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TAKDİM	

Yıllar,	insanların	hayatlarında	olduğu	gibi	aynı	zamanda	toplum	ve	milletlerin	kaderlerini	teşkil	
eden	dönüm	noktalarının	oluşumunda	da	büyük	bir	önem	arz	etmiştir.	1976	yılı,	ülkemizde	Türk	
musikisi	kültürünün	Devlet	Konservatuarı	adıyla	kimlik	kazanarak,	eğitimle	ve	bu	suretle	insanla	
buluştuğu	ve	bu	öneme	haiz	olarak	da	üstünde	nefes	aldığımız	derin	mirasın	yeşermeye	başladığı	
yıl	olarak	tarihteki	yerini	almıştır.		

1982	yılından	bu	yana	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	uhdesi	altında	musiki	ve	sanat	kültürümüzün	
hazinelerini	 nesillere	 aktarmanın	 sorumluluğu	 ve	 mutluluğunu	 yaşayan	 Konservatuarımız;	
bugün,	21.	 yüzyılın	diliyle	 aynı	heyecan	ve	 ideali,	 öğrencileriyle,	 insanımızla	 ve	 tüm	 insanlıkla	
paylaşmanın	gururunu	da	beraberinde	yaşamaktadır.		

Sayfalarında,	 kuruluşundan	 bu	 yana	 geçirdiği	 farklı	 dönemlerle	 birlikte	 eğitim	 anlayışına,	
müfredatlarına,	 ders	 planlarına	 ve	 ülkemiz	 genelindeki	 Konservatuarlar	 ve	 müzik	 sektörü	
içindeki	etkilerine	dair	birçok	önemli	konuya	ışık	tutacak	bilgi,	belge	ve	doküman	bulabileceğiniz	
bu	 kıymetli	 eserin;	 aynı	 zamanda,	 üstat	 ve	 duayen	 hocalarımız	 tarafından	 da	 hatıraları	 ve	
yaşanmışlıklarıyla	ölümsüzleştirilmesi	ise	mutluğumuza	mutluluk	katmıştır.					

Bu	duygularla,	kurucu	Müdürümüz	Prof.	Dr.	Ercümend	Berker	Hoca	nezdinde	kurucu	kadromuzu,	
üstatlarımızı	ve	bu	güne	değin	okulumuza	emeği	geçmiş	rahmete	intikal	eden	bütün	hocalarımızı,	
değerlerimizi	hürmet	ve	rahmetle	anıyor;	hayatta	olan	hocalarımıza	da	saygıyla,	sağlıkla	güzel	bir	
ömür	diliyorum.	

Sanata	 ve	 musiki	 kültürümüze	 olan	 tam	 destekleriyle	 İTÜ	 Rektörlüğümüze	 ve	 Müzikoloji	
Bölümümüz	nezdinde	şüphesiz	ki	başından	sonuna	büyük	bir	emeğin	mahsulü	olan	bu	kıymetli	
eserin	gün	yüzüne	çıkması	için	çalışan	değerli	akademik	kadromuza,	İTÜ	TMDK	ailesi,	camiamız	
adına	şükranlarımla,	teşekkürlerimi	sunuyorum.		

Saygılarımla…	

	
Prof.	Dr.	Ali	Tüfekçi	

İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Müdürü	
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ÖNSÖZ	

Sabahattin	 Ali’nin	 “Ses”	 adlı	 öyküsü	 ilk	 kez	 1937	 yılında	 bir	 dergide	 yayınlanmış	 ve	 üçüncü	
kitabına	 da	 adını	 vermiştir.	 Ali,	 bu	 öyküsünde	 Beyşehir’den	 Konya’ya	 giderken	 arıza	 yapan	
kamyon	yolcularından	birisinden	dinlediği	bir	türkü	hadisesini	ve	devamında	bu	genci	bir	müzik	
mektebine	 aldırma	 çabasının	 hüsranla	 sonuçlanması	 konusunu	 işlemiştir.	 Büyük	 çaba	 ve	
yardımlarla	 elinde	 sazı	 ile	 konservatuar	 sınavına	 giren	 Sivaslı	 Ali’nin	 bu	 sınavda	 yaşadığı	
yabancılaşmayı	ve	ötekileştirilmesini	hüzünlü	bir	hikâye	ile	anlatır.	Binlerce	insanı	etkileyen	bu	
öykü	aynı	zamanda	bir	gerçeği	anlatmaktadır.	Konservatuarlar	Türk	Müziği	eğitiminin	başaldığı	
1976	yılına	kadar	sadece	Avrupa	çalgılarını	ve	müziğini	bünyesine	almıştır.	Türk	Musikisi	Devlet	
Konservatuarı’nın	 kurulması	 sadece	 ulusal	 müzik	 niteliğinden	 dolayı	 değil	 müzik	 eğitimine	
ulaşmanın	kolaylaşmasını	da	birlikte	getirmiş	ve	hayalden	gerçeğe	giden	bir	yol	açmıştır.	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı,	isminde	o	kadar	çok	anlamı	barındırır	ki;	değişen	müzik	ve	müzik	
eğitimi	 politikalarını,	 suni	 olarak	 yaratılan	 Türk-Avrupa	 müziği	 ayrımını,	 politik	 bir	 durumu,	
siyasal	 destekleri,	 Osmanlı’yı,	 Batılılaşma	 karşıtlığını	 ama	 Batılı	 olmayı,	 aristokrasiyi,	 ötekini,	
halkı	farklı	şekillerle	içine	almayı,	devletin	müzik	politikalarını	ve	ülkenin	siyasi	çalkantılarının	
müziği	 nasıl	 etkilediğini,	 her	 dönemin	 siyasi	 anlayışının	müziğe	 ve	müzik	 eğitimine	 yansımış	
halini,	yeni	yapıların	müzik	endüstrisini	nasıl	şekillendirdiğini… 
1983	yılından	beri	içinde	bulunduğum	ve	burada	anlatılanları	içeriden	biri	olarak	yaşadığım	İTÜ	
Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 (TMDK),	 kuruluş	 ismiyle	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı	 (İTMDK),	 müzik	 ve	 müzik	 eğitimindeki	 çelişkiler,	 sorunlar,	 başarılar	 ve	
farklılıkların	doğduğu	bir	kurumdur.	Osmanlı	İmparatorluğu	döneminde	başlayan	Avrupalılaşma,	
II.	Mahmut	döneminde	Mehterhanenin	feshi	ve	Mızıka-yı	Hümayun’un	kurulması	ile	giderek	artan	
bir	ivme	ile	kendini	göstermiştir.	Osmanlı	Devleti’nin	zayıfladığı	hatta	çöktüğü	bir	dönemde	üstün	
ve	gelişmiş	bir	müzik	olduğu	gerekçesi	ile	Avrupa’ya	dair	her	şey,	müzik	eğitimi	de	dahil,	kabul	
gördü.	 Cumhuriyet	 döneminde	 yaratılmaya	 çalışılan	 Avrupa-Türk	 sentezi	müzik	 yaratma	 fikri	
daha	sonra	Türk	müziğinin	tamamen	inkarına	hatta	eğitim	kurumlarında	yasaklanmasına	kadar	
evirildi.	Bu	süreçte	Türk	müziği	çeşitli	kurumlar	içinde	var	olmak	için	büyük	mücadeleler	verdi.	
Darülelhan’dan	 İleri	 Türk	 Müziği	 Devlet	 Konservatuarı	 Derneği’ne,	 musiki	 derneklerinden	 ev	
toplantılarına	kadar	yaşam	savaşı	devam	etti.	Oysaki	Avrupa	müziği	öğreten	eğitim	kurumlarında	
Türk	müziği	ötekileştirilmese	ve	kapılar	her	 iki	müziğe	de	açık	olsaydı,	müzik	çok	daha	özgür	
olacaktı.	Türk	müziğinin	ötekileştirilmesi	Türk	müziğine	olduğu	kadar	Avrupa’dan	ödünç	alınan	
çok	 sesli	 müziğin	 yaratıcılık	 sürecine	 de	 zarar	 verdi.	 Cumhuriyet	 döneminde	 güçlenen	müzik	
eğitim	kurumları	birleştirici	olsaydı	ve	her	türlü	müziğe	de	hoşgörü	ile	baksaydı	çok	daha	gelişmiş	
ve	 nitelik	 olarak	 yüksek	 ürünler	 ve	 kitle	 beğenisi	 yaratılmış	 olacaktı.	 TMDK’nın	 açılması	 ve	
müzikte	özgür	bir	ortam	yaratması,	aynı	zamanda	Türk	müziği	icra	alanında	büyük	boşluk	olması	
ve	liberalleşme	politikaları	ile	popüler	müzikteki	dönüşüm,	mezunlarının	etkin	olmasını	getirdi.	
İTDMK’nın	 kurulmasının	 ardından	 birçok	 şehirde	 Türk	 müziği	 konservatuarları	 kuruldu	 ama	
birçoğundaki	eğitim	hızlı	büyüme	ile	içinde	bazı	sorunları	beraberinde	getirdi.	Bugün	Türk	müzik	
eğitiminde	 bir	 dönüm	 noktası	 olan	 ve	 klasikten	 popüler	müziğe	 kadar	 pek	 çok	müzik	 türüne	
katkılarını	sunan	bir	kurum	olarak	bu	kitabın	temelini	oluşturmaktadır.	İşte	İTÜ	Türk	Musikisi	
Devlet	Konservatuvarı	tarihinin	bilinmeyen	yönleri	sözlü	tarih	ve	arşiv	çalışmaları	aracılığıyla	bu	
kitapta	yazıldı.	 
Öncelikle	hayatta	olan	ve	ilk	kuruluşta	bulunan	hocalara	ulaşılmaya	çalışıldı	ve	ilerleyen	süreçte	
ise	 okulun	 öğrencisi	 olmuş	 ve	 uzun	 yıllardır	 aynı	 kurumda	 ders	 veren	 ve	 çeşitli	 kurumlarda	
çalışan	mezunlarla	görüşüldü.	Aslında	ne	kadar	büyük	bir	ailenin	içinde	olduğumuzu	çalışmaya	
başlayınca	daha	çok	idrak	ettik.	Maalesef	hızla	devam	eden	görüşmeleri,	projenin	başlamasından	
bir	süre	sonra	Covid-19	salgını	kesti.	Salgının	bir	süre	sonra	dineceğini	düşünerek	bekledik	ancak	
halen	içinde	bulunduğumuz	durum	da	bize	bunun	biraz	daha	vakit	alacağını	hatırlattı.	Bu	nedenle	
kabul	eden	bazı	görüşmecilerimizle	çevrimiçi	görüşme	yaptık.	Bazı	hocalarımız	sağlık	ve	çeşitli	
nedenlerle	görüşmeyi	kabul	etmediler.	Herkese	ulaşıp	görüşmeler	yapmış	olmayı	gönül	isterdi,	
ancak	bunun	sonunun	gelmeyeceği	ve	salgın	nedeni	ile	bir	noktada	kesmemiz	gerekti.	Elinizdeki	
kitapta	 geleceğe	 köprü	 olacak	 bir	 çalışma	 yapma	 arzusunda	 olduğumuzdan	 yazım	 sırasında	
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objektif	 bir	 tutum	 içinde	 olmaya	 gayret	 edildi.	 Yapılan	 görüşmeler	 dışında	 görsel	 malzeme,	
yayınlar	ve	ulaşabildiğimiz	belgelerden	yararlanıldı.	 
Oldukça	uzun	bir	görüşmeci	 listesi	hazırlandı	ancak	proje	başlangıcından	 itibaren	yaşadığımız	
kayıplar,	görüşme	yapamayacak	kadar	hasta	olanlar,	görüşmek	istemeyenler	ve	en	önemlisi	araya	
giren	Covid-19	salgını	sebebi	ile	hedeflenen	kişilerin	hepsine	ulaşılamadı.	Tüm	bunlara	rağmen	
aşağıda	listesi	aşağıda	yer	alan	kişilerle	proje	ekibi	görüştüve	tüm	görüşmeler	kayıt	altına	alınıp	
çözümlemesi	 yapıldı.	 Onların	 anlatıları	 çalışmamıza	 rehber	 oldu,	 her	 birine	 ayrı	 ayrı	 teşekkür	
ederiz.	 
Proje,	on	iki	kişilik	ekip	tarafından	yürütüldü.	Bu	ekibin	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	
lisans	 veya	 lisans	 üstü	 eğitiminden	 geçmiş	 olması	 özellikle	 gözetildi.	 Bu	 ekipte	 İTÜ	 TMDK	
Müzikoloji	 ve	 Ses	 Eğitimi	 bölümlerinin	 öğretim	 elemanları	 dışında	 Medipol	 Üniversitesi	
Konservatuarı	öğretim	elemanı	da	görev	almıştır.	Türk	müziğinde	kurumsal	ve	kültürel	bellek	
açısından	önem	arz	 eden	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	
tarihinin	bilinmeyen	yönleriyle	sözlü̈	tarih	ve	arşiv	çalışmaları	aracılığıyla	yazılması	amacıyla	bu	
kitap	hazırlandı.	Onca	meşguliyet	içinde	kurum	tarihini	yazmak	için	canla	başla	çalışan	ve	projede	
görev	alanlar,	Prof.	Dr.	Gözde	Çolakoğlu	Sarı,	Doç.	Dr.	Sinem	Özdemir,	Doç.	Dr.	Şeyma	Ersoy	Çak,	
Dr.	Öğr.	Üyesi	Eray	Cömert,	San.	Öğr.	Gör.	Süleyman	Şenel,	Öğr.	Gör.	Dr.	Serhan	Dilhan	Yavuz,	Öğr.	
Gör.	Serkan	Şener,	Uzman	Celal	Volkan	Kaya,	Arş.	Gör.	Günay	Koçhan,	Arş.	Gör.	Eylül	Doğan,	Arş.	
Gör.	Faruk	Çalışkan,	Arş.	Gör.	Elif	Özen,	Arş.	Gör.	Zehra	Yılmaz’dır.	Kurumsal	aidiyeti	yüksek	olan	
paydaşların	her	biri	projenin	içinde	aktif	çalıştı.	Oldukça	büyük	bir	iş	yükü	vardı	ancak	istekle	bu	
yük	paylaşıldı,	görüşmeler	yapıldı,	kütüphane	ve	arşivlerde	çalışıldı,	bu	görüşmelerden	makaleler	
üretildi.	Ortaya	bir	belgesel	hazırlama	çalışması	ile	elinizdeki	kitap	çıktı.	 
Proje	çalışanları	dışında	o	kadar	çok	teşekkür	edilecek	kişi	var	ki	bu	çalışmada...	Bizim	için	değerli	
zamanlarını	 ayıran	 ve	 evlerini	 açan	 görüşme	 yaptığımız	 değerli	 öğretim	 elemanları	 ve	
çalışanlarımıza,	 Ercümend	 Sadi	 Berker	 arşivini	 açan	 Av.	 Beyza	 Koral’a,	 görüşmeleri	 bazen	
kütüphanede	 yapan	 bazen	 de	 kilometrelerce	 yol	 kat	 ederek	 evlere	 giden	 proje	 çalışanlarına,	
teknik	sorunları	halleden	ve	görüşmeleri	yazıya	geçiren	projede	yer	alan	araştırma	görevlileri,	
yazıya	 geçirmede	 ve	 görüşme	 anında	 yardımcı	 olan	müzikoloji	 öğrencileri	 Gökhan	 Taş,	 Cihan	
Yaygın,	 İrem	 Çevik,	 Minen	 Çalış,	 Cevher	 Sarıgül	 ve	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi’ne,	 TMDK	
Müdürlüğü’ne,	TMDK	kurucularına,	yaşayan	ve	vefat	eden	tüm	emektar	hocalarına,	memurlarına	
çok	teşekkür	ederim.	 
Kurucularımızı	minnet,	sevgi	ve	saygıyla	anıyorum.		

 
Prof.	Songül	Karahasanoğlu 

Ortaköy,	2021 
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Görüşme	
Numarası	

Görüşme	
Tarihi	 Görüşülen	Kişi	 Görüşmeci	ve	Teknik	Ekip	 Görüşme	Yeri	

1	 27.11.2018	 Necati	Giray	 Serkan	Şener,	Dilhan	Yavuz,	Faruk	
Çalışkan	

Maçka/İstanbul	

2	 28.11.2018	 Abdi	Coşkun	
Songül	Karahasanoğlu,	Sinem	
Özdemir,	Dilhan	Yavuz,	Cihan	
Yaygın	

Maçka/İstanbul	

3	 03.12.2018	 Fikret	Değerli	 Songül	Karahasanoğlu,	Günay	
Koçhan,	Eylül	Doğan	 Maçka/İstanbul	

4	 10.01.2019	 Lale	Sezer	
Süleyman	Şenel,	Faruk	Çalışkan,	
Serhan	Dilhan	Konan,	Günay	
Koçhan,	Cihan	Yaygın	

Maçka/İstanbul	

5	 31.01.2019	 Yücel	Paşmakçı	
Süleyman	Şenel,	Elif	Özen,	Günay	
Koçhan	 Maçka/İstanbul	

6	 06.02.2019	 Erol	Deran	 Şeyma	Ersoy	Çak,	Faruk	Çalışkan,	
Elif	Özen	

Haliç	
Konservatuarı/	
İstanbul	

7	 22.02.2019	 Sadun	Aksüt	
Süleyman	Şenel,	Şeyma	Ersoy	Çak,	
Günay	Koçhan	 Maçka/İstanbul	

8	 04.03.2019	 Ruhi	Ayangil	
Songül	Karahasanoğlu,	Günay	
Koçhan	 Maçka/İstanbul	

9	 08.03.2019	 Şerife	Güvençoğlu	 Gözde	Çolakoğlu	Sarı,	Günay	
Koçhan	 Maçka/İstanbul	

10	 26.03.2019	 Feridun	Öney	 Gözde	Çolakoğlu	Sarı,	Günay	
Koçhan	

Maçka/İstanbul	

11	 18.09.2019	 Serdar	Öztürk	 Süleyman	Şenel,	Günay	Koçan	 Maçka/İstanbul	

12	 08.10.2019	 Serap	Baltutan	
Gözde	Çolakoğlu	Sarı,	Sinem	
Özdemir	Göçeri,	Günay	Koçhan	 Maçka/İstanbul	

13	 08.10.2019	 Esin	Şentürk		
Gözde	Çolakoğlu	Sarı,	Sinem	
Özdemir	Göçeri,	Günay	Koçhan		 Maçka/İstanbul	

14	 14.10.2019	 Cihat	Aşkın	 Günay	Koçhan	 Maçka	/	İstanbul	

15	 21.10.2019	 Serhat	Sarpel	 Eray	Cömert,	Günay	Koçhan		 Maçka/İstanbul	

16	 23.09.2019	 Necip	Gülses	 Süleyman	Şenel,	Günay	Koçhan		 Maçka/İstanbul	

17	 23.09.2019	 Gamze	Tüfekçi	 Süleyman	Şenel,	Günay	Koçhan		 Maçka/İstanbul	

18	 30.10.2019	 Erol	Sayan	
Gözde	Çolakoğlu	Sarı,	Şeyma	
Ersoy	Çak	 Kartal/İstanbul	

19	 06.03.2020	 Tülay	Örser	 Süleyman	Şenel,	Faruk	Çalışkan,	
Elif	Özen	

Göztepe/İstanbul	

20	 06.03.2020	 Arif	Sağ	 Süleyman	Şenel,	Faruk	Çalışkan,	
Elif	Özen	

Bostancı/İstanbul	

21	 06.03.2020	 Yavuz	Top	
Süleyman	Şenel,	Faruk	Çalışkan,	
Elif	Özen	

Karasu/	
Adapazarı	



 x 

22	 11.03.2020	 Ayten	Yavaşça	
Songül	Karahasanoğlu,	Sinem	
Özdemir	Göçeri,	Günay	Koçhan		 Maçka/İstanbul	

23	 30.07.2020	 İncila	Bertuğ	 Şeyma	Ersoy	Çak	 Çevrimiçi	
Görüşme	

24	 24.11.2020	 Kerim	Soysal	 Songül	Karahasanoğlu,	Eylül	
Doğan	

Çevrimiçi	
Görüşme	

25	 10.12.2020	 Çetin	Körükçü	 Songül	Karahasanoğlu,	Eylül	
Doğan	

Çevrimiçi	
Görüşme	

26	 07.11.2020	 Tülin	Yakarçelik	 Sinem	Özdemir,	Esin	Şentürk	
Telefon	
Görüşmesi	

27	 15.12.2020	 Cihangir	Terzi	
Songül	Karahasanoğlu,	Faruk	
Çalışkan,	Eylül	Doğan,	Zehra	
Yılmaz	

Çevrimiçi	
Görüşme	

28	 18.02.2021	 Yalçın	Tura		 Songül	Karahasanoğlu	 Yazılı	Görüşme		
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GİRİŞ 

Osmanlı	İmparatorluğu'nun	son	yüzyılında	başlayan,	Türkiye	Cumhuriyeti'nin	kurulması	ile	gün	
yüzüne	 çıkan	 ve	 dönemin	 milliyetçilik	 akımının	 etkisi	 ile	 müzik	 politikasında	 değişimler	
görüyoruz.	Ulus-devlet	yaratmanın	gereklerinden	biri	öz-musikiyi	tespit	etmek	ve	modernleşme	
adımlarını	 çok	daha	önceden	yaşayan	Batıyı	 örnek	almaktır.	Hedefte	kendi	halk	müziğimiz	 ile	
Avrupa	müziği	harmanlayan	ve	böylece	batılı	ve	modern	bir	toplum	olma	vardı.	Avrupa	müziği	
çok	sesli	ve	tekamül	etmiş	bir	müzikti	ve	buna	kendi	kültürel	değerlerimizi	kullanarak	ulaşmak	
gerekiyordu.	Bu	anlayışla	Avrupa	çok	sesli	müziğini	öğretecek	konservatuarlar	kuruldu	ve	Milli	
Eğitim	müfredatları	değiştirildi.	Ardından	 senfoni	orkestraları	 ve	opera	 ile	bu	müzik	ve	 sahne	
gösterilerinin	icra	edileceği	yeni	mekanlar	açıldı.	Radyolardan	çok	sesli	müzik	icraları	daha	çok	
duyulur	oldu	ve	kısa	bir	 süre	 için	ulusal	müzik	 radyolardan	yasaklandı.	Toplanan	halk	müziği	
malzemesi	ile	çok	sesli	müzik	teknikleri	ile	kullanılarak	yeni	besteler	yapılarak	çok	sesli	müziği	
topluma	 sevdirilip	 ve	 yaygınlaşması	 amacı	 güdülür.	 Bu	 çabalar	 devam	 ederken	 1950'lerden	
itibaren	başlayacak	Demokrat	Parti	ve	sonrası	iktidarlarının	toplumsal	hayata	bakışı	müzikte	de	
kendini	gösterdi.	Demokrat	partinin	 iktidara	geldiği	yıldan	1960	yılına	değin	köyden	kente	de	
göçün	etkisi	ve	radyo	yayınlarındaki	çeşitlilik	Türk	müziklerinin	de	popüler	müzik	yayınları	içinde	
yer	 alması	 büyük	 oranda	müzikal	 değişiminin	 bir	 parçası	 oldu.	 Bir	 yanı	 ile	 resmi	 kurumların	
senfonik	ve	oda	orkestraları	 ile	yaptıkları	çok	sesli	müzik	diğer	yandan	radyodan	yapılan	yeni	
şekillenmiş	ve	 şehir	ortamına	uydurulmuş	Türk	Müziği’nin	 solo	ve	koro	 icraları,	diğer	yandan	
müzik	 sektörünün	 katkıları	 ile	 popüler	 müziğin	 yükselişi,	 eğlence	mekanlarının	 çoğalması	 ile	
farklı	bir	müzik	ortamına	dönüşmeye	başladı.	Bu	müzikal	değişim	dönemin	siyasi	ortamından	da	
büyük	 oranda	 etkilendi.	Özellikle	 demokrat	 partinin	 iktidarı	 ile	 göz	 ardı	 edilen	Osmanlı	 saray	
müziği	 yeniden	 görünürlük	 kazanmaya	 başladı.	 Bu	 durum	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	
Derneği’nin	 kurulması	 ve	 1975	 yılında	 Türk	 müziği	 Devlet	 Konservatuarının	 kurulması	 ile	
görünürlük	kazandı.	 
Milli	Eğitim	Bakanlığı’na	bağlı	olarak	3	Mart	1976	tarihinde	eğitime	başlayan,	daha	sonra	Kültür	
Bakanlığı’na	 devredilen,	 1979	 yılında	 kapatılma	 tartışmalarının	 yoğunlaştığı,	 1982	 yılında	 ise	
Yüksek	 Öğretim	 Kurumu	 kapsamına	 alınan	 TMDK,	 Cumhuriyet	 dönemi	 sonrası	 Türk	 müziği	
eğitimi	veren	ilk	kurum	olma	özelliğini	taşımaktadır.	Dönemin	panoramasından	ve	farklı	siyasi	
görüşlerinden	 etkilenen	 bir	 kurumdur	 ve	 ardı	 sıra	 birçok	 Üniversite	 bünyesinde	 kurulan	
konservatuarlar	TMDK’nın	takipçisi	olmuştur. 
İşte	tüm	bunlarla	birlikte	yola	çıkan	proje	ekibi	daha	önce	detaylı	olarak	yazılmamış	olan	kurum	
kültürünü	 tarihsel	 veriler	 ışığında	 ele	 alarak,	 objektif	 bir	 tarihçe	ortaya	koyma	amacını	 taşıdı.	
Sözlü	tarih,	arşiv	ve	literatür	taraması	olmak	üzere	üç	temel	araştırma	yöntemi	kullanıldı.	Yapılan	
görüşmelerle	tanıkların	anlatımları	ses	ve	görüntü	kayıtlarıyla	bir	arşiv	malzemesi	haline	getirildi.	
Ancak	 Covid-19	 salgının	 ortaya	 çıkması	 projeyi	 olumsuz	 yönde	 etkiledi	 çünkü	 yüz	 yüze	
görüşmeler	kesintiye	uğradı.	Bazı	görüşmelere	çevrimiçi	olarak	devam	edildi.	Bu	görüşmelerin	
kayıtları	metin	transkripsiyonları	yapıldı	ve	bunlar	tarih	yazımında	kullanıldı. 
Elinizdeki	kitap	bu	süreci	irdeleyen	kuruluşun	nedenlerini	anlamaya	çalışan	bir	anlayış	ile	yola	
çıkmış	 ve	 İTÜ	 Bilimsel	 Araştırmalar	 Kuruluşu	 tarafından	 desteklenen	 bir	 projenin	 ürünüdür.	
Okuyacağınız	makaleler	TMDK	üzerinde	alınan	kararlarla	kuruluş	dönemine	ışık	tutacak	dönemin	
panoramasından	ve	farklı	siyasi	yaklaşımlarından	etkilenen	bir	kurumun	yapılanmasına	tanıklık	
edilmesini	sağlayacaktır.	Kurum	tarihinin	bugüne	kadar	sadece	belli	isimler	ve	belgeler	ışığında	
yazıldığı,	 ancak	 farklı	 kaynakların	 da	 birincil	 durumda	 olabileceğini	 de	 göz	 önünde	
bulundurularak,	 kuruluş̧	 hareketinde	 yer	 alan	 kişilerin	 bilgilerine	 başvuruldu.	 Sözlü	 tarih	
çalışması	 temel	 alınarak	 kurum	 kültürünü	 destekleyecek	 olan	 bu	 kitap	 bireysel	 belleklerden	
faydalanılarak	kolektif	belleği	yakalamayı	hedefledi.	Yapılan	sözlü	tarih	çalışması	 ile	görüşülen	
kişilerin	 anlatımlarından	 oluşan	 bir	 derleme	Tanıkların	 Anlatımıyla	 Kuruluş	 Öyküsü	 başlığı	 ile	
Songül	Karahasanoğlu	ve	Celal	Volkan	Kaya	tarafından	toparlandı.	 
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Dilhan	 Yavuz	 ve	 Elif	 Özen’nin	 ortak	 kaleme	 aldıkları	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarını	
Hazırlayan	Kurumlar	ve	Bireysel	Çalışmalar	başlıklı	yazı	Cumhuriyet	döneminde	devletin	kültür	
politikalarıyla	 somutlaşan	 modernleşme	 hareketlerinin	 eğitim	 kurumları	 üzerindeki	
izdüşümünün	anlaşılması	amaçladı.	Değişen	yüzyıllarda	devletin	kurumsallaşan	eğitim	birimleri	
olarak	 sayabileceğimiz	 medrese,	 Enderûn,	 Mevlevihane,	 Mızıka-yı	 Hümâyun,	 Darülelhan,	 özel	
cemiyetler	gibi	eğitim	kurumlarının	musiki	eğitiminin	sürekliliğinde	nasıl	bir	rol	üstlendiği	ve	bu	
kurumlara	 yönelik	 düzenlemelerin	 değişen	 yüzyıllar	 boyunca	 hâkim	 olan	 ideolojisini	 nasıl	
yansıttığını	sorguladı.	 
Sinem	Özdemir	Göçeri,	Gözde	Çolakoğlu	Sarı	kaleme	alınan	ortak	yazarlı	TMDK’nın	kuruluşunun	
arkasında	yer	alan	önemli	bir	isim	üzerinde	duruluyor,	Hüseyin	Sadettin	Arel	Ekolünün	Kurumsal	
İzleri	 başlıklı	 makale	 ile	 öncelikle	 Hüseyin	 Sadettin	 Arel’in	 hukukçu,	 besteci,	 yazar	 ve	 müzik	
teorisyeni	 kişiliği	 kısaca	 ele	 alınacak,	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	 ve	 İleri	 Türk	 Musikisi	
Konservatuarı	 Derneği’ndeki	 görevleri	 dönemsel	 belgeler	 ve	 birincil	 kaynaklar	 doğrultusunda	
sunulacaktır.	Belgelerin	sunumundan	sonra	söz	konusu	kurumlardaki	eğitim	ekolünün	İTÜ	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı’na	yansımaları	yorumlandı. 
Eray	 Cömert	 ise	 belgelere	 dayanan	 yazısını	 kütüphanelerde	 çalışarak	 belgeleri	 İstanbul	 Türk	
Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 başlığı	 ile	 arşiv	materyallerini	 bir	 arkeolog	 gibi	 çalışarak	 ortaya	
çıkardı	ve	okura	oldukça	geniş	bir	yazı	ile	sundu.	 
Faruk	 Çalışkan,	 Eylül	 Doğan,	 Zehra	 Yılmaz’ın	 birlikte	 hazırladıkları	 Belgeler	 ve	 Anlatılarla	
Kuruluşundan	Günümüze	İTÜ	TMDK	Ders	Planları	başlıklı	yazıda	kırk	beş	yıllık	süreçte	TMDK’da	
uygulanan	ders	planları,	kuruluş	ilkelerine	sadık	kalmak	suretiyle	birçok	kez	güncellendi.	Açıldığı	
1976’dan	 İTÜ’ye	 bağlandığı	 1982	 yılına	 kadarki	 yapılanma	 dönemi,	 üniversiteye	 adaptasyon	
sürecini	 kapsayan	 1982-2000	 dönemi	 ve	 2000	 sonrası,	 TMDK’nın	 ders	 planlarındaki	 dönüm	
noktalarını	irdelediler.	 
Şeyma	 Ersoy	 Çak	 başka	 bir	 noktadan	 mezun	 öğrencilerin	 1990’lar	 Türkiye’sinde	 Pop	 Müziğe	
Kurumsal	 Etki	 Bağlamında	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 Örneği	 başlığı	 ile	 inceldi	
makaleye	 dönüştürdü.	 1990’lı	 yıllarda	 pop	 müzik	 türünün,	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı	mezunlarının	 piyasa	 koşullarına	 entegrasyonu	 ve	 statü	 kavramı	 bağlamında	 iki	
uçlu	olarak	incelendiği	araştırmada;	yarı	yapılandırılmış	sorular	kapsamında	sözlü	tarih	yöntemi	
kullanılmış,	 literatürde	 yer	 alan	 veriler	 bağlamında	 pop	 müzik	 üretimleri	 değerlendirildi.	
Araştırma	 özelinde	 yapılan	 görüşmeler,	 konservatuarda	 eğitim	 gören	 ve	 1990’lı	 yıllarda	 aktif	
olarak	Türkçe	pop	müzik	piyasasında	yer	almış	isimler	arasından	seçildi. 
Günay	 Koçhan	 ise	 genel	 olarak	 konservatuarların	 kuruluş	 mantığını	 araştırdı.	 Konservatuar	
Kurumunun	Tarihçesi,	Dünyadan	Ve	Türkiye'den	Konservatuar	Örnekleri	İle	İstanbul	Türk	Musikisi	
Devlet	 Konservatuarı	 başlıklı	 makalesi	 ile	 sivil	 bir	 müzik	 eğitim	 kurumu	 olarak	 Avrupa’da	
Konservatuarların	gelişimi,	Türkiyedeki	Konservatuar	eğitimi	modellerini	de	etkileyen	Fransız	ve	
Rus	 Konservatuar	 ekolleri,	 20.	 yüzyılda	 konservatuarların	 tüm	 dünyada	 yaygınlaşmasının	
yerel/geleneksel	müziklere	etkileri	ve	konservatuarların	dönüşümü	ile	Türkiye’de,	İstanbul	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı’ndan	önce	kurulmuş	konservatuarlar	ve	bu	kurumların	TMDK’daki	
kurulmasına	olan	etkileri	anlatıldı. 
Elinizdeki	bu	kitapla	birlikte	akıllarda	olan	soruların	cevaplancağını	umuyoruz. 

	

Prof.	Songül	Karahasanoğlu 
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TANIKLARIN	ANLATIMIYLA	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	

Düzenleyenler:	Songül	Karahasanoğlu,	Celal	Volkan	Kaya	

İTMDK’dan	Önce	Türk	Müziğinin	Eğitim	Mekânları	

Ben	 çok	 hevesliyken,	 1949	 yılında	 babam	 Salih	Murat	 Uzdilek’in	 çok	 yakın	 arkadaşıydı.	 Salih	
Murat	Bey	 beni	 aldı	Hüseyin	 Saadettin	Bey’in	 evine	 götürdü.	 Efendim	orada	 tanıştım	Hüseyin	
Saadettin	Bey’le	(Arel),	Doktor	Suphi	Bey’le	(Ezgi),	Haydar	Sanal	Bey’le,	Ahmet	Çağan’la…	Laika	
Hanım’la	 (Karabey)	 tanbur	 derslerine	 başladım.	 Macide	 Hanım	 beni	 acele	 olarak	 Üsküdar	
Cemiyeti’ne	götürdü.	Emin	Bey	(Ongan)	dinledi,	beğenmedi	çalışımı.	İzzettin	Ökte	Bey’e	gönderdi.	
Ölümüne	kadar	da	bırakmadım	hocamı.	İzzettin	Bey’den	çok	istifade	ettim.	Bu	arada,	İleri	Türk	
Musikisi	Konservatuarı’nda	bir	 süre	çalıştıktan	sonra	 rahmetli	 Saadettin	Arel,	 rahmetli	Doktor	
Suphi	Ezgi,	rahmetli	Laika	Hocam,	rahmetli	Haydar	Sanal	Bey	oturuyorlar,	ben	imtihana	girdim.	
Üsküdar’da	Mihrimah	 Camii’nin	 arkası,	 Selmanağa	 çıkmazında	 çalışıyorduk.	 Bir	 ablamız	 vardı	
orada,	 Sıdıka	 Abla’nın	 evinde	 çalışıyorduk,	 Üsküdar	 Musiki	 Cemiyeti	 oradaydı.	 Daha	 evvel	
Toptaşı’nda.	Ben	oraya	gelmedim;	ben	Sıdıka	Abla’nın	evine	geldim	yani	Üsküdar	Musiki	Cemiyeti	
olarak.	Orası	harabe	gibiydi.	Biz	orayı	ihya	ettik	talebeler	hepimiz,	tuğlalar	taşıdık,	bilmem	neler	
yaptık.	Temizlikleri	bize	aitti	her	şey.	Çok	güzel	bir	ortamdı,	müthiş	bir	şey.	Hala	onun	hasretini	
çekerim,	arada	bir	gider	ziyaret	ederim.	Artık	zor	buluyorum.	Bu	arada,	öyle	çalışıyoruz,	orada	
derslere	gidiyoruz.	Arkadaşlarımız,	hepsini	saymak	biraz	zor	olur.	Hepsi	Üsküdar	Cemiyetinde,	
yani	o	dönemin	bütün	sazendeleri,	 solistlerinden	kıymetli	olanlar	Üsküdar	Cemiyeti’nden.	Ben	
sonra	piyasada	çalışmaya	başladım.	51’de	arkadaşlarla,	Hurşit	Ungay,	Cumhur	Yaşar	Geçergil,	ben,	
Turgut	İçten,	Ekrem	Erdoğan	saz	eserleri	çaldık.	Sadi	Yaver	Bey’in	topluluğuna	gittim	çalışmaya	
(Görüşme	No.	7).1	

Şimdi	 şöyle	 diyelim;	 bir	 defa	 repertuar	 dersi	 dendiği	 zaman	 Münir	 Nurettin	 Selçuk	 ve	 onun	
asistanı	Tülun	Korman,	Şefik	Gürmeriç	nazariyat	hocası,	Nevzat	Atlığ	Türk	müziği	solfeji	hocası,	
Şive	Onat	batı	müziği	hocası.	Ayrıca	Muazzam	Sepetçioğlu	edebiyat	derslerine	gelmişti.	Göksel	
Baykurt,	Nurten	Erpek,	onların	hepsi	orada	bize	de	hocalık	ettiler.	Hatta	bizim	öğrenciliğimizden	
bir	sene	evveline	kadar	Mesut	Cemil	de	orada	folklor	hocalığı	yapıyordu.	Sonra	folklor	dersi	için	
biz	Halil	Bedi	Yönetken	 ile	çalıştık.	Yani,	bizim	hocalarımız	bunlardı.	Rüştü	Eriç...	Ben	bunlarla	
birlikte	 büyüdüm,	 bu	 insanlarla	 beraber	 büyüdüm.	 İrfan	Doğrusöz	 koro	 şefiydi	 o	 zaman.	 Yani	
konsere	çıktığım	zaman	12	yaşındaydım,	bana	refakat	eden	sazların	arsında	Necdet	Varol,	Nezihe	
Engin	var.	Sonra	hiç	bilemezsiniz	ama	muazzam	bir	keman	ustası	vardı:	Agop	Derkoç.	İnanılmaz	
bir	icracıydı.	Bunların	hepsi	yetişmiş	mükemmel	elemanlar	tabii	ki.	Benim	ilk	tanıdığımda	Haydar	
Sanal	 hoca	 nazariyat	 hocasıydı,	 Mustafa	 Cahit	 Atasoy	 İleri	 Türk	 Müziği’nden	 tanıdıklarımdır.	
Ayrıca	beraber	olduğum	kişiler	Cinuçen	Tanrıkorur,	Akın	Özkan,	Sadun	Aksüt,	Gültekin	Aydoğdu	
genç	insanlar	olarak	oradaydılar	(Görüşme	No.	26).	

İleri	 Türk	 Müziği	 Konservatuarı	 Derneği...	 Arel,	 Hüseyin	 Saadettin	 Arel,	 Belediye	
Konservatuarında	 hem	 Türk	 müziği	 hem	 Halk	 müziği	 şey,	 Batı	 müziğinin	 şeyini	 yaparken,	
yönetimindeyken,	istediği	sonuçları	alamayınca	İleri	Türk	Müziği	Konservatuarı’nı	kurmuş	1948	
senesinde.	Orada	altı	yıllık	bir	eğitime	göre	de	bir	plan	yapmış	o	şekilde	de	devam	ediyormuş.	Ben	
işte	 geldiğim	 zaman	 o	 derslerin	 birçoğu	 azalmaya	 başlamıştı.	 Şartlar,	 bina	 sorunları	 vs.	
nedenlerden	dolayı.	Ben	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	derneğine	1971’de	başladım.	O	zaman	
orayı	 götüren	 Teoman	 Önaldı’ydı.	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği	 1948	 yılında	
kurulduğu	 zaman	 Arel	 dediğim	 gibi,	 aslında	 bence	 Atatürk’ün	 ideolojilerini	 gerçekleştirme	
yolundaki	en	doğru,	en	 isabetli	kararı	veren	kişidir.	Çünkü	o,	Batı	müziği	 taklidi	olan	bir	Türk	
Müziği	değil,	tam	aksine	çağdaş	bir	Türk	Müziği	yaratma	fikriyle	yola	çıkmış	bir	adam,	Hüseyin	
Saadettin	Arel.	Dolayısıyla	bir	sistem	kurmuş.	Ve	bugün	halâ	doğru	dürüst	rakibi	olmayan,	tedrise	
en	uygun	en	çok	kullanılan	sistem,	her	tarafta	kabul	edilmiş	bir	sistemi	yapmış.	Ben	tabii	Arel’in	

 
1	 Sadi	 Yaver	 Ataman’ın	 yönettiği,	 kurduğu	 ‘Memleket	 Havaları	 Ses	 ve	 Tel	 (Saz)	 Birliği	 Topluluğu’nda	 Sadun	 Hoca	
darbuka	çalmış.	(Süleyman	Şenel)	
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hatırasına	ve	Ercüment	Berker	gibi	çok	saygı	duyduğum	bir	büyüğümün	de	sözlerinden	de	cesaret	
alarak,	Teoman	Önaldı’nın	da	“İşte	artık	burayı	sana	bıraktık,	hadi	ne	halin	varsa	gör”	deyişinden	
sonra	 ben	 büyük	 bir	 idealle	 sarıldım	 oraya.	 Tam	 kırk	 beş	 yıl	 oldu,	 kırk	 altı	 yıl	 oldu	 ben	 koro	
şefliğini	yapıyorum	orada.	İleri	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Derneği	kuranların	içinde	işte	
Ercüment	 Berker	 var,	 Laika	 Hanım	 vardı.	 Cüneyd	 Orhon	 rahmetli	 vardı	 falan.	 Onların	 hemen	
hemen	hepsi	İleri	Türk	Müziği	Devlet	Konservatuarı	kökenlidir.	Dolayısıyla	oradan	gelen	insanlar	
Devlet	Konservatuarı’nı	 kurdular.	Konservatuarın	 ilk	 yıllarında	yani	benim	 talebelik	 yıllarında	
genellikle	Belediye	Konservatuarı’nda	hocalık	yapan	hocalarımız	ve	yine	söylediğim	gibi	İleri	Türk	
Müziği	Konservatuarı	kökenli	hocalarımız	orada	hocalık	yapıyorlardı	(Görüşme	No.	25).	

1969-72	yıllarında	Şişhane’de	yeri	vardı	Ercümend	Bey’in.	Avukatlık	bürosu	vardı.	Ayrıca	meşhur	
çatı	katı	vardır	şeyde	Fatih’te,	bizim	bu	Ayşegül	Kostak’ın	dedesinin	oturduğu	yer.	Orada	büyük	
toplantılar	 olur.	 İşte	 Ercümend	Bey,	 Cahit	 Atasoy,	 babam	Doktor	 Cahit	Öney.	Onlar	 “Okulu	 ne	
yapalım,	nasıl	böyle	bir	konservatuar	kuralım	edelim...”	(Görüşme	No.	10).	

Beri	 yandan	 ise	 1950’ler	 1960’ların	 en	 iyi	 icracılarının	 çıktığı	 bir	 yer.	 Tülun	 Korman'dan	
başlayalım	 Tülin	 Yakarçelik,	 Ayla	 Büyükataman,	 Bekir	 Sıtkı	 Sezgin,	 Meral	 Uğurlu...	 Bunların	
hepsinin	yetiştiği	yer.	Ve	bunlar,	çok	iyi	bileceksin,	İTÜ’nün	nazariyat	hocaları,	solfej	hocaları	ve	
hatta	şimdi	adları	aklıma	geldi,	Gölsel	Baykut.	Sonra,	neyse	hatırlarım,	Nurten	Erpek.	Bunlar	da	
hepsi	ordan	mezun	hocalar.	Nazariyat	hocamız	hem	Arel’in	hem	Cemal	Reşit’in	öğrencisiydi,	Şefik	
Gürmeriç.	Nazariyat	hocamız	Cemal	Reşit’in	öğrencisi	ve	 iyi	bir	piyanist	de	olduğu	 için,	her	 iki	
müziği	 de	 bildiği	 için	 büyük	 ihtimalle	 bu	 nedenle	 böyle	 kurulmuş	 idi.	 Tabii	 bunun	 fikri	 belki	
Darülelhan’a	kadar	gidiyor	olabilir	(Görüşme	No.	23).	

Talebe	 Federasyonu’nda	 halk	 oyunları	 ile	 müzik	 çalışmaları	 başladı.	 Oradaydık,	 işte	 o	 zaman	
“Türk	çalgıları,	sazları	nelerdir?	Onları	toplayalım”	diyorlardı.	Onları	toplayıp,	istiyorlardı	ki	bir	
araya	getirelim	ve	böylece	onların	bir	denetimi	olsun,	denetimle	birlikte	bir	takım	geçmiş	ve	tarihi	
ve	geleceğe	hazırlayacak	planlar	hazırlayalım,	düşünceler	vardı	(Görüşme	No.	3).	

	
Ben	 1970’li	 yıllarda,	 kanun	 sazını	 öğrendiğim	 ettiğim	 yıllarda,	 musiki	 nazariyatının	 ilmini	
öğrenmek	için	Necdet	Varol’dan	özel	ders	almaya	başladım;	Konservatuar’ın	da	kurucu	üyeleri	
arasındadır.	Necdet	Varol’la	 güzel	 bir	 talebe-hoca	münasebeti	 geliştirdik.	 Ben	 o	 zaman	Hukuk	
Fakültesi’ne	de	devam	ediyordum.	Bana	şöyle	demişti:	“Sen	benim	asistanım	olarak,	artık	müziğin	
böyle	 bazı	 toplantılarına	 da	 katılmalısın”	 diyerek	 beni	 bir	 akşam	 Ercümend	 Berker’in	
Teşvikiye’deki	evine…	Meğerse	onlar	muntazaman,	işte	haftada	bir	toplanırlarmış.	Ben	orada,	o	
toplantıda	–yani	bu	bir	gizli	toplantı	olmadığı	için,	bir	dost	toplantısı–	kimleri	gördüm:	İşte,	Allah	
rahmet	eylesin,	Haydar	Sanal’ı	gördüm,	Mustafa	Cahit	Atasoy’u	ilk	defa	gördüm,	efendim	Necdet	
Varol	oradaydı,	Profesör	Nevzat	Yalçıntaş’ı	gördüm	(Görüşme	No.	8).	
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Arel’in	Türk	Müziği	Eğitiminin	Kurumsallaşmasındaki	Rolü	

[Hüseyin	Sadeddin	Arel]	Konservatuar	reisiydi.	Reislik	vardı,	ayrıca	bir	de	müdürü	vardı.	İki	okul	
vardı,	bir	yatılı	okul	bir	yatısız	okul,	Yatılı	okulun	müdürü	Hulusi	Ökten’di;	yatısız	bölüm	müdürü	
Ziya	Bey	sanıyorum	(Görüşme	No.	1).	

	
Arel’in	 arkadaşları,	 öğrencileri	 de	 diyelim,	 Cahit	 Atasoy	 mesela	 onun	 öğrencisidir.	 Bu	 okul	
kurulduğu	 zaman	 onların	 bu	 konuda	 çok	 çabaları	 olduğunu	 hatırlıyorum.	 Arel’in	 sisteminin	
yürütülmesi	için	yaptıkları	gayretleri	biliyorum	(Görüşme	No.	1).	

Siyaset	ve	Türk	Müziği	Eğitimi	

Türk	müziği	 artık	olması	bakımından	milli	 bir	değer	olduğu	 için	milliyetçi	partilerin	daha	 çok	
desteği	oluyordu	istediğimiz	zaman.	Çünkü	müzik	dediğimiz	zaman	o	zaman	Batı	müziği	ve	Türk	
müziği	 arasında	 tamamen	 bir	 çekişme	 vardı	 herkeste.	 Şimdi	 bazıları	 Batı	 müziği	 denildi	 mi,	
“Efendim	Batı	müziği	varsa	Türk	müziği	 ikinci	plandadır”	diyen	zihniyetler	vardı.	Biz	o	zaman	
dedik	ki	“Yani	tamam	Batı	müziğini	de	yine	kullanalım.	Onu	ayrı	demiyoruz.	Ondan	da	bilelim	ki	
dünyayı	da	tanıyalım.	Ama	benim	değerim	ön	planda	olsun	benim	değerim	böyle	kalmasın.	Bu	
değerimi	ön	planda	ele	alarak	tanıtmamız	lazım.”	Ve	o	yüzden	de	bu	mücadeleler	yapıldı.	Yapıldı,	
kuruldu,	geldi	ve	iyi	noktalara	da	ulaştı	(Görüşme	No.	3).	

Süleyman	Demirel'in	partisi	destekliyordu	(Görüşme	No.	2).	

Sene	1975	Şubat,	aşağı	yukarı,	Milli	Kütüphane	Başkanı	rahmetli,	beni	orada	Milli	Kütüphane’nin	
salonunda	konser	vermek	için	davet	etti.	Ben,	Dede	Efendi	konseri	ve	konsere	başladık.	Ali	Naili	
Erdem	birdenbire	kendini	ortaya	attı,	yani	bizim	konser	verdiğimiz	sahnenin	önüne	geldi.	Ve	dedi	
ki	“Gençlerin	bu	heyecanına	karşı	artık	dayanamıyorum,	artık	müjdeyi	veriyorum,	Türk	Müziği	
Konservatuarı’nı	 açıyoruz”	 dedi.	 Şubat	 1975...	 Tabii	 bunu	 herkes	 heyecanla	 karşıladı.	
Konservatuvar’ın	 açılışıyla	 ilgili	 neler	 yapılması	 gerektiğini	 İsmail	 Baha	 Sürelsan,	 Ali	 Naili	
Erdem’le	 konuştu.	Derken	Yılmaz	Öztuna,	 biliyorsunuz	milletvekili	 o	 zaman,	 hemen	 İstanbul’a	
müjde	haber	veriyor	ve	orada	aynı	derneğe2	mensup	kişileri	de	çağırarak,	İstanbul	ekibi	şiddetle	
en	 hızlı	 vasıtayla	 Ankara'ya	 geliyorlar.	 Orada	 görüşüyorlar,	 arkasından	 diyorlar	 ki	 biz	 bu	 işi	
İstanbul’da	hallederiz.	Ekibimiz	hazır,	 fakat	bu	arada	Ali	Naili	Erdem	İsmail	Baha	Sürelsan’dan	
bahsediyor	ekibe.	Bu	arada	biz	18	kişi,	bu	işi	düşündük.	Hatta	ulusal	müziğimiz	için	çok	faydalı	bir	
konservatuar	 olacağına	 inanıyorduk	 biz	 hepimiz	 18	 kişi.	 İstanbul	 ekibi	 ne	 yaptı	 yaptı;	
İstanbul’daki	Eylül’deki	toplantıya	İsmail	Baha	Sürelsan	çağrılmadı	(Görüşme	No.	18).	

 
2	İleri	Türk	Müziği	Konservatuarı	Derneği	
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Milli	 ve	 manevi	 değerlere	 dönüşü	 şiddetle	 vurgulayan	 bir	 hükümetler	 dönemine	 de	 gelindi	
Türkiye’de	 1971’den	 itibaren.	 Türkiye’de	 önemli	 fikri	 ayrımlar	 oldu.	Müzikte	 iyice	 ayrılmalar,	
sapmalar.	Buna,	işte	bir	tepki	olmak	üzere	bir	takım	hükümet	modelleri	oluştu	Türkiye’de,	adına	
milliyetçi	cephe	denilen,	milliyetçi	cephe	hükümeti,	MC	Hükümeti…	Milliyetçi	Cephe-1,	Milliyetçi	
Cephe-2	gibi	böyle	hükümetler	var.	Şimdi	bunların	şeysi	şu	oldu:	genelde	de	kültür	siyasalarını,	
ırkçı	temeller	üzerine…	Yani,	çağdaşlık,	Avrupailik,	asrilik	yerine,	işte	özümüz	Orta	Asya’dan	gelir,	
Türkçüyüz,	şuyuz	buyuz	filan…	Neden-sonuç	ilişkisi	içerisinde…	Ama	bir	Türk	var	ya,	Türk	müziği	
var	ya…	Adından	kaynaklanan	bir	şey	var;	biz	Türk	müziğine	sahip	çıkmalıyız	dendi.	Sanıyorum,	
1975-76	öncesinde	Kültür	Bakanlığı	bünyesinde	–o	zaman	galiba	müsteşar	Mehmet	Önder	idi–	
Mehmet	Önder,	bir	Türk	müziği	konservatuar	örgütlenmesi	konusunda	önemli	bir	rapor	hazırladı	
ve	ben	şunu	hatırlıyorum,	yeni	yetişen	bir	genç	olarak	Kültür	Bakanlığı’na	bir	mektup	yazmıştım	
ve	 bana	 Mehmet	 Önder’den	 bir	 cevap	 geldi.	 Yani	 kaç	 sene	 oldu,	 1974-75…	 Orada	 diyor	 ki,	
“Heyecanınızı	anlıyorum.”	Genç	bir	adamım	çünkü,	1974,	demek	ki	19-20	yaşındaymışım	efendim	
ve	böyle	bir	mektup	yazıyorum,	“Türk	Müziği	Konservatuarı’nın	kurulmasını	düşünüyor	mu	acaba	
Bakanlık”	diye...	“Böyle	bir	hazırlığımız	var,	inşallah	yakında	böyle	bir	müjdeyi	alacaksınız.”	1975	
yılında,	Ercümend	Berker	başkanlığında	Türk	Müziği	Devlet	Konservatuarı	içinde	Mustafa	Cahit	
Atasoy’un,	Nevzat	Yalçıntaş’ın,	Muharrem	Ergin’in,	Faruk	Kadri	Timurtaş’ın	ve	Cüneyd	Orhon’un,	
Alaeddin	 Yavaşça’nın,	 Mustafa	 Cahit	 Atasoy’un	 olduğu	 bir	 ekip…	 Böyle	 7-8	 kişilik	 ve	 halk	
müziğinden	Nida	ve	Neriman	Tüfekçi	ayağının	bulunduğu	bir	şey	oldu.	Bunlar	ilk	kurucu	kemik	
kadro.	Yani	Arelci,	kendilerini	Arelci	kadro	olarak	biçimleyen,	tanımlayan	bir	kadroydu.	Kurumlar	
paylaşıldı,	devlet	art	arda	iki	kurum	kurmuş	oldu	Türk	müziği	alanında.	Türk	müziği	eğitimini,	
Türk	 Müziği	 Devlet	 Konservatuarı	 olarak	 Ercümend	 Berker	 grubuna;	 Türk	 Müziği	 Devlet	
Korosu’nu	 da	 efendim	 Nevzad	 Atlığ’a	 emanet	 etmiş	 oldu.	 Çünkü	 bu	 iki	 grubun	 Ankara’daki	
bağlantısı	Yılmaz	Öztuna’ydı.	Öztuna	savunduğu	şeyler	itibariyle	Türkçüdür	(Görüşme	No.	8).	

