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limlerin kendine özgü güzelliðini kaybettirmiþtir. Müzelerde sergilenen, camileri
süsleyen, yüksek sanat deðeri taþýyan eski seramik ve çinicilik sanatý geleneksel
usulde bugün Ýznik, Kütahya ve Çanakkale yöresinde sürdürülmekle beraber renk,
desen, malzeme ve kalite yönüyle Osmanlý dönemi seviyesine ulaþamamýþtýr. Ýstanbul, Trabzon, Midyat, Diyarbakýr, Van ve
Beypazarý’nda altýn, gümüþ ve bakýr üzerinde kakmacýlýk sanatý dökme, dövme, oyma, kabartma, savatlama ve telkâri gibi
tekniklerle bugün de sürdürülmektedir
(bk. SAVAT).
Cumhuriyet döneminde Ýstanbul Kapalý Çarþý esnafýndan Ziya Oygan Bey, devlet
adamlarý için yaptýðý hediyelik eþyalar ve
yarýþma kupalarý ile tanýnan gümüþ kakmacýlýk sanatýnýn önde gelen ustalarýndandýr. Onun kalfasý Hüseyin Azmi Baykal ve
Refik Ertürker bu sanatý günümüzde ustalýkla yürütmektedir. Türkiye’de geleneksel sanatlara ilgi ve desteðin azaldýðý bir
dönemde M. Zeki Kuþoðlu güçlü sanatkâr kiþiliðiyle gümüþ kakmacýlýk sanatýný
eserlerinde yeniden canlandýrmýþ ve sanat
çevrelerinde tanýtmýþtýr. Ýnce marangozluk iþlerinin sedef, fildiþi, kemik, baða gibi
maddelerle süslenmesi olan sedefkârlýk
sanatý Osmanlýlar döneminde klasik çaðýna ulaþmýþ geleneksel Türk el sanatlarýndandýr (bk. SEDEFKÂRLIK). Sedefçilik XVIII
ve XIX. yüzyýllarda yok olmak üzere iken
kendisi de usta bir marangoz olan II. Abdülhamid’in Yýldýz Sarayý’nda kurduðu sedefhane atölyesinde çalýþan ustalarýn verdiði eserlerle tekrar canlanmýþtýr. Bu atölyeye kolaðasý olarak tayin edilen Topkapý
Sarayý Hýrka-i Saâdet Dairesi kapýlarýnýn
ustasý Vâsýf Sedef Usta, sedefçilik sanatýnýn bütün inceliklerini Cumhuriyet döneminde Beþiktaþ’ta açtýðý atölyesinde ve
1936’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Þark Tezyînî Sanatlarý Þubesi’nde Ýsmail
Yümni Sonver ile yeni kuþaklara aktarmýþtýr. Bu dönemde yetiþen sanatkârlar
arasýnda Nerses Semercioðlu sedefkârlýk
sanatýnýn son temsilcilerindendir. Bugün
yaptýðý sedef kakma eserleriyle ün kazanan M. Zeki Kuþoðlu ve Salih Balakbabalar sedefkârlýk sanatýný sürdürmektedir.
Salih Balakbabalar’ýn özellikle abanoz, ceviz üzerine sedef, fildiþi ve baða ile oyma
ve kakma teknikleriyle harf bünyelerini
bozmadan yaptýðý celî hat kompozisyonlarý, altýn ve gümüþ takýlar, rahleler sedefkârlýk sanatýnýn en güzel örneklerindendir.
