitü-
sü’nde viyolonsel, 1944’te Ankara Devlet
Konservatuvarý’nda Türk mûsikisi tarihi,
1948’de ayný kurumda viyolonsel ve Ýstan-
bul Belediye Konservatuvarý’nda mûsiki
folkloru (1951) hocalýklarýyla mûsiki eðiti-
mi ve öðretimine büyük katkýlarda bulu-
nan Mesut Cemil, Ankara’da bulunduðu
sýrada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coðrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü’nü bitirmiþtir (1945). Hocalýðý sý-
rasýnda pek çok talebe yetiþtirmiþtir. Bun-
lar arasýnda Muhiddin Erev, Alâeddin Ya-
vaþça, Mefharet Yýldýrým, Ercüment Bata-
nay ve Necdet Yaþar sayýlabilir. Niyazi Sa-
yýn, onun mûsikiþinaslar arasýnda beðen-
diði kiþileri pek söylememesine raðmen
Hâfýz Þaþý Osman’ýn okuyuþ tarzýný çok be-
ðendiðini anlatmýþtýr. 8 Mart – 11 Nisan
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