Nevzad	 Atlığ	 politikti.	 Bir	 kere	 Yılmaz	 Öztuna,	 Turhan	 Yazgan	 bunlar	 Ankara’da	 çeşmelerin	
başındalardı.	Nevzad	Bey’le	de	çok	iyi	ilişkileri	vardı.	Nevzat	Yalçıntaş,	MHP	grubunun	insanıdır.	
Nevzat	Yalçıntaş	belki	bu	siyasi	görüşmelerde	yardımcı	olduğu	için	ismi	geçmiştir	ama	yönetim	
kurulunda	yoktu	(Görüşme	No.	22).	

	
Okulun	kuruluşunda	zaten	Demirel	hükümeti	vardı	iş	başında.	O	dönemki,	Yılmaz	Öztuna	malum	
tarihçi,	onun	ve	birkaç	tane	bakanın	yıllardır	süren,	gerçekten	Ercümend	Bey’in	de	Nevzad	Bey’in	
de	daha	birçok	kişinin,	Cüneyd	Bey’in	de	çok	uğraştığı	bir	konservatuar	kurma	sevdasına	çanak	
tutan	bir,	daha	doğrusu	destek	olan	diyelim,	ona	destek	olan	bir	yönetim	anlayışı	vardı.	Dolayısıyla	
Yılmaz	 Öztuna’nın	 da	 Ankara’daki	 etkinlikleri	 de	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 onların	 da	
katkısıyla	diyorum,	bu	iş	gerçekleşti.	Tabii	ki	oradaki	politikacıların	arasında	buna	sıcak	bakan	
insanların	olması	önemliydi	(Görüşme	No.	25).	
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Konservatuar’da,	yani	bizim	olduğumuz	dönemde	yani	Yılmaz	Öztuna	da	vardı	ben	de	vardım.	
Anlatabildim	 mi?	 Kabaklı	 da	 vardı	 Nida	 Tüfekçi	 de	 vardı.	 Ama	 siyasi	 görüşlerimiz	 çok	 farklı	
farklıydı.	Konservatuar’da	siyaset	tartışılmadı	ki	hiç	(Görüşme	No.	20).	

1976–1980	 arası	 yurdumuzun	 çok	 çalkantılı	 ve	 karanlık	 bir	 dönemi	 oldu.	 Emperyalist	
kışkırtmaları	vatansever	gençleri	sağ–sol	diye	ikiye	bölüp	birbirlerine	kırdırmayı	başardı.	Hemen	
her	 gün	 olaylar	 çıkıyordu.	 Hemen	 bütün	 okulların	 kapısında	 silahlı	 polisler	 ve	 askerler	 nöbet	
bekliyordu.	 Başta	 Ercümend	 Berker,	 Halil	 Aksoy,	 Nida	 Tüfekçi	 ve	 Fikret	 Değerli	 olmak	 üzere	
Konservatuarımızın	dirayetli	 yöneticileri	 ve	 öğretim	elemanları,	 okulumuzun	bir	 sanat	 yuvası,	
öğrencilerimizin	 de	 birer	 sanatçı	 adayı	 olduklarını,	 politik	 düşüncelerini	 bu	 ortamın	 dışında	
bırakmaları	 gerektiğini	 öğütleyerek	 gençlerimizi	 çatışmaların	 dışında	 tutmayı	 başardılar.	 O	
dönemde	kapısında	asker	ya	da	polis	beklemeyen	tek	okul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	idi	
(Görüşme	No.	28).	

Ahmet	 Kabaklı	 sınıfta	 siyasi	 konuşmalar	 yapıyormuş.	 Politika	 yapıyormuş.	 Bu	 yüzden	 o	
arkadaşımız	şikayet	etmiş	herhalde	sol	görüşlüydü	(Görüşme	No.	4).	

Yani	 hatırlıyorum	 o	 toplantılarda,	 “Şu	 kişiyi	 alalım	 mı,	 almayalım	 mı?	 Şu	 kişi	 sağ	 mıdır,	 sol	
mudur?”	Bunlar	çok	önemli	o	zaman.	Yani	burada	sol	görüşlüler	pek	alınmazdı	daha	orta	yollu	
olanlar	hep	tercih	edilmişti	(Görüşme	No.	10).	

CHP	hükümeti	kuruldu.	Onlar	[İTMDK	Yönetim	Kurulu]	görevden	alınmıştı	ve	5-6	ay	oldu	galiba.	
Maaşlarını	kimse	alamıyor.	Başka	yerlerde	çalışanlar	istifa	etmiş.	Sadece	Konservatuar’dan	başka	
bir	geri	dönüşü	olmayan	insanlar	perişan	duruma	düştü,	hocalar.	Ben	de	Ercümend	Bey'e	dedim	
ki,	“Benim	CHP	içinde	tanıdıklarım	var.	İsterseniz	devreye	gireyim.”	“Çok	memnun	olurum”	dedi.	
O	zaman	da	kendisi	yazlık	bir	yerde	tatilde.	Ben	Ankara’ya	gittim.	O	zaman	Ticaret	Bakanı	vardı.	
Ticaret	Bakanlığı	odasında	Alişan	Canpolat,	İsmet	Çanakçı	vardı,	Arif	Sağ	geldi	benimle.	Ticaret	
Bakanı,	Milli	Eğitim	Bakanı	Necdet	Uğur’dan.	Necdet	Bey	dedi	ki,	“Yani	hiç	kimse	kendi	bakanlığına	
bağlı	bir	ünitenin	başka	bir	bakanlığa	verilmesine	taraf	olmaz.	Ama	bu	bir	kültür	meselesi.	Bunu	
biz	Kültür	Bakanlığı’na	 daha	 ileriki	 dönemde	devretmeyi	 düşünüyoruz.	 Ama,	 sonuçta	 devlette	
devamlılık	esastır.”	Bunun	için	genel	müdürleri,	birilerini	çağırdı.	Danışmanlara	filan	var	yolunda	
devreye	soktuğu.	İşte	bizim	bir	arkadaşımız	konuşmaya	başladı.	“Efendim	bu	faşistler,	MHP'liler,	
Osmanlıcılar,	abluka	altına	almışlar,”	danışmanı	da	not	tutuyor.	Iysimler	veriyor,	“Muharrem	Ergin,	
Esat	 Kabaklı,	 Yılmaz	 Öztuna.”	 Adam	 gidince,	 “Bak	 kardeşim,”	 dedim,	 “bunları	 Osmanlıcılıkla,	
dincilikle,	 faşistlikle	 suçluyorsun	 ama	 bu	 insanlar	 bu	 kadroları	 oluştururken	 Arif	 Sağ'ı,	 Yavuz	
Top’u	da	aldılar.	Nida	Tüfekçi	de	var.	Ne	yapalım?	Demek	ki	bunlar	siyasi	görüşlerinden	değil,	
liyakatine	 bakmışlar.	 Bunları	 karıştırmamak	 lazım	 sayın	 bakanım”	 dedim.	 Sonra	 işler	 döndü,	
dolaştı;	bu	dostları,	bu	ağabeylerimizi,	büyüklerimizi	benim	ihbar	ettiğim	üstüme	kaldı.	Oysaki	
ben	buna	karşı	çıktım.	İşte	bugün	hayattadır	İsmet	Çanakçı,	gidip	konuşalım,	yaşıyor.	Bu	konuşma	
olduktan	sonra,	bir-iki	ay	sonra,	müfettişler	geldiler.	Ne	kadar	derslere	giriliyor,	kim	girmiş,	kim	
girmemiş	 falan...	 Bunlara	 birer	müfettişlik,	 birer	 ceza	 verdi.	 Bu	 arada	 takım	 arkadaşlarımızın	
görevine	 son	 verildi.	 İşte	 bu	 göreve	 son	 verildi.	 Bu	 göreve	 son	 verilmenin	 altında	 benim	
ihbarcılığım	yatıyor,	böyle	bir	şey	yokken.	Ben	Ercümend	Bey'in	bilgisi	dahilinde	gittim	Ankara'ya.	
Ama	burada,	“Bu,	işte	bu	faşisttir,	bu	bilmem	kimdir,	bu	falanca	düşüncede	insandır”	diye	ihbar	
eden	 adam	 pozisyonuna	 düşürüldüm,	 ben	 böyle	 bir	 şey	 söylemedim.	 İşte	 bu,	 anlattım	 ya	
çocuklarım	boykota	gitmişlerdi.	Benim	hakkımda	sıkıyönetim	dilekçe	yazılıyor.	Okulda,	işte	böyle.	
Dışarıdaki	 boykotlarla	 anarşiyle	 ilgili	 işbirliği	 yaptığımı,	 bilmem	 ne	 ettiğimi	 sıkı	 yönetime	
bildirecekler,	 bildiriyorlar.	 Bu	 arada	 yukarıda	 bir	 sekreter	 vardı,	 Billur	Hanım	 [Güremek]	 çok	
hanım	bir	kadın.	Bana	söyledi,	 “Yavuz	Bey	senin	hakkında	böyle	bir	 şikayetçi	vardı.	Böylelikle	
istifa	edin”	dedi,	istifa	ettim	(Görüşme	No.	21).	

İTMDK’nın	Kuruluş	Süreci	ve	Sait	Paşa	Konağı	

Kuruluş	 aşamasında	 dedim	 ya	 bir	 Belediye	 Konservatuarı	 vardı	 orada	 Türk	 müziği	 bölümü	
kurulsun,	yapılsın	diye	düşüncelerimiz	vardı.	Belediye	Konservatuarı	Türk	müziği	bölümü	açıldı.	
İşte	o	Türk	müziği	bölümünü	açarken,	aklımıza	gelen,	“Mademki,”	dedik,	“İstanbul'da	Türkiye'de	
böyle	konservatuarlar	var,	Türk	müziği	konservatuarı	bağımsız	olmalıdır.”	Tamam,	belediye	ile	
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ortaklık	 yapılsın	 ama	 bağımsız	 bir	 konservatuar	 olması	 lazımdır.	 Bu	 bağımsız	 konservatuar	
zihniyeti	ile	yola	çıktı.	Ve	hakikaten	de	biz	konservatuarın	kuruluşu	böylece	yapıldı	(Görüşme	No.	
3).	

Bu	 konservatuarın	 kuruluşunun	 toplantıları	 hep	 bizim	 muayenehanede	 yapıldı.	 1973,	 74,	 75	
yılları...	Son	kararı	dahi	bizim	muayenehanede	atıldı.	Hatta	ben	o	muayenehanede	hocayla	birlikte,	
yani	Yavaşça	ile	çalıştığım	için,	son	toplantıda	Ercümend	Berker	gidiyor.	İstanbul	Türk	Musikisi	
Devlet	 Konservatuarı’nın	 kuruluş	 amacını	 yürüten	 birkaç	 arkadaş,	 şimdi	 ben	 tek	 tek	 isim	
vermeyim	zaten,	yönetim	kurulunda	onlar	belli,	onlar	hep	bize	muayenehaneye	geliyorlar	hep	
haftada	bir	gün,	bizde	toplanılıyor,	konuşuyorlar	ne	yapacaklarını	nasıl	müracaat	edeceklerini,	bu	
gelen	kişiler	de	ta	41’li	yıllardan	bu	yana	bu	hevesle	yürüyorlardı	(Görüşme	No.	22).	

	
İşte,	“O	okula	gelmem	ben”	dedi	Nevzad	Bey.	Nevzad	Atlığ’a	dediler	ki	“Konservatuarı	kuruyoruz,	
istersen	 sen	 de	 gel.”	 Yılmaz	Öztuna	 dedi	 ki	 hatta,	 “Bakın	 ben	 bunları,	 her	 ikisi	 de,	 Nevzad	 da	
Ercümend	de	baş	olmayı	 severler,	 bir	okulda	 iki	baş	olmaz,	bunun	 için	Ercümend	Bey	burada	
şimdi	başkan	olmak	isteyecektir,	Nevzad	Bey’e	koro	kurduralım,	koro	kursun,	o	da	kendi	yolunda	
koro	kurarak	devam	etsin”	dediler.	Yani	o	yüzden	konservatuarla	hiç	ilgisi	olmadı	Nevzad	Atlığ’ın	
kurucu	üyesi	olarak.	Ama	demişlerdir	“Hadi	sen	de	gel,”	o	da	“Yok	ben	koro	kuracağım,”	gelip	de	
bir	tek	yönetim	kurulunda	imzası	yok	ki	(Görüşme	No.	22).	

Efendim	konservatuarın	kurulacağına	dair	söylemler	ortaya	çıktı.	Rahmetli	Ercümend	Berker	bu	
işin	 öncülüğünü	 yapıyordu.	 Yönetim...	 Bir	 yönetim	 kurulu	 teessüs	 ettirildi.	 O	 zaman	 çalışma	
ortamımız	yoktu.	Alaeddin	Yavaşça	Bey’in	muayenehanesinde,	Ercümend	Bey’in	evinde,	bazen	
Divan	 Otel’in	 lokantasında	 buluşmalarımız	 olurdu.	 Yönetim	 kurulu	 toplantıları	 böyle	 sürer	
giderdi.	 Derken	Nişantaşı’ndaki	 o	malum	 bina	 ilk	 binamız.	 Orada	 bize	 bir	 oda...	 Orayı	 restore	
ediyorlardı.	 Bir	 odayı	 bitirdiler	 öncelikle,	 bize	 bir	 çalışma	 odası	 tahsis	 ettiler.	 Orada	
çalışmalarımızı	sürdürdük,	derken	1975	yılında	okul	faaliyete	geçti	(Görüşme	No.	5).	

1975	yılında	 açılışı	 yapılan	 ama	1976	yılı	Mart	 ayında	 eğitime	başlayan	okulun	kayıt	 yapacak	
mekanı	 bile	 yoktu.	 Çünkü	 restarosyon	 devam	 etmekteydi.	 Öğrenci	 kayıtları,	 yeni	 öğrenci	 alım	
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kayıtları	için	Rüştü	Uzel	Kız	Meslek	Lisesi	bugün	teşhir	salonu	yani	tiyatrosunun	olduğu	salona	iki	
masa,	 iki	koltuk,	bir	sandalye	biz	işe	başladık.	Telefon	filan	yok.	Öğrenci	kayıtları,	ondan	sonra	
sınavlar	oldu.	Sınavlar	yapıldıktan	sonra,	yani	daha	doğrusu	300	öğrenci	kazandı	okulu,	299	kişi	
kayıt	 yaptırdı.	 Sonra	 diğer	 binaya	 geçtik	 ve	 tabii	 kalorifer	 yok,	 soba	 ile	 çalışan	 ısıtılıyordu	
(Görüşme	No.	4).	

Ben,	Mutlu	Torun,	Ercümend	Berker	yanan	okula	gittik,	orada	bir	bekçi,	gacur	gucur	açtı	kapıyı	
içeri	girdik,	bütün	hayallerim	söndü.	Kapı	açıldı,	ya	basacak	yer	yok.	Ya	basacaksın,	ya	kırılacak	
bir	yer.	Her	 taraf	kuş	 tüyleri;	kuş	artıkları	 filan;	yukarı	baktım,	baktım	gök	görünüyor.	Bir	kat	
yukarı	merdivenden	çıkamadık.	Yani	tehlikeli	olduğu	için	çıkamadım.	Metruk	bir	bina...	Yani	öyle	
başladı.	Başladı	gibi	görünüyor	ama	verilen	şey	bu	tabii...	Ondan	sonra	tamirat	oldu,	Milli	Eğitim	
Bakanlığı	yaptı.	İlk	dersimi	bodrum	katında,	ya	bir	çamaşırhaneydi	ya	bir	mutfak	bölümüydü,	öyle	
bir	yerde	yaptım	(Görüşme	No.	2).	

Binanın	cephesi	caddeye	değil	girişin	bulunduğu	dar	bahçeye	bakıyordu.	Merdivenlerle	orta	kata	
çıkılırdı.	Giriş	katında	idare	odaları,	birkaç	sınıf,	en	arkada	ise	öğretmenler	odası	vardı.	Merdivenle	
inilen	 alt	 katta	da	birkaç	 sınıf	 ve	 atölye	bulunuyordu.	Başkan	ve	Yönetim	Kurulu,	 konağın	üst	
katında,	sol	ön	köşedeki	büyük	odada	toplanırdı.	Merdivenden	çıkınca	büyük	holde	karşımıza	iki	
masa	 çıkardı.	 Solda	 Ayten	 Yavaşça,	 sağda	 Ayten	 Eriş’in	 masaları	 vardı.	 Sağdaki	 ön	 oda	 Nida	
Tüfekçi’nindi.	Onun	yanında,	ortada,	Başkan	Yardımcısı	Fikret	Değerli,	onun	yanında	da	benim	
çalıştığım	arşiv	odası	vardı.	Solda	ortadaki	büyük	oda	da	Başkan	Yardımcısı	içindi.	İlkin	Nevzat	
Sümer,	o	ayrılınca	Halil	Aksoy	orada	çalıştı,	bir	de	çatı	katı	vardı	(Görüşme	No.	28).	

	
Teşvikiye’deki	konakta...	Karanlık,	 izbe	bir	konak.	Yani	bakımsız,	verilmiş	bize.	Tabi	çok	az	bir	
tadilat,	ödenek	olmadığı	için	zannediyorum,	çok	fazla	bir	bakım	yapılamadı,	koca	binayı	ortada	bir	
soba	kurup,	sobanın	etrafında	ısınıyorduk,	birçok	şey	eksikti	(Görüşme	No.	22).	

Tabii	ki,	yani	biz	orada	merdivenleri	çıkarken	ayağımız	ne	zaman	içine	geçecek	diye	düşünürdük	
o	halılara	basarken.	Merdivenlerde	halı	vardı.	Tırabzanlara	tutunamazdık,	aman	devriliriz,	aşağı	
düşeriz	diye.	Bir	kantinimiz	vardı	küçücük.	Herkes	o	kantinin	içinde...	Bir	tarafta	kanun	sesi,	bir	
tarafta	bağlama	sesi,	bir	tarafta	ud	sesi.	Gürültü,	ama	biz	mutluyduk.	Hiçbir	zaman	şikayet	ettiğimi	
hatırlamıyorum.	Çalışma	odalarımız	hiç	yoktu,	fareler	cirit	atardı	alt	katlarda	ama	biz	seviyorduk	
orayı.	 Yani,	 “Yine	orada	okur	musun”	deseler	o	 şartlarda	bile	okumaya	 razıyım	ama	yine	 aynı	
hocalarla	tabii	ki.	Taş	mekanlara	geçtik,	 işte	daha	büyük	sınıflar	vardı,	daha	fazla	odalar	vardı.	
Yine	ama	hocalarımız	devam	ediyordu,	aynı	kadro	olduğu	için	alıştık.	Sonuçta	aynı	hocalarımızla	
aynı	o	muhteşem	eğitimi	gördüğümüz	için	pek	sorun	olmadı.	Yani	mekanımız	kötüydü	belki	ama	
bence	eğitim	sistemi	gayet	iyiydi.	Hocalarımız	zaten	mükemmeldi	(Görüşme	No.	12).	

Ercümend	Bey	çok	güzel	bir	odası	vardı.	Biz	orada	geceleri	de	kalırdık	gece	gündüz	orada	aşağıda	
kalorifer	dairesi	vardı.	Kışın	orada	ısınırdık	(Görüşme	No.	10).	
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İTMDK’nın	İlk	İdareci	ve	Hocaları	

Ercümend	 Berker’in	 geçiş	 bir	 çevresi	 ve	 Türk	 müziğine	 karşı	 tabii	 ayrı	 bir	 iç	 dünyası	 vardı.	
Ercümend	Berker	hakkında	söyleyeceğim	çok	şey	var,	Ercümend	Berker'in	en	büyük	aşkı	Türk	
müziğiydi.	Bu	aşkla	hareket	etti	ve	Türk	müziği	ile	ilgili	her	türlü	çalışmanın	mücadelesini	verdi.	
Hukuksal	 yönünden	 olsun,	 gücünde	 olsun,	 çevresinde	 olsun	 ve	 bu	 mücadelenin	 öncüsüdür.	
Konservatuar’ın	 kurulmasında	 bir	 numaralı	 öncüdür	 Ercümend	 Berker.	 Türk	 müziği	
konservatuarlarının	 diğer	 kuruluşlarına	 da	 öncülük	 etmiştir.	 Neden?	 İçindeki	 arzusu,	 iştahı,	
sevgisi	 Türk	 müziğineydi.	 Dolayısıyla	 bu	 gelişmeyi	 yaptı.	 Ve	 bugün	 hakikaten	 Türkiye'de	 bu	
konservatuarlar	varsa	bu	konservatuarlar	bu	kadar	gelişmişse,	gelişebiliyorsa,	bu	kadar	yetişmiş	
insanlarınız	 varsa	 Ercümend	Bey’in	 korkunç	 katkısı	 vardır.	 Çünkü	 o	 olmasaydı	 belki	 biz	 Türk	
müziği	konservatuarını	kuramazdık	(Görüşme	No.	3).	

Aleattin	Yavaşça’nın	ilk	yönetim	kurulu	toplantılarında	“Üç	tane	şartım	var”	dedi.	“Birincisi,	Münir	
Nurettin	çok	hasta,	hocamdır,	derslere	gelemiyor,	ekonomik	sıkıntıları	var,	ben	onun	derslerine	
girerim,	onu	sözleşmeli	olarak	okulumuza	alalım.	İkincisi	Bekir	Sıdkı	Sezgin’i	İzmir’den	getirtelim,	
çünkü	ben	devamlı	burada	derslere	katılamayacağım,	benim	hastanede	görevim	var,	Bekir	Sıdkı	
burada	ses	eğitimine	girsin.	Üçüncüsü	de	Türk	müziği	keman	sazı	olsun	istiyorum,	çünkü	daha	çok	
Batı’ya	biraz	meyilli	oldukları	için,	Ayhan	Turan’ı	Batı	keman	olarak	aldılar,	onun	yanına	ben	dedi	
muhakkak	Türk	müziği	kemanı	 istiyorum,	Cevdet	Çağla’yı	 alacaksınız”	dedi	ve	kurul	 şartlarını	
kabul	etti	(Görüşme	No.	22).	

Ercümend	 Berker,	 babamın	 hem	 lise	 hem	 üniversite	 arkadaşı,	 beni	 sormuş.	 O	 da	 demiş	 ki,	
“Oturuyor.”	“Biz,”	demiş,	“konservatuar	kuruyoruz	gelmek	ister	mi	acaba?”	Neyse	Ercümend	Bey	
Sirkeci’deki	 yazıhanesine	 gittim.	 İlk	 Beyza	Koral’la	 ve	 uzun	 süre	 beraber	 çalıştığım	Ercümend	
Bey'in	 yeğeni	 Nilgün	 Aksu	 ile	 tanıştım	 ve	 beni	 içeri	 aldılar,	 içerde	 Ercümend	 Berker,	 Cüneyd	
Orhuo,	Muharrem	Ergin,	Cahit	Atasoy,	Yılmaz	Öztuna	vardı.	Ercümend	Bey,	herkesin	tanımasını	
istediğim	biri.	Adı	aslında	Sadi	Ercümend	Berker	ve	o	çok	titizlikle	öğrencilerin	üzerinde	dururdu.	
Akşam	olur,	ara	verilir,	yani	son	derece	bonkör	bir	insan	ve	okulun	kapısından	içeri	girer.	Kapıda	
simitçi	mi	var,	kim	varsa,	hizmetli,	öğrenci	elini	sıkmadan	odasına	çıkmaz.	Biz	de	işe	başladığımız	
zaman	 dedi	 ki	 bize,	 “Sanatçı	 camiası	 ile	 çalışacaksınız,	 sanatçılara	 çalışacaksınız.	 Siz	 haklı	 da	
olsanız”	 derdi,	 “sesinizi	 çıkarmayacaksınız.	 Onlar	 çok	 narin	 yapılı	 insanlar,	 sizler	 daha	 çok	
küçüksünüz,	 onun	 için	 sesinizi	 çıkarmayacaksınız.”	 Sabah	 hukuk	 bürosuna	 öğleden	 sonraları	
okula	gelirdi,	akşam	sekiz	buçuğa	kadar	otururdu.	Okulu	gece	kontrol	eder;	bekçileri	kontrol	eder.	
Ondan	sonra	evine	gider	(Görüşme	No.	4).	

Okula	 girişteki	 ilk	 kat	 hem	 idare	 hem	 de	 memurların	 olduğu	 kattı.	 Sağdaki	 büyük	 oda	 da	
Ercümend	Hoca’nın	müdürlük	odasıydı.	Çok	saygılı,	sevgili	bir	insandı.	Kimi	görse,	okula	girerken	
bizi	gördü,	hemen	el	sıkma,	“Hoş	geldiniz	yavrum,	evladım,	çocuğum”	(Görüşme	No.	9).	

Ercümend	 Berker,	 çok	 ciddi	 bir	 insandı.	 Ciddi	 görünümlü	 bir	 insandı.	 Her	 işini	 aşkla,	 büyük	
ciddiyetle	yapan	bir	insandı.	Ben	tabii	ki	onu	çocuk	yaşta	tanıdım	fakat	Ercümend	Berker’in	şöyle	
bir	özelliği	vardı.	Ben	11	yaşında	küçücük	bir	öğrenciydim.	Okulun	giriş	katında,	beni	ve	benim	
gibi	 yaşıtlarımı	 gördüğü	 zaman	 Ercümend	 Bey,	 doğruca	 yanımıza	 gelip	 elimizi	 sıkardı.	
Düşünebiliyor	musunuz	böyle	yüksek	bir	şahsiyetin	ne	olduğu	bilinmeyen	küçücük	bir	çocuğun	
yanına	 gelip	 elini	 sıkması,	 hal-hatır	 sorması,	 temizlik	 görevlisinin,	 odacının,	 herhangi	 bir	
öğretmenin,	muhasebecinin	elini	sıkması,	herkesin	elini	sıkardı.	Onda	insan	ilişkileri	konusunda	
çok	büyük	bir	yücelik	vardı	(Görüşme	No.	14).	

Bir	 defa	Ercümend	Bey	herkese	 örnek	olacak	bir	 kişiliğe	 sahip	 insandı.	 Ercümend	Bey’le	 okul	
dışında	da	beraberdik.	Ercümend	Bey	çok	konuda	öncülük	etmiştir.	Hukuk	konusunda	da	öyle.	Ve	
son	derece	tanınmış	bir	avukat,	iyi	bir	hukukçuydu.	Ercüment	Bey	bir	defa	çok	zarif	bir	insandı.	
Bütün	 toplumlara	 başkanlık	 eder,	 içinde	 bulunduğu	 topluluklara	 ve	 hitabeti	 karşısındakini	
onurlandırırdı.	 Hiç	 kimseye	 onu	 zor	 durumda	 bırakacak	 ifadeler	 kullanmamıştır.	 Kendi	
düşüncesine	taban	tabana	zıt	olsa	bile	fevkalade	nazik	bir	üslupla	hâzâ	bir	İstanbul	beyefendisi	
üslubuyla	hitap	eden	karşısındakini	de	onurlandırırdı.	Dolayısıyla	onun	zarafeti	ve	nezaketi	böyle	
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bir	 başkanın	 kurduğu	 bir	 ilim	 yuvasında	 çalışmanın	 ayrı	 bir	 gururu	 vardı	 onu	 da	 söyleyeyim	
(Görüşme	No.	24).	

Okula	 çivi	 çakmak	 için	bu	 çiviyi	 ben	vereyim	diye	değil,	 ama	 [Ercümend	Berker]	 toplantıların	
bütün	masraflarını	 üstlenmiştir.	 Şimdi	 yemekli	 toplantılar	 yapardı.	 Kendi	 evinde	 ağırlardı	 bu	
grubu.	 Bunlar	 hep	 ekonomik	 masraflardır.	 Bunları	 tamamen	 kendi	 cebinden	 yapardı.	 Hiç	
kimseden	bir	şey	istemeden.	Aşağı	yukarı	diyorum	size,	40	senedir	devam	eden	bir	birliktelikle	
geliyorlar.	Ya	Bahçekapı’daki	yazıhanesinde	toplanırlar	yemekler	yenirdi,	ya	da	Moda	Kulübünde	
toplanırlar	 akşam	 yemeği	 yerlerdi.	 Nasıl	 yapılacak,	 nasıl	 geliştirilecek	 konuşulan	 şeylerdi	
(Görüşme	No.	22).	

Güzel	 bir	 şey	 yaptılar	 ve	Konservatuar	 bizim	 için	 bir	 tapınak	 gibiydi,	 o	 kadar	 çok	 seviyorduk.	
Biliyor	musunuz	ki	ben,	özellikle	Beyza	[Koral]	ile	beraber	gece	12’lere	1’e	kadar	toplantı	günleri	
kalırdık.	Çünkü	toplantı	uzuyor,	toplantıda	bir	şey	isteyecek	Ercümend	Bey	diye	ben	beklemek	
zorundaydım.	 Onların	 imzalarını	 hemen	 alayım	 diye	 ve	 Beyza	 da	 benimle	 kalırdı,	 çünkü	 o	 da	
Ercümend	Bey’den	imza	almayı	bekliyordu.	Yani	çok	fedakarca	çalıştık	biz	bu	okulda	(Görüşme	
No.	22).	

	
Radyodan	gelen	hocalar	olduğu	gibi	İstanbul	Belediye	Konservatuarı’ndan	mezun	olan	hocalar	da	
vardı.	 Aynı	 zamanda	 cemiyetlerde	 de	 çalışmış	 olan	 hocalar	 da	 vardı.	 Fakat	 kendilerini	 çok	 iyi	
yetiştirmişler.	Usta-çırak	münasebeti	çok	önemliydi	(Görüşme	No.	6).	

1975	 yılında	 bana,	 evime	 bir	 mektup	 geldi.	 Bu	 mektupta	 bir	 Türk	 müziği	 konservatuarı	
kurulmasından	 söz	 ediliyordu	 ve	 benim	 de	 orada	 hocalık	 yapmam	 isteniyordu.	 Kısaca	 onu	
buradan	bir	okuyayım:	 “Yönetim	kurulumuz,	Türk	gençlerini	Türk	musikisi	alanındaki	bilgi	ve	
tecrübelerinizden;	sanat	gücünüzden;	seçkin	kişiliğinizden	faydalandırmak	amacı	ile	size	meslek	
çalgısı	 viyolonsel	 öğretmenliği	 görevi	 verilmesine	 karar	 verilmiştir.	 İşte	 muvafakatınızı	 rica	
ederiz.	Başkan	Ercümend	Berker”	(Görüşme	No.	1).	

Orada	[Radyoda]	da	caz	müziği;	pop	müzik	şeklinde	yayınlara	giriyordum.	Fakat	rahmetli	Mesud	
Cemil,	 Hüsnü	 Özenen,	 Vecdi	 Seyhun	 gibi	 çellistlerin	 katıldığı	 Türk	müziği	 yayınlarında	 tekrar	
viyolonsele	 ihtiyaç	 olduğu	 söylenmiş.	 Ve	 ben	 de	 radyoda	 diğer	 orkestralarda	 çaldığım	 için	 o	
mekanda	bulunduğum	için	bana	Türk	müziği	mensubu	arkadaşlarım	Türk	müziği	yayınlarına	da	
girmemi	arzu	ettiklerini	söylediler.	Bu	şekilde	ben	radyoda	Türk	müziği	yayınlarında	da	çalışmaya	
başladığım	için;	Türk	müziği	konusunda	da	viyolonselimle	çalacak	birikime	sahip	olduğum	için;	
sanıyorum	bu	nedenle	bu	konservatuar	kurulduğu	zaman	bana	bir	viyolonsel	hocalığı	teklifi	geldi	
ve	2018	yılına	kadar	bu	okulda,	bugün	pek	çok	kuruluşta	viyolonsel	sanatçısı	olan	öğrencilerimi	
yetiştirdim.	Onun	yanında	bu	okulda	müzik	tarihi,	dünya	müzik	tarihi,	Türk	müziği	tarihi	dersleri	
verdim	ve	bugüne	kadar	gelmiş	oldum	(Görüşme	No.	1).	

Hem	İstanbul	Senfoni	Orkestrası’nın	ve	hem	İstanbul	Devlet	Opera	ve	Balesi’nin	orkestrasında	
görev	yapmaya	başladım.	Ancak	yeni	bir	devlet	konservatuarı	kuruluyor	diye	bilgi	geldi.	O	esnada	
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da	işte	biz	Demirhan	Altuğ,	izin	verirseniz	ben	ona	Demirhan	Amca,	“Sen,”	dedi,	“Konservatuar’da	
ders	 vereceksin”	 dedi.	 Konservatuar	 başkanı,	 henüz	 kurulmuş,	 o	 zaman	 Süleyman	 Demirel	
başbakan,	sanıyorum	Konservatuar	başkanı	da	başbakanın	da	ahbabı.	Değerli	bir	hukukçu	olması	
münasebetiyle	 ona	 bütün	 şeyleri	 aktarmış.	 Ercümend	 Berker	 “Hoş	 geldin”	 dedi.	 “Senin,”	 dedi	
“başarılarını	yakinen	takip	ediyoruz.	Biz	artık,”	dedi,	“Türk	Müziği’nin	çağdaş	anlamda	bir	yeniden	
bir	 vücut	 bulabilmesi	 için	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nı	 oluşturduk.	 Ancak	 burada	
verilecek	dersler	Batı	müziği	anlayışıyla,	daha	akademik	bir	anlayışla	başlasın	ve	öyle	oluşsun.	
Çağdaş	 anlamda	 Türk	 musikisini	 oluşturalım	 istiyorum”	 dedi.	 Zaten	 ilk	 önce	 söylediği,	 “Türk	
musikisinin	 gelişmesi	 yeniden	 bir	 atılım	 yapılması	 maksadıyla	 biz	 bu	 konservatuarı	 kurduk”	
ifadesi	üzerine	ben	de	“Memnuniyetle”	dedim	ve	23	yıl	hiç	aralıksız	o	konservatuarda	ders	verdim	
(Görüşme	No.	24).	

1976	yılında	konservatuarın	açılacağı	müjdesini	Nida	Bey	vermişti.	Rahmetli	kurucu	Ercümend	
Bey,	gerçekten	yaptıkları	çalışmaları	inkar	edilemez	düzeyde.	Beni	de	Nida	Tüfekçi	hoca	olarak	
önermiş.	Böylece	oranın	dört	yıl	boyunca	eğitim	kadrosuna	katıldım	(Görüşme	No.	21).	

Necdet	Varol	radyoevinin	kapısında	benimle	konuşurken	“Saduncuğum,	böyle	bir	teşebbüsümüz	
var,	 konservatuvar	 kuracağız.	 Sen	de	bunun	 içinde	ol.”	Ve	ben	de	 “Tabii”	 dedim.	 Sonradan	bu	
tahakkuk	 etmedi.	 Daha	 sonra	 Ercümend	 Bey,	 Nevzad	 Bey,	 Yılmaz	 Bey,	 Haydar	 Bey,	 hepsi	
arkadaşlarımız,	bu	işi	kotardılar.	Ercümend	Bey’e	benim	adımı	Cahit	Atasoy	vermiştir.	Ercümend	
Bey	beni	hemen	aradı.	Ben	1974	senesinde	böyle	bir	teklif	aldım,	1975	senesinde	başladık.	Bu	
konservatuar	 dışarıda	 olan	 basit	 müziğin,	 yani	 piyasa	 müziğinin	 daha	 bir	 düzelmesine,	
müziğimizin	daha	bir	ileri	gitmesine	sebep	oldu	(Görüşme	No.	7).	

Konservatuar’ın	 kuruluşunda	 başkan	 olan	 Ercümend	 Berker	 Beyefendi’den	 bir	 davet	 aldım.	
“Gelebilir	misiniz,	konservatuar	kuruldu”	dendi.	“Seve	seve…”	Çünkü	ben	demiştim	ki	-bu	sözümü	
sonra	çok	kullandılar-	“Eğer	devlet	konservatuarı	diye	bir	müessese	kurulursa	ben	üç	ay	orayı	
süpürürüm”	 demiştim.	 “Süpürgeyi	 alır	 süpürürüm”	 demiştim.	 Yani	 öyle	 hizmet	 veririm	 hoca	
olmasam	da.	Yani	o	kadar	hasrettik,	çünkü	bizim	bütün	gençliğimiz	de	Türk	müziği,	Batı	müziği	
kavgasıyla	 geçmiştir.	 Laika	Karabey’in	 bu	 konularda	 çok	makaleleri	 vardır,	 çok	 şeyleri	 vardır.	
Bunları	 takip	ederseniz	göreceksiniz.	Yani	biz	hep	o	kavganın,	hep	 ikinci	sınıf	kabul	edilmenin	
acısını	 yaşamıştık.	 Onun	 için,	 “Devlet	 adı	 altında	 bu	 konservatuar	 kurulduğunda	 bu	 hizmeti	
yaparım”	diye	söz	vermiştim	yani.	Davet	edilince	de	tabii	seve	seve	gittim	ve	Türk	müziği	solfeji	
ve	nazariyatı	hocası	olarak	işte	20	sene	hizmet	vermeye	çalıştım	(Görüşme	No.	26).	

	
Eğitim,	 1976	 sonbaharında	 başladı.	 Tam	 o	 tarihte,	 ben	 de	 yıllardır	 üzerinde	 çalıştığım	
Kantemiroğlu’nun	 nazariyat	 ve	 nota	 kitabını	 yeni	 harflere	 çevirmiş	 ve	 fasiküller	 halinde	
yayınlamaya	başlamıştım.	Ekim	ayının	ikinci	haftasında,	Ercümend	Berker	imzasıyla	bir	mektup	
aldım.	 Konservatuarda	 armoni	 hocası	 olarak	 görev	 almam	 öneriliyordu.	 Öneriyi	 kabul	 ettim.	
Genel	Sekreter	Lâle	Sezer	beni	ders	planlarını	düzenleyen,	Nişantaşı	Kız	Lisesi	Müdürlüğü’nden	
emekli	olduktan	sonra	Konservatuar’da	görev	almış	olan	Ali	Kutun	Bey’in	odasına	götürdü.	Son	
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derece	nazik,	iyi	niyetli,	işini	çok	iyi	bilen	muhterem	bir	beyefendi	olan	Ali	Kutun	Bey,	benim	için	
uygun	 olan	 günleri	 ve	 saatleri	 öğrenerek	ders	 planına	 yerleştirdi.	 Böylece	 ders	 saati	 ücretiyle	
armoni	hocası	 olarak	Konservatuar’da	göreve	başladım.	 (...)	Kısa	bir	 süre	 sonra	Fikret	Değerli	
adında	bir	gencin	geldiğini	ve	Başkan	Yardımcısı	olarak	göreve	başladığını	hatırlıyorum.	Fikret	
Değerli,	benim	arşivi	kurup	geliştirmeme	çok	yardımcı	oldu.	Daha	sonra	Ankara’dan	Halil	Aksoy	
geldi	ve	o	da	başkan	yardımcısı	oldu.	Son	derece	sempatik,	iyi	niyetli	bir	sanatçıydı	ve	çok	iyi	dost	
olduk.	 Zamanın	 çok	 değerli	 ve	 tanınmış	 sanatçılarından	 oluşan	 öğretim	 kadrosu	 sürekli	 yeni	
isimlerle	zenginleşiyordu	(Görüşme	No.	28).	

Ercümend	 Berker	 çok	 aydın	 bir	 insandı,	 ileriye	 doğru.	 Ben	 kendim	 zaten	 Türk	 müziğini	
bilmediğimi	 söyledim.	 Türk	 müziği	 dersi	 Konservatuar’da	 okumadık.	 Ben	 sadece	 enstrüman	
öğretirim	 ama	 müzik	 olarak	 çocuklar	 kendileri	 başaracaklar	 bunu	 dedim.	 “Hayır”	 dedi,	 “ben	
burada	diğer	enstrümanları,	korno,	trompet	gibi	Batı	nefesli	sazları	bile”	koyacağını	söylemişti.	
Yani	bir	tepki	görmedik,	bilakis	ilgi	alakayla	karşılandık…	Bunları	öğrenmelerinin	çocuklar	için	
faydalı	olacağını	düşündük.	Şimdi	onların	meyveleri	ortada.	Hatta	biz	hayıflandık	konservatuar	
eğitimimizde	 bize	 haftada	 2	 saat	 Türk	 Müziği	 dersi	 verilseydi	 biz	 de	 bunu	 yapabilirdik.	 Yani	
Ercümend	Bey	aydın	kişiliğiyle	yolumuzu	açmıştı	(Görüşme	No.	19).	

Batı	 müzikçileri	 yani	 tampere	 sistemin	 ustalarıyla	 makamsal	 sistemin	 ustaları	 arasında	 bir	
anlaşmazlık,	bir	gerginlik	oluştu.	Ve	bu	aynı	okulun	içinde	aynı	ideallere	sahip	insanlar	olarak	bu	
uzlaşmazlığı	gidermek	gerekiyordu.	Sayın	başkanımız	Ercümend	Berker	çok	güzel	bir	iş	yaptı	ve	
her	hafta	hepimizi	toplayıp	bir	konferans	salonunda	ya	da	bir	masa	etrafında	anlaşabileceğimiz	
noktaları	tespit	etmeye	başladı.	Açıldıktan	sonra	bir	buçuk,	iki	sene	hatta,	bu	toplantıları	yaptık.	
Biz	 Batı	müzikçiler	 ve	 Türk	musikisi	 üstatları	 olarak	 bir	 araya	 geldik.	 Önce	 hangi	 noktalarda	
buluşabileceğimize	karar	verdik.	Buluşamayacağımız	noktalar	var	 tabii,	 hâlâ	da	devam	ediyor.	
Ama	öncelikle	asgari	müştereklerde	birleşmemiz	gerektiği	hususunda	Ercümend	Bey	bize	ön	ayak	
oldu.	O	bütün	 sıkıntılarımızı	 dertlerimizi	 dinliyor	hatta	bunları	 kaydediyordu.	Biz	 konuşurken	
teybe	kaydediyordu.	Zannediyorum	bunu	daha	sonra	kendi	de	dinliyordur.	Bunlar	mutlaka	bir	
yerde	vardır,	bu	bantlar.	Şimdi	içimizde	çok	radikal	olanlar	vardı.	“Kesinlikle	bu	iş	olmaz,	bu	iş	
yapılamaz”	diyen.	Hem	Türk	musikicileri	hem	Batı	müzikçileri	vardı.	Ama	sonunda	yavaş	yavaş	
belli	 noktalarda	 uzlaşma	 sağlandı.	 Çok	 sivrilikler	 törpülendi.	 Ve	 bu	 törpülenme	 sonrası	
birbirlerine	daha	çok	yaklaştılar	(Görüşme	No.	24).	

Mesela	Hurşit	Ungay	renkli	bir	sima,	daha	önceden	de	kendisiyle	ahbaplığımız	aile	dostluğumuz	
vardır.	Niyazi	Sayın,	gayet	tabii	Neriman	Altındağ	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi	bizim	kendileriyle	hem	
mesleki	yönden	birliğimiz	ta	1957'lere	dayanır.	Hatta	birbirimizin	evinde	gidip	kalmışlığımız	da	
vardır,	 böyle	bir	 sıkı	 bir	 aile	 dostluğumuz	vardı.	Alaeddin	Yavaşça	Bey	 eniştemin	 arkadaşıydı.	
Onunla	bazı	toplantılarda	beraber	olmuşluğumuz	oldu	(Görüşme	No.	5).	
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Şimdi	 Binali	 Selman,	 orada	 mey	 hocası.	 Fakat	 ne	 okuma-yazma	 biliyor.	 Nota	 zaten	 bilmesi	
mümkün	değil	(Görüşme	No.	21).	

Öyle	 bir	 derdi	 yok	 ki	 Binali	 Selman’ın.	 Binali	 Selman,	 enstrümanını	 çalar.	 Tamam	 mı?	 Şimdi	
diyordum	ki,	“Siz	niye	bu	adamdan	‘Buraya	böyle	bas,	ses	böyle	çıkar,’	niye	bunları	soruyorsunuz	
bu	adama?	Oturup	dinleyin,	adam	burada	bir	saat	çalsın	dinleyin.”	Bundan	daha	iyi	öğrenme	yok.	
Yakalamışsın,	bir	saat	çaldır	burada	ona,	ondan	sonra	kalk	git.	O	zaman	küçük	teypler	de	vardı,	
oraya	da	kaydedersin,	gidersin	evinde	de	dinlersin.	İşte	öğrenmişsin.	O	zaman	Binali	Selman’ı	da	
eleştirdiler,	işte	“İlkokul	mezunu	bile	değil,	okuma	yazma	bilmiyor,	geldi	buraya	öğretim	görevlisi	
yaptılar”	(Görüşme	No.	20).		

1976-86	yılı	arasında	benim	bilfiil	on	yıllık	hizmet	sürem	var	ama	bunun	1980	yılı	ile	86	arası	6	
senelik	bilfiil	hocalık	durumu	var.	Çünkü	ben	1980	yılına	kadar	kanun	akordörü	olarak,	kanun	
derslerine	kanun	akortlayıp	sunan	ve	ara	sıra	da	Bekir	Sıtkı	Sezgin’le	korrepetisyonlara	katılan	
bir	yardımcı	elemandım.	1980’de	ben	Ferid	Alnar	Kanun	Konçertosu’nu	seslendirdim.	Bu	Türk	
müziği	camiası	içerisinde	tabii	önemli	bir	şey.	Konservatuar	daha	ilk	mezunlarını	vermemişti	ve	
bir	Türk	müziği	sanatçısı	senfoni	orkestrası	önünde	konçerto	çalıyor.	Önemli	bir	başarıya	imza	
atıyordum.	 Konservatuar	 yönetim	 kurulu	 –o	 zaman	 yönetim	 kurulu	 vardı	 ve	 üniversiteye	
bağlanmamıştı–	benim	o	başarımı	değerlendirerek,	oy	birliğiyle	aldığı	bir	kararla	beni	öğretim	
üyeliğine	yükseltti.	Bunun	yazısı	da	benim	dosyamdadır	Ercümend	Berker	imzasıyla	(Görüşme	
No.	8).	

İTMDK’da	Eğitim	

Viyolonsel	derslerinde	Batı	müziği	tekniği	olarak	öğrettim	bütün	öğrencilerime	fakat	onlar	aynı	
zamanda	hem	Batı	müziği	solfeji	hem	Türk	müziği	solfeji	öğrendikleri	için	Türk	müziği	notalarını	
ve	makamlarını	zaten	öğreniyorlardı.	Solfej	olarak	onlara	da	benim	kendi	viyolonsel	üstünde	bu	
müziği	çalabilmek	için	bulmuş	olduğum	pozisyonları	öğreterek	onların	da	Türk	müziğini	hemen	
çalabilmelerini	 sağlamıştık.	 Onlar	 da	 işte	 devlet	 korolarında,	 radyolarda,	 televizyonlarda	 yani	
mükemmel	bir	şekilde	Türk	müziği	çalıyor.	Yani	Batı	müziği	eğitimi	alarak	benden	Türk	müziğine	
adapte	oldular	(Görüşme	No.	1).	

	

Tabii	buranın	kurucu	kadrosu	Batı	kültürü,	Batı	müziği	kültürünün	Türk	müziğine	olan	faydaları	
ondan	yararlanarak	metot	sistemini	kabul	edilmesi	ve	onun	o	şekilde	bizim	enstrümanlarımızın	
ve	 müziğimizin	 gelişmesiydi	 amaçları.	 Sanıyorum	 ki	 benim	 gibi	 Batı	 müziği	 mensubu	
arkadaşlarımızın	 daveti	 bu	nedene	dayanıyordu.	 Yani	 biz	 oradaki	 öğrendiğimiz,	 elde	 ettiğimiz	
kültürü,	buraya	taşımak.	Zaten	yapmış	olduğumuz	çok	sesli	denemeler	de,	eğitime	yönelik	olan	
denemeler	de	bu	 amaçla	 yapıldı.	Onlar	bunun	heyecanı	 içindeydi.	Bizim	 ilk	 konserimizde	Batı	
müziği	parçaları	çaldığı	zaman,	yukarıdaki	büyük	salonda,	Ercüment	Bey	başta	olmak	üzere	bütün	
kurucu	 hocalar	 oradaydı.	 Onların	 heyecanını	 hâlâ	 hatırlıyorum.	 Alkışlamalarından,	 tebrik	
etmelerinden	 ne	 kadar	 heyecan	 duyduklarını,	 mutlu	 olduklarını,	 doğru	 bir	 adım	 attıklarını	
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hissettim.	Kuruluş	dönemine	ait	yönetimler,	ne	olacağını	beklemek,	gözlemlemek	durumundaydı;	
düşündüğüm	kadarıyla.	 “Burayı	kurduk	ve	bunu	yaşatacağız;	yolumuz,	politikamız	ne	olacak?”	
Bunun	arayışı	ve	beklentisi	 içinde	olduğunu	düşünüyorum.	Ondan	sonraki	dönemlerde	de	her	
yönetimin	kendi	sanat	anlayışına	göre	okul	biraz	yön	değiştirdi.	Mesela	bir	dönemde	Türk	halk	
müziği	 öne	 geçti,	 eğitim	 sistemi,	 öğrenci	 alımı	 ile	 öğrenci	 sayısını	 hangi	 bölümlere	 ne	 kadar	
alınacağıyla	beliren	tercihler	öne	çıktı.	Bir	dönem	Yalçın	Tura’nın	müdürlüğü	zamanında	daha	bir	
akademik	 şekilde	 yürümeye	 başladı.	 Ondan	 sonra	 Cihat	 Aşkın'ın	 yönetiminde	 okulumuz	 Batı	
müziği	 konservatuarından	 hemen	 hemen	 aynı	 seviyeye,	 bazı	 branşlarda	 daha	 da	 öne	 geçtiği	
dönemler	 oldu.	 Sonra	 tekrar	 eski	 görüşteki	 yönetimlerle	 yürümeye	 başladı	 ve	meydana	 gelen	
yönetimler	kendi	anlayış	görüş	ile	yönetiyorlar.	Hepsinin	de	bir	faydası,	katkısı,	mutlaka	emeği	
oluyor.	Ama	asıl	demin	de	sözünü	ettiğim	ulusal	bir	kongre	ile	ne	yapılacağını	ortaya	cesaretle	
koyup	bu	gelişmeleri,	bu	atılımları	yapmak	lazım.	Ondan	sonra	yönetim	ne	düşünürse	düşünsün	
o	programı	yürütmek	durumunda	kalacaktır.	Bunu	yaptığımız	zaman	gideceğimiz	yere	gidebiliriz	
(Görüşme	No.	1).	

Tabii	okul	ilk	kurulduğunda	Türk	müziği	eğitiminde	herhangi	bir	metot	sistemi	yoktu.	O	zamanki	
öğretim	görevlisi	arkadaşlarımız	kendi	branşlarında	bunları	yapmaya	başladılar.	Mesela	Cüneyd	
Orhon	 benden	 viyolonsel	 çalımına	 benzediği	 için	 kemençenin	 de	 yay	 tekniği	 konusunda,	
pozisyonları	konusunda	görüşmelerimiz	oldu.	O	hemen	bir	kemençe	metodu	yazmaya	başladı.	
Onun	dışında	da	ud	için	Mutlu	Torun	ud	metodu	olduğunu	biliyorum.	Mutlaka	başka	arkadaşların	
da	vardır	(Görüşme	No.	1).	

İşte	 bizimle	 beraber	 “Bağlamanın	 düzeni	 ne	 olsun?”	 o	 tartışma	 başladı.	 Şimdi	 biz	 Nida	 Bey’le	
ikimiz	bir	düşünüyorduk,	diğer	arkadaşlar	da	bir	düşünüyorlardı.	Bu	çok	da	demokratik	bence.	
Sıkıntı	yok	orada.	İşte	“Hangi	düzen	ana	düzen	olsun	bağlamada?”	Yani	akortlardan	birisini	öne	
çıkaracağız.	Biz	bağlama	düzenini	savunuyorduk	Nida	Bey’le.	O	zaman	Orhan	Dağlı,	Yavuz	Top	da	
bozuk	düzeni	savunuyorlardı.	Yani	sonuçta	Nida	Bey’le	ben	baskın	geldik,	öyle	oldu	(Görüşme	No.	
20).	

	
O	sırada,	ben	de	Fikret	Değerli’nin	önerisine	uyarak	arşivi,	Maçka	yerleşkesinde	bize	verilen	3	
binadan	birinin	en	üst	katındaki	odaya	taşımıştım	ki,	Nişantaşı’ndaki	konağın	yandığını	öğrendik.	
Çatı	 katında	 başlayan	 bu	 yangın,	 üst	 kattaki	 odalara,	 özellikle	 de	 Nida	 Tüfekçi’nin	 ve	 Fikret	
Değerli’nin	odalarıyla,	onun	bitişiğinde,	benim	arşiv	olarak	kullandığım	odaya	çok	zarar	vermişti.	
Yaklaşık	bir	hafta	önce	arşivi	Maçka’ya	taşıtmamış	olsaydım	ondan	bir	şey	kalmayacaktı.	En	çok	
da	Nida	Bey’in	[Tüfekçi]	odası	zarar	görmüştü	ve	Nida	Bey’in	pek	çok	değerli	kitap	ve	notası	kül	
olmuştu.	Orada	bir	yandan	ders	planlarını	hazırlarken,	bir	yandan	da	arşivin	büyüyüp	gelişmesi	
için	 çaba	 harcamaya	 başladım.	 Üniversitenin	 her	 yıl	 gönderdiği	 yayın	 isteği	 formundan	
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yararlanarak	 dünyanın	 en	 önemli	 müzik	 ve	 müzikolojik	 yayınlarına	 abone	 olduk.	 Son	 derece	
değerli	ve	yararlı	kitaplar	getirttik.	Gerek	kendi	arşivimdeki,	gerekse	dostların	elindeki	nota,	kitap	
ve	plakların	eklenmesi	ve	kayıt	altına	alınmasıyla,	ülkemizde	benzeri	pek	görünmeyen	bir	arşiv	
meydana	geldi.	Bu	işlerde	bana	yardımcı	olan	bütün	arkadaşlarımın,	özellikle	de	ta	işin	başından	
beri	sekreter	ve	görevli	olarak	benimle	çalışan	Ayten	Eriş,	Billur	Güremek	ve	Semih	Altınölçek’in	
çok	 büyük	 emeği	 olduğunu	 belirtmeliyim.	 Ben	 emekli	 olduktan	 sonra.	 bu	 arşivin	 tümüyle,	
Rektörlük	tarafından	kurdurulan	ve	büyük	parasal	olanaklarla	beslenerek	çalışmalara	başlayan	
MİAM’a	devredildiğini	öğrendim	(Görüşme	No.	28).	

