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AÇIKLAMALAR 

 

Bis   : Konserlerde bir grubun sahneyi terk ettikten sonra seyircinin 

                                     alkışları sonucunda tekrar sahneye çıkması. 

Brifing   : Bir konuyu iyi bilenlerin daha az bilenlere ya da derinliğine 

                                     öğrenmek için fazla vakti olmayanlara o konuyu kısa ve özlü 

                                     bir biçimde açıklaması. 

Desise   : Hile, düzen, oyun, entrika. 

Enser   : Dövülerek yapılmış, köşeli büyük çivi. 

Evkâf Nazırı  : Vakıflardan sorumlu bakan. 

Gülbank  : Eskiden bazı törenlerde bir ağızdan okunan ilâhi ya da dua. 

İstanbul Şehremaneti : İstanbul Belediyesi 

Literatür  : Edebiyat, yazın. 

Maarif Nezareti : Milli Eğitim Bakanlığı 

Mabalıma  : Vebal, günah. 

Meclis-i Vükelâ : Osmanlı İmparatorluğu’nda Bakanlar Kurulu 

Musiki Encümeni : Komisyon, yan kurul. 

Musikişinas  : Müzikle uğraşan kimse, müzik bilir 

Refüze Etmek  : Geri çevirmek, kabul etmemek 

Rostrum  : Kürsü, konferans. 

Skala   : Basamak, ölçü 

Şark ve Garp  : Doğu ve Batı 

Şehremini  : Belediye Başkanı 

Tab’ı ve Neşri  : Basım, baskı ve yayım. 

Tamah   : Çok beğenip elde etmeyi istemek 

Tefrika   : Gazete ve dergilerde bölüm bölüm yayımlanan uzun yazıların 

                                      bir sayıdaki parçası; uzun bir yazıyı parça parça yayımlamak. 

Unesco  : (İngilizce, Unated Nations Educational, Scientific and 

                                      Cultural Organization sözünün kısaltması) Birleşmiş 

                                      Milletlerin, 1946’da, hürriyetleri korumak ve kültürü 

                                      geliştirmek için kurulmuş organı. 

Uvertür  : Açış, başlangıç, giriş. 

Yuha   : Yufka 
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Kemal Demiray, “Temel Türkçe Sözlük”, İnkılâp Kitabevi, Teknografik Matbaacılık A. Ş. , 4. Baskı, İstanbul–

1993, s. 151, 242, 304, 305, 318, 384, 623, 627, 645, 675, 692, 696, 697, 784, 844, 875, 878, 888, 895, 910, 957, 

975, 982, 1124. 
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ĠSTANBUL BELEDĠYE KONSERVATUVARI’NIN TÜRK HALK MÜZĠĞĠ 

ÇALIġMALARI 

 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın Türk Halk Müziği 

Çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Konservatuvarın, Darülelhan’dan, 

İÜ Devlet Konservatuvarı’na uzanan süreçte; Türk müzik tarihi içindeki yeri ve 

önemini, ulusal müzik kültürümüze sağladığı sosyo-kültürel ve müzikal kazançlarını, 

dünya müzik literatürüne kazandırdıklarını örnekleriyle tespit etmeye çalışmaktır. 

Bu çalışmada içerik olarak; Konservatuvarın, Darülelhan adıyla kurulduğu ilk 

yıllardan, İÜ Devlet Konservatuvarı’na uzanan süreçte; kuruluşu; Türk Halk Müziği 

çalışmalarının tarihçesi; “Folklor Tatbikat Topluluğu”nun kuruluşu ve çalışmaları; 

THM İcra Heyeti’nin yurtiçi-yurtdışı konserleri ve repertuarlarından örnekler; İÜ 

Devlet Konservatuvarı THM Topluluğu’nun İzahlı Radyo Programları; İcra Heyeti 

şef ve şef yardımcılarının özgeçmişleri incelenmiş, İcra Heyeti’nde görev almış 

sanatçılarla görüşmeler yapılmış, repertuar çalışmaları incelenmiş ve önemi 

vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra Konservatuvarın yapmış olduğu kitap yayınları, 

plâklar, eğitim-öğretim hizmetleri araştırılmıştır. Bu çalışma sırasında, konu ile ilgili 

kaynak tarama yöntemi, kişisel görüşme ve röportaj yöntemleri kullanılmış ve 

konservatuvar İcra Heyeti’nde görev almış 8 sanatçı ile yapılan görüşmelerde 

kendilerine İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesindeki THM İcra Heyeti’nin 

çalışmaları ile ilgili sorular sorulmuş (sorular hazırlanmış) ve çalışmaya dâhil 

edilmiştir.  

Bu çalışma sonucunda; İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın, halk müziği 

adına yapılan tüm çalışmaları ortaya konmuş, yapılan çalışmaların gelecek nesil için 

önemli bir kaynak teşkil ettiği ve kurum bünyesinde bulunan, yok olmakla karşı 

karşıya kalan THM İcra Heyeti’nin yaşatılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Darülelhan, Derlemeler, Konservatuvar, Musiki, İcra 

                                  Heyeti. 
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TURKĠSH FOLK MUSĠC WORKS OF ĠSTANBUL METROPOLĠTAN 

MUNĠCĠPALĠTY CONSERVATORY 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this study, Turkish Folk Music (TFM) works of İstanbul Metropolitan 

Municipality Conservatory have been studied. The purpose of the study is to identify 

the significance of the conservatory in Turkish music history and the socio-cultural 

and musical benefits it has provided both for our national musical culture and world 

music literature from the early beginnings as Darülelhan to İstanbul University State 

Conservatory. 

In terms of content, this study includes information on establishment of the 

conservatory as Darüelhan, a historical account of Turkish Folk Music works, the 

foundation and works of Folklor Tatbikat Topluluğu, samples from concerts in the 

country and abroad and repertoire of TFM Official Performance Orchestra, 

Explanatory Radio Programs of İstanbul University State Conservatory TFM 

Ensemble; resumes of chief conductors and assistant chief conductors of Official 

Performance Orchestra and finally interviews with performers who have performed 

in Official Performance Orchestra and a study of their repertoire works. Also, as a 

part of this study, published books, recording and training services of the 

Conservatory have been studied. Literature has been reviewed and personal 

interviews with eight members of the Conservatory Official Performance Orchestra 

have been made. 

This study compiles all the Turkish Folk Music works of İstanbul 

Metropolitan Municipality. Therefore, it is an invaluable source for future 

generations. The study also reveals that attempts should be made to revive TFM 

Official Performance Orchestra, which is in danger of extinction. 

Key Words: Darülelhan, Compilation, Conservatorty, Music, Official 

Performance Orchestra. 
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2. DARÜLELHAN 

 

Darülelhan”; kökü Lâtince “Conservatoire” kelimesine dayanmakta ve 

“çalışma evi, eserler evi”
1
 gibi anlamlar taşımaktadır. Dar: Ev; elhan: Nağme, 

“nağmeler evi” anlamındadır.  

 

2. 1. Darülelhan’ın KuruluĢu (Ġstanbul Konservatuvarı/Ġstanbul Belediye 

Konservatuvarı) 

 

Darülelhan; Osmanlı Döneminde, Maarif Nezareti’ne bağlı olarak, 

İstanbul’da kurulmuş ilk resmi müzik okulu olmuştur. 1914’te İstanbul 

Şehremaneti’ne bağlı olarak kurulmuş olan Darülbedayi’nin musiki koludur
2
.  

O zamanın belediye başkanı Cemil Paşa (Topuzlu), bir konservatuvar 

kurulması için ön ayak olmuş ve çalışmaları başlatmıştır.   

Darülbedayi de tiyatro, sahne musikisi, Türk ve Batı musikisi dallarının 

tümünü ele almayı amaçlayan bir konservatuvardı. Tiyatro tarihinde önem taşıyan 

Fransız tiyatro adamı André Antoine’nin İstanbul’a çağrılması kararlaştırılmıştır. 

André Antoine, İstanbul’a gelmiş ve hemen konservatuvarın kuruluş çalışmalarına 

başlamıştır. Yapılan toplantıda, İstanbul’da kurulacak olan konservatuvara, Namık 

Kemal’in oğlu Ali Ekrem (Bolayır), “Osmanlı Güzellikler Evi” anlamına gelen 

“Darülbedayi Osmanî” adını vermiştir. “Güzellikler Evi” nin genel yöneticisi André 

Antoine; tiyatro bölümü müdürü ise Reşat Rıdvan Bey olmuştur.³  

Darülbedayi Tiyatro Bölümü’nde okutulacak dersler kararlaştırılmış ve 

öğretmen ve öğrenci bulmak için girişimlerde bulunulmuştur. 7 Temmuz 1914’te 

İstanbul gazetelerine Darülbedayi Osmanî’den başlığı ile bir ilân gönderilmiştir. 

Daha sonra Darülbedayi’e öğrenci adayı olmak için kadın-erkek 197 kişi yazılmıştır. 

İlk elemede bunlardan 63 kişinin sınava kabul edilmesi kararlaştırılmıştır.  

                                                 
1 http://www.bibilgi.com/Konservatuvar, Erişim Tarihi: 20. 10. 2009. 
2 Geniş bilgi için bakınız: Gönül Paçacı, “Darülelhan”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı 

ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul 1994, C. 2, s. 556. 

³ Doç. Dr. Özdemir Nutku, Darülbedayi‟in Elli Yılı (Darülbedayi‟den Şehir Tiyatrosu‟na), s. 17–19, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 191, Ankara Üniversitesi Basımevi. 1969.  
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14 Temmuz 1914’te adaylar sınava bir mektupla çağrılmış ve ders verecek 

öğretmenler alınmıştır⁴.   

Darülbedayi’nin Musiki bölümü ise Şark ve Garp musikisi olmak üzere iki 

dala ayrılmıştır. Musiki bölümü müdürlüğüne Ali Rıfat Bey (Çağatay-besteci-udî) 

getirilmiştir. Çalışmalar, Şehzâdebaşı’ndaki Letâfet Apartmanı’nda başlatılmış, fakat 

I. Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle okul resmen açılamamış, eğitim ve öğretim 

ertelenmiştir (Ağustos 1914). Batı musikisi bölümü bir süre sonra kapanmış, Türk 

musikisi bölümü ise çalışmalarına devam etmiş ve bazı musikili temsillere katkıda 

bulunmuştur. Savaş şartlarının ağırlığı nedeniyle maddi sıkıntılar baş göstermiş ve 14 

Mart 1916’ da bu bölüm de tamamen kapanmıştır. Daha sonra, Abdülkadir Töre 

(Besteci-Kemani) yeni bir musiki okulu açılması için Maarif Nezaretine bir rapor 

sunmuş, dönemin ünlü sanatçı musiki üstatları ile bakanlıkta yapılan toplantı sonucu 

“musiki encümeni” oluşturulmasına karar verilmiştir⁵. 

Paçacı’nın ifade ettiği gibi (1994): 

 

        Eski Evkaf Nazırı ve Washington Büyükelçisi besteci Yusuf Ziya Paşa 

başkanlığındaki musiki encümenince hazırlanan talimatname gereğince, musiki 

hocası yetiştirecek ve daha çok Türk musikisine ağırlık verecek bir okul olan 

Darülelhan’ın kurulduğu bildirilmiştir. Okulun adı Ziya Paşa’nın teklifi ile konulmuş 

olup, “nağmeler evi” anlamındadır. “Musiki encümeni ve Darülelhan 

Talimatnamesi”, V. Mehmed’in (Reşad) “irade-i seniyesi” (9 Aralık 1916) ve 

Meclis-i Vükelâ kararı (1 Ocak 1917) ile kabul edilmiştir. Bu talimatname ile 

kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı öğrenim görmesi ve halka musiki icrası ile görevli 

fasıl heyetleri kurulması öngörülmüştür.  

 

Darülelhan’daki çalışmalar ilk olarak Cağaloğlu’ndaki Himâye-i Etfal 

Sokağı’nda bir binada başlamıştır. Daha sonra, Şehzâdebaşı’nda Fevziye 

Caddesi’nde “inâs”(kadınlar) ve “zükûr”(erkekler) için iki ayrı ahşap konakta 

sürdürülmüştür. Son olarak faaliyet gösterdiği bina Şehzâdebaşı’ndaki Damat 

İbrahim Paşa Külliyesi’nin arkasında bulunduğundan, o sokak, “Darülelhan  

Sokağı” adını almıştır. 

Darülelhan’ın kuruluş amacı; musikinin bilimsel olarak eğitim ve öğretimi; 

klâsik eserleri notaya alarak tespit etme; musiki zevkini topluma yayma; eski Türk 

bestekârlarına ait klasik eserlerin yeniden tanıtılarak canlandırılması ve 

yayımlanması; musiki tarihi ve kuramı ile besteciliği bilen öğretmenlerin 

________________________________ 

⁴ Refik Ahmet Sevengil, “Darülbedayi”, Türk Tiyatrosu Tarihi V Meşrutiyet Tiyatrosu, MEB Devlet Kitapları 

Müdürlüğü, İstanbul 1968, Milli Eğitim Basımevi, s. 185, 187.  

⁵ Gönül Paçacı, a. g. e. , C. 2, s. 556.  
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yetiştirilmesi; Türk musikisinin zamanın zevk ve anlayışına uygun gelişmesi ve 

özelliklerinin korunarak devamlılığını sağlayacak sanatçıların yetiştirilmesi olmuştur. 

Dört yıl süren eğitim sürecinde Türk musikisinde; nota, solfej, ilâhi ve ayin-i 

şerif gibi dersler verilecek ve tanbur, kanun, ney, kemençe, keman, sinekeman, ud, 

santur, lavta, def, kudüm, harpa, gibi çalgıların öğretimi sağlanacak; “gınâ” (şarkı 

söyleme) eğitimi verilecekti. Daha sonra bu derslere arp, piyano, alto, viyolonsel ile 

armoni, genel musiki tarihi gibi dersler de eklenmiştir. Darülelhan, daha sonra Ziya 

Paşa’nın başkanlığında, besteci Rahmi Bey, Udî-Besteci Ali Rıfat Bey ve besteci 

Bebekli Refik Talat Bey’den oluşan kurulun yönetiminde bir süre faaliyet 

gösterdikten sonra, I. Dünya Savaşı sonundaki yenilgi ve İstanbul’un işgali 

neticesine dayanamamıştır. 1918’de erkekler kısmı kapatılmış, kadınlar kısmı ise 

sadece Şark musikisi öğretimi veren sekiz kişilik öğretim kadrosu ile devam etmiştir. 

Savaş şartlarında pek fazla varlık gösteremeyen bu bölümün öğretim üyeleri 

içerisinde Rauf Yekta Bey (neyzen), Zekâizade Hafız Ahmed Efendi (Irsoy)⁶, Levon 

Hancıyan (Ermeni asıllı hanende- Besteci. Darülbedayi ve Darülelhan’ın kurucuları 

arasında yer almıştır)⁷ ve Muzıka-i Hümayun’dan Muallim İsmail Hakkı Bey göze 

çarpar⁸. 

Paçacı’nın (1994) açıklamış olduğu gibi: 

 

        14 Eylül 1923’te Darülelhan, İstanbul Valisi Haydar (Yuluğ)Bey’in 

ilgisi ile ve Musa Süreyya Bey’in yönetiminde, belediyeye bağlı olarak tekrar açılmış 

ve yönetmeliği değiştirilmiştir. “Musiki encümeni” kaldırılmış, kuruma “Batı 

musikisi bölümü eklenmiştir.                                                       

 

Hazırlık sınıfından sonra, üç yıl süreli olan Batı musikisi bölümünde 

viyolonsel, şan, keman, piyano, alto ve diğer saz sınıfları yer almıştır. Öğretmenler 

olarak Muhittin Sadak(viyolonsel); Kadri Bey(flüt); Asuman Hanım, Şerafettin 

Bey(teganni); Musa Süreyya Bey(tarih-i musiki ve kompozisyon); Ekrem Besim 

Tektaş(viyolonist); Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşler, Cemal Reşit Rey, Ali 

Sezin(viyolonist); Nimet Vahit, Hegei(piyanist); Mesud Cemil, Furlani, Nezihe 

Hanım, Edgar Manas,(koro ve kompozisyon); Ali Ekrem Bey(edebiyat ve musiki 

estetiği); Radeglia(piyano) ve orkestra şefi, viyolonist Zeki Üngör, Veli Kanık, Zati 

Arca görev almıştır. İki yıl süreli Türk musikisi bölümünde ise kemençe, keman, ud, 
 

________________________________ 

⁶ Gönül Paçacı, “Darülelhan”, a. g. e. , C. 2, s. 556, 557; Türk Ansiklopedisi, “Darülelhan”, Ankara 1964, MEB 

Yayınları, C. 12, s. 320. 

⁷ Gönül Paçacı, “Levon Hancıyan”, a. g. e. , C. 3, s. 546. 

⁸ Gönül Paçacı, “Darülelhan”, a. g. e. , C. 2, s. 557.  
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kanun, tanbur, ney, teganni ve santur sınıfları açılmıştır. Öğretmenler olarak ise Rauf 

Yekta Bey (Şark Musikisi Nazariyat ve Tarihi); Zekâizade Hafız Ahmed Efendi 

(ilahiyat ve usulât-ı musikiye); İsmail Hakkı Bey (Nazariyat ve Fasl-ı Umumî); 

Reşad Erer (Kemânî); Ziya Bey (santurî); Faize Ergin (tanburi); Muazzez Hanım 

(kanun); Hayriye Örs, Mesut Cemil, Dürri Turan (tanburi); Sedat Öztoprak, Nuri 

Bey, Mustafa Bey (keman); Kevser Hanım, Zehra Hanımlar (ud); Faika, Refik Bey, 

Emin Efendi (ney), Ruşen Bey (kemençe), Zahide Hanım (teganni) görev almıştır. 

Darülelhan, en verimli dönemini bu yıllarda yaşamıştır. Öğretimde, sanat 

faaliyetlerinde ve yayınlarında başarılar göstermiştir. 

Şark-Garp musikisi şubeleri birlikte Union Française, Galatasaray Lisesi 

Salonu, Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu gibi yerlerde konserler vermiştir. 

9 Aralık 1926’da, Maarif Vekâleti’nin, İstanbul Şehremaneti’ne göndermiş 

olduğu emir ile Türk musikisi eğitim ve öğretimi yasaklanmıştır⁹.  

22 Ocak 1927’de Maarif Vekâleti’nden belediyeye gelen bir yazı ile tekrar 

açılmış ise de, Türk Musikisine yer verilmemiştir. Sadece, öğretmenlerden kurulu 

Türk Musikisi İcra Heyeti ile Rauf Yekta Bey başkanlığında, Muallim İsmail Hakkı, 

Zekâizade Hafız Ahmed Efendi’den oluşan “Alaturka Musiki Tasnif ve Tespit 

Heyeti” bırakılmış, bu kurul klâsik eserleri tespit ve notaya alma ile 

görevlendirilmiştir. Darülelhan adı kalkmış, “İstanbul Konservatuvarı” adını 

almıştır. Çalışmalar, yapısı değiştirilen konservatuvarda sürdürülmeye çalışılmıştır. 

Eğitimin kesintiye uğradığı dönemlerde konservatuvarın geçirdiği her yapısal 

değişimde korunan Tasnif ve Tespit Heyeti, Türk Musikisinin “yazılı” döneme 

geçişteki en verimli sürecini başlatmıştır.  

Daha sonra 1930-1931’den itibaren Nefesli Sazlar(yatılı), Bale bölümleri 

oluşturulmuş ve Şehir Bandosu kurulmuştur¹º.  