Günümüzde Türkiye’de süsleme sanatlarý içinde daha çok ilgi gören ve klasik
deðerlerini yeniden bulma yönünde iler582

leyen tezhip sanatý Medresetü’l-hattâtîn’de ve onun devamý olan kurumlarýn programlarýnda yer almýþ, Tâhirzâde Hüseyin,
Yeniköylü Nûri Ulunay, Bahâeddin Tokatlýoðlu, Ýsmail Hakký Altunbezer, Yusuf Çapanoðlu, Feyzullah Dayýgil, Münevver Üçer,
A. Süheyl Ünver ve Mihriban Sözer’in büyük emek ve gayretleriyle yeni kuþaklara
aktarýlmýþtýr. Özellikle Ýsmail Hakký Altunbezer’in öðrencileri olup Cumhuriyet dönemi tezhip sanatýnýn yeniden canlanmasýnda öncülük eden iki büyük sanatkâr
Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt, Þark
Tezyînî Sanatlarý Þubesi’nde görev yapmýþ, günümüz tezhip sanatýnýn ustalarýný yetiþtirmiþtir. 1967’den sonra öðrenci
olmadýðý için kapanan bu bölüm, 1976’da
Geleneksel Türk El Sanatlarý Kürsüsü adýyla yeniden açýlmýþtýr. Burada Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt’un öðrencileri Tahsin Aykutalp tezhip, Kerim Silivrili çini desenleri derslerini sürdürmüþlerdir. Bugün
ayný bölümde Rikkat Kunt’un yetiþtirdiði
Faruk Taþkale tezhip eðitimini yürütmektedir. Yüksek Öðretim Kurulu yasasý ile
bazý üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde Geleneksel Türk El Sanatlarý bölümleri açýlmýþtýr. A. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt’tan icâzet
alan Ýnci A. Birol, Çiçek Derman ve bu hocalarýn izinde giden Gülnur Duran, Ayþe
Üstün, Arzu Tozlu, Celalettin Karataþ çeþitli üniversitelerde görev yapmakta, klasik üslûpta güzel eserler vermektedir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde görev
yapmýþ olan A. Süheyl Ünver’in yetiþtirdiði öðrencilerden Cahide Keskiner, Gülbin
Mesara, Melek Antel, Ülker Erke, Semih
Ýrteþ ve Mamure Öz, Cumhuriyet döneminde öne çýkan tezhip sanatkârlarý arasýndadýr. Ayrýca tezhip alanýnda yetiþmiþ
pek çok genç sanatkâr kendi atölye, vakýf,
dernek ve belediyelerin açtýðý kurslarda
tezhip sanatý eðitimi vermektedir.
Klasik Osmanlý cilt sanatý da hat ve tezhip sanatlarý gibi Medresetü’l-hattâtîn’in
devamý olan kurumlarýn programýnda yer
almýþ, eðitim ve öðretimini bugüne kadar sürdürmüþtür. Bahâeddin Tokatlýoðlu, Sâmi Necmeddin (Okyay), Sacit Okyay,
Mehmet Emin Barýn, günümüzde ünlü
mücellit Ýslâm Seçen, Cumhuriyet dönemi klasik cilt sanatýný yeni kuþaklara öðreten sanatkârlardandýr. Ýslâm Seçen’in
yetiþtirdiði Habip Ýþmen, Kâzým Hacýmeyliç, Gürcan Mavili, Ali Kunduracý da bu sanatý geleneksel usulde sürdüren sanatkârlar arasýndadýr. Türk geleneksel sanatlarý arasýnda ilgi gören ebru sanatý Buhara’dan Ýstanbul’a göç eden Þeyh Sâdýk ve

oðlu Edhem efendilerin yetiþtirdiði öðrencilerle yeni bir döneme girmiþtir. Klasik
tarzda ebru yapma sanatýný Þeyh Edhem
Efendi’den öðrenen Mehmed Necmeddin
Okyay, “Necmeddin ebrusu” adý verilen
kendi tarzýný geliþtirerek bu sanat alanýnda yeni bir çýðýr açmýþtýr (bk. EBRU). Bu
tavrý daha da ileri seviyeye ulaþtýran talebelerinden Mustafa Düzgünman, Türkiye’de ebru sanatýnýn meraklý genç nesil
arasýnda yayýlmasý ve sevilmesinde büyük
çaba harcamýþtýr. Pek çok el sanatýnýn yanýnda sanatkâr kiþiliðini renk, desen ve
kompozisyon olarak ebru sanatýna da yansýtan neyzen Niyazi Sayýn günümüzde bu
sanatýn iyi temsilcilerindendir. Genç nesil
arasýnda Timuçin Tanarslan, Feridun Özgören, Alparslan Babaoðlu, Sadrettin Özçimi, A. Hikmet Barutçugil kendi yorumlarýný da katarak ebru sanatýný bugün yaþatan sanatkârlardýr.