	
1979	yılına	geri	dönüyorum.	Konservatuar	içerisinde	çok	saygın	isimler	var.	Özcan	Sevgen	var,	
Güher	 Güney	 var,	 Belkıs	 Aran	 var	 bunlar	 opera	 dünyasının	 önemli	 insanlarından.	 Neriman	
Altındağ	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Arif	Sağ	gibi	 isimler,	Türk	halk	müziğinin	önemli	isimleri.	Yücel	
Paşmakçı...	Nevzad	Atlığ,	 İncila	Bertuğ,	 tabii	 ki	Münir	Nurettin	Selçuk,	Tülin	Yakarçelik,	 Sadun	
Aksüt,	Halil	Aksoy	gibi	çok	önemli	isimler,	bunlar	da	klasik	Türk	müziğinin	duayenlerinden.	Gerek	
teori	 öğretmeni	 olarak	 gerek	 pratik	 öğretmeni,	 müzik	 öğretmeni	 olarak	 gerek	 enstrüman	
öğretmeni	olarak,	bu	 isimler	bizim	okulumuzda	o	dönem	yer	 alan	başlıca	 isimler.	Birçoklarını	
unutmuş	 olabilirim	 tabii	 ki	 ama	 böyle	 bir	 ortamda	 nasıl	 yetişir	 bir	 öğrenci?	 Tam	 da	 benim	
yetiştiğim	 gibi	 yetişir	 diye	 düşünüyorum	 çünkü	 bir	 derse	 giriyorsunuz	 orada	 Rahmi	
Sönmezocak’tan	 repertuar	 dersleri	 alıyorsunuz	 ve	 çok	 önemli	 klasik	 Türk	 müziği	 eserlerini	
geçiyorsunuz.	Diğer	taraftan	Nida	Tüfekçi	sizin	derslerinize	giriyor,	Türk	halk	müziği	bilgilerini	
veriyor	 ve	 halk	 müziğinin	 önemli	 eserlerini	 geçiyor.	 Diğer	 taraftan	 Demirhan	 Altuğ	 gibi	 bir	
orkestra	şefi	size	armoni	dersi	veriyor.	Tabii	ki	benim	kıymetli	hocam	Ayhan	Turan’ı	unutmam	
mümkün	değil.	Bu	çerçevede	biz	çok	sesli	müziği,	Türk	halk	müziği	ve	klasik	Türk	müziğini	bir	
arada	 öğrenmenin	 zenginliğini	 yaşadık	 ve	 okulumuzda	 yapılan	 konserler,	 öğrencilerin	
öğretmenlerle	 birlikte	 sahneye	 çıkması,	 her	 ay	 yapılan	 konserlerde	 öğrencilerin	 hünerlerinin	
gösterilmesi,	 öğretmenlerin	 de	 o	 konserlerde	 yer	 alarak	 öğrencilere	 örnek	 olması,	 bizim	 için	
unutulmaz	olaylardan	biri,	yani	sıcak	bir	yuvaydı	(Görüşme	No.	14).	

Bekir	Bey	çok	titiz	birisiydi	yani	notalarını	kendi	yazardı	ve	bize	getirirdi	kılıç	gibi,	 jilet	gibi	ve	
sonra	 toplardı.	 Devamlı	 yazdığım	 için	 hem	 nota	 yazım,	 hem	 çabuk	 yazma	 gibi	 bir	 beceri	
kazanmıştım.	 Yani	 muhakkak	 o	 sınıfta	 geçtiği	 repertuarı,	 notalarını	 hem	 Neriman	 Hanım	
[Tüfekçi],	sonra	da	Can	Hanım	[Etili]	isterdi.	Ya	bir	kere	o	zaman	geleneksel	müziklerimiz	yani	
ister	tipik	klasik	Türk	müziği	olsun,	 isterse	halk	müziği	olsun	hâlâ	çok	yaygın,	önde,	 insanların	
yakın	 takip	 ettiği	 bir	 tarzdı.	 Konservatuar,	 ama	 çok	 ciddi	 bir	 şekilde,	 eğitim	 açısından	 yetişen	
öğrencileri	çok	hızlandırdı	ve	onun	semeresini	hemen	çabuk	gördük.	Yani	yanılmıyorsam	1980	
yılında,	yani	benim	de	mezun	olduğum	yılda	şu	anki	Cumhurbaşkanlığı	Devlet	Topluluğu	o	zaman	
İstanbul	 Türk	 Müziği	 Devlet	 Topluluğu’ydu.	 Bizim	 en	 parlak	 öğrencilerimizi	 daha	 henüz	



 17 

okuldayken	 sınavla	 aldılar.	 Bu	 çok	 önemli	 bir	 hareketti,	 çünkü	 o	 güne	 kadar	 devlet	 korosu	
üniversite	 korosundan	 öğrencilerle	 devam	 ederken,	 bir	 anda	 ilk	 konservatuar	mezunları	 dahi	
olmayan	 yetişmiş	 ama	 gençlerle	 bir	 hadise	 ortaya	 çıkardı.	 Arkasından	 radyo	 sinema	 açmıştı,	
hakeza	 radyoda	 da	 konservatuvarlılar	 olmaya	 başlamıştı.	 Yani	 biz	 1990’lı	 yıllara	 geldiğimizde	
artık	 İstanbul	Türk	Müziği	Devlet	Konservatuarı'nın	musiki	camiasında	çok	büyük	bir	etkinliği	
olmuştu.	Her	yerde	konservatuar	mezunlarını	görmeye	başlamıştık	(Görüşme	No.	16).	

	
Tabii	özel	 repertuarı	olanlar	vardı.	Bunlardan	biri	mesela	Cüneyd	Orhun'du.	Kendi	el	yazması,	
derlediği,	toparladığı	notalarla	çok	doğru	düzgün	notalar	geliyordu.	Bekir	Sıtkı’nın	da	bu	konuda	
çok	 büyük	 bir	 birikimi,	 toplaması,	 kaynağı	 vardı.	 Saadetin	 Kaynak’ın	 sekiz	 el	 yazma	 defteri,	
Alaeddin	Yavaşça’daydı.	O	eserler	oradan	geliyordu,	yani	kaynaklarımız	sağlamdı.	Elbette	ki	radyo	
repertuarı	da	var	(Görüşme	No.	16).	

Altı	 ay	 sonra	 Göksel	 Hanım	 dedi	 ki	 “Siz	 okulda	 hoca	 olunca	 dediler	 ki,	 ‘O	 piyasa	 bestecisidir	
nazariyattan	falan	anlamaz’	dediler.”	Neva	Kâr'ı	geçtim,	dedikodu	yaptılar,	“Uzun	eser	geçilir	mi?”	
Merhem	 Koyup	 Onarma’yı	 geçtim	 Saadettin	 Kaynak’ın,	 dedikodu	 ettiler,	 “Bu	 arabesk	 besteci,	
mahveden,	Türk	müziğini	mahveden	adam,	onun	bestesi	geçilir	mi?”		(Görüşme	No.	18).	
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Kültür	Bakanlığı’na	Bağlanış	

Ben	okuldayım	2	tane	bey	girdi	içeri,	bana	bir	zarf	uzattılar.	“Bu	zarfı	açıp	okuyun”	dediler.	Ben	
dedim	“Açamam.”	Ve	“Bir	telefon	etmem	gerekiyor”	dedim.	Ercümend	Bey'i	aradım	yukarı	çıktım,	
“Ercümend	Bey,”	dedim,	“böyle	iki	kişi	geldi	müfettişmiş.	Bana	bir	zarf	verdiler	açmamı	istiyorlar”	
dedim.	“Aç	kızım,	oku”	dedi.	Okuduğum	zaman	yönetimin	lağvedildiğini	öğrendik	(Görüşme	No.	
4).	

[İTMDK]	Kültür	Bakanlığı'na	bağlandı.	Bir	siyasi	kaos	dönemi	içerisinde	Konservatuar’ın,	henüz	
daha	 üniversiteye	 bağlanmamış	 olduğu	 dönem	 içerisinde	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	kapatılması	kararı	alınıyor.	Şikayetler	doğrultusunda	yapılan	soruşturmalarda	
gerçek	 payı	 olmadığı	 görülüyor.	 Asıl	 neden	 dönemin	 siyasi	 çalkantılarından	 kaynaklanıyor.	
Ercümend	Berker	görevden	alınıyor	ve	daha	sonra	yerine	Nevzad	Atlığ	ve	ardından	Halil	Aksoy	
geliyor.	Ancak	bu	durum	karşısında	okulun	öğretim	kadrosu	istifa	ediyor	ve	büyük	bir	mücadele	
içine	 giriyorlar.	 Nevzat	 Bey	 valla	 her	 halde	 4-5	 ay	 yaptı	 ve	 hiçbir	 zaman	 da	 Ercümend	Bey’in	
masasına	oturmadı.	Hep	koltuk;	odanın	içerisindeki	koltukta	iş	görüyordu	(Görüşme	No.	4).	

Toptan	okulu	kapatmak	istiyorlar.	Seçtikleri	insanlar	öyle	insanlar	ki	okulun	bel	kemikleri,	onları	
görevden	alıyorlar.	Böyle	bir	hadise	olunca	muazzam	bir	birleşme	oldu.	Hemen,	olduğu	gibi	bütün	
yönetim	kurulu	istifa	etti.	(...)	Biz	ağlıyoruz.	Hocalarımız	gitti.	Düşünsenize	elinizden	istikbaliniz	
alınıyor.	Yerine	birileri	geliyor	olmuyor,	öyle	oluyor,	böyle	oluyor	 fakat	sonra	nasıl	olduysa	bu	
şeyden	 vazgeçtiler.	 Rezaletti.	 Bu	 kadar	 büyük	 bir	 reaksiyon	 oldu	 ki…	 Ben	 Cumhuriyet	 Halk	
Partisi'nden	evimize	telefonlar	açıp	özürler	dilendiğini	biliyorum.	Ben	de	o	zaman	küçüğüm	ya,	
yaş	18	nedir	ki,	dedim	ki	“Biz	aç	mı	kalacağız	şimdi?”	İşlerinden	ayrıldılar	çünkü,	annemle	babam.	
Sahneye	çıkmazlar,	bir	şey	etmezler	(Görüşme	No.	17).	

	
Yavuz’la	[Top]	gitmiştik	Ankara’ya,	bizde	istifa	edenler	vardı.	Yavuz	ile	ben	onlar	için	gittik.	CHP	
Genel	Sekreteri	rahmetli	Mustafa	ve	Bakan	Erol	Tuncer’le	görüştük	ve	haberlerinin	olmadığını	
öğrendik.	 Yılmaz	 Öztuna	 okula	 geldiği	 zaman	 “Ben	 MHP’liyim”i	 anlardın	 hemen.	 Yani	 onun	
gelişinden,	 konuşmasından,	 derslerdeki	 söylemlerinden	 anlıyordun.	 Ama	 orada	 Nida	 Tüfekçi	
CHP’liydi,	Nida	Tüfekçi’nin	CHP’li	olduğunu	anlamazdın.	Tahminen	CHP’ye	şikayet	edilmiştir;	işte	
“Bu	MHP’liler	burada	at	koşturuyor”	diye	belki	de	öyle	bir	şey	olmuştur	(Görüşme	No.	20).	

İTÜ’ye	Bağlanma	

Ama	biz	istiyorduk	ki	Türk	müziği	konservatuarı	farklı	bir	alanda	farklı	bir	şekilde	olsun.	O	zaman	
rahmetli	Ercümend	Berker,	Teknik	Üniversitenin	avukatlığını	yapıyordu.	Ve	bu	bağ	sebebiyle	de	
görüşürken	 “Bir	 sanat	 üniversitesi	 değil	mi?	Mühendislik	 de	 bir	 sanattır.	 O	 zaman	 niye	 bizim	
konservatuarımız	böyle	bir	yerde	olmasın”	dedi	ve	çoğunluğu	 ikna	etti	ve	gittik	üniversiteye	o	
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zamanki	tabii	dekanlarla,	rektöre	konuşmalar	yaptık	ve	hakikaten	de	bunu	kabul	ettiler.	Bizim	
görüşümüzde	şu	vardı;	bir	üniversite	yalnız	bir	branş	üniversite	olmaz.	Çeşitli	branşları	taşıyan	
üniversite	olur.	Yalnız	bir	branş	olduğu	zaman	fakülte	olur,	yalnız	mühendislikle	uğraşılmaz.	Ve	
ona	 dayanarak	 bizim	 konservatuarımızı	 da	 oraya	 aldılar.	 Konservatuarımız	 orda	 Teknik	
Üniversite’nin	bünyesinde	büyük	gelişmelerle	bu	noktalara	kadar	geldi	(Görüşme	No.	3).	

	

YÖK	 yasası	 ile,	 o	 tarihte	 İstanbul’da	 bulunan	 3	 konservatuarın,	 Batı	 Müziği,	 Belediye	
Konservatuarı	 ve	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 üniversiteye	 dönüştürülecek	 Güzel	
Sanatlar	 Akademisi’nin	 bünyesinde	müzik	 fakültesi	 olarak	 birleştirilmesi	 düşünülmüştü.	 Oysa	
Ercümend	 Berker,	 Türk	musikisinin	 bilimsel	 temellere	 oturtulmasını	 istiyor	 ve	 bunun	 için	 de	
hukuk	işlerine	baktığı	İTÜ’yü	düşünüyordu.	Bunun	gerçekleşmesi	için	çok	uğraştı,	ilgilileri	ikna	
etti	ve	Konservatuar’ın	İTÜ’ye	bağlanmasını	sağladı.	O	zaman	rektör,	Prof.	Kemal	Kafalı	idi.	(...)	Bu	
arada,	 Konservatuar’da	 yeni	 bölümler	 oluşturulmuş	 ve	 bu	 bölümlerde	 hocalık	 yapan	 ya	 da	
yapacak	olan	tanınmış	sanatçılara,	kıdemleri	ve	eylemleri	göz	önün	alınarak	akademik	unvanlar	
verilmeye	başlanmıştı.	 İlkin	Ankara’da	Adnan	Saygun	ve	İlhan	Usmanbaş	profesör	oldular.	 İTÜ	
Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nda	da,	Başlangıçta	var	olan	Temel	Bilimler,	Çalgı	Eğitimi	ve	
Ses	 Eğitimi	 bölümlerine	 ek	 olarak	 Kompozisyon,	 Müzikoloji,	 Halk	 Oyunları	 ve	 Çalgı	 Yapım	
bölümleri	de	oluşturulmuştu.	O	sırada	ben	Temel	Bilimler	Bölümü	başkanıydım	ve	Maçka’da,	eski	
yemekhanenin,	Menza’nın	 yer	 aldığı	 binada	 çalışmaya	 başlamıştım.	 Yeni	 bölümler	 kurulup	 da	
akademik	 unvanlar	 verilmeye	 başlanınca,	 kurucu	 başkanımız	 Ercümend	 Berker’e	 çok	 büyük	
haksızlık	 yapıldı	 ve	 ona	 akademik	 unvan	 verilmedi.	 Dr.	 Selahattin	 İçli	 profesör,	 ud	 öğretmeni	
Mutlu	Torun	da	doçent	olarak	Kompozisyon	Bölümü’nün	başına	atanmak	istediler.	Oysa,	hemen	
herkes,	 yıllardır	 profesyonel	 kompozitör	 olarak	 benim	 o	 bölümün	 başında	 olmam	 gerektiğini	
düşünüyordu.	Örneğin	Prof.	Hikmet	Şimşek	bu	konuyu	ileriki	yıllarda	da	sık	sık	dile	getirmeye	
devam	 etti.	 Bense	 doçent	 olarak,	 kompozisyonun	 yanı	 sıra,	 merakla	 başlayıp	 devam	 ettiğim	
müzikolojik	çalışmaları	geliştirerek,	ülkemizde	birkaç	kişi	dışında	uzun	süredir	ihmal	edilmiş	olan	
müzikoloji	 alanında	 çalışmayı	 istiyordum.	 Öneriyi	 memnuniyetle	 kabul	 ettim.	 Temel	 Bilimler	
bölüm	 başkanlığından	 ayrılıp,	 kurucusu	 olduğum	 Müzikoloji	 Bölümü	 başkanlığı	 görevini	
üstlendim	(Görüşme	No.	28)	

Ben	şöyle	söyleyeyim	size.	Tabii	ki	Konservatuvar’ın	bir	üniversiteye	bağlanması,	bu	tip	iktidar	
değişimlerinde	ikide	bir	de	kapatalım	açılıp	böyle	bir	felaketin	son	bulmasını	sağladı.	En	azından	
bir	üniversiteye	bağlı	bir	kurumsunuz.	Sağlam	bir	yapınız	var	fakat	bağlandığınız	yerin	içeriğiyle;	
sizin	yaptığınız	 işte	birinin	bilim,	diğerinin	sanat	olmasının	getirdiği	büyük	problemler	oluyor.	
Mimar	Sinan	Üniversitesi’ne	bağlanan	Batı	konservatuvarı	bunu	bu	kadar	yaşamamıştır,	çünkü	
neticede	bir	sanat	kurumuydu.	Onlara	başka	bir	sanat	dalı	eklendi.	Biz	öyle	değiliz.	Mühendisliği	
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önce	kendimiz	anlayamadık,	durumun	ne	olduğunu.	Onlar	da	bizi	kabul	edene	kadar	bayağı	bir	
zaman	geçti	(Görüşme	No.	17)	

	
Herhalde	 Ercümend	 Bey	 bunu	 önerdi.	 Başka	 üniversitelerde	 var	 mıydı,	 bir	 ara	 Marmara	
Üniversitesi	 gibi	 bir	 laf	 da	 geçti	 ama	 ErcümentdBey'in	 Teknik	 Üniversite	 ile	 olan	 bağlantısı...	
Herhalde	 Ercümend	 Bey	 de	 Teknik	 Üniversite	 rektörlüğüne	 iletti	 bu	 durumu	 ve	 bu	 şekilde	
bağlandık.	Bağlandığımız	zaman	tabii	birçok	problemler	yaşadık.	Bir	kere	Üniversite’deki	camia	
bizi	pek	kabul	etmeme	durumundaydılar.	Yani	oradaki	hocalar	 falan.	Onlarla	mücadele	verdik.	
Eğitim	planları	konusunda	tabii...	Ercümend	Bey,	daha	sonra	müdürlük	değişti.	Şimdi	82’de	biz	
bağlanmadan	 önce	 Ercümend	 Bey	müdürdü.	 Sonra	 Üniversite’ye	 girince	 idarenin	 başında	 bir	
profesörün	olması	gerektiği	düşüncesiyle	Mimarlık	Fakültesi’nden	daha	önce	müzikle	ilgisi	olan	
sayın	profesör	Lütfü	Zeren	müdür	olarak	atandı.	Tabii	biz	çok	değişik	şeyler	yaşadık.	O	dönemde	
Lütfü	Bey'e	adapte	olmamız,	Lütfü	Bey'in	bize	adapte	olması	(Görüşme	No.	4)	

1979	yılında	Konservatuar’a	bir	öğrenci	olarak	girdim.	Tozlu,	tebeşirli	tahtaların	tozunu	yuttum.	
Okulumuzun,	her	küçük	sınıfından	tutunda	büyük	konser	salonuna	kadar	her	yerde	bir	öğrenci	
olarak	çalıştım,	çaldım.	Sınıf	bulamadığımız	zaman	koridor	aralarında,	kömürlükte	çalıştığımız	
zamanlar	 oldu.	 Biz	 mesleğimizi	 bu	 derece	 çok	 seven	 bir	 nesil	 olarak	 yetiştik.	 Aynı	 zamanda	
kurumumuza	 bağlı	 bir	 nesil	 olarak	 yetiştik.	 1979’da	 bir	 öğrenci	 olarak	 girdiğim	 TMDK,	 1982	
yılında	bence	yanlış	bir	kararla	YÖK’e	bağlandı.	Konservatuvarların,	üniversitelere	bağlanması	
taraftarı	 değilim.	 Çünkü,	 YÖK	 yapılanması	 Türkiye’de	 birçok	 yenilik	 getirmesine	 rağmen,	 çok	
önemli	 ve	 çok	 faydalı	 uygulamaları	 olmasına	 rağmen,	 var	 olan	 eski	 yapıları	 farklı	 bir	 yöne	
çevirmesiyle	 de	 olumsuz	 uygulamalara	 sahne	 oldu.	 Dolayısıyla	 konservatuarların	 da	 YÖK’e	
bağlanmış	 olması,	 onların	 bir	 açıdan	 tabii	 ki	 faydalanmalarına	 olanak	 sağlamasına	 rağmen	
Konservatuar’ın	usta-çırak	eğitim	sistemini	yok	etti.	Tabii	ki	1982’de	bir	YÖK’e	geçtiğimiz	zaman,	
sayın	 Ercümend	 Berker’in	 üniversite	 mensubu	 olmaması,	 büyük	 bir	 handikaptı.	 Dolayısıyla	
Ercümend	Berker’in	müdürlük	görevi	de	bu	şekilde	sona	ermiş	oldu.	Onun	müdürlüğünün	sona	
ermesiyle	Konservatuar’da	yeni	bir	devir	başladı.	Bu	devrin	ben	Ercümend	Berker’in	devrinde	
olduğu	parlak	bir	devir	olduğunu	düşünmüyorum.	Bu	devirde	farklı	yönetimden	gelen	yönetim	
anlayışları	var	oldu	tabii	ki.	O	devre	baktığımız	zaman	12	Eylül	döneminin	bir	uzantısı	olarak	çok	
farklı	bir	şekil	vardı.	Ben	şimdi	bunu	politize	etmek	istemiyorum,	bu	cevaplarımı,	fakat	farklı	bir	
zihniyet	 vardı	 ülkede.	 Farklı	 bir	 anlayış	 vardı.	 Bizler	 bu	 farklı	 anlayışla	 yetiştik	 ve	 dolayısıyla	
müzisyen	olmayan	okul	yöneticileri	dönemi	başlamış	oldu.	Tabii	ki	bunda	hiç	kimsenin	kötü	niyeti	
yoktu.	 Bizi	 yöneten	 kişiler	 de	 aynı	 zamanda	 tabii	 ki	 bu	 okulun	 emellerine	 hizmet	 etmek	 için	
oradaydılar.	Bir	görev	neticesinde	oradaydılar.	Mutlaka	büyük	hizmetleri	de	dokunmuş	oldu	ama	
prensip	olarak	bir	konservatuarın	kendi	içerisinden	gelen	yöneticilerle	devam	etmesi,	o	anlamda	
yetişmiş	olan	terbiyeyle	devam	etmesi,	çok	önemli.	Bu,	bir	prensip	meselesi.	Bu	prensibi	siz	kabul	
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edersiniz	 veya	 etmezsiniz	 ama	 ben	 bu	 prensibi	 kabul	 edenlerden	 birisiyim	 ve	 bunun	 böyle	
olduğunu	 görürüm.	Dünyadaki	 bütün	müzik	 okullarında	da	bu	böyledir.	Mühendislerin	 rektör	
olduğu	 bir	 dönemde	 sanata	 bakış	 açısı	 çok	 daha	 farklı	 ama	mimar	 birisinin	 rektör	 olmasıyla	
konservatuara,	sanata	bakış	açısı	çok	değişti	ve	MİAM’ın	kurulması	bu	dönemde	gündeme	geldi.	
(...)	 Konservatuar’ın	 bir	 kültürü	 vardır.	 Bu	 üniversite	 kültürüne	 hiçbir	 zaman	 benzemezdi.	
Üniversite	 ile	biz	 tabi	çok	şey	kazandık	ve	Üniversite’ye	aynı	zamanda	çok	şey	kazanırken	çok	
büyük	şey	kattık.	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’nin	hiçbir	zaman	sahip	olmadığı	sanatsal	bir	vizyon	
kattık.	 Yani	 biz	 diyoruz	 ki	 her	 zaman	 İTÜ,	 çok	 büyüktür.	 Kuşkusuz	 Türkiye’nin	 en	 büyük	
üniversitelerinden	biridir.	Amenna	hiçbir	sözüm	yok,	çok	da	saygı	duyuyorum.	İTÜ’lü	olmaktan	
dolayı	 büyük	 bir	 gurur	 duyuyorum	 ama	 TMDK	 acaba	 ona	 ne	 kattı,	 bunu	 da	 düşünmek	 lazım.	
TMDK,	 İTÜ’ye	bir	sanat	estetiği	kavramını	kattı.	Bir	vizyon	kattı.	Renkli	bir	bakış	açısı	kattı	ve	
Üniversite’nin	 sanatsal	 bir	 ortamla	 tanışmasını	 sağladı.	 Üniversite’nin	 sadece	 açılış	 kapanış	
törenleri	 değil	 ama	 bütün	 içerisinde	 yapılan	 bir	 takım	 sanat	 eğitimlerinde	 Konservatuar	
öğretmenlerinin	rolü	olmaya	başladı	o	dönemden	sonra.		

(...)	

Tabii	 ki	 üniversiteye	 geçtikten	 sonra	 kontejanlar	 bağlamında	 çok	 sayıda	 bir	 artış	 oldu.	 Farklı	
bölümler	kuruldu	ve	bu	bölümleri	doldurmak	 için	de	çok	sayıda	öğrenci	alımıyla	kalite	birden	
düştü	(Görüşme	No.	14).	

Tabii	 üniversiteye	 bağlandıktan	 sonra	 ister	 istemez	 bazı	 unvanların	 bulunması	 lazımdı	
üniversitede.	O	zaman	doçentlik,	profesörlük	gibi	unvanlar	durumlarına	göre,	eğitim	sistemine	
göre	 ve	 sahip	 oldukları	 özelliklerine	 göre	 tespit	 edildi	 o	mücadele	 ile	 kademe	 kademe	 verildi	
(Görüşme	No.	3).	

	
Efendim	öyle	bir	durum	oldu	ki,	müzikte	ileri	gitmiş	olan,	yani	aslında	burası	bir	konservatuar,	
müziğin	birinci	planda	olması	gereken	bir	yer.	Bunu	yapmış	olan,	çalışmış	olan,	daha	öncesinden	
ama	 tecrübesi	 olan	 insanların	 üniversite	 diploması	 yok	 diye	 unvan	 verilmedi.	 Kimisi	 doktor	
olduğu	için,	kimisi	mimar	olduğu	için,	kimisi	güzel	sanatlar	bilmem	nesinden	mezun	olduğu	için,	
kimi	 şuradan	 olduğu	 için,	 buradan	 olduğu	 için	 onlar	 üst	 seviyeye	 alındılar.	 Unvan	 aldılar,	 bir	
Cevdet	Çağla	unvan	almıyor	düşünün	yani…	Onun	yetiştirdiği	bilmem	kim	alıyor.	Dolayısıyla	Batı	
müziğinde	de	aynı	şey	oldu.	Onlar	ne	yaptılar	biliyor	musun?	Onlar	yaptılar,	bizimkiler	yapamadı.	
Onlar	bir	gece	içerisinde,	bütün	o	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	mezunu	orkestra	elemanlarını	
iş	 olsun	 diye	 imtihandan	 geçirdiler.	 Bizimkiler	 yapmadı	 bize	 ama…	 Böyle	 bir	 ayrıcalık	 oldu	
(Görüşme	No.	26).	
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1980’li	yıllarda	işte	profesörlük,	hani	üniversiteye	bağlanınca,	bu	sefer	profesör	kadroları	açığa	
çıktı.	 Kime	 verecekler	 profesörlüğü,	 üniversite	 mezunu	 olacak,	 yurt	 içinde	 ve	 yurt	 dışında	
ispatlanmış	müzisyen	olacak.	Ve	bunlar	bir	ekip	oldular	YÖK’te,	bunun	içinde	Ayhan	Songar	da	
var.	 Lütfi	 Zeren,	 “Alaaddin	 Yavaşça	 bu	 kadar	 başarılı	 işler	 yapıyormuş	 şu	 okulda,	 niye	 onun	
dosyasını	bana	yollamadınız”	dedi.	Bütün	profesörlerin,	yani	profesör	olacak	yüksek	eğitimlilerin	
dosyaları	gidiyor	YÖK’e,	birçok	kişilerinki	gitmiş,	ama	Yavaşça’nınki	gönderilmemiş.	Profesörlüğü	
sonradan	aldı,	onu	da	işte	Tazabay	vasıtasıyla,	Tazabay	demiş	ki	bu	YÖK’ün	toplantısında,	“Bakın”	
demiş,	 “Yavaşça’ya	 haksızlık	 ettiniz.	 Daha	 önceki	 toplantılarda	 hep	 ‘Batı’cıların	 istediklerini	
yaptım”	 demiş.	 “Ama	 eğer	 Yavaşça’ya	 profesörlük	 vermeyecekseniz,	 sizin	 getireceğiniz	
dilekçelerin	 hiçbirini	 kabul	 etmeyeceğim	 bundan	 sonra”	 demiş.	 Ve	 bunun	 üzerine	 mecburen	
oradan	çıktı	profesörlüğü	(Görüşme	No.	22).	

Şimdi	öyle	bir	şey	ki	bu	profesörlük,	unvan,	bütün	arkadaşların	birbirine	kırılmasını,	aralarının	
açılmasına	 sebep	 oldu.	 Ona	 doçent	 verildi,	 ona	 doçent	 yardımcılığı	 verildi,	 ona	 profesörlük	
verildi…	Yani	çok	çok	bir	kırıcı	şey	oldu	arkadaşlar	arasında.	Güzel	bir	şey	olmadı.	Basında	bir	
felaket	yazısı	yazıldı,	şöyle	“Profesörkondu”	diye	(Görüşme	No.	22).	

	
Ayhan	 Songar	 beni	 aradı	 gece.	Dedi	 ki	 “Çetinciğim	 tebrik	 ediyorum	doçent	 oldun”	 dedi.	 Fakat	
aradan	zaman	geçti,	ben	haber	bekliyorum	birşey	olmadı,	okula	da	gitmiyorum	küstüm	biraz.	Ben	
hocaydım,	benim	yerime	Fatih	Salgar’la	İncila	Bertuğ’u	aldılar,	Nevzad	Hoca’nın	teklifiyle.	İki	ay	
sonra	baktım	ki	böyle,	Ayhan	Bey’i	 aradım	dedim,	 “Sen	doçent	oldun”	dedin.	 “Ama,”	dedi,	 “biz	
doçentlik	verdik	sana	ama	senin	için	Nevzad	Bey,	‘Henüz	çok	genç,	Çetin	biraz	beklesin	yardımcı	
doçent	yapalım’	dedi.	Onun	üzerine	yardımcı	doçent	yaptı”	dedi.	Ben	de	böylece	müracaat	edenler	
arasında	olmuş	oldum.	Fakat	sonra	bir	anda	inanılmaz	bir	furya	halinde	herkese	unvan	verildi.	
Gazetelerde	çıktı	ve	bazıları	da	alay	konusu	haline	getirdiler	olayı,	dalga	geçer	hale	getirdiler.	İşte	
“Profesör	bilmem	kimden	şarkılar	dinleyeceksiniz”	falan	gibi	alaylı	böyle	karikatürler	falan	çıktı	
o	dönemde.	Sonra	birdenbire	bu	olay	geriye	çekildi.	Hepsini	 iptal	ettiler	ve	 tekrar	yeni	baştan	
gündeme	 geldi.	 Sadece	 Nevzad	 Hoca’yı	 profesör	 yaptılar	 başka	 kimse	 yok.	 Ercümend	 Hoca	
profesör	olamadı.	Onun	üzerine	o	zamanki	YÖK	başkanı	ve	işte	birkaç	kişi	Nevzat	Bey’e	telefon	
açtılar.	 Biz	 de	 o	 zaman	Devlet	Korosu’nda	müdür	 odasında	 arkadaşla	 konuşuyorduk	 ve	 dışarı	
çıktık	kapıda	dinliyoruz.	Yani	 içeri	girmedik,	duyduk	Nevzad	Bey’i	sıkıştırıyorlar,	 isim	ver	bize	
yani	bir	gecede	Batı	müziğinde	onlarca	yüzlerce	kişiyi	unvan	sahibi	yaptık,	ama	Türk	müziğinde	
bunu	götürecek	kimse	yok.	Bir	tek	siz	varsınız.	Onun	üzerine	Nevzad	Bey	birkaç	isim	verdi,	onları	
ben	şu	anda	söylemeyeyim.	Ve	ondan	sonra	şahsi	müracaatlarla	başladılar.	Hemen	arkasından	
Ercümend	Bey’e	ve	birçok	kişiye	unvanlar	verildi.	Ama	 işte	o	 ikinci	 furyada	Mutlu	Torun,	Erol	
Deran,	Can	Etili’ye	doçentlik	geldi.	Birinci	seferdekinden	sonra	o	 ikinci	sefer	 için	şöyle	bir	şart	



 23 

koştular,	yüksek	tahsili	olmayana	unvan	verilmez.	Yani	ondan	sonra	unvan	alanların	hepsi	daha	
evvel	başka	bir	üniversiteyi	bitirmiş	olanlardı.	Onun	için	birçok	hocamızın	unvanı	geriye	alındı	
(Görüşme	No.	25).	

Mesela	yardımcı	doçentlik	Cüneyd	Orhon’a	verildi	ama	o	kabul	etmedi,	“Ben	istemiyorum”	dedi.	
İki	furya	vardı	ilk	furyada	unvan	verilenler	çok	bozuldu.	Sonra	ikinci	furya	oldu	o	zaman	Selahattin	
İçli,	Alaeddin	Yavaşça,	Nevzad	Atlığ,	Serdar	Öztürk,	Mutlu	Torun,	Erol	Deran,	Yalçın	Tura,	Fikret	
Değerli’ye	verildi.	Gazetelerde	çıktı	“Pijamalı	profesörler”	diye,	gırgır	dergileri	vardı	orada	dalga	
geçtiler	(Görüşme	No.	10).	

Yeni	Binalar	ve	“Yanan	Okul”	

Sonra	bir	tek	Maden	Fakültesi	ve	İşletme	[İTÜ	Maçka	Kampüsü’nde]	kalmıştı.	Maden	Fakültesi	de	
Maslak’a	gitti.	Yeni	binalar	yapılınca	oraya	taşındılar.	Fakat	dediğim	gibi	uzun	süre	burası	çok	kötü	
bir	durumdaydı.	Derken	yavaş	yavaş	yerleşime	gidildi.	Uzun	yıllar	sürdü.	20	yıldan	fazla	tadilatı	
sürdü	(Görüşme	No.	4).	

Geldik	Temel	Bilimler	binasına	(Menza)	140	tane	ampul	var;	30	tanesi	yanıyor.	80	tane	cam	var	
60’ı	 sağlam.	 Arkada	 cam	 yoktu	 naylon	 gerip	 yapıştırıp	 dersleri	 ilk	 aşamada	 yaptık.	 Burası	 o	
günlerden	 geçti.	Yani	Konservatuar’ımız	 nura	 gark	 oldu.	 Bir	 odayı	 10	 kişi	 kullanıyordu.	 Şimdi	
herkesin	odası	var	(Görüşme	No.	2).	

12	 Mayıs	 1988,	 Ramazan'dı,	 bayram	 arifesiydi.	 Maaşlar	 dağıtılıyordu.	 Bu	 arada	 bana	 okulun	
yandığına	dair	bir	telefon	geldi	(Görüşme	No.	4).	

Yangın	bizim	en	üst	katta	çocuklar,	en	üst	katta,	arşeyi	aşağıya	düşürüyorlar.	Karanlıkta	bir	kibrit	
çakıp	bakıyorlar	nereye	düştü	diye.	Tabii	bir	de	orası	kâgir	(Görüşme	No.	10).	

Lisanstayken	yaşadığım	en	üzücü	anı...	Nida	Tüfekçi	hocamı	bir	gün	yine	Nişantaşı'nda	gördüm.	
“Hocam	nereye?”	dedim,	“Okula	gidiyorum”	dedi.	“Gelin	sizi	götüreyim”	dedim	fakat	Nişantaşı'na	
taşın	olduğu	yere	geldik,	o	zaman	trafik	aşağı	doğruydu,	bir	kalabalık,	itfaiye	araçları,	yollar	kapalı	
geçilmiyor,	korktuk	“Ne	oluyor	ne	bitiyor?”	dedik.	Öğrendik	ki	okulumuz	yanıyor.	Arabayı	hemen	
ben	 bir	 yere	 park	 ettim	 önce	 hocayı	 bıraktım	 sonra	 ben	 de	 gittim	 ve	 ağlayarak	 okulumuzun	
yanışını	izledik	(Görüşme	No.	12).	

Levent’te	oturuyorum,	 sabahın	köründe	geldim	kapının	önüne,	 itfaiye	var,	 su	 sıkıyorlar	 filan…	
biliyorsunuz;	 en	 alt	 katta,	 dipte	 Cafer	 Açın’ın	 yeri	 vardı.	 Tanburlar	 orada…	 Aman	 yarebbel	
alemin…	bir	ara	böyle	bir	baktım	sağıma	soluma,	Bir	daldım,	doğru	aşağıya…	Yangın,	üzerime	
düşüyor…	 Vız	 geldi.	 Dibe	 kadar	 girdim;	 tanburu	 çıkardım.	 O	 tanbur	 bende.	 Konservatuarın	
tanburu.	 Yanmadan,	 ıslanmak	 üzere,	 su	 buraya	 kadar	 gelmiş,	 ıslanmak	 üzere,	 hafif	 de	
rutubetlenmiş,	aldım	çıkardım	onu	getirdim.	Çok	saz	gitti	(Görüşme	No.	7).	

Tabii	bu	arada	bizim	yanan	okuldan	sonraki	problemimiz	de,	Milli	Eğitim’le	Üniversite	arasında	
yanlış	protokol	yapılması	sebebiyle	elimizden	gitti.	Yanlış	protokol,	sonra	yanınca	da	“Hadi	size	
güle	güle”	dediler	(Görüşme	No.	4).	

Çeşitli	Etkinlikler	

Her	 sene	 çok	güzel,	 çeşitli	 yerler.	Hilton	olsun	Sheraton,	Hilton	gibi	 büyük	otellerde	yemekler	
yapıyorduk	 ve	 bunda	 büyük	maddi	 katkı	 Sayın	 Ercümend	 Berker'e	 aitti.	 Koruma	Derneği’miz	
kanalıyla	teberru	toplayarak	güzel	geceler	düzenliyorduk.	İşte	bunun	yanı	sıra,	Emel	Sayın,	Ümit	
Tokcan,	 Ahmet	 Özhan	 hepsi	 beş	 kuruş	 para	 almadan	 sahne	 alıyorlardı.	 Hatta	 Emel	 Sayın	 2	
öğrencimize	burs	 verdi.	 Bunlardan	bir	 tanesi	 rahmetli	Nuray	Hafiftaş'tı	 diğeri	 de	 yine	 tambur	
talebemiz	Çiğdem	Uçak'tı.	Yani	çok	güzeldi,	diyorum	ya	bir	aile	(Görüşme	No.	4).	

Orada	 bir	 koromuz	 vardı	 bizim	Atatürk	 koromuz.	Hem	Batı	müziği	 çok	 sesli,	 hem	Türk	 sanat	
müziği,	hem	Türk	halk	müziği.	Üç	müziği	de	bir	arada	icra	etmiştik.	Hocalarımız	Ercümend	Berker,	
Neriman	Tüfekçi,	Demirhan	Bey	[Altuğ]...	Onlar	çalıştırmıştı	bizi	ve	biz	derslerimiz	bittikten	sonra	
da	kalırdık	provalara	çalışırdık.	Hiçbir	zaman	sıkılmadık,	hiç	bunu	dert	etmedik,	“Aman	şimdi	de	
kalınır	mı	çalışılır	mı”	demedik.	Saatlerce	zevkle	çalıştık	ve	ortaya	çok	güzel	bir	şey	çıkardık.	O	
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giysilerimizin	bir	örnek	yapılması,	onları	beklememiz,	o	heyecan,	yaşadığımız	heyecan,	konser	
günü	 o	 muhteşem	 konser,	 sonra	 o	 anıları,	 bizi	 yıllarca	 çok	 mutlu	 etti,	 çok	 sevindirdi,	 çok	
heyecanlandırdı.	En	güzel	anım	da	budur	(Görüşme	No.	12).	

Eleştiriler	ve	Temenniler	

Batı	 müziği	 öğrenen	 kesimlerin	 hiçbir	 zaman	 Türk	 müziğini	 kendi	 içlerine	 almaması,	
konservatuardaki	 eğitimlere	 dahil	 etmemesi,	 Türk	 müziğini	 dışlamalarından	 dolayıdır.	 Ben	
isterdim	 ki	 keşke	 Türkiye’de	 Türk	 müziği	 devlet	 konservatuvarları	 kurulmasaydı.	 Bütün	
okullarımızda	konservatuar	adı	altında	Türk	müziği	öğrenimi	olsaydı.	İnsanlar,	tanbur,	bağlama,	
ud,	 kanun	 çalabilselerdi.	 Keman,	 viyolonsel,	 arp,	 obua,	 flüt	 çalmalarının	 yanında	 ney	 de	
çalabilselerdi,	bunları	öğrenselerdi.	O	zaman,	biz	farklı,	zengin	bir	kültüre	sahip	olmaz	mıydık?	
Zaten	zengin	bir	kültüre	sahibiz	ama	bu	zengin	kültürü	biz	farklı	anlamda	geliştiremez	miydik?	
Bu	akılcı	yöntemdi.	(...)	Konservatuar’da	öğrenim	gördüğüm	zaman,	Konservatuvar’da	tabii	beni	
destekleyen,	 beni	 önemli	 konser	 sahnelerinde	 görüp	 de	 alkışlayan,	 gurur	 duyan	 tabii	 ki	
Konservatuar’ımızın	 öğretmenleri	 vardı	 ama	 ben	 kendi	 konservatuarımdan	 da	 öğrencilik	
yaptığım	 zamanda	 da	 çok	 da	 dışlandığımı	 söyleyebilirim.	 Yani,	 “Bu	 çocuklar	 Türk	 müziği	
çalamıyor,	 bu	 çocuklar	 Türk	 kültürüne	 vakıf	 değil.	 Bunlar	 Batı’nın	 bir	 piyonu”	 gibi	 bir	 takım	
yakışıksız	sözlerle	biz	yetiştirildik	aynı	zamanda	ama	bunun	yanı	sıra	büyük	bir	çoğunlukla	bizi	
destekleyen,	bizim	çalışmalarımızı	oldukça	ileri	derecede	gören	ve	dünya	çapına	mal	olacağımızı	
savunan	çok	da	destekleyici,	başta	Ercümend	Berker	olmak	üzere,	çok	da	büyük	bir	destekleyici	
grup	vardı.	Kendi	konservatuvarımız,	bizim	kendi	konservatuvarımızdı.	Biz	onun	içerisinde	bir	
aile	 gibiydik.	 Çok	 şey	 öğrendik.	 Her	 zaman	 bizim	 için	 en	 önemli	 yuva	 olmuştur	 ama	 bizim	
konservatuarımızın	 dışında	 da	 ben	 farklı	 bir	 yere	 gittiğim	 zaman,	 konservatuar	 okuduğumu	
söylediğim	zaman	öğrenci	olarak,	bana	sordular:	“Hangi	konservatuvarda	okuyorsun?”	TMDK’da	
okuduğumu	söyleyince	“Aaa,	sen	alaturka	sonat	mı	çalacaksın”	dediler	bana.	Bu	tabii	ki	bir	13-14	
yaşındaki	bir	çocuk	için	aşağılayıcı,	çok	ötekileştirici	bir	söylemdi.	Eee,	ben	o	zaman	dedim	ki	“Bu	
konservatuar	 benim	 yuvam.	 Bu	 konservatuvarda	 ben	 hem	 kendi	müziğimi	 öğreniyorum	 hem	
dünyanın	 bana	 bahşetmiş	 olduğu	 evrensel	 teknikleri,	 farklı	 kültürleri	 öğreniyorum.	 Halk	
müziğimi	de	öğreniyorum	ve	diğer	konservatuarlardaki	öğrenciler,	benim	kadar	zengin	değiller.	
Bunu,	bir	ötekileştirmecilik	olarak	değil	bir	 zenginlik	olarak	görüyorum	ve	ben	bu	zenginliğin	
üzerinde	kendime	ait	yepyeni	bir	kültürün	ürünüyüm.	Kendime	ait	yepyeni	bir	keman	kültürü	
yaratacağım	 ve	 Türk	 keman	 ekolünü	 bu	 temeller	 üzerine	 kuracağım”	 diye	 daha	 12-13-14	
yaşlarımda,	o	zaman	bir	bilinç	oluştu	bende	ve	bu	anlamda	ben	çalışmaya	başladım	ve	bu	mesleki	
anlamda	yaptığım	konserlerle	kazandığım	başarılarla,	hem	Türk	eserlerini	hem	Batı	 eserlerini	
konserlerimde	yorumladım.	Dolayısıyla	bu	anlamda	bizim	karşılaştığımız	en	büyük	sorun	olan	
Türk	 müziği-Batı	 müziği	 ikilemini	 ben	 çocukluğumda	 bizzat	 yaşamış	 bir	 öğrenciydim,	 bir	
sanatçıydım.	 Dolayısıyla	 bunu	 ortadan	 kaldırmaya	 and	 içtim	 ve	 bu	 ikilem	 içerisinde	 taraflar	
birbirine	düşman	olarak	yaşadılar	(Görüşme	No.	14).	
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Eğitimde	 iki	 başlılık;	 Batı	 müziği,	 Doğu	 müziği	 bunlar	 hiçbir	 zaman	 arzu	 edilen	 verimlilik	
ölçüsünde,	 kalite	 ölçüsünde	maalesef	 seyredemedi.	Hocaların	öğrencilerine	örnek	birer	model	
olma	konumu	1978	yılındaki	Hamamizade	İsmail	Dede	Efendi’yi	anma	konserinde	hâk	ile	yeksan	
oldu.	Anlı	şanlı	Konservatuar	hocalarından	oluşan	büyük	bir	Türk	müziği	orkestrası,	yani	Cevdet	
Çağla,	 Niyazi	 Sayın,	 Necdet	 Yaşar,	 Halil	 Aksoy,	Mutlu	 Torun,	 Erol	 Deran,	 Nevzat	 Sümer...	 Yani	
müthiş	bir	ekip,	Hamamizade	İsmail	Dede	Efendi’nin	yüzüncü	doğum	yıldönümündeki	konserde	
Şevkutarab	 Peşrevi’nin	 ikinci	 hanesini	 bitiremeden	 sahne	 üzerinde	 sustu.	 Çünkü	 prova	
yapmamışlardı,	 çalışmamışlardı.	 Şevkutarab	 gibi	 bir	 makamı	 haftalarca	 icra	 etmiyorsanız,	 iki	
provayla	çıkartırım	zanneden,	aldırmayan	bir	zihniyetin	sahne	üzerinde	düştüğü	durum	bence	ta	
baştan	Konservatuar’ın	 gidişatına	 yönelik	 çok	 önemli	 bir	 gösterge	 teşkil	 ediyordu.	 Çok	 acı	 bir	
hatıradır	bu.	(...)	Şöyle	oldu,	yani	kuruluş	kokteyli	yapıldı.	Bir	sene	sonra	konservatuarın	kuruluşu,	
birinci	 kuruluş	 yıldönümü	 İnterkontinental	Oteli	 balo	 salonunda,	 yemekli	 bir	 programla	 tescil	
edildi	 ama	 mesela	 Konservatuar’ın	 kuruluş	 amacını	 göz	 önünde	 bulundurursak	 birinci	 yıl	
kutlamasının	 program	 solisti	 Emel	 Sayın’dı,	 bir	 gazino	 şarkıcısı.	 Şimdi	 böyle	 kendi	 içerisinde	
mütereddi	çelişkiler	taşıyan	bir	kurum	olarak	doğdu.	Ben	mesela	o	birinci	kuruluş	yemeğine	böyle	
bir	 konsept	 içinde	 katılmadım,	 tercih	 etmedim,	 öyle	 bir	 kadro	 içinde	 bulunmadım.	 Nitekim	
ilerleyen	süreç	 içerisinde,	baştan	sona	atlayayım	ki	Konservatuar’ın	eğitim-öğretim	kalitesinde	
nasıl	bir	yol	izlediğini	daha	net	anlayalım.	En	son	Laika	Karabey’in,	sanıyorum	1985	yılıydı,	benim	
de	 Konservatuar’daki	 son	 hizmet	 dönemime	 rastlıyordu.	 Bana	 dert	 yanarak,	 “Sana	 bir	 şey	
söyleyeyim	mi	sevgili	Ruhi;	Sadettin	Arel’in,	benim	muhterem	hocamın	vasiyetine	hiçbir	şekilde	
uymayan,	onun	fikirlerini	fiile	geçirmekte	aciz	kalan	ve	onun	eğitim	ideallerini	yerine	getirmekten	
aciz	olan	bu	kurumda	bir	dakika	bile	durmayı	zul	addederim;	 istifa	ettim,	gidiyorum	evladım.”	
dedi.	Laika	Karabey’in	bu	konservatuardan	ayrılış	cümleleri,	aynen	bana	söylediği	bu	şekildeydi.	
Çok	üzücü	bir	şey.	Yani	1976’dır	eğitim	faaliyetine	başlaması,	on	yıl	sonra	bu	noktaya	gelip	Laika	
Hanım’ın	böyle	bir	düşünceyle	bu	yapıdan	ayrılmış	olması	bu	on	senelik	–o	zamanki	on	senelik–	
ve	 ondan	 sonraki	 de	 kırk	 senelik,	 kırk	 dört	 senelik	 sürecin	 ne	 yönde	 işlediğine	 ve	 geliştiğine	
yönelik	önemli	bir	ipucu	teşkil	eder	kanaatindeyim	(Görüşme	No.	8).	

	
Aynı	dönemde	kurulmuştur,	Türk	Müziği	Devlet	Korosu’yla	Türk	Müziği	Devlet	Konservatuvarı	
bir	birliktelik	ittihaz	ederlerdi	ve	TRT’yi	de,	çünkü	TRT	yönetimlerinde	de	bunlar	söz	sahibiydi.	
Yılmaz	 Öztuna	 milletvekiliydi,	 efendim	 Nevzad	 Atlığ	 TRT	 üyesiydi,	 kurul	 üyesiydi.	 Efendim	
sonradan	işte	Rıza	Rit	oraya	üye	oldu.	(...)	Bu	kurumların	ihtilatıyla	bir	icra-nota	birlikteliği,	yayın	
politikaları,	müzik	performans	biçimlerinin	yeniden	ele	alınması	pekala	gündeme	getirilebilirdi.	
(...)	Yani	gerçekten	uzmanlar	burada	iş	başına	getirilip	onların	hazırladığı	raporlar,	bilmem	neler,	
çalışma	planları	uygulanabilir	hale	gelseydi,	 işte	basiretsizlik.	Yani	 en,	bulabildiğim	en	masum	
sözcük	 bu.	 Basiretsizlik,	 ileriyi	 görememe,	 günü	 kurtarma,	 “İstim	 arkadan	 gelsin,”	 “Okulumuz	
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yoktu	çok	şükür	bir	okulumuz	oldu.”	Yani	mesele	kapı,	pencere,	çatı,	iyi	döşenmiş	bir	başkanlık	
odası	 değil	 ki.	 Yani	 basiretsizlik	 artı	 sorumsuzluk.	 Biz	 bunu	 yapamadık	 maalesef,	 maalesef	
yapamadık	ve	giderek	birbirinden	kopan,	giderek	sisteme	de,	burada	yapılan	işe	de	küskünleşen	
hocalar	bir	mesaiyi	 tamamladılar.	Belkıs	Aran	bu	yolda	gitti,	 efendim	Güher	Güney,	Demirhan	
Altuğ	bu	yolda	küskünleşerek	gittiler.	Mesela	Kompozisyon	Bölümü	açıldı.	Mesela	Yalçın	Tura	
Kompozisyon’da	ders	verdi	mi	bilmiyorum.	Demirhan	Altuğ	üstlendiğini	biliyorum	o	dönemde.	
Ama	ilk	andan	itibaren,	Konservatuar’ın	bir	Türk	müziği	kompozisyon	bölümünü	bütün	efradını	
cami	 ağyarını	mani	 biçimde	 açması	 lazımdı.	 Bu	 arada	 halk	müziği	 bilgileriyle,	makam	müziği	
bilgileriyle	ve	çoksesli	müzik	bilgisiyle	donanmış	bir	neslin	ivedilikle	yetişmesi	sağlanmalıydı.	Bu	
olmadı.	Öğrencilere	 ilk	andan	 itibaren	piyano	eğitimi	mecburi	kılınmalıydı.	Maalesef	ben	–bazı	
böyle	 değerlendirme	 toplantıları	 olur	 genel	 kurul	 adına–	 birkaç	 kez	 orada	 kalkıp	 söz	 aldığımı	
hatırlıyorum.	Yani	Konservatuar’da	bütün	öğrencilerin	piyano	yardımcı	sazının	mecburi	kılınması	
konusunda.	Olmadı,	yani	 iyi	derecede	kanun	çalan,	 iyi	derecede	tanbur	çalan,	 iyi	derecede	ney	
üfleyen	bir	öğrencinin	piyano	da	çalması	aynı	zamanda	bir	varsıllıktı.	Bu	öngörülmedi	ve	buna	
şiddetle	karşı	duruldu.	Sonra	bugün	bakıyoruz	mesela	piyano	dersi	çok	sonra	konuldu	(Görüşme	
No.	8)	

Konservatuar’ı	 kısırlaştırdılar,	 yani	 böyle	 bir	 konservatuarı	 bir	 ekmek	 teknesi	 gibi	 görmeye	
başladılar.	Liyakati	olmayan	kişiler,	Konservatuar’da	hoca	oldular,	müdür	oldular.	Yani	yönetici	
kadrolara	geçtiler.	Okul	kurulurken,	Ercümend	Bey,	Nida	Tüfekçi	ve	Yücel	Paşmakçı	gerçekten	
liyakat	arıyorlardı	(Görüşme	No.	21).	

Dolayısıyla	radyo	sanatçılarımız	geliyor,	her	şeyi	okuyor,	arabesk	dahil	okuyor.	Zorunluluk	yok.	
Kimse	onlara,	“Bunu	okuyacaksın”	diye	bir	diretmiyor.	Ben	35	sene	radyoda	saz	çaldım,	orkestra	
yönettim,	 dediğim	 gibi	 İcra	 Denetim	 Kurulu	 üyeliği	 yaptım.	 Hiç	 kimsenin	 repertuarına	
karışılamıyor.	 İsterseniz,	 siz	 klasik	 okumak	 istiyorsanız,	 klasik	 okuyabilirsiniz.	 Kimse	 sizi	
zorlamıyor	ama	buradan	yetişen	öğrencilerimizi	bu	sorumluluk	doğru	düzgün	yüklenmediği	için	
onlar	 da	 geliyorlar,	 piyasanın	 “Çabuk	 şey	 olalım,	 şöhret	 olalım,	 şöyle	 olalım,	 böyle	 olalım”	
hevesleriyle,	yanlış	yanlış	repertuarlarla	yanlış	işler	yapıyorlar.	Bu	enstrümanistler	için	de	geçerli,	
ses	sanatçıları	için	de	geçerli,	zaten	görüyoruz	birçoğumuzu,	popüler	dünyada	popçular	bizden	
çıkıyor.	İstihdam	edilecek	yerler	az,	doğru	ama	siz	bu	sorumlulukla	bu	çocukları	yetiştirirseniz	
oraya	değil	de	işte	akademisyen	olur	üniversitelere	girer,	yaptığı	işi	dünyaya	tanıtabilir	(Görüşme	
No.	16).	