Darülelhan’dan ayrıldıktan sonra “İstanbul Konservatuvarı” adıyla faaliyet 

gösteren kurum, 5 Şubat 1944 tarihli bir yönetmelikle, “İstanbul Belediye 

Konservatuvarı” adını kesin olarak kazanmıştır¹¹. 1944 genel yönetmeliğiyle, 

İstanbul Belediyesi’ne bağlı katma bütçe ile yönetilen bir kurum olmuştur. Bu 

yönetmelikde, Klasik Türk Musikisi İcra Heyeti ve Tasnif ve Tespit Heyeti’ne yer 

verilmiş, öğretim ve sanat işleri geniş yetkileri olan bir konservatuvar müdürüne 

bırakılmıştır.  

________________________________ 

⁹ Gönül Paçacı, “Darülelhan”, a. g. e. , C. 2, s. 557, 558; Türk Ansiklopedisi, “Darülelhan”, a. g. e. ,C. 12, s. 320. 

¹º Gönül Paçacı, “Belediye Konservatuvarı”, a. g. e. , C. 2, s. 141–143. 

¹¹ Gönül Paçacı, “Belediye Konservatuvarı”, a. g. e. , C. 2, s. 141;  

http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/konservatuar/mainpage.htm Erişim Tarihi: 09. 03. 2010 
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Daha sonra 1955 yönetmeliği ile on yedi kişilik ilmi kurullar 

görevlendirilmiş, kurum son halini almıştır¹². 

Demir’in (2001: 4) ifade ettiği şekliyle: 

 

               Konservatuvarın kuruluş, yönetim ve çalışmaları beş bölümde 

toplanmıştır: 

1. Genel Yönetim 

2. Öğretim ve Sanat Yönetimi 

3. Öğretim ve eğitim 

4. Sanat Teşekkülleri 

4. 1. Şehir Armoni Orkestrası(Nefesli Sazlar Orkestrası-Şehir Bandosu) 

4. 2. Türk Musikisi İcra Heyeti 

4. 3. Folklor Tatbikat Topluluğu(Türk Halk Müziği Topluluğu) 

5. İnceleme Derleme ve Tasnif Kurulları 

5. 1. Türk Sanat Musikisi Tasnif Heyeti 

 

Son olarak da 1986 yılında, Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı 

döneminde İÜ’ne bağlanmış ve “İÜ Devlet Konservatuvarı” adını almıştır. 

 

Günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı; Müzik Bölümü: 

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Piyano ve Kompozisyon Ana Sanat 

Dalları’ndan ve Türk Müziği ve Halk Müziği Programlarından; Sahne Sanatları 

Bölümü: Bale, Opera ve Tiyatro Ana Sanat Dalları’ndan oluşmuş ve son şeklini 

almıştır. Batı Müziği eğitimi ağırlıktadır. Türk Müziği ve Halk Müziği eğitimi yarı 

zamanlı olarak verilmektedir. 

 

2. 2. Darülelhan’da (Ġstanbul Konservatuvarı /Ġstanbul Belediye 

        Konservatuvarı) Türk Halk Müziği ÇalıĢmalarının Tarihçesi 

 

Halk müziğine ilişkin ilk hareket, 1920’li yılların başında, Darülelhan 

kurumu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kurumun müdürü olan Musa Süreyya Bey, 

yardımcısı Yusuf Ziya Demirci’nin katkılarıyla bir anket yapmayı 

kararlaştırmıştır[*].  

________________________________ 

¹² Sevgi Demir, <<İÜ Devlet Konservatuvarı THM Topluluğu’nun geçmişi, misyonu ve bugünü üzerine 

saptamalar>>, İstanbul 2001,  İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü, Bitirme 

Çalışması, s. 4. 

* Süleyman Şenel’in, “Cumhuriyet Dönemi’nde THM Araştırmaları” adlı makalesi, Folklor/Edebiyat Dergisi, s. 

106’daki bilgelere göre; Darülelhan kurumunun müdürü Musa Süreyya Bey tarafından 1922 Ekim’inde anket 

başlatılmıştır. Ancak, yukarıdaki bilgilere bakıldığında, 14 Eylül 1923’de İstanbul Valisi Haydar Yuluğ Bey’in 

ilgisi ile Musa Süreyya Bey yönetiminde belediyeye bağlı olarak tekrar açıldığını belirtmiştik. Bu sebeple, Musa 

Süreyya Bey, 1923’de müdür ise, 1922’de anket çalışmalarının başlatılmış olması mümkün değildir. Dolayısıyla 

bu bilgi birbiriyle çelişmektedir. 
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1922 Ekim’inde başlatılan anket için on dört soru tespit edilmiş ve bu 

soruların yer aldığı iki bin kadar fiş, Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla, 

Anadolu’da müzik öğretmenleri¹³, köy muhtarları, sağlık görevlileri, köy 

öğretmenleri gibi ilgili kişilere ulaştırılmıştır¹⁴. Türkiye’de, halk müziğine ilişkin ilk 

girişim olan bu anket, gerçekten büyük önem taşımaktadır. Anket için hazırlanan 

fişlerin takdimi ve sorulardan bazılarını Altınay (2004: 86, 87) şu şekilde 

sıralamıştır: 

        Halk şarkıları vicdân-ı millîden kopan bir takım nağmelerdir ki 

milletlerin en derin ve samimi duygularını ifâde eder. Asrımızda terakkiyât-ı 

musikiye mazhar olan milletler, ilhâmâtını (ilhâmını) kendi milli nağmelerinden 

almışlardır. Bir Alman halk şarkısıyla, Beethoven’in yüksek bir eseri mukâyese 

edilecek olursa, her iki parçada da millî bir rûhun mevcûdiyeti görülür. Halk 

şarkılarındaki kıymet ve ehemmiyeti nazar-ı itibâre alan müessesemiz, bunlar 

üzerinde tetkikatta bulunacağı cihetle, âtîdeki sualleri tertip ve memleketin her 

tarafına irsâl etmiştir. Alınacak cevaplarla bunlara ait tetkîkâtın netâyici peyderpey 

mecmuamızda neşredilecektir. Darülelhan, memleketimizin mûsiki hayatı hakkında 

bir fikir edinmek ve bilhassa asil Türk Milletinin hakiki ve samîmî duygularını ifâde 

eden halk şarkılarını toplayıp, tetkik ve tahlil etmek için, âtîdeki sualleri tertip 

etmiştir. Müessese, mûsikimizin terakkî ve i’tilâsına ma’tuf bu teşebbüsünde 

alâkadârânın müzâharet ve muâvenetini ümîd eder. Sualler: 

1. Memleketinizde mûsıkîşinaslar ve saz çalmakta şöhret kazananlar var 

mıdır, bunların isim ve hüviyetleri nedir? 

2.Kasabanız dâhilinde ne gibi âlât-ı mûsıkîye müstaameldir ve bunlardan en 

çok çalınanı hangisidir? 

3. Şehrinizde mûsıkî cemiyetleri var mıdır? Var ise tarih-i teşekküliyle 

miktar-ı azası ve faaliyeti hakkında malûmat verilmesi. 

4. Kasabanızda ve köylerinizde okunan halk şarkıları hangileridir? Bunların 

notalarının yazılıp gönderilmesi. 

5. Halk şarkılarını çıkaran kimlerdir? Bunlar ne gibi ahval ve vakıanın tesiri 

altında çıkmıştır? 

6. Halk şarkılarından en fazla söylenen ve sevileni hangileridir? Bunlar 

arasında eski ve yeni devirlerin hayat ve münâkıbını tasvir ve ifade edenler 

var mıdır? Var ise notalarının gönderilmesi. 

7. Şehrinizdeki kütüphanelerde veya herhangi bir zatta âsâr-ı kadîme-i 

mûsıkîmize ait nota ve kitap var mıdır? Var ise bunlar hakkında izahat itası. 

8. Bulunduğunuz mahalde eski sazlardan şimdiye kadar muhafaza 

edilebilenler var mı? Varsa nelerdir ve kimlerin nezdindedir? 

9. Mekteplerinizdeki talebe ve tâlibat şimdiye kadar marş ve şarkı olarak ne 

gibi şeyler öğrendiler? Bunların unvanları nedir? Ve kimlerin eseridir? 

10. Harb-î umumî, mütareke ve mücahiden Millîye esnasında memleketinizde 

ne gibi Millî ve vatanî şarkılar terennüm edildi ve hâlâ hangileri 

söylenmektedir? Bu yolda şarkılar varsa notalarının gönderilmesi. 

11. Notalardan ve mûsıkî kitaplarından en fazla hangilerine ihtiyacınız 

vardır? 
 

________________________________ 

¹³ Süleyman Şenel, “Cumhuriyet Dönemi’nde THM Araştırmaları”, Folklor/Edebiyat Dergisi, 1999/1, S. 17, s. 

106. 

¹⁴ Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, “Cumhuriyet Dönemi‟nde THM”, Meta Basım, 1. Baskı, İzmir 2004, s. 85. 
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12. Şehrinizde âlât-ı mûsıkîye imâl ve tamir eden kimseler var mıdır? Bunlar 

en fazla hangi sazların imâl ve tamiriyle meşgûl oluyorlar? 

13. Bulunduğunuz kasaba ve köylerdeki her nevi eğlencelerde ne gibi sazlar 

çalınmakta, şarkı ve türkü olarak neler söylenmektedir? 

14. Halkın duygularını ifade eden şarkılar ve türküler hakkında umumî 

mütalâanız nedir? Gönderilecek notalar ise verilecek cevaplardan mufassal 

olanlarının ayrı birer kâğıda yazılarak numara sırasıyla bu cetvelle 

raptedilmesi rica olunur. 

Darülelhan Müdürü  

 

Darülelhan’ın başlattığı bu anket, üç yıl kadar sürmüş ve müzik öğretmenleri, 

Darülelhan’a yüz kadar nota göndermişler. Bu notaların seksen beş tanesi 1926 

yılında ve iki defter halinde yayımlanmıştır. Anket çalışmalarının devam ettiği 

sıralarda, resmi olarak ilk derleme gezisi de gerçekleştirilmiştir. 1925 yılında, Maarif 

Vekâleti Hars(Kültür)Dairesi Müdürü Hamit Zübeyir Koşay’ın girişimleriyle 

Seyfettin ve Mehmet Sezai Asaf(Asal) kardeşler, halk ezgilerini derlemek ve notaya 

almak için Batı Anadolu’ya gönderilmiştir. Darülelhan çalışmalarının dışında, 

bakanlık adına yapılmış olan bu derleme gezisinde derlenen ezgilerden yetmiş altı 

tanesi, 1926 yılında, Yurdumuzun Nağmeleri adı altında yayımlanmıştır.  

Darülelhan tarafından gerçekleştirilen bu anket ve bakanlık adına yapılan bu 

ilk derleme gezisi gerçek amacına ulaşamamış, tatmin edici olmamıştır. Rauf Yekta 

Bey, anketin niçin başarısız olduğunu ve Anadolu’ya derlemeye çıkma düşüncesinin 

nasıl ortaya çıktığını, “Darülelhan Anadolu Halk Şarkıları Külliyatı”’nın I. cildinde 

şu sözlerle açıklamaktadır¹⁵: 

Şenel’in (1999) makalesinde yer aldığı şekliyle: 

 

        Müessesemiz, halk şarkılarını toplamaya ilk teşebbüs ettiği vakit, 

Anadolu’da bulunan mûsikişinaslarımızın notalarını gönderecekleri şarkıların tab’ı 

ve neşriyle bu işi bissûhûle başa çıkarabileceğini zannetmişti. Bir seneden beri geçen 

zaman ispat etti ki, bize gelen notaların birçoğu kitâbet-i mûsikiye kavâidine 

tamamıyla vakıf olmıyan zevât tarafından yazılmış ve meselâ 9/16 hesabıyla 

yazılması icâp eden bir şarkının 5/8 ile yazılması gibi ehemmiyetli bazı hatalar bile 

yapılmıştı. Bunlardan başka, gönderilen notalara mahallerinde, şarkıların hakiki 

tavrını gösterecek mizan, usul, metronom işaretleri konmadığından, biz de bunları 

haliyle tab etmek mecburiyetinde bulunduk. İşte bütün bu nevâkısın istikmâli fikridir 

ki bizi bizzat sevgili yurdumuzu dolaşmağa ve Anadolu’nun muhtelif yerlerinde 

Türk Musikisinin asıl rûhunu teşkil eden nağmelerini, letâfet-i asliyelerini muhâfaza 

ve zabta sevk etti.  

 

 

 

________________________________ 

¹⁵ Süleyman Şenel, a. g. e. , s. 107. 
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Başarısızlıkla sonuçlanan anketten sonra Anadolu’ya derleme gezisine çıkma 

fikri uygulama aşamasına gelmiştir. Darülelhan müdürü Musa Süreyya Bey istifa 

etmiş ve yerine Yusuf Ziya Bey geçmiştir (1926)¹⁶. 

Yusuf Ziya Bey, müdürlük görevini devraldıktan sonra yeni bir yönetmelik 

ve geniş öğretim kadrosuyla konserler verilmiş ve kurumun başarıları her geçen gün 

artmıştır. Viyana Müzik Akademisi profesörlerinden Joseph Marx, şehir meclisi 

kararı ile İstanbul’a davet edilmiş, fikirlerinden yararlanılmış ve çeşitli raporlar 

hazırlayarak önerilerde bulunmuştur¹⁷. Yusuf Ziya Bey, başka ülkelerde, Halk 

müziğinin derlenmesi ile ilgili neler yapıldığını araştırmıştır. En iyi yolun 

“Fonografla çalışmak” olduğunu öğrenince, o yıllarda Paris’te bulunan Cemal Reşit 

(Rey) Bey’den, plakları ile beraber bir fonograf göndermesini bir mektupla 

istemiştir. Yusuf Ziya Demirci (Demircioğlu), bu işler ile ilgili tahsisata ihtiyaç 

olduğundan, Şehremini Muhittin Bey’e (Üstündağ) müracat etmiştir. Muhittin Bey, 

tahsisat, makine masrafları ile 2000 lira ihtiyaç gösterilen paranın ödenmesini 

konservatuvarda bu yolla tahsisat bulunmamasına rağmen kabul etmiştir. (Mahmut 

Ragıp Gazimihal, “Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz” adlı kitabında bu 

konudan bahsetmiştir).Fonograf, 30 Temmuz 1926’da İstanbul’a gelmiştir. Bir gün 

sonra da Darülelhan heyeti, Birinci Derleme Gezisine çıkmıştır. Bu geziye, Yusuf 

Ziya Bey, Rauf Yekta, Ekrem Besim Bey(Tektaş) ve Dürrü Bey katılmıştır. Adana, 

Gaziantep, Sivas, Kayseri, Urfa ve Niğde’den iki yüz elli kadar türkü doğrudan 

notaya almak ve fonografla disklere tespit etmek suretiyle derlenmiştir. Yusuf Ziya 

Demirci, derleme gezisine nasıl çıkıldığını ve ilk türkünün derlenmesini hatıralarında 

şöyle anlatmıştır¹⁸: 

Şenel’in (1987) makalesinde ayrıntıları ile yer vermiş olduğu şekliyle: 

 

        …30 Temmuz 1926’da “Pate” fabrikası mamulâtından bir makine 

İstanbul’a geldi. 31 Temmuz Salı günü de ben, Ekrem Bey, Rauf Yekta Bey ve Dürri 

Beyler’den mürekkep heyet, Haydarpaşa’dan ayrıldık(…) 

İlk merhale Adana oldu. Adana’da ilk tespit edilen eser, meşhur 

Kozanoğlu’dur. Kozan’da, evvelce nüfus müdürlüğü eden sazcı (Niğde’li 

Ahmet)Hulusi Bey’den, hem saza hem de plağa aldık. Halk Şarkıları 

mecmualarımızın birinci numarasında çıkan Kozanoğlu’ndan kısmen farklıdır. 

Abdülaziz devrinden evvelki Kozan derebeylerine aiddir. [Tanzimat’ta ya’ni mülki 

teşkilat ile kaymakamların ta’yininden evvel Anadolu’da derebeyler bulunduğu 

ma’lumdur]. Kozanoğullarından, hükümet kuvvetlerine karşı mukavemet maksadıyla  
 

________________________________ 

¹⁶ Süleyman Şenel, a. g. e. , s. 108. 

¹⁷ Gönül Paçacı, “Belediye Konservatuvarı”, a. g. e. , C.2, s. 142. 

¹⁸ Süleyman Şenel, a. g. e. , s. 108, 109. 
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dağa çıkan asıl Kozanoğlu’nun dağlardaki hayatı ile üzerine gönderilen ta’kib 

kuvvetleri ile mücadelesinin ifadesidir: 

 

Çıktım Kozan’ın dağına                                       Kara çadır eğme ile          

Remel attım dost bağına                                       Ucu sırma düğme ile 

Aşiretten imdâd olmaz                                          Ne kaçarsın Kozanoğlu 

Kaç kurtul Gâvur dağı’na                                     Beş bin atlı gelme ile 

 

Merdâne döğüşe döğüşe, nihayet yaralandıktan sonra, yine teslim olmaz; 

 

Çıktım Kozan’ın dağına 

Karı dizleyi dizleyi 

Yaralarım göz göz oldu 

Cerrah gözleyi gözleyi 

 

Kabileyi, ta’kib kuvvetleri istilâ edince de, kalbinden şu ümidsiz ve kırık 

ıstırab ininleri dökülür: 

 

Kır atım ürkdü boşandı 

Üzengi yere döşendi 

Ne yatıyon Kozanoğlu 

Kılıcı düşman kuşandı, ah 

 

Devlet ve millet mefhumlarından habersiz bu derebeylerin, Nizam askerlerini 

düşman saymasını takabbuh bizce pek tabii ise de, yalnız an’aneyi ve mevrus 

toprakları saklamağı namus borcu bilerek hep o uğurda çarpışdıklarını düşününce 

hareketlerinde bir eşkiya rûhu değil, zamanında mu’teber asâlet ve merdlik 

seciyyeleri sezmemek mümkün olmaz. Maiyyetlerinin kendilerine sadâkati de aynı 

îtikad ve heyecandan kuvvet alıyordu.(…). 

Sazcı Hulûsi Bey’den birkaç parça plağa alındı. Bozlak ve Çukurova adlı 

usülsüz 5–6 hava zaptettik. Diğer on iki parça daha ele geçirdiysek de dikkate şayan 

değillerdir.  

 

Yusuf Ziya Bey, “Anadolu Köylerinin Türküleri/Köy Halk Türküleri” adlı 

kitabında, “Kozanoğlu” türküsüne yer vermiş ve bu türkünün hikâyesi ile birlikte on 

dört kıtadan oluşan güftesini de yayımlamıştır ve bu türkü için bir de not 

düşmüştür¹⁹: 

Şenel’in (1987) yine makalesinde vermiş olduğu bilgilere göre: 

 

        1926 tetkik seyahatimizde, Adana’da Niğde’li Ahmet Hulûsi’nin saz ile 

çaldığı ve okuduğu ağaşıdaki “Kozanoğlu”türküsü: 

 

Kozanoğlu avdan gelir(aman) 

Avını elinden alır(oy oy) 

Buna Kozanoğlu derler (aman aman ben yandım aman) 

Yiğit ölür namı kalır(oy oy)                                              
________________________________ 

¹⁹ Süleyman Şenel, “Darülelhan Heyeti Tarafından Fonografla Derlenen İlk Türkü” Makalesi/1987, 

http://www.ihsanozturk.com/halk-muzik.asp?id=4...  Erişim Tarihi: 20. 10. 2009. 
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Karakavak yıkıntısı(aman) 

Dallarının döküntüsü(oy oy) 

Kozanoğlu düğün tutmuş(aman aman ben yandım aman) 

Nerde bunun okuntusu(oy oy )  

 

Darülelhan: Anadolu Halk Şarkıları, Defter 1’deki “Kozandağı Türküsü” 

adıyla yer alan türkünün yöre ve kaynak kişisi belirtilmemiş, notasında yazım 

hataları da görülmüştür. Bu defterlerden ilk iki tanesinin, derleme gezilerinden önce, 

ankete gönderilen notalardan meydana getirildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu 

notanın, bir musikişinas tarafından yazılarak Darülelhan’a gönderilmiş olan 

örneklerden olduğu söylenmektedir. Kayseri’den gönderilmiş olabileceği düşünülen 

bu türkü, Yusuf Ziya Bey’in daha önce belirtmiş olduğu gibi Adana’da derlenen 

türküden farklıdır²°. 