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ÿMuhittin Serin

Mûsiki. Osmanlýlar’da Tanzimat ve Meþrutiyet dönemleri, müzik üzerinden de izlenebilecek olan, Türk mûsikisinin üstünde geri dönülmeyecek bir üslûp ve tarz
farklýlaþmasýna yol açmýþtýr. Esasen baþka sanat dallarýnda da görülen biçim ve
içerik deðiþimleri, XX. yüzyýlýn baþlarýn-
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dan itibaren Cumhuriyet’e geçiþi hazýrlayan þartlarýn etkilerini yansýtmaktadýr. Muzýka-i Hümâyun kanalýyla II. Mahmud döneminden itibaren ülkeye giren Batý notasý
ve Batý müzik repertuvarý, bu müziðin ilk
temsilcileriyle birlikte baþta askerî kurumlar olmak üzere birçok alana yayýlmýþ, bu
tarz çeþitli formlarda marþ, mazurka, polka gibi popüler örnekler yoluyla dinleyicisini oluþturmaya baþlamýþtýr. Çeþitli imparatorluklarýn çözülmeye baþlamasýnýn da
etkisiyle bölgesel ve daha geniþ savaþlar
cereyan etmekte, bununla birlikte milliyetçilik akýmlarý da yükselmektedir.
Bu dönemde ülkede resmî iltifat gören
Batý müziðinin yaný sýra geleneksel müziðin de önemli birikiminin yaþadýðýna ve
güçlü bestekârlar eliyle aktarýldýðýna iþaret etmek gerekir. Zekâi Dede gibi klasik
üslûbu devam ettiren bestekârlardan Hacý Ârif Bey ve Rahmi Bey gibi velûd þarký
bestekârlarýna, Tanbûrî Ali Efendi’den yenilikçi Tanbûrî Cemil ve Ûdî Nevres beylere uzanan bu müzisyenler zinciri eliyle geçmiþ kültür ürünleri yeni üretilen melodik
yapýlara dönüþerek halka mal olmayý sürdürmektedir. Her ne kadar Türk mûsikisi formlarý küçülüp þarký formu öne geçmekte ve Batý müziðinin melodik-ritmik
etkisi eserlere yansýmaktaysa da bu karþýlaþmanýn daha çok kendini farketme, hatta korumaya çalýþma anlamýný taþýdýðý söylenilebilir. Müziðin kendisinin yaný sýra düþünce hayatýndaki etkileri baðlamýnda da
bu etkileþimin izlenebilmesi dönem yayýn-
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larýnda çoðunlukla polemiðe dönüþen üslûplardan anlaþýlmaktadýr. O dönemin müzik yayýnlarýndan bütün bu daðýnýklýk ve
tartýþmalarý izleyebilmek mümkündür. Ayný dönemde yaygýnlýkla dinlenen ilk kayýt
örnekleri, baþta Tanbûrî Cemil Bey gibi
virtüoz bir sâzende olmak üzere çeþitli icracýlar tarafýndan halka ulaþtýrýlmakta ve
sözel kültür basýlarak yayýlan müzik neþriyatýna paralel þekilde dinleyiciyle buluþmaktadýr.
XX. yüzyýlýn baþýnda hürriyetin ilânýnýn
saðladýðý coþkulu ortamda Rauf Yektâ Bey,
Hoca Mehmet Râkým Bey (Elkutlu), Muallim Ýsmâil Hakký Bey gibi geleneði sürdüren bestekârlarýn bestelediði marþlara, sayýsý gittikçe artan mûsiki cemiyetlerinin repertuvarýna ve daha popüler tarzdaki operet, kanto gibi müzik formlarýna
bakýldýðýnda çok farklý örneklerden oluþan
bir yelpaze göze çarpmaktadýr. Bu arada
Dârülfeyz-i Mûsiký, Dârülmûsiký-i Osmânî,
Dârütta‘lîm-i Mûsiký gibi sivil müzik topluluklarý yoluyla geleneksel müzik toplumun çeþitli katmanlarýnda yaygýnlaþmakta ve Dârülbedâyi, Dârülelhan gibi resmî
kurumlar aracýlýðýyla da müziðin muhafaza edilmesi ve ileriki kuþaklara aktarýlmasý hedeflenmektedir. I. Dünya Savaþý’nýn
güç þartlarýnda fazla ayakta kalamayan
Dârülbedâyi’nin temsil kolu kapandýktan
sonra mûsiki bölümü bir müddet devam
etmiþtir. Daha sonra bestekâr Yûsuf Ziyâ
Paþa baþkanlýðýnda bir mûsiki encümeni
kurularak Dârülelhan adýný taþýyan ilk konservatuvarýn temeli atýlmýþtýr. Bu kurum,
Ýstanbul Belediye Konservatuvarý adýný alarak yakýn müzik tarihinde belirleyici bir rol
oynayacaktýr. 1923’te Mûsiki Encümeni’nin laðvedilip Dârülelhan’a Batý müziði derslerinin konmasý, müziðin çeþitli alanlarýnda yayýnlar yapýlmasý ve konserler verilmesi, yöneticilerin ve Ýstanbul halkýnýn coþkuyla bu etkinlikleri takip etmesi gibi geliþmelerin ardýndan 1926’da etkileri ileriki yýllarda daha da hissedilecek olan Türk mûsikisi eðitimine bir yasak getirilir. Türk mûsikisi yasaðý, kurumdaki geliþmeler açýsýndan
ve genelde tartýþýlmakta olan alafrangaalaturka mûsiki ikileminin açýða çýkmasýndan dolayý denilebilir ki bugünün mûsiki
ortamýnda bile etkisi hissedilen çok önemli bir olaydýr.