Hüseyin	 Saadettin	 Arel’in	 kurucusu	 olduğu	 İleri	 Türk	 Müziği	 Konservatuarı	 Derneği’ne	 beni	
götürdüler	dokuz	yaşındayken	onların	eline	teslim	ettiler.	(...)	Ama	o	çok	ilerici,	çok	başka	bakan	
çünkü	şu	sözü	benim	hatırımdadır,	sizin	bilmenizde	de	yarar	var	bence	bunu	söyleyeyim,	demişti	
ki,	 “Benim	müziğim,	 benim	 yaptığım	 besteler	 bu	 dönemde	 anlaşılmayacaktır,	 ancak	 yüz	 sene	
sonra	anlaşılacaktır”	demişti.	Biz	üçümüz,	üç	kız	doğrudan	doğruya	orada	yapılan	konserlerde	
çoksesli	 olarak	eserleri	 çalıyorduk.	Hüseyin	Sadettin	Arel’in	 çokseslendirmiş	olduğu	evet,	 yani	
arasanız	 bulursunuz,	 o	 eserleri	 seslendiriyorduk	 konserlerde.	 Yani	 benim	 müziğe	 başlayışım	
tamamen	ileriye	dönük	bir	kafa	yapısıyla	olan	insanların	arasındaydı.	Dolayısıyla	sonra	da	oradaki	
hocalarımızın,	büyüklerimizin	birçoğuyla	sizin	bulunduğunuz	yani	Devlet	Konservatuarı’nda	da	
beraber	hocalığımız	olabildi	çok	şükür.	Yani	oradaki	eğitimi	maalesef	ben	bizim	konservatuarda	
[TMDK]	 pek	 göremedim	 açıkçası.	 Yani	 onu	 oluşturmaya	 çalıştık	 o	 zamanki	 bizim	 beraber	
olduğumuz	kişilerle	ama	tam	manasıyla	istediğimiz	şekilde,	yani	benim	istediğim	şekilde,	benim	
düşündüğüm	şekilde	pek	yürütemedik,	yani	olmadı	(Görüşme	No.	26).	
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TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI’NI	HAZIRLAYAN	
KURUMLAR	VE	BİREYSEL	ÇALIŞMALAR	

Dilhan	Yavuz,	Elif	Özen	

Eğitim	yüzyıllardan	beri	devlet	yapılanmasının	temelinde	varlık	gösteren	ve	devlet	kurumlarının	
her	alanda	sürekliliğini	sağlayabilmek	için	önemli	fonksiyonlara	sahip	olan	bir	yapıdır.	Osmanlı	
İmparatorluğu’ndaki	 müzik	 eğitimine	 yönelik	 kurumlar	 gerek	 saray	 içinde	 gerekse	 saray	
dışındaki	 toplumsal	 hayatta	müzikal	 icracıların	 yetişmesinde	 ve	 dolayısıyla	müzik	 kültürünün	
yüzyıllar	boyu	aktarılmasında	önemli	bir	rol	üstlenmiştir.	Kültür	unsurunun	bir	parçası	olarak	
müzikal	 birikimin	 aktarımında	 eğitim	 faktörü	 kilit	 bir	 yapı	 olsa	 da	 eğitim	 sisteminin	 yazılı	
olmaması	gibi	faktörler	bu	kurumlara	dair	bilgilerimizi	kısıtlayabilmektedir.	Nitekim	Osmanlı’da	
16.	 &	 17.	 yüzyıllardaki	müzik	 eğitimi	 konusunda	 kaynaklarımız	 doğrudan	 eğitim	müfredatına	
veya	öğretilen	eser	sıralamasına	göre	belirlenmemektedir.	Bunun	yerine	bu	dönemlerde	eğitim	
görmüş	 kişilerin	 kaleme	 aldığı	 tarihi	 kaynaklardan	 ya	 da	 devlet	 tarafından	 oluşturulan	 arşiv	
belgelerinden	 yola	 çıkarak	 eğitim	 müfredatlarının	 içeriğine	 ulaşabilmek	 mümkündür.	 Bu	
çalışmada	 musikî	 eğitiminde	 16.	 yüzyılda	 Osmanlı	 İmparatorluğu	 döneminden	 Cumhuriyet	
dönemine	 kadar	 hangi	 eğitim	 kurumlarının	 Türk	 musikîsi	 eğitimi	 alanında	 hizmet	 verdiği	
özetlenecektir.	 Kurumsal	 eğitim	 kurumlarındaki	 bu	 kronolojik	 bilgilendirmenin	 ışığında,	
Cumhuriyet	döneminde	devletin	kültür	politikalarıyla	somutlaşan	modernleşme	hareketlerinin	
eğitim	 kurumları	 üzerindeki	 izdüşümünün	 anlaşılması	 amaçlanmaktadır.	 Değişen	 yüzyıllarda	
devletin	kurumsallaşan	eğitim	birimleri	olarak	sayabileceğimiz	medrese,	Enderûn,	Mevlevihane,	
Mızıka-yı	 Hümâyun,	 Darülelhan,	 özel	 cemiyetler	 gibi	 eğitim	 kurumlarının	 musikî	 eğitiminin	
sürekliliğinde	nasıl	bir	rol	üstlendiği	ve	bu	kurumlara	yönelik	düzenlemelerin	değişen	yüzyıllar	
boyunca	hâkim	olan	ideolojisini	nasıl	yansıttığı	anlaşılmaya	çalışılacaktır.		

Medreseler	

Çağımızdaki	hâkim	rasyonel	düşünme	etkisiyle	musikî	eğitim	kurumları	üzerinden	tarihsel	süreci	
okumaya	 çalışmak,	Osmanlı’nın	 kuruluşundan	bu	 yana	mevcut	 eğitim	kurumlarındaki	 sisteme	
yönelik,	 geneli	 kapsayan	 bir	 araştırma	 yapmayı	 gerektirmektedir.	 İlk	 eğitim	 kurumu	 olarak	
karşımıza	 çıkan	 medreseler	 hakkında	 bildiklerimiz,	 musikî	 alanının	 bu	 kurumlardaki	 eğitime	
dahil	olup	olmadığına	yönelik	soru	işaretlerini	de	beraberinde	getirmektedir.	Bu	soru	işaretleri	
üzerine	dönemin	eğitim	faaliyetlerine	yönelik	bilgi	vereceğinden	medreseler	başlığı	araştırmaya	
dahil	edilmiştir.		

Medreselerin	 tarihi,	 kökeni,	 eğitim	 sistemi	 gibi	 konular	 hakkında	 yapılan	 birçok	 çalışma	
mevcuttur.	Bunlardan	biri	olarak	Özyılmaz’ın	kapsamlı	araştırmasında	belirttiği	üzere	Osmanlı’da	
genel	 çerçevede	 eğitim	 hayatının	 yapı	 taşı	 olarak	 görülen	 dinî	 eğitim	 ağırlıklı	 bir	 kurum	 olan	
medresenin	 kökeni	 Abbasilere	 kadar	 dayanmaktadır.	 Osmanlı	 döneminde	 özellikle	 fetih	
politikaları	 doğrultusunda	 fethedilen	bölgeye	bir	 külliye	 kurulması	 ve	 gerek	 külliyelerin	 içine,	
gerekse	 merkezlere	 medrese	 açılması	 yoluyla	 eğitimin	 yaygınlaşması	 sağlanmıştır.	 İslam	
dünyasında	ibadet	yerleri	olan	mescitlerin	eğitim-öğretim	ihtiyacına	zamanla	yeterli	olamaması,	
örgün	 eğitim	 verebilecek	 bir	 yapılanmanın	 oluşması	 sonucunu	 doğurmuştur.	 Bu	 ihtiyaç	
doğrultusunda	10.	yüzyılda	oluşmaya	başlayan	“Medrese”	yapılanması	Selçuklu	döneminde	etkin	
olarak	faaliyet	göstermeye	başlamıştı	(Özyılmaz,	2002,	s.	3).	Medreselerin	Osmanlı	öncesi	tarihi	
sürecinde	 önemini	 vurgulayan	 bir	 bilgi	 de	 Bozkurt’un	 çalışmasında	 paylaşılmıştır.	 Türklerin	
Anadolu	 coğrafyasına	 gelmesiyle	 beraber	 burada	 inşa	 edilen	 medreselerin	 sayısının	 da	 artış	
gösterdiğini	ve	Anadolu	Selçuklularının	fethettikleri	şehirlere	ilk	olarak	cami,	medrese	ve	zâviye	
inşa	 ettikleri	 bilgisini	 paylaşmıştır	 (Bozkurt,	 2003).	 Bu	 da	 bize	medrese	 kurumunun	 Osmanlı	
öncesinde	de	varlığına	işaret	eden	bir	tarihi	veri	sunmaktadır.	Osmanlı	dönemine	geçildiğinde	bu	
kurumun	örneğinin	başlangıcı	olarak	14.	yüzyıl	gösterilmektedir.	Sultan	Orhan	Gazi	döneminde	
eski	 bir	 manastır	 binasının	 dönüştürülmesiyle	 kullanılan	 ilk	 medrese	 binalarından	 birinin	
1331’de	 İznik’te	 açıldığı	 bilinmektedir.	 Bu	 dönemde	 eğitim	 vermesi	 için	 ilim	 merkezlerinden	
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hocalar	 davet	 edilmekteydi.	 İlk	 kurulduğu	 dönemlerde	 sistematik	 olmayan	 medrese	
yapılanmasının,	Bursa,	Edirne,	Konya	ve	Erzurum	gibi	merkezi	illere	de	yayılmasıyla	halkın	eğitim	
ihtiyacını	karşılama	adına	önemli	yol	kat	ettiği	düşünülmektedir	(Özden,	2015,	s.	3).		

Yine	 Özyılmaz’ın	 çalışmasında	 bu	 kurumlardaki	 eğitimin	 içeriğine	 dair	 önemli	 bilgilere	
ulaşabilmekteyiz.	 Dershane,	 öğrenci	 yurtları,	 cami,	 yemekhane,	 kütüphane	 ve	 hamam	
bölümlerinden	 teşekkül	 eden	 medreseler,	 Osmanlı’da	 da	 Selçuklu’da	 olduğu	 gibi	 padişahlar,	
hanım	 sultanlar,	 şehzadeler	 gibi	 varlık	 sahipleri	 tarafından	 kurulur	 ve	 bu	 kişilerin	 kurdukları	
vakıflar	tarafından	finanse	edilirdi.	On	iki	yıl	medrese,	öncesinde	de	altı	yıl	süren	sübyan	mektebi	
eğitimleri	parasız	olup	ihtiyaçlar	bu	vakıflar	tarafından	karşılanmaktaydı.	Kuruluşundan	itibaren	
altı	 asır	boyunca	eğitim	 faaliyetlerine	devam	eden	medreseler,	hâkimleri	 (kadı),	 adli	ve	 sosyal	
hayatta	yer	alan	çeşitli	yöneticileri,	hekimleri	ve	birçok	alanda	uzman	kişileri	yetiştiren	bir	kurum	
olmuştur	(Özyılmaz,	2002,	s.	7).	

Bölümün	 başında	 da	 belirtildiği	 üzere,	 medreselerde	 musikî	 eğitiminin	 nasıl	 yapıldığına	 dair	
yeterli	 bilgiye	 günümüzde	 henüz	 ulaşılamamaktadır.	 Medrese	 kütüphanelerindeki	 kitapların	
bölümlerinden	 veya	 müstakil	 olarak	 bu	 konuda	 yazılan	 kitapların	 varlığından	 yola	 çıkarak,	
medrese	eğitimi	içeriğinde	musikînin	de	olduğuna	dair	yorumlar	bulunmaktadır.	Benzer	şekilde,	
gerek	 edebiyat	 ve	 tasavvuf	 gibi	 derslerde	 okutulan	 vezin	 yapısına	 dayalı	 metinlerle	 gerekse	
Kur’an-ı	 Kerim	 kıraatindeki	 prozodik	 uyum	 kalıplarıyla	 öğrencilerin	 ritim	 algısı	 geliştirildiği	
düşünülmektedir	(Özden,	2015,	s.	23).	Medreselerde	musikî	eğitiminin	bulunduğuna	dair	yazılı	
kaynak	olarak	Rauf	Yekta	Bey’in	Anadolu	Mecmuası’ndaki	Ladikli	makalesinde,	13.	yüzyıla	ait	bir	
kaynak	 olan	 Safiyüddin’in	 Şerefiyye	 kitabının	 medreselerde	 okutulduğu	 bilgisi	 şu	 şekilde	
aktarılmaktadır:	

“İstanbul	medreselerinde	riyaziyat	ve	nücum	ile	beraber	riyâziyat	aksâmından	Mahdud	
olmasından	 dolayı	 musikî	 nazariyatı	 da	 tedris	 edilir	 idi.	 Beyazıd	 Câmi	 Şerifindeki	
Veliyüddin	Efendi	kütüphanesinde	mahfuz	bir	Şerefiyye	nüshasının	sahifeleri	kenarında	
“devlet-i	Âliye	ehl-i	nücum	ve	hesabının	reîsi	Mustafa	Zeki	Efendi”	isminde	bir	Âlimi	riyâzi	
ile	“Selim	Efendi”	namında	bir	Müdakkik	tarafından	yazılmış	Arapça	birtakım	hâşiyeler	
bulunmaktadır	 ki	 kitabın	 şu	 halinin	 bir	 zamanlar	medreselerde	 okunduğunu	 gösteren	
delâiledendir.”	(Yekta,	1923,	s.	10)	

Bu	alıntıdan	da	anlaşıldığı	üzere	Rauf	Yekta	Bey	İstanbul’daki	medreselerde	musikî	nazariyatının	
öğretildiğini	 düşünmektedir.	 Günümüzde	 de	 teori	 tarihinde	 önemli	 yeri	 olan	 Şerefiyye’nin	
medreselerde	okutulması	musikî	eğitimine	dair	güçlü	bir	veri	oluşturabilir.	Fakat	bu	alıntıda	Rauf	
Yekta’nın	 belirttiği	 üzere	 eser	 üzerine	 not	 edilen	 isimlerden	 yola	 çıkarak	 kesin	 bir	 yargıya	
ulaşabilmek	 mümkün	 gözükmemektedir.	 Musikî	 eğitimin	 içeriğine	 yönelik	 kesin	 bilgilere	
ulaşamasak	 da	 yönetiminde	 dinin	 etkisinin	 önemli	 bir	 yeri	 olan	 Osmanlı	 monarşi	 sistemiyle	
örtüşen	bir	yapıda	olduğunu	söyleyebiliriz.	

Enderûn	

Osmanlı’nın	eğitim	kurumları	bünyesine	14.	yüzyılda,	medreselerle	oldukça	yakın	bir	dönemde	
katılan	 Enderûn	 mektebinde,	 medreselerden	 farklı	 olarak	 talebeler	 saray	 içinde	 ikamet	
etmekteydi.	Musikî	alanında	eğitim	verildiğine	yönelik	bilgilere	gerek	Ali	Ufki	(Bobovious)	gibi	
burada	eğitim	gören	önemli	bir	ismin	yazdıklarından	gerekse	saray	içindeki	musikî	icra	düzenine	
dair	edindiğimiz	kaynaklardan	ulaşabiliyoruz.	Bu	kurumun	Osmanlı’daki	varlık	süreci	boyunca	
çeşitli	alanlarda	sağladığı	eğitim	sistemini	anlamaya	çalışmanın,	dönemin	yapısına	dair	bütüncül	
bir	değerlendirme	yapmamıza	katkı	sağlayacağını	düşünmekteyiz.	

Bu	kurumun	tarihi	yapısını	anlayabilmek	için	öncelikle	adının	kelime	anlamından	başlayabiliriz.	
Kelime	anlamı	olarak	bir	şeyin	iç	bölümü,	harem	dairesi	anlamlarına	gelen	Enderûn	mektebinin	
kurulduğu	 tarihe	 dair	 farklı	 bilgiler	 bulunmaktadır	 (Kolukırık,	 2017,	 s.	 10).	 Tanrıkorur’un	
aktardığı	üzere	(Tanrıkorur,	2003,	s.	27)	1363’te	I.	Murat	tarafından	kurulduğu	yazılsa	da	TDV	
İslam	Ansiklopedisi’nde	bu	bilginin	tartışmalı	odluğuna	dair	veriye	ulaşabiliyoruz	(İpşirli,	1995).	
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Enderûn	yapılanmasının	Osmanlı’da	ilk	defa	uygulamaya	geçme	tarihine	yönelik	farklı	görüşler	
yer	 alsa	 da	 bu	 kurumda	 verilen	 eğitimin	 niteliğinin	 çok	 iyi	 bir	 dereceye	 sahip	 olduğuna	 dair	
yapılan	 yorumlarda	 genel	 olarak	 görüş	 birliği	 sağlanmaktadır.	 Özden’in	 eğitim	 kurumlarına	
yönelik	 yaptığı	 araştırmada	 belirttiği	 üzere,	 Enderûn	 teşkilatlanması	 zamanla	 Osmanlı’da	
eğitimin	en	önemli	öğelerinden	biri	olmuştur.	Sadece	saray	içinde	yaşayanların	dahil	olabildiği	bu	
okulda	din	eğitimin	yanı	sıra	tarih,	coğrafya,	hesap,	Farsça,	edebiyat,	resim	ve	musikî	gibi	dersler	
öğretilmekteydi.	Edirne’de	başlayan	bu	okul,	15.	yüzyılda	sarayın	İstanbul'a	taşınmasıyla	birlikte	
Topkapı	Sarayı’nda	daha	da	köklü	bir	yapıya	dönüşmüştür	(Özden,	2015,	s.	3).		

Eğitim	alanlarındaki	çeşitliliğe	atıf	yapan	başka	bir	araştırma	da	20.	yüzyılın	önemli	icracılarından	
Cinuçen	 Tanrıkorur	 tarafından	 yapılmıştır.	 Tanrıkorur	 kitabında	 Enderûn	 okulunda	 I.	 Murat	
zamanında	 başlayan	 din	 derslerine	 II.	 Murat	 döneminde	 şiir,	 müzik,	 hukuk,	 mantık,	 felsefe,	
geometri,	coğrafya,	astronomi;	Fatih	döneminde	ise	hat,	tezhip	ve	resim;	II.	Bayezid	döneminde	
ise	silahşörlük,	okçuluk	gibi	askeri	talim	ve	spor	alanlarına	yönelik	dersler	eklendiğini	belirtmiştir	
(Tanrıkorur,	2003).		

Bu	okula	kabul	edilen	talebelerin	nasıl	seçildiğine	dair	bilgiye	İslam	Ansiklopedisi	maddesinde	
yazdığı	 şekliyle	 kolaylıkla	 erişebilmekteyiz.	 Ansiklopedi	 maddesinde	 belirtildiği	 üzere	
Enderûn’daki	 talebeler,	 çoğunlukla	 aileleriyle	 bağları	 kalmayan,	 devşirme	 yoluyla	 Osmanlı’ya	
gelmiş	 çocukların	 belli	 eğitimler	 sonrasında	 seçilmesiyle	 belirlenirdi.	 Hristiyan	 ailelerden	
devşirilen	 çocuklar	 öncelikle	 Türk	 aileleri	 yanında	 Türkçeyi	 ve	 İslami	 esasları	 öğrenir	 sonra	
Edirne,	 Galatasaray	 ve	 İbrahim	 Paşa	 saraylarında	 acemi	 oğlanları	 talimlerini	 tamamlardı.	 Bu	
eğitim	sonrası	“acemi	oğlanları”	olarak	adlandırılan	talebeler	arasından	üstün	yetenekli	olanlar	
daha	iyi	bir	eğitime	başlatılmak	üzere	Enderûn’a	alınırdı	(İpşirli,	1995).		

Enderûn	mektebine	 alınan	 talebeler	 konusunda	 genel	 yargı	 olarak	 yukarda	 belirtilen	 yöntem	
bilinse	de	eski	İstanbul	hayatını	yazılı	metine	taşıyan	Balıkhane	Nazırı	Ali	Rıza	Bey’in	anılarında,	
Enderûn’a	alınan	kişiler	hakkında	istisnai	bilgiler	verilmektedir.	Bu	kitaptaki	anılarında	Ali	Rıza	
Bey,	 Enderûn’a	 alınanlar	 arasında	 kayıkla	 İstanbul’da	 dolaşırken	 icrasının	 çok	 beğenilip	 de	
Enderûn’a	çerağ	olarak	alınan	sonrasında	da	meşkhanede	eğitim	gören	bir	külhanbeyi	olduğunu	
aktarmıştır	(Çoruk,	2017).	

17.	yüzyıl	Osmanlı	coğrafyasında,	kaleme	aldığı	eserlerle	Avrupa’nın	kültürel	ortamına	da	açılan	
bir	 karakter	 olan	 Ali	 Ufki’nin	 (Albertus	 Bobovius)	 İtalyanca	 yazdığı	 Saray-ı	 Enderun:	 Topkapı	
Sarayı’nda	Yaşam	kitabında	saraydaki	Enderûn	eğitimine	dair	verilere	ulaşabilmekteyiz.	İcraların	
hangi	 zamanlarda,	 sarayın	 hangi	 bölümlerinde	 yapıldığına	 veya	 Enderun’da	 eğitim	 gören	 iç	
oğlanları	için	müzik	eğitimi	odasının	meşkhane	olarak	adlandırılması	gibi	bilgilere	erişebiliyoruz.	
Eserin	Almanca	edisyonundan	çevrilmiş	baskısında	bu	odayla	ilgili	şunlar	aktarılmaktadır:	

“21	numara	ile	gösterilen	meşkhane,	çalgıcıların	eğitim	gördükleri	odadır	ve	gün	boyu	açık	
durur.	İki	türlü	çalgıcı	vardır:	Bir	kısmı	sarayda,	bir	kısmı	da	savaş	alanında	yeteneklerini	
sergilerler.	Sarayın	çalgı	ustaları	dışarıdan	gelir	ve	sabahları	saat	dokuzda	Divan	toplantısı	
bittiğinde	bu	çalgıcılar	meşkhaneye	girerler.	Ders	görecek	olan	içoğlanları	da	odalarından	
çıkıp	buraya	gelirler.	Bazen	bir	tek	kişi	yalnız	başına	çalgı	çalar	ve	arkasından	hepsi	birden,	
ama	daha	önce	de	belirttiğim	gibi	aynı	melodiyi	çalarak	ona	katılırlar.”	(Bobovius,	2013,	s.	
48)	

Bu	açıklamadan	yola	çıkarak	17.	yüzyılda	saray	içindeki	eğitimin	meşk	sistemine	dayalı	olduğunu,	
müzik	eğitiminin	çalgılarla	birlikte	yürütüldüğünü,	sarayda	ve	savaş	meydanında	 icra	edilmesi	
bakımından	müziğin	farklı	türlere	ayrıldığı	gibi	bilgilere	erişebiliyoruz.	Doğrudan	müzik	eğitimine	
yönelik	 olmasa	 da	 müzik	 türleri,	 adı	 geçen	 formlar,	 makamlar,	 kullanılan	 çalgıların	 adları	 ve	
müzikle	 görevlendirilmiş	 kişilerin	 unvanları	 gibi	 veriler	 ışığında	musikî	 eğitimine	 dair	 önemli	
kaynaklara	ulaşabilmemizi	sağlıyor.	Ali	Ufki’nin	saray	düzeni	içinde	belirttiği	bu	meşk	sistemine	
dair	bir	başka	bakış	açısı	da	ondan	yüzyıllar	sonra	yetişmiş	müzisyenlerinden	biri	olan	Alâeddin	
Yavaşça	tarafından	anlatılmıştır:	

“Hocanın	 önünde	 diz	 çökülür,	 meşk	 edilecek	 eserin	 usulü	 tekrar	 tekrar	 vurulur,	 hoca	
kendisi	 vurur,	 beraber	 vururlar	 ve	 böylece	usûl	 iyice	 yerleşirdi.	Daha	 sonra	 eserin	 tek	
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satırı	usûl	vurmak	suretiyle	ezbere	alınıncaya	kadar	çalışılır	ve	ikinci	satıra	da	geçilmezdi.	
Hoca	öğrencisine	bir	tek	satırı	usûl	vurarak	çalışmasını	ve	ertesi	gün	gelmesini	söylerdi.	
Büyük	bir	eserin	meşki	neredeyse	bir	aya	yakın	sürerdi.	Böyle	meşke	katılmış	kişide	usûl	
en	ufak	detayına	kadar	yerleşir,	bastığı	perdeler	ise	kaymamak	üzere	sağlam	hale	gelirdi.	
Bu	 usulün	 şu	 dümüne	 şu	 hece	 geliyor,	 “düm-te-ke”	 dediği	 zaman	 şu	 melodiye	 isabet	
ediyor,	 bu	böylece	 satır	 satır	 çalışılıp	 yerleştirdiğinde,	 kusursuz	olarak	da	 ezberlenmiş	
oluyordu.”	(Kolukırık,	2019,	s.	12)	

Bu	 iki	 alıntı	 üzerinden	 biri	 daha	 çok	 yapıldığı	 odaya	 ve	 döneminde	 dahil	 olduğu	 sisteme	 dair	
bilgiler	verirken,	diğeri	bu	yöntemin	günümüzde	de	benimsenebilen	bir	yöntem	olduğuna	işaret	
etmektedir.	Nazmi	Özalp’in	belirttiği	üzere,	sarayda	müzik	eğitiminde	kullanılan	bu	sistem	harem	
meşkhanesinde	 cariyelerin	 müzik	 eğitimi	 için	 de	 aktif	 olarak	 kullanılmaktadır.	 Masrafların	
tümünün	 saray	 tarafından	 karşılandığı	 bu	 eğitimler	 zaman	 zaman	 sazende	 veya	 hanendenin	
evlerinde	 de	 yapılmaktadır	 (Özalp,	 2000,	 s.	 31).	 Enderûn	mektebine	 alınan	 talebelerin	 sadece	
erkekler	olduğunun	bilinmesine	karşın,	eğitimin	bazı	alanlarında	olduğu	gibi	müzik	alanında	da	
cariyelerin	 eğitim	 gördüklerini	 işaret	 etmektedir.	 Enderûn’da	 eğitim	 almış	 önemli	 besteciler	
arasında	Ali	Ufkî	Bey,	Benli	Hasan	Ağa,	Mustafa	Çavuş,	Basmacı	Abdi	Efendi,	Vardakosta,	Numan	
Ağa,	Ebubekir	Ağa,	Dellalzâde,	Enderunlu	Ali	Bey,	Hacı	Faik	Bey,	Santûri	Ethem	Efendi,	Tanburî	
Osman	Bey,	Şakir	Ağa	ve	daha	pek	çok	isim	bulunmaktadır.	

Osmanlı’da	 saray	 içinde	 konumlanan	 ve	 talebelerin	 belli	 bir	 yaşa	 gelinceye	 kadar	 ayrılma	
özgürlüğünün	 olmadığı	 bu	 eğitim	 kurumu,	 sarayın	 birçok	 kademesinde	 görev	 alan	 kişiler	
yetiştirmiştir.	 Bu	 bakımdan	 değerlendirdiğimizde	 sarayda	 padişahın	 himayesinde	 yetişen	 bir	
müzisyen	 grubunun	 da	 bu	 eğitim	 sürecinden	 çıkması	 dönemin	 otoritesinin	 anlayışıyla	 uyum	
göstermektedir.	 18.	 yüzyıla	kadar	varlığı	devam	eden	bu	kurum,	 II.	Mahmut	döneminde	kesin	
olarak	kapatılmıştır.		

Mevlevihâneler	

Mevlevî	 tarikatının	 dergâhları	 olan	 Mevlevihâneler	 öncelikli	 olarak	 eğitim	 amacına	 sahip	
mekânlar	olmamasına	karşın,	Osmanlı’da	özellikle	nitelikli	musikî	eğitimi	ile	birçok	kıymetli	ismi	
kazandırmıştır.	Herkese	açık	mekanlar	olmaları	sebebiyle	de	birçok	kesimden	insana	ulaşabilen	
bir	eğitim	alanı	oluşturmuştur.	Yüzyıllar	boyu	gerek	burada	yetişen	müzisyenlerin	isimlerinden	
gerekse	 musikî	 alanına	 kattıkları	 teorik	 ve	 pratik	 eserlerden	 çıkarım	 yapabileceğimiz	 üzere,	
musikînin	öğrenilmesinde	de	önemli	yeri	olan	bir	kurum	niteliği	taşımaktadır.		

Bu	 dergâhların	 dönemin	 eğitim	 kurumlarından	 biri	 olarak	 nitelendirildiğini	 eğitime	 yönelik	
yapılan	 çalışmalarda	 yer	 almasından	 anlayabiliyoruz.	 Bunun	 ilk	 örneği	 olarak,	 Kolukırık’ın	
kitabında	yazdığı	üzere,	insanın	nefsinin	terbiye	edilmesinin	amaçlandığı	Mevlevîhânelerde	sanat	
eğitimi	 bu	 gaye	 için	 bir	 araç	 olarak	 benimsenmektedir	 (Kolukırık,	 2017,	 s.	 8).	 Sultan	 Veled	
tarafından	13.	yüzyılda	Mevlânâ	Celâleddin-i	Rumi’nin	tasavvuf	düşüncesini	sistemleştirmesiyle	
kurulan	 Mevlevîlik	 tarikatında;	 Türkçe,	 Arapça,	 Farsça,	 tesbih,	 hat,	 sema	 ve	 musikî	 eğitimi	
verilmiştir.	 Osmanlı’da	 musikî	 eğitimine	 katkı	 sağlamasının	 yanı	 sıra	 dervişlerin	 dergâh	
ziyaretleri	sebebiyle	Orta	Doğu	ve	Balkanlara	yayılmasına	da	vesile	olmuştur	(Kolukırık,	2017,	s.	
9).		

Mevlevîhânlerin	Osmanlı	döneminde	sarayla	ilişkilerine	yönelik	araştırmalar,	bu	kurumun	eğitim	
sahasında	halkın	belirli	bir	kesimine	yönelik	mi	olduğu	yoksa	herkesin	katılımına	açık	bir	yer	mi	
olduğuna	 dair	 bilgilere	 ulaşabilmemizi	 sağlamaktadır.	 Nitekim	 Güneş	 Ayas’ın	 saray	 ve	
Mevlevîhâne	ilişkilerinde	belirttiği	üzere	Mevlevîlik	kurumuyla	saray	arasındaki	ilişkinin	somut	
örneği	olarak	Edirne’deki	Muradiye	Mevlevîhânesi’nin	II.	Murat	tarafından	kurulması	verilebilir.	
Bu	 dergâhların	 kapılarının	 her	 meslek	 grubundan	 insana	 açık	 olması,	 Mevlevîhânelere	 klasik	
musikînin	dini	ve	din	dışı	kollarının	da	kapsanan	temel	kurallarının	toplumun	çeşitli	kesimlerine	
öğretilebildiği	 bir	 konservatuar	 özelliği	 kazandırmıştır.	 Osmanlı’nın	 son	 dönemlerinde	 Edirne	
Mevlevîhânesi’nde	yapılan	istekli	kişilere	ney,	ud,	sema	dersleri	verileceğine	dair	yapılan	bir	ilan	
da	bu	dergâhların	sürdürdüğü	bu	işlevi	destekler	niteliktedir	(Şimşek,	2008,	s.	386).	Bunun	yanı	
sıra	burada	yetişen	bestekârlar	arasında	Köçek	Mustafa	Dede	gibi	klasik	musiki	repertuarına	hem	
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dini	hem	de	din	dışı	eserler	kazandıran	örneklerin	olması	bu	durumu	desteklemektedir.	Muradiye	
Mevlevîhânesi’nde	yetişen	ve	bestekârı	bilinen	ilk	Mevlevî	ayini	sahibi	olan	Köçek	Mustafa	Dede,	
Kudümzen	Derviş	Ali,	Yahya	Nazîm,	Nakşi	Mustafa	Dede	gibi	isimlerin	fasıl	musikisînde	icra	edilen	
murabba,	semâî,	peşrev	gibi	formlarda	eserleri	de	mevcuttur	(Ayas,	2018,	s.	67).	

Mevlevîhaneler	musiki	eğitiminde	üst	düzey	bir	seviyeye	sahip	okullar	olarak	benimsenmiş	ve	bu	
sayede	Türk	musikisî	sahasında	Itrî,	Dede	Efendi,	Kutbunnâyî	Osman	Dede,	Sultan	III.	Selim	gibi	
bestekâr	ve	müzisyenlerin	yetişmesini	sağlamıştır.	

20	 yüzyılda,	 Cumhuriyet	 dönemiyle	 birlikte,	 musikî	 eğitim	 kurumlarının	 doğrudan	 devlete	
bağlanması	 sonrasında	 Mevlevî	 ayinleri	 repertuarının	 notaya	 aktarılması	 sürecinde,	 İstanbul	
Konsevatuarı	Tasnif	ve	Tespit	Heyeti	Reisi	Rauf	Yekta	Bey,	Mevlevîhanelerde	musikî	eğitimi	için	
şu	ifadeleri	kullanmıştır:	

“Türk	 Musikîsi’nin	 mükemmel	 bir	 tarihi	 yazıldığında	 görülecektir	 ki	 en	 meşhur	 Türk	
bestekârlarının	hepsi	mevlevidirler.	Bu	üstatlar	musikî	sahasındaki	zeka	ve	dehalarının	en	
büyük	kısmını	Mevlevî	ayînleri	bestelemeye	sarf	etmişlerdir.”	(Özden,	2015,	s.	50)	

Bu	bilgiler	göz	önüne	alındığında,	Enderûn	mektebinden	farklı	olarak	toplumun	tüm	kesimlerine	
hitap	eden	Mevlevîhâne	yapılanması	musikî	eğitiminde	yüzyıllar	boyunca	önemli	bir	aktarım	alanı	
oluşturduğunu	söylemek	mümkündür.	

Mehterhane	

Osmanlı’da	askeri	müziğin	icra	edildiği	kurumsal	yerlerden	biri	olan	mehterhanelerin	kökeninin	
daha	öncelere	dayandığı	ileri	sürülmektedir.	Konu	hakkında	araştırma	yapanlardan	Kolukırık’ın	
verdiği	tarihi	bilgileri	paylaşacağız.	Çalışmasında	belirttiği	üzere,	nefesli	ve	vurmalı	çalgılardan	
oluşan	askeri	mızıka	okuluna	Hunlar	zamanında	“hakan	önünde	çalınan	davul”	anlamına	gelen	
“Tuğ”	adı	verilirken,	bu	kavram	Osmanlı’da	Fatih	Sultan	Mehmet	döneminde	“Mehterhane”	olarak	
adlandırılmıştır	 (Kaşgarlı	 Mahmut,	 1972,	 s.	 126).	 Tuğ	 olarak	 adlandırıldığı	 Hun	 döneminden	
itibaren	Mehter	takımları,	Türklerde	savaşta	cesaret	ve	kahramanlığı	pekiştirmesi	ve	düşmanın	
motivasyonunu	kırması	işlevlerine	sahip	olmuştur	(Kolukırık,	2017,	s.	4).		

Toplumda	 önemli	 bir	 işlevi	 olan	 mehterhânlerin	 yer	 aldığı	 semtler	 olarak	 da	 çeşitli	 yerler	
belirtilmiştir.	 Özden’in	 kitabında	 açıkladığı	 üzere,	 Osmanlı’da	 Fatih	 Sultan	 Mehmet	 devrinde	
gelişmeye	başlayan	Mehter	teşkilatının	nevbet	çalınması	için	Demirkapı,	Eyüp,	Kasımpaşa,	Galata,	
Tophane,	 Beşiktaş,	 Rumeli	 Hisarı,	 Yeniköy,	 Beykoz,	 Anadolu	 Hisarı,	 Üsküdar	 ve	 Yedikule’de	
mekânlar	 tesis	edilmiştir.	Mehter	 takımlarında	görevli	devşirmeler,	Enderûn’da	musikî	eğitimi	
aldıktan	 sonra	 buraya	 atanırdı.	 Mehter	 takımlarında	 görevli	 kişilerin	 ikamet	 ettiği	 yer	 olan	
Mehterhane	 binaları	 meşkhane,	 koğuş	 ve	 yemekhane	 gibi	 bölümlerden	 oluşmaktaydı	 (Özden,	
2015,	s.	44).		

Bu	bilgiler	ışığında	Mehterhanenin	Osmanlı’da	üst	düzey	musikî	icrasının	yapıldığı	yerlerden	biri	
olma	işlevine	sahip	olduğunu	söyleyebiliriz.	Mehter	müziğinin	halk	arasında	da	kullanılan	kaba	
saz-ince	 saz	 sınıflandırmasına	 yönelik	Güneş	Ayas	 ezberi	 bozan	bir	 yorum	getirmiştir.	Mehter	
çalgıları	zurna	başta	olmak	üzere	kaba	saz	olarak	adlandırılmaktaydı.	Kaba	saz	–	ince	saz	ayrımı	
estetik	 değerler	 üzerinden	 beğeni	 hiyerarşisine	 işaret	 ediyor	 gibi	 görünse	 de	 saraya	 bağlı	 bir	
kurum	 olması	 sebebiyle	 de	 yüksek	 kültürle	 yakından	 ilişkisi	 olan	 bir	 yapısı	 olduğunu	 dile	
getirmiştir	 (Ayas,	 2018,	 s.	 45).	 Eğitim	 sürecinin	 devam	 ettiği	 bir	 kurum	 olması	 da	 Ayas’ın	 bu	
yorumunu	desteklemektedir.		

Bu	 kurumda	 icra	 edilen	 repertuara	 dair	 bilgilerden	 de	 mehterhanelerin	 musikînin	 çeşitli	
alanlarını	 kapsadığına	 yönelik	 verilere	 ulaşmaktayız.	 Kolukırık’ın	 konuya	 dair	 yaptığı	
araştırmalarda	 belirttiği	 üzere,	Mehterhanenin	 klasik	musikîde	 kullanılan	 usûl	 ve	makamların	
icra	edildiği	repertuarı,	mehter	havalarının	yanı	sıra	Türk	halk	müziği,	Türk	sanat	müziği	ve	Türk	
tasavvuf	müziği	eserleri	de	bulundurmaktaydı.	Mehter	müziğindeki	musikî	 formları	da	sazlı	ve	
sözlü	olmak	üzere	iki	sınıfa	ayrılmıştır.	Burada	yetişmiş	önemli	bestekârlardan	olarak	Hasan	Can	
Çelebi,	Gazi	Giray	Han,	Şah	Kulu,	Nefîrî	Behram	Ağa	en	fazla	tanınmış	olanlarıdır	(Kolukırık,	2017,	
s.	6).		
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Bu	 bilgilerden	 anlaşıldığı	 üzere	 devletin	 askeri	 yapılanmasının	 içinde	 önemli	 yeri	 olan	
Mehterhaneler,	musikî	eğitiminde	de	yüzyıllar	boyunca	önemli	bir	yere	sahipti.	19.	yüzyılda	II.	
Mahmut’un	 Yeniçeri	 Ocağı’nı	 kaldırmasıyla	 birlikte	 kapatılmıştır.	 Dağılan	 mehter	 takımları,	
yaklaşık	 yüz	 yıllık	 bir	 aradan	 sonra	 Eyyûbî	 Ali	 Rıza	 Bey’in	 mehterbaşılığında	 1914’te	 Müze-i	
Askerî-i	Osmanî’ye	bağlı	olarak	tekrar	kurulmuştur.	Cumhuriyet	döneminde	tekrar	kapatılan	ve	
daha	sonra	belli	dönemlerde	yeniden	faaliyet	gösteren	mehter	takımı,	günümüzde	Askerî	Müze	
ve	 Kültür	 Sitesi	 Komutanlığı’na	 bağlı	 Mehteran	 Bölüğü	 adıyla	 devamlılığını	 sürdürmektedir.	
Bunun	 yanında	 Kültür	 Bakanlığı	 İstanbul	 Tarihi	 Türk	 Müziği	 Topluluğu	 ve	 bazı	 belediyelerin	
mehter	takımları	da	bulunmaktadır	(Özcan,	2003).		

Musikînin	 farklı	 türlerine	 yönelik	 eğitimlerin	 ve	 icraların	 yapıldığı	 bu	 kurumun	kapatılmasına	
yönelik	 değerlendirmeler,	 dönemin	 sosyolojik	 hareketleri	 doğrultusunda	 birçok	 araştırmacı	
tarafından	 çalışılmıştır.	 Bunlara	 örnek	 olarak	 Balkılıç,	 19.	 yüzyılda	 Mehterhanelerin	
kapatılmasını,	 18.	 yüzyılın	 sonlarında	 başlamış	 olan	 modernleşme	 hareketlerinden	 bağımsız	
düşünmemek	gerektiğini	öne	sürmüştür	(Balkılıç,	2009,	s.	70).		

Bu	 verilerden	 hareketle,	 Mehterhanelerin	 kapatılmasını,	 Cumhuriyet	 dönemi	 politikalarının	
öncesinde	eğitim	alanına	yansıyan	modernleşme	hareketleri	olarak	değerlendirebiliriz.		

Muzıka-yı	Hümâyun	

Osmanlı’da	 modernleşme	 hareketlerinin	 eğitim	 alanındaki	 en	 somut	 örneklerinden	 biri,	
Mehterhanelerin	kapatılmasından	sonra	yerine	Batılı	müzik	sisteminin	benimsendiği	Muzıka-yı	
Hümayun’un	 kurulmasıdır.	 Gerek	 eğitimde	 Avrupa	 müzik	 yazısının	 benimsenmesi	 gerekse	
Avrupa’dan	 hocaların	 davet	 edilmesiyle	 beraber	 eğitimde	 büyük	 ölçekli	 bir	 dönüşümün	
gözlemlendiği	başlıca	kurumlardan	biri	olmuştur.	19.	yüzyılda	sistemleşen	bu	okulun	Osmanlı’da	
genel	itibariyle	Batı	tarzı	eğitim	anlayışının	benimsendiği	reform	sürecinin	önemli	bir	yansıması	
olarak	düşünülebilir.	

Bu	önemli	ve	büyük	ölçekli	değişiklik	Osmanlı/Türk	müziği	tarihi	literatüründe	bilinçli	olmayan	
ama	 kararlı	 bir	 adım	 olarak	 değerlendirilmektedir	 ve	 musikî	 tanzimatı	 olarak	 adlandırılan	
değişme	süreci	bu	döneme	dayandırılır.		

Osmanlı/Türk	müziğinin	en	önemli	müzik	eğitim	kurumlarından	biri	olan	ve	yeni	askeri	düzenle	
uyumsuz	 olacağı	 düşüncesiyle	 kapatılan	 mehterhanenin	 ardından	 kurulan	 yeni	 bandonun	 bu	
ihtiyacı	karşılama	konusunda	yeterli	olup	olmayacağı	hesaba	katılmamış	olacak	ki	gerek	eğitim	
gerekse	repertuar	anlamında	sıkıntılar	baş	göstermiştir.	Bülent	Aksoy	Tanzimat’tan	Cumhuriyet’e	
Musikî	ve	Batılılaşma	başlıklı	ansiklopedi	maddesinde	bu	durumu	şöyle	eleştirir:	

“…Mehterhanenin	 kapatılma	nedenini	 yeni	 askerî	 eğitim	düzeniyle	mehter	musikîsinin	
ritmi	arasındaki	‘uyumsuzluk’	olduğu	söylenir,	yazılır.	Bu	tespit,	mehterin	terk	edilmesini	
kaçınılmaz	bir	zorunluluk	olarak	göstermekle	kalmaz,	bunu,	aynı	zamanda	yalnızca	askerî	
musikîyle	 ilgili	 bir	 yenilikmiş	 gibi	 sunar.	 ‘Uyumsuzluk’un	 gideriliş	 biçimine	 gelince	 bu	
başka	bir	uyumsuzluğa	yol	açacaktır;	kulaklara	yabancı	ezgiler	askerlere	ne	türlü	duygular	
aşılayacaktı?	Böylece	bizde	geleneği	olmayan	bando	için	bir	repertuar	sorunu	ortaya	çıktı.	
İlk	 acemilik	 döneminde	 (1826-1828)	 çalınan	 parçalar	 ezgi	 niteliği	 taşımayan	 sadece	
yürüyüş	ritmini	düzenleyen	boru	havaları	olmalıdır.”	(Aksoy,	1985,	s.	1214)	

Yeni	bando	bölüğünün	repertuar	tartışmalarının	ötesinde	bir	de	tamamen	yabancı	oldukları	bir	
alanda	eğitilmesi	durumu	söz	konusudur.	Müzisyen	ihtiyacı	ilk	etapta	Enderûn’da	eğitim	gören	
yetenekli	gençlerden	karşılanmış;	eğitimlere	1827	yılında	başlanmasıyla	resmi	olarak	faaliyete	
başlanmıştır.	 Ne	 var	 ki,	 çalgı	 eğitimi	 Türk	 hocalar	 tarafından	 karşılanmaya	 çalışılsa	 da	 yeterli	
olmamıştır.	 Önce	 bando	 eğitmenliğine	 ve	 eşzamanlı	 olarak	 şefliğe	Mösyö	Manguel1	 getirilmiş,	

 
1	Monsieur	Manguel:	Mösyö	Mangel	olarak	anılan,	hayatı	hakkında	detaylı	bilgi	bulunmayan	Fransız	eğitmen.	1827-28	
yıllarında	şefliğe	getirilmiştir.	
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istenen	başarı	elde	edilemeyince	Guiseppe	Donizetti2	1828	yılında	Muzıka-yı	Hümâyun	şefliğine	
getirilmiştir	(Özden,	2015).	

Zaman	içerisinde	hem	teorik	hem	pratik	olarak	istenilen	seviyeye	gelinmiş,	sadece	askeri	müziğin	
icra	 alanıyla	 sınırlı	 kalmayıp,	 Enderûn’da	 eğitim	 gören	 köklü	 ailelerin	 çocuklarına	 da	 müzik	
eğitimi	veren,	muzıkaya	müzisyen	yetiştiren	önemli	bir	eğitim	kurumu	halini	almıştır.	Mahmut	
Ragıp	Gazimihal,	Türk	Askeri	Mızıkaları	Tarihi	başlıklı	kitabında	bu	grubu	birinci	nesil	muzikacılar	
olarak	adlandırmaktadır	(Gazimihal,	1955,	s.	83).		

Sultan	II.	Mahmut	çağdaşı	olan	diğer	monarşilerden	örnek	aldığı	bu	bandonun,	imparatorluğun	
modern	yüzü	olarak	sunulması	amaçlanmış;	gündelik	hayat	içinde	de	görev	alan	bu	bando	Cuma	
selamlıklarında	mehterin	yerini	almıştır.		

Yine	 bir	 Cuma	 selamlığında	 padişahın	 namazı	 sırasında	Mozart	 ve	 Rossini’den	 eserler	 çaldığı	
Fransız	yazar	Lamartine3	tarafından	aktarılmıştır	(Turan,	2004,	s.	91).	Öte	yandan	Donizetti	Paşa	
payitahta	 gelişinin	 ilk	 aylarında	 bestelediği	 Mahmudiye	 Marşı	 ile	 yeni	 bir	 geleneğin	 öncüsü	
olmuştur.	II.	Mahmut	tarafından	hayli	beğeniyle	karşılanan	Mahmudiye	Marşı’nın	ardından	Sultan	
Abdülmecid’e	yazılan	Mecidiye	Marşı	gelmiş;	böylece	padişahların	adına	bestelenen	marşlar	milli	
marş	olarak	kabul	edilmeye	başlamıştır.		

Osmanlı-Türk	müziğinde	batılılaşmanın	 önemli	 sembollerinden	biri	 de	Avrupa	müzik	 yazısına	
adaptasyon	sürecidir.	Muzıka-yı	Hümâyun’un	kuruluşunda	batılı	çalgıların	öğretiminde	yaşanan	
sıkıntıların	 benzeri	 müzik	 yazıları	 için	 de	 geçerlidir.	 Müziğin	 yazıya	 dökülmesine	 dair	 olan	
direncini	henüz	kırabilen	ve	yaygın	olarak	Hamparsum	müzik	yazısının	tercih	edildiği	Osmanlı’da	
yeni	 bir	 geçiş	 süreci	 yaşanmaktadır.	 Donizetti	 Paşa,	 Avrupa	müzik	 yazısının	 öğrenilmesini	 ve	
eğitimde	kullanılabilmesini	sağlamak	adına	Hamparsum	müzik	yazısını	öğrenmiş;	öğrencilerine	
Hamparsum	 üzerinden	 Avrupa	 müzik	 yazısını	 öğretmeye	 çalışmıştır.	 Donizetti	 hakkında	 ilk	
kapsamlı	biyografiyi	hazırlayan	A.	Bocalla	bu	süreçten	şöyle	bahseder:	

“Donizetti	Paşa	bu	hiyeroglif	 yazısını	 inceleyip	yorumlamanın	yolunu	bulduktan	 sonra,	
harflerini	 bir	 dervişin	 yardımıyla	bir	 kağıda	 yazmış,	 her	hiyeroglif	 harfin	 karşılığı	 olan	
notayı	 da	 işaretlerin	 üstünde	 göstermişti.	 Bu	 şekilde	 onların	musikîlerini	 çözebileceği,	
aynı	zamanda	öğrencilerine	nota	öğretebileceği	ve	nihayet	Avrupa	notasını	okuyabileceği	
bir	tablo,	daha	doğrusu	bir	anahtar	hazırladı.”	(Aracı,	2006)	

Böylece	Enderûn	müzisyenleri	 için	önemli	engellerden	biri	olan	yeni	bir	müzik	yazısı	öğrenme	
sorunsalı	 için	 çözüm	yolu	bulunmuş	olur.	Avrupa	müzik	yazısının	bilinmiyor	oluşu	önemli	bir	
sorundur	 çünkü,	 marş	 repertuarı	 adına	 yer	 verilen	 eserler	 Avrupa	 müzik	 yazısıyla	 geçilmek	
durumundadır.	Bir	 geçiş	 dönemi	 çözümü	olan	bu	 yöntemle,	Osmanlı-Türk	müziği	 geleneğinde	
önemli	bir	dönüşüm	yaşanmıştır	(Konan,	2020,	s.	17).	

Darülbedayi	ve	Darülelhan		

Müzik	eğitimi	ve	uygulamasında	Muzika-yı	Hümâyun	ile	birlikte	gelen	bu	yeni	soluk,	sadece	askeri	
alanla	 sınırlı	 kalmamıştır.	 Paralel	 olarak	 gösteri	 sanatları	 alanında	 da	 yaşanan	 gelişmeler	 bir	
takım	 yeni	 yönelimlere	 imkân	 sağlamıştır.	 19.	 yüzyılda	 ağırlıklı	 olarak	 saray	 ve	 padişah	
imtiyazlarıyla	ayakta	duran	sahne	sanatları	20.	yüzyılın	başına	gelindiğinde	artık	kendi	kitlesine	
hitap	eder	durumdadır.	Özellikle	köklü	ailelerin	tiyatroya	olan	merakı,	müzikli	sahne	oyunlarına	
olan	 ilginin	 -operet	 öncelikli	 olmak	 üzere-	 artması	 seyirci	 desteğiyle	 ayakta	 duran	 yeni	
kurumların	kurulmasına	imkân	sağlamıştır.		

Yeni	 Osmanlı	 Tiyatrosu,	 Milli	 Operet	 Kumpanyası,	 Milli	 Osmanlı	 Dram	 Komedi	 ve	 Operet	
Kumpanyası,	İstanbul	Operet	Heyeti,	Sahir	Opereti,	Jale	Opereti,	Türk	Temâşâ	Heyeti,	Hale	Opereti	

 
2	Guiseppe	Ambrogio	Donizetti	(1788-1856):	Osmanlı-Türk	müziği	tarihinde	Donizetti	Paşa	olarak	anılan	İtalyan	şef.	
1828	yılında	Muzıka-yı	Hümayun’un	başına	getirilmiş;	ömrünün	kalanını	İstanbul’da	geçirçmiştir.	Detaylı	bilgi	için	bkz:	
Aracı,	Emre.	Donizetti	Paşa	Osmanlı	Sarayının	İtalyan	Maestrosu,	İstanbul:	YKY,	2006.	
3	Alphonse	de	Lamartine	(1790-1869);	Osmanlı	tarihine	ve	seyahatlerinde	yaşadıklarına	ilişkin	kitapları	olan	Fransız	
yazar,	şair	ve	siyasetçi.		
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gibi	topluluklar	birçok	yerli,	çeviri,	uyarlama	operetler	sergilemişlerdir.	(Aksoy,	1985,	s.	1234).	
İvme	kazanan	bu	sahne	sanatlarında	müziğin	başrolde	yer	almasına	bağlı	olarak	hem	tiyatro	hem	
müzik	alanında	yeni	bir	kurumsal	eğitim	ihtiyacı	da	doğmuş	olur.		

Dönemin	İstanbul	Şehremini	Cemil	(Topuzlu)	Bey’in	önayak	olması	ile	hem	tiyatro	hem	de	müziği	
bünyesinde	 barındıran	 ulusal	 bir	 konservatuar	 kuruluşu	 için	 başlatılan	 girişimler	 sonucunda	
1914	yılında	“Darülbedayi-i	Osmânî”	kurulmuştur.	Şehzadebaşı’nda	Letafet	Apartmanı’nda	eğitim	
hayatına	başlayan	Darülbedayi’nin	müzik	bölümü	kendi	içinde	Şark	ve	Garb	musikîsi	olarak	ikiye	
ayrılmakta	 ve	bu	bölümlerin	 iki	 ayrı	 amacı	 bulunmaktadır.	Birincisi;	müzikli	 oyunlara	 yönelik	
eğitim	vermek	“tenoru,	sopranosu,	baritonuyla	bir	tiyatro	musikîsi”	ortaya	koymak,	ikincisi	ise;	
“Türk	musikîsini	 unutulmaktan	 ve	 bozulmaktan	 kurtarmak,	 gelecekte	 tiyatroya	 yarayabilecek	
yolda	 geliştirmek,	 klasik	 eserleri	 aslına	 uygun	 olarak	 notaya	 almak,	 onları	 yaşatmak,	musikîsi	
zevkini	topluma	yaymak”tır	(Aksoy,	1985).	