Şenel’in (1987) makalesinde açıklık getirdiği gibi: 

 

        Darülelhan: Anadolu Halk Şarkıları” olarak neşredilen türkü 

defterlerinden altıncısında, ikinci bir Kozanoğlu türküsü daha yer almaktadır. Nota 

üzerinde, “Kaynak kişi”hakkında bilgi yoktur, ancak; yöresinin “Kozan” olduğu 

belirtilmiştir. Öncelikle, Defter-1’deki türkünün melodisi, Defter-6’daki türkünün 

melodisiyle aynıdır. Ancak, Kozandağı(Defter–1) Türküsü’nde bulunan nota yazım 

hataları bu kez onarılmış ve Defter-6’da Kozanoğlu adıyla yeniden yayımlanmıştır. 

Defter-6’daki Kozanoğlu türküsü, Defter-1’deki Kozandağı türküsü gibi, 1926 

yılında Adana’da derlenen türkü değildir. Üstelik daha önce Defter-1’de yayımlanan 

notanın onarılmış halidir. 

 

Yusuf Ziya Bey’in, Kozanoğlu türküsüyle ilgili olarak üç ayrı kaynakta 

verdiği bilgilere bakıldığında, güftelerin kıta sayılarının farklı olduğu 

söylenmektedir. “Musiki Ansiklopedisi Dergisi”’nde yazmış olduğu makalesinde 

Kozanoğlu türküsü ile ilgili üç kıta güfte; M. Ragıp Gazimihal’in, “Anadolu 

Türküleri ve Musiki İstikbalimiz” adlı kitabının, 155–163. sayfaları arasında dört kıta 

güfte; yine “Anadolu Köylerinin Türküleri/Köy Halk Türküleri” adlı kitabında ise on 

dört kıta güfte verilmiştir ve dörtlüklerden ilk iki tanesi konservatuvar arşivindeki 

plâktan yazılmıştır. “Darülelhan: Anadolu Halk Şarkıları”, Defter–1 ve Defter-

6’daki türküler bağlantılı ve ikişer kıtalık güfteler halinde yazılmıştır.  

1926 yılında, Adana’da derlenen Kozanoğlu türküsünün plağı(Kozanoğlu 

Avdan Gelir), 1987’de, İÜ Devlet Konservatuvarı arşivinde bulunarak notaya 

alınmış[*], türkü hakkında bir de makale yayımlanmıştır. Konservatuvar arşivinde 

________________________________ 
²º Süleyman Şenel, a. g. e. 

* Süleyman Şenel’in “Darülelhan heyeti tarafından “Fonografla” derlenen ilk türkü” adlı makalesindeki bilgi 

fişinde, notaya alınma yılı 17. 7. 1988 olarak belirtilmektedir, ikinci kez notaya alınmıştır. 
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rastlanan bu türkünün plağı üzerinde “2905”numarası bulunmuş ve bu numara 

plağın master’i üzerinde de bulunmuştur. Yusuf Ziya Bey’in “Anadolu Köylerinin 

Türküleri/Köy Halk Türküleri” adlı kitabında yer alan “Kozanoğlu” türküsünün ilk 

iki kıtasının, konservatuvarda bulunan plâktaki türkünün sözleriyle aynı olduğu tespit 

edilmiştir. Yusuf Ziya Bey’in kitabında, bu türkünün künye ve plak numarası (Kons. 

A. Kol. P. 18758)  olarak verilmiştir. Bu bilgiler üzerine plağın ikinci kez çoğaltıldığı 

anlaşılmaktadır²¹. 

Şenel’in (1987) makalesinde açıklık getirmiş olduğu şekliyle: 

        

        “Kozanoğlu Avdan Gelir” Türküsünün Bilgi Fişi: 

        Nota No: 3 

        Türkünün Birinci Mısraı: Kozanoğlu avdan gelir 

        Derlendiği Yer: Adana 

        Kaynak Kişi: Niğdeli Ahmet Hulûsi 

        Kaynak Kişinin Çaldığı Saz: Tambura 

        Derleyenler: Darülelhan Adına: Yusuf Ziya (Demirci), Rauf Yekta Bey, 

        Ekrem Besim Bey, Dürri (Turan)Bey,  

        Derleme Tarihi: Ağustos/1926 

        Notaya Alan: Süleyman Şenel 

        Notaya Alma Tarihi:17. 7. 1988 

 

        Güfte: 

 

        Kozanoğlu avdan gelir(aman) 

        Avını elinden alır(oy oy) 

        Buna Kozanoğlu derler(Beyler aman aman aman ben yandım aman) 

        Yiğit ölür nâmı kalır 

        (Buna Kozan Bey’i derler(aman aman ben yandım aman) ) 

        (Yiğit ölür nâmı kalır(aman) ) 

 

Sivas’a giden derleme heyeti, burada Halk müziğimize büyük hizmetlerde 

bulunan Muzaffer Sarısözen ile de tanışmış ve o yıllarda yirmi altı yaşında genç bir 

öğretmen olan Sarısözen’i İstanbul’da konservatuvar okuması için ikna etmişlerdir²². 

İkinci Derleme gezisi, bir yıl sonra 16 Temmuz 1927 yılında gerçekleşmiştir.  

Bu geziye Yusuf Ziya Bey, Ekrem Besim Bey, Ferruh Bey ve Muhiddin 

Sadak Bey katılmışlar. Konya, Ereğli, Alaşehir, Karaman, Manisa, Ödemiş ve Aydın 

civarından iki yüz elli kadar türkü derlenmiştir. Bu gezide ilk durak Konya olup 

burada bir hapishanede çalışılmış, “Genç Osman” türküsü de hikâyesiyle buradan 

derlenmiştir.  

________________________________ 

²¹ Süleyman Şenel, a. g. e. 

²² Süleyman Şenel, “Cumhuriyet Döneminde THM Araştırmaları” Makalesi, Folklor/Edebiyat Dergisi, 1999/1, S. 

17, s. 109. 
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Daha sonra Afyon, Alaşehir’de çalışılmış, buralı mahalli sanatçı Halil 

Onbaşı’dan “Gerali” türküsü derlenmiştir. Oradan Manisa’ya geçilerek bir 

hapishanede çalışılmış, zeybek örnekleri derlenmiş, oradan İzmir ve Ödemiş’e 

geçilmiştir. “Gündüz Bey, Türkmen Kızı” türküleri buradan derlenmiştir. 

Üçüncü Derleme gezisi, 1928 yılında ve aynı ekip tarafından Kastamonu, 

İnebolu, Ankara, Çankırı, Kütahya, Eskişehir ve Bursa illerine yapılmıştır. İki yüz 

kadar türkü derlenmiştir. 

Dördüncü Derleme gezisi 15 Ağustos 1929 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu 

geziye, Yusuf Ziya Bey, Ferruh Bey, Mahmut Ragıp Gazimihal ve film operatörü 

Remzi Bey katılmış, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Giresun, Bayburt, 

Erzincan ve Sinop dolaylarından üç yüz kadar türkü derlenmiştir. Bu gezide ilk defa 

sinema kamerası kullanılmış ve kimi oyunlar filme alınmıştır. Erzurum’da “Bar ve 

Cirid” oyunları film makinesi ve fonograf ile kaydedilmiştir²³. 

Bu dört gezide bine yakın türkü derlenmiş ve on iki defter halinde 

yayımlanmıştır. Darülelhan derlemelerini içeren iki kitap da, Mahmut Ragıp Bey 

tarafından yayımlanmıştır.  

Şenel’in (1999) makalesinde yer vermiş olduğu şekliyle: 

 

        Bunlardan biri, Darülelhan’ın ilk üç derleme gezisini içeren Anadolu 

Türküleri ve Musiki İstikbalimiz(1928), diğeri ise, dördüncü derleme gezisinin bir 

raporu sayılabilecek olan Şarkî Anadolu Türkü ve Oyunları(1929)’dır. 

 

Darülelhan, Cumhuriyet’ten sonra nota yayımlayan ilk resmi kurum olmuştur. 

Demir’in (2001: 3) açıklamış olduğu gibi: 

 

        Derlenen ezgiler “Darülelhan Külliyatı Anadolu Halk Şarkıları” adı 

altında yedi fasikül olarak yayımlanmıştır (1927–1928). Her fasikülde 40–50 kadar 

ezgi (türküler, oyun havaları ve uzun havalar)bulunmaktadır. Fasiküllerin yayını 

“Halk Türküleri” adı altında 8–15. sayıya kadar devam etmiştir. 

 

15. defter de “Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon” adıyla Adnan Saygun 

tarafından yayımlanmıştır. Kitabın önsözünde, çalışmanın ilk olarak konservatuvar 

arşivinden yararlanılarak yapıldığını ve doğrudan plâklardan yazılarak meydana 

getirildiğini açıklayarak önceki on dört defterden farkını da belirtmiştir.  

İstanbul Konservatuvarı’nın çalışmaları sonra da devam etmiştir. 1932’de,  

________________________             
²³ Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, a. g. e. , s. 98–101; Nida Tüfekçi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 

“THM”, İletişim Yayınları, Baskı 1983, C. 6, s. 1487, 1488. 



 

 23 

 

 

Yusuf Ziya Bey, Hikmet Dağlıoğlu ve Mehmet Halit Bayri ile Balıkesir yöresinde 

derlemeler yapmıştır. Bu geziyle ilgili herhangi bir rapor yayımlanmamıştır. Yusuf 

Ziya Bey’in müdürlüğü döneminde İstanbul’a gelen mahalli sanatçılardan da türküler  

toplanarak arşive alınmış ve bir kısmı çoğaltılarak satışa çıkarılmıştır. Darülelhan 

adına yapılan resmi ve özel derlemelerde toplanan ve yayımlanan türküler, o 

zamanda çok ilgi görmüştür. Klasik Türk Müziği sanatçıları da bu ilk örneklerden 

plaklara okumuşlardır²⁴. “Columbia firmasında 78 devirli olarak” doldurulmuş bu 

taş plâklar halk türkülerinden, klasik musikinin en büyük beste şekillerinden şarkılara 

kadar büyük bir repertuarı dinleyiciye sunmuştur²⁵. Columbia plâk şirketinin Türkiye 

temsilcileri Blumenthal Biraderler, Türk musikisi ve kültürüne önemli hizmetlerde 

bulunmuştur. Önce Odeon, sonra kurdukları Orfeon ve yine temsilcisi oldukları 

Columbia, Darülelhan ile işbirliği içinde olmuştur²⁶. 

Ayrıca bu taş plâklar, isteklilere beş kuruş karşılığında verilmiştir.  

Darülelhan adına yapılan bütün çalışmaların amacı, Darülelhan ilmi heyeti 

tarafından şu şekilde açıklanmıştır:  

Şenel’in (1999) makalesinde yer verdiği şekliyle: 

 

        Musikimizin değerli eserlerini saklayıp koruyarak, bunların devamını 

sağlama ve milli musikimizi layık olduğu olgunluk derecelerine yükseltmek(…) 

Milletimizin ruhundan fışkıran dünyanın en zengin Halk Musikisini ve Oyunlarını 

toplayarak bunları, ilmi bir şekilde incelemek ve tespit etmek, yarının çok sesli özel 

Türk Musikisi ile Türk Balesinin doğmasına çalışmak. 

 

O tarihlerden, 1953 yılına gelinceye dek konservatuvarda halk müziği ve 

folklor ile ilgili bağımsız bir çalışma görülmemiş, bazı türkü ve ezgiler Türk Müziği 

İcra Heyeti tarafından „Milli Anadolu Havaları” ve “Milli Raks Parçaları” adları ile 

seslendirilmiştir²⁷. Plâkların yarısı halk türküleri, geriye kalanı ise koronun okuduğu 

sözlü eserler olmuştur. Pek az sayıda saz eseri yayımlanmıştır. Konservatuıvar için 

doldurulan bir de ticarî olmayan plâklar vardır. Bunlardan çoğu bir plâğa sığmayacak 

kadar uzun olan ayin, kar, murabba, semai gibi nazım şekillerinde bestelenmiş 

eserlerdir. Bu plâklar büyük olasılıkla Columbia stüdyolarında kaydedilmiş ve özel 

olarak numaralandırılmış, konservatuvar arşivi için az sayıda basılmıştır. Bu dizi  

 

_______________________________ 
²⁴ Süleyman Şenel, a. g. e. , s. 110. 

²⁵ Gönül Paçacı, “Darülelhan”, a. g. e. , s. 558. 

²⁶ Cemal Ünlü, “Bu plâk kayıtları üstüne”, Erişim Tarihi: 08. 02. 2010, 

http://www.kalan.com/scripts/Dergi/Dergi.asp?t=3&yid=2674 

²⁷ Gönül Paçacı, “Belediye Konservatuvarı”, a. g. e. , s. 144. 
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plâkların amacı, en yetkili kaynaklardan derlenip notaya alınan eserlerin en iyi 

hanende ve sazendelerce en doğru biçimde okunması ve plâklarla gelecek kuşaklara 

aktarılması olmuştur²⁸. 

İstanbul Belediye Konservatuvarı, Musa Süreya Bey, Yusuf Ziya 

Demircioğlu, Sadettin Arel, Eşref Antikacı, Yavuz Olça, Hikmet Nuri Tongur, 

Nedim Otyam gibi müdürler tarafından yönetilmiş ve Muhittin Üstündağ, Fahrettin 

Kerim Gökay ve Haşim İşcan gibi sanata değer vermiş olan belediye başkanlarının 

dönemlerinde İstanbul halkı için çok önemli hizmetlerde bulunmuştur²⁹. 

Yetiştirdiği musikiciler, yayınları ve etkinlikleri ile konservatuvar Türkiye’de 

önemli bir konuma gelmiştir. 

 

2. 3. Ġstanbul Belediye Konservatuvarı Folklor Ġnceleme ve Derleme 

        Kurulu 

 

“Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu”; Sadi Yaver Ataman’ın girişimi ve o 

dönemde belediye başkanı olan Fahrettin Kerim Gökay’ın desteği ve kabulü ile 

1953’te kurulmuştur. Bu kurumun amacı ise; halk musikisi ile halk oyunlarını tespit 

edip derlemek ve notaya almaktır. Bu çalışmalar, Darülelhan zamanındaki 

çalışmaların devamı niteliğinde olacaktır. Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu’nda 

ise, Sadi Yaver Ataman, çalışmaları bir uzman olarak yürütmüş, birçok eser derlemiş 

ve notaya almıştır. 

Darülelhan tarafından 1926 yılında gerçekleştirilen ilk derleme gezilerinden, 

1953 yılında Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu’nun kuruluşuna kadar, folklor ve 

halk müziği ile ilgili bağımsız bir çalışma görülmemiştir. Kurumun, bu açıdan büyük 

bir eksikliğin giderilmesinde payı büyüktür³º. 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________ 

²⁸ Cemal Ünü, a. g. e. 

²⁹ Gönül Paçacı, a. g. e. , s. 144.  

³º Sevgi Demir, agbç. , s. 5; Süleyman Şenel, a. g. e. , s. 110. 
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3. ĠSTANBUL BELEDĠYE KONSERVATUVARI FOLKLOR 

    TATBĠKAT TOPLULUĞU’NUN KURULUġU VE 

    ÇALIġMALARI   

 

3. 1. Folklor Tatbikat Topluluğu’nun KuruluĢu ve ÇalıĢmaları 

 

“Folklor Tatbikat Topluluğu”; Demir (2001: 6), “İcra Heyeti’nin fiilen 

kurulduğu dönemde aldığı ilk isim” olarak ifade etmektedir.  

Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu’na bağlı olarak kurulmuş(1953), 

kuruluşunda büyük payı olan Sadi Yaver Ataman ise topluluğun ilk şefi olmuştur. 

Kuruluş amacı ise; İnceleme ve Derleme Kurulu’nun tespit edip derlediği 

eserleri icra etmek, halk müziğinin aslına uygun olan eserlerinden örnekler 

sunabilmektir.  

Folklor Tatbikat Topluluğu’nun vereceği konserler ve icra edeceği eserler, 

belediye yönetmeliğine göre sınırlandırılmıştır. Topluluk, Derleme Heyeti’nin tespit 

edeceği eserleri çalabilir ve belediye başkanının buyruk ve onayı ile resmi yerlerde, 

öğretici nitelikte “Konservatuvar Konseri” adıyla konserler verebilirdi. 

Konservatuvar çevresinden başka yerlerde konser vermeye yetkili değildir. Bu 

yönetmelikle, Folklor Tatbikat Topluluğu her ne kadar kısıtlansa da, icra faaliyetleri 

kuralların dışına taşmış ve ilerleyen yıllarda önemli faaliyetlerde bulunmuştur. 

Topluluk, 1953 yılında açılan bir sınavla üç ses ve beş saz elemanı alarak 

çalışmalarına başlamıştır. İl olarak sınavla alınan bu ses ve saz elemanlarından 

bazıları şunlardır: 

Ses: Hasan Mutlucan, Şükran Ağırbaş. Saz: Adnan Türköz, Zekai Beşgül, 

Mucip Arcıman.  

Kadronun zayıf olmasından dolayı, konserlerde görev almak üzere topluluğa 

öğrenci takviyesi yapılmış ve sayı daha sonra on üç kişiye ulaşmıştır. Taksim 

Belediye Gazinosu’nda, her hafta periyodik konserler vermiştir³¹. Darülaceze 

kurumunda (1953) ve İstanbul Radyosu’nda programlar yapmıştır (1955). 

 

________________________________  
³¹ Sevgi Demir, agbç, s. 6, 7. 



 

 26 

 

 

Folklor Tatbikat Topluluğu’nu, kurulduğu 1953’ten 1960 yılına kadar Sadi 

Yaver Ataman yönetmiştir.  

Dürdane Altan; Sadi Yaver Ataman’ın asistanlığını yapmıştır. 1960 yılında 

bazı sorunlardan dolayı Sadi Yaver Ataman şeflik görevinden ayrılmış, topluluk 

yönetimine Konservatuvar Sanat Kurulu kararı ile vekâleten Süheyla Altmışdört 

atanmıştır. 1961 yılı Eylül veya Ekim başında, İstanbul Belediye Başkanlığı’ndan 

gelen “Adnan Ataman‟ın Folklor Tatbikat Topluluğu Şefliği‟ne asaleten atanma 

emri” yazısı ile Adnan Ataman şef olarak atanmıştır.  

Adnan Ataman ilk olarak, tayininde büyük etkileri olduğundan emin olduğu 

Halil Bedi Yönetken ve Konservatuvar Müdürü Hikmet Tongur’dan destek alarak, üç 

saz ve üç ses elemanı takviye ederek kadroyu yirmi kişiye ulaştırmıştır. “Öncelikle, o 

zamanın üç ası Yücel Paşmakçı, Hamdi Özbay ve Tuncer İnan” ile temeli esaslı 

olarak takviye etmiş, bu isimler çeşitli zamanlarda topluluğu yönetmişlerdir. 

Folklor Tatbikat Topluluğu, 31 Aralık 1961’de Şan Sineması’nda konser 

vermiştir. Kadro biraz genişleyip, sanat topluluğu halini alınca, idare yeni 

yönetmelikle topluluğun adını “Türk Halk Musikisi Topluluğu” (THM) olarak tescil 

etmiş ve 19 Mayıs 1963 tarihinde Şan Sineması’nda verilen konserde ilan 

edilmiştir³². 