1923’te yapýlan bir yarýþma sonucunda
Ýstiklâl Marþý’nýn Ali Rýfat Bey’e (Çaðatay)
ait acem-aþiran makamýndaki bestesi birinciliði kazanmýþ, ardýndan fazla alaturka bulunarak farklý bestekârlarýn marþlarý
çeþitli bölgelerde okutulmaya baþlanmýþtýr. Bu süreç, Ankara’da hâkim olacak Batý

müziði cereyanlarýnýn etkisiyle 1930 yýlýnda Osman Zeki Bey’in (Üngör) bugün icra
edilen marþýnýn kabulü yolundaki kararla
tamamlanmýþtýr. Bu arada Ýstanbul’dan
Ankara’ya nakledilen eski Muzýka-i Hümâyun kadrolarý, Osman Zeki Bey baþkanlýðýnda Riyâseticumhur Orkestra ve Bandosu olarak teþkilâtlanmýþ, Riyâseticumhur
Fasýl Heyeti serhânende Hâfýz Yaþar’ýn ve
dönemin ünlü mûsikiþinaslarýnýn iþtirakiyle bilhassa Mustafa Kemal’in özel meclislerinde mûsiki icra eden bir topluluk hüviyetini almýþtýr. Önce 1932’de Maarif Vekâleti’ne geçen, daha sonra yapýlanmasý deðiþtirilip farklý þeflerle geliþtirilen orkestranýn günümüzde Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý’nýn baþlangýcý olduðu söylenebilir. Riyâseticumhur Fasýl Heyeti ise
Atatürk’ün ölümünden sonra teþkilâtlanamadan daðýlmýþtýr. 1924’te Maarif Vekâleti’ne baðlý Mûsiki Muallim Mektebi’nin
kurulmasýyla Ankara’da resmî müzik eðitimi için bir adým atýldýðýna tanýk olunur.
Osman Zeki Bey’in müdürlüðünü yaptýðý
bu mektebin kurulmasýyla okullarda öðretilen Türk mûsikisi yerine Batý müziði
öðretecek eleman yetiþtirilmesi hedeflenmiþ ve yurt dýþýna öðrenci gönderilmeye
baþlanmýþtýr. Mûsiki Muallim Mektebi’nde Riyâseticumhur Filarmoni Orkestrasý’nýn elemanlarýndan ders veren hocalar daha sonra Gazi Eðitim Enstitüsü’nün açýlmasýyla oraya nakledilmiþtir. Bu kurum,
1936’da kurulacak Ankara Devlet Konservatuvarý’nýn hazýrlayýcýsý niteliðinde çok sayýda eðitimci yetiþtirmiþtir. Bu arada yurt
dýþýnda müzik eðitimi alan gençler 1930’lardan itibaren yurda dönerek bu kurumlarda görevlendirilmiþ, bunlar genç Cumhuriyet’in yeni müzik yapýlanmasýna katkýda bulunmuþtur.