Şark	musikîsi	 bölümünde	Zekâizâde	Ahmet	Efendi	 (Irsoy),	 Leon	Hancıyan,	Hâfız	Yûsuf	Efendi,	
Rauf	Yektâ	Bey,	Tanbûrî	Cemil	Bey,	Abdülkadir	Bey	(Töre)	gibi	kişilerin,	Garp	musikîsi	bölümünde	
ise	Zâtî	Bey	(Arca),	Zeki	Bey	(Üngör),	(Seyfeddin)	Âsaf	Bey	(Asal),	Victor	Radeglio,	Henry	Fourlani,	
Chevalier	 Geza	 de	 Hegey’in	 hocalık	 yapmaları	 kararlaştırılmıştı.	 Dârülbedayi’nin	 kuruluşunda	
tiyatroyu,	 sahne	 musikîsini,	 Türk	 ve	 Batı	 musikîlerini	 bir	 bütün	 olarak	 ele	 almak	 düşüncesi	
benimsenmişti	(Özcan,	1993).	

1916	yılı	süregelen	I.	Dünya	Savaşı’nın	etkisiyle	tüm	Osmanlı	genelinde	olduğu	gibi	Darülbedayi	
için	de	çalkantılı	bir	yıl	olmuş,	bünyesindeki	müzik	bölümünün	önce	Garp	sonra	Şark	musikîsi	
bölümleri	 kapatılmış,	 Darülbedayi	 için	 on	 yıl	 sürecek	 bir	 bunalım	 dönemi	 başlamıştır.	 1920	
yılında	Darülbedayi	konservatuar	statüsünden	çıkarılmış,	tiyatro	topluluğu	olarak	yoluna	devam	
etmiştir.4	

Darülbedayi	 müzik	 bölümlerinin	 kapatılmasıyla	 birlikte	 yeni	 bir	 eğitim	 kurumu	 ihtiyacı	 hasıl	
olmuş,	böylece	Osmanlı’nın	ilk	resmi	konservatuarı	olan	Darülelhan’ın	(Nağmeler	Evi)	erkeklere	
ve	 kadınlara	 ayrı	 ayrı	 eğitim	 vermek	 üzere	 kurulmasının	 hazırlıklarına	 başlanmıştır.	 Maarif-i	
Umumiye	 Nezareti	 tarafından	 oluşturulan	 Musikî	 Encümeni’nce5	 hazırlanan	 talimatname	 ile	
açılmasına	karar	verilen	bu	kurumun	birincil	 amacı	 repertuarı	notaya	alarak	müzik	kültürünü	
koruma	 altına	 almak	 olmuştur.	 Bunun	 dışında	 Darülbedâyi’deki	 batı	 müziği	 ve	 Türk	 müziği	
bölümlerine	 ilaveten	 halk	 müziğinin	 de	 hem	 eğitim	 hem	 araştırma	 amaçlı	 ele	 alınması	
planlanmıştır.	Ancak	Türk	müziğini	koruma	altına	almanın	yanında	doğuyla	batıyı	buluşturmayı	
hedefleyen	bu	eğitim	modeli	 işlevsel	olamamış,	açılışından	bir	süre	sonra	“milli	müziğe	aykırı”	
olduğu	yönündeki	 eleştirilerin	odağında	yer	 almıştır.	 İlk	 etaptaki	planlamaya	göre	eğitim	dört	
sınıftan	 oluşmaktadır.	 Her	 sınıfı	 için	 ayrı	 bir	 müfredat	 hazırlanmış	 ve	 Türk	 müziğine	 ağırlık	
verilmiş	 olup;	 müfredatta	 nazariyat,	 repertuvar,	 çalgı	 eğitimi	 ve	 dini	 mûsikı̂	 gibi	 dersler	
bulunmaktadır.	Bu	derslerle	birlikte	ayrıca	armoni,	solfej	ve	nota	gibi	temel	dersler	de	müfredatta	
yer	almaktadır.6	

Darülelhan’ın	 ilk	 kuruluş	 kadrosu	 genel	 itibariyle	 birkaç	 isim	 haricinde	 talimatname	 ve	
müfredatları	hazırlayan	isimlerle	hemen	hemen	aynıdır.	Şekil	1’de	fotoğrafta	çoğunu	gördüğümüz	
heyetin	branşlarına	göre	 ilk	hocaları	 şöyledir;	Yusuf	Ziya	Paşa	 (Başkan),	Ali	Rifat	Bey	 (Başkan	
Yardımcısı),	Iysmail	Hakkı	Bey	(Baş	Muallim),	Abdülkadir	Töre	(Nazariyat	Muallimi),	Rauf	Yekta	
Bey	(Musikı̂	Tarihi),	Cemil	Bey	(Tanbûr	Muallimi),	Andon	Efendi	(Lavta	Muallimi),	Ahmet	Irsoy	
(Dini	Mûsikı̂	Muallimi),	Kâzım	Uz	(Batı	Müziği),	Zȃtı̂	Bey	(Batı	Müziği),	Levon	Efendi	(Repertuvar),	

 
4	Detaylı	bilgi	 için	bkz:	Genç,	Hanife	Nalan.	 (2020)	“Cumhuriyet	Döneminde	Sosyo-Kültürel	Değişim	ve	Dönüşümün	
Göstergesi”,	Journal	of	Turkish	Language	and	Literature,	https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1266692	
(09.05.2020)		
5	Eski	büyükelçi	ve	bestekâr	olan	Yusuf	Ziyâ	Paşa	başkanlığındaki	bu	encümende	reis-i	sâni	(ikinci	başkan)	olarak	Ali	
Rifat	Çağatay,	âzâlar	olarak	ise	İsmail	Hakkı	Bey,	Abdülkadir	Töre,	Zekâizade	Ahmed	Irsoy	ve	Tanburi	Cemil	Bey,	Leon	
Hancıyan,	Lavtacı	Andon,	Komidas	Efendi	yer	almaktadır.	Heyet	tarafından	hazırlanan	bu	yönetmelik	Sultan	Reşad’ın	
01	Ocak	1917	tarihli	emri	ile	yürürlüğe	girmiştir.	İlk	toplantı	tutanağı	için	bkz.	BOA.,	MF	ALY,	173/26-8,	12	Haziran	
1332/25	Haziran	1916.	
6	Program	için	bkz.	Toker	ve	Oo zden	(2013,	s.	118)	
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Komidas	 Efendi	 (Repertuvar)	 (Darülelhan	 Mecmuası,	 1340).	 Bu	 isimlerin	 çoğu	 zaman	 içinde	
görevlerinden	çeşitli	nedenlerle	ayrılmış	Yusuf	Ziya	Paşa,	İsmail	Hakkı	Bey	ve	Muallim	Kâzım	Uz	
Darülelhan’ın	kapandığı	tarihe	kadar	görevlerini	sürdüren	isimlerden	olmuştur.		

	
Şekil	1:	Darü’lelhan	Heyet-i	İdare	ve	Talimiyyesi7	

Darülelhan’ın	 kuruluş	 döneminin	 savaşın	 en	 sert	 yıllarına	denk	düşmesi	 sebebiyle	 hedeflenen	
eğitim	 etkin	 bir	 şekilde	 devam	 edememiş,	 1923	 yılında	 Maarif	 Nezareti’nin	 yetki	 alanından	
çıkarılarak	İstanbul	Şehremaneti’ne	bağlanmıştır.	Bu	süreçte	kurumun	yeniden	yapılandırılması	
ile	 birlikte	 Darülelhan	 müfredat	 ve	 talimatnamesi	 tekrar	 gözden	 geçirilerek	 güncellenmiş,	
üzerinde	bazı	değişikliklere	gidilmiştir.8		

Alafranga	 ve	 alaturka	 olmak	 üzere	 iki	 bölüme	 ayrılan	 kurumda	 alafranga	 bölümünde	
kompozisyon,	piyano,	 şan	gibi	batı	müziğine	dair	dersler	verilirken,	 alaturka	bölümünde	Türk	
müziği	ağırlıklı	çalgılar,	teganni	gibi	alanlarda	eğitim	verilmekteydi.	Öte	yandan	nazariyat,	solfej,	
armoni	gibi	temel	dersler	her	iki	branşın	da	dahil	olduğu	derslerdi.	Müdürlüğüne	bestekâr	Musâ	
Süreyyâ	Bey’in	getirildiği	bu	yeni	dönemin	Batı	musikisi	öğretim	kadrosu	Zeki	Bey,	Ekrem	Besim	
Bey	(Tektaş),	Cemal	Reşit	Bey	(Rey),	Nimet	Vâhid,	Chevalier	Geza	de	Hegey,	Victor	Radeglio,	Edgar	
Manas,	Henry	Fourlani,	Sadri	Bey,	Zâtî	Bey,	Nezihe	Hanım,	Muhyiddin	Sâdık	Bey,	Kadri	Bey,	Veli	
Bey	(Kanık),	Âdil	Bey,	Osman	Şerefeddin	Bey,	Seyfeddin	ve	Sezâi	(Asal)	kardeşler,	Âlî	Bey	(Sezin)	
ve	Mesut	Cemil’den	(Tel)	oluşmaktaydı.	Şark	musikisi	bölümündeki	başlıca	hocalar	ise	Nûri	Bey	
(Duyguer),	Kevser	Hanım,	Mustafa	Bey	(Sunar),	Sedat	Bey	(Öztoprak),	Hayriye	Hanım	(Örs),	Fâika,	
Zehrâ,	Şeref	hanımlar,	Muazzez	Hanım	(Yurcu),	Ziyâ	Bey	(Santur),	Refik	Bey,	Fâize	Hanım	(Ergin),	
Emin	Bey	(Yazıcı),	Ruşen	Ferit	Bey	(Kam),	Rauf	Yektâ	Bey,	Zekâizâde	Hâfız	Ahmet	(Irsoy)	Bey,	
İsmail	Hakkı	Bey,	Ziyâ	Bey	(Hoca),	Zâhide	Hanım	idi.	Bu	kadroya	sonraları	Reşat	Bey	(Erer)	ile	
Dürrü	(Turan)	Bey	de	katılmıştır	(Özcan,	1993).	

Bu	süreçte	altın	çağını	yaşayan	Darülelhan,	hem	kendi	yayın	organı	olan	Darülelhan	Mecmuası’nı	
yayınlamaya	 başlamış	 hem	derleme	 çalışmalarını	 başlatmış,	 hem	de	Alaturka	Musikî	 Tasnif	 ve	

 
7	Fotoğraf	Darülelhan	Mecmuası’nın	1	Şubat	1340	tarihli	1.	sayısından	(s.	46)	alınmıştır.		
8	1923	sonrası	talimatname	için	bkz.	Kaya,	2016:	5.	
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Tespit	Heyeti	 ile	Darülelhan	Külliyatı’ını	hazırlayıp	yayınlamaya	başlamıştır.	Tüm	bu	çalışmalar	
esnasında	1926	yılına	gelindiğinde	Darülelhan	için	sona	yaklaşılmıştır.	9	Aralık	1926	tarihinde	
Sanâyi-i	 Nefîse	 Encümeni	 kararı	 ile	 Darülelhan’da	 Türk	 müziği	 eğitimi	 ve	 öğretimine	 son	
verilmiştir.	Bu	gelişmenin	ardından	eğitmen	kadrosunun	bir	arada	tutulması	adına	icra	heyeti	ve	
Alaturka	Musikî	Tasnif	ve	Tespit	Heyeti	faaliyetlerine	devam	etmiş,	kurum	daha	sonra	22	Ocak	
1927	tarihinde	İstanbul	Musikî	Konservatuarı	adıyla	İstanbul	Şehremaneti’ne	bağlanmıştır.		

Sanâyi-i	 Nefîse	 Encümeni	 kararıyla	 eğitimin	 durdurulması,	 Darülelhan’ın	 şark	 musikîsi	
bölümünün	ilgâ	edilmesi	ve	İstanbul	Belediye	Konservatuarı’na	dönüşmesi	sürecinde	camia	ikiye	
bölünmüş	 durumdadır.	 Halil	 Bedii	 Yönetken,	 Osman	 Zeki	 Üngör,	Musa	 Süreyya,	Mesut	 Cemil,	
Cemal	Reşit	Rey	gibi	 isimler	garplılaşmanın	önemini	ve	böylece	bir	milli	musikî	yaratılmasının	
gerekliliğini	savunurken;	Muallim	İsmail	Hakkı	Bey,	Rauf	Yektâ,	Dürrü	Turan,	Zekâizade	Ahmed	
Irsoy	gibi	isimler	geleneği	savunan	cephede	yer	almıştır.		

Okan	 Murat	 Öztürk	 bu	 dönemle	 ilgili	 kaleme	 aldığı	 bir	 makalede	 şark	 mûsikı̂sini	 savunan	
cephenin	 bu	mûsikı̂sinin	 terakkisini	 arzu	 eden	 ancak	 geleneği	 koruma	 görevini	 üstlenen	 bazı	
Mevlevî	 şeyhleri	 (Mehmet	 Atâullah,	 Hüseyin	 Fahreddin,	 Mehmed	 Celâleddin	 “Dedeler”)	 ve	
bunlara	intisâb	eden	“Beyler”den	oluştuğundan	bahseder.	Öztürk’e	göre	bu	“Dede”ler	ve	“Bey”ler	
de	 belirli	 ölçüde	 Garpçı	 cephededirler,	 ancak	 bu	 bağlamdaki	 teşebbüsleri	 repertuarın	 Avrupa	
müzik	yazısına	aktarımı	ve	yeni	bir	teorinin	“inşâ	edilmesi”nden	ibarettir	(Öztürk,	2018).	

Garp	mûsikı̂sini	savunanlar,	Şark	mûsikı̂sinin	müzelik	olduğunun,	alaturka	müziğin	özellikle	genç	
Cumhuriyet’in	 ruhunu	 yansıtmadığının	 altını	 çizmiş;	 Şark	 mûsikı̂sini	 geriliği	 sembolize	 eden,	
gelişimin	 ve	 modernliğin	 önündeki	 bir	 engel	 olarak	 tanımlamışlardır.	 Dönemin	 dergi	 ve	
gazetelerince	düzenlenen	anketler,	tenkid	içerikli	yazılarla	tartışmalar	alevlenmiş,	cepheleşmenin	
de	etkisiyle	Garp-Şark/alaturka-alafranga	söylemleri	arasındaki	çizgi	giderek	kalınlaşmıştır.	29	
Eylül	1926	tarihli	Yeni	Ses	gazetesinde,	Türk	Mûsikı̂	Cemiyeti	Reisi	 Iysmail	Hakkı	Bey	ve	Ekrem	
Besim	Bey’in	(Tektaş)	görüşlerine	yer	verilmiştir.	 Iysmail	Hakkı	Bey	(1926,	s.1),	Sanâyi-i	Nefı̂se	
Encümeni’nin	 azalarının	mûsikı̂şinâs	 olmadıklarını	 ve	 ne	 Batı	 müziği	 ne	 de	 Türk	müziğinden	
anlamadıklarını	düşünmektedir.	Ayrıca	Şark	ve	Garp	müziği	ayrımının	yanlış	olduğunu	müziğin	
bir	 olduğunu	 sadece	 farklı	 tarzların	 olduğunu	 vurgular.	 Iysmail	 Hakkı	 Bey,	 alaturka	mûsikı̂nin	
kaldırılıp	 yerine	 alafranga	 mûsikı̂nin	 konulmasını	 hiç	 doğru	 bulmadığını	 ve	 halkın	 alafranga	
mûsikı̂yi	 anlamayacağını	 söylemiştir.	 Buna,	 dönemin	 önde	 gelen	 konser	 salonu	 olan	 Union	
Francaise	 konser	 salonunda,	 Dârülelhan	 tarafından	 aynı	 gün	 hem	 alaturka	 hem	 de	 alafranga	
konser	 düzenlendiğini	 ve	 halkın	 alafranga	 konseri	 dinlemediğini,	 fakat	 alaturkaya	 çok	 rağbet	
ettiklerini	örnek	olarak	gösterir.	Ayrıca,	encümenin	bu	kararı	verirken	müzik	konusunda	yetkin	
kişilerle	görüşmediğinden	yakınır	ve	herkesin	Türk	mûsikı̂sine	ihtiyacı	olduğunu	vurgular	(Ünsal,	
2018,	s.	495).		

Alaturka	Musikî	Tasnif	ve	Tespit	Heyeti		

Rauf	 Yektâ	 Bey	 başkanlığında,	 Muallim	 İsmail	 Hakkı	 Bey	 ve	 Zekâizade	 Hâfız	 Ahmed	 (Irsoy)	
Efendi’den	oluşan	bu	heyet	öncelikle	gayri	resmi	olarak	Heyet-i	İlmiye	adıyla	göreve	başlamıştır.	
Daha	sonra	Darülelhan’ın	Türk	musikîsi	bölümünün	lağv	edileceği	1926	tarihine	kadar	bu	kuruma	
bağlı	 kalmış;	 ardından	 Alaturka	Musikî	 Tasnif	 ve	 Tespit	 Heyeti	 adıyla	 göreve	 devam	 etmiştir.	
Heyetin	görev	sınırları	Maarif	Vekâleti	Talim	ve	Terbiye	Dairesi’nce	çizilmiş	olup;	9	Aralık	1926	
tarihli	 talimatnameye	 göre	 önceliğin	 dini	 eserlerde	 olmak	 üzere	 heyetin	 tesbit	 faaliyetlerinde	
bulunacağı	“Heyetin	ilk	vazifesi	mahfûzâtı	tesbit	etmektir.	Bu	faaliyette	de	öncelik	dinî	eserlere	
verilecektir”	maddesince	belirtilmiştir.	Ayrıca	bu	heyetin	“tedris	ve	talim	mahiyetinde	olmamak	
şartıyla	tedrisatın	olmadığı	günlerde	konservatuarda	çalışabileceği”	belirtilmiştir	(Özcan,	1993,	s.	
520).	 Aynı	 senenin	 sonunda	 Muallim	 İsmail	 Hakkı	 Bey’in	 vefatının	 ardından	 Rauf	 Yekta	 Bey,	
dönemin	 şehreminine	 yazdığı	 bir	 mektupta,	 Muallim	 İsmail	 Hakkı	 Bey’in	 vefatının	 ardından	
boşalan	Tasnif	ve	Tespit	heyetindeki	görev	için	Ali	Rifat	Çağatay’ın	heyete	alınmasını	tavsiye	eder.	
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Bahsi	geçen	mektubun	Rauf	Yektâ	Bey	tarafından	İstanbul	Şehremini	Muhiddin	Bey’e	yazıldığı	ve	
talebinin	onaylanarak	geri	gönderilmiş,	Ali	Rifat	Çağatay	heyete	dahil	edilmiştir.9	Bir	süre	sonra	
heyete	Hüseyin	Saadettin	Arel’in	önerisiyle	Suphi	Ezgi	de	dahil	olmuştur.		

1935	yılının	Ocak	ayında	Rauf	Yektâ	Bey’in,	Mart	ayında	ise	Ali	Rifat	Çağatay’ın	vefatları	üzerine	
heyete	Zekâizade	Hâfız	Ahmed	(Irsoy)	başkanlık	etmiş,	üye	olarak	Mesud	Cemil	alınmıştır.	1943	
yılında	Zekâizade	Hâfız	Ahmed’in	(Irsoy)	de	vefatının	üzerine,	Mesud	Cemil	göreve	devam	etmek	
istemeyerek	heyetten	çekilmiştir.	Suphi	Ezgi	bir	dönem	tek	başına	devam	etmiştir.	İlerleyen	yaşı	
sebebiyle	 Ezgi’nin	 de	 görevi	 bırakmasının	 ardından	 son	 bir	 gayretle	 Saadettin	 Heper	
başkanlığında	heyet	çalışmalarına	devam	etmiştir.	Yazılı	kültüre	geçiş	sürecinde	dini	ve	dindışı	
pek	çok	eserin	bir	araya	getirilmesi,	notaya	alınması,	edisyon	kritiği	gibi	çok	önemli	çalışmalar	
yapılmışsa	da	bu	çalışmalar	1960’lı	yıllarda	sona	ermiştir.		

Başlangıçta	dinî	 eserler	 öncelikli	 tutulmuş	olmasına	 rağmen,	 faaliyet	 gösterdiği	 yıllar	boyunca	
hem	 dinî	 hem	 din	 dışı	 binlerce	 eseri	 ele	 alan	 Tasnif	 ve	 Tespit	 Heyeti,	 Türk	müziğinin	 “sözlü	
kültür”den	 “yazılı	 kültür”e	 geçiş	 döneminin	 en	 keskin	 dönemeçlerinden	 biri	 olarak	 kabul	
edilmektedir.		

İstanbul	(Belediye)	Konservatuarı	

Darülelhan’ın	Türk	müziği	bölümünün	lağv	edilerek	1927’de	İstanbul	Musikî	Konservatuarı	adıyla	
İstanbul	Şehremaneti’ne	bağlanmasının	ardından	sadece	Batı	müziği	ağırlıklı	bir	eğitim	veren	bir	
kuruma	 dönüşmüştür.	 En	 baştan	 beri	 yer	 alan	 temel	 derslerden	 solfej	 ve	 musiki	 nazariyatı,	
armoninin	 yanı	 sıra	 kontrpuan,	 füg,	 kompozisyon,	 enstrümantasyon-orkestresyon,	 koro,	 şan,	
genel	 musiki	 tarihi	 ve	 enstrüman	 dersleri	 (piyano,	 arp,	 yaylı,	 nefesli	 ve	 vurmalı	 sazlar)	 de	
verilmeye	 başlanmıştır.	 Bu	 dönemde	 Cemal	 Reşit	 Rey,	 Ekrem	 Besim	 ve	 Muhittin	 Sadak	
yönetiminde	başlayan	oda	müziği	konserleri	hayli	yankı	uyandırmış,	kurumun	eğitmenlerinden	
ve	 öğrencilerinden	 oluşan	 bir	 orkestra	 kurulmuş,	 çoksesli	 müzik	 konserleri	 verilmeye	
başlanmıştır.	Şehir	Bandosu,	Şehir	Korosu	 gibi	 topluluklarla	 dönemin	 ses	 getiren	 çalışmalarına	
imza	atılmıştır.		

1943	yılına	gelindiğinde	Türk	müziği	eğitimine	kurumsal	anlamda	yeniden	başlanması	için	önemli	
bir	 adım	 olarak	 Hüseyin	 Saadettin	 Arel	 konservatuar	 reisliği	 yapmak	 üzere	 beş	 seneliğine	
konservatuarda	 göreve	 getirilmiştir.	 Bu	 süreçte	 5	 Şubat	 1944	 tarihli	 “Iystanbul	 Belediyesi	
Konservatuvarı	 Genel	 Tâlimatnâmesi”10	 ile	 İstanbul	 Konservatuvarı	 olarak	 anılan	 kurum	
“İstanbul	 Belediye	 Konservatuvarı”	 adını	 almıştır.	 Arel’in	 bu	 yeni	 görevi	 vesilesiyle	 kuramsal	
olarak	Türk	müziği	eğitimi	yeniden	gündeme	gelmiş	olur.	Ancak	yeni	bir	soluk	gibi	görünen	bu	
durumda	yine	de	bazı	direnç	noktaları	bulunmaktadır.	Teorik	makam	eğitiminin	yanında	Türk	
müziği	çalgılarının	eğitimine	yer	verilmemiştir.		

Hüseyin	Sadettin	Arel’in	konservatuar	başkanlığında	olduğu	bu	beş	yıllık	süreçte	kuramsal	olarak	
Arel’in	 görüşleri	 hızla	 yayılacak	 zemini	 bulmuştur.	 İcra	 heyetinin	 İstanbul	 Belediye	
Konservatuarı’na	 bağlı	 olması,	 burada	 tatbiki	 olarak	 kendi	 kuramının	 öğretilmesi,	 Musiki	
Mecmuası’nın	döneminin	en	etkili	yayın	organı	olması	ve	bu	yayınlar	aracılığıyla	tefrika	halinde	
yayınlanan	nazariyat	dersleri,	nota	örnekleri,	fikir	yazıları	ve	dönemin	ilmi	tartışmaları	Arel-Ezgi-
Uzdilek	 sisteminin	 yaygınlaşması	 açısından	 önemli	 roller	 üstlenmişlerdir.	 Öte	 yandan	 Rauf	
Yekta’nın	vefatının	ardından	Tasnif	ve	Tespit	Heyeti’nin	başkanlığını	sürdüren	Suphi	Ezgi	notaya	
alma	çalışmalarında	kendi	sistemlerini	kullanmaya	başlamıştır.11	

 
9	Rauf	Yektâ	Bey’in	kişisel	arşivinde	yer	alan	bu	mektubun	görseli	ve	çevirisi	Osmanlı	Türk	Müziği	Araştırmaları	Grubu	
tarafından	 yürütülen	 proje	 sonucu	 yayınlanan	 Rauf	 Yekta	 Bey’in	 Mûsikî	 Antikaları	 kitabında	 yayınlanmıştır.	 Bkz;	
Osmanlı	Türk	Müziği	Araştırmaları	Grubu,	Nilgün	Doğrusöz	(Ed.),	Rauf	Yekta	Bey’in	Mûsikî	Antikaları,	Atatürk	Kültür	
Merkezi	Başkanlığı,	Ankara,	2018,	s.165.	
10	Kurum	tarihçesi	için	bkz;	URL	1.	
11	Ruhi	Ayangil,	2017	yılında	düzenlenen	Arel	Sempozyumu’ndaki	bildirisinde	Ezgi’nin	bunu	ilan	ettiği	bilgisine	yer	
vermiştir.	Ayangil	bildiri	metninde	dipnotlar	arasında	bu	konuya	değinmiştir.	Detaylı	bilgi	için	bkz;	Hüseyin	Sadettin	
Arel’in	Türk	Müzik	Bilimine	Katkıları,	2017	Arel	Sempozyumu	Bildirileri,	s.39,	1	no’lu	dipnot.		



 38 

Bu	 beş	 senenin	 sonunda	 Hüseyin	 Saadettin	 Arel	 kurumdaki	 görevinden	 bazı	 kırgınlıklar	 ve	
ideallerin	uyuşmazlığı	neticesinde	ayrılmış12,	İleri	Türk	Müziği	Konservatuarı	Derneği’ni	kurarak	
Türk	musikisi	eğitiminin	kurumsallaşması	adına	çabalarına	şahsi	olarak	devam	etmiştir.		

Cemiyetler		

Darülmusikî-i	Osmânî	Cemiyeti	

II.	Meşrutiyet’in	ilan	edildiği	1908	yılında	ilk	musikî	cemiyeti	olan	Dârülmusikî-i	Osmânî	Cemiyeti	
kurulmuştur.	 Kurumsal	 anlamda	 ilk	 resmi	 müzik	 eğitimi	 veren	 kurum	 Darülbedayi	 olsa	 da,	
öncesinde	Darülmusikî-i	Osmânî	Cemiyeti’nin	Beyazıt	Koca	Ragıp	Paşa	Kütüphanesi	karşısındaki	
bir	 binada	 kurulmasıyla	 kurumsal	 eğitimin	 ilk	 adımları	 atılmıştır.	 Hacı	 Kirâmi	 Efendi	
başkanlığında	ve	 Şehzade	Ziyaeddin	Efendi	himayesinde	kurulan	bu	 cemiyet,	 dönemin	önemli	
musikişinaslarının	hocalık	yaptığı	bir	kurum	haline	gelmiştir.	İsmail	Hakkı	Bey	de	bu	cemiyetin	
kurucuları	arasında	yer	almış,	Hafız	Aşîr	Efendi’den	sonra	cemiyetin	ikinci	müdürü	olmuştur.		

“Osmanlı’nın	Musikî	Okulları”	başlıklı	makalesinde	Erhan	Özden,	bu	kurumun	1912	yılında	okula	
dönüştürüdüğünden	 ve	 bu	 cemiyetin	 aynı	 zamanda	 Dârüttalîm-i	 Musikî’nin	 temelini	
oluşturduğundan	 bahsederken	 1912	 tarihli	 bir	 belgeden	 söz	 eder.	 Belgenin	 Maarif	 Nezareti	
Mekâtib-i	Husûsiye	 envanterinde	 bulunduğunu	 ve	 bu	belgeden	 kurumun	özel	 bir	 okul	 niteliği	
taşıdığının	 anlaşıldığını	 belirtmiştir.	 Özden,	 ders	 müfredatı	 hakkında	 ayrıntılı	 bir	 bilgiye	
rastlanmadığını,	 ancak	 Maarif	 Nezareti’nin	 okula	 gönderdiği	 bir	 ihtarnameden	 dolayı	 bazı	
sıkıntılar	olduğunun	anlaşıldığından	bahsetmektedir.	İhtarname	ile	ilgili	şu	detayları	verir:		

“İhtarnamede	okulda	devam	eden	tedrisat	hakkında	bir	malumata	sahip	olunmadığından	
bahsedilmektedir.	 En	 kısa	 zamanda	 bir	 rapor	 hazırlanarak	 Maârif	 Nezareti’ne	
gönderilmesi	 gerektiği	 aksi	 takdirde	 okulun	 ruhsatının	 iptal	 edileceği	 belirtilmektedir.	
Ayrıca	okulun	bir	teftiş	geçirdiğinden	de	söz	edilmektedir.	Buna	cevaben	İsmail	Hakkı	Bey	
bir	rapor	hazırlamıştır.	Raporda	 istikbalinden	endişe	duyduğu	Türk	Musikîsi’ne	hizmet	
amacıyla	kurdukları	bu	okulda	önemli	bir	hizmet	yaptıklarını	belirtmektedir.	Avrupa’nın	
her	 ülkesinde	 birkaç	 musikî	 okulu	 varken	 kendi	 memleketlerinde	 “dârü’l-musikî”	
yokluğunun	bir	kayıp	olacağından	bahseden	 İsmail	Hakkı	Bey	ayrıca	darülfünunda	bile	
musikî	derslerinin	verildiğini	ifade	etmektedir.”13	

Bu	 raporun	 ardından	 cemiyetten	
ayrılan	 İsmail	 Hakkı	 Bey	 Musikî-i	
Osmânî	 Cemiyeti’ni	 kurmuş,	
Darülmusikî-i	 Osmânî	 ise	 daha	 sonra	
kurulacak	 olan	Darüttâlîm-i	Musikı̂’nin	
çekirdeğini	oluşturmuştur.	Bu	kurumun	
eğitim	 kadrosunun	 daha	 sonra	
Darüttâlîm-i	Musikı̂’ye	geçmiştir.		

Musikî-i	Osmânî	Cemiyeti		

1909	 yılına	 gelindiğinde	 Dârülmusikî-i	
Osmânî	 Cemiyeti’nden	 ayrılan	 İsmail	
Hakkı	 Bey,	 Şehzadebaşı’nda	 Fevziye	
Kıraathanesi	üzerinde	Musikî-i	Osmânî	
Cemiyeti’ni	 kurmuştur.	 1909	 yılı	
boyunca	cemiyeti	yöneten	İsmail	Hakkı	
Bey,	 ertesi	 yıl	 bu	 cemiyeti	 okula	
çevirmiştir.		

 
12	Arel’in	istifası	için	bkz;	H.	Sadettin	Arel’in	İstifası,	Musiki	Mecmuası,	1,	1948.	
13	Bahsi	geçen	belge	için	bkz;	BOA.,	MF.	HUS.,	16/6.	

Şekil	2:	Musikî-i	Osmânî	Cemiyeti,	15	Haziran	1326	(URL	2)	
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2	 Ocak	 1910	 tarihinde	 Musikî-i	 Osmânî	 Mektebi’nin	 kuruluşu	 için	 ruhsat	 verilmiştir	 (BOA,	
1327).14	İsmail	Hakkı	Bey,	arşiv	belgelerine	göre	10	Mart	1910	tarihinde	halen	Musikî-i	Osmânî	
Cemiyeti	 reisi	 olarak	 anılmaktadır.	 Aynı	 zamanda	 bu	 tarihte	 Musikî-i	 Osmânî	 Mektebi	 adıyla	
ruhsat	 verilen	 okulun	 açılışı	 yapılmıştır	 (BOA,	 1328).15	 Bazı	 kaynaklarda	 Musikî-i	 Osmânî	
Mektebi’ni	 İsmail	 Hakkı	 Bey	 ve	 İzzettin	 Hümayi	 Elçioğlu’nun	 birlikte	 kurduğundan	
bahsetmektedir.	Ancak	Nuri	Güçtekin	konuyla	ilgili	makalesinde	bu	bilgiyi	destekleyen	bir	arşiv	
belgesi	olmadığına	değinmiştir.	Devlet	Arşivleri	Başkanlığı	Osmanlı	Arşivi’nde	Musikî-i	Osmâni	
Mektebi	 ile	 ilgili	 belgelerin	 çoğunda	 sadece	 İsmail	Hakkı	 Bey’den	 “reisi	 ve	 ders	 nâzırı”	 olarak	
bahsedilmektedir.		

Musikî-i	Osmânî	Mektebi’nin	ilk	müdürü	Mektebi	Hukuk	öğrencilerinden	Iysmail	Aysi	Bey’dir.	24	
Nisan	1910	tarihinden	sonra	Musikî-i	Osmânî	Mektebi	Müdürü	Iysmail	Hakkı	Bey	olmuştur.	Ayrıca	
Musikî-i	Osmânî	Cemiyeti	ambleminin	üzerindeki,	“cemiyeti”	ibaresinin	üzeri	çizilerek	“mektebi”	
ibaresi	 yazılmıştır.	 Bu	 belgeden,	 Musikî-i	 Osmânî	 Cemiyeti’nin	 kesin	 olarak	 kapandığı	
anlaşılmaktadır.	Çünkü	1869	Maârif-i	Umumiye	Nizamnamesi	ve	diğer	talimatnamelere	göre	bir	
kişi	en	fazla	bir	okul	ve	cemiyete	müdür	olabilirdi.	Bu	tarihten	itibaren	Musikî-i	Osmânî	Cemiyeti,	
Musikî-i	Osmânî	Mektebi	adını	almıştır	(Güçtekin,	2014).		

	 	
Şekil	3:	Musikî-i	Osmanî	Mektebi	Amblemi	ve	Mührü	(URL	3)	

Şekil	 3’de	 görülen	 amblem	 ve	 mühür	 bu	 cemiyetin	 kurumsal	 yapısının	 bir	 göstergesi	 olarak	
düşünülebilir	(Güçtekin,	2014).	Musikî-i	Osmânî	Mektebi’nin	kuruluşunu	takip	eden	birkaç	aylık	
süre	 zarfında	 başta	 Selanik	 konserleri	 olmak	 üzere	 pek	 çok	 konser	 verilmiş,	 üstün	 başarıları	
sebebiyle	çeşitli	Liyakat,	Sanayi	ve	Yunan	madalyaları	ile	ödüllendirilmişlerdir.	Musikî-i	Osmânî	
Mektebi,	konser	faaliyetlerinin	yanı	sıra	yayınlar	da	yapmıştır.	Yine	1910	yılında	Şekil	4’te	kapak	
görseli	 paylaşılan	 fasıl	 kitapçıklarından	 biri	 olan	Kürdilihicazkar	 Faslı’nın	 arkasında	mektebin	
kuruluşu	ve	faaliyetleriyle	ilgili	kısa	bir	bilgi	bulunmaktadır.	“İlan”	başlıklı	yazı	şöyledir:		

“Mektebimiz	Koska’da	Merhûm	Şeyh	Şâmil	Efendi’nin	konağıdır.	Bilumum	Osmanlı	sazları	
nazarî	 ve	 amelî	 olarak	 bir	 sûret-i	 mükemmelede	 tedris	 edildiği	 gibi	 arzu	 olunduğu	
takdirde	aile	ferdlerine	ehl	ü	mustakîm	muallimler	de	gönderilir.	Mektebce	takîb	edilen	

 
14	BOA.,	İ.MF.,	15/33,	(20	Zilhicce	1327/2	Ocak	1910)	
15	BOA.,	ŞD.,	225/62,	(27	Safer	1328/10	Mart	1910)	
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fasıllar	pey-der-pey	tab’edilerek	aşağıda	gösterilen	mahallerde	satılmaktadır.	Mercan’da	
Çalgıcı	 Ağa	 Efendi	 Simkeşhâne	 altında	 Musikî-i	 Osmânî	 Mektebi	 satış	 mağazası	 sâhibi	
Mahmud	Celâleddin	Efendi,	Lâleli	Camii	karşısında	Musikî-i	Osmâni	Mektebi	Kütübhânesi	
sâhibi	Hâfız	Yaşar	Efendi,	Veznecilerde	Şamlı	İskender	ve	Tevfik	Efendilerle	Şamlı	Selim	
ve	Yenicami’de	eski	Postahâne	karşısında	mandolin	muallimi	Karakin	Efendi	ve	daha	sâir	
bilcümle	 saz-fürûşlardır.	 Mekteb	 bu	 kere	 Lâleli	 Câmi-i	 Şerîfi	 karşısında	 tramvay	
caddesinde	Derviş	Paşa	merhûmun	konağına	nakl	etmiştir.”	(Paçacı,	2010,	s.	228)	

	
Şekil	4:	Kürdilihicazkâr	Faslı	Kapağı16	

Bu	faaliyetlerinin	haricinde	Musikî-i	Osmanî	Mektebi	adını	Musikî-i	Osmanî	Hanımlar	Dershanesi	
ile	de	duyurmuştur.	1919	yılında	kurulan	bu	dershane,	Kemâni	Kevser,	Hanende	Zehra,	Tanbûri	
Şeref	ve	Ûdi	İrfan	hanımların	yanı	sıra	erkek	meslek	erbâbı	bazı	musikişinasların	da	yer	aldığı	bir	
heyeti	 12	 Aralık	 1919	 tarihinde	 Türk	 Ocağı’nda	 sahneye	 çıkarmış,	 konser	 büyük	 beğeni	
toplamıştır.	 Ancak	 bu	 duruma	 karşı	 olan	 bir	 grup	 durumdan	 hayli	 rahatsız	 olmuş,	 devreye	
dönemin	 Şeyhülislam’ı	 girmiştir.	 Memleketin	 içinde	 bulunduğu	 savaş	 günleri	 de	 gerekçe	
gösterilerek,	 Dahiliye	 Nezareti’ne	 “âdâb-ı	 İslâmiye’ye	 mugâyir”	 bu	 konserlerin	 tekrarının	
önlenmesini	ve	gazetelerce	övülmemesini	salık	veren	bir	mektup	yollayan	dönemin	Şeyhülislâm’ı,	
13	 gün	 sonra	 amacına	 ulaşmıştır.	 Dahiliye	 Nezareti’nden	 gelen	 talimatla17	 Şeyhülislâm’ın	
talebinin	yerine	getirilmesi	istenmiştir	(Konan,	2020,	29).	

Mûsikı̂-i	 Osmanı̂	 Mektebi’nin	 kesin	 kapanış	 tarihi	 bilinmemekle	 birlikte,	 tüm	 bu	 olaylarla	
kapanışının	 hızlandığını	 tahmin	 etmek	 mümkündür.	 1920	 yılından	 sonrası	 ile	 ilgili	 Mûsikı̂-i	
Osmanı̂	Mektebi	hakkında	herhangi	bir	belgeye	ulaşılamamıştır.		

	

 
16	Osmanlı	Müziğini	Okumak:	Neşriyât-ı	Mûsikî	
17	Talimat	için	bkz;	BOA.,DH.	KMS.	57/20	(H-04-04-1338)	
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Dârüttalîm-i	Musikî	

Temellerini	 Dârülmusikî-i	 Osmânî’den	 alan	 Dârüttalîm-i	 Musikî	 Maarif’e	 bağlı	 özel	 eğitim	
kurumları	arasında	en	uzun	ömürlü	olanıdır.	1916	yılında	yine	Şehzadebaşı’nda	kurulmuş,	Şekil	
5’te	 eğitici	 kadrosunu	 gördüğümüz	 kurucuları	 ve	 eğitim	 kadrosu	 arasında	 Fahri	 Kopuz,	 Âmâ	
Nazım	 Bey	 ve	 Neyzen	 Iyhsan	 Aziz	 Bey	 gibi	 isimler	 yer	 almıştır.	 1931	 yılına	 kadar	 varlığını	
sürdürmüştür.	Sadece	eğitim	alanıyla	sınırlı	kalmamış,	konserler,	turneler	düzenlemiş,	enstrüman	
satışı,	 plak	 ve	 nota	 yayıncılığı	 (külliyatlar,	 fasıl	 defterleri,	 perakende	 notalar)	 gibi	 alanlarında	
faaliyet	göstermiştir.	

	
Şekil	5:	Dârüttalîm-i	Musikî	Kurucu	ve	Eğitim	Kadrosu18	

Cem	Behar	Aşk	Olmayınca	Meşk	Olmaz	 adlı	kitabında	Mûsikı̂-i	Osmânı̂	Mektebi	ve	Dârüttalîm-i	
Musikî’nin	kâr	amacı	gütmeyen	topluluklar	olduğundan,	ancak	varlıklarını	sürdürmelerinin	bir	
yolunun	da	bu	nota	ve	plak	yayıncılığı	 faaliyetleri	olduğundan	bahsetmektedir	(Behar,	2006,	s.	
65).	Dârüttalîm-i	Musikî,	1931	yılında	bir	süreliğine	kapatılmış,	daha	sonra	kurucularından	Fahri	
Kopuz	 tarafından	 yeniden	 faaliyete	 geçirilmiştir.	 Kopuz’un	 1939	 yılında	 Ankara	 Radyosu’na	
tayiniyle	birlikte	okul	kalıcı	olarak	kapatılmıştır	(Özcan,	1994,	s.	10).		

Dârülfeyz-i	Musikî	

Birinci	Dünya	Savaşı’nın	sona	erdiği	günlerde	kurulan	ve	bugün	Üsküdar	Musikî	Cemiyeti	olarak	
halen	 faaliyetlerine	 devam	 eden	 Darülfeyz-i	 Musikî,	 cemiyetler	 arasında	 günümüze	 ulaşan	 en	
uzun	 soluklusudur.	 Darülfeyz-i	Musikî	 adını	 1919	 yılında	 alan	 cemiyet,	 1915	 yılında	 Anadolu	
Musikî	Cemiyeti	adı	ile	Birinci	Ordu	başmüfettişi	Miralay	Hacı	Reşid	Bey’in	oğlu	telgrafçı	Kanûnî	
Atâ	Bey	(Öztan)	ve	arkadaşı	Şevket	Bey	tarafından	İstanbul	Üsküdar’da	kurulmuştur	(Özdemir,	
2019,	s.	631).	

Cem	Behar	Aşk	Olmayınca	Meşk	Olmaz	adlı	kitabında	cemiyetin	1919	yılında	verdiği	bir	konser	
programında	yer	alan	cemiyet	tanıtımından	bahsetmektedir.	Bu	tanıtıma	göre	cemiyet	başlangıç	
seviyesinde	olan,	kadın	ve	erkek	öğrencileri	kabul	etmekte,	fasıllara	katılacak	kadar	mükemmel	

 
18	 Ayaktakiler	 (soldan	 sağa):	Hânende	Arap	Cemal,	Neyzen	 İhsan,	Ûdî	 Fahri	Kopuz,	Tanburî	Ahmet	Bey,	Kanunî	 ve	
Hânende	Reşad	Bey.	Oturanlar	(soldan	sağa):	Kemânî	ve	Ûdî	Hâşim	Bey,	Hânende	Sıdkı	Bey,	Kanunî	Âmâ	Bey,	Kemanî	
Reşad	Erer.	Fotoğraf	için	bkz;	URL	4.		
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seviyede	nota	öğretmeyi	vaat	etmektedir	(Behar,	2006,	s.	141).	Cumhuriyet’in	ilânının	ardından	
Üsküdar	Musikî	Cemiyeti	adını	alan	Darülfeyz-i	Musikî	faaliyetlerine	halen	devam	etmektedir.		

Gülşen-i	Musikî	Cemiyeti	

Abdülkadir	 Töre	 tarafından	 Cerrahpaşa’daki	 evinde	 1925	 yılında	 kurulan	 Gülşen-i	 Musikî	
Cemiyeti,	 erken	Cumhuriyet	döneminin	önemli	 amatör	 eğitim	kurumlarından	biridir.	Özellikle	
1926’da	 hararetlenen	 Şark-Garp/alaturka-alafranga	 tartışmalarının	 içinde	 yetiştirdiği	 keman	
öğrencileriyle	 dönemin	 yazarları	 tarafından	 “Musıkîmizin	 Sakarya’sı	olarak	nitelendirilen	Türk	
Ocağı	konserine	önemli	katkı	sağlamıştır.19	

Türk	Musikîsi	Dergisi’nde	yayınlanan	Hüsnü	Tüzüner	imzalı	“Gülşen-i	Musıkî	Mektebi	ve	Anılarım”	
başlıklı	yazıda	bu	kurumun	dokuz	sene	aralıksız	bir	şekilde	eğitim	hayatına	devam	ettiği,	Maarif’e	
kayıtlı	ve	kontrollü	bir	kurum	olduğu,	mezuniyet	sınavlarının	Maarif’ten	gelen	kişiler	nezaretinde	
yapıldığı	 kaydedilmiştir.	Aynı	 yazıda	 eğitim	ve	konser	heyetlerinin	 ikiye	 ayrıldığından	ve	otuz	
kişiden	oluşan	konser	heyetinde	yer	alabilmek	için	bazı	kuralları	olduğundan	bahsedilmektedir.	
Bu	kurallar;	bütün	sazların	akordunun	piyanoya	göre	(mansur	akort)	yapılması,	hanendelerin	de	
bu	akorda	göre	okuması,	kemanların	yaylarının	“batıda	olduğu	gibi”	eşzamanlı	çekilmesi,	konser	
öncesi	her	ne	seviyede	ve	ehliyette	olunursa	olunsun	konser	programının	sorunsuz	bir	şekilde	
hocalar	 karşısında	 icra	 edilmesi,	 her	 ayın	 ilk	 cuması	 maddi	 beklenti	 olmaksızın	 icra	 heyeti	
konserleri	verilmesi,	hayır	cemiyetleri	veya	Gülşen-i	Musıkî	Cemiyeti	yararına	konserler	verilmesi	
şeklinde	sıralanmıştır.		

Şark	Musikî	Cemiyeti	

Faaliyete	geçiş	tarihi	tam	olarak	bilinmemekle	birlikte	resmi	olarak	kuruluşunun	1920	yılına	denk	
geldiği	 tahmin	 edilmektedir.	 Laika	 Karabey,	 Musikî	 Mecmuası’nda	 yayınlanan	 “Şark	 Musikîsi	
Cemiyeti	Nasıl	Teşekkül	Etti?”	başlıklı	yazısında	cemiyetin	ortaya	çıkışıyla	 ilgili	olarak	Süreyya	
[İlmen]	Paşa’ya	başvurduğundan	bahseder.	Laika	Karabey’in	sorusuna	Süreyya	[İlmen]	Paşa	yazılı	
bir	 açıklama	 gönderir.	 1923	 tarihli	 bu	 açıklamada	 cemiyetin	 üç	 yıllık	 bir	 geçmişi	 olduğundan	
bahsedilmesinden	yola	çıkarak	kuruluş	tarihi	yaklaşık	olarak	1920	tarihine	dayandırılmaktadır.		

Kaynaklardaki	 yaygın	 bilgi,	 Şark	 Musikîsi	 Cemiyeti’nin	 kurucusunun	 Ali	 Rifat	 Çağatay	 olduğu	
yönünde	ise	de	Ali	Rifat	Bey’in	adının	kurucu	olarak	geçtiği	bir	belgeye	rastlanmamıştır.	Oysa	Ali	
Rifat	 Bey,	 cemiyetin	 kuruluşunda	 bulunmaktan	 ziyade,	 kuruluşu	müteakip	 bir	maddi	 destekçi	
arayışı	 sırasında	 akla	 gelen	 isimdir.	 Kaynaklarda	 kesin	 bir	 bilgi	 bulunamamakla	 birlikte,	 Leon	
Hancıyan’ın	 (1857-1947)	 öncülüğünü	 yaptığı,	 aralarında	 Kemal	 Niyazi	 (Seyhun,	 1885-1967),	
Fatma	 Enise	 Hanım	 (Can,	 1896-1975),	 Sinekemani	 Nuri	 (Duyguer,	 1877-1963),	 Foto	 Ferit	
İbrahim,	Tanburi	Atıf	ve	Hanende	Zahide	Hanım’ın	da	bulunduğu	on	dört	kişiden	oluşan	bir	grup	
tarafından,	 Yoğurtçu	 Çayırı’na	 nâzır	 “Madenciler	 Köşkü”	 denilen	 bir	 konakta,	 Şark	 Musikî	
Cemiyeti	kurulmuştur	(Doğrusöz-Ergur,	2017,	s.	57).	Şekil	6’da	bu	cemiyetin	kadrosunu	gösteren	
Pertev	Apaydın	arşivinden	bir	fotoğraf	paylaşılmıştır.		

Cemiyetin	maddi	olarak	geçirdiği	sıkıntılı	günlerde	Ali	Rifat’ın	reisliğe	getirilmiş,	cemiyete	hem	
maddi	yönden	destek	vermiş	hem	de	nüfuzunu	kullanarak	ayağa	kalkmasına	vesile	olmuştur.	

 
19	Osman	Şevki	Uludağ,	Türk	Ocağı	Reisliği’ne	yazdığı	bir	mektupla	Türk	mûsikîsi	adına	“millî	mûsikî	meselesinde	de	
millî	cephede	bulunduklarını”	göstermek	için	yeni	bir	hareketi	başlatmıştır.	Tanıdığı	“mûsikî	büyüklerine”	de	durumu	
izah	edip	onları	davet	edeceğini	belirtmiştir.	Böylece	geniş	katılımlı	bir	konser	hazırlığı	başlamıştır.	Mûsikî	büyükleri	
olarak	 tanımladığı	 isimlerin	 başında	 Rauf	 Yektâ,	 Hâfız	 Ahmed	 (Zekâizade	 Ahmed	 Irsoy),	 İsmil	 Hakkı	 Bey,	 Ali	 Rifat	
Çağatay,	Abdülkadir	Töre	bulunmaktadır.	Dönemin	 takip	edilen	yazarlarından	Hakkı	Süha’nın	 (Gezgin)	gazetesinde	
yazdığı	 bu	 yazıyla	 hareket	 gitgide	 büyümüş,	 “sazını	 alanın	 koştuğu”	 boyutlara	 ulaşmış.	 Bu	 konserin	 ardından	
kemanların	aynı	anda	yay	çekişinden	övgüyle	bahsedilir	çünkü	bahsi	geçen	konser	için	Osman	Şevki	Uludağ’ı	harekete	
geçiren	çıkış	noktası	“Türk	müziğinde	iki	keman	yan	yana	gelemez.	Yay	çekmeyi	bile	bilmezler”	söylemidir.	Ayrıntılı	
bilgi	için	bkz;	Mûsikî	Mecmuası,	“Türk	Mûsikîsinde	Yarım	Asırlık	Görüşler”	s.	127,	128,	129,	132.		
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Şekil	6:	Pertev	Apaydın	Arşivi’nden	Şark	Musikî	Cemiyeti	Kadrosu	(Çağatay,	2021,	s.	34)20	

Şark	Musikî	Cemiyeti’nin	Ali	Rifat	Bey	riyasetinde	düzenlenen	ilk	ve	en	önemli	faaliyetlerinden	
biri	 Apollon	 Tiyatrosu’ndaki	 19	 Kasım	 1920	 tarihli	 “Cemil	 Konseri”dir.	 Bu	 konser	 hayli	 ilgi	
görmüş,	daha	sonra	24	Aralık	1920	tarihinde	Fukaraperver	Cemiyeti	yararına	bir	konser	daha	
düzenlenmiştir.21	

Ali	Rifat	Çağatay	arşivindeki	kişisel	belgeleri	incelendiğinde	1923	yılına	kadar	eserlerinde	“Şark	
Musikîsi	 Heyeti	 Reisi	 Ali	 Rifat	 Bey’in	 eseridir”	 gibi	 Şark	 Musikîsi	 Cemiyeti’ne	 dair	 notlara	
rastlarken,	1924	yılından	itibaren	Türk	Musikî	Ocağı	mühürleri	yer	almaya	başlamıştır.	(Yavuz,	
2019,	 s.	12)	Ali	Rifat	Bey’in	bu	 tarihlerde	Şark	Musikîsi	Cemiyeti	 ile	yollarının	ayrıldığı	 açıkça	
görülmektedir.		

	
Şekil	7:	“Şark	Musikîsi	Heyeti	Reisi	Ali	Rifat	Bey’in	eseridir”	ibaresi	(Yavuz,	2019,	s.		12)	

Bu	ayrılıkta	cemiyetteki	bazı	nüfuzlu	üyelerin	payı	olduğu	düşünülmekte,	bu	 isimlerin	başında	
Udi	 Nevres	 Bey’in	 geldiği	 öne	 sürülmektedir.	 Ali	 Rifat	 Bey,	 müzik	 çalışmalarında	 yenilikler	
yapmak	 ister.	 Ancak	 bu	 isteklerine	 karşı	 çıkanlar	 vardır	 ve	 bunların	 başında	 Udi	 Nevres	 Bey	
gelmektedir.	 Ali	 Rifat	 Bey’in	 küçük	 oğlu	 Cafer	 Çağatay’a	 göre	 iki	 ud	 üstadı	 arasında	 yıllardır	

 
20	Ayaktakiler	(Soldan	sağa):	Hanende	Arap	Cemal,	Hafız	Yusuf	efendi,	Kemani	Faik	Bey,	Tanburi	Hatif	bey,	Tanburi	Atif	
bey,	Muhittin	Sadik	(Sadak),	Münir	Nureddin	bey	(Selçuk),	Sinekeman	Nuri	bey	(Duyguer)	
Oturanlar	(Soldan	sağa):	Tanburi	Hikmet	bey,	Udi	Hayriye	(Örs),	Kemani	Ruhsar	hanım,	Kemani	Enise	Can,	Ali	Rifat	bey,	
Tanburi	Faize	Ergin,	Kanuni	Nezihe	Hanım,	Piyanist	Fulya	Akaydın,	Piyanist	Gazi	Omanpaşazade	Cemal	bey.		
21	 	Konserle	 ilgili	detaylı	bilgi	 için	bkz:	Mûsikînin	Asrî	Prensi	Ali	Rifat	Çağatay,	haz.	Nilgün	Doğrusöz-Ali	Ergur,	Gece	
Yayınları;	İstanbul	
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süregelen	 ama	karşılıklı	 saygı	 ve	 nezaket	 kurallarını	 aşmayan	bir	 rekabet	 vardır.	 Bu	durum	o	
rekabetin	 uzantısı	 olarak	 da	 düşünülebilir.	 Bu	 anlaşmazlığa	 başka	 kişilerin	 de	 katılıp	Ali	 Rifat	
Bey’in	 istediklerine	 direnç	 gösterilmesi	 üzerine	 başkanlık	 görevinden	 ayrılacaktır	 (Doğrusöz-
Ergur,	2017,	s.	61).	