Ataman’ın “Bu Toprağın Sesi (H. M.)” kitabını yayına hazırlayan (Yay. Hzl.) 

Şenel (2009: 13), “Folklor Tatbikat Topluluğu’na gayrı resmî adıyla “Halk Musikisi 

İcra Heyeti” denmesi elbette profesyonel anlamda sanat yapma disiplinine bağlı bir 

uygulama topluluğu olmasından kaynaklanmaktadır” şeklinde ifade etmektedir.  

 

3. 2. Ġstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Musikisi 

        Topluluğu’nun ÇalıĢmaları 

 

Yeni yönetmelikle “Türk Halk Musikisi Topluluğu” adını alarak 

çalışmalarına devam eden topluluk(1963), yaz tatillerinin belli zamanlarında, Trakya 

ve Marmara bölgesi illerindeki özel festivallere konserlerle katılmış, Bergama 

Festivali’ne kadar uzanmıştır. 1960 ihtilalinden sonra, Askerî İdare’nin Belediye 

Başkan Yardımcılığı’na getirdiği emekli bir paşanın desteği ile topluluk, o zamana 

kadar Türk Musikisi İcra Heyeti’nin bazı konserlerinin ikinci yarısında 

gerçekleştirdiği ek konserlere ilâveten, sonraları da Şehir Tiyatroları’ndan Yeni  

________________________________ 

³² Adnan Ataman, Bu Toprağın Sesi (Halk Musikimiz), Yay. Hzl. Süleyman Şenel, Türk Edebiyatı Vakfı 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2009, s. 35–37, 47,  141–143. 
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Tiyatro’da, tekrarlarını da Üsküdar ve Fatih Tiyatroları’nda geceleri yapılan 

konserlerle ve Şan Sineması salonundaki konserlerle etkinliklerini çoğaltmıştır. Şan 

Sineması’nda on beş günde bir, Pazar günleri verilen konserler İstanbul Radyosu’nda 

canlı yayınlanmıştır. Konserlere konuk sanatçılar, konuk halk oyunları ekipleri davet 

etmiştir. İstanbul dışında, İzmit Kâğıt Fabrikası, Tekirdağ, Malkara, Çorlu ve Edirne 

gibi illerde konserler vermişlerdir. İkisi Dolmabahçe, biri Beylerbeyi Sarayı’nda ve 

Şâle Köşkü’nde olmak üzere konserler vermişlerdir. Daha sonra Konservatuvar 

Sanat Topluluklarının rutin ve belirli hale getirilmesi, konserlerin Ekim-Mayıs ayları 

arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda, Türk Musikisi 

İcra Heyeti ile her hafta dönüşümlü olarak on beş günde bir konser vermeye 

başlamıştır.  

1976 baharı, topluluk, Adnan Türköz’e veda konseri vermiştir. Daha sonra ise 

ekstra olarak kurum dışı dört konser verilmiştir. “Güzel Sanatlar Akademisi, 

Muharipler Cemiyeti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) İstanbul Konseri ve 

Rumelihisarı İstanbul Festivali” konserlerini vermiştir. Daha sonraları, 1977 yılında 

Gülhane Parkı Halk Konserleri verilmiş, sonraları, Kadıköy ve Harbiye Şehir 

Tiyatrosu, Harbiye Ordu Evi, Kalender Ordu Evi, Karamürsel Deniz Komutanlığı ve 

birçok askeri kurumda, Bakırköy Akıl Hastanesi, Darülaceze, Zeynep Kamil Kültür 

Salonu, TRT, Maçka Maden Fakültesi gibi yerlerde, çeşitli zamanlarda konserler 

verilmiştir. 

Paris Belediyesi sanat danışmanlığı görevinde bulunan Neyzen Kutsi 

Erguner, Tunus Turizm Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu musiki festivaline 

topluluğu önermiştir. Topluluk; 1985 yılı Temmuz yazında Kartaca’da başlayan, 

Tunus’un öteki turistik şehirlerinde düzenlenen festivale katılmış(Hammamet, 

Monastır), Tunus Radyosu binasında bir röportaj ile sazlarından örnekler sunmuştur. 

Ferdi Ergüder, Hamdi Özbay, İsmail Güzel, Ali İhsan Yılmaz sazlarıyla örnekler 

sergilemiştir. Bu geziden döndüklerinde ise, restore edilmiş olan Kadıköy’deki 

belediyeye ait Hal Binası’nda çalışmalarına devam etmişlerdir. Topluluk belediyeye 

bağlı olduğu bu dönemde en parlak zamanlarını yaşamıştır.  

Daha sonra ise 1986 yılı Kasım ayında konservatuvar, İÜ’ne devredilmiş, 

“İÜ Devlet Konsevatuvarı THM Topluluğu” adını almıştır³³.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

³³ Adnan Ataman, a. g. e. , s. 38, 40, 47, 143–186, 190, 193, 195. 
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3. 3. Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Musikisi 

        Topluluğu’nun ÇalıĢmaları 

 

İstanbul Üniversitesi’ne devredildikten sonra topluluk, üniversitenin istediği 

yerlerde konserler vererek çalışmalarına devam etmiştir. Üniversite’nin yeni 

mensupları olarak açılış konserini Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda vermiştir. 

(19 Kasım 1986). Her on beş günde bir, dönüşümlü olarak konserlerini sürdürmüştür. 

Türk Musikisi İcra Heyeti ile birlikte verilen konserler iyi geçmiş ve öğrenciler ile 

öğretim üyeleri tarafından gereken ilgiyi görmüştür. Bu arada dışarıdan davet edilen 

saat ücretli elemanlarla kadro otuz beş sanatçıya ulaşmıştır. Konser ve etkinlikler 

sürmekte iken topluluk, 1987 yılı Mart ayında, Kutsi Erguner tarafından, Paris 

Belediyesi’nce düzenlenen, tümü bir yıl süreli olan “Dünya Geleneksel Müzikler 

Festivali” ne davet edilmiştir.  

Ataman (2009: 40), “Paris Şehir Tiyatroları Salonu’nda 2 ve Le Mans, Rhain 

ve Le Havre de 5 konser” verdiklerini ve oradan yine Kutsi Erguner’in, “Almanya 

sınır şehri Freiburg Üniversitesi için organize ettiği konseri de” vererek tekrar Paris’e 

döndüklerini ifade etmiştir. 

Burada diske de kaydı yapılan 29 dakikalık bir program yapmıştır. Ayrıca 

solistlerden de birer, ikişer kayıt yapmışlardır. Paris’teki ikinci konser de bu radyo 

etkinliğinden sonra verilmiştir.  

1987 yılı Nisan ayında, İÜ Folklor Faaliyetlerinden sorumlu olan Doç. Dr. 

Zeki Büyükyıldız, üniversitenin Folklor Kolu’nun katılmış olduğu İngiltere’nin 

Eastburn kentinde düzenlenen Halk Oyunları festivalinin müzikleri için kafileye 

topluluğu da davet etmiştir. Üniversite Kulübünün öğrenci ekiplerinden Adıyaman 

ve Dinar Kız Oyun Ekiplerinin katıldıkları festivalde, Adıyaman ekibi için davul 

zurna, koronun iki bağlaması, Zeki Bey ve Adnan Ataman ise “Dinar Sazı” olarak 

kadro oluşturmuştur. Gezerek; Venedik, Paris, San Marino, Monaco Prensliği, 

Londra ve sonunda Eastburn’da konaklamışlardır. Daha sonra, Brighton Şehir 

Radyosu’nda bir yayın ve bir konser salonunda tek tek ve toplu olarak saz 

ezgilerinden örnekler ve ekstradan yapılmış etkinlikler… 

İÜ Fen Fakültesi salonundaki konserler sürerken, Hava Harp Okulu, 

Beylerbeyi Deniz Astsubay-Orduevi, Çapa Lepra Hastanesi, Kadıköy Belediyesi Yaz 

Şenliği, İstanbul Polis Emeklileri Derneği, Uludağ Üniversitesi-Bursa, İÜ İşletme  

Fakültesi, AKM, Vefa Lisesi, Halkalı Ziraat Okulu gibi yerlerde birçok konser 
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verilmiştir (1987–1994 arası).  

Bu arada TRT‟den önemli bir istek gelmiştir. O zamanlar halk musikisi 

programlarını esas alan TRT 4 için, topluluğun, ayda bir yarım saatlik, konuları ile 

halk musikimizi aksettiren, açıklamalı(izahlı radyo programları) program yapması 

önerilmiştir. Bir yıl süreli yayınlanacak olan bu programın, ikinci ve üçüncü yıllarda 

da sürdürülmesi istenmiştir ve üç yıl devam edebilmiştir. (01.01.1991–31.08.1993 

arası)ve yirmi dokuz programlık bir seriye ulaşılmıştır. 

1993 yılı Kasım ayında, Hollanda’ da yaşayan Türkler’in kurmuş oldukları 

KULSAN=(Kültür ve Sanat) derneğinin davetini kabul eden topluluk, Amsterdam’da 

iki konser, bir konferans; Utrect’te bir konser, bir konferans; Rotherdam’da bir 

konser vermiştir. Bir de, bir yüksek okulda eğitim alan öğrencilere halk musikimiz 

hakkında örnekler vermiş (bağlama ve kemane eşlikli), folklorik içeriği ve oyun 

gösterimizi açıklayan yarım saatlik, onların “liesing” dedikleri konferans tarzında” 

soru ve cevaplı bir seans yapmıştır. 

Benelux devletlerinden Belçika’nın Gent Konservatuvar Salonu’nda yapılan 

bir konserde, öğretmenler “Çayda çıra” ve “Düvazlı” semahtan çok etkilenmişlerdir. 

Topluluğun, Hollanda ve Belçika, daha önceki Tunus ve Fransa konserlerine 

Erol Parlak ve Nursaç Doğanışık’ta katılmıştır. Topluluğa, Hollanda konserlerinden 

itibaren Esat Kabaklı’da katılmıştır. Esat Kabaklı ayrıca, Amerika, Avustralya ve 

Avrupa’da bir defadan fazla olarak konserlere katılmıştır.  

Bu etkinlikler, “yalın” bir konser çerçevesini aşmış, hem musiki hem de 

folklorik unsurlar açısından büyük bir dikkat ve titizlikle “otantisiteye” önem 

verilerek yapılmaya çalışılmıştır. Bu konserlerde, Halk Musikimizin gerek yapı 

gerekse yöre karakterleri bakımından çok çeşitlilik göstermesi tercih edilmiştir. 

Şef Adnan Ataman, yurda döndüklerinde, 13 Temmuz itibariyle yaş 

haddinden emekli olacağı tebliğini alınca, topluluk arkadaşlarının dileği ve idareye 

dilekçe vermesiyle, idarenin önerisi ile bir on üç yıl daha devam etmiştir. 

Daha sonraları topluluk konserleri yine devam etmiş, Validebağ Öğretmenevi 

(24 Kasım 1994), Heybeliada Deniz Lisesi, İÜ Öğrenci Kültür Merkezi (1995), 

Safranbolu (Sadi Yaver Ataman Anma Konserleri–1995), Marmara ve Boğaziçi 

Üniversitesi Konserleri verilmiştir.  

23 Haziran 2001 yılında, Almanya Bochum Üniversitesi’nin davetiyle, 

Konservatuvarın Sanat Toplulukları, öğrenci Bale ve Orkestrası, toplu olarak 

Avrupa’ya “Kültür çıkışı” yapmıştır. Topluluk; içerisinde eski saz aletlerinin 
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bulunduğu bir hisarın avlusunda konser vermiştir. 

Daha sonra yine “Amasya (Atatürk Günleri Etkinlikleri–2002)”, “Safranbolu 

(IV. Sadi Yaver Ataman Anma Günleri–2004)”, “AKM Büyük Salonda, Sadi Yaver 

Ataman 100 Yaşında (V. Sadi Yaver Ataman Anma Günleri–25 Aralık 2006)” 

konserlerini vermiştir. AKM Büyük Salonda, “Sadi Yaver Ataman 100 Yaşında” 

etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu konserde, Adnan Ataman şef olarak son 

kez sahneye çıkmıştır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 2005 Bütçe 

Kanunu kararı ile emekli olmuş ve son zamanda yardımcılığını yapan Esat 

Kabaklı’nın şeflik görevine atanması ile görevini devretmiştir³⁴. 

Fakat İÜ’ne bağlanınca, İcra Heyeti’nin kadrosu, zamanla emekli olanlar ve 

vefat edenlerin yerine kadro açılıp eleman alınmadığı için zayıflamıştır. İmkânların 

kısıtlı olması sebebiyle, konser verileceği zaman dışarıdan gönüllü sanatçı takviyesi 

yapılmaktadır. İcra Heyeti; belediyeye bağlı olduğu dönemde, halk müziğini 

tanıtmak, sevdirmek ve yaşatmak amacıyla verilen konserlerde en parlak dönemini 

yaşamıştır. 

Topluluk; Esat Kabaklı yönetiminde, on üç kişilik kadrosuyla, 

İstanbul/Kadıköy’de çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anki kadronun son şekli: 

        

       Esat Kabaklı: Şef 

       Handan Tunca: Şef Yardımcısı-Ses 

       Cabir Kökten: Ses                                      Birsen Çakmut: Ses 

       Metin Özden: Ses                                       Fatoş Çal: Ses 

       Ali Ayhan: Ses                                           Nurşen Sarıca Eryürek: Ses(Notist) 

       F. Sema Durmuş: Ses                                 A. İhsan Yılmaz: Ritm (Bendir) 

       Suat Karahan: Saz(Bağlama)                     Gürkan Ortakale: Saz(Bağlama) 

       Arif Yanmaz: Saz(Bağlama) 

 

İstanbul Belediye Konservatuvarı Folklor Tatbikat Topluluğu’ndan, İÜ 

Devlet Konservatuvarı Türk Halk Musikisi Topluluğu’na Uzanan Süreçte, Gelmiş 

Geçmiş Hizmet ve Yardımları Olanlar: 

 

 

 

________________________________ 

³⁴ Adnan Ataman, a. g. e. , s. 40, 41, 201, 208–221, 225–228, 233, 235, 332, 387. 



 

 31 

 

 

ġefler                                                                                   ġef Yardımcıları 

•Sadi Yaver Ataman (1953–1960)                                      •Yücel Paşmakçı                                        

•Süheyla Altmışdört (1960–1961)                                       •Hamdi Özbay 

•Adnan Ataman (1961–2005)                                              •Tuncer İnan 

•Esat Kabaklı (2005-…)                                                      •Esat Kabaklı 

                                                                                             •Handan Tunca 

Kadrolu Saz Sanatçıları:                                                     

•Zeki Adsız (Saz)                                                                 •Mustafa Günaydın (Saz) 

•Yaşar Anlı (Ritm)                                                               •İsmail Güzel(Mey) 

•Ömer Altan (Saz)                                                               •Suat Karahan(Saz) 

•Mucip Arcuman (Saz)                                                        •Gürkan Ortakale (Saz) 

•Osman Bayşu                                                                     •Binali Selman (Mey)                                                                 

•Zekai Beşgül (Saz)                                                             •Adnan Türköz (Saz)                                                           

•Zafer Dalgıç (Saz)                                                              •Ateş Köyoğlu (Saz)                                                                 

•Nevzat Ekmekçi (Saz)                                                                                                                   

•Ferdi Ergüder (Kemane)                                                     

•Orhan Yılmaz (Kaval)                                                                                                                                                    

•Ali İhsan Yılmaz (Ritm) 

•Arif Yanmaz (Saz) 

•Ahmet Yakışan (Saz) 

 

Kadrolu Ses Sanatçıları:                

•Muharrem Akkuş                                                            •Yavuz Durmuş 

•Türkan Altan                                                                   •Nevzat Eke(Bilgiç) 

•Meral Atakök                                                                  •Ufuk Erbaş 

•Şükran Ataman                                                               •Aydan Erküvün 

•Ali Ayhan                                                                       •Nurşen Eryürek 

•Saadet Yılmaz Bircan                                                     •Sami Göğüş                                                      

•Birsen Çakmut                                                                •Şahin Gültekin                                                                

•Fatoş Çal                                                                         •Nuray Hafiftaş 

•İnci Çayırlı                                                                      •Nurten İnnap 

•Erdoğan Dinçer                                                               •Güner Karabacak 

•Sema Durmuş                                                                  •Kemal Koldaş 

•Erol Köker                                                                       •Enver Şengül                                                                       
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•Cabir Kökten                                                                   •Rezzan Talay 

•Hasan Mutlucan                                                              •Handan Tunca 

•Seha Okuş                                                                       •Nursaç Turgutalp Doğanışık 

•Memduha Olgun                                                             •Fatma Türkân Yamacı 

•Özdal Orhon                                                                    •Tülin Yakar Çelik 

•Mehmet Özbek                                                                •Yıldız Yurtsever  

•Metin Özden                                                                    •Durmuş Güçlü 

•Baksen Günaydın                                                            •Taşkın Doğanışık 

•Osman Bayşu                                                                  •Meral Ülgenay  

                                      

Saat Ücretli Sazlar: 

•Mustafa Akdeniz(Saz)                                                    •Muhsin Özdemir 

•Kudret Dağlı                                                                   •Yusuf Sorgun(Saz) 

•Naci Düzel(Saz)                                                              •Necati Şenol 

•Şafak Gürler(Saz)                                                           •Murat Toraman(Kaval) 

•Okyay Kösegil                                                                •Yılmaz Şen 

•Cengiz Özkan(Saz)                                                         •Dursun Kement 

•Sinan Çelik(Kaval)                                                         •İlker Çelik(Tar) 

•Nevcivan Özel(Tar)                                                        •İsmail Derker(Saz) 

•Mirza Başaran(Tar)                                                         •Kadir Verim(Kemane) 

•Uğur Kaya(Saz) 

 

Saat Ücretli Konuk Sanatçılar: 

•Ekrem Ataer                                                                    •Yalçın Özsoy 

•Ayten Ayna                                                                     •Sevim Seçkin 

•Celâl Bakar                                                                     •Suna Sönmez 

•Fahrettin Benli                                                                •Ahmet Turan Şan 

•Zeynep Cüstan                                                                •İpek Şenol 

•Sercan Çetiner                                                                 •Kadriye Tan  

•Figen Doğru                                                                    •Gülseren Tatlıpınar 

•Melda Duygulu                                                               •Sevinç Uygur 

•Elmas Erdoğan                                                                •Ersan Yerkazan 

•Sevgi Kaya                                                                      •Olcay Yıldırım(Köker) 

•Tülin Kayış                                                                     •Tülay Yurdakul 
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•Perihan Mesudi                                                               •Muharrem Temiz 

•Birsel Acar                                                                      •Mücella Ata 

•Seçkin Tuluş                                                                   •Süreyya Şahin 

•Tansel Sarı                                                                      •Tuncay Tokcan 

•Zeynep Atagür                                                                

 

Konuk Solist Sanatçılar: 

•Bedia Akartürk                                                                •Musa Eroğlu 

•Belkıs Akkale                                                                  •Selahattin Erorhan 

•Muzaffer Akgün                                                              •Mükerrem Kemertaş 

•Bedri Ayseli                                                                    •Şenel Önaldı ve Tar Grubu 

•Nezahat Bayram                                                              •Talip Özkan 

•Cemile Cevher                                                                 •Arif Sağ 

•Nurettin Çamlıdağ                                                           •Orhan Gencebay 

•Ali Ekber Çiçek                                                               •Aziz Şenses 

•Âşık Dâimî                                                                      •Ümit Tokcan 

•Turan Engin                                                                     •Yavuz Top 

•Mehmet Erenler                                                                

•Mustafa Hisarlı 

•Neriman Altındağ Tüfekçi 

Konuk Halk Oyunları Ekipleri: 

•Türk Folklor Kurumu 

•Fotem Halk Oyunları 

•Fikret Değerli Halk Oyunları Ekipleri 

•Üstün Gürtuna Halk Oyunları Ekipleri 

•Robert Lisesi Halk Oyunları 

•Boğaziçi Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi 

•Yeşilköy Halk Dansları Topluluğu 

•Bakırköy Halk Oyunları Topluluğu 

•İhsan Mermerci Lisesi Halk Oyunları Ekibi 

•Türk Devrim Ocakları Halk Oyunları Ekibi 

•Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Davul-Zurna Ekibi/Erkek Halk Oyunları Ekibi 

•Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi Kız Oyun Ekibi 

•Türk Folklor Enstitüsü 
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Uzun Süreli Konser Verilen Mekânlar: 

•Şan Tiyatrosu(İstanbul Belediyesi Hizmetinde) 

•Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu(250 konser)(İstanbul Belediyesi Hizmetinde) 

•Yeni Tiyatro(İstanbul Belediyesi Hizmetinde) 

•Fatih Tiyatrosu(İstanbul Belediyesi Hizmetinde) 

•Üsküdar Belediyesi(İstanbul Belediyesi Hizmetinde) 

•İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu(İstanbul Üniversitesi 

Hizmetinde) 

•İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi Salonu(İstanbul Üniversitesi Hizmetinde) 

 

Ayrıca; 

•Yurt içinde çeşitli konser salonları 

•Yurt dışında çeşitli konser salonları.³⁵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

³⁵ Adnan Ataman, a. g. e. , s. 51–54; Sevgi Demir, agbç, s. 17–19; Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, a. g. e. , s. 