1926’da Ýstanbul’da Dârülelhan’da Türk
müziði eðitiminin yasaklanmasý ile eþ zamanlý olarak baþlatýlan Anadolu’nun çeþitli yörelerinden türkü derleme gezileri
bir baþka açýdan bu yeni müzik yöneliminin tamamlayýcýsý kabul edilebilir. Burada
amaç, hem Cumhuriyet’le birlikte önem
kazanan folklorik malzemeleri toplamak
hem de Batý müziði eðitimi alan genç bestecilere millî motifler saðlamaktýr. Bu dönemden günümüze ulaþmýþ önemli bir etki de baþýndan beri yörelerine göre farklýlýklar göstermekle birlikte yan yana yer
alan, hatta birbirine kaynaklýk eden anonim karakterli kýrsal mûsiki ile daha sonralarý sanat müziði diye adlandýrýlacak geleneksel mûsikinin farklý adlarla tamamen
farklý enstrüman ve icracýlar kanalýyla ayrýþmasýdýr. 1920’lerin baþýnda Ege tarafýn-
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da yapýlan ve Yurdumuzun Naðmeleri
adýyla kitaplaþtýrýlan ilk derleme gezisi, ardýndan Dârülelhan heyetlerinin 1926’dan
itibaren yurdun çeþitli bölgelerine yaptýklarý derleme gezileri ve 1930’lardan sonra Ankara Konservatuvarý’nýn düzenlediði
geziler halk mûsikisi için yapýlmýþ temel
çalýþmalar arasýnda anýlabilir. Anadolu’nun
en eski kültürlerinden ve Orta Asya Türk
kültüründen beslenerek tarihin, coðrafyanýn her türlü müdahalesini konularýna ekleyerek günümüze ulaþan folklor mûsikisi bugün konservatuvarlarda ayrý bir bölüm halinde ele alýnmakta, farklý tasnif ve
notalama ile öðretilmektedir. Teknik bakýmdan formlarý uzun ve kýrýk havalar þeklinde bölümlenen, icra üslûbu ve naðme
kalýplarýyla ayrý bir tarz telakki edilen halk
mûsikisinde makam kavramýnýn karþýlýðý
olarak ayak, usullerin yerine de çeþitli ritim gruplarý kullanýlmaktadýr.
Cumhuriyet’in ilân edildiði yýllarda yerli
mûsikinin mevcut kaynaklarýnýn, özel meþkhâne ve cemiyetlerde devam ettirilen mûsiki faaliyetleriyle ve giderek artan basýlý
müzik yayýnlarý, metot ve nazariyat kitaplarýyla, çok raðbet gören taþ plak kayýtlarý
yoluyla varlýðýný korumaya ve 1924’te Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu’yla baþlayan yeni düzenlemelerin getirdiði þartlara direnmeye
çalýþtýðý söylenebilir. 1925’te tekkelerin ve
bu ortamlarda yaþayan müzik kanallarýnýn kapatýlmýþ olmasýnýn, 1926’daki Türk
müziði eðitim yasaðýnýn, ülkede geliþen
Türk müziði karþýtý zihniyetin ve en son
1930’larýn baþýnda radyo yayýnlarýndan Türk
müziðinin kaldýrýlmasýnýn bütün bu olumsuz þartlarý desteklediði ve birbirini tamamladýðý görülmektedir. 1932’de ezanýn
Türkçeleþtirilmesi ve Ayasofya’da Türkçe
okunan Kur’an’ýn radyodan naklen yayýmlanmasý, ayný tarihlerde kurulan Türk Tarihi
Tedkik Cemiyeti, Türk Dili Tedkik Cemiyeti
ve halkevleri bu ilk dönem sanat ve kültür
yaklaþýmlarýna yön veren kuruluþlardýr.
1933’te Cumhuriyet’in 10. yýlý münasebetiyle görkemli törenler yapýlmýþ, “Türk
beþleri” diye anýlacak olan bestecilerden
Cemal Reþit Bey (Rey) bugün de icra edilen 10. Yýl Marþý’ný bestelemiþtir. 1934’te
Ankara’da kurulan Devlet Mûsiki ve Temsil Akademisi bugünden bakýnca mûsiki
inkýlâbýný karara baðlamak için oluþturulan bir kuruldur. Kesin bir kurul kararý alamamasýna raðmen bu kurul Özsoy, Bayönder, Taþbebek gibi ilk dönem operalarýnýn
da bestelenmesini içeren birçok sesli müzik sürecinin uygulamasý olarak yakýn tarihimizdeki yerini alýr. 1930’larýn ortalarýnda yurt dýþýndan gelen Paul Hindemith,
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Ernst Praetorius, Lohmann gibi müzik eðitimcileriyle Macar bestecisi Bela Bartok,
Ankara’da yerleþmekte olan çok sesli müzik ortamýna katkýda bulunmuþlardýr. Ýstanbul’da ise konservatuvarda süren Batý müziði eðitimi ve orkestrasý, þehir bandosu ve Kadýköy Þark Müziði Orkestrasý,
çeþitli operet gruplarý gibi topluluklar eliyle sürdürülen müzik ortamýnda Türk mûsikisi görünür olmaktan çýkarak ancak meraklýlarýn ve Türk mûsikisi taraftarý entelektüellerin zihninde, hususi hayatlarýnda
devam etmektedir. Ýlk zamanlarda çok kýsýtlý sürelerde Türk müziði yayýný yapan
radyonun icra kalitesi ve repertuvarý açýsýndan giderek geliþen neþriyatý da mûsikiyi topluma ulaþtýran önemli bir vasýta niteliðini taþýmaktaydý. Geleneksel müziðin
modern Türk müzikolojisine kavuþmasýnýn öncülerinden müzikolog ve bestekâr
Rauf Yektâ Bey ve onun kurduðu nazarî
temelleri kendisinin 1935’teki ölümünden
itibaren deðiþtirerek yaygýnlaþtýran Hüseyin Sadeddin Arel ve Mehmet Suphi Ezgi,
Türk mûsikisi eðitiminin yasak olduðu yýllardaki ilmî çabalarýyla anýlmasý gereken
isimlerin baþýnda gelir. Onlarýn gayretleriyle bugün sürdürülen notalama, ses sistemi ve nazarî yaklaþýma geçilmiþtir.