Bu	noktadan	sonra	cemiyet	ikiye	bölünür.	Ali	Rifat	Çağatay	ile	birlikte	aralarında	kemanî	Fatma	
Enise	Can,	piyanist	Fulya	Akaydın	gibi	isimlerin	de	yer	aldığı	bir	grup	üye	Türk	Musikî	Ocağı	ile	
yollarına	devam	ederken,	Süreyya	İlmen	yönetiminde	bir	grup	ise	Şark	Musikî	Cemiyeti’ni	birkaç	
sene	 daha	 yaşatma	 çabası	 içinde	 olmuştur.	 En	 son	 İlmen’in	 de	 istifasıyla	 sona	 yaklaşılan	 bu	
süreçten	Laika	Karabey	şöyle	bahseder:	

“Paşanın	niçin	ayrıldığını	bilmiyordum.	Bu	defa	biraz	evvel	görüldüğü	üzere	kendisinden	
öğrendim.	Halbuki	bize	vaktiyle	onun	meşguliyetinden	ve	siyasi	hayata	daldığından	dolayı	
ayrıldığını	hikaye	ediyorlardı.	Paşadan	sonra	müessese	yine	bocaladı.	Onu	yaşatan	değerli	
zevatı	 da	 kaybettik.	Ben	 cemiyete	 o	 kadar	bağlı	 idim	ki	 kapanması	 için	 elimden	geleni	
yapmak	 istiyordum.	 Son	 iki	 üç	 sene	 müesseseyi	 tek	 başıma	 idare	 ettim	 diyebilirim.	
Nihayet	 birkaç	 samimî	musikî	 severin	 gözyaşları	 arasında	 cemiyeti	 kapadık,	 eşyalarını	
Halkevine	devrettik.”	(Karabey,	1953,	359)	

İleri	Türk	Müziği	Konservatuarı	Derneği	

1947	 yılında	 faaliyete	 başlayan	 İleri	 Türk	Müziği	 Konservatuarı	 Derneği’nin	 kuruluş	 işlemleri	
1948	yılında	Hüseyin	Saadettin	Arel	 öncülüğünde	 tamamlanmıştır.	 Salih	Murad	Uzdilek,	 Laika	
Karabey	gibi	isimlerin	de	yer	aldığı	kurucu	heyetin	amacı	hem	doğu	hem	de	batıya	yönelik	çift	
yönlü	bir	konservatuar	eğitimi	vermektir.	Bu	 tarihe	kadar	kurulan	cemiyetlerden	 farklı	olarak	
İleri	Türk	Müziği	Konservatuarı	Derneği	teori	temelli	eğitime	ağırlık	vermiştir.		

Derneğe	bağlı	 bir	 yayın	 organı	 olarak	 faaliyete	 geçen	Musikî	Mecmuası	 ise,	 Türk	müziğinin	 en	
önemli	süreli	yayınlarından	biri	olmuş,	uzun	yıllar	varlığını	sürdürmüştür.	1955	yılında	Hüseyin	
Saadettin	Arel’in	vefatıyla	hem	dernekte	hem	mecmuada	bazı	 sallantılar	yaşanmıştır.	Özellikle	
maddi	sıkıntılar	sebebiyle	dernek	kısa	aralıklarla	pek	çok	kez	yer	değiştirmiştir.	1960’lı	yıllarda	
dergi	Etem	Ruhi	Üngör’ün	yönetiminde	yayın	hayatına	devam	etmiştir.	Eş	zamanlı	olarak	dernek	
ilk	 dönem	 üyeleri	 tarafından	 tekrar	 canlandırılmış,	 böylelikle	 müzik	 eğitimi	 bu	 ve	 benzeri	
cemiyetler,	dernekler	aracılığıyla	devam	ettirilmiştir.		

1975	 yılına	 gelindiğinde	 bu	 durum	 artık	 değişmeye	 başlar.	 Türk	 müziği	 eğitiminin	
kurumsallaşması	 adına	 ilk	 adımlar	 atılmış,	 farklı	 gruplar	 tarafından	 Türk	 Musikîsi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	kurulması	fikri	ile	yola	çıkılmıştır.		

Türk	 Musikisi	 Konservatuarını	 hazırlayan	 kurumsal	 ve	 bireysel	 çabalara	 genel	 hatlarıyla	
bakıldığında	bu	sürecin	özellikle	19.	yüzyılın	ilk	yarısından	itibaren	içeride	ve	dışarıda	yaşanan	
olaylardan	bir	hayli	etkilendiği	görülmektedir.	Kendi	iç	dinamikleri	şiddetli	bir	şekilde	sarsılan	
Osmanlı	 Devleti	 siyasal	 ve	 kültürel	 reformların	 kaynağı	 olarak	 yüzünü	 batıya	 dönmeye	
başlamıştır.	20.	yüzyılın	ilk	çeyreğine	kadar	geçen	zaman	diliminde,	Osmanlı’dan	Cumhuriyet’e	
geçiş	 sürecinde	 sosyal	 yapı	 içinde	meydana	 gelen	 farklılıklar	 nedeniyle	 toplumsal	 ve	 kültürel	
anlamda	dual	bir	yapı	dikkat	çekmektedir.	Cumhuriyet	dönemine	kadar	uzanacak	bu	süreçte	bir	
yandan	 “geleneği”	 kucaklarken	 diğer	 yandan	 “yenilikçi”	 çalışmaların	 da	 ön	 plana	 çıkmasıyla	
birlikte	19.-20.	yüzyıl	sanat	hayatında	bu	ikiliğin	derin	bir	iz	bıraktığı	görülmektedir.		

Cumhuriyet’in	 kuruluşunun	 ardından	 ise	 bu	 derin	 iz,	 özellikle	 Ziya	 Gökalp’in	 “milli	 musiki”	
üzerine	yaygınlaşan	görüşlerinden	sonra	hızla	çatlayan	bir	 fay	hattına	dönüşmüştür.	Gökalp’in	
Yeni	Mecmua’da	yayımladığı	“Bedii	Türkçülük”	makalesi	ve	Türkçülüğün	Esasları	kitabının	“Milli	
Musiki”	bölümündeki	görüşleriyle	genç	Cumhuriyet’in	resmî	müzik	politikalarına	ideolojik	temel	
oluşturmuştur.		

Şark	musikisinin	müzelik	olduğu	söylemlerinin	yaygınlaştığı	bir	atmosferde	Gökalp’in	bu	müziğin	
Türklüğü	 temsil	 etmediği,	 Arap-Acem	 kırması	 bir	 müzik	 olduğu	 iddiasıyla	 milli	 musiki	
düşüncesinde	ön	saflarda	yer	almış,	Türk	harsına	uygun,	çağdaş	ve	milli	müziğin	inşası	fikri	devlet	
eliyle	şekillenmiş	olur.		
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Türk	musikisinin	misyonunu	tamamladığı	görüşü	aslında	bilinçli	olarak	yayılmış,	çağdaş	müzik	
düşüncesi	“soncu”	bir	söylem	üzerinde	şekillenmiştir.	Onur	Güneş	Ayas	“19.	yüzyıl	Türk	Müziğinin	
Bozulma	ve	Bitiş	Devri	miydi?	 İdeolojik	Bir	Söylemin	Arkaplanı”	başlıklı	makalesinde	bu	konu	
üzerinde	 durarak,	 “endism”	 kavramı	 ile	 “bir	 şeyin/dönemin/anlayışın	 sonu”	 söylemlerinin	
temelini	şöyle	açıklar:		

“…	 Bir	 şeyin	 sonunu	 ilan	 eden	 söylemler	 çoğu	 zaman	 ideolojiktir.	 Bu	 söylemi	
benimseyenler	genellikle	bugünkü	konum	ve	tercihlerini	meşrulaştıracak	çeşitli	geçmiş	ve	
gelecek	 imgeleri	 yaratırlar.	 Mesela	 bir	 başlangıçtasınızdır	 ve	 sizden	 önceki	 dönemin	
bittiğini	 ilan	 edersiniz.	 Böylelikle	 de	 yepyeni	 bir	 başlangıca	 meşruiyet	 kazandırmış	
olursunuz.	 Veya	mevcut	 statükoyu	 korumakta	 bir	 çıkarınız	 olabilir.	 Bunun	 için	 de	 onu	
alternatifsizmiş	gibi	gösterirsiniz…”	(Ayas,	2021,	s.	278)	

Bu	 anlamda	 “müzelik”	 söyleminin	 altının	 çizilmesinin	 milli	 musiki	 ideolojisinin	 yerli	 yerine	
oturmasını	 sağlayan,	 gelişini	 meşrulaştıran	 bir	 sebep	 olduğu	 aşikardır.	 Türk	 musikisinin	
icrasından	eğitimine	kadar	pek	çok	anlamda	geri	plana	itilmesini,	bir	köşeye	kaldırılmasını	salık	
veren	bu	söylemler,	yeni	yeni	kurumsallaşan	Türk	musikisi	eğitim	kurumlarının	yapılanmasını	da	
olumsuz	 etkilemiştir.	 Müzelik	 olduğu,	 bozulduğu,	 yok	 olmaya	 yüz	 tuttuğu	 yönündeki	 bu	
söylemlerin	aksine	yeni	eğitim	metotlarının	kullanılmaya	başlandığı,	müziğin	yazıyla	ifadesinin	
yaygınlaştığı,	yayıncılık	faaliyetlerinin	ivme	kazandığı	bir	dönemdir.	Ayrıca	Türk	musikisinin	“son	
dönemlerinde”	 yaşayan	 ve	 marka	 değeri	 taşıyan	 musikişinasların	 silsilesinden	 gelen	 kişilerle	
aktarım	eğitim	kurumları	aracılığıyla	meşkin	bir	adım	ötesine	geçerek	devam	etmektedir.	Önceki	
yüzyıllara	kıyasla	gelişimin	ve	yeniliklerin	şaşırtıcı	bir	hızla	özümsendiği	bu	dönemde	neden	bir	
sona	ihtiyaç	duyulduğu	sorusu	akıllara	gelmektedir.	Yukarıda	bahsettiğimiz	makalede	gelişen	bir	
müzik	geleneğine	bir	“son	tayin	etme”	tavrına	Ayas	şu	yaklaşımı	getirir:		

“Bugünün	 bayağılığından	 geçmişin	 görkemine	 sığınırsınız.	 Size	 göre	 mükemmel	 olan	
geçmişte	yaşanıp	bitmiştir	ve	bir	daha	tekrarlanması	mümkün	değildir.	Bitmiş	bir	geleneği	
yaşatmaya	ve	yenilemeye	yönelik	her	çaba	onu	daha	da	bozacak,	bayağılaştıracaktır.	Bu	
yüzden	geçmişin	yüksek	müzik	kültürünü	bugünkü	‘bayağılıkların’	içine	giremeyeceği	bir	
kale	olarak	inşa	edersiniz...	

…	 Başka	 bir	 deyişle	 geçmişin	 müzik	 kültürüyle	 bugün	 arasına	 öyle	 kalın	 bir	 duvar	
çekilmelidir	ki	ne	geçmiş	bugüne	bulaşabilsin,	ne	de	bugün	geçmişe...”	(Ayas,	2021,	s.	279)	

Bu	açıklamalardan	da	anlaşılacağı	üzere,	Türk	musikisinin	 son	 çırpınışlarını	 verdiği	düşüncesi	
Ziya	 Gökalp’in	 milli	 musiki	 görüşlerinden	 çok	 daha	 önce	 yaygınlaşmaya	 başlamıştır.	 Öyle	 ki,	
Darülbedayi	ve	sonrasında	Darülelhan’ın	Şark	musikisi	bölümlerinin	kuruluş	amaçları	arasında	
Şark	musikisinin	muhafaza	edilmesi	ve	kurtarılması	ifadeleri	yer	almaktadır.		

Bozulmanın,	 kayıpların	 ve	 sonların	 olduğu	 noktada	 bir	 de	 yeni	 başlangıçların	 olması	
kaçınılmazdır.	Bu	yeni	başlangıç	 için	de	yeni	rejime,	yeni	devlete,	yeni	bir	müzik	 fikrini	meşru	
kılmıştır.	 Muasırlaşma	 konusunda	 gösterilen	 hassasiyetler	 vesilesiyle	 de	 bu	 duruma	
uyumlanabilecek	bir	musiki	anlayışının	tesis	edilmesi	için	gerekli	zemin	oluşmuştur.		

Söylem	ve	düşünce	temelinde	bu	anlayış	kabul	görmeye	başlasa	da,	pratikte	durum	böyle	değildir.	
Dönemin	 yayın	 organlarında	 Türk	 musikisinin	 öldüğü	 kabulü	 yaygınlaşmaya	 başlamış,	 belki	
bunun	 için	 özellikle	 çaba	 sarf	 edilmişti.	 Mizah	 dergilerine	 varana	 kadar	 alaturka-alafranga	
çatışması	konu	edilmiş,	Türk	musikisinin	cenaze	namazının	kılındığı	görsellerle	bu	durum	genel	
bir	 kabul	 haline	 getirilmeye	 çalışılmıştır	 ancak	 uygulamada	 Türk	 musikisi	 icra	 alanlarını	 ve	
devamlılığını	korumaktadır.	

Alaturka	musikinin	cenazesinin	kaldırılması,	ilga	edilmesi	gibi	bu	söylemlere	ilk	itiraz	eden	isim	
Rauf	 Yekta	 olmuştur.	 Ziya	 Gökalp’in	 öne	 sürdüğü	 halk	 türküleriyle	 batı	 armonizasyonunun	
birleştirilmesi	 formülüne	 karşı	 çıkan	 Rauf	 Yekta,	 esas	 itibariyle	 Türk	musikisinin	 tek	 bir	 çatı	
olduğunu,	 halk	 müziğinin	 de	 aynı	 teorik	 sistemi	 kullandığını	 ve	 birbirinden	 ayrılmaması	
gerektiğini	savunmuştur.		
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Rauf	Yekta’nın	bu	bakış	açısı	başta	Hüseyin	Sadettin	Arel	ve	Suphi	Ezgi	olmak	üzere	birçok	yandaş	
bulmuştur.	Hüseyin	Sadettin	Arel,	daha	sonra	kitap	olarak	yayınlanan,	14	sayı	boyunca	 tefrika	
edilen	“Türk	Musikisi	Kimindir?”	makalesinde	Ziya	Gökalp’in	öne	sürdüğü	Arap-Acem	kırması	bir	
müzik	olduğu	savını	konu	almış	ve	bunu	çürütmek	üzere	çalışmıştır.	Öte	yandan	Osman	Şevki	
Uludağ,	Türk	ekolü	olarak	tanımladığı	bu	yönelimi	“Aşureden	karışık	fakat	onun	lezzetine	mukabil	
kekre	bir	mantığın	insicamsız	dizisine	örnek”22	olarak	niteler.	Hali	hazırda	Türk	musikisinin	zaten	
milli	olduğunu	ve	başka	bir	ekol	arayışına	mahal	olmadığını	yazılarında	ısrarla	savunur.		

1975’te	kurulan	İstanbul	Devlet	Türk	Musıkisi	Konservatuvarı	da	kuruluş	aşamasında	bu	bakış	
açısının	izlerini	taşır.	Zira	bu	konservatuvar	aynı	çatı	altında	hem	klâsik	Türk	müziği	hem	de	halk	
müziği	öğretilecek	bir	yapıda	kurulmuştur	(Behar,	2005,	s.	274).	

TMDK	

Türk	Musikîsi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşuna	kadar	geçen	süre	zarfında	şahsi	teşebbüsler,	
dernekler	 ve	 irili	 ufaklı	 özel	 ve	 resmi	 eğitim	 kurumları	 çatısı	 altında	 eğitim	 hayatının	
kurumsallaşmasına	çabalanmışsa	da	bu	çabanın	karşılığı	ancak	1975	yılına	geldiğinde	alınmaya	
başlamıştır.	 1975	 yılında	 dönemin	 Milli	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Naili	 Erdem’in	 resmi	 teşebbüsüyle	
kurulum	süreci	başlayan	İstanbul	Türk	Musikîsi	Devlet	Konservatuarı,	3	Mart	1976’da	Ercümend	
Berker	başkanlığında	Muharrem	Ergin,	Cahit	Atasoy,	Neriman	Tüfekçi,	Yücel	Paşmakçı,	Cüneyd	
Orhon,	 Yılmaz	 Öztuna,	 İsmail	 Baha	 Sürelsan	 ve	 Alâeddin	 Yavaşça’nın	 bulunduğu	 çekirdek	
kadrosuyla	eğitime	başlamıştır.		

İlk	etapta	çift	 tedrisat	olarak	Temel	bilimler,	Ses	Eğitimi	ve	Çalgı	Eğitimi	bölümleri	 ile	eğitime	
başlamış,	1982	yılında	Yüksek	Öğretim	Kurumu’na	ve	üniversiteye	bağlanana	kadar	bu	uygulama	
devam	etmiştir.		

Konservatuarın	kuruluş	dönemi	Türkiye’nin	içinde	bulunduğu	oldukça	çalkantılı	bir	döneme	denk	
gelmiş,	 sağ	 ve	 sol	 fraksiyonlar	 arasındaki	 uçurumun	 büyümesi	 gibi	 kritik	 gelişmeler	 ülke	
genelinde	 her	 alanı	 olduğu	 gibi	 müzik	 alanını	 da	 etkilemiştir.	 Türk	 müziğinin	 bu	 dönemdeki	
temsiliyeti	bir	grup	için	yine	“gazino	müziği”	olma	söylemi	ekseninde	ilerlerken,	öte	yandan	halk	
müziğine	farklı	bir	misyon	yüklenmekte,	devrimci	bir	anlayışı,	bir	başkaldırıyı	temsil	etmektedir.	

Projemiz	 kapsamında	 Prof.	 Ruhi	 Ayangil	 ile	 yapılan	 04.03.2019	 tarihli	 görüşmede	 Ayangil,	 o	
dönemde	 bir	 takım	 farklı	 siyasi	 odakların	 ve	 hükümet	 yapılarının	 oluştuğundan	 bahseder.	
Milliyetçi	 Cephe	 adı	 verilen	 ve	 temelinde	 Türkçülük	 görüşü	 yer	 alan	 bu	 cephenin	 TMDK’nın	
kuruluşuna	giden	süreçteki	duruşundan	şöyle	bahseder	(Görüşme	No.	8):	

“…Adından	kaynaklanan	bir	şey	var;	biz	Türk	müziğine	sahip	çıkmalıyız	dendi.	Sanıyorum,	
1975-76	öncesinde	Kültür	Bakanlığı	bünyesinde	–o	zaman	galiba	müsteşar	Mehmet	Önder	
idi-	Mehmet	Önder,	 bir	 Türk	müziği	 konservatuar	 örgütlenmesi	 konusunda	 önemli	 bir	
rapor	hazırladı	ve	ben	şunu	hatırlıyorum:	yeni	yetişen	bir	genç	olarak	Kültür	Bakanlığı’na	
bir	 mektup	 yazmıştım	 ve	 bana	 Mehmet	 Önder’den	 bir	 cevap	 geldi.	 Orada	 diyor	 ki;	
‘Heyecanınızı	anlıyorum’	-genç	bir	adamım	çünkü	1974,	demek	ki	19-20	yaşındaymışım	
efendim	 ve	 böyle	 bir	 mektup	 yazıyorum;	 Türk	 Müziği	 Konservatuarı’nın	 kurulmasını	
düşünüyor	mu	acaba	bakanlık	diye-	‘Böyle	bir	hazırlığımız	var,	inşallah	yakında	böyle	bir	
müjdeyi	alacaksınız.”	

Ayangil	bu	konuşmasında,	Türk	Musikîsi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşundan	önceki	birkaç	
yılda	dönemin	önemli	isimlerinin	katıldığı	bazı	ev	toplantılarının	olduğundan	da	bahsetmiştir.	Bu	
toplantılarda	kuruluş	aşamasında	adı	geçen	isimlerin	yer	aldığı	ve	bir	Türk	musikisi	konservatuarı	
kurma	 fikrinin	 bu	 yolla	 şekillendiği	 görülmektedir.	 Arel’den	 sonra	 yakın	 dostu	 Ercümend	
Berker’in	kanaat	önderliğinde	ve	Berker’in	Teşvikiye’deki	evinde	bu	toplantıların	gerçekleştiğini	
belirten	Ayangil,	dahil	olduğu	birkaç	toplantı	ve	karşılaştığı	isimler	hakkında	şu	bilgileri	verir	:	

“…	Kanun	sazını	öğrendiğim	ettiğim	yıllarda	musiki	nazariyatının	 ilmini	öğrenmek	 için	
Necdet	 Varol’dan	 özel	 ders	 almaya	 başladım;	 konservatuarın	 da	 kurucu	 üyeleri	

 
22	Yazının	tamamı	için	bkz:	Osman	Şevki	Uludağ,	Cür’etin	Derecesi;	Musiki	Mecmuası,	sayı	35,	s.9,	Ocak	1951.		
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arasındadır	Necdet	 Varol.	Necdet	 Varol’la	 güzel	 bir	 talebe-hoca	münasebeti	 geliştirdik.	
Ben	 o	 zaman	hukuk	 fakültesine	 de	 devam	ediyordum.	Bana	 şöyle	 demişti:	 “Sen	benim	
asistanım	olarak,	artık	müziğin	böyle	bazı	toplantılarına	da	katılmalısın.”	diyerek	beni	bir	
akşam	 Ercüment	 Berker’in	 Teşvikiye’deki	 evine…	 Meğerse	 onlar	 muntazaman,	 işte	
haftada	bir	toplanırlarmış.	Ben	orada,	o	toplantıda	–yani	bu	bir	gizli	toplantı	olmadığı	için,	
bir	 dost	 toplantısı-	 kimleri	 gördüm:	 işte	 Allah	 rahmet	 eylesin	 Haydar	 Sanal’ı	 gördüm,	
Mustafa	Cahit	Atasoy’u	ilk	defa	gördüm,	efendim	Necdet	Varol	oradaydı,	Profesör	Nevzat	
Yalçıntaş’ı	gördüm…	

…	Ama	ben	Mehmet	Önder’in	de	bana	yazdığı	şeyi	de	kafamda	tutuyorum	yani	o	kuruyorsa	
hani	bu	grup	ne	yapıyor	filan	diye.	Sonra,	duydum	ki,	-bu	duyuldu	ne	kadar	emin	olunabilir	
bilmiyorum-	 Mehmet	 Önder’in	 hazırladığı	 o	 konservatuar	 kuruluş	 çalışmasına	 veya	
raporuna	 Ercüment	 Bey’in	 başında	 olduğu	 İstanbul	 grubu	 sahip	 çıkmış…	 Çünkü	 o	
dönemde	 konservatuarın	 Ankara’da	 da	 kurulabileceği	 konuşuluyordu…	 İsmail	 Baha	
Sürelsan,	Cinuçen	Tanrıkorur	gibi	isimler	vardı	Ankara’da,	Erol	Sayan	Ankara’daydı,	yani	
bir	Ankara-İstanbul	durumu	da	söz	konusu	anladığım	kadarıyla	o	dönemde…”	

1978	 yılına	 gelindiğinde	 siyasi	 olarak	 tansiyonun	 gittikçe	 yükseldiği	 bir	 ortamda	 yaşanan	
değişiklikler	 konservatuarda	 da	 yansımasını	 bulur.	 Konservatuarın	 kurulması	 sürecinde	 aktif	
etkisi	olan	Milliyetçi	Cephe	hükümetinin	sona	ermesinin	ardından	siyasi	sahneyi	Bülent	Ecevit’in	
olaylı	 bir	 şekilde	 devralmasıyla	 konservatuarda	 da	 dengeler	 değişmektedir.	 Aynı	 görüşmede	
Ayangil’in	bu	değişime	ettiği	tanıklığı	şöyle	aktarır:		

“…	Milliyetçi	cephe	hükumeti	gitti	arada	bir	CHP	hükümeti	geldi,	Ecevit	hükümeti	geldi.	
Orada	bu	muhalif	grup	başarılı	oldu	ve	Ercüment	Berker’le	kadrosu	yönetimden	alındı.	
Fakat	tabii	politika	öyle	bir	şey	ki,	Ecevit	de	bir	şeyi	sonlandıran	bir	başkan	olarak	tarihe	
geçmediği	için	daha	iyisini	getireceğiz	diyerek	bu	sefer	ehven-i	şer	olarak	düşündükleri	
Nevzat	 Atlığ’ı	 yönetime	 getirdi	 konservatuar.	 Nevzat	 Atlığ’ın	 Ercüment	 Berker’e	 bir	
takdim	tehir	görev	üstlenmesi	vardır	Ecevit	Hükümeti	zamanında.	Nevzat	Atlığ	o	görevi	
sürdürürken,	Alaeddin	Yavaşça	vardı,	Necdet	Varol	vardı	bunda	bir	değişiklik	yapmadı	
ama	Ercüment	Berker	ve	onun	ideolojisini	paylaşan	kişiler	uzak	tutuldu	bir	süre.	Bu	bir	
sene	 kadar	 falan	 sürdü,	 belki	 iki	 sene	 sürdü.	 Sonra	 ikinci	 Milliyetçi	 Cephe	 hükümeti	
kurulunca	plan	tekrar	tersine	döndü.	Nevzat	Bey	görevden	alınmadı.	Zaten	Nevzat	Bey	o	
konuları	çok	suhuletle	halledebilen	bir	kişiliktir.	O,	sahib-i	aslisine	görevi	devreden	öyle	
bir	tavırla	yine	Ercüment	Bey’e	ve	ekibine	görevi	devretmiş	oldu…”	

1978	yılında	değişen	hükümet	kararıyla	kurumun	Milli	Eğitim	Bakanlığı’ndan	Kültür	Bakanlığı’na	
aktarılmıştır.	 Dönemin	 Kültür	 Bakanı	 Doç.	 Ahmet	 Taner	 Kışlalı	 ve	 Müsteşar	 Şerafettin	 Turan	
tarafından	 tarafından	 konservatuarın	 kapatılmasına	 yönelik	 başlayan	 hareket	 22	 Şubat	 1979	
tarihinde	muhataplarına	bildirilmeksizin	akşam	haberlerinde	duyurulmuş;	Ercümend	Berker	ve	
başkanlığındaki	 yönetim	 kurulu	 ertesi	 gün	 istifa	 etmiştir.	 Ayangil’in	 de	 belirttiği	 üzere	 1979	
yılının	 Şubat	 ayında	 başlayan	 bu	 süreç	 aynı	 yılın	 Kasım	 ayında	 konservatuar	 başkanlığının	
bakanlık	 tarafından	 yeniden	 Ercümend	 Berker’e	 verilmesiyle	 son	 bulmuştur.	 Yeni	 dönemde	
yönetim	kurulunda	Halil	Aksoy,	Nida	Tüfekçi,	Muharrem	Ergin,	Fikret	Değerli,	Alâeddin	Yavaşça,	
Cüneyd	Orhon,	Cahit	Atasoy,	Neriman	Tüfekçi	ve	Yalçın	Tura	yer	almıştır.	

İstanbul	Türk	Musikîsi	Devlet	Konservatuarı	için	önemli	bir	diğer	dönüşüm	ise	Yüksek	Öğretim	
Kurumu’na	 (YÖK)	 bağlanma	 sürecidir.	 Tüm	 yüksek	 eğitim	 kurumlarının	 YÖK’e	 bağlanmasına	
ilişkin	kararla	ile	1982	yılında	yeni	bir	yapılanma	içine	girilmiştir.		

Konservatuarın	kuruluşundan	itibaren	hem	idari	hem	eğitim	kadrosunda	görev	alan	Lale	Sezer,	
10.01.2019	 tarihinde	 yapılan	 projemiz	 kapsamında	 yapılan	 kişisel	 görüşmede	 1982’de	 YÖK’e	
bağlanma	 kararının	 çıkmasıyla	 ilgili	 verdiği	 bilgide;	 Ercümend	 Berker’in	 o	 dönemde	 İstanbul	
Teknik	 Üniversitesi’nin	 avukatı	 olduğunu,	 şahsi	 yakınlığı	 sebebiyle	 kolaylık	 sağlanabileceğini	
düşündüğünü,	bu	sebeple	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	bağlanıldığını	belirtir	(Görüşme	No.	4).	
Ayrıca	 Sezer,	 o	 dönemde	 akademik	 ünvanı	 olmaması	 sebebiyle	 Berker’in	 müdür	 olarak	
atanamadığını,	onun	yerine	arkadaşı	Lütfü	Zeren’in	müdür	olarak	atandığını	ifade	etmiştir.		
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Bugün	 halen	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 çatısı	 altında,	 orta	 öğretim	 birinci	 kademeden,	
lisansüstü	eğitimin	son	kademesi	olan	doktora	programlarına	kadar	geniş	bir	yelpazede	eğitim	
faaliyetlerine	devam	eden	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nda	1982	sonrasında	sırasıyla	Lütfi	
Zeren,	Fikret	Değerli,	Yalçın	Tura,	Can	Etili	Ökten,	Lale	Berköz,	Cihat	Aşkın,	Adnan	Koç	ve	Serpil	
Mürtezaoğlu	 müdürlük	 görevini	 üstlenmiştir.	 Bugün	 ise	 bu	 görev	 Ali	 Tüfekçi	 tarafından	
yürütülmektedir.		

Sonuç		

Bu	çalışmada	Türk	Musikîsi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşuna	giden	yolda	yaşanan	gelişme	ve	
değişmelerin	panoramik	olarak	görülebilmesi	 amaçlanmış	ve	Osmanlı	döneminden	başlayarak	
müzik	 eğitiminin	 yapısal	 ve	 tarihsel	 dönüşümünün	 incelenmesi	 hedeflenmiştir.	 Osmanlı/Türk	
müziği	 eğitiminin	 resmi	 olarak	 kurumsallaşma	 süreci	 19.	 yüzyılı	 bulsa	 da	 öncesinde	
Osmanlı/Türk	 müziği	 eğitiminde	 başat	 rol	 üstlenen	 medrese,	 Enderûn,	 Mevlevîhâne,	 mehter,	
Muzıka-yı	Hümayun	gibi	kuruluşların	işlevleri	kronolojik	olarak	ele	alınmıştır.		

Çalışmamızda,	Osmanlı’da	devletin	bekasının	önemli	bir	parçası	olarak	kabul	edilen	genel	eğitim	
kurumlarından	medreselerin	 yapısı	 hakkında	 bilgilere	 yer	 verilmiş;	 ardından	Osmanlı’daki	 en	
önemli	 eğitsel	 kurumlardan	olan	Enderûn’a	değinilmiştir.	Gerek	 saray	 içinde	 gerekse	 zamanla	
saray	dışında	müzik	eğitimine	yön	veren	birincil	kurum	olan	Enderûn’un	Osmanlı/Türk	müziğinin	
teşkilatlanmasına	olan	etkileri	tarihsel	kaynaklar	üzerinden	ortaya	konmaya	çalışılmıştır.		

Öte	 yandan,	 resmi	 bir	 eğitim	 kurumu	 olmamakla	 birlikte	 Türk	 müziğinde	 meşkle	 intikal	
geleneğinin	 önemli	 halkalarından	 biri	 olan	 Mevlevîhâneler	 de	 eğitim	 kurumları	 arasında	 ele	
alınmıştır.	Nazari	olarak	Osmanlı/Türk	müziği	tarihi	boyunca	gerek	edvâr	kitaplarıyla	kuramsal	
sürece,	 gerekse	 geliştirdikleri	 müzik	 yazılarıyla	 icra	 repertuarının	 aktarım	 sürecine	 pek	 çok	
önemli	 eser	 bırakan	 değerlerimizin	 Mevlevîlik	 kültürü	 içinde	 yetişmesi,	 Mevlevîhânelerin	
sağladığı	 katkının	 önemli	 birer	 kanıtı	 niteliğindedir.	 İntisap	 edilen	 tekkelerde	 ritüellerin,	
ceza/ödüle	dayalı	öğretme	şekillerinin	farklılık	göstermesinin	yanında,	diz	dize	yapılan	meşklerin	
müzik	pratiği	bakımından	önemine	değinilmiştir.	Bir	 taraftan	Mevlevîhânelerde	mukabelelerin	
devamlılığı	 için	 icra	 pratiğine	 ihtiyaç	 duyulurken,	 diğer	 taraftan	 bu	 icra	 pratiğinin	
sürdürülebilirliği	 açısından	 meşke	 ihtiyaç	 duyulması	 Mevlevîhâneleri	 Osmanlı/Türk	 müziği	
eğitiminin	vazgeçilmez	bir	parçası	haline	getirmektedir.	Nitekim	tekke	ve	zaviyelerin	1925	yılında	
kapanması	 bu	 silsilede	 yetişenlerin	 eğitimini	 sekteye	 uğratmış,	 aktarım	 zincirindeki	 önemli	
halkalardan	birinin	kırılmasına	yol	açmıştır.	

Bir	diğer	kırılma	noktası	ise	yine	doğrudan	bir	eğitim	kurumu	olmamasına	rağmen	Osmanlı/Türk	
müziğinde	kilit	role	sahip	olan	mehterhaneler	vasıtasıyla	yaşanmıştır.	Hem	askeri	müziğin	hem	
de	müzik	eğitiminin	meşkhaneler	üzerinden	yürümesini	sağlayan	mehterhaneler	tarihsel	olarak	
da	 Osmanlı/Türk	 müziğinde	 toplumsal	 modernleşmeyle	 bütünleşen	 bir	 sembolik	 anlam	
kazanmıştır.	 II.	 Mahmut	 tarafından	 1826	 yılında	 Yeniçeri	 ocağının	 ilgası	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
mehterhanenin	 lağvedilmesine	 dayandırılan	 Osmanlı/Türk	 müziğinin	 batılılaşma	 sürecinde	
toplumsal	olarak	da	kuvvetli	bir	değişmeyi	işaret	eder.	

19.	 yüzyılda	 tarih	 sahnesinde	 yaşanan	 hareketliliğin	 etkisiyle	 pusulanın	 yönü	 siyasi	 ve	 askeri	
alanda	 olduğu	 kadar	 müzik	 alanında	 da	 Batı’ya	 dönmüştür.	 Bu	 tarihe	 kadar	 Batı	 müziğinin	
Osmanlı’daki	yeri	saraydaki	yetkili	kişilerin	etkileşimiyle	sınırlıyken	II.	Mahmut’un	hareketleriyle	
bu	durum	değişiklik	göstermeye	başlamıştır.	Bazı	kaynaklar	bu	büyük	değişmeyi	Osmanlı/Türk	
müziği	 tarihi	 açısından	 belki	 bilinçli	 değil	 ama	 kararlı	 bir	 adım	 olarak	 değerlendirilmekte	 ve	
müzik	tanzimatının	bu	dönemde	başladığını	belirtmektedir.	

Mehterhanenin	 lağvedilmesinin	 ardından	 Muzika-yı	 Hümayun’un	 kurulması,	 Avrupa	 müzik	
yazısının	 ve	 Batılı	 çalgıların	 sadece	 askeri	 bando	 ile	 sınırlı	 kalmadan	 Osmanlı/Türk	müziğine	
entegre	olması	Osmanlı	batılılaşmasının	önemli	işitsel	göstergelerinden	olarak	kabul	edilmiştir.	
Muzika-yı	Hümâyun’un	nitelikli	müzisyen	ihtiyacı	ilk	aşamada	Enderûn’da	eğitim	gören	yetenekli	
gençlerden	 karşılanmıştır.	 Zaman	 içerisinde	 hem	 teorik	 hem	 pratik	 olarak	 istenilen	 seviyeye	
gelinmiş,	 sadece	 askeri	müziğin	 icra	 alanıyla	 sınırlı	 kalmayıp,	 Enderûn’da	 eğitim	 gören	 köklü	
ailelerin	çocuklarına	da	müzik	eğitimi	veren,	hem	de	bandoya	yönelik	müzisyen	yetiştiren	önemli	
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bir	eğitim	kurumu	halini	almıştır.	Müzik	eğitim	kurumları	arasında	Muzıka-yı	Hümayun’un	öne	
çıkan	bir	diğer	özelliği	de	sözlü	aktarımdan	yazılı	aktarıma	geçiş	sürecine	neredeyse	tamamıyla	
yön	vermiş	olmasıdır.	Avrupa	müzik	yazısının	muzıkadaki	talebeler	tarafından	bilinmemesi,	marş	
repertuarında	 eserlerin	 bu	 sistemle	 geçilmesi	 gerektiğinden	 önemli	 bir	 sorundur.	 Muzıka-yı	
Hümayun’un	 başındaki	 Donizetti	 Paşa’nın	 Hamparsum	 müzik	 yazısını	 öğrenerek	 muzıkadaki	
müzisyenlere	 Avrupa	 müzik	 yazısını	 öğretmesi	 bu	 sorunun	 çözümünde	 bir	 dönüm	 noktası	
olmuştur.	Bu	yöntemle	Osmanlı/Türk	müziği	geleneğinde	önemli	bir	dönüşüm	yaşanmıştır.		

Bu	dönemde	yaşayan	geçiş	dönemi	musikişinasları	bu	duruma	 içgüdüsel	bir	duruş	 sergilemiş,	
müziğin	 yazılı	 aktarımına	 karşı	 olan	 dirençleri	 hızlı	 bir	 kabullenme,	 yaygınlaşma	 ve	 hatta	
yaygınlaştırma	 çabasına	 dönüşmüştür.	 Avrupa	 müzik	 yazısının	 dönemin	 musikişinasları	
tarafından	 kullanılmaya	 başlaması,	 nota	 yayıncılığı	 faaliyetlerinin,	 didaktik	 nitelikteki	 nota	 ve	
solfej	 öğreten	 yayınların	 artarak	 yaygınlaşması	 yeni	 bir	 eğitim	 anlayışını	 da	 beraberinde	
getirmektedir.	 Osmanlı/Türk	 müziği	 eğitiminin	 kurumsallaşmasında	 kilometre	 taşı	 niteliğini	
taşıyan	 bu	 dönüşümle	 birlikte	 ortaya	 çıkan	 çeşitli	 kurum	 ve	 cemiyetler	 de	 çalışmamızda	
incelenmiştir.	 Bu	 kurumların	 ele	 alınmasının	 birincil	 nedeni	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	kuruluşuna	giden	yolda	Osmanlı/Türk	müziği	eğitiminin	sürekliliği	sağlayan	
kurumlardan	olmalarıdır.		

Kurumsal	 anlamda	 Türk	 müziği	 eğitimi	 veren	 ilk	 kurum	 olan	 Darülelhan	 ve	 Darülelhan’ın	
öncesinde	 kurumsallaşmanın	 ilk	 adımlarının	 atıldığı	 Darülbedayi	 başta	 olmak	 üzere;	
Dârülmusikî-i	Osmânî,	Musikî-i	Osmânî	Cemiyeti,	Dârüttalîm-i	Musikî,	Dârülfeyz-i	Musikî,	Gülşen-
i	 Musikî,	 Şark	 Musikîsi	 Cemiyeti,	 Üsküdar	 Musikî	 Cemiyeti,	 İleri	 Türk	 Müziği	 Konservatuarı	
Derneği,	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	bu	kurum	ve	cemiyetlerden	öne	çıkanlardır.		

Yukarıda	da	aktarıldığı	gibi	bu	çalışmada	Osmanlı’dan	Cumhuriyet’e	uzanan	yüzyıllar	boyunca	
Türk	 musikî	 eğitiminin	 devamlılığının	 sağlanmasında	 itici	 gücü	 oluşturan	 kurumsal	 yapıların	
değişen	 yönetim	 sistemleri	 beraberinde	 hangi	 başlıklar	 altında	 incelenebileceği	 aktarılmıştır.	
Devlet	 yönetiminin	 yapısıyla	 birlikte	 zamanla	 şekillenen	 ve	 dönüşen	 eğitim	 sisteminin	 hangi	
kurumlar	aracılığıyla	aktarıldığının	kronolojik	bir	haritası	çıkarılmıştır.	Bu	süreçte	değişen	eğitim	
kurumları	üstünden	hâkim	 ideolojinin	yol	açtığı	dönüşümler	belirlenmeye	çalışılmıştır.	Musiki	
eğitiminde	 yüzyıllar	 boyunca	 sürekliliğin	 sağlanmasında	 kurumların	 önemli	 bir	 işlevi	 olduğu	
anlaşılmıştır.	 Aynı	 zamanda	 bu	 kurumlara	 uygulanan	 kısıtlama/yasakların	 da	 değişen	
dönemlerdeki	ideolojilerin	yansıması	olarak	değerlendirilebilecek	nitelikler	taşıdığı	görülmüştür.	
Osmanlı	döneminde	medreselerden,	Cumhuriyet	dönemi	musikî	cemiyetlerine	ve	sonrasında	da	
üniversite	 eğitimine	 bağlanan	 konservatuvar	 yapılanmasına	 kadar	 geniş	 bir	 yelpazede	musikî	
eğitimindeki	kurumsal	yapıların	bir	derlemesi	olabilecek	nitelikte	olan	bu	çalışma,	Türk	musikîsi	
eğitiminin	nasıl	devam	ettiğini	belgeleyen	bir	araştırma	niteliği	taşımaktadır.	Kurumların	arşiv	
belgelerine	 veya	 tarihçesi	 hakkında	 araştırmaların	 artırılmasıyla	 daha	 da	 derinleştirilebilecek	
olan	 bu	 araştırma,	 eğitim	 kurumlarının	 fonksiyonlarının	 irdelenebilmesi	 adına	 öncül	 bilgiler	
sunmaktadır.		
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HÜSEYİN	SADETTİN	AREL	EKOLÜNÜN	KURUMSAL	İZLERİ	

Sinem	Özdemir	Göçeri,	Gözde	Çolakoğlu	Sarı	

“Yarın'ın	sanat	terazisinde	diplomalar	dağıtılırken		
Sadettin	Arel	imzalıların	ayrı	bir	kıymetle		

yükseleceğinden	şüphem	yok”		
Hakkı	Süha	

Hüseyin	 Sadettin	 Arel	 Türk	 müziği	 teorisine	 yönelik	 bilgisi,	 arşivi,	 kitapları,	 besteleri	 ve	 ses	
sistemindeki	baniliği	ile	20.	yüzyılın	tartışmasız	çok	konuşulan,	çok	sevilen	ancak	bir	o	kadar	da	
eleştirilen	müzik	 insanlarından	 biridir.	 Entelektüel	 anlamdaki	 donanımı,	 pek	 çok	 yabancı	 dile	
anadili	gibi	hâkim	oluşu,	hukukçu	kimliği,	besteciliği,	yazarlığı	ve	müzik	teorisi	geleneğine	vakıflığı	
öncelikle	 vurgulanması	 gereken	 özellikleri	 arasındadır.	 19-20.	 yüzyıllar	 arası	 geçiş	 süreci	 ve	
Cumhuriyet	 döneminde	Türk	müziği	 gündemine	 dönemsel	 tartışmaları	 ve	 bilimsel	 çalışmaları	
Şehbal,	Türklük	ve	Musiki	Mecmuası	gibi	yayın	organlarıyla	taşımıştır.	

Günümüz	makam	müziği	teorisi	ve	pratiğine	 ilişkin	eğitim	alt	yapısı	düşünüldüğünde;	Hüseyin	
Sadettin	 Arel’in	 gerek	 kurumsal,	 gerek	 özel	 olarak	 yetiştirdiği	 öğrencilerinin,	 yine	 onun	 Rauf	
Yekta	Bey’den	(1871-1935)	aktararak	güncellediği	ses	sistemini	temel	alarak	uzun	yıllar	‘hocalık’	
yaptığı	tespit	edilmektedir.	Günümüzde	bu	ses	sistemine	ilişkin	eleştirileri	bilimsel	altyapılarıyla	
sunmak	 son	 derece	 mümkündür	 ki;	 geçtiğimiz	 beş-on	 yıl	 içerisinde	 konu	 ile	 ilgili	 yapılan	
akademik	çalışmaların	arttığı	belirtilmelidir.	Ancak	bu	makalenin	amacı	öncelikle	‘Arel	Ekolü’nün	
kurumsal	 izlerini	 sürebilmek	 ve	 ekolün	 1975’te	 temelleri	 atılan	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’na	 yansımalarını	 incelemektir.	 Arşiv	 niteliğindeki	 belgeler	 taranıp,	 dönemin	
ideolojik	yapısı	ve	Arel’in	bu	yapı	karşısındaki	duruşuyla	ilgili	tespitimizden	sonra,	ses	sistemine	
ilişkin	 problemlerin	 sebebini	 anlamak	 kolaylaşacak,	 değerlendirme	 bölümünde	 bu	 konuya	 da	
kısaca	yer	verilecektir.		

Bu	 makalede	 öncelikle	 Hüseyin	 Sadettin	 Arel’in	 hukukçu,	 besteci,	 yazar	 ve	 müzik	 teorisyeni	
kişiliği	kısaca	ele	alınacak,	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	ve	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	
Derneği’ndeki	 görevleri	 dönemsel	 belgeler	 ve	 birincil	 kaynaklar	 doğrultusunda	 sunulacaktır.	
Belgelerin	 sunumundan	 sonra	 söz	 konusu	 kurumlardaki	 eğitim	 ekolünün	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	
Devlet	Konservatuarı’na	yansımaları	yorumlanacaktır.	

1.	Hüseyin	Sadettin	Arel	

Hüseyin	 Sadettin	 Arel	 Batum	 doğumlu	 Kazasker	 Mehmed	 Emin	 Efendi’nin	 oğludur.	 Baba	
tarafından	soy	ağacı	Şekil-1’de	görülmektedir.	Genç	yaşta	İstanbul’a	gelen,	1862	sonlarında	bilgisi	
ve	hitabetiyle	kısa	sürede	ün	yapan,	bir	müderris	olarak	çok	sayıda	öğrenci	yetiştiren	Mehmet	
Emin	 Efendi	 1876’da	 ilk	 Kanûn-ı	 Esâsi’yi	 hazırlayan	 komisyonun	 da	 üyelerindendir	 (Öztuna,	
1969,	 s.	 45).	 Arel’in	 öğrencilerinden,	 hukukçu	 ve	 İTÜ	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	
kurucusu	Ercümend	Berker	(1920-2009)	Arel’in	soy	ağacı	için	şu	ifadeleri	kullanmıştır:		

Arel’in	 babası	 Anadolu	 Kazaskeri	 Mehmet	 Emin	 Efendi,	 aynı	 zamanda	 müderris	 ve	 1876	
anayasasını	hazırlayanlardandı.	Ağabeyi	Haydar	Molla,	mecelle	şârihi	(hukuk	yorumcusu)	olarak	
hukuk	camiasında	çok	 tanınmış	bir	zat,	kayınpederi	Abdülrahman	Paşa	da	sadrazam	ve	adliye	
vekiliydi.	 Arel	 böyle	 bir	 ortamda	 yetişerek,	 çok	 geniş	 ve	 sağlam	 kültür	 çevresinde	 olmanın	
meziyetlerini	taşıyan	birisidir	(Berker,	1985).1	

 
1	Arel’in	öğrencilerinin	konuk	olduğu,	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	öğretim	elemanları	ve	öğrencilerinin	
katılımıyla	gerçekleşen	Sanat	Gecesi	Programı	TRT’de	1985	yılında	yayınlanmıştır.	Makalemizde	Arel’i	bizzat	tanıyarak,	
öğrencisi	olmuş	bilim	ve	sanat	insanlarının	bu	programdaki	aktarımlarına	yer	yer	başvurulacaktır.		
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Şekil-1:	Hüseyin	Sadettin	Arel’in	Soy	Ağacı	

Arel,	6	yaşında	Vefâ’da	Taşmekteb’e	verilmiş,	Şemsülmaârif	ve	Nüumûne-i	Terakkî	Mektebi’nde	
(günümüzdeki	 İstanbul	 -Erkek-	 Lisesi)	 okuyarak	 ilköğrenimini	 bitirmiştir.	 Babasının	 görevi	
sebebiyle	İzmir’e	gitmiş,	Fransız	Koleji’nde	orta	ve	lise	eğitimini	tamamlamış,	burada	Arapça	ve	
Fransızca,	özel	olarak	da	Farsça,	İngilizce	ve	Almanca	dersleri	almıştır.	İzmir’den	sonra	İstanbul	
medreselerine	devam	etmiştir.	Müzik	eğitimine	ise	batı	müziği	ve	mandolin	dersleriyle	başlayan	
Arel,	 İstanbul’da	 Şekerci	 Cemil	 Bey’den	 (1867-1928)	 istifade	 etmiş;	 ney,	 nısfiye,	 girift,	 keman,	
kemençe	gibi	Türk	müziği	çalgılarını2	öğrenmiş,	piyano,	ud	ve	ney	çalmıştır.	1907-1909	yıllarında	
Edgar	Manas’la	(1875-1964	)	batı	müziği,	armoni,	kontrpuan,	füg	çalışmıştır	(Öztuna,	1986,	s.	79-
80).	Bahariye	Mevlevihânesi	şeyhi	Şeyh	Fahrettin	Dede	(1854-1911),	Galata	Mevlevihânesi	şeyhi	
Ataullah	Dede	(-1910)	ve	Yenikapı	Mevlevihânesi	Şeyhi	Celaleddin	Dede	(1849-1908)	ile	de	teori	
çalışmalarını	sürdürmüştür	(Öztuna,	1969,	s.	50).	

1.	1.	Hukukçuluğu		

Hüseyin	Sadettin	Arel,	4	Eylül	1906’da	Mekteb-i	Hukuk-ı	Şâhâne’den	birincilikle	mezun	olması	
sebebiyle	II.	Abdülhamid	(1842-1918)	tarafından	altın	madalyayla	ödüllendirilmiştir.	Dönemin	
temayülünde	öğrenciler	belirli	bir	tahsil	yaparken	devlet	dairesinde	görev	alabildiklerinden,	Arel	
de	henüz	öğrenci	iken	memuriyete	girmiş,	13	Ağustos	1895’te	15	yaşını	bitirmeden	İzmir	Eyaleti	
Mektûbî	 Kalemi’nde	 (yazı	 işleri	 müdürlüğü)	 müsevvid	 (müsvedde	 yazıcı)	 olarak	 çalışmaya	
başlamıştır.	Sırasıyla	Adliye	Nezareti	mühür	ve	şifre	müdürü	(07.02.1907)	ve	nezaret	mektûbî	
(muavini)	 (yazı	 işleri	müdür	 yardımcılığı)	 (30.07.1907),	 14	 Ağustos	 1908	 tarihinde	 de	 Adliye	
Nezâreti	mektûbî	müdürü	(yazı	 işleri	müdürü)	olmuştur.	Ticâret-i	bahriyye	mahkemesi	 (deniz	

 
2	 Berker,	 Arel’in	 icra	 ettiği	 çalgılar	 için	 “1943	 ile	 55	 yılları	 arasında	 12-13	 yıllık	 talebeliğim	 sırasında	 hiçbir	 sazını	
dinlemedim,	kimseye	dinletmezdi,	ama	yakınlarından	duyduğuma	göre	çalarmış”	ifadesini	kullanmıştır	(Berker,	1985).	
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(1878-1926)
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(1880-1955)
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Ahmed Hamdi Bey 
(1883-1915)

Münîre Hanım 
(1889-190?)

Ayşe Aliye Hanım 
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Osman Dardağan 
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ticaret	mahkemesi)	üyeliğine	getirilerek	28	Eylül	1909	tarihinde	doğrudan	hâkimlik	mesleğine	
başlamıştır.	1	Kasım	1909’da	imparatorluğun	en	hassas	adlî	görevlerinden	olan	Rûmeli-i	Şâhane	
Vilâyât-ı	 Selâse	 (Selanik,	 Manastır	 ve	 Kosova=Üsküp	 eyaletlerinden	 müteşekkil	 Makedonya)	
adliye	 müfettişliği,	 28	 Mayıs	 1911’de	 Adliye	 Nezareti	 umûr-ı	 cezâîye	 müdürlüğü	 (ceza	 işleri	
müdürü)	ve	Adliye	Nezareti	müsteşarlığı	gibi	görevlere	getirilmiştir.	8	Temmuz	1914	tarihinde	
getirildiği	 defter-i	 hakanî	 nazırlığı	 (tapu	 ve	 kadastro	 genel	müdürlüğü)	 görevinde	 iken	 ülke	 I.	
Dünya	 Savaşı	 girmiş,	 Arel	 de	 16	 Ekim	 1915’te	 son	 görevi	 Şûra-yı	 Devlet	 tanzîmât	 dâiresi	
(Danıştay)	başkanlığına	getirilmiştir.	Şûra-yı	devlet	Aralık	1918’de	kapatılınca	Arel’in	de	38	yıllık	
devlet	 hizmeti	 de	 sona	 ermiştir.	 Bu	 uzun	 çalışma	 hayatında	 ceza	 evlerinin	 ıslahından,	 tevkif	
(tutuklama,	alıkoyma)	usullerine,	tapu	ve	kadastro	işlerine	kadar	çok	önemli	ıslahatlar	yapmış,	
devrinin	 yetkin	 hukukçularından	 olarak	 kabul	 edilmiş,	 nişanlar	 almıştır.	 16	 Mart	 1908’de,	
1910’da	Washington’da	toplanacak	olan	Milletlerarası	Hukuk	Kongresi’ne	Türkiye	delegesi	olarak	
seçilmiştir.	

29	Ekim	1923	günü	Cumhuriyet’in	 ilanı	 ile	İzmir’e	gelip	avukatlık	bürosunu	açan	ve	İstanbul’a	
dönene	 kadar	 beş	 yıl	 burada	 kalan	 Arel,	 Cumhuriyet’in	 ilk	 yıllarında	 Adliye	 Vekâleti	 Ahkâm-ı	
Şahsîye	Komisyonu’na	 (Medeni	Kanun	 için	hazırlık	 yapan,	 şahıs	 hukuku	alanındaki	 hükümleri	
düzenleyen	 komisyon)başkanlık	 etmiş	 ve	 Tapu	 ve	 Kadastro	 Kanunu’nu	 hazırlayıp	 meclise	
sunduktan	 ve	 kabul	 ettirdikten	 sonra	 bu	 görevden	 de	 çekilmiştir.	 1953	 yılında	 Eminönü	 Yeni	
Postane	 arkasındaki	 bürosunu	 tasfiye	 etmiş,	 çeşitli	 tarihlerde	 kendisine	 yapılan	 temyiz	 ve	
Danıştay	başkanlığı,	Baro	başkanlığı,	adliye	vekilliği	hatta	İstanbul	Vali	ve	Belediye	Başkanlığı	gibi	
görevleri	 dahi	 kabul	 etmemiştir.	 Memuriyet	 hayatında	 hiçbir	 görevden	 azledilmemiş,	 tüm	
görevlere	 ya	 terfi	 ederek	 ya	 da	 görev	 değiştirerek	 getirilmiş	 olan	Arel,	 sadece	 adliye	 nezareti	
müsteşarlığından	istifa	etmiştir.	Tarafsız	ve	ilkeli	duruşunu,	hukukçu	kimliği	ile	yer	aldığı	tüm	üst	
düzey	 memuriyet	 görevlerinde	 de	 göstermiştir.	 Ülkenin	 siyasi	 olarak	 bu	 zor	 dönemlerinde	
politika	 ve	 particilikten	 olabildiğince	 uzak	 ve	 görevine	 kesintisiz	 devam	 edebilen	 istisnai	
kişilerden	olmuştur	(Öztuna,	1986,	s.	15-22).	