101, 102. 
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4. ĠSTANBUL BELEDĠYE KONSERVATUVARI FOLKLOR 

    TATBĠKAT TOPLULUĞU’NUN KURULUġUNDAN 

    BUGÜNE KADAR OLAN ġEFLERĠ VE ġEF 

    YARDIMCILARI 

 

4. 1. Sadi Yaver Ataman 

 

Mehmet Sâdi Yâver Ataman, 23 Nisan 1906’da babasının görevli bulunduğu 

Yanya’da doğmuştur. Babası, Kafkasya’lı mücâhit Şeyh Şâmil’in baba soyundan 

Doktor (Dr) Ali Yâver Ataman, Annesi ise Safranbolu Cılız soyundan Habîbe Yektâ 

Ataman’dır.  

Mehmet Sadi Yaver Ataman; Türkiye Cumhuriyeti (TC) Devlet Sanatçısı, 

Folklor Uzmanı, Müzikolog, Eğitimci, Saha Araştırmacısı, Yönetici ve Sanat 

Uygulayıcısı’dır. 

İptidâî Mektep(ilkokul), Rüştiye (ortaokul) ve İdadi’yi(lise) Safranbolu’da 

(1922), Lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır(İstiklal Lisesi/1926)³⁶. İlk olarak, 

Haritacılık Yüksek Okulu’nu, ardından Diş Hekimliği Okulu’nu terk etmiştir³⁷. 

Müziğe olan sevgisinden, Beylerbeyi Musiki Cemiyeti ve “Darülelhan”a 

(İstanbul Belediye Konservatuvarı) girmiş ve 1930 yılında mezun olmuştur. 

Konservatuvar eğitimi devam ederken, Mehmet Fuat Köprülü’nün, Türkiyat 

Enstitüsü’ndeki derslerine devam etmiştir.(1928–1930).  

Konservatuvar mezunu olduktan sonra, Muallim Mektebi “Muallimlik 

Sınavı” nı vermiş, 1931 yılından itibaren “müzik öğretmeni” olarak devlet hizmetine 

girmiştir. Üsküdar Ortaokulu’nda(1931) ve Karadeniz Ereğlisi’nde Alaplı Okulu’nda 

musiki muallimliğine tayin olmuştur(1931–1935).  

1933 yılında, kısa hizmetli olarak topçu sınıfında askere alınmış, 1934 yılında 

Teğmen rütbesiyle terhis olmuştur. Askerliği bittikten sonra, yine öğretmenlik 

görevine dönmüş olsa da, 1938 yılında kendi isteğiyle öğretmenlikten ayrılmıştır. 

 

________________________________ 

³⁶ Sevgi Demir, agbç, s. 8. 

³⁷ Adnan Ataman, a. g. e. , s. 24. 
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1938–1940 yılları arasında, “Ankara Radyosu Halk Musikisi Yayınları‟nın 

yönetimi” ile görevlendirilmiştir. Kendisinin hazırlayıp sunduğu programlarla, halk   

halk musikisini açıklamalı olarak ve folklorik değerleriyle ilk kez halka tanıtmaya 

başlamıştır. Radyo programcılığının yanında, “Ankara Polis Koleji”nde de bir süre 

öğretmenlik yapmıştır(1939). 1940 yılında, Ankara Radyosu’ndaki görevinden istifa 

ederek ayrılmıştır.  

1940 yılında, bağımsız olarak, “Karabük Belediye Başkanı” seçilmiştir. 

Bunun yanında, “Karabük Halkevi Başkanlığı” da yapmıştır. Belediye Başkanlığı 

görevini sürdürürken, ikinci kez askere alınmış(1940) ve Üsteğmen rütbesi ile terhis 

edilerek tekrar Belediye Başkanlığı görevine dönmüştür(1942).  

Sadi Yaver Ataman, 1946 yılında, üçüncü kez askere alınmış ve 1947’de 

terhis edilmiştir. “İstanbul Beyazıt Bucak Müdürlüğü”ne atanmıştır(1948). 1950 

yılında, İstanbul Radyosu’nda, “Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği” ni kurmuş, 

uzun yıllar bu topluluğun şefliğini ve yöneticiliğini yapmıştır. 1952 yılında, Bucak 

Müdürlüğü’nden ayrılmıştır. 1953 yılında, İstanbul Belediye Konservatuvarı 

bünyesinde, kurulmasına ön ayak olduğu “Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu”na 

atanmış ve bu kurula bağlı olarak kurduğu “Folklor Tatbikat Topluluğu” şefliğine 

getirilmiştir. Bir süre de, Aksaray Lisesi Müzik Öğretmenliği görevinde 

bulunmuştur. 1953’te, “Radyo Islah Komisyonu Üyeliği ve Raportörlüğü”ne 

seçilmiş, 1955’te ise “Radyo Halk Musikisi Müşavirliği”ne getirilmiştir(bu bilgi; 

Süleyman Şenel, Yücel Paşmakçı ile Türküler Üzerine adlı söyleşi kitabı, s. 49’da 

1958 yılı olarak yer almaktadır). 1960 yılında, bu görevinden ayrılarak bir süre 

serbest çalışmıştır. 1963’te, “İstanbul Belediye Konservatuvarı Folklor İnceleme ve 

Derleme Kurulu Üyeliği”ne tekrar atanmış ve 21 Aralık 1971’de bu görevinden 

emekli olmuştur. 1972 yılından itibaren dört yıl süreyle, “Yapı ve Kredi Bankası 

Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat İşleri Müşavirliği” yapmıştır³⁸. 

Demir’in (2001: 10) ifade ettiği gibi: 

 

        Bazı milli kuruluşların sanat ve kültür hizmetleri yanında, Karadeniz 

Ereğlisi İdman Yurdu Musiki Şubesi, Türk Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma 

Tesisi(Vakfı), Fatih Halkevi Müzik Kolu, Türk Folklor Derneği, Halk Oyunları 

Derneği (HOYDER), Türk Sanat ve Halk Musikilerini Yaşatma ve Yayma Kurumu, 

Türk Folklor Kurumu gibi kurum ve derneklerde kurucu üyelik, fahri başkanlık ya da 

yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlenmiştir.  

 

 

________________________________ 

³⁸ Sevgi Demir, agbç, s. 8–10. 
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4. 1. 1. Sanat Hayatı 

Sadi Yaver Ataman, küçük yaşından itibaren Safranbolu’lu meşhur âşıkları ve 

saz ustalarını dinleyerek saz çalmayı, yöresinin türkü ve oyunlarını öğrenmiştir. Rauf 

Yekta Bey, Musa Süreyya Bey, Zekâizâde Hafız Ahmet Bey (Irsoy), Kaşıyarık 

Hüsamettin Bey, Mehmet Zati Bey(Arca), Muallim İsmail Hakkı Bey, Veli Kanık ve 

Hoca Ziya (Üsküdarlı)gibi müzik adamlarının öğrencisi olmuştur. Bunun yanı sıra, 

Mahmut Ragıp Gazimihal ve Fransız müzikolog Eugene Borrel’den yararlanmıştır.  

1929 yılından itibaren ülkemiz yörelerinde yaptığı saha araştırmalarıyla pek 

çok folklorik ve etnografik materyal toplamıştır.  

İlk araştırmaları Safranbolu’da başlamıştır. 1936’da yayımladığı “Safranbolu 

Düğünleri” kitabı ülkemizde Cumhuriyet Dönemi’nde başlayan Halk Müziği 

çalışmaları içerisinde ilk bölge araştırmalarından biri olarak büyük önem 

taşımaktadır. Şahsi saha araştırmalarının yanı sıra, “Yapı ve Kredi Bankası Genel 

Müdürlüğü Kültür ve Sanat İşleri Müşaviri” olduğu yıllarda yaptığı saha 

araştırmaları ile Anadolu’nun birçok yöresinde çalışma imkânı bulmuştur. Kültür 

hayatına binlerce türkü ve ezgi kazandırmıştır. Bazı derlemelerini plaklar, radyo 

yayınları ve ilmi yayınlarla ilim ve sanat camiasına yaymıştır³⁹. 

Atatürk’ün huzurunda iki kez saz çalıp, türkü söyleme şerefine ulaşmıştır. 

İstanbul Sirkeci’deki Büyük Postane’nin çatı katındaki İstanbul Radyosu’nda icra 

ettiği seanslardan bazılarında Tamburacı Osman Pehlivan ile beraber canlı yayınlara 

katılmıştır(1927). Ankara Radyosu’nda ise halk musikisi yönetici ve yayıncısı 

göreviyle kendisi çalıp söyleyerek, dışarıdan davet ettiği yöre sanatçıları, saz 

şairlerinin katıldığı izahlı radyo programları sunmuştur(1938). Sivaslı Âşık 

Veysel(Şatıroğlu), Bayram Aracı(Ankaralı), Celal Güzelses(Diyarbakırlı), Sarı 

Recep(Günay-İnebolulu), Aziz Şenses gibi halk musikisine kaynak olmuş isimleri 

programlarına davet ederek halk musikisi camiasına kazandırmıştır. Birkaç program 

da, halk musikisine ilgisi olan Türk musikisi sanatçılarından Mefharet Yıldırım, 

Müzeyyen Senar, Azize Tözem, Mahmut Karındaş, Mustafa Çağlar, Sadi Hoşses ile 

ilk birlikte (topluluk olarak) icra geleneğini denemiştir⁴⁰. Kurduğu “Memleket 

Havaları Ses ve Saz Birliği” ile halk musikisini ilk olarak konser salonlarına 

taşımıştır.  

Sadi Yaver Ataman, Yapı ve Kredi Bankası tarafından finanse edilen ve Türk  

Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisleri’nin(Vakfı) katkıları ile gerçekleştirilen 

________________________________  
³⁹ Sevgi Demir, agbç, s. 10, 11. 

⁴⁰ Adnan Ataman, a. g. e. , s, 46, 47. 
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“Türk Halk Oyunları Bayramı”nın düzenlenmesinde görevler üstlenmiştir. Birçok 

yörenin usta oyun ekiplerini İstanbul’a davet ederek, geniş kitlelere ulaşmasını 

sağlamıştır. Halk Oyunlarının canlandırılmasını sağlamış, otantik kimlikleriyle 

sahnelenmesini sağlamıştır. Anadolu’nun bazı bölgelerinde Bölgelerarası Halk 

Oyunları Şenlikleri’nin düzenlenmesinde öncü olmuştur. Yurdumuzda yaptığı saha 

araştırmalarında pek çok halk oyunu derlemiştir. Yörelerinde mahalli oyun 

ekiplerinin kurulmasına ön ayak olmuştur.  

4. 1. 2. Ġlmi ÇalıĢmaları 

Sadi Yaver Ataman, kültür hayatına, sanatçı ve bilim adamı kimliği ile çok 

hizmetler sunmuştur. İlmi çalışmalarında, daha çok müzikolojik ve folklorik konuları 

ele almıştır⁴¹. Eserleri tür ve adet olarak şunlardır: 

Ataman’ın (2009: 48) ayrıntısını verdiği gibi: 

 

        a) 32 parçalık plak; 

        b) Yayınlanabilen 16 kitap; 

        c) Derleme nota ve kısa bilgileri içeren broşürler; 

        d) Bir kısmı derlenip toparlanabildiğinde yayına hazır olabilecek 20’ye 

yakın çalışma; 

        e) Dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale; 

        f) Bazı zaman aralıkları ile radyolarda kendi sesi ve diskotek örnekli 

izahlı folklor ve halk musikisi konulu programlar; 

        g) Birçok konferanslarla verdiği bildiriler; 

        h) Çoğu eski yayın imkânları sebebiyle canlı yapılmış, topluluk ve 

açıklamalı musiki programları ve ilâh… 

  İkisi yurt dışından, sonuncu ve en önemlisi, Kültür Bakanlığınca 

verilen “Devlet Sanatçısı” unvanı dâhil onlarca ödül, takdir ve teşekkür 

belgeleri… 

 

Sadi Yaver Ataman, ilk yazılarını Karadeniz Ereğli dergisi ve Bartın 

gazetesinde yayımlamaya başlamıştır(1931). Folklor (Halk Bilimi), Folklora Doğru, 

Folklor Postası, Dokuz Eylül Dergisi, Bozkurt, Genç Öğretmen, Halk Eğitimi, Halk 

Bilgisi Haberleri, Çağımız, Işık Yolu, Karabük, Doğu Büyük Ülkü Gazetesi, Kemal 

Yolu, İstanbul Belediye, Karaelmas, Maya, Kıyı, Musiki, Musiki Mecmuası, Musiki 

Ansiklopedisi, Özleyiş, Müzik ve Sanat, Hamsi, Sır, Sigorta Dünyası, Müzik ve 

Sanat Hareketleri, Pirelli, Orkun, Sivas Folkloru, Tarla, Orkestra, Şua, Türk Basın 

Birliği, Sanat-Bilim ve Kültürde Orkun, Türk Folkloru, Türk Musikisi Dergisi, Türk  

Folklor Araştırmaları, Ülkü, Varlık, Yeni Musiki Mecmuası, Ülkücü Öğretmen,  

Yelken, Yeni Fırat, Yeni Öğretmen gibi dergilerde makale ve tefrikaya imza atmıştır. 

________________________________ 

⁴¹ Sevgi Demir, agbç, s. 11, 12. 
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Ayrıca; Bizim Safranbolu, Bizim Anadolu, Havadis, Hür Anadolu, En Son 

Dakika, Adalet, Cumhuriyet, Bayrak, Ekspres(İstanbul), İstanbul Yeni Gazete, 

Dünya, İnci(Tercüman İlavesi), Millet, Karadeniz(Giresun), Milliyet, Son Havadis, 

Yeni Asır, Tercüman, Tan, İnkılap Gençliği, Petek, Sır, Şehir, Son Posta, Toksöz, 

Vatan, Ulus, Yeni Sabah, T.T. Birliği, Türk Sesi (Zonguldak) gibi gazetelerde bine 

yakın makale ve tefrikaya imza atmıştır. Kimi yazılarında, Emre Kayaoğlu takma 

adını kullanmıştır. Renkli Büyük Türkiye Ansiklopedisi ve Görsel Türkiye 

Ansiklopedisi gibi ansiklopedilerin, Halk Müziği ve Folklor maddelerini yazmıştır. 

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Karabük dergisini, 1955–1956 yılları arasında 

ise Hilmi Adıgüzel ile beraber Işık Yolu dergisini çıkarmıştır. Mehmet Sadi Yaver 

Ataman; “Unesco” ve birçok kültür-sanat kongrelerine davet edilmiştir. “Milli ve 

Milletlerarası Folklor ve Türkoloji Kongreleri” ile panel, sempozyum ve seminerlere 

bildirilerle katılmıştır⁴². Yayımlanmış kitapları aşağıda sıralanmıştır. 

Şenel’in (1995) ayrıntısını vermiş olduğu şekliyle: 

 

        1. Âşık Nâilî, Zonguldak, 1937, Karaelmas Basımevi, 24 s. 

        2. Safranbolu Düğünleri/Oyunlar-Türküler, Bartın, 1936, Memleket 

            Basımevi, 94 s. 

        3. Anadolu Halk Sazları, Yerli Musikiciler ve Halk Musikisi(Müzik) 

            Karakterleri, İstanbul, 1938, Burhaneddin Matbaası, 72 s. 

        4. Bu Toprağın Sesi/Toprak Kokan-Memleket Havaları, İstanbul, 1951, 

            Şaka Matbaası, 160 s. 

        5. Memleket Havaları/I: Esnaf Türküleri, İstanbul, 1954, V. Meti 

            Matbaası, 32 s. 

        6. Okullar İçin Halk Müziği ve Müsâmere Türküleri, İstanbul, 1965, 

            Anten Yayınevi, 112 s. 

        7. Okullar İçin Yeni Şarkılar ve Kahramanlık Türküleri, İstanbul, 1966, 

            Tan Gazetesi ve Matbaası, 48 s. 

        8. Başını Vermeyen Şehit Gencosman, İstanbul, 1972, Şua Mecmuası 

            Kültür Yayınları: 1, 80 s. 

        9. İki Resimli Roman Bir Arada: Genç Osman (Yazan: Sadi Yaver 

           Ataman- Çizen: Hamit Yüksek) ve Han Buyruğu (Yazan: Mehmet 

           Taşdiken-Çizen: Hasan Karal), İstanbul, Otağ Yayınları Resimli 

           Romanlar Serisi, 108 s. 

        10. 100 Türk Halk Oyunu, İstanbul, 1975, Yapı Kredi Bankası 

              Yayınları, Tifdruk Matbaacılık A. Ş. , 160 s. 

        11. Dümbüllü İsmail Efendi, İstanbul, 1975, Türkiye İş Bankası 

              Yayınları, 256+96 s. 

        12. Türk Halk Oyunları: 1/Barlar, İstanbul, 1977, Sarıaltun Yayınları, 

              111 s. 

        13. Mehmet Sadi Bey, Ankara, 1987, Nüve Matbaası, Kültür ve Turüzm 

              Bakanlığı Yayınları: 842, Kültür Eserleri Dizisi: 100, 223 s. 
 

________________________________ 

⁴² Sevgi Demir, agbç, s. 12. 
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        14. Atatürk ve Türk Musikisi, Ankara, 1991, Kültür Bakanlığı/1291, 

              Atatürk Dizisi/31, Atak Ofset, 144 s. 

         15. Eski Türk Düğünleri, Ankara, 1992, Kültür Bakanlığı/1425, Kültür 

               Eserleri/186, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 151 s. 

        16. Türk Halk Musikisi ve Bağlama Metodu, İstanbul, 1992, Akın Erkul 

              Ataman Elektroteknik Yayınevi, 42 s. 

        17. Türk İstanbul, İstanbul, 1997, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 

              İşleri Daire Başkanlığı, 512 s. 