1943’te Ýstanbul Belediye Konservatuvarý’nda kýsýtlý bir kadroyla eðitimine ve
Ýcra Heyeti yoluyla konserlere baþlanabilen Türk müziðinin 1975 yýlýna kadar devlet katýnda bir destekten mahrum kaldýðýný söylemek gerekir. 1975’te Kültür Bakanlýðý’na baðlý olarak bir Türk Mûsikisi
Devlet Konservatuvarý ve Devlet Klasik Türk
Müziði Korosu’nun kurulmasý bu yasaðýn
fiilen sona erdiði tarih diye kabul edilebilir. 1983’te Türk Mûsikisi Devlet Konservatuvarý, Ýstanbul Teknik Üniversitesi’ne baðlandýktan sonra hocalarýna akademik sta-

“Türk Beþleri”
adýyla bilinen
besteciler:
Adnan Saygun,
Ferit Alnar,
Necil Kâzým Akses,
Ulvi Cemal Erkin
ve Cemal Reþit Rey

tüye geçiþ yolu açýlmýþ, kompozisyon, halk
oyunlarý, müzikoloji gibi bölümler eklenerek yüksek lisans ve doktora programlarýna geçilmiþtir. Ardýndan Ýzmir, Gaziantep ve baþka illerde açýlan, ancak Batý müziði eðitimi veren konservatuvarlara nazaran çok az sayýda olan müzik kurumlarý eliyle yerli mûsikiyi öðrenen gençler yetiþmiþ, çeþitli seslendirme topluluklarýnýn
artmasýyla geniþ ölçüde Türk mûsikisi kadrolarý oluþmuþtur. Ancak farklý kurumlarda öðretilmeye çalýþýlan müzik türlerinin
esasen bu farklýlýðýn ayrýmcýlýða dönüþtüðü, birbiriyle etkileþmeyen, bilgi alýþveriþi
yapmayan bir zihniyeti beslemeye devam
ettiði unutulmamalýdýr.
Cumhuriyet dönemi mûsikisine bestekârlar ve üretilen besteler açýsýndan bakýldýðýnda geçmiþ mûsiki mirasýnýn korunmasýný hedefleyen çalýþmalarýn giderek
azaldýðý, daha sonra adýna Türk sanat müziði denen ve eski eserlerin basitleþtirilip
popüler amaca hizmet eden bir þekle sokulduðu görülmektedir. Cumhuriyet’in ilk
yýllarýnda hayatta olan Muallim Ýsmâil Hakký, Ali Rifat (Çaðatay), Ûdî Sedat (Öztoprak),
Tanbûrî Refik (Fersan), Mesut Cemil (Tel)
beyler gibi gelenekten beslenen bestekârlarýn ardýndan Ahmet Cevdet Çaðla, Yesâri Âsým Arsoy, Emin Ongan, Münir Nurettin Selçuk gibi meþhur icracý-bestekârlarýn geldiði ve geniþ halk kitleleri tarafýndan benimsenen, daha modern üslûplu eserler besteledikleri söylenilebilir. Bu
bestekâr kuþaðýnýn arasýndan Selahattin
Pýnar’ýn þarký formunu bol naðmeli ve süslemeli kullanýmýyla piyasa tavrýna yaklaþtýran eserleri ve Sadettin Kaynak’ýn genelde halk müziðini referans alan, usul ve
makam geçkilerini sýkça kullanan tarzdaki eserleri halkýn bu müzikle baðýný sýkýlaþtýran örnekler olarak dikkat çekmektedir.