1.	2.	Yayıncılığı	

Tarihçi,	müzik	tarihçisi	ve	Adalet	Partisi’nden	Konya	milletvekili	seçilmiş	olan	Yılmaz	Öztuna’ya	
(1930-2012)	göre	bir	Osmanlı	aristokratı	olan	Arel,	koyu	Türk	milliyetçisi,	yalnız	kendi	vicdanı	
içinde	dindar,	mutasavvıf	ve	cumhuriyetçiydi.	Demokrasiye	inanan	bir	Tanzimat	aydını	idi.	Kılığı	
kıyafeti,	yiyip	içmesi,	çalışma	metoduyla	da	tamamen	batılıydı.	Osmanlı	Türkçesi	dışında	Arapça,	
Farsça,	 İngilizce,	 Fransızca	 ve	 Almancaya	 hâkimiyeti	 tamdı.	 Bir	 Farsça	 kitaba	 bakıp	 İngilizce	
okuyabilirdi	(Öztuna,	1986,	s.	61).	

Arel	 bu	 disiplini	 içerisinde	 Türk	 müziği	 gündemine	 dönemsel	 /	 güncel	 tartışmaları,	 bilimsel	
çalışmaları	çeşitli	yayın	organları	ile	taşımaya	çalışan	bir	bilim	insanıydı.	Şehbal,	Türklük	ve	Musiki	
Mecmuası’nı	 bizzat	 kendi	 çıkarmış	 ve	 bu	 yayınlara	 yazılarıyla	 da	 katkıda	 bulunmuştu.	 Kanun	
icracısı,	orkestra	şefi	ve	müzik	bilimci	Ruhi	Ayangil	(1953),	Arel’in	yayınlarını	süreli	yayınlar	ve	
kitaplar	olmak	üzere	ikiye	ayırmaktadır.3		

 
3	Şehbal	5	yıl	yayınlamıştır.	Dergi	15	günlüktür.	1909-1914	yılları	arasında	I.	Dünya	Savaşı’na	kadar	100	sayı	çıkarmış	
ve	burada	Bedi	Mensî	takma	adını	kullanmıştır.	Kantemir	Edvârı’nı	ilk	kez	tanıtan,	kısaca	metin	şerhini	kaleme	alan	
Arel,	bu	konuya	derginin	67-85.	sayıları	arasında	yer	ayırmıştır	(Öztuna,	1969,	s.49).	Arel’in	“Türk	Operası”	başlıklı	üç	
makalesinin	neşri	bu	dergide	yer	alan	önemli	müzikbilim	konularından	bazılarıdır	(Ayangil,	2018,	s.	40).	Türklük	Nisan	
1939	-	Kasım	1940	tarihleri	arasında	her	nüshası	ortalama	80	sayfalık	“milliyetçi	kültür	mecmuası”	olarak	toplam	14	
sayı	halinde	yayınlanmıştır.	Devamına	II.	Dünya	Savaşı’nın	zorlu	şartları	engel	olmuştur	(Öztuna,	1969,s.	40).	İsmâil	
Hâmi	Danişmend’in	yazı	işleri	müdürlüğünde	Türk	Musikisi	Kimindir?	adlı	yazı	dizisini	derginin	14.	sayısından	itibaren	
Musiki	Mecmuası’nda	 16	 -	 58.	 sayıları	 arasında	 bölüm	bölüm	 yayınlamıştır.	 Yazı	 dizisi	 1969	 yılında	 Yılmaz	Öztuna	
tarafından	İstanbul’da	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Türk	Musikisi	Araştırma	ve	Değerlendirme	Dairesi	Yayınları’ndan	kitap	
olarak	birleştirilerek	basılmıştır	(Ayangil,	2018,	s.	40).	Musiki	Mecmuası	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği’nin	
organı	olarak	yayın	hayatına	başlamıştır.	1948	yılı	sonlarından	itibaren	hem	müziğin	bilimsel	yönünü,	hem	de	güncel	
müzik	hayatını	yakalamaya	çalışan	Musiki	Mecmuası’nda	müzik	tarihi,	teorisi,	bestecilerin	biyografileri,	nota	örnekleri,	
cevabi	yazılar	gibi	çeşitli	bölümlere	rastlamak	mümkündür.	Mart	1948	tarihinde	İstanbul’da	Hüseyin	Sadettin	Arel’in	
görüşleri	 doğrultusunda	 neşrine	 başlanan	 mecmua,	 95-176.	 sayıları	 arasında	 Yeni	 Musiki	 Mecmuası,	 224-246.	
sayılarında	İleri	Musiki	Mecmuası	adıyla	çıkmıştır.	Dergi	neşrini	uzun	süre	(sy.1-400)	aylık	periyotlarla	devam	ettirmiş,	
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Sadettin	Arel’in	kitap	olmak	üzere	tasarladığı	yapıtlarının	çoğu	sağlığında	yayınlanmamış,	bazıları	
ders	notları	olarak	teksir	edilmiş	ya	da	çeşitli	dergi	sayılarında	yer	alan	yazılar/	makaleler	olarak	
varlıklarını	muhafaza	etmişlerdir.	Arel’in	müellifi	olduğu,	ancak	bazıları	sonradan	farklı	nâşirler	
tarafından	 yayınlanan	 kitapları	 şunlardır:	Türk	Mûsikisi	 Nazariyatı	 Dersleri,	 Eski	Mûsikî	 Tarihi	
Notları:	Prozodi	Dersleri,	Türk	Mûsikîsi	İçin	Âhenk	Dersleri,	Kontrpuan-Füg	ve	İleri	Solfej	Dersleri,	
Türk	Mûsikîsi	Üzerine	 İki	Konferans,	Türk	Mûsikîsi	Kimindir?,	Armoni	Dersleri	 (Ayangil,	2018,	 s.	
41).4	

1.	3.	Müzik	Eserleri	

Sadettin	Arel	dini	eserleri,	saz	eserleri,	din	dışı	sözlü	eserleri	ve	çok	sesli	eser	çalışmalarıyla	da	
Türk	 müziği	 alanına	 önemli	 katkılar	 sağlamıştır.	 Eserlerini	 aşağıdaki	 gibi	 sınıflandırmak	
mümkündür:		

Dini	Eserler:	51	adet	Mevlevî	âyini,	65	 tanesi	1947-49	tarihleri	arasında	bestelenmiş	108	adet	
durak,	88	adet	ilahi	ve	13	adet	ney	için	taksim.		

Saz	Eserleri:	24	adet	peşrev,	29	adedi	virtüözite	gerektiren	6	haneli	konser	saz	semaisi	ve	80	saz	
semaisi	olmak	üzere	109	adet	saz	semaisi,	42	adet	oyun	havası,	21	adet	 tasvîrî	eser5,	4	 tanesi	
tanbur	için,	1	tanesi	viyolonsel	için	yazılmış	taksimler	(3	tanesi	“taksimcik”	olarak	tanımlı).		

Dindışı	Eserleri:	3	adet	beste,	2	adet	ağır	semai	ve	2	adet	yürük	semai	formunda	eseri,	çoğunun	
güftesi	 divan	 edebiyatının	 önemli	 şairlerinden	Nedîm’e	 (1681-1730)	 ait	 toplam	51	 adet	 gazel	
formunda	eseri,	10	adet	köçekçe	takımı	ve	bir	adet	oyun	havası.		

Marşlar:	 Biri	 Mehmet	 Âkif	 Ersoy’un	 (1873-1936)	 İstiklâl	 Marşı	 güftesi	 ile	 olmak	 üzere	 marş	
formunda	2	adet	eseri.		

Şarkılar:	Şarkı	formunda	bestelediği	106	adet	eseri.		

Çok	Sesli	Eserler:	Arel’in	71	adet	çok	sesli	bestesi	bulunmaktadır.	Sözlü	olarak	3	adet	marş,	4	adet	
şarkı,	1	adet	 ilahi,	 enstrümantal	olarak	da	2	altılama,	2	beşleme,	7	dörtleme,	16	üçleme	ve	36	
ikilemesi	vardır	(Öztuna,	1986,	s.	105-138).	

Yukarıda	 verilen	 istatistiki	 bilgilerden	 sonra,	 Ayangil’in	 Arel’in	 besteciliğine	 ilişkin	 söylemi	
aşağıda	alıntılanmıştır:		

“Tanburî	 Cemil	 Bey’le	 başlayan	 ‘tasvîrî	müzik’	 kavramını	 çeşitlendirerek	 geliştirmiştir.	
Düğün	Evinde,	Zillerle	Rakseden	Kız,	Köy	Düğünü…	eserleri	bu	çığıra	örnektir.	Yine	 ilk	
örneğini	Cemil	Bey’in	verdiği	‘besteli	taksim’	tekniğini,	bağımsız	bir	form	olarak	ele	almış,	
çeşitli	makamlarda	 taksimler	 yazmıştır.	Dört	 haneli	 saz	 semaisi	 formunu	ve	 altı	 haneli	
‘konser	 saz	 semâîsi’	 formunu	 ihdâs	 ederek	 genişletmiş,	 bu	 yolla	 daha	 uzun	 süreli	

 
401-472.	sayılar	üç	ayda	bir	yayınlanmış,	472.	sayının	ardından	yayınına	üç	yıl	ara	verdikten	sonra	Mart	2005’te	473.	
sayı	ile	yeniden	neşir	hayatına	dönmüştür.	13-192.	sayıları	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı’nın	yayın	organı	olarak	
çıkmıştır	(Özcan,	2006,	s.	263).	
4	Eski	Musiki	Tarihi	Notları:	Arel’in	konservatuarda	 “musikî	 tarihi	dersi”ni	okuturken	ders	kitabı	olarak	hazırladığı,	
teksir	yolu	 ile	çoğaltılmış	ve	muhtemelen	tamamlanmamış	olan	eseridir	(Ayangil,	2018,	s.	41).	Prozodi	Dersleri:	Söz	
unsuru	içeren	müzik	eserlerinde	güftenin,	beste	ile	uyumu	sorunsalı	olarak	bilinen	prozodinin,	farklı	vezinler	ve	farklı	
usuller	 bakımından	 nasıl	 uygulanması	 gerektiğine	 ilişkin	 kuralların,	 Batı	 müziği	 bestecilerinin	 eserlerindeki	
uygulamalarla	da	karşılaştırılarak	detaylı	olarak	ele	alınıp	incelendiği,	prozodiye	ilişkin	hususların	sistematize	edildiği	
eseridir	(Ayangil,	2018,	s.	42).	Armoni	Dersleri:	Türk	musikisinde	armoni	(âhenk)	dersleridir.	Klasik	armoni	kitaplarının	
bütün	muhteviyatıyla	bu	muhteviyatın	Türk	musikisi	sistemine	tatbik	şeklini	gösterir.	Türk	Musikisi	İçin	Ahenk	Dersleri:	
Musiki	Mecmuası’nın	84.	sayısından	itibaren	tefrikaya	başlanmış;	fakat	yarım	kalmıştır	(Öztuna,	1969,	s.	50).	Kontrpuan	
-	Füg	ve	İleri	Solfej	Dersleri:	Türk	musikisi	için	füg	ve	kontrpuan	kitabıdır.	Kontrpuan	dersleri	iki	kısımdan	meydana	
gelip;	bahisler	klasik	kontrpuan	kitaplarında	olduğu	gibidir	(Öztuna,	1986,	s.75).	Türk	Musikisi	Üzerine	İki	Konferans:	
Arel’in	İzmir	Türk	Ocağı’nda	verdiği	iki	konferansın	sonradan	Vakit	gazetesinde	neşredilen	metinlerinin,	ölümünden	
sonra	İleri	Türk	Musikisi	Derneği	Konservatuarı	 tarafından	bir	risâle	halinde	basılmasıyla	vücut	bulmuş	kitapçıktır.	
Türk	müziğinin	kültürel	temelleri	ve	gelişme	yolları	hakkında	Arel’in	görüş	ve	düşüncelerini	ihtivâ	etmektedir	(Ayangil,	
2018,	s.	42).	
5	5’i	“fantezi”	olarak	isimlendirilmiş	olup,	kalan	16’sı	Fani	Hayat,	Bir	Peri	Masalı,	Hicran,	Bir	Hikayecik,	Çınar	Altında,	
Karadeniz	Kıyılarında,	Karalamalar	gibi	özel	isimlerle	isimlendirilmiştir.	
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konsertan	parçalar	yazmıştır.	Eserleri	20.	 yüzyıl	makam	müziğimizin	modern	çığırdaki	
örnekleridir.	 İkilemeler,	 üçlemeler,	 dörtleme	 ve	 beşlemeler,	 kanonlar,	 çok	 sesli	 koro	
parçaları	gibi	eserlerle	makam	çoksesliliğinin	(insan	ve	çalgı	sesleri	için)	ilk	örneklerini	
vermiştir.	Müzik	bilgi	ve	donanımını	gerektiren,	teknik	özellikleri	ağır	basan	eserlerinde	
bir	 taraftan	 ‘ifade’yi	öne	çıkartırken,	diğer	 taraftan	ses	ve	saz	virtüözitesini	hedeflediği	
görülür.	 ‘Modulation/geçki’yi	o	güne	kadar	benzeri	görülmemiş	 tarzda	kullanışı	Arel’in	
müziğinin	 en	 ziyâde	 ayırd	 edici	 vasfıdır.	 Şarkıları	 ve	 diğer	 sözlü	 eserlerinde	 ‘makam	
soyutlaması’nın	ilk	örneklerini	vermiştir.	Yüksek	sanat	ideali,	müzikalite	ve	estetik	şuur	
ön	planda,	ancak	icrası	oldukça	güç	bir	müzik	yazısı	içerdiğinden	icracılar,	hoşlarına	giden	
sınırlı	 parçalar	 dışında	 Arel	 imzalı	 eserlerin	 seslendirilmesine	 yeterli	 düzeyde	 rağbeti	
göstermemişlerdir.	 Müziğinde	 bir	 yanda	 ‘derûnîlik/lirizm’,	 diğer	 yandan	 da	 ‘scherzo	
tarzı/şakacılık’	 izleri	 hâkim	 olup,	 hepsinin	 ortak	 vasfı,	 ‘didaktik’	 mahiyette	 eserler	
olmasıdır.	Arel’in	eserlerini	ilk	olarak	muvaffakiyetle	icra	eden	ve	bazılarını	plak	kaydına	
da	 aktaran	 (Örnekle:	 Ferahnümâ	 Peşrevi	 ve	 başkaları)	 Dârüttâlim’in	 genç	 kanuncusu	
Hasan	Ferid’dir.	Fahri	Kopuz	idaresindeki	Dârüttalim-i	Mûsikî	Heyeti	de	yine	Arel’in	bazı	
saz	eserlerini	konserlerinde	çalmışlar,	plak	kaydına	aktarmışlardır.		

İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	 ve	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği’nden	
başlayarak	 hayatının	 sonuna	 kadar	 hocasına	 büyük	 bir	 hürmetle	 bağımlılık	 gösteren	
(Tanburî)	Lâika	Karabey,	gerek	solist	olarak,	gerekse	1960’lı	yıllarda	İstanbul	Radyosu	saz	
san’atkarlarından	 Hüsnü	 Anıl	 (kanun),	 Doğan	 Ergin	 (ney),	 Teoman	 Önaldı	 (ud),	 Aydın	
Oran	 (keman),	 Ümit	 Mutlu	 (kanun)	 Arel’in	 tasvirî	 saz	 eserlerini	 defâatle	
seslendirmişlerdir.	 İstanbul	 Radyosu’nun	 üstâd	 ses	 san’atkârı	 Tülin	 Yakarçelik	 solo	
programları	 ve	 özel	 programlar	 çerçevesinde	 Arel’in	 sözlü	 eserlerini,	 şarkılarından	
duraklarına	 değin	 büyük	 bir	 muvaffakîyetle	 en	 çok	 icra	 eden	 belki	 yegâne	 san’atkâr	
olmuştur.	 Arel’in	 eserlerini	 en	 çok	 icra	 eden	 dernek	 korosu	 Dr.	 Teoman	 Önaldı	
yönetimindeki	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği	 Korosu	 olup,	 bu	 repertuarla	
Arel’i	anma	konserleri	ve	radyo	programları	gerçekleştirilmiştir.	Radyo	ve	korolarda	belki	
en	çok	seslendirilen	eser	İnce	bir	bulut	gibi	siyah	ipek	peçesi	-	Kürdilihicazkar	Şarkı	ise,	saz	
eseri	 olarak	 da	 en	 çok	 çalınan	 Arel	 eseri,	 Hafîf	 usulündeki	Mini	mini	 Nihavend	 Peşrevi	
dir….”	(Ayangil,	2018,	s.	50).	

2.	Hüseyin	Sadettin	Arel	ve	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	

Sultan	 Reşad	 (1844-1918)	 (V.	 Mehmed)	 döneminde	 (1909-1918),	 Osmanlı-Türk	müziğine	 ait	
eserlerin	 eğitim	 ve	 öğretimi,	 yayınlanması	 ve	 yeniden	 tanıtılarak	 canlandırılması	 amacıyla	
Dârülelhân’ın	 kurulması	 onaylanmış6,	 ancak	 faaliyete	 geçmesinden	 bir	 yıl	 sonra	 I.	 Dünya	
Savaşı’nın	 Osmanlı	 Devleti’nin	 yenilgisiyle	 sonuçlanması,	 mütareke	 yıllarının	 güçlükleri,	
İstanbul’un	 işgali,	 İstiklal	 Savaşı	 gibi	 sebeplerle	 kurum	 canlı	 bir	 varlık	 gösterme	 imkânı	
bulamamıştır.	 Savaş	 dönemi	 sonrası	 14	 Eylül	 1923	 günü	 törenle	 yeniden	 açılan	 kurum	 için	
hazırlanan	 yönetmelikte	Batı	müziği,	 Türk	müziği	 gibi	 ayrı	 bir	 bölüm	olarak	 bu	 kuruluşta	 yer	
almış,	 müdürlüğüne	 Musa	 Süreyya	 Bey	 (1884-1932)	 getirilmiştir.	 Talim	 ve	 Terbiye	 Dairesi	
Sanayi-i	 Nefise	 Encümeni’nin	 9	 Aralık	 1926	 tarihli	 kararı	 ise	 kurumun	 yönetmeliği	 ve	 eğitim	
programının	değiştirilmesi,	“Alaturka	Bölümü”nün	tamamen	lağvedilerek,	Dârülelhân’dan	Türk	
müziği	 eğitiminin	 kaldırılması	 gibi	 sonuçları	 beraberinde	 getirmiştir.	 Arel	 ise	 İstanbul’da	 bu	
eğitim	 yasağından	 sonra	 esas	 müzik	 çevresinin	 bulunduğu	 Ankara’da	 (Ankara	 Devlet	
Konservatuarı	 bünyesinde)	 Türk	 müziği	 bölümü	 kurma	 amacını	 dönem	 hükümetinin	 Türk	
müziğine	 karşıt	 görüşleri	 sebebiyle	 gerçekleştirememiş,	 bu	 konuda	 önemli	 uğraşlar	 veren	
milletvekili,	kültür-sanat	aydını	ve	tıp	doktoru	Osman	Şevki	Uludağ’ın	(1889-1964)	çabaları	da	
sonuç	vermemiştir	(TBMM	Genel	Kurul	Tutanağı	için	bkz	Yıldızeli,	2009,	s.	67-96).	Aradan	geçen	
on	yıllar	sonra	İstanbul	Şehir	Umûmi	Meclisi	Bütçe	Komisyonu	1943	yılı	Belediye	Konservatuarı	
bütçesine	dair	 gerekçeli	 karar	belgesindeki	 atama	 için,	Türk	musikisini	 gerek	nazariyat,	 gerek	
ameliyat	sahalarında	gençlere	aşılayarak,	günden	güne	azalan	Türk	musikişinaslarının	yerlerini	

 
6	 URL-1:	 https://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/tr/content/darulelhan-tarihcesi/hakkinda,	 12.05.2021	 tarihinde	
ulaşıldı.		
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gençlerle	doldurmak	maksadıyla	bir	“mütehassıs”ın	tayinine	lüzum	gösterildiğini	vurgulamıştır	
(Öztuna,	1969,	s.	50).		

Osman	 Şevki	 Uludağ	 ise	 Maarif	 Vekili	 Hasan	 Âli	 Yücel	 (1867-1961)	 ile	 meclis	 koridorlarında	
konuyla	ilgili	tartışmalarını	ve	Arel	için	duyduğu	kaygılarını	1955	yılında	Arel’in	ölüm	yıldönümü	
için	kaleme	aldığı	bir	yazıda	Yücel’e	sarf	ettiği	şu	sözler	ile	bildirir:	“…Müşkülat	çıkarılmazsa	ve	
Sadettin	Bey	kendi	kanaatinde	serbest	kalırsa	onu	kazandığınızdan	dolayı	hakikaten	güzel	bir	iş	
görmüş	olursunuz.	Ben	korkuyorum	ki…”	Uludağ	yazısının	devamında	Yücel’in	korkulacak	bir	şey	
olmadığına	dair	kendisini	telkinlerini	de	anlatır,	ancak	korkularında	haklı	çıkacağını	Arel’in	1948	
tarihli	istifası	gösterecektir	(Uludağ,	1955,	s.	477,	491).	

Hüseyin	 Sadettin	 Arel’in	 armoni	 derslerine	 katılan,	 dönemin	 ünlü	 müzik	 insanlarıyla	 birlikte	
çalışan,	 bilinen	 ilk	 kemençe	 metodu	 kimliğindeki	 Asrî	 Kemençe	 başlıklı	 eseri	 kaleme	 alan	 tıp	
doktoru	 Zühdü	 Rıza	 Tinel’in	 (1881-1945)	 Arel’e	 yazdığı	 7	 Haziran	 1943	 tarihli	 mektubunun	
ikincisi	 maddesinde	 dönemin	 İstanbul	 valisi	 Lütfü	 Kırdar	 (1887-1961)	 ile	 görüşmelerinden	
bahsetmektedir.	Belgede	aktarılana	göre	Vali	Kırdar	Edirnekapı’daki	Sıhhat	Merkezi’ni	ziyarete	
geldiğinde	 Zühdü	 Bey,	 Arel	 gibi	 mümtaz	 bir	 şahsiyeti	 konservatuar	 idaresine	 getirdiği	 için	
Kırdar’a	milli	bir	şükranla	karşılanacak	hayırlı	bir	 iş	yaptığını	söylemiş,	Lütfü	Kırdar	 ise	Arel’e	
güvendiğini	 ve	 onu	 desteklediğini	 belirtmiştir.	 Mektubun	 üçüncüsü	 maddesinin	 konusu	 Asrî	
Kemençe	adlı	yazma	eserdir.	Tinel	eserinin	konservatuar	bünyesinde	yayınlanması	talebini	dile	
getirmiştir	(Özbay,	2019,	s.	42-43):		

“Kıymetli	 sevgili	 hocam	 kardeşim	 Hüseyin	 Sadeddin	 Beyefendi’ye,...	 2-	 Geçen	 gün	 vâli	
bizim	 sıhhat	 merkezine	 geldi.	 Otomobile	 binerken	 kendisine:	 -Bunca	 hayırlı	 işleriniz	
arasında	bence	millî	bir	şükranla	karşılanacak	bir	tanesi	de	ve	bence	çok	önemlisi	de	Türk	
Musikisi’ni	ileriye	götürmek	için	bulduğunuz	mümtaz	bir	şahsiyete	idareyi	vermenizdir-	
dedim.	Cevap	olarak-Evet	dedi,	bu	cihetten	de	çalışıyoruz.	Hüseyin	Sadeddin	Bey’e	bütün	
teslim	 olduk.	 Ne	 istediyse,	 ne	 isteyecekse	 vermeyi	 kabul	 ettik.	 İnşallah	 iyi	 olacak-…”	
(Özbay,	2019,	s.	39-42)		

Arel’in	büyük	umutlarla	bu	göreve	getirilmesiyle	ilgili	başka	bir	yorum	Yılmaz	Öztuna’dan	gelir:	
Öztuna,	her	iki	hususun	yani	Batı	musikisi	öğretiminin	ıslahı	ve	Türk	musikisi	kısmının	doğru	yola	
götürülmesi	için	olağanüstü	yetkilerle	bir	yöneticilik/başkanlık	makamı	meydana	getirildiğini	ve	
Arel’in	beş	yıllık	bir	mukavele	ile	bu	görevi	kabul	ettiğini	ve	Türk	musikisi	kısmı	kurularak	ilk	defa	
milli	musikinin	çağdaş	 ilim	seviyesine	uygun	bir	şekilde	öğretiminin	ele	alındığını	belirtmiştir.	
Türk	musikisi,	o	andaki	imkânların	müsaadesi	nispetinde,	piyasa	musikisinden	farklı	olarak,	temiz	
şekilde,	halka	dinletilmeye	başlanmış,	uzun	zamandır	tehlikeli	bir	şekilde	bozulan	halkın	musiki	
seviyesi	 yükseltilmeye	 çalışılmıştır.	 A	 ve	 B	 takımları	 halinde	 iki	 Türk	 Musikisi	 İcra	 Heyeti	
kurulmuş,	 B	 takımına	 gelişmeye	 müsait	 nispeten	 genç	 elemanlar	 alınmıştır.	 A	 takımı	 ise	
gelişmesini	 tamamlamış	yeni	 akıma	ayak	uydurması	 zor	müzisyenlerden	 teşkil	 edilmiştir.	 İcra	
Heyeti	Başkanlığı’na,	Üniversite	Korosu	şefi	olan	Ercümend	Berker	getirilmiştir	(Öztuna,	1969,	
s.50-51).	Yayınları	bahsinde	belirtildiği	gibi	Arel	Türk	Musikisi	Nazariyatı	Dersleri	yazı	dizisini	bu	
amaç	için	1943’te	kaleme	almıştır.	Batı	musikisi	kısmını	ıslah	etmiş,	müesseseyi	kendi	tabiriyle	
üçüncü	 sınıf	 bir	 Batı	 konservatuarı	 çizgisine	 getirmiştir.	 Çeşitli	 orkestralar,	 saz	 ve	 ses	
topluluklarıyla	 birlikte,	 Türk	 Filarmoni	 Derneği’ni	 de	 kuran	 Arel	 Batı	 müziği	 sevgisini	
canlandırmaya	gayret	etmiştir.	Alaylı	müzisyenlerin	reforma	mukavemet	ettiklerini	bilen	Arel’in	
hedefi	musikimizi	yeni	yetişen	yüksek	tahsil	gören	gençlere	teslim	etmektir	(Öztuna,	1986,	s.	84).		

Arel	konservatuarda	görev	yaptığı	süre	boyunca	ders	notları	hazırlamış,	yeni	topluluk,	koro	ve	
orkestralar	kurabilmek	için	yenilikçi	bestelerden	yayınlara	kadar	plan	ve	programlı	bir	şekilde	
çalışmıştır.	 Ancak	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nda	 yapmaya	 çalıştığı	 hamleler	 gerek	
muhafazakâr,	 gerekse	 yenilikçi	 sanat	 ve	 bilimciler	 tarafından	 anlaşılamamış	 ve	 basın	 Arel’in	
yöntemine	 ilişkin	 dedikodu	 haberleri	 ile	 çalkalanmıştır.	 Yukarıda	 bahsettiğimiz	 Uludağ’ın	
söyleminde	olduğu	gibi,	durum	Arel’in	görevinden	istifa	etmesiyle	son	bulmuş,	birinci	“kurumsal	
teşebbüs”	başarıyla	sonlandırılamamıştır.		
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Türkiye’de	 müzikoloji	 eğitiminin	 kurucusu	 Gültekin	 Oransay’a	 (1930-1989)	 göre	 Arel’in	
sözleşmesinin	 yenilenmesini	 istemeyerek	 1948’de	 görevinden	 ayrılmasının	 sebebi;	 İcra	
Heyeti’nin	yenilikçi	yapılanması	ve	Sadettin	Arel’in	yenilikçi	görüşlerine	göre	yazdığı	notlara	ve	
yaptığı	çalışmalara	kurum	içi	ve	dışındaki	eski	ve	kalıplaşmış	zihniyetin	ayak	uyduramamasıdır.	
Bu	oluşan	huzursuzluk	ortamı	ve	 sürtüşmelerin	çoğalması	Arel’i	konservatuardan	koparmıştır	
(Oransay,	1973,	s.	247).	

Hüseyin	Sadettin	Arel’in	öğrencisi	Laika	Karabey’in	Arel’in	 sözleşmesini	 yenilememesiyle	 ilgili	
aktardıkları	ise	oldukça	ilginçtir.	Karabey,	öncelikle	Arel’in	Konservatuar’da	İcra	Heyeti	nazariyat	
derslerinin	devamını	rica	ettiği	için	bir	arbede	koptuğunu	ve	bu	durum	yatıştıktan	sonra	da	Arel’in	
yatılı	okuyan	öğrencilerden	bir	orkestra	kurduğunu	belirtmiştir.	Ancak	o	sırada	Belediye,	Arel’in	
Filarmoni	 Derneği’ni	 de	 kurması	 üzerine	 “ücretini	 biz	 ödüyoruz,	 o	 Filarmoni	 Derneği’ni	
çalıştırıyor”	 diyerek	 onu	 suçlamıştır.	 Karabey,	 orkestraya	 konuk	 ettiği	 önemli	 virtüözlerle	
didaktik	mahiyette	konserler	meydana	getirdiği	için	Belediye	yetkililerinden	teşekkür	beklerken,	
aksine	suçlamalarla	karşılaştığı	için	Arel’in	istifa	ettiğini	aktarmıştır	(Karabey,	1985).	

Öztuna	 ise	Arel’in	1948’de	mukavelesinin	uzatılmasını	 istemeyerek	 istifa	ettiğini	 şöyle	anlatır:	
“Konservatuarın	 Türk	 Musikisi	 kısmı,	 piyasacıların	 ağırlıkta	 olduğu	 veya	 piyasacı	 olmayıp	
musikimizin	eski,	dededen	kalma	usullerle	öğretilmesinde	direnenlerin	eline	geçti.	En	büyük	ve	
basına	aksettirilen	gürültülerden	birinin,	Arel’in	icra	heyeti	konserlerinde	mutlaka	yay	bağı,	yay	
birliği	istemesi	olduğu,	bugün	ibret	verici	bir	olay	olarak	unutulmamalı,	hatırlanmalıdır.”	(Öztuna,	
1986,	s.	84)		

Arel’in	istifa	metni,	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	nazariyat	dersi	mezunu,	İleri	Türk	Musikisi	
Konservatuarı	Derneği	solfej	öğretmeni	ve	Arel’in	öğrencilerinden	müzik	tarihçi	ve	bilimci	Haydar	
Sanal’dan	(1926-2003)	aktarılarak,	aşağıda	sunulmuştur:		

“İstanbul	Belediyesi	Başkanlığı	Yüksek	Makamına	-25	Şubat	1948	

Tasvir	 Gazetesinin	 19	 Şubat	 1948	 tarihli	 nüshasında	 intişar	 eden	 bir	 yazıdan	 bugün	
haberdar	oldum.	Bu	sureti	ilişik	olan	o	yazıda	Mustafa	Çağlar’a	ait	inhamın	tarafı	âlinizden	
usulsüz	görüldüğü	ve	muameleye	konulmıyarak	hıfzedilmek	üzere	 evrak	müdürlüğüne	
verildiği	halka	ilân	ediliyor.	Buna	inanmadım.	Çünkü;		

Evvelâ-	 Şehir	Umumi	Meclisince	 tanzim	olunan	Konservatuar	 talimatnamesinin	16’ıncı	
maddesinde	 ‘Konservatuara	 birini	 tâyin	 etmek	 veya	 birinin	 Konservatuarla	 alâkasını	
kesmek	hususlarının	Belediye	Reisliğine	tarafımdan	bildirileceği’	musarrrahtır.	

Sâniyen-	Türk	Musikisi	icra	heyeti	sırf	bir	sanat	teşekkülünden	ibaret	olduğu	için	oraya	
müteallik	tâyinlerin	idarî	mahiyette	telâkki	edilmesi	ihtimali	yoktur.	

Sâlisen-	Muhtelif	teşerrüflerimizde	hattâ	son	telâkimizde	inhaları	başkasına	göndermeyip	
doğruca	zât-i	devletlerine	iysal	etmekliğim	emir	buyurulmuştur.	

Râbian-	 Şimdiye	 kadar	 tarafımdan	 yapılan	 inhalardan	 hiç	 birinin	 geri	 çevrilmediğini	
teşekkürle	anmaklığım	bir	vazifedir.	

İşte	bu	sebeplerden	dolayı	Tasvir	gazetesinin	neşrettiği	fıkraya	inanamadım.	Fakat	3	Şubat	
1948	 tarihli	 arizamda	 bahsettiğim	 çirkin	 muhaberenin	 yine	 Tasvir	 gazetesinde	 doğru	
olarak	 intişar	 ettiğini	 ve	 bu	 hususa	 dair	 yüksek	makamınızdan	 bir	 cevap	 alamadığımı	
düşünerek	 yukarıki	 iki	 haberin	 doğru	 olması	 ihtimalini	 derpiş	 etmek	 mecburiyetinde	
kaldım.	Doğruluk	veya	yanlışlık	bittabi	sizce	malûmdur.	

Bir	hakikati	hatırlatmama	müsaade	buyurunuz:	Hakkımda	ibraz	buyurduğunuz	hudutsuz	
itimada	 zerre	 kadar	 halel	 geldiğini	 hisseder	 etmez	 derhal	 çekileceğimi	 daima	
tekrarlamıştım.		

Eğer	 inhamın	 hıfza	 gönderildiği	 doğru	 ise	 artık	 hiçbir	 kuvvet	 beni	 Konservatuarda	
tutamıyacaktır.	Musikiye	olan	bağlılığım	haysiyet	ve	izzetinefis	duygusunu	unutturamaz.		
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Geçenlerde	mesai	 sistemimize	 uymıyan	 birkaç	 kişiyi	 icra	 heyetinden	 çıkarmadan	 önce	
mutad	 hilâfında	 keyfiyeti	 yüsek	 ittilaınıza	 arzetmiş	 ve	 bu	 muamelerden	 doğması	
muhtemel	gaileye	metanetle	karşı	koyacağımı	 ilave	ederek	mütalâanızı	sormuştum.	Bir	
kimseden	 maadası	 için	 mahzur	 görmediğinizi	 beyan	 buyurmanız	 üzerine	 icabedenler	
çıkarıldı.	Ve,	 tıpkı	 tahminim	veçhile,	gazetelerde	hakikate	büsbütün	muhalif	 isnatlar	ve	
iftiralar	 başladı.	 Hudutsuz	 itimadınıza	 nailiyetten	 emin	 olarak	 bu	 gürültüye	metanetle	
karşı	 koydum.	 Hatta	 bu	 neşriyatı	 tetkik	 için	 bir	 komisyon	 teşkil	 buyurmanızı	 da	 pek	
isabetli	buldum.	Zira	ne	yaptığımı,	niçin	yaptığımı	ve	her	zaman	müşabih	vaziyetlerde	aynı	
şeyi	yapmakta	tereddüd	etmiyeceğimi	biliyorum.	

Komisyonun	 da	 tetkik	 neticesinde	 bu	 kanaate	 varacağına	 kailim.	 Lakin	 şunu	 da	 itiraf	
etmeliyim	ki	dost	sandığım,	iyi	ahlâk	sahibi	zannettiğim,	kendilerine	ummadıkları	şahsi	
iyiliklerde	bulunduğum	yaşlı	başlı	kimselerin	benim	aleyhimde	nasıl	sevine	sevine	iftiralar	
icad	ettiklerini,	uydurma	bahanelerle	şahsıma	taarruz	etmekten	ne	kadar	zevk	aldıklarını	
gördükten	sonra	bu	işten	nefret	etmemekliğim	mümkün	olmadı.	Vakıa	hiçbir	hücum	sanat	
yolundaki	 azmi	 zayıflatamaz;	 fakat	 ahlâkı	 kendi	 ahlakımla	 taban	 tabana	 zıd	 olan	 bu	
sanatkarlara	temasa	mecbur	olmak	sevimli	bir	olay	değildir.	

Sanat	sahasını	kaplıyan	çirkâbın	ortasında	yalnız	sizin	temiz	itimadınıza	dayanıyordum.	
Şimdi	ise,	inhamın	hıfzı	haberi	doğru	olduğu	takdirde,	itimad	kalmamış	oluyor	ve	sanat	
sahasını	kendi	mukadderatına	terkedip	çekilmek	en	müstacel	ve	en	mühim	vecibem	halini	
alıyor.	 Zaten	 çekilmem	 hiçbir	 yeni	 harekete	 lüzum	 göstermeyecektir.	 Zira	 mukavelem	
henüz	yenilenmemiş	bulunuyor.		

Bugün	Konservatuarda	dört	dersim	var.	O	dersleri	son	olarak	verdikten	sonra	bir	daha	
Konservatuara	gitmiyeceğimi	arz	ve	mukavelemin	yenilenmemesini	rica	eder,	vazifekar	
bulunduğum	müddetçe	 hakikaten	 hudutsuz	 bir	 surette	 ibraz	 buyurduğunuz	 itimad	 ve	
müzaheretten	dolayı	en	samimi	teşekkürlerimi	derin	saygılarıma	terdifen	sunarım.	

İstanbul	Konservatuarı	İlmi	Kurul	Sabık	Başkanı	H.	Sadettin	Arel”	(Sanal,	1976a;	1976b)	

İstifa	 dönemin	 müzik	 insanları	 ve	 aydın	 kesimi	 arasında	 yankılar	 uyandırmıştır	 ki,	 konuyu	
yazanlardan	biri	de	Cumhuriyet’in	kültür	adamlarından,	edebiyatçı,	yazar	ve	aynı	zamanda	Türk	
Ocağı	 Sanat	 Kurulu	 Üyesi	 Hakkı	 Süha’dır	 (1895-1963).	 19	 Haziran	 1948	 tarihli	 Vakit-Yeni	
Gazete’de	“Hüseyin	Sadettin	Arel	ve	Musikimiz”	başlıklı	yazısı	bu	istifayı	farklı	bir	bakış	açısıyla	
ele	almaktadır:		

“Sadettin	Arel’in	çekilişini	öğrenince	sarsılmıştım.	Gazete	dedikoduları,	bin	bir	menfaat	
havasıyla	dönen	fırıldaklar,	şunun	keyfi,	bunun	arzusu,	ötekinin	hevesi,	ruhunun	‘vahyini	
duymuş	 bir	 ülkü	 kahramanının’	 umurunda	mı	 olur	 diyordum.	 İstifanameyi	 okuduktan	
sonra,	fikrim	değişti.	Üstadın	ayrılışına	hak	verdim.	Çünkü	bu	‘ayrılış’ın	kollarını	bağlayan	
resmi	 kayıtlardan	 bir	 kurtuluş	 demek	 olduğunu	 görmüştüm.	 Konservatuarı	 Hüseyin	
Sadettin	Bey’den	mahrum	edecek	bir	yola	girmek,	Türk	Musikisine	arka	yoldan	dolaşarak	
vurmak,	 fakat	 en	 derin	 yarayı	 açmak	 demekti.	 Üstad,	 bir	 yandan	 oradaki	 icra	
heyetlerinden	 kudret	 ve	 ciddi	 çalışmalar	 isterken,	 bir	 yandan	 da	 Türk	 musikisini	
metosuzluktan	 kurtarmak	 ve	 konservatuarda	 bu	 kuruluşun	 tedris	 köprüsünü	 kurmak	
yolunda	idi.	Türk	musikisine	düşman	olanları	en	çok	yıldıran	da	işte	bunlardı.	Sanıyorlardı	
ki	 üstad	 konservatuardan	 ayrılsa,	 ancak	 birbirine	 dayanarak	 ayakta	 durabilenler	
dağılacak	ve	tehlike	yıkılacak…Zeka,	kudret	boş	durur	mu	hiç?	İşte	sevinerek	öğreniyoruz	
ki,	 Hüseyin	 Sadettin	 Arel,	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 adıyla	 yeni	 bir	 müessese	
kurmuştur.	Kendisinden	feyz	almak	isteyenler	huzuruna	can	atmaktadırlar.	Buna	hiçbir	
entrika	mani	olamaz.	Orada	musikimizin	hem	nazariye	kısmı,	hem	de	enstrüman	kısmı	
gösteriliyor.	 ‘Yarın’ın	sanat	 terazisinde	diplomalar	dağıtılırken	Sadettin	Arel	 imzalıların	
ayrı	bir	kıymetle	yükseleceğinden	şüphem	yok.	Üstadın	belediye	malından	ayrılarak,	öz	
malına	dönüşü,	meğer	bir	musiki	bayramı	gibi	sevinçle	karşılanacak	bir	şeymiş.”	(Gezgin,	
1948)		
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Sonuç	olarak,	Arel	büyük	umutlar	ile	başladığı,	yeni	eğitim	yöntemleri,	ders	kitapları,	notalar	ve	
faaliyetler	ile	bilimsel	bir	zemine	oturtmaya	çalıştığı	görevinden	yukarıda	bahsedilen	sebepler	ile	
1948’de	 istifa	 etmiştir.	Onun	karşıtları	 hem	dönemin	 ‘Batıcı’ları,	 hem	de	bir	 yönteme	 ve	 kaba	
sığdırılamayan	 ‘Türk	 Müzikçiler’	 olmuştur.	 1954	 yılında	 bir	 ütopya	 olarak	 kaleme	 alacağı	
hayalindeki	Türk	Müziği	Konservatuarı	fikri	birinci	denemede	başarısız	olmuştur	(bkz.	Arel,	1954,	
s.	195-196;	Öztürk,	2018,	s.	1853-1873).	Bununla	birlikte	Arel	yedi	öğrencisine	konservatuardaki	
Türk	Musikisi	Nazariyatı	Dersleri’nin	beş	yıllık	bitirme	sertifikasını	vermeyi	de	başarmıştır	(Sanal,	
1976b).	7	

Arel’in	 istifası	 ardından	 kendisine	 Ercümend	 Berker,	 Laika	 Karabey	 ile	 Cüneyd	 Orhon	 (1926-
2006)	 da	 katılmıştır.	 Bununla	 birlikte	 1949’da	 kuram	 öğretmenliğine	 atanan	 Şefik	 Gürmeriç	
(1904-1967)	 derslerinde	 Arel’in	 görüşüne	 bağlı	 kalmıştır.	 İlmî	 Kurul	 Başkanlığına	 1949	
başlarında	 getirilen	 Şerif	Muhiddin	Targan	 (1892-1967)	 iki	 yıl	 sonra	 1951’de	 ayrılınca	 yerine	
Refik	 Fersan	 (1893-1965)	 atanmıştır	 (Oransay,	 1973,	 s.	 247).	 Arel	 ve	 Targan’ın	müdürlükleri	
sürecinde	konservatuarda	Türk	müziği	bölümü	eğitim	kadrosundaki	isimleri	şöyle	sıralayabiliriz:	
Sadettin	Arel,	Laika	Karabey,	Şefik	Gürmeriç,	Münir	Nurettin	Selçuk	(1900-1981),	Nevzat	Atlığ	
(1925),	Mefharet	Yıldırım	(1919-1998),	Halil	Bedi	Yönetken(1899-1968),	Naime	Batanay	(1893-
1981),	Mustafa	Nafiz	Irmak	(1904-1975),	Dürdane	Altan	(Paçacı,	1994,	s.	19).	Arel’in	istifasından	
10	 yıl	 sonra	 Nevzat	 Atlığ	 23	 Eylül	 1958	 yılında	 “Yeniden	 yuvaya	 döndüm”	 dediği	 Belediye	
Konservatuarı’nda	 öğrenci	 sayısına	 göre	 eksik,	 ama	 her	 biri	 birbirinden	 kıymetli	 öğretmen	
kadrosuyla	 görev	 yaptığını	 belirtmiştir.	 Yukarıdaki	 isimlere	 ek	 olarak	 Şive	 Ölmez,	 Muazzam	
Neriman	Sepetçioğlu,	Melahat	Pars	(1918-2005)	ve	Süheylâ	Altmışdört’ten	(1948)	söz	etmiştir	
(Balcı,	2005,	s.	195).	

Türk	müziği	 için	her	biri	mihenk	taşı	olan	bu	kıymetli	 isimlerin	tedrisatından	geçip,	büyük	bir	
çoğunluğu	da	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	kurucu	ve	eğitim/öğretim	kadrosunda	
yer	 alan	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’ndan	 yetişmiş	 sanatkârları	 da	 şöyle	 sıralayabiliriz:	
Vecihe	Daryal	(1908-1970),	Bekir	Sıtkı	Sezgin	(1936-1996),	İnci	Çayırlı	(1953),	Tülin	Yakarçelik	
(1940),	Tülin	Korman	 (1937-2018),	Naime	Batanay,	Abdi	Coşkun	 (1941),	Özdal	Orhon	 (1941-
1986),	Ayla	Büyükataman	(1939),	Nigar	Galip	Ulusoy	(1890-1066),	Mehmet	Münir	Kökten	(1882-
1969),	Haydar	Sanal,	Ercümend	Berker,	İrfan	Özbakır	(1926-2003),	Kasım	İnaltekin	(1925-2005),	
Tarık	Kip	(1927-2000),	Doğan	Ergin	(1941-1998)	(Oransay,	1983,	s.	1503).		

2.1.	Üniversite	Korosu		

Arel,	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	 İlmî	 Kurul	 Başkanlığı	 sırasında	 konservatuarın	 Türk	
Musikisi	İcra	Heyeti	Şefliği	ve	nazariyat	öğretmenliğine	öğrencisi	Ercümend	Berker’i	getirmiştir.	
Daha	önce	İstanbul	Üniversitesi	Üniversite	Korosu’nu	(1942)	ve	Üniversiteliler	Müzik	Derneği’ni	
(1946)	kurmuş	olan	Berker,	Üniversite	Korosu’nu	da	1948	yılına	kadar	yönetmiştir.	Bu	koronun	
Türk	 müziğinde	 kurumsallaşmaya	 giden	 yolda	 Belediye	 Konservatuarı’yla	 birlikte	 önemli	 bir	
adım	olması	ve	dönemsel	aktörlerinin	de	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’na	giden	
yolda	aynı	aktörler	olması	sebebiyle	çalışmamızın	bu	bahsinde	yer	almaktadır.	

Türk	müziği	eğitimi	ve	icrasının	resmi	kanallarda	desteklenmediği	ve	bu	müziğin	Arap,	Bizans,	
Yunan	 ve	 Fars’a	 mal	 edildiği	 dönemlerde	 Üniversite	 Korosu	 ile	 eğitimli	 Türk	 müziği	
mensuplarının	 artması	 aslında	 görünmeyen	 bir	 soğuk	 savaş	 döneminin	 önemli	 atılımlarıydı.	
Güntekin	bu	durumu	Türk	kültürünün	köklerinin	Eski	Yunan’a	dayandırılması	çabalarının	devam	
ettirildiği	konusunda	söylentilerin	-alttan	alta-	ortalıkta	dolaştığı	günler	olarak	ifade	etmektedir.	
Resmi	ideolojinin,	konservatuarlarda	ve	okullarda	Türk	musikisi	eğitimi	diye	bir	bahsin	adını	bile	
geçirmeyen	 belirgin	 tavrına	 rağmen,	 İstanbul	 Üniversitesi’nin	 öğrencileri	 bu	 tavra	 cesur	 ve	
cüretkâr	bir	tepkiyle	ortaya	çıkıyor	ve	ciddi	bir	kurumlaşmanın	ilk	adımını	atıyorlardı.	1975’lere	
gelindiğinde	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kurulmasında	öncü	rolü	üstlenecek	
olan	 -o	 zaman	 hukuk	 fakültesi	 öğrencisi-	 Ercümend	 Berker,	 bu	 topluluğu,	 geleceğin	
politikacılarından	 Ahmet	 İhsan	 Kırımlı	 (1920-2011)	 ve	 Fulya	 Akaydın	 (1908-1975)	 gibi	
arkadaşlarının	yardımlarıyla	kurmuştur.	Sadettin	Arel	ve	Dr.	Suphi	Ezgi	(1869-1962)	gibi	musiki	

 
7	Bu	öğrencilerden	başlıcaları	Laika	Karabey,	Ercümend	Berker,	Haydar	Sanal,	Süleyman	Eral,	Rafet	Kayserillioğlu’dur.	
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bilginlerinin	de	zaman	zaman	dersler	verdikleri	Üniversite	Korosu’nun	yönetiminden,	çok	kısa	bir	
müddet	sonra	Ercümend	Berker	ayrılmış	(1948),	dağılan	Üniversite	Korosu’nu	tekrar	toparlayıp	
yeniden	yapılandıran	ve	koroya	hayatiyet	kazandıran,	1946-47’lere	kadar	koronun	orkestrasında	
da	 keman	 çalmış	 olan	 Nevzat	 Atlığ	 olmuştur	 (Güntekin,	 2012,	 s.	 28,	 29).	 17	 Nisan	 1948’de	
Eminönü	Halkevi’nde	verilen	ilk	konser	başarısı	ardından	Üniversite	Talebe	Birliği	gibi	o	dönemin	
önemli	 ve	 etkili	 sivil	 toplum	 kuruluşunun	 çatısı	 altında	 örgütlediği	 Üniversite	 Korosu’na	
üniversiteli	 gençliğin	katılımı	gitgide	artmıştır	 (Güntekin,	2012,	 s.	34).	Üniversite	Korosu	genç	
kitleleri	 Türk	 müziği	 çatısı	 altında	 birleştirmesinin	 yanı	 sıra,	 Türk	 Müziği	 icrasının	 devlet	
katındaki	temsiline	de	vesile	olmuştur.		