        18. Aşk Bülbülü Emrah 

        19. Aşk Bülbülü Karacaoğlan 

        20. Başını Vermeyen Şehit Gencosman(Sinematoğrafik Süje) 

        21. Çocuklar İçin (Okullar İçin)Eğlenceli Müzik, Oyun ve Deyişler 

        22. En Yaygın Halk Oyunlarımız: Halaylar. 

        23. Folklor Araştırmaları Açısından “Ahilik” ve “Esnaf Kuruluşları”. 

        24. İlkokullar İçin Müzik Eğitimi/(I-II-III-IV-V. sınıflar için) 

        25. Karşılaştırmalı Türk Halk Musikisi (Yapı, Metrik Sistem, Tonal 

              Özellikleri, Türk Sanat Musikisi ve Batı Müziklerine Göre Ayrıntılı 

              Bilgiler ve Oyunlarımız) 

        26. Kerem ile Aslı (Sinematoğrafik Süje) 

        27. Konuşan Anadolu/1 

        28. Konuşan Anadolu/II 

        29. Uzun Mehmet  

        30. Uzun Mehmet (Sinematoğrafik Süje) 

        31. Yaşayan Orman 

        32. Yaşayan Orman/(Ormanları Koruma Konusunu Ele Alan Orijinal 

              Hikâye). 

 

4. 2. Süheyla AltmıĢdört 

 

1935 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlkokulu, babasının mesleki 

seyahatlerinden dolayı Erzurum, Trabzon ve Ağrı’da, ortaokulu ve liseyi ise 

Trabzon’da tamamlamıştır. Babası tüccar, annesi hafızdır.  

1948 yılında İstanbul’a gelerek Fulya Akaydın’dan özel piyano dersleri 

almıştır. Hocasının tavsiyesiyle 1951 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk 

Musikisi Bölümü’ne girmiş, çalışkan bir öğrenci olduğu için sınıf atlayarak 1954’te 

normal eğitim süresinden erken mezun olmuştur. Konservatuvardaki öğrenim 

süresince, Şefik Gürmeriç, Münir Nureddin Selçuk, Nevzad Atlığ, Mesut Cemil, Şive  

Ölmez gibi değerli hocalarla çalışmıştır. 

Hocası Şefik Gürmeriç’in teşvikiyle, 1957’de mezun olduğu okulda kadrosuz 

olarak öğretmenliğe başlamıştır. Bir süre sonra, branşı olmamasına rağmen “Halk 

Müziği İcra Heyeti”nde açılan kadroya tayin olunarak “korist” olarak görev almış ve 

bu iki görevi birlikte sürdürmüştür. 9 Eylül 1960 yılında Konservatuvar Sanat 

Kurulu’nun kararı ile “Folklor Tatbikat Topluluğu”na vekâleten şef olarak atanmış 
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ve bir yıl boyunca Türk Halk Musikisi konserleri hazırlamış ve yönetmiştir. 29 Eylül 

1961’de bu görevinden ayrılmış ve okulun Türk Musikisi Bölümü’nde açılan 

öğretmenlik kadrosuna geçmiş ve Türk Musikisi Nazariyatı, solfej öğretmeni olarak 

görevine devam etmiştir.1963 yılından beri Dr. Şemseddin Kodal’dan devraldığı 

Üniversite Korosu’nu aralıksız olarak kırk iki yıl çalıştırmış ve 2005 yılında emekli 

olmuştur. 1986 yılında İÜ’ne bağlanarak İÜ Devlet Konservatuvarı adını alan 

okulda, kırk yedi yıl aralıksız olarak Türk Musikisi Nazariyatı, Türk Musikisi Solfeji, 

Batı Müziği Solfeji ve Usul dersleri vermiştir. 

Çeşitli zamanlarda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Beşiktaş Musiki Derneği, 

Eyüp Musiki Derneği gibi yerlerde koro çalıştırmış ve konserler gerçekleştirmiştir. 

Kuruluşundan itibaren “Müjdat Gezen Sanat Merkezi‟nde Türk Müziği Bölümü 

başkanı” olarak görev almış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. Bir süre “Florence 

Nightingale Yüksek Hemşire Okulu”nda Türk Müziği dersleri vermiştir. Çeşitli radyo 

ve tv programlarına, Klasik Türk Müziği ile ilgili uzman olarak katılmıştır. Türk 

Müziği piyanisti olarak da öğrenciler yetiştirmiştir. 

Üniversite korosunu devraldığı zamandan itibaren (1963), aralıksız olarak 

yaklaşık otuz yıl radyo programlarını sürdürmüş ve bu radyo programları 1990’lara 

kadar devam etmiştir. TRT kurumunun aldığı bir kararla tamamen kaldırılmıştır.  

1963 yılında devraldığı Üniversite Korosu’nu, kırk iki yıl çalıştıran Süheyla 

Altmışdört, bu görevi öğrencisi olan Elif Ahıs’a devretmiştir⁴³. 

 

4. 3. Adnan Ataman 

 

Adnan Ataman, 13 Temmuz 1926 Salı günü, İstanbul/ Çengelköy’de 

doğmuştur. Babası Sadi Yaver Ataman, annesi ise Fatma Pakize Ataman’dır. 

2 yaşında iken anne ve babasının ayrılmaları üzerine babasının velâyetine 

verilmiş, büyükbaba Dr. Ali Yaver Bey ile babaanne Habîbe Yektâ Hanım tarafından 

büyütülmüştür. İlkokulu Safranbolu’da bitirmiştir. Safranbolu’da ortaokul 

bulunmadığı için Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okumuş, ortaokulun son sınıfını  

da amcasının müfettiş olarak görev yaptığı Karadeniz Ereğlisi’nde tamamlamıştır. 

Lise öğrenimi için tekrar Kastamonu Lisesi’ne dönmüş ve eğitimini tamamlamıştır. 

Daha sonra 1947 yılında İÜ Tıp Fakültesi’ne girmiş ve dört yıl eğitim görmüştür. 

________________________________ 
⁴³ Sevgi Demir, agbç, s. 13; Süheyla Altmışdört, “Müzik Hayatım ve Hayatımın Merkezindeki Üniversite 

Korosu”, http://www.istanbul.edu.tr/UniversiteKoro/Tarihce.php Erişim Tarihi: 01. 12. 2009; Sibel Mirkelam, 

<<Süheyla Altmışdört’ün Hayatı ve Hatıralarıyla Son Elli Yılda Türk Musikisi>>, İTÜ TMDK Temel Bilimler 

Bölümü Bitirme Çalışması, İstanbul 2003, s. 1–5. 
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Eğitim hayatı devam ederken, 1949’da yayına açılan İstanbul Radyosu’nda, babası 

Sadi Yaver Ataman’ın kurmuş olduğu “Memleket Havaları Ses ve Saz Topluluğu” 

nda “saz sanatçısı” olarak bulunmaya başlamıştır. 

Karargâhı İstanbul Yıldız’da olan 1. Ordu Muhabere Taburu, “Muhabere” 

sınıfında yedek subay olarak, altı ay süreli kısa dönem askerlik hizmetini 

tamamlamıştır(1951). Askerlik bitince, İstanbul Defterdarlığı’nın açtığı memurluk 

sınavını kazanmış ve Beşiktaş’taki Verâset Vergi Dairesi’ne vergi memuru olarak 

atanmıştır. Bu sırada, babası Sadi Yaver Ataman’ın İstanbul Belediye 

Konservatuvarı bünyesinde kurmuş olduğu“Folklor Tatbikat Topluluğu”(1953) saz 

sanatçılığı sınavını kazanmış fakat Maliye’deki görevini tercih ederek, müzik 

çalışmaları ve konserlere fahri olarak katılmıştır. Maliye çalışmaları yoklama 

memuru olarak dışarıda geçtiği için, üşüterek hastalanmış ve bir ay kadar hastanede 

yatmıştır. Bunun üzerine, tekrar sanat çalışmalarına dönmüştür. 

1953 yılında, İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesindeki “Folklor 

Tatbikat Topluluğu” nun açmış olduğu özel sınavla tekrar saz sanatçısı olarak 

çalışmaya başlamıştır. Sadi Yaver Ataman’ın 1960 yılında şeflik görevinden 

ayrılmasıyla, 1961 yılında bu topluluğun şefliğine atanmıştır.  

Yurtiçi ve yurtdışında sayısızca konsere, koro şefi ve sanatçı olarak 

katılmıştır. 1964 yılında merkezi Londra’da bulunan “İnternational Folk Music 

Council”(Uluslar arası Halk Müziği Kurulu)’e kişisel olarak üye olmuş, derneğin 

Londra, Budapeşte ve Belgrad kongrelerine katılmıştır. 

Topluluk şefi olarak, Hollanda, İngiltere, Almanya, Tunus, Fransa ve Belçika 

gibi ülkelerde konserler yönetmiş, uygulamalı seminerler vermiştir. 

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda “topluluk yöneticiliği” ve “İstanbul 

Belediye Konservatuvarı Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu Üyesi” olarak görev 

almış, bunun yanında TRT İstanbul Radyosu’nda da “Saz sanatçısı” ve “Topluluk 

Yöneticisi” olarak çalışmıştır. TRT’de ayrıca “Danışma Kurulu”, “Denetleme 

Kurulu”, “Repertuar Kurulu”, “Sınav Kurulu” ve “Nota Tashih Kurulu” 

üyeliklerinde bulunmuş, açıklamalı programlar hazırlayarak yönetmiştir⁴⁴. 

TRT İstanbul Radyosu’nda yönettiği topluluklar aşağıda sıralanmıştır: 

Engin’in (1997: 12) ayrıntısını verdiği şekliyle: 

 

        ●“Türküler ve Oyun Havaları Topluluğu”(Sürekli) 

        ●“Beraber ve Solo Türküler Topluluğu”(Sürekli) 
________________________________ 

⁴⁴ Adnan Ataman, a. g. e. , s. 17, 18, 24, 28. 
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        ●İstanbul Belediye Konservatuvarı THM Topluluğu(Ayda bir ya da 

          belirli aralarla) 

        ●İÜ Devlet Konservatuvarı THM Topluluğu (Ayda bir adet olmak üzere, 

           üç yıl süreyle, açıklamalı periyodik yayınlar). 

 

Adnan Ataman, yurtiçi ve yurtdışında pek çok kongre, panel ve 

sempozyumlara katılmış, çok sayıda türkü derlemiş ve bunlardan üç yüz kadarını 

notaya alarak Türk Halk Müziği repertuarına kazandırmıştır.  

Adnan Ataman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet 

Konservatuvarı’nın (TMDK) kurucuları arasında yer almış, burada “öğretim 

görevlisi” olarak çalışmıştır. 

TRT İstanbul Radyosu ve İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği 

Topluluğu şefliğinden 2005 yılında emekli olmuştur.  

On dört yıl, öğretim görevlisi olarak “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”nde 

çalışmıştır(1993–2007). 

Eski adı İstanbul Belediye Konservatuvarı Folklor Tatbikat Topluluğu, 

şimdiki adı ise İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Musikisi Topluluğu’nun 2005 

yılına kadar tam olarak kırk dört yıl şeflik ve yöneticiliğini yapmıştır.(1961–2005) 

Adnan Ataman, şeflik döneminde halk müziğini konser salonlarına taşımış, 

koral sahneleme tekniklerinin gelişimine büyük hizmetlerde bulunmuş, zevkli ve 

geniş repertuar seçiciliği, yöneticiliği, titizliği, kalitesi ile müzik camiasında haklı bir 

saygınlık kazanmıştır. Adnan Ataman’ın “Bu Toprağın Sesi (Halk Musikimiz)” adlı 

kitabını yayına hazırlayan Şenel (2009: 19), “Halk ezgilerinin dramatize edilerek, 

zaman zaman halk oyunları ve halk tiyatrosu kimliği ile sunulması ve konserlerin 

işitsel ve görsel bir şölene dönüşmesi hususunda öncü oldu” ifadesiyle Ataman’ı 

anlatmaktadır. İstanbul Belediye Konservatuvarı (İÜ Devlet Konservatuvarı THM 

Topluluğu)’na harcamış olduğu elli üç yıllık sanat hayatında sayısızca öğrenci 

yetiştirmiş, sayısız hizmetlerde bulunmuş ve sayısızca ödüle lâyık görülmüştür. 

Son olarak meslekî tecrübe ve anılarını da içeren “Bu Toprağın Sesi (Halk 

Musikimiz)” ve Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları” kitaplarını, dostları ve 

öğrencilerinin aşırı ısrarlarından ötürü 2004 yılında yazmaya başlamış, 2008 

ortalarında tamamlamıştır⁴⁵. 

 

 

 

 

________________________________ 

⁴⁵ Biyografik bilgi; Adnan Ataman ile yapılan özel görüşme, 29. 12. 2009, Altunizade; Adnan Ataman, a. g. e. , s. 

18, 19. 
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4. 4. Esat Kabaklı 

 

1954 yılında Elazığ’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini burada 

tamamlamıştır. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü’ne girmiş ve mezun olmadan ayrılmıştır. Ardından “İTÜ Türk 

Musikisi Devlet Konservatuvarı”nı bitirmiştir(1986). “Elazığ Musiki Cemiyeti”nde 

kurduğu Halk Müziği Topluluğunu uzun yıllar yönetmiştir. 1982 yılında TRT 

“Erzurum Radyosu THM Ses Sanatçılığı” sınavını birincilikle kazanmış ve burada 

bir yıl görevini sürdürmüştür.  

1983 yılında “İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Musikisi 

Topluluğu”( İcra Heyeti)nde “ses sanatçısı” olarak çalışmaya başlamış ve buradaki 

görevini üç yıl sürdürmüştür. 

1986 yılında “TRT İstanbul Radyosu”na “yetişmiş sanatçı” olarak girmiş ve 

on iki yıl süre ile görev yapmıştır.  

Türk Halk Müziği repertuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan 

birisi olmuştur.  Yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser vermiştir.  

Esat Kabaklı; 1998 yılından sonra, “İÜ Devlet Konservatuvarı THM 

Topluluğu”(İcra Heyeti)’nda “sanatçı öğretim elemanı” ve “şef yardımcılığı” 

görevlerinde bulunmuş, daha sonra ise şef Adnan Ataman’ın 2005 yılında emekli 

olmasıyla “şeflik” görevini devralmıştır. Bu görevini hâlâ sürdürmektedir⁴⁶. 

 

4. 5. Yücel PaĢmakçı 

 

24 Ağustos 1935 yılında Fatma Huriye Hanım ve Kemal Bey’in oğlu olarak 

İstanbul/Kadıköy/Acıbadem’de dünyaya gelmiştir. İlkokulu; Acıbadem II. Mektep ve 

Moda İlkokulu’nda(1946); Ortaokulu ise Kadıköy-Yeldeğirmeni(III. Orta) okulunda 

tamamlamıştır(1949). Lise eğitimi için Haydarpaşa Lisesi’ne kaydolmuş(1949), 1954 

yılında mezun olmuştur. İÜ İktisat Fakültesi’ne girmiştir(1955). Bu fakülteye iki yıl 

devam etmiş ve babasının ölümü üzerine(1957)ailesinin geçimini üstlenmesi 

nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmıştır. 

Yücel Paşmakçı; sanat hayatına 1951 yılında amatör olarak başlamıştır. 1954 

yılında İstanbul Radyosu “Yurttan Sesler Topluluğu”nda açılan stajyer saz sanatçısı 

sınavını kazanmıştır. Muzaffer Sarısözen ve Ahmet Yamacı’dan yararlanmıştır. 

 

________________________________  
⁴⁶ Biyografik bilgi; Esat Kabaklı ile yapılan özel görüşme, 13.01.2010, İÜ Devlet Konservatuvarı, Kadıköy. 
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1961 yılında “İstanbul Belediye Konservatuvarı Folklor Tatbikat 

Topluluğu”(İcra Heyeti)ne memur sıfatıyla girmiş, Halk Müziği “Saz Sanatçısı” 

olarak çalışmış, kimi zamanlarda ise bu toplulukta “şef yardımcısı” olarak görev 

almış, topluluğu yönetmiştir. İstanbul Radyosu ve İcra Heyeti’ndeki görevlerini 

birlikte yürütmüştür. İcra Heyeti ile yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser vermiştir. 

Buradaki görevini 1972 yılına kadar sürdürmüştür. Aynı yıl “TRT İstanbul Radyosu 

Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü”ne atanmıştır. 

İdari görevi devam ederken Yurttan Sesler Topluluğu’nu yönetmiş ve 

repertuar derslerine girmiştir. Şube Müdürlüğü görevini dört yıl sürdürmüştür. 1972 

yılından itibaren “Bilimsel Araştırma ve Repertuar Kurulu” üyeliği görevinde 

bulunmuştur. 

Daha sonra “TRT Müzik Dairesi Repertuar ve Denetleme Kurulu”, “Tashih 

Kurulu”, “Teknik Bilim Kurulu” üyeliklerinde bulunmuştur. 

Ayrıca 1974’te “Türk Folklor Kurumu Derneği Genel Başkanlığı”nı üstlenmiş ve 

bu görevi bir buçuk yıl sürdürmüştür. 1975 yılında, İTÜ Türk Musikisi Devlet 

Konservatuvarı’nın kurucuları arasında yer almış, ilk“Yönetim Kurulu Üyeliği” ve 

“Başkan Yardımcılığı” görevlerinde bulunmuştur. 

Yücel Paşmakçı; 1976 yılında “TRT Ankara Müzik Dairesi Başkanlığı THM 

Müdürlüğü”ne atanmıştır. Bu görevini sürdürürken zaman zaman Ankara Radyosu 

Yurttan Sesler Topluluğu’nu da yönetmiştir. TRT Kurumunun üye olduğu “Avrupa 

Yayın Birliği(EBU)”nin, merkezi Cenevre’de olan Folklor Alt Komisyonu’nda görev 

almıştır. Avrupa Yayın Birliği’nin, İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı toplantılara 

TRT Kurumunu temsilen iki yıl üst üste katılmıştır(1977–1978). Yine aynı yayın 

birliğince ilki 1977 yılında, ikincisi 1979 yılında Bulgaristan’ın Yambol kentinde 

düzenlenen “rostrum” lara katılmıştır. 1976 yılında Dışişleri Bakanlığı ve TRT’nin 

Kıbrıs’ta ortaklaşa düzenledikleri “Barış Şenliklerinde Halk Müziği Koro 

Konserlerini” yönetmiştir. 1979 yılında kendi isteğiyle “program yapan 

uzman”sıfatıyla İstanbul Radyosu’na tayini yapılmıştır. Burada dört yıl süreyle görev 

almıştır.  

1983 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda “öğretim 

görevlisi” ve “Ana Sanat Dalı Başkanlığı” yapmıştır. Bu kurumdan, 2000 yılında 

emekliye ayrılmıştır. 1985–1989 yılları arasında “Adapazarı Belediye 

Konservatuvarı”nda öğretim görevliliği yapmıştır. 1993’te ise “Bursa Büyükşehir 

Belediye Konservatuvarı”nda, Türk Halk Musikisi Bölümü’nün kuruluşunda 
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öncülük etmiş, 1997–2005 yılları arasında bu bölümün “başkanlığını” üstlenmiş, 

konserler düzenlemiştir. Ayrıca Bursa ve Kütahya dolaylarında, “sahada derleme 

çalışmaları” yapmıştır. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’na öğretim 

görevlisi olarak girmiştir ve hâlâ bu görevini sürdürmektedir. 

Halk Müziğinin değerlerinden olan Yücel Paşmakçı; Türkiye’nin çeşitli 

yörelerinden yaptığı sahada “araştırma ve derlemelerle” halk müziği repertuarına 

dört yüze yakın türkü ve halk ezgisi kazandırmıştır. Derlediği ve notaya aldığı türkü 

ve halk ezgileri, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı’nca bastırılıp çoğaltılmış, konuyla 

ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtılmış ve en çok emeği geçen kişi ise Nida Tüfekçi ve 

Yücel Paşmakçı olmuştur.  Resmi ve özel olarak derlediği türkü ve halk ezgileri 

yaprak nota halinde bastırılmış, “Yurttan Sesler” adı altında sunulmuştur. Bunun 

yanında, TRT’de açıklamalı radyo programları da sunmuş, çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan pek çok ödül almıştır⁴⁷. 