TÜRKÝYE

Çoðunlukla þarkýlardan oluþan bu repertuvarýn örnekleri “fasýl” adý altýnda yeniden düzenlenip gerek gazino gibi eðlence
mekânlarýnda gerekse Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu’nda ve son dönemde
özel kanallarda yer almaktadýr. Ayný þekilde halk müziði repertuvarýnýn da klasik
örnekleri giderek terkedilmekte, bunlarýn yerine imitasyon karakterli bestelerin
icralarýna aðýrlýk verilmektedir. Türk mûsikisi, özellikle ilk dönemlerde mûsiki cemiyetleri ve deðiþen toplum yaþayýþý içinde etkisi artan piyasa fasýl müziði ve yapýlan alaturka-alafranga polemikleri gibi
kanallarla daðýnýk, çeþitlenmiþ ve yozlaþmaya aday bir görüntü sergilemiþ, Cumhuriyet’in baþlarýnda yaþanan yasaklama
da ayrýþmalarýn derinleþmesine yol açmýþtýr. Bu ayrýþmalarýn ve yozlaþmalarýn sonuçlarý, günümüzde önüne geçilemeyen
hýzdaki popülerleþme olgusu ve iletiþim kanallarýnýn yaygýnlaþmasý vasýtasýyla daha
açýk görülebilmektedir. Türk mûsikisinin
alanýnda imiþ gibi görünen popüler müzik parçalarý geleneksel mûsikinin makam
ve ritimlerinin kullanýlmasýndan dolayý yaygýnlaþmýþ, ancak sanat deðeri ve kalýcýlýk
açýsýndan geçmiþ mûsiki kültürünün mirasý olamamýþ örnekler biçiminde telakki
edilmelidir.
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ÿGönül Paçacý Tunçay

Dinî Mûsiki. XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
özellikle devlet kademelerinde himaye görmeye ve teþvik edilmeye devam eden dinî mûsikiye asrýn ikinci yarýsýnda bu raðbetin yavaþ yavaþ azaldýðý görülmektedir.
Özellikle Sultan III. Selim zamanýnda pek
çok cami na‘tý ve ramazan ilâhisi bestelenmiþ, ancak seviyeli eser besteleyen sanatkârlarýn giderek azalmasý cami ve tekke
(tasavvuf) mûsikilerinde bir durgunluðun
yaþanmasýna yol açmýþtýr. Dinî mûsikinin
mükemmel eserleri arasýnda yer alan na‘t
ve duraklar kaybolmaya baþlamýþ, mi‘râciyye ve mevlid besteleri çok az sayýda kiþinin
hâfýzasýnda hayatiyetini devam ettirmeye
çalýþmýþtýr. Bu dönemde bazý yeni tekke
ilâhileri bestelenmesine raðmen daha çok
eskiden bestelenmiþ ilâhiler okunmuþ, sanat deðeri yüksek eserlerin yerini öðrenilmesi kolay besteler almýþtýr. Ancak Mevlevî âyini besteciliðinde geçmiþ yüzyýllara
göre büyük bir ilerleme dikkati çekmektedir. XIX. yüzyýla kadar bestelenen Mevlevî âyini sayýsý on altý iken sadece bu dönemde kýrkýn üzerinde âyin bestelenmiþtir. Her þeye raðmen dinî mûsiki icraatý ve
besteciliðiyle geleneklerini kesintisiz devam
ettirmektedir.

XX. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Osmanlý Devleti’nin yýkýlmasýyla birlikte kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikalarý arasýnda yer alan mûsiki inkýlâbý tamamen
Batý müziði hâkimiyeti esasý üzerine þekillenmiþ, bu deðiþimden dinî mûsiki de
nasibini almýþ ve önemli bir bölümünü
kaybetmiþtir. 30 Kasým 1925’te tekke ve
zâviyelerin kapatýlmasýyla yüzyýllar boyu
dinî mûsikiye kaynaklýk eden ve bu mûsikinin öðretilmesinde büyük payý olan bir
kurum ortadan kalkmýþtýr. Asýl mekânlarýyla birlikte açýk tarikat âyinlerinin de (zikirler) artýk mevcut bulunmamasý yüzünden icra mahallerinden yoksun kalan tekke mûsikisinin çeþitli formlarý zaman zaman düzenlenen özel dinî toplantýlarda icra edilmeye devam edilmiþtir. Bunlardan
Mevlevî âyinlerinin, Osmanlý döneminin yoðun ve canlý dinî mûsiki icralarý ile mukayesesi mümkün deðilse de 1950’lerden sonra halka açýk toplantýlarda ve törenlerde
seslendirildiði ve yeni bestelerle kuvvet kazandýðý görülmektedir. Bunda özellikle devletin diðer tarikatlar yanýnda Mevlevîliðe
biraz daha farklý yaklaþmasýnýn da etkisi
büyüktür. Bütün tekkelerin kapatýlmasýna raðmen Konya’daki Mevlevî Âsitânesi’nin kapanmamasý önemli bir ayrýntýdýr.