 

4. 6. Hamdi Özbay 

 

1934 yılında Fethiye’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu burada okumuş fakat 

bazı özel sebeplerden dolayı tahsiline devam edememiştir. Sonraları o dönemdeki 

sanatçıları dinleyerek ve kendi çabaları, çalışmaları ile bağlama çalmayı öğrenmiştir. 

1953 yılında İzmir Radyosu’nda gönüllü olarak “saz sanatçılığı” görevine 

başlamıştır. Çakıl Gazinosu vb. yerlerde çalışmış, yurtiçi ve yurtdışı turnelerine 

çıkmıştır. 1954 yılında “bağlama hocalığı” yapmıştır. 

1955 yılında “İstanbul Belediye Konservatuvarı Folkor Tatbikat 

Topluluğu”(İcra Heyeti)sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Sadi Yaver Ataman’ın 

yönettiği “Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği”nde görev almıştır. 1960 yılında ise 

“İstanbul Radyosu”nun açmış olduğu sınavı iyi bir derece ile kazanarak buradaki 

görevini ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndaki görevini birlikte yürütmüştür.  

1970’li yıllarda Adnan Ataman ve Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile 

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Musikisi Topluluğu’na “şef yardımcısı” 

olarak atanmıştır. Kimi zamanlarda, yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde topluluğu 

yönetmiştir. 1985 yılına kadar memuriyet kadrosu İstanbul Belediye 

Konservatuvarı’ndayken, kadrosunu İstanbul Radyosu’na naklettirmiştir ve 1996’da 

 

________________________________  
⁴⁷ Biyografik bilgi; Yücel Paşmakçı ile yapılan özel görüşme, 24. 12. 2009, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı, 

Mecidiyeköy; Süleyman Şenel, “Yücel Paşmakçı ile Türküler Üzerine…” Söyleşi, İTÜ TMDK Yayınları: No.2, 

Mayıs 2009, s. 17–24. 
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buradan emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra memleketi olan Fethiye’ye dönmüş 

ve “Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği”nde gönüllü hocalık yapmıştır⁴⁸. 

 

4. 7. Tuncer Ġnan 

 

18 Haziran 1937 tarihinde Ordu’da doğmuştur. Saz çalmaya 1952 yılında 

Ordu’da başlamıştır. 1958 yılında İstanbul Gazetecilik Okulu’ndan mezun olmuştur. 

1959 yılında askere gitmiştir. Askerliğini Yassıada ve Anadolukavağı’nda deniz 

yedeksubayı olarak yapmıştır. Askerlik hizmeti devam ederken, 1960 yılında 

İstanbul Radyosu’nda açılan sınavı kazanıp aynı yıl kadrolu “saz sanatçısı” 

(bağlama) olarak göreve başlamıştır. 

1961 yılında “İstanbul Belediye Konservatuvarı”nda açılan sınavı da 

kazanarak her iki kurumda birlikte çalışmasını sürdürmüştür. İstanbul Belediye 

Konservatuvarı 1986 yılında İstanbul Üniversitesi’ne devredilip “İÜ Devlet 

Konservatuvarı” olduğunda “sanatçı öğretim görevlisi” olarak göreve devam 

etmiştir. 1989 yılında bu görevinden kendi isteğiyle ayrılıp birlikte yürüttüğü 

TRT‟deki görevlerine devam etmiştir. Saz sanatçılığının yanı sıra 1976 yılında “Koro 

Şefi” olmuştur. Yirmi yedi yıl koro şefliği yapmıştır. Birçok uluslararası festival ve 

konserlere katılmıştır. “Türk Folklor Kurumu”nda Halk Müziği Topluluğu’nu 

yönetmiştir. Genellikle memleketi olan Ordu ili ve çevresi olmak üzere çeşitli 

yörelerden yüze yakın “derleme” ve notasını yazdığı türküler vardır. TRT İstanbul 

Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi ve Saz Sanatçılığı (bağlama) görevinden başka, 

“TRT İcra Denetim Kurulu Üyesi”, “TRT Repertuar Kurulu Üyesi”, “TRT Nota 

İnceleme Kurulu Üyesi” olarak 1960 yılından bu yana kırk üç yıl sürdürdüğü 

TRT‟deki görevinden 12 Haziran 2003 tarihinde emekli olmuştur⁴⁹. 

 

4. 8. Handan Tunca 

 

20 Aralık 1949 yılında Ağrı’da doğmuştur. İlk ve ortaokulu burada, lise 

eğitimini ise Bakırköy Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Açıköğretim İktisat 

Fakültesi’ne girmiştir. Annesi Kars, babası ise Erzurum’ludur. 

1969–1970 döneminde, Adnan Ataman yönetimindeki “İstanbul Belediye 

Konservatuvarı Türk Halk Musikisi Topluluğu” (İcra Heyeti) çalışmalarına fahri 

________________________________  
⁴⁸ Sevgi Demir, agbç, s. 21. 

⁴⁹ Biyografik bilgi; Tuncer İnan ile yapılan özel görüşme, 10. 03. 2010, Etiler.   
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olarak katılmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra konservatuvarın Klâsik Türk Müziği 

Bölümü’ne talebe olarak girmiş ve 1975 yılı Haziran ayında bu bölümden mezun 

olmuştur. Türk Halk Müziğine olan tutkusu nedeniyle bu dalda çalışmalarını 

sürdürmüştür. Yine 1975 yılının Eylül ayında ise İcra Heyeti’nde kadrolu “ses 

sanatçısı” olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser vermiştir. 

Daha önceleri Sadi Yaver Ataman’ın da yardımcılığını yapmış olan Dürdane 

Altan’dan da yararlanma imkânı bulmuştur. 

Daha sonra; 1980’li yıllarda, altı yıl “Hava Harp Okulu”nu çalıştırmıştır. 

Bunun yanı sıra iki buçuk yıl “Boğaziçi Üniversitesi”ni çalıştırmıştır. 

2000’li yıllarda ise “Müjdat Gezen Sanat Merkezi”nde beş yıl “Türk Halk 

Müziği” dersleri ve “Koro Şefliği” görevlerinde bulunmuştur. Yine bu yıllarda THM 

dalında, “Küçükçekmece Derneği”ni de çalıştırmıştır. 

2005 yılında Adnan Ataman’ın İcra Heyeti şefliğinden emekli olmasıyla 

birlikte, Esat Kabaklı şef, Handan Tunca ise “şef yardımcısı” olarak atanmıştır.

Şef yardımcılığı sebebiyle yoğun çalışmalardan ötürü, Müjdat Gezen Sanat 

Merkezi’ndeki görevini sürdüremeyerek bırakmak zorunda kalmıştır. 

Hâlâ İstanbul-Kadıköy’de, “İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Musikisi 

Topluluğu”(İcra Heyeti) adı altında çalışmalarını “şef yardımcısı” ve “ses sanatçısı” 

olaraksürdürmektedir⁵⁰.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

⁵⁰ Biyografik bilgi; Handan Tunca ile yapılan özel görüşme, 13. 01. 2010, İÜ Devlet Konservatuvarı, Kadıköy. 
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5. ĠCRA HEYETĠ ĠLE YAPILAN GÖRÜġMELERDE 

    ORTAYA ÇIKAN SONUÇ 

 

İcra Heyeti’nde görev almış şef Adnan Ataman, Yücel Paşmakçı, Tuncer 

İnan, Esat Kabaklı, Handan Tunca ve ses sanatçıları Seha Okuş, Birsen Çakmut, 

Fatoş Çal olmak üzere toplam sekiz kişi ile görüşülmüştür. Yapılan özel görüşmeler 

neticesinde, aşağıdaki sonuçlar sıralanabilir: 

1) Şefler ve görev almış sanatçılar; özellikle THM’nin otantik yapısının 

bozulmamasına önem vermiş, tek sesliliğe dikkat etmişlerdir. 

2) Beş kişi (Adnan Ataman, Yücel Paşmakçı, Tuncer İnan, Handan Tunca, 

Fatoş Çal) üslûp-tavır ve prozodi kurallarına riayet etmiş, ödün vermemiştir, bir kişi 

(Esat Kabaklı) ise buna karşı çıkarak, bazen tavırın oralarda (eksik okumada-kapalı 

okumada) gizli olduğunu söylemiştir. 

3) İcra Heyeti repertuar çalışmalarında daha çok türkü ezberlediklerini ve 

diğer kurumlara göre ezber olarak daha geniş bir repertuara sahip olduklarını dile 

getirmişlerdir. 

4) Yurtdışı konserlerinde, yurtiçinden farklı olarak daha çok çeşit ve 

THM’nin karakterini tümüyle verebilecek türküleri seçmişlerdir. 

5) İki kişi (Yücel Paşmakçı, Esat Kabaklı) solist seçiminde, öncelikle kişinin 

solistlik vasfının olup olmadığına dikkat ederek seçim yaparken, bir kişi (Adnan 

Ataman) ise aşağı yukarı herkese solo türkü vermek gerektiğini ve kimi zaman 

solistlik vasfı olmayanlara bile solo türkü verildiğini söylemektedir. Yani itiraz 

etmese, şefin otoritesini kabul etmiş görünse bile, göstermeden de kabul etmez şefin 

otoritesini, anlaşılmaz. Hem müzik tarafının, hem de işin psikolojik yanının da 

düşünülmesi gerektiğini dile getirmektedir. 

6) İcra Heyeti’nde yer alan solistler için bu koro, sürekli yararlandıkları bir 

repertuar kaynağı olmuş ve sahne alışkanlığı sağlaması bakımından tecrübe 

oluşturmuştur. 

7) Tuncer İnan; dinleyici kitlesi olarak, yurtdışı konserlerinde gelen 

dinleyicilerin eğlenmeye gelmediklerini, işi bilimsel olarak takip eden müzikologlar 

ve etnomüzikolojiyle ilgili birikimli kişiler olduğunu söylemekte, iki kişi (Handan 
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Tunca, Fatoş Çal)ise THM’ni bilmeyen, tanımayan, eğlenmeye gelen insanların 

geldiklerini söylemektedir.  

8) Fatoş Çal, Handan Tunca gibi sanatçılar, yurtdışı konserlerinde, gelen 

dinleyicinin THM’ni daha ilgi ve beğeniyle, merakla, zevkle dinlediğini dile 

getirmiştir. Ayrıca Fatoş Çal,  yurtiçi konserleri için bunu söyleyemeyeceğini ve 

büyük bir kültür yozlaşması yaşandığını ifade etmiştir. 

9) Esat Kabaklı, geçmişte düzenli takip edilen bir topluluk olduklarını 

söylemektedir. Konserlere, daha bilinçli ve üst kalitede (köşe yazarları vs.) bir seyirci 

kitlesinin geldiğini, kılık-kıyafet gibi görünüme dahi çok dikkat ettiklerini ve gazete 

köşelerinde yazdıklarını söylemektedir. Şimdi ise böyle bir şeyin olmadığını ifade 

etmektedir.      
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6. GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE ĠCRA HEYETĠ’NĠN 

    REPERTUAR ÇALIġMALARININ ĠNCELENMESĠ 

 

İcra Heyeti; yıllardır kemikleşmiş bir repertuar kaynağına sahiptir. Belediye 

Konservatuvarı’nın kendi özel repertuarının yanı sıra (İstanbul Belediye 

Konservatuvarı THM Topluluğu özel notaları), buradaki şef ve sanatçıların kendi 

özel derlemeleri, TRT repertuarındaki türküler de topluluğa kaynak olmuştur. 

Topluluk programları, iki değişik vasıfta dinleyici kitlesine göre seçeceğiniz 

ezgi türleri ve aynı sıralama usulü ile tertiplenmiştir. 

1) Devamlı dinleyici kitlesine verilen rutin ve seri konserler. 

2) Şehir dışı özellikle yurtdışındaki etkinliklerde halk musikimizin değer ve 

zenginliğini belirtebilmek bakımından tek seferlik muhatabınız olan dinleyici için 

çok ve çeşitli ezgilerden oluşan konular.  

Periyodik olarak verilen konserlerde, daha çok çeşit yapılmış, her konser için 

değişik konular, değişik repertuar, değişik uygulamalar hazırlanmıştır. Yurtdışında 

veya yurtiçinde, herhangi bir topluluğa bir kere verilecek konserlerde, en 

karakteristik, Türk Halk Müziğinin karakterini tümüyle verebilecek türküler seçilmiş 

ve tertibi yapılmıştır.  

Özellikle yurtdışı konserlerinde, yalın bir konser çerçevesini aşan, gerek 

musiki, gerekse folklorik unsurlar bakımından dikkat ve titizlikle, otantik yapıya 

büyük önem verilerek çalışılmıştır. Gerek içerik, gerekse çeşit bakımından oldukça 

geniş ve bu yüzden uzun programlar bir kerelik dinleyici kitlesine yönelik 

hazırlanmış ve sunulmuştur. Halk musikisinin hem yapı, hem de yöre karakterleri 

bakımından çok çeşitlilik göstermeleri tercih edilmiştir. Bu türkülerin seçiminde, 

akışa en uygun ve en güzellerinin seçilmesine gayret edilmiştir. 

Programlarda, süit (birbirine bağlı) haldeki icralarda, bağlantının çok dikkatli 

ve akıcılığa uygun şekilde yapılmasına özen gösterilmiştir. Bağlantılarda aksaklık ya 

da yanlış uygulamanın meydana getireceği tutukluk, çok ters bir etki meydana 

getirebilir. Bu bağlantılar en uygun ve aksaksız olarak yapılmaya çalışılmış, melodik 

ve ritmik olarak uygun bağlantılar, mümkün ise kendi melodik ve ritmik 

olanaklarıyla, gerekirse uygun bir intro bağlantısı ile yapılmıştır. Bağlı türküler, 
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önceki bitince kısa da olsa durarak ötekine geçmek şeklinde çok mecbur kalmadıkça 

yapılmamıştır. Dinleyici derhal alkışa başlayacağı için hoş olmayan bir kargaşa 

olacaktır. Eğer iki parça aynı ritimdeyse, birincisinin ritm hızı ile ikincisininkine 

uyacak şekilde normal gideri sağlanmıştır. Sonuç olarak bu işlem ritm elemanlarının 

inisiyatifi ile aksaksız olarak yapılmalıdır. 

Programlarda ilk bölüm esas konu, yani programın özü olduğundan, ezgilerin 

seçimleri ile sıralaması, dinleyicinin ilgi ve beğenisine en ufak bir duraklamaya 

imkân vermeyecek tarzda, yani dinleyicinin ilgisini daima canlı tutacak bir sıralama 

ile, dikkat ve itina ile tertip edilmiştir. Türküler hep tek tek icra tarzında başlayıp, 

durup alkış tutarak ve giderek hızlanan bir tempoyla sürdürme şeklinde olmayan, 

koro-solo icralı ve iki ilâ dört parçalık süit halinde birbirine bağlı ayrı bölümler 

halinde düzenlenmiştir. 

En önemlisi, konsere çok güçlü bir girişle, vurucu bir icra ile başlama şekli 

tercih edilmiştir. Bu ezgi çok değerli ve güzel bir yapısı olan bir türkü veya hareketli, 

tempolu ve canlı iki parçalı veya yine çok tempolu ikisi veya birisi birer kupleli üç 

türküden oluşan potpori şeklinde bir uvertür olabilmiştir. 

Diğer bölümlere gelince, ilk girişteki temponun aksi hızda metronomlu, ilki 

koro, sonra tek solo, sonra ikili (düet) solo şeklinde birbirine bağlı üç veya dört 

parçalık bir bölümle devam etme şekli uygulanmıştır. Bu parçalar, kimi zaman 

gittikçe hızlanan bir tempo ile de sürdürülmüştür. 

Dinleyici heyecanını biraz sakinleştirip, sanatsal düşünceye sevk etme 

heyecanını yaratacak, ezgi yapısı değerli, oturaklı bir koro türküsüne, yine değerli bir 

solo türkü bağlayan bir bölümün bol akışı sağlanmıştır. 

Sonunda, dinleyiciyi birinci bölümün finaline hazırlayan renkli bir hareket 

sağlanmıştır. Koro veya solo ile başlayıp, sonra düet, trio ve de bölüme uyacak 

guartet (dörtlü icra) varsa uygulanmıştır.  

Artık çok coşkulu bir veya iki parçalık final ile bölüm alkışa terk edilmiştir… 

İlk aradan sonra, tek tek solo sanatçılardan tertip edilen II. bölüm yapılmıştır. 

Bazı konserlere kurum dışı halk müziği sanatçılarından konuk solistler davet 

edilmiştir. Müstakil solo bölümden sonra kısa bir ara verilip, III. bölüm çeşitli 

şekilde düzenlenmiştir. 

Değişik etkinlikler sunabilmek için, üniversite, dernek ve vakıflar gibi pek 

çok kurumdan konuk halk oyunları ekipleri davet edilmiş, yöre halk oyunları sunumu 

tercih edilmiştir. Eğer bu imkân sağlanamadıysa, bu bölümde (III. bölüm) solo 
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bölümden (II. bölüm) kısa bir süre sonra koroyla 20 dakika civarında, hareketlice bir 

koro-solo karma icra ile program tamamlanması tercih edilmiştir. 

Ayrıca icra edilecek ezgilerin, dizi ve tonları itibariyle, dinleyicinin kulağını 

rahatsız etmeyecek biçimde düzenlenmesine de dikkat edilmiştir. Yani, makamsal 

tercih de topluluk için önemli olmuştur. Makam değişikliklerinde, aynı makam, aynı 

ritmde ardı ardına ezgiler düzenlenmiştir. Yani her makamdan en az üç-dört türkü 

konmuştur. Her yöreden ve bölgeden, her makamdan, hatta Azerbaycan, Balkanlar, 

Kerkük’ten de örnekler verilmeye çalışılmıştır. Genele hitap edecek konserlerde, tüm 

Anadolu folklorü uygulanmaya çalışılmış, repertuar geniş tutulmuştur. Repertuar 

oluşturulurken solist seçimi ve akort düzeni bir bütün teşkil ettiği için birlikte 

düşünülmüş, halk çalgısı türlerinin yerli yerinde kullanılması ve görev taksiminin 

bilinçli bir şekilde uygulanmasına da dikkat edilmiştir. Ayrıca yine yurtdışı 

konserlerinde daha cazip gelmesi açısından bizim orada bilinen türkülerimizden de 

aralara serpiştirilmiştir. Erkek ve bayan solist seçiminde eşit davranılarak, mümkün 

olduğunca herkese solo vermeye çalışılmış, topluluğun ses uyumuna da dikkat 

edilmiştir. 

Şef Adnan Ataman yönetimindeki İcra Heyeti, çalışmalarında üslûp-tavır 

özelliklerine ve prozodiye çok dikkat etmiş, bir solistin yaptığı karakteristik tavır ile 

koronun yaptığı tavır farkı biraz belirlenerek çalışılmıştır. Mümkün mertebe paragraf 

paragraf çalışmışlardır. İstanbul Türkçesiyle değil, o yörenin lehçesiyle okunmuştur. 

Adnan Ataman’ın bir özelliği de; repertuarı belirlerken sadece kendi başına karar 

vermeden, ekibinden kişilere de danışıp, fikir alması olmuştur. Diğer bir özelliği ise;  

kadrolaştırdığı koroyu şu şekilde dağıtarak çalışmalarını sürdürmüştür. Kâğıt 

üzerinde bir grup teşkil etmiş ve başlarına grup şefleri tayin etmiştir. Erkekler 

grubunun başına Şshin Gültekin, kadınlar grubunun başına Seha Okuş ve saz 

grubunun başına ise Tuncer İnan’ı getirmiştir. Konser çalışmaları yapılırken evvela 

bu gruplar kendi odalarına çekilerek şefin verdiği repertuarı herkes kendi grubuna 

çalıştırmış ve şefe takdim etmiştir. Şef ise kendi yorumuyla ve başarılı koro 

yönetimiyle bütünleştirerek programı icra etmiştir. Sonraları yine şef Esat Kabaklı 

yönetimindeki İcra Heyeti çalışmalarında her türkünün önce nota deşifresi ve solfej 

çalışması yapılmış, daha sonra sözler de notalara yedirilerek çalışılmıştır. Topluluk 

çalışmalarında, sazlar ve sesler her zaman birlikte çalışmışlardır. Sazlar, özellikle 

yöresel tavır tezenelerine titizlikle, dikkat ederek çalışmaktadırlar. Yine repertuar 

çalışmalarında eğer nota üzerinde bir hata veya uyumsuzluk durumu varsa, bunlar 
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giderilerek ezgi seyrine uyumlu hale getirilmektedir. Glisendo iniş-çıkışlar, 

hançeredeki küçük çarpmalar gibi ince ayrıntılara da dikkat edilerek çalışılmaktadır. 

Şef Adnan Ataman konserlerin bazılarında, tekdüzeliği giderecek, konuk 

solist, halk oyunları ekipleri ile yetinmeyip, türkülerin yakılmasına sebep olan 

olayları ve öyküleri dramatize ederek sergileyip, halk düğünleri, seyirlik meydan 

oyunları ve halk bilmece, masal ve tekerlemeler, gelenek ve göreneklerimize bağlı 

olarak, imece eğlenceleri düzeni içinde temsili bir tarzda sunulan mizansenli 

bölümler de eklenerek uygulamıştır. Korodaki solistler türküleri güçlü ses ve saz 

icralarıyla seslendirmiş, çok iyi düzeyde yöre tavırları, şive ve ağızlarını da bu 

mizansenlerde uygulamışlardır.  

Özel gün ve bayramlarda, festivallerde; günün anlam ve önemine uygun 

ezgilerle program düzenlenmiştir. 

Konserlerde, tek tek ya da toplu seslendirme başarıları, repertuar seçimleri, 

sazlarla yapılan açışlar, melodik ve ritmik akışkanlık, tempo, entonasyon, koral ve 

orkestral senkron, çalgılararası koordinasyon, kılık-kıyafet, giriş-çıkış, vücut dili 

kullanımı, seyirci ile diyalog kurma, mimik ve jestler… Ve pek çok şeye dikkat 

edilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. 

Repertuarda halk ezgileri dramatize edilerek, zaman zaman halk oyunları ve 

halk tiyatrosu kimliği ile sunulmuş, konserler işitsel ve görsel şölene dönüşmüştür. 

TRT İstanbul Radyosu’nda yaptıkları İzahlı (açıklamalı) Radyo 

Programlarında da repertuardan ayrıntılı örnekler sunarak, halka bilgiler vererek, 

anlatarak uygulamışlardır⁵¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

⁵¹ Sanatçılarla yapılan özel görüşmeler; Adnan Ataman, a. g. e. , s. 13, 139–141, 220, 221, 229, 379, 385, 387. 
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7. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET 

    KONSERVATUVARI TÜRK HALK MUSĠKĠSĠ 

    TOPLULUĞU’NUN (ĠCRA HEYETĠ) ÖNEMĠ 

 

Darülelhan’dan, İÜ’ne uzanan süreç içerisinde elbetteki konservatuvarın ve 

bünyesinde bulunan Türk Halk Musikisi İcra Heyeti’nin önemi çok büyüktür. 

İÜ THM Topluluğu; kurulduğu zamandaki adı ile Folklor Tatbikat 

Topluluğu(1953), o dönemden bugüne kadar Halk Müziği ve folklor kültürümüz 

adına çok önemli bir misyon üstlenmiş, bu misyonu da en üst düzeyde bir icra şekli 

ile yerine getirmiş, bugüne taşımıştır. 

Verilen muhteşem konserlerle Türk Halk Müziğini halka tanıtmış, sevdirmiş 

ve halk müziğini koral sahneleme teknikleriyle görsel şölene çevirmiştir. Toplu icra 

olarak, halk musikisini konser salonlarına taşıyan ilk topluluk olarak hafızalara 

kazınmıştır. 

İÜ THM Topluluğu’nun kendine has repertuarı, sahneleme ve seslendirme 

anlayışı olmuştur. Sadece türküleri icra etmekle kalmamış, konserlerde halk oyunları 

ekipleri ile işbirliği, konuk solistler, seyirlik oyunlar, mizansenler, mahalli 

sanatçıların katılımı ile folklorümüzün pek çok öğesini bir arada titizlikle sunmuş ve 

her konuda ilk olmayı başarmıştır. Özellikle İstanbul halkı gibi hayatında türkü 

dinlememiş, halk müziğini bilmeyen kişilere bu müziği tanıtmak, sevdirmek için çok 

emek harcamış ve bunu başarmışlardır. Çünkü verilen konserler, kaliteli bir dinleyici  

kitlesi tarafından sürekli takip edilir duruma gelmiş, köşe yazarları tarafından da 

basında sürekli yer alır hale gelmiştir. Yaptıkları işi titizlikle yapmaları da topluluğu 

her zaman önemli kılmıştır. 

İcra Heyeti’nden yetişen sanatçılar, çeşitli sanat kurumlarında profesyönel 

sanatçı olarak görev yapmaktadırlar. 

Belediyeye bağlı olduğu dönemlerde şef Adnan Ataman yönetiminde en 

parlak zamanlarını yaşamış ve birçok önemli faaliyetlerde bulunmuştur.  

1960 yılından sonra on beş günde bir, Şan Sineması, Yeni Tiyatro, Harbiye 

Şehir Tiyatrosu, Fatih Tiyatrosu gibi pek çok yerde sayısızca periyodik konserler 

vermiştir. Konselerde her zaman otantik yapıya büyük önem vermiştir.  
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Yurtiçi ve yurtdışında sayısızca konser veren topluluk, özellikle yurtdışında 

halk musikisi ve folklorümüzü en iyi şekilde tanıtmak, yaymak ve kültürümüze 

hizmet etmek adına büyük bir misyona soyunmuş, bir nevi misyonerlik görevi de 

üstlenmiş ve bütün bunları başarıyla sergilemiş, dinleyiciyi etkilemeyi başarmıştır. 

Yurtdışındaki konserlerde, dinleyicide büyük bir beğeni, sevgi, ilgi ve hayranlık 

yaratmışlardır. Bilim mensuplarına pekçok bilgi ve örnekler sunmuş, çalgı 

aletlerimizi tanıtmış, üniversitelerde bilgilendirmelerde bulunmuş, disk kayıtları 

yapmış, milli ve milletlerarası festivallerde görevler almıştır. 

İcra Heyeti, resmi veya özel bayram ve törenlerde konserler vermiştir. 

İstanbul Radyosu’nda yaptığı izahlı(açıklamalı)programlar ile halkı bilinçlendirmiş, 

pek çok örnek sunmuş, önemli bir yayın hizmetinde bulunmuştur. Bütün bunlar 

topluluğun kazandırdığı değerlerdir. 

Yine topluluk, müzik dünyasına halk müziği alanında pek çok öğretmen, 

sanatçı, profesyönel ses ve saz icracısı yetiştirmesi bakımından çok önemlidir. 

Verilen bütün bu konserler, halk müziği, kültürümüz ve folklorümüz adına 

musikimizin gelecek kuşaklara da taşınması açısından topluluğu çok önemli 

kılmaktadır. 

Bugün İÜ’ne bağlı olarak çalışan topluluk, yürütülen politikalar ve 

imkânların kısıtlı olması nedeniyle, zamanla emekli olan ve vefat eden sanatçıların 

yerine kadro açılıp, yeni eleman alımı yapılmadığı için giderek zayıflamıştır. Konser 

talebi olduğu zaman, dışarıdan gönüllü sanatçı takviyesiyle konserleri 

gerçekleştirmektedir. Bugün şef Esat Kabaklı yönetiminde ve on üç kişilik 

kadrosuyla, İstanbul-Kadıköy’de çalışmalarını sürdürmektedir. 
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8. SONUÇ 

 

Bu tezde; Darülelhan’dan, İÜ Devlet Konservatuvarı’na uzanan süreçte: 

● Türk müzik tarihi içindeki yeri ve önemi; 

● Ulusal müzik kültürümüze sağladığı sosyo-kültürel ve müzikal kazançlar; 

● Dünya müzik literatürüne kazandırdıkları, örnekleriyle tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Darülelhan, 1914’te İstanbul’da kurulmuş olan ilk musiki okuludur. Ardından 

“İstanbul Konservatuvarı” ve “İstanbul Belediye Konservatuvarı” adlarıyla 

çalışmalarına devam etmiş; 1986 yılında da İstanbul Üniversitesine bağlanarak “İÜ 

Devlet Konservatuvarı” adını almıştır. Halen, İstanbul/Kadıköy’de çalışmalarını 

sürdürmektedir. Batı Müziği ağırlıklı eğitim verilmekte, Türk Müziği ve Halk 

Müziği eğitimi ise yarı zamanlı uygulanmaktadır. 

Kurulduğu dönemden itibaren, halk müziğine ilişkin ilk hareket de yine 

Darülelhan kurumu tarafından başlatılmıştır. Musa Süreyya Bey’in müdürlüğü 

döneminde, 1922 Ekim’inde bir anket çalışması başlatılmış, hazırlanan on dört soru 

ve iki bin kadar fiş Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Anadolu’ya ilgili kişilere 

gönderilmiştir. Daha sonra Darülelhan’a gönderilen notalardan seksen beş tanesi iki 

defter halinde yayımlanmış ve halk müziği repertuarına kazandırılmıştır.  

Anket çalışmalarının devam ettiği sıralarda, resmi olarak ilk derleme gezisi de 

gerçekleştirilmiştir. 1925 yılında, Maarif Vekâleti Hars(Kültür)Dairesi Müdürü 

Hamit Zübeyir Koşay’ın girişimleriyle Seyfettin ve Mehmet Sezai Asaf(Asal) 

kardeşler, halk ezgilerini derlemek ve notaya almak için Batı Anadolu’ya 

gönderilmiştir. Darülelhan çalışmalarının dışında, bakanlık adına yapılmış olan bu 

derleme gezisinde derlenen ezgilerden yetmiş altı tanesi, 1926 yılında, Yurdumuzun 

Nağmeleri adı altında yayımlanmıştır.  

1926 yılında, İstanbul Belediye Konservatuvarı bünyesinde ve Yusuf Ziya 

Demirci’nin müdürlüğü döneminde ilk derleme gezileri gerçekleştirilmiştir. 

Anadolu’ya yapılan derleme gezilerinde bine yakın halk ezgisi ve türkü derlenmiş ve 

gün ışığına çıkartılmıştır. “Darülelhan Anadolu Halk Şarkıları Külliyatı” (Halk 
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Türküleri-İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı) adıyla on iki defter halinde 

yayımlanmıştır. 

Darülelhan derlemelerini içeren iki kitap da Mahmut Ragıp Gazimihal 

tarafından yayımlanmıştır. Bunlardan biri; ilk üç derleme gezisini içeren “Anadolu 

Türküleri ve Musiki İstikbalimiz” (1928), diğeri ise dördüncü derleme gezisinin 

raporu sayılabilecek “Şarkî Anadolu Türkü ve Oyunları” (1929) adlı kitaplarıdır.  

15. defter ise Adnan Saygun tarafından “Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir 

Horon” adıyla yayımlanmıştır.  

Bunun yanı sıra, Darülelhan konservatuvarının yayınları arasında, Alaturka 

Musiki Tasnif ve Tespit Heyeti’nin yayınları da önemli bir yer tutmaktadır. 

“Darülelhan Külliyatı” adı altında yayımlanmaya başlayan yüz yirmisi Osmanlıca 

toplam yüz seksen yaprak nota (Mevlevî Ayinleri, Bektaşî Nefesleri, Mevlut 

Tevşihleri, İlâhiler, Zekâi Dede Külliyatı); yedi sayı yayımlanan “Darülelhan 

Mecmuası”  bu yayınlardan bazılarıdır.    

Yine Türk Halk Müziği alanında 1926’da yapılan bu derleme gezilerinde, ilk 

defa sinema kamerası kullanılarak halk oyunları (Bar ve Cirid) filme alınmıştır.  

Yusuf Ziya Demirci, 1926 yılındaki ilk derleme gezisine nasıl çıkıldığını ve 

Kozanoğlu türküsünün nasıl derlendiğini hatıralarında anlatmıştır. İlk defa 

“Fonograf” kullanılarak türküler derlenmiş ve disklere kaydedilmiş, notaları 

bastırılarak yayımlanmıştır. Mahalli sanatçıların seslerinden disklere kaydedilmiş, 

repertuarımıza kazandırılmıştır. Yine Yusuf Ziya Demirci, “Anadolu Köylerinin 

Türküleri/Köy Halk Türküleri” adlı kitabında ve “Musiki Ansiklopedisi Dergisi”nde 

yazmış olduğu bir makalede de fonografla derlenen ilk türkü olan “Kozanoğlu” 

türküsüne yer vermiştir.  

Ayrıca derlenen ve yayımlanan bu türküler, Klâsik Türk Müziği Sanatçıları 

tarafından beğenilerek “Columbia” firmasında, 78 devirli taş plâklara okunmuş ve 

dinleyiciye sunulmuştur. Columbia plâk şirketinin Türkiye temsilcileri olan 

Blumenthal Biraderler, Türk musikisine ve kültürüne çok önemli hizmetlerde 

bulunmuştur. Bazı türkü ve ezgiler, Türk Müziği İcra Heyeti tarafından “Milli 

Anadolu Havaları” ve “Milli Raks Parçaları” adları ile seslendirilmiştir. Bu 

plâkların yarısı halk türkülerinden oluşmuştur. Geriye kalanı koronun okuduğu sözlü 

eserlerdir. Pek az sayıda saz eseri yayımlanmıştır. Konservatuıvar için doldurulan bir 

de ticarî olmayan plâklar vardır. Bunlardan çoğu bir plâğa sığmayacak kadar uzun 

olan ayin, kar, murabba, semai gibi nazım şekillerinde bestelenmiş eserlerdi. Bu 

plâklar büyük olasılıkla Columbia stüdyolarında kaydedilmiş ve özel olarak 
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numaralandırılmış, konservatuvar arşivi için az sayıda basılmıştır. Bu dizi plâkların 

amacı, en yetkili kaynaklardan derlenip notaya alınan eserlerin en iyi hanende ve 

sazendelerce en doğru biçimde okunması ve plâklarla gelecek kuşaklara aktarılması 

olmuştur.  

Yine yurtdışında, Tunus, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’da 

verilen konserlerin yanı sıra, orada akademik düzeyde yapılan brifingler ve disk 

kayıtları, konferanslar, radyo etkinlikleri, halk çalgılarımızla verilen icra örnekleri,  

solistlerimizin okuduğu türkülerden örnekler de dünya müzik literatürüne 

kazandırdıkları önemli veriler olmuştur.  

Ayrıca TRT İstanbul Radyosu’nda, İÜ THM Topluluğu olarak yapmış 

oldukları “İzahlı Radyo Programları” (açıklamalı) halkı bilgilendirmiş ve bilinçli bir 

THM dinleyicisi yaratmaya çalışmışlardır.  Bu kayıtlar da Halk Müziği camiasına 

kazandırdıkları değerlerdir.  

İstanbul Belediye Konservatuvarı THM Topluluğu (İcra Heyeti) olarak 

geçmişte çok büyük bir sosyaliteye sahip olmuş ve seçkin insanların, köşe 

yazarlarının, basının düzenli takip ettiği bir topluluk olmuştur. Belediyeye bağlı 

olduğu dönemde, en parlak günlerini yaşamıştır.  

Darülelhan’dan, İÜ Devlet Konservatuvarı’na uzanan süreçte konservatuvar, 

her zaman, musikinin gelişimi ve sonraki kuşaklara taşınabilmesi açısından çok zor 

şartlarda, büyük bir özveriyle çalışan, önemi ve hizmetleri büyük olan bir musiki 

okulu olmuştur.  

Konservatuvarların amacı musiki değerlerini korumaktır. Fakat Darülelhan; 

musikiyi korumanın yanı sıra, araştırmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmıştır. En 

köklü konservatuvar olması bakımından musikinin temel taşı olmuş, ülkemizde sanat 

yaşamının oluşmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bünyesinde bulundurduğu 

Sanat Toplulukları, uzman öğretici kadrosu ile kaynak kurumlardan biri olmuştur. 

Eğitim-Öğretim alanında büyük hizmetler vermiş, öğrenci ve sanatçılara icra imkânı 

sağlamış, pek çok sanatçı, öğretmen, araştırmacı, teorisyen yetiştirmiş, bünyesindeki 

Halk Müziği ve Türk Müziği sanat toplulukları ile halka düzenli ve ücretsiz müzik 

hizmetleri sunmuştur. Konservatuvarın sanat toplulukları bünyesinde yer alan Türk 

Halk Musikisi Topluluğu, kurulduğu dönemden bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında 

pek çok konser vermiş, ülkemizi, halk musikisi ve folklorümüzü, kültürümüzü 

yaymak, tanıtmak, sevdirmek adına büyük bir misyon üstlenmiş, bunu en iyi icra 

şekliyle gerçekleştirmiştir.  
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Ayrıca konuk sanatçılar ve konuk halk oyunları ekiplerini halkla buluşturmuş, 

tiyatral olarak çeşitli mizansenler sunmuş ve halk müziğini koral sahneleme 

teknikleriyle görsel şölene çevirmiş, halk musikisini konser salonlarına taşıyan ilk 

topluluk olarak zihinlerde yer etmiştir. Yetiştirdiği sanatçılar pek çok sanat 

kurumunda görev yapmış ve hâlâ yapmaktadır. 

1986 yılında İstanbul Üniversitesi’ne devredilmiş, İÜ Devlet Konservatuvarı 

THM Topluluğu adını alarak çalışmalarını sürdürmüştür. Üniversitenin istediği 

yerlerde konserler vermiştir. 

Bugün Şef, Esat Kabaklı yönetiminde, on üç kişilik kadrosuyla çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Üniversiyete bağlandıktan sonra, yürütülen politikalar ve sınırlı olan imkânlar 

sebebiyle, THM İcra Heyeti, emekli olan ve vefat eden sanatçıların yerine kadro 

açılmadığı ve eleman alımı yapılmadığı için, giderek zayıflamıştır. O dönemde 

sanatçılar, Türk Müziği İcra Heyeti ve Türk Halk Müziği Topluluğu olarak, İÜ‟ nin 

değişik fakültelerinde, Anadolu’da, yüksek öğrenimin bütün üniversitelerinde 

konserler vermek istemiş ve pek çok önerilerde bulunmuş olsa da, bu öneriler 

üniversite yönetimine kabul ettirilememiştir. Bu yüzden pek çok sanatçı da İcra 

Heyeti’ndeki görevlerini bırakarak, radyoyla bağlantılı olduğu için radyoda 

çalışmaya devam etmiştir. İcra Heyetleri pasifize edilerek erimeye terk edilmiştir. 

İcra Toplulukları, üniversite bünyesine uymamış ve uyması için sanatçılara “Öğretim 

Elemanı” unvanı verilmiştir. Bu ise çarpık bir durum arzetmiştir. Konser programları 

azalmıştır. Talep olduğu zaman dışarıdan gönüllü sanatçı takviyesi yapılarak 

konserler gerçekleştirilmektedir.  

Geçmişten günümüze, Türk Müzik Tarihi içerisinde önemi büyük olan İÜ 

Devlet Konservatuvarı ve bünyesinde bulunan Halk Musikisi Topluluğu, her zaman 

halk müziğine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu topluluk, sanatçı alımı yapılarak 

yeniden canlandırılmalı, yaşatılmalı ve yok olmakla karşı karşıya bırakılmamalıdır. 

Toplulukta görev alan sanatçılar da bu endişeyi taşımaktadırlar.  
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