Mevlevî âyini bestekârlýðý bir sanat faaliyeti çerçevesinde nisbeten canlýlýðýný korumuþtur. Cumhuriyet döneminde elliye

yakýn Mevlevî âyini bestelenmiþtir (Hüseyin Sadeddin Arel’in elli bir âyini bu sayýnýn dýþýndadýr). Ahmet Avni Konuk, Zekâizâde
Ahmet Irsoy, Rauf Yektâ Bey, Sadettin Heper, Mehmet Râkým Elkutlu, Hâfýz Kemal
Batanay, Cinuçen Tanrýkorur, Necdet Tanlak, Zeki Atkoþar, Ahmet Çalýþýr bu bestekârlardan sadece birkaçýdýr.
Bu dönemin ilk yarýsýnda Muallim Ýsmâil Hakký Bey, Zekâizâde Ahmet Irsoy,
Ýzzettin Hümâyi Elçioðlu, Abdülkadir Töre, Ali Rýza Þengel gibi mûsikiþinaslar klasik üslûba baðlý kalarak ilâhi formunu yaþatmaya çalýþmýþlardýr. 1970’li yýllardan
sonra tamburî Ahmet Hatipoðlu’nun bu
forma yeni bir soluk getirdiði söylenebilir.
Bestelerinin yaný sýra yeni form arayýþlarýyla da dikkati çeken Hatipoðlu’nun Ankara Radyosu’nda kurduðu Türk Tasavvuf
Mûsikisi Korosu ile hazýrladýðý mûsiki programlarý, radyo ve televizyon vasýtasýyla dinî
mûsiki repertuvarýnýn halka tanýtýlmasýnda ve ulaþtýrýlmasýnda çok etkili olmuþtur.
Ayný devirde salâ icralarý giderek azalmýþ,
bazýlarý tatbikat sahasýndan tamamen kalkmýþtýr. Nitekim yüzyýllarca okunan sabah
salâsý, cuma ve bayram salâsý ile cenaze
alayý esnasýnda okunan cenaze salâsý artýk
okunmaz olmuþ, salât-ý ümmiyye ve salâtü
selâm ise dinî tören ve toplantýlarda okunmaya devam edilmiþtir.
XIX. yüzyýlýn sonlarýna kadar belirli bestesiyle okunmasýna raðmen XX. yüzyýlýn
baþlarýnda bestesinin unutulmasý üzerine bahirler arasýnda belli bir makam sýralamasý takip edilerek okunmasý sürdürülen Süleyman Çelebi’ye ait mevlidin Cumhuriyet’ten sonra da mübarek gün ve geceler (kandiller) baþta olmak üzere sevinç
ve üzüntülerin beraberce paylaþýlmasý için
düzenlenen toplantýlarda okunmasý geleneði devam etmiþtir. Özellikle 1950’den
sonra halkýn mevlide raðbeti fazlalaþmýþ
ve yeni bir mevlid hamlesi baþlamýþ, bu ilgiye baðlý olarak Ali Rýza Saðman Mevlid
Nasýl Okunur ve Mevlidhanlar adlý bir
eser kaleme almýþtýr. 1950’li yýllarýn ardýndan radyolarda, daha sonra televizyon vasýtasýyla bu icralar geniþ halk kitlelerine
ulaþma imkâný bulmuþtur. Bu arada Hâfýz
Kemal Batanay’ýn mevlid bestesinin neþredilmediði için yaygýnlaþamadýðý da zikredilmelidir. Bu dönemde önemli mevlidhanlar yetiþmiþ, bunlar arasýnda Hâfýz Sâmi, Hâfýz Burhan, Süleymaniye Camii baþmüezzini Hâfýz Kemal, Beyoðlu Aða Camii imamý Hasan Rýza, Yeraltý Camii imamý Üsküdarlý Ali Efendi, Muhyiddin Tanýk,
Kâzým Büyükaksoy, Zeki Altun, Kâni Karaca, Halil Ýbrahim Çanakkaleli, Fevzi Mý585