3.	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği	

Arel’in	İstanbul	Belediye	Konservatuarı’ndan	yukarıda	tarihsel	belgeler	doğrultusunda	anlatılan	
istifasından	 sonra,	 devlet	 desteğinden	 yoksunluklar	 içerisinde	 evini	 bir	 konservatuar	 gibi	
kullandığı8	ve	öğrencilerini	burada	yetiştirdiği	bilinmektedir.	Haydar	Sanal	konuyla	ilgili	olarak	
Arel’in	hedefinden	bir	an	olsun	vazgeçmediğini	ve	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği’nin	
kuruluşunu	anlatmıştır:9	

	“Arel,	istifasından	bir	süre	sonra	öğrenimimizin	yarıda	kalmaması	için	evinde	bizlere	ders	
vermeğe	 başladı.	 Konservatuardaki	 dördüncü	 ve	 beşinci	 sınıf	 öğrencileri	 haftanın	
muayyen	 günlerinde	 hocanın	 Şişli	 Küçükbahçe	 Sokak	 3/1	 numaralı	 evine	 devam	
ediyorduk.10	Derli	toplu	fakat	küçük	bir	ev	olan	burada	bir	odayı	rahatça	dolduruyorduk.	
Birkaç	ay	dersler	bu	minval	üzerine	giderken,	Türk	Musikisi	davasının	bir	evin	küçük	çatısı	
altına	 sığdırılamayacağı,	 mes’elenin	 topluma	 maledilmesi	 ve	 bu	 yolda	 çalışmaların	 ve	
mücadelenin	sürdürülmesi	gerçeği	kendini	her	geçen	gün	daha	şiddetle	hissettiriyordu.	
Ev	 derslerinde	 armoni	 dersi	 başköşeyi	 alıyordu.	 Nihayet	 beklenen	 kuruluş	 kuruldu.	
Teşebbüs	 Hüseyin	 Sadettin	 Arel	 ve	 onun	 başlıca	 yardımcılarından	 Laika	 Karabey’den	
geldi.	İsim	Arel’indir:	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği.	Dernek	bir	Konservatuar	
kurulana	kadar	bir	Türk	Musikisi	Konservatauarı’nın	bütün	görevlerini	yükleniyor	ve	bu	
görevleri	yerine	getirmeyi	hedef	ittihaz	ediyordu.”	(Sanal,	1976d)	

 
8	 Sanal,	 Arel’in	 evinde	 öğretimini	 yaptığı	 “ileri	 solfej”	 derslerinde	 solfej	 kitabının	 tamamını	 öğrencilerinin	 yanında,	
kucağına	aldığı	bir	 taş	tahtaya	yazarak	hazırladığını,	öğrencilerinin	Türk	musikisi	solfeji	alıştırmalarını	ders	günleri	
Arel’in	dikte	ettirmesi	 ile	yazdığını	anlatmıştır.	 “…Kendisi	düzeltmesi	kolay	olan	bu	taş	 tahtadan	alıştırmaları	sonra	
temize	çekerdi.”	(Sanal,	1976f)	
9	Musiki	Mecmuası’nda	verilen	konservatuara	ait	ders	programı	ve	üyelik	koşullarını	içeren	ilan	şu	şekildedir:		

“Beşiktaş’ta	Hayrettin	İskelesinde,	17	numaralı	binanın	hususi	dairesinde.	Türk	Musikisi’nin	hem	nazariyatını,	
hem	 de	 ameliyatını	 ilmî	metodlarla	 tedris	 eden	 ve	 bilgili	 bestekârlar,	 değerli	 icrakârlar	 yetiştirmeyi	 gaye	
ittihaz	 eden	 tek	 konservatuarın	 programı	 en	 iptidaî	 mertebeden	 en	 yüksek	 mertebeye	 kadar	 şöyle	
kademelendirilmiştir:	Mükemmel	solfej,	sazendelik,	hanendelik,	her	türlü	klâsik	Türk	Musikisi	eserleri,	yeni	
saz	ve	söz	eserleri,	polifonik	eserler;	Türk	Musikisi’nde	aralıklar,	basit	makamlar,	geçki,	mürekkeb	makamlar,	
şed	makamlar,	 küçük	ve	büyük	bütün	usuller;	Türk	Musikisi	 tarihi,	 batı	musikisi	 tarihi,	Türk	Musikisi’nde	
armoni,	kontrpuan,	füg,	bestekârlık,	prozodi,	sazlar	bilgisi,	orkestra	bilgisi.	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	
derneğine	aslî	üye	kaydolunanlara	bütün	bu	dersler	ÜCRETSİZ	verilir.	Derneğe	üye	kaydolunmak	için	idare	
meclisinin	kararını	almaktan	başka	bir	şart	yoktur.	Aslî	üyeler	ayda	beş	liradan	on	liraya,	yardımcı	üyeler	ayda	
bir	liradan	beş	liraya	kadar	aidat	verirler.	Genel	kurula	iştirâk	etmek	hakkı	aslî	üyelere	mahsustur.	Aidatın	
miktarı,	herkesin	haline	göre	idare	meclisince	tesbit	edilir.	Aslî	üyeler	ücretsiz	ders	almakla	beraber,	ayrıca	
derneğin	kendi	üyelerine	mahsus	 sık	 sık	vereceği	konserlere	ücretsiz	 gelmek,	umum	 için	verilecek	ücretli	
konserlerin	ücretinden	ve	derneğin	muhtelif	yayınları	bedelinden	yüzde	elli	tenzilâtla	istifade	etmek	hakkına	
da	mâliktirler.	Dernek	aralık	ayı	iptidalarında	bir	konser	hazırlamaktadır.	Müracaat	Yeri:	Beşiktaş’ta	Hayrettin	
İskelesinde	17	numaralı	binanın	hususî	dairesi”	(MM,	1948a,	s.27)		

10	Musiki	Mecmuası’dan	alıntılanan	derneğin	çeşitli	çalışma	mekanlarından	örnekler:	1	Aralık	1952	tarihli	58.	sayıda	
konservatuarın	mekân	değiştirdiği,	önce	Aksaray’daki	Türk	Ocağı	binasına,	1	Ekim	1953	 tarihli	68.	 sayıda	 ise	Türk	
Ocağı’ndan	Halk	Partisi	Beşiktaş	Akaretler’deki	binasına	taşındığı	bilgisi	verilmiştir	(MM,	1952,	s.315;	MM,1953,	s.245).	
1	Ocak	1956	tarihli	sayıda	(95/1)	İleri	Türk	Musiki	Konservatuarı	tanıtım	ilanında	çalışma	mekanı	olarak	“Beşiktaş,	
Akaretler	Spor	Caddesi	50	no’lu	binanın	üst	katında	pazar	günleri	saat	10’dan	19’a	kadar	ve	salı	günleri	16’dan	20’ye	
kadar	çalışılmaktadır”	ibaresi	kullanılmıştır	(MM,	1956a,	s.32).	1	Ağustos	1957	tarih	114/20	no’lu	sayıda	da	çalışma	
mekanı	“Taksim	Atatürk	Lisesi	pazar	günleri	saat	10’dan	15’e	kadar..”	ifadesiyle	bildirilmiştir	(MM,	1957,	s.191).		
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İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği	iç	tüzüğü	Musiki	Mecmuası’nın	13	ve	14.	sayılarında	
yayınlanmıştır.	Kuruluş	ilanı	‘Yeni	Açılan	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı’	başlığı	altında	Musiki	
Mecmuası’nda	şöyle	verilmiştir:	“H.	Sadettin	Arel,	Ord.	Prof.	Salih	Murad	Uzdilek,	Lâika	Karabey	
ve	arkadaşları	tarafından	yeni	açılan	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	faaliyete	başlamıştır”	(MM,	
1948b,	s.	28).	Laika	Karabey	1	Kasım	1948	tarihli	9.	sayının	Konuşma	Köşesi	bölümünde	İleri	Türk	
Musikisi	Konservatuarı	Derneği’nin	18	Ekim	1948	Cuma	günü	saat	18.00’deki	ilk	konseri	öncesi	
Haydar	Sanal’ın	yaptığı	açılış	konuşmasını	aynen	paylaşmıştır:		

“…	Her	türlü	inkişaf	ve	terakkiye	kabiliyeti,	riyazî	bir	katiyetle	sabit	olan	millî	musikimizi	
bu	 acı	 sefaletin	 ortasında	 bırakmaya	 eğer	 gönlümüz	 razı	 değilse	 onu	 kurtarmak	 ilk	
vazifemiz	 olmalıdır.	 İşte	 memleketimizin	 bu	 vâdide	 en	 salâhiyetli	 simalarından	 olan	
kıymetli	 reisimiz	 Sadettin	Arel’in	 esirgemedikleri	 şahsî	 fedakârlıkları	 ve	hocamız	 sayın	
Laika	 Karabey’in	 ödenmez	 hizmetleriyle	 kurulan	 ‘İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	
Derneği’	bu	ilk	vazifenin	ifası	yolunda	atılan	ilk	adımdır.	İlk	adım!	Çünkü	bunu	daha	mühim	
adımlar	 takib	 etmelidir	 ve	 edecektir.	 İleriliğin	 sonu	bulunmadığı	 için	 şimdiki	durumun	
ilerisine	varılınca	hedef	daha	ötesi	olacak	ve	dernek	kendi	adından	aldığı	hızla	gözünü	
daima	ileriye	dikecektir…	Milli	musikimizin	candan	sevenlerin	elbirliğiyle	bu	işe	yardım	
etmeleri	kendi	sevgilerinin	icabıdır.	Yardım	nasıl	olur?	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	
hiçbir	 maddi	 istifade	 kasdı	 olmayarak	 tesis	 edildi.	 Başlıca	 gayesi	 Türk	 Musikisi’ni	
ilerletecek	 dünya	 çapında	 bilgili	 bestekârlar	 yetiştirmek,	 bunların	 eserlerini	 okuyup	
çalabilecek	 iktidarda	 metodlu	 icrakârlar	 vücuda	 getirmek	 ve	 nihayet	 bütün	 o	 eserleri	
zevkle	ve	anlayışla	dinleyebilecek	ilgi	ve	bilgiye	sahip	halk	kütleleri	hazırlamaktır.	Dernek	
bir	taraftan	bu	maksatla	neşriyat	yapmak,	konserler	vermek	gibi	faaliyetlerde	bulunurken	
öte	yandan	da	asil	üyelere	ücretsiz	olarak	ilmi	ve	amelî	surette	en	iptidai	mertebeden	en	
yüksek	 mertebeye	 kadar	 saz	 ve	 söz	 öğretmekte,	 yani	 bestekârlarla	 icrakârları	
yetiştirmektedir.	Takdim	ettiğimiz	davetnamelerde	işaret	edildiği	gibi,	bugünkü	konser,	
‘İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı’	derneği	 tarafından	yapılacak	 işlerin	bir	örneği	değil,	
ancak	 Türk	 Musikisi’ni	 sevenlerin	 şu	 çatı	 altında	 tanışmalarına	 vesile	 olacak	 bir	
mukaddimesidir.	Konserimizi	bu	mahiyette,	telâkki	buyurmanızı	dileriz.”	(Karabey,	1948,	
s.	8)	

Ercümend	 Berker	 ise	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı’nın	 kuruluşunu	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’na	bağlayarak	aktarmaktadır.	Berker	müzikolog	Sadettin	Arel’in	ulusal	kültürün	
soylu	ve	güçlü	bir	değeri	olan,	ancak	yüzyıllar	boyunca	dar	bir	çevre	içinde	ustadan	çırağa	geçen,	
gizli	bir	fen	ve	sanat	halinde	kıskançlıkla	gizlenen	Türk	müzikolojisini	çağdaş	metodolojiye	göre	
düzenlediğini	bildirmiş,	Arel’in	deyimiyle	“işporta	matahı”	halinde	isteyenin	yararına	sunmuştur.	
Böylece,	Türk	musikisinin	örgün	ve	yaygın	eğitiminin	kurulması	için	gerekli	zemini	hazırladığını	
vurgulamaktadır	(Berker,	1985).	

İleri	 Türk	Musikisi	 Konservatuarı	Derneği’nin	 kurucuları	 arasında	Hüseyin	 Sadettin	Arel,	 Ord.	
Prof.	 Salih	 Murad	 Uzdilek	 (1891-1967),	 Laika	 Karabey,	 bir	 avukat,	 Milli	 Kalkınma	 Partisi’nin	
Başkanı,	 Milli	 Kalkınma	 Partisi’nin	 genel	 sekreteri	 yer	 almıştır.	 Haydar	 Sanal,	 Arel’in	 Laika	
Karabey’e	 Türk	 Musikisi	 nazariyatı	 dersini,	 koro	 şefliğini	 ve	 Musiki	 Mecmuası	 yönetimini,	
kendisine	ise	koronun	korepetitörlüğünü,	şef	yardımcılığını	ve	sonraları	Türk	Mmusikisi	solfeji	
dersini	teslim	ettiğini	de	teyit	etmektedir	(Sanal,	1976d).	

Gültekin	 Oransay	 ek	 olarak	 derneğin	 yılda	 birkaç	 dinleti	 verdiğini,	 İstanbul	 Radyosu’nda	
programlar	sunduğunu,	birkaç	kez	Ankara’da	da	faaliyet	gösterdiğini	bildirmiş11,	konservatuarda	
öğretilen	 konuları	 şöyle	 sıralamıştır:	 Nota,	 remileme	 (solfej),	 kuram	 (aralık,	 makam,	 usul	
bilgileri),	musiki	 tarihi,	 uyum	 bilgisi	 (harmoni),	 kontrapunt	 (kontrpuan),	musiki	 çözümlemesi	
(tahlil),	füg,	söz-musiki	uygunluğu	(prosodie),	çalgılama,	orkestralama.	Dernekte	yetişenler	için	
verdiği	liste	şöyledir:	Âdil	Akbay	(1928),	Akın	Özkan	(1934	-2007),	Nevzat	Yalçınsu	(1934),	Tülin	

 
11	Yapılan	etkinliklerden	örnekler:	Küçük	Tiyatro	dinletisi	(28	Nisan	1953),	Uluslararası	22.	Doğubilimciler	Kongresi	
açıklamalı	dinletisi	 (21	Eylül	1951),	24	perdeli	 sistemde	çok	sesli	 eser	dinletisi	 (17	Aralık	1948),	Hüseyin	Sadettin	
Arel’in	Sabâ	Kanon’u,	tanbur	ve	keman	ile	Gönülden	Gönüle,	Dua,	Karcığar	Sonatin	ve	Bayram	adlı	eserlerin	dinletisi	(25	
Mart	1952).	
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Yakar	 (1940),	 Eyüp	 Uyanıkoğlu	 (1938-2004),	 Cinuçen	 Tanrıkorur	 (1938-2000),	 Dr.	 Teoman	
Önaldı	(1969),	Rüştü	Eriç	(1912-2007),	Necdet	Varol	(1925-2020),	Tarık	Kip	(1927-2000),	Şekip	
Ayhan	Özışık	(1932-1981),	Nihad	Adlim	(1932),	Sadun	Aksüt	(1932)	(Oransay,	1973,	s.	253-254).	

İleri	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Derneği’nin	etkinlik,	konser	ve	konferanslarıyla	birlikte	
ilgili	 kitleyeen	 önemli	 ulaşma	 yolu	Musiki	Mecmuası’dır	 (Bkz.	 Dipnot	 3).	 Dergi	 derneğin	 yayın	
organı	 olarak	 önemli	 roller	 üstlenmiş,	 akademik	 ve	 güncel	 tartışmalar	 ile	 birlikte,	 derneğin	
hocalarının	yazı	ve	ders	notlarına	yer	veren,	derneğin	faaliyetlerini	duyurduğu	medya	aracı	olarak	
önemli	 işlevlere	 sahip	olmuştur.	Derginin	Arel’in	düşünce	 ve	 söylemlerine	bağlı	 kalarak	 yayın	
hayatına	devam	ettiği	218.	sayının	kapağındaki	giriş	yazısında	da	örnek	olarak	görülebilmektedir	
(Şekil-2).		

	
Şekil-2:	Musiki	Mecmuası	218.	sayı	kapağı	(MM,	1966a,	s.1)	

	
Dergide	yer	alan	yazılara	başka	bir	örnek	de	Ercümend	Berker’in	Sadettin	Arel’in	birinci	ölüm	
yıldönümü	için	kaleme	aldığı	“İstanbul	Radyo	Konuşması”	başlıklı	yazısıdır:		

“Ben	musikiden	teselli	bekledim	o	bana	saadet	verdi-	sözü	ağzından	düşmezdi.	Bu	saadet	
ölünceye	 kadar	 onu	 feragatli	 bir	 aşk,	 tükenmez	 bir	 şevk	 ve	 sarsılmaz	 bir	 iman	 içinde	
yaşattı,	 hissetti,	 düşündü	 araştırdı,	 ispat	 etti	 ve	 yaydı,	 bütün	 ömrünü	 verdiği	 emekleri	
kıymetlendirmeyi,	maddeye	tahvil	etmeyi	aklına	getirmeden	eşsiz	bir	cömertlikte	yaydı.	
Onun	ektiği	tohumların	filizleri	bugün	musiki	ufkumuzun	çorak	manzarasını	değiştirmeye	
başlamıştır…”	(Berker,	1956,	s.	138)		

Aynı	sayının	“Birinci	Yıl	İntibaları”	başlığı	altındaki	yazıda	ise	birinci	vefat	yılı	etkinliğinin	İTÜ’de	
yapıldığını	 görmekteyiz:	 “8	Mayıs	1956	günü,	 İstanbul	Teknik	Üniversite	konferans	 salonunda	
O’nun	için	bir	anma	töreni	yapıldı.	Haydar	Sanal	ve	arkadaşları	tarafından	O’nun	bazı	eserleri	icra	
edildi.	 Programın	 ikinci	 kısmında	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 topluluğu	 Laika	 Karabey	
yönetiminde	O’nun	eserlerini	icra	ettiler”	(MM,	1956b,	s.141).	Arel’in	vefat	yıl	dönümlerine	denk	
gelen	 sayılar	 hep	 ona	 atfedilmiş	 ve	 benzer	 makale,	 yazı	 ve	 denemeler	 derginin	 yayın	 hayatı	
boyunca	devam	etmiştir.	

Buraya	kadar	aktardığımız	söylemlerden,	konservatuarın	yenilikçi	bir	hedefle,	eğitim,	öğretim,	
teori	 ve	 uygulamada	 yeni	 yöntemlerle	 ve	 çalgılar	 için	 hazırlanacak	metotlarla	 adındaki	 “İleri”	
sıfatına	 layık	 olmak	 üzere	 kurulduğu	 anlaşılmaktadır.	 Örneğin	 ilk	 konser	 öncesinde	 derneğin	
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geleneksel	konser	 icrasından	 farklı	bir	bakış	açısıyla	yoluna	devam	edeceği	de	vurgulanmıştır.	
Çünkü	 okulun	 amacı	 “geleneksel”	 değil,	 “yeni”	 yöntemler	 ve	 arayışları	 sunmaktır.12	 Bununla	
birlikte	 dönemin	 çeşitli	 yayın	 organlarında	 ve	 müzik	 çevrelerinde	 konservatuarı	 kötüleyen,	
karalamak	 isteyen	 kampanyalar	 kuruluşundan	 itibaren	 devam	 etmiş,	 gerek	 Batı	 müziği	
hayranları,	gerekse	eğitimde	yeni	yöntemlere	karşı	radikal	Türk	müzikçileri	ve	ayrıca	dönemin	
müzik	 piyasasında	 icracı	 olan	 kişiler	 konservatuar	 hakkında	 olumsuz	 tavırlarını	 gözler	 önüne	
sermişlerdir.	Örneğin	Burhanettin	Ökte	(1904-1973)	yönetimindeki	Türk	Musikisi	Dergisi’nin	1	
Mart	1949	tarihli	ve	17	numaralı	nüshasında	konservatuvar	 için	eleştirel	 ifadeler	yer	almış	ve	
Musiki	 Mecmuası’nın	 1	 Nisan	 1949	 tarihli	 14	 numaralı	 sayısındaki	 makalelerin	 tümü	 bu	
eleştirilere	cevap	vermek	üzere	yazılmıştır.	15.	sayıda	bir	cevap	da	Hakkı	Süha’dan	gelir:	“Şu	bir	
yıllık	 tahsil	 sahipleri,	 kırk	 yıllık	 alaylı	 sazendelerimizden	 daha	 güzel	 nota	 okuyorlar	 ve	 perde	
basıyorlardı.	Dersler,	şehrin	dört	uzak	köşesinden	koşup	gelmiş	gençleri,	kutsal	bir	mabed	havası	
içinde	 topluyor.	 Öğrenmek	 aşkının	 enginliğini	 ve	 bu	 enginliğin	 disiplinli	 bir	 ahenkle	 nasıl	
birleştiğini	orada	gördüm”	(Gezgin,	1949,	s.	9).	Aynı	yazının	son	pasajında	Türk	müziğinin	kendi	
içindeki	 birincil	 derece	 ilgililerinin	 karşı	 karşıya	 gelmesi	 hakkında	 Hakkı	 Süha’nın	 oldukça	
manidar	 kıssası	 bulunmaktadır:	 “Orman’a	 -Dağlardan	 kopan	 rüzgâr	 hızlana	 hızlana	 fırtına,	
kasırga,	 tayfun	olacak	 ve	 sizi	 yerlere	 serecek-	 demişler,	Orman	 gülmüş:	 -Ne	 kadar	 sert	 eserse	
essin,	eğilen	dallarım	üstünden	kayar	gider!-	cevabını	vermiş.	Ama	bir	gün	baltanın	icat	edildiğini	
işitince	Orman	korkmuş,	ürkmüş,	feveran	etmiş.	-Eyvah!	Baltanın	sapı	bizden-”	(Gezgin,	1949,	s.	
10)		

Folklor	uzmanı,	saha	araştırmacısı	ve	müzik	insanı	Sadi	Yaver	Ataman	(1906-1994)	ise	4	Kasım	
1955	 tarihli	 Tan	 Gazetesi	 yazısında	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği’ne	 başka	 bir	
pencereden	bakmış,	okulun	gerçek	sanat	ışığı	altında	bir	ilim	ve	kültür	kaynaşması	kimliğinden	
bahsetmiş	ve	konuyu	halk	müziği	çalışmaları	açısından	da	ele	almıştır:		

“Türk	Musikisinde	 toplu	 söyleme	 an’anesini	 (unison	 koro)	 standart	 bir	 üslup,	 tavır	 ve	
ahenk	 ile	 teessüs	 ettiren	 çalışma	 tarzında,	 çok	 sesliliğe	mütemayil	 bir	 yenilik	 hissi	 ile	
çalışan	 bu	 topluluğun,	 Merhum	 Sadettin	 Arel’in	 Ekolü	 dâhilinde	 polifonik	 küçük	
hareketlerle	bizim	halk	musikisinde	yaptığımızı	sanât	musikisinde	tatbik	etmek	suretiyle	
bir	 çığır	 açması	 her	 vakit	 mümkündür.	 Laika	 Karabey’in	 zevkinin	 de,	 bilgisinin	 de,	
prensiplerinin	de	bunu	icab	ettireceğini	sanıyorum.”	(Ataman,	4	Kasım	1955)		

4.	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’na	Doğru	

İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı’nın	yayın,	konferans,	konser,	eğitim	gibi	faaliyetlerine	rağmen,	
dönemsel	koşullar	ve	yoksunluklar	 içerisinde	Arel’in	hayalindeki	konservatuar	düşüncesini	ne	
kadar	karşıladığını	tespit	etmek	güçtür.	Arel	vefatından	bir	yıl	kadar	önce	Musiki	Mecmuası’nda	
Türk	 müziğinin	 hayal	 ettiği	 mevkiye	 gelemediğini	 ve	 teknik	 gelişmelerden	 mahrum	 kaldığını	
bildiren	 bir	 yazı	 dizisi	 kaleme	 almıştır.	 “Bu	 Bir	 Başka	 Alem”13	 başlıklı	 “ütopik”	 ve	 “hayallerin	

 
12	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği’nin	 ilk	 konserlerinden	 birini	 dinleyiciler	 arasındaki	 Dr.	 Osman	 Şevki	
Uludağ	anlatıyor:		

“İstanbul	 Konservatuarı’nda	 kemanların	 yaylarına	 verilemeyen	 intizam	 burada	 küçük	 kemençe	 yaylarına	
verilmiş.	Üç	mızrab,	tanburun	telleri	üzerinde	üstten	alta	alttan	üste	aynı	istikamette	işliyor.	Yirmiye	yakın	ses	
içinde	demetten	fırlamak	istidâdını	gösteren	eser	yok.	Hepsi	tek	ses	halinde	birleşmiş.	Kimse	önünde	notaya	
kendiliğinden	bir	süs	ilave	etmiyor.	Garip	ki	bu	güzel	ve	şirin	intizamın	idarecisi	de	yok.	Ne	çifte	nağra	gibi	
kudüm	çalan	var,	ne	de	defin	sinesine	karmakarışık	fiske,	şamar,	sille	yumruk	atan.	Heyete	sazı	ile	iştirak	eden	
Laika	Hanımefendinin	bir	 bakışı	 herşeyi	 hallediyor.	 Ve	 bu	 intizam	karşısında	üstad	Hüseyin	 Sadettin	Arel	
memnun…”	(Uludağ,	1948,	s.	18-19)	

13	“Uzunca	sayılabilecek	bu	yazı	dizisinde	Arel,	Türk	mûsikîsinin	bütün	meselelerinin	halledildiği	bir	ütopya	adasından	
bahseder.	Yazı	dizisi,	ütopyacı	metinlerde	temel	bir	tema	olarak	kullanılan	bir	vapur	seyahati	üzerine	kurgulanmıştır	
ve	bilinmeyen	bir	adaya	varılmasıyla	beraber	halledilmiş	Türk	mûsikîsi	hikâyesi	de	başlamış	olur.	Arel’in	bu	kurmaca	
anlatısı,	 temel	 fikir	 ve	 tarz	 olarak,	 Türk	 mûsikîsini	 konu	 edinmiş	 bir	 Thomas	 More	 (2000,	 2015)	 uyarlaması	
görünümündedir.	Arel,	notalamadan	makamların	adlandırılmasına	varıncaya	kadar	bu	bilinmeyen	adada	yapılanları	
övgüyle	anlatır	ve	en	sonunda	da	gittiği	yerin	adını,	okuyucuya,	şu	ifadelerle	bildirir:	 ‘Şimdi	bir	düğümün	çözülmesi	
kalıyor:	Bazı	tanıdıklarım	yazımda	bahsettiğim	memleketin	neresi	olduğunu	sordular.	Kimisi	Kıbrıs	mı,	kimisi	İspanya	
mı…	diye	tahminlere	kalktı.	Hepsine	birden	söyleyeyim	ki	gittiğim	memleketin	adı	şudur:	UTOPİA”	(1954,	s.	260,	akt.	
Öztürk,	2018,	s.	1857)	
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gerçeğe	dönüştüğü”	dizide,	yurt	dışında	gittiği	bir	şehirde	Türk	Müziği	Konservatuarı	kurulmuş	
ve	gerek	icra,	gerekse	eğitimde	yenilikçilik	anlayışıyla	yapılandırılmıştır.	Okulun	müdürü	Arel’i	
Türk	 müziği	 konserlerine	 davet	 etmiştir.	 Buradaki	 üçüncü	 konserde	 “Türk	 çalgıları”	
orkestrasında	20	tane	soprano	kemençe,	15	tane	alto	kemençe,	10	tane	tenor	kemençe,	5	tane	bas	
kemençe,	4	tane	kontrbas	kemençe,	15	ney,	5	girift,	2	kudüm,	8	def,	4	kanun,	2	santur	vardır	(Arel,	
1954,	s.	195,	akt.	Çolakoğlu	Sarı,	2020,	s.	82-83).	

Seçtiği	öğrencilerine	evinde,	hiçbir	karşılık	beklemeden	bir	ömür	boyu,	önceleri	haftada	iki	gün,	
sonraları	 yalnız	 cumartesi	 günleri	 ders	 veren	 ve	 akademik	musiki	 toplantıları	 yapan	 Arel,	 bu	
hareketini	İzmir’de	bulunduğu	yıllarda	da	sürdürmüştür.	Türk	musikisi	alanında	yetişmiş,	 isim	
yapmış	pek	çok	sanatkâr,	Arel’in	bu	akademik	 toplantılarından	yararlanarak	yetişmiştir	ki,	evi	
ayrıca	çağının	ilim	ve	sanat	insanlarının	da	uğrak	yeri	olmuştur	(Özalp,	2000,	s.	188).		

İşte	 Arel’in	 ütopyasını	 vefatından	 20	 yıl	 sonra	 gerçekleştirecek	 ekip	 onun	 öğrencileri,	 onun	
yetiştirdikleri	içerisinden	çıkmıştır.	

Haydar	 Sanal’a	 göre	 “Arel’in	 öğrencilerini	 1943’ten	 evvelkiler	 ve	 sonrakiler	 olarak	 iki	 bölüme	
ayırmak	yerinde	olur.	1943’ten	evvelkilerin	bir	kısmı	batı	musikisinin	hizmetine	girmiş,	bir	kısmı	
da	 Türk	 Musikisi	 akımı	 içinde	 ‘Arelciliği’14	 inkar	 etmişlerdi.	 1943’te	 İstanbul	 Belediye	
Konservatuarı’nda	Türk	Musikisi	 nazariyatı	 dersleri	 başladıktan	 sonra	Türk	Musikisi’ne	 ilerici	
manada	hizmet	eden	Arel	öğrencileri	yetişmiştir.”	(Sanal,	1976a)	

Yılmaz	Öztuna,	Arel’in	Belediye	Konservatuarı’ndaki	görevinden	önce	başlıca	öğrencileri	arasında	
şu	isimleri	saymıştır:	Ahmed	Adnan	Saygun	(1907-1991),	Mes’ud	Cemil	(1902-1963),	Fahri	Kopuz	
(1882-1968),	 Rûşen	 Kam	 (1905-1981),	 Kemal	 Batanay	 (1893-1981),	 Veli	 Kanık	 (1881-1953),	
Ferid	Alnar	(1906-1978),	Fehmi	Tekçe	(1888-1964),	Mildan	Niyazi	Ayomak	(1888-1947),	Kemal	
İlerici	 (1910).	 Arel	 bunların	 içinde	 özellikle	Mesud	 Cemil	 ve	 Ferid	 Alnar	 üzerinde	 durmuş	 ve	
çalgılarında	 virtüöz	 olan	 bu	 iki	 kişiyi	 Avrupa’ya	 tahsile	 göndermiştir.	 Öztuna,	 Mes’ut	 Cemil’i	
Berlin’de,	 Ferid	 Alnar’ı	 Viyana’da	 Arel’in	 tahsil	 ettirdiğini,	 bu	 icracıların	 Batı	 musikisini	
öğrendikten	 sonra	 yurda	 dönüp	 çok	 sesli	 çağdaş	 Türk	 musikisini	 kuracaklarını	 ümit	 ettiğini	
bildirmiştir	(Öztuna,	1969,	s.53;	1986,	s.92).	Arel’in	1945’ten	sonra	ders	verdiği	kitlenin	büyük	
kısmını	 ise	 amatör	 müzisyenler	 (doktor,	 mühendis,	 üniversite	 talebesi	 vb.)	 teşkil	 etmektedir.	
Yukarıda	bahsi	geçen	isimlerden	Laika	Karabey,	Ercümend	Berker,	Yılmaz	Öztuna,	Cahid	Atasoy	
(1926-2002),	Burhan	Yılmaz	Uysal	(1930),	Haydar	Sanal	ve	son	öğrencileri	arasında	ise	Cüneyd	
Orhon,	Alâeddin	Yavaşça	(1926),	Necdet	Varol,	Rafet	Kayserilioğlu	sayılabilir	 (Öztuna,	1969,	s.	
53).	

Ercümend	 Berker	 de	 Arel’in	 tedrisinden	 geçmiş	 olan	 öğrencilerini	Türk	Musikisinde	 Dönemler	
başlıklı	 makalesinde	 belirtmiş,	 “Arel	 Ekolü”ne	 ait	 bu	 kişilerin	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 kurulmasındaki	 öneminden	 bahsetmiştir	 (Berker,	 1988,	 s.	 15-18).	 Bir	 Türk	
Müziği	 Konservatuarı	 kurma	 fikri	 sadece	 Arel’in	 ve	 öğrencilerinin	 değil,	 kurumsal	 eğitimden	
mahrum	bırakılan	dönemin	kültür,	 sanat	ve	müzik	 insanlarının	da	birincil	amacıdır.15	Mehmet	

 
14	İstanbul	Belediye	Konservatuarı’nda	ders	verdiği	sıralarda,	Türk	musikisi	nazariyatı	ve	tatbikatı	ile	ilgili	fikirlerini	
benimseyen	 öğrencileri	 “Arelci”	 adı	 ile	 anılmaya	 başladı.	 Sonraları,	 bu	 yeni	 şartlar	 içinde	 yapılan	 eğitim	 hamleleri	
“Arelcilik”	akımı	olarak	nitelendirildi	(Özcan,	2006,	s.	352).	
15	 Bu	 konuya	 olan	 hassasiyet	 dönemi	 idrak	 etmiş	 farklı	 bilim	 ve	 sanatçılardan	 yapılan	 alıntılarda	 görülmektedir.	
Gülümser	Gökel	ve	Cavidan	Arın	Musiki	Mecmuası’nın	farklı	sayılarında	bir	takım	röportajlar	yapmış	ve	“çok	büyük	
imkânlara	sahip	olsanız;	musikide	neyi,	nasıl	yapmak	istersiniz?”	sorusunu	farklı	kişilere	yöneltmişlerdir.	Cevaplar	ise	
genel	olarak	okul,	konservatuar	ya	da	enstitüsü	gibi	kurumsallaşmış	bir	yapıya	olan	ihtiyacı	dile	getirmektedir:	

• Alâeddin	Yavaşça:	“İdealimde	yaşattığım	Türk	Musikisi	Konservatuarı’nı	kurardım”	(Gökel,	1965a,	s.137).	
• Şefik	 Gürmeriç:	 “Müfredat	 programını	 kendim	 yapacağım	 ve	 öğretmenlerini	 seçeceğim	 bir	 konservatuar	

açmak	ve	orada	gönlümün	istediği	gibi	çalışmaktır”	(Gökel,	1965b,	s.	172).	
• Ayhan	Zeren:	“Öyle	bir	kudrete	sahip	olsaydım	önce	Türkiye’nin	musiki	hayatında	rol	oynayan	kimselerin	en	

az	yüzde	doksanını	tasfiye	eder,	geri	kalanları	kilit	noktalarına	yerleştirdim.	Bundan	sonra	bir	konservatuar	
kurulup,	Türk	Musikisi’nin	her	cephesinde	bilgili	elemanların	yetiştirilmesine	sıra	gelir.	Böylece	en	fazla	on	yıl	
içinde	gelişmiş	bir	Türk	Musikisi	ortaya	çıkabilir…”	(Gökel,	1965c,	s.	199).	

• Yılmaz	 Öztuna:	 “Bir	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı’nda	 çağdaş	 imkânlarla	 Sadettin	 Arel’in	 nazariyat	 ve	
polifonisinin	okutulduğunu	görmek	isterim”	(Gökel,	1965d,	s.	231).	
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Güntekin	 bu	 amaca	 hizmet	 etmiş	 üç	 kültür	 ve	 sanat	 insanını	 (Yılmaz	 Öztuna,	 Nevzad	 Atlığ,	
Ercümend	 Berker)	 “üç	 karınca”ya	 benzetmiş,	 kitabında	 da	 (Tanıklarıyla	 Türkiye’de	 Musikinin	
Yakın	 Tarihi-1	 “Nevzat	 Atlığ’ın	 Tanıklığı’nda)	 “Üç	 Karınca	 Bir	 Hedefe	 Yürürse”	 başlığı	 altında	
süreci	şöyle	anlatmıştır:	

“Arel’in	 sayıklaya	 sayıklaya	ömrünü	 tamamladığı;	 kendisi	 rahmete	kavuşunca	en	yakın	
öğrencileri	 Ercümend	 Berker	 ve	 Yılmaz	 Öztuna’nın	 sıkı	 sıkıya	 sarıldıkları,	 ‘Bir	 Türk	
musikisi	devlet	konservatuarı	kurulması’	fikri	ve	vasiyeti	ile	Nevzat	Atlığ’ın	‘Böyle	önemli	
bir	 kurumun,	 muhakkak	 üst	 çizgide	 bir	 icra	 organıyla	 desteklenmesi	 gerektiği’	
düşüncesi…”		

“O	yıllarda	Türk	Musikisi’ni	ayakta	tutan	şey	neydi?”	sorusuna	ise	Atlığ	şu	cevabı	vermiştir:		

“1)	1938’de	kurulan,	Türkiye’nin	ilk	büyük	radyosu	olan	Ankara	Radyosu	ve	bu	kurumun	
başına	getirilen	Mesud	Cemil	gibi	bir	büyük	adam	2)	Büyük	şehirdeki	musiki	cemiyetleri	
ve	1940’lı	yıllarda	kurulan	Üniversite	korosu	3)	Arel’in	konservatuarın	başına	gelmesiyle	
başlayan	 nazariyat	 dersleri	 ki	 bu	 dersler	 1980’lerde	 YÖK’e	 bağlanana	 kadar	 devam	
etmiştir.”	(Güntekin,	2012,	s.	73)		

Bahsedilen	tüm	çabalar	sonucunda	İstanbul	Devlet	Klasik	Türk	Müziği	Korosu’nun	15	Kasım	1975	
tarihli	ve	15413	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayınlanan	yönetmelikle	Kültür	Bakanlığı’na	bağlı	olarak	
kurulması	ve	zamanın	Milli	Eğitim	Bakanı	Ali	Naili	Erdem’in	28.05.1975	gün	ve	379/1269	sayılı	
yazısı	akabinde	Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	Prof.	Dr.	Emin	Bilgiç’in	02.06.1975	gün	ve	46	sayılı	
müsteşarlık	 yazısıyla	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 temellerinin	 atılması	 aynı	 tarihe	
denk	gelmektedir.	Bu	sebeple	Güntekin’in	bahsettiği	“üç	karınca”	eğitim	ve	icra	açısından	devlete	
bağlı	 ilk	 Türk	 müziği	 resmi	 kurumlarının	 öncüleridir.	 Bu	 konuyu	 Yılmaz	 Öztuna	 da	 şöyle	
aktarmaktadır:		

“Sadettin	Arel’in	hedefi	ve	talebesine	vasiyeti	olan	Devlet	Konservatuarı’nın	yanında,	Türk	
Musikisi’nin	icrası	için	bir	Devlet	Korosu	fikri,	Dr.	Nevzat	Atlığ’dan	çıktı.	Bu	konuda	ben,	
siyasi	iktidarı	ikna	ettim.	Başbakan	(Demirel)	bunun	üzerine	Kültür	Bakanı’na	emir	verdi.	
İki	 müessesenin	 aynı	 zamanda	 daha	 çabuk	 ve	 iyi	 kurulabilmesi	 için,	 1975’de	 Devlet	
Konservatuarı’nın	Milli	Eğitim	ve	Koro’nun	Kültür	Bakanlıklarınca	kurulup	yürütülmesi,	
ben	ve	arkadaşlarımca	kararlaştırıldı.”	(Güntekin,	2012,	s.	87)		

 
• Cevdet	Çağla:	“…Öz	musikimizin	gerek	saz	gerekse	ses	bakımından	inkişafını	bihakkın	temin	edecek	bu	yöne	

yeni	 istidatlar	 yetiştirici	 bir	 ‘özel	müzik	 koleji’	 açmak	 ve	 orada	 faideli	 olmak	 en	 büyük	 amacımdır”	 (Arın,	
1965a,	s.	271).	

• Arif	Sami	Toker:	“Türk	Müziği,	Batı	Müziği,	folklor	müziği	ve	dini	müzik	komple	tedrisatı	yapan	‘Türk	Müziği	
Enstitüleri’	açmak	(Bunun	içine	enstrüman	tedrisatı	da	dahil)…”	(Arın,	1966,	s.	215,	330-331).	

• Nevzat	 Atlığ:	 “Musikimizin	 çeşitli	 sorunlarını	 incelemek,	 araştırmak	 ve	 sanatkâr	 yetiştirmek	 maksadı	 ile	
enstitüler	ve	konservatuarlar	kurmaktır”	(Arın,	1966d,	s.	10).		

• Şerif	Muhittin	Targan:	“Çok	büyük	özdeksel	olanaklara	sahip	olsam	Batı	Musikisi’nde	olsun	doğu	musikisinde	
olsun	Büyük	istidatları	bulup	yetiştirmeğe	çalışırdım…”(Arın,	1966e,	s.	43).		

• Halil	Can:	“En	büyük	emelim	memleketimde	bir	Türk	Musikisi	Araştırma	Enstitüsü	kurulduğunu	görmektir.	
Bu	 iş,	 şahsın	sahib	olacağı	 imkânlarla	yapılamaz.	Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	anlayışlı	himmetine	muhtaç	ve	
muntazırız…”	(Arın,	1966a,	s.	105).	

• Neriman	Altındağ	Tüfekçi:	“Folklor	enstitüsü	ve	halk	türküleri	okulu	açarak	çalışmak	isterdim”	(Arın,	1966b,	
s.185).	

• Haluk	Güneyli:	“İstikbaldeki	modern	anlamda	bir	Türk	Musikisi	çalışmalarını	da	içine	alan	tam	tedrisatlı	bir	
“Türk	Musikisi	Enstitüsü”	kurardım”	(Arın,	1966c,	s.	221).	

• Fikret	Kutluğ:	“Elbette	ki	ilmin	eşiği	olan	okulu	açmak	gerektir.	Bugün	Türk	Müziğini	tüm	kural	ve	nitelikleri	
ile	okutan	bir	kuruluştan	yoksunuz”	(Arın,	1967a,	s.	18).	

• Mefharet	Yıldırım:	“Yıllardan	beri	müziğimizin	okulsuz	ve	düzensiz	oluşu	bende	büyük	üzüntüdür.	Bir	enstitü	
kurup	orada	sistemli	bir	şekilde	çalışmak	isterdim”	(Arın,	1967b,	s.	11).		

• Ahmet	 Selim	 Teymur:	 “Türk	 Sanat	 Musikisi	 Enstitüsü	 kurularak	 araştırma	 ve	 geniş	 yayın	 yapılmasını	
Konservatuarların	sayısının	çoğaltılmasını	dilerim”(	Arın,	1968a,	s.	13).		

• Muzaffer	 Birtan:	 “Bir	 gün	 çok	 büyük	 olanaklara	 erişsem;	 tüm	 örgütüyle	 (bütün	 teşkilâtıyla)	 Türk	Müziği	
Konservatuarı	kurmak	isterim”	(Arın,	1968b,	s.	14).	
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4.1.	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nda	Arel	Öğrencileri	

Makalemizde	özellikle	vurgulandığı	gibi,	Arel’in	müzik	hayatı	boyunca	temel	arzusu	“devlete	bağlı	
bir	 Türk	Müziği	 Konservatuarı	 kurmak”	 olmuş	 ve	 1975’te	 temelleri	 atılan	 “ilk”	 Türk	Musikisi	
Devlet	 Konservatuarı’nın	 da	 kadrosunun	 büyük	 çoğunluğu	 Arel’in	 öğrencileri	 ve	 Belediye	
Konservatuarı	mezunlarından	oluşmuştur.		

Haydar	 Sanal	 da	 Hüseyin	 Sadettin	 Arel’in	 öğrencilerinin	 “Arelcilik”	 ekolünü	 kurduklarını	
bildirmiştir	(bkz.	dipnot:	13):	

“…	 Arelciler,	 Arel	 ile	 birlikte	 ve	 onun	 ölümünden	 sonra	 birçok	 müessesede	 kurucu,	
çalıştırıcı,	hoca,	yönetici	olarak	vazife	görmüşlerdir.	Arel’in	1943	yılında	İstanbul	Belediye	
Konservatuarı’nda	Türk	Musikisi	Nazariyatı	Dersleri’ni	tesis	etmesi	ile	başlayan	hayırhah	
Arel’in	 evinde,	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği’nde,	 İstanbul	 Fetih	 Derneği	
İstanbul	Enstitüsü	Musiki	Şubesi’nde,	TRT’de,	Ercümend	Berker’in	İstanbul	Türk	Musikisi	
Devlet	Konservatuarı’nın	kurulması	ile	sonuçlanmıştır”	(Sanal,	1976a).	“Arelcilik,	Arel’in	
sağlığında	 Arel	 ve	 öğrencileri	 ile	 Ezgi-Arel	 ve	 Uzdilek’in	 vefatlarından	 sonra	 onların	
öğrencileri	 olan	 bu	 ilim	 ve	 sanatkâr	 kadrosu	 ile	 yüceldi	 ve	 millet	 hizmetinde	 büyük	
görevler	yüklendi.	İlerde	kültür	tarihimiz	yazıldığında	bu	görevlerin	önemi,	milli	faydaları	
daha	iyi	anlaşılacaktır…”	(Sanal,	1976f)	(Şekil-3;	Şekil-4)	

	
Şekil-3:	Musiki	Mecmuası	219.	sayı	kapağından	(MM,	1966b,	s.66)	



 69 

	
Şekil-4:	Musiki	Mecmuası	219.	sayı	kapağından	(MM,	1966b,	s.67)	

Musiki	kabiliyetlerini	bulup	geliştirmede	emsalsiz	bir	hoca	olan	Arel,	daha	kendi	rahle-i	tedrisinde	
iken	 iki	öğrencisini	diğerlerinin	yanından	çekip	almış	ve	onları	yardımcı	edinerek	derhal	Türk	
musikisinin	 hizmetine	 koşmuştu.	 Bu	 iki	 mümtaz	 talebeden	 biri,	 Laika	 Karabey’di,	 ona	 Türk	
Musikisi	Nazariyat	Dersleri’nin	 ilk	 kurlarını	 teslim	etti.	Diğeri	 ise	Ercümend	Berker’di,	 onu	da	
Türk	Musikisi	 İcra	Hey’eti	başkanlığına	getirdi	 (Sanal,	1976a).	Berker	şöyle	anlatır:	 “…1942’de	
tanıdığım	tarihten	1955’de	vefatına	kadar,	konservatuarda,	yazıhanesinde,	hafta	sonu	cumartesi	
günleri	 evinde,	 hep	 hocam	Arel’in	 yanında,	 yakınında	 oldum.	Türk	Musikisi	 eğitimini	 tümüyle	
ondan	aldım,	tüm	eserlerini,	ders	notlarını,	makalelerini	okudum	inceledim…”	(Berker,	2001,	s.	
19)	

Laika	Karabey	hocasının	vefatından	sonra	da	Musiki	Mecmuası’nı	çıkarmaya	devam	ederek,	Arel	
ile	 birlikte	 bir	 tanbur	 kılavuzu	 yazmış,	 İstanbul	Belediye	Konservatuarı	 ile	 İleri	 Türk	Musikisi	
Konservatuarı	 Derneği’nde	 Türk	 musikisi	 öğretmenliği	 yapmış	 ve	 bu	 derneğin	 Türk	 Musikisi	
Korosu’nu	 uzun	 süre	 TRT	 Radyoları’nda	 yönetmiştir.	 1976	 yılında	 da	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	
Konservatuarı’nda	Türk	Musikisi	Nazariyatı	dersi	veren	iki	eğitimciden	biridir.	

Arel’in	 çoksesli	 Türk	 musikisi	 dersleri	 öğrencilerinden	 olan	 Cahit	 Atasoy,	 İleri	 Türk	 Musikisi	
Konservatuarı	Derneği’nde	nazariyat	ve	solfej	derslerini	yürütmüş,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	
Konservatuarı’nın	da	kuruluşunda	görev	yaparak,	eğitim	kadrosunda	yer	almıştır.		

Haydar	Sanal	kendisinin	de	mensubu	olduğu	bu	okulun	milli	musiki	hizmetlerine	gerek	öğretmen,	
gerek	müellif	olarak	Mehter	Musikisi,	Çöğür	Şairleri,	Makam	Bilgisi	adlı	ilim	ve	öğretim	kitaplarıyla	
katıldığını	 belirtmiştir.	 Ayrıca	 Sanal,	 Arel’in	 tedrisinden	 ve	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	
Derneği’nden	 yetişerek	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nda	 görev	 alan	 diğer	 müzik	
insanlarını	 da	 şöyle	 bildirmiştir:	 Tülin	 Yakarçelik	 (ses	 sanatkarı,	 tanburî,	 Türk	musikisi	 solfej	
öğretmeni),	Serdar	Öztürk	(1932)	(opera	sanatkârı,	genel	solfej	hocası),	Sadun	Aksüt	(tanburî,	
bestekâr,	yazar,	 tanbur	öğretmeni),	Necdet	Varol	 (kanunîi,	bestekâr,	koro	şefi,	TRT	Denetleme	
Kurulu	üyesi,	Türk	Musikisi	Solfej	öğretmeni)	(Sanal,	1976f).	Ayrıca	kurucu	yönetim	kurulunda	
(Şekil-5)	 görev	 yapan	 ve	 emekliliklerine	 kadar	 konservatuarda	 görevlerine	 devam	 eden	 ses	
sanatçısı	ve	besteci	Dr.	Alâeddin	Yavaşça’yı,	kemençe	sanatçısı	Cüneyd	Orhon’u	ve	birinci	yönetim	
kurulunda	görev	yapan	Yılmaz	Öztuna’yı	da	burada	anmak	gerekmektedir	(Şekil-6;	Şekil-7).	
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Şekil-5:	İTÜ	TMDK	Kurucu	Yönetim	Kurulu	

	

	
Şekil-6:	Selâhattin	İçli’nin	cenaze	töreninde	Nevzad	Atlığ,	Alâeddin	Yavaşça	ve	Ercümend	Berker	–	9	Ekim	2006	
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Şekil-7:	Ercümend	Berker,	Cahid	Atasoy,	Alâeddin	Yavaşca,	Sabahattin	Ergin,	Göktan	Ay,	Sadun	Aksüt,	Neriman	

Altındağ	Tüfekçi	–	Maçka	Kampüsü	
Makalemiz	 boyunca	 Türk	 müziği	 eğitimi	 veren	 bir	 konservatuarın	 kurulması	 ve	 eğitimini	
sürdürmesine	yönelik	imkânsızlıklar	ve	bu	imkânsızlıklar	içerisinde	Arel’in	öğrencilerinin	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşunda	aldığı	roller	anlatılmaya	çalışıldı.	Ancak	1976’da	
konservatuarın	kurulması	da	eğitimin	sorunsuz	devam	etmesine	yetmemiştir.	

Siyasi	 iktidarın	değişiminin	 ardından	1979	Şubat’ında	büyük	emekler	 ve	 imkânsızlıklar	 içinde	
kurulan	 konservatuarın	 kapatılmasına	 ilişkin	 konunun	 medyaya	 intikali	 ve	 TBMM’ye	
aksettirileceği	 söylentilerinden	sonra	okula	gelen	denetçiler	 ile	büyük	bir	 sarsıntı	yaşanmıştır.	
Konservatuarın	 edebiyat	 ve	 müzik	 edebiyatı	 dersleri	 emekli	 öğretim	 görevlisi	 Saadet	 Güldaş	
(1937)	Konservatuarda	Yirmi	İki	Yıl	başlıklı	kitabında	olayı	“‘Şer	Güçlerin	Engizisyon	Mahkemesi”	
başlığıyla	anlatmaktadır:		

“Kültür	 Bakanlığı	 Güzel	 Sanatlar	 Genel	 Müdür	 Muavini	 Koral	 Çalgan’ın	 başkanlığında	
Muammer	Sun,	İlhan	Usmanbaş	ve	Hikmet	Şimşek’ten	oluşan	komisyonun	‘Türk	Musikisi	
Eğitim	 ve	 Öğretimiyle	 Gericilik	 Yapılıyor’	 bahanesiyle	 Ankara’dan	 gelip,	 görüşmeler	
yaptılar….	 1979	 yılı	 Şubat	 ayının	 son	 günleriyle	 Mart	 başında	 tam	 yirmi	 altı	 öğretim	
elemanının	sözleşmesi	fesh	edilmiş,	derslerine	son	verilerek	işten	el	çektirilmişti.	Bunun	
üzerine	yönetim	kurulu	topluca	istifa	ettiler.	Aynı	zamanda	Ercümend	Berker	de	o	gece	
istifasını	verdi.”	(Güldaş,	2015,	s.	134-135)	

Dönemin	canlı	tanığı	Nevzat	Atlığ	ise	olayı	şöyle	aktarmaktadır:		

“Ercümend	Berker	ile	beraber	konservatuar	yönetim	kurulunun	tasfiyesiyle	ilgili	haberi	
gazetelerden	okuduk.	O	dönemde	okulla	herhangi	bir	ilişiğim	yoktu.	Müfettişlerin	Berker’i	
ve	bazı	idarecileri	soruşturdukları	duyuldu.	Büyük	bir	hadiseydi…	O	günlerde	bir	akşam,	
dönemin	Kültür	Bakanlığı	müsteşarı	olan	Prof.	Dr.	Şemsettin	Turan	beni	telefonla	aradı.	
Kendisiyle	TRT	Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	üç	yıl	beraber	görev	yapmıştık.	Ertesi	günden	
itibaren,	 konservatuar	 başkanlığına	 vekâleten	 atanacağımı	 bildirdi.	 Devlet	 Korosu	 ile	
konservatuarın	iki	kardeş	kurum	olduğunu	ve	aynı	sırada	kurulan	bu	iki	kurumu	birden,	
bir	 süre	 benim	 yönetmemin	 iyi	 olacağını	 düşündüklerini	 söyledi.	 Kabul	 ettim.	 Çünkü	
kurum	 zaafa	 uğramıştı	 ve	 o	 zor	 dönemde	bu	 zaafın	 atlatılması	 gerekiyorken	 görevden	



 72 

kaçamazdım.	 Ertesi	 gün	 ajanslar	 bu	 haberi	 geçtiler.	 Haber	 duyulur	 duyulmaz	 basında	
konservatuar	 operasyonunun	 aleyhinde	 yazılan	 yazılar	 hemen	 kesildi.	 Çünkü	
konservatuarın	başına,	yine	Türk	Musikisi	mensubu	bir	isim	getirilmiş	oluyordu.	

Konservatuar	yönetim	kurulu	bir	tek	Niyazi	Sayın	hariç	olmak	üzere	tasfiye	edildiğinden	
dolayı	yeni	bir	yönetim	kurulu	teşkil	ettim	(Şekil-8).	Hemen	Ercümend	Berker’i	arayarak	
muvafakatini	aldım	ve	birkaç	ay	içinde	düzene	oturduktan	sonra	yönetimi	iade	edeceğimi	
bildirdim.	Kurduğum	yeni	yönetim	kurulu	tasdik	edildi.	O	sırada	yine	bir	iktidar	değişikliği	
oldu.	İşler	planladığım	gibi	iyi	gitti	ve	öngörüp	Berker’e	ifade	ettiğim	gibi	beş-altı	ay	sonra	
görevi	 sahiplerine	 devrettim.	 Musikimiz	 için	 çok	 önemli	 olan	 bir	 varta	 da	 bu	 şekilde	
atlatılmış	oldu.”	(Güntekin,	2012,	s.	92)	

Atlığ’ın	 bildirdiği	 gibi,	 1979	 yılı	 sonlarında	 siyasi	 iktidarın	 yeniden	 değişmesi	 ve	 koalisyon	
hükümetinin	işbaşına	gelmesi	üzerine	zamanın	Kültür	Bakanı,	30	Kasım	1979	gün	ve	177	sayılı	
yazısıyla	konservatuar	yönetim	kurulu	başkanlığına	Ercümend	Berker’i	yeniden	atamış	ve	175	
sayılı	yazısıyla	yeni	yönetim	kurulunun	teşkili	ile	görevlendirmiştir	(Şekil-9)	(Beşiroğlu,	Çolakoğu	
vd.,	2010,	s.	14).	

	
Şekil-8:	İkinci	Yönetim	Kurulu	

Türk	Müziği	eğitiminin	ve	dolayısıyla	konservatuarın	kapatılma	tehlikesi	geçirdiği	bu	dönem,	tıpkı	
kuruluşunda	olduğu	gibi	Arel	ekolündeki	öğrencilerin	dayanışması	sonucunda	çözülmüştür.	

	
Şekil-9:	Üçüncü	Yönetim	Kurulu	
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Değerlendirme	
Hüseyin	Sadettin	Arel	tabiri	caizse	yaşadığı	dönemin	bir	“Türk	müziği	savaşçısı”dır.	Türk	müziği	
eğitimi	ve	 icrasının	devlet	katında	 temsiliyeti	 için	zor	koşullar	altında;	aileden	gelen	sosyal	ve	
kültürel	donanımı,	kişiliği,	 eğitimi,	hukukçuluğu	ve	Türk	müziğine	hâkimiyetinden	aldığı	güçle	
müzik	okulu	yokluğunu	gidermeye	çalışmış,	hatta	evini	konservatuar	haline	getirmiştir.		

Arel	 tek	 hayali	 olan	 devlete	 bağlı	 bir	 Türk	 müziği	 konservatuarı	 oluşumunu	
gerçekleştirememiştir.	 Üzüntüsünü	 “Bir	 Başka	 Âlem”	 başlıklı	 yazı	 dizisinde	 okumak	 ve	
hayalindeki	 konservatuara	 (“ütopyasına”)	 rağmen,	 elindeki	 koşulların	 neye	 el	 verdiğini	 idrak	
etmek	mümkündür	(bkz.	4.	Bölüm:	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’na	Doğru).	

Öyleyse,	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Arel’in	hayalinde	kurduğu	konservatuar	mıdır?	
Yazı	 dizisindeki	 ütopyasının	 ilk	 adımı	mıdır?	 Bu	 soruların	 cevaplarını	makalemizdeki	 dönemi	
yaşamış	 aydınlardan	 alıntılanan	 satırların	 aralarında	 bulmak	 mümkündür.	 Belediye	
Konservatuarı,	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği	 ve	 ev	 derslerinden	 sonra,	 Arel’in	
öğrencileri	1975’te	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	temellerini	atmışlardır.	

Bugün	 Arel’in	 ideallerinin	 etkisinde	 kurulan	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’na	 bakarken	
onun	 öğrencileri	 ve	 ondan	 sonrakiler	 ile	 ilgili	 eleştirilere	 de	 burada	 yer	 vermek	 istedik.	
“…Efendim,	 şu	 kadar	 yabancı	 dil	 bilirdi,	 kütüphanesi	 şöyle	 genişti,	 iyi	 bir	 hukukçu	 ve	 iyi	 bir	
yazardı,	musiki	ile	de	uğraşmıştı,	hem	müzikologdu,	bestelerini	çalmak	güçtür…”	Murat	Bardakçı	
1981’de	böyle	diyor	ve	ekliyor:	

“Arel	 bazı	 kişi	 ve	 çevreler	 için	 bulunmaz	 bir	 kalkandı.	 Çünkü	 bir	 takım	 beyzadeler	
musikide	pek	yetenekli	değillerdi.	Yazılıp	söylenecek	teknik	bilgileri	de	yoktu.	Gerçi	Arel’in	
sağlığında	 onun	 dediklerini	 tekrarlayarak,	 isbat-ı	 vücud	 eylemişlerdi,	 ama	 artık	 Arel	
yoktu.	Musikide	yapılıp	söylenecek	şeylerin	kesilmemesi	de	gerekiyordu.	Ama	dediğimiz	
gibi	beyzadelerin	birikimleri	 yoktu	ki	 araştırma	yapsınlar,	 yazıp	 çizsinler.	Bu	durumda	
yapılacak	bir	tek	şey	vardı:	Arel	adının	gölgesinde	Arel	tabusu	ve	imajı	yaratmak”	(1981,	
375,	s.	5)	

Bir	de	Arel’i	kesinlikle	eleştiren,	yazdıklarını	okumak	gereği	bile	duymayan,	sürekli	yeni	alt	yapı	
ve	sistem	arayışlarında	olan	bir	kadro	vardı	ki,	onlar	da	belki	yarım	asırdır	“Arelciler”	ile	savaşır	
durur.	Ancak	kaçınılmaz	sonuç	şudur	ki;	Türk	Musikisi	Kimindir,	Türk	Musikisi	Nazariyatı	Dersleri,	
Armoni	Dersleri,	Kontrpuan	Dersleri,	Füg	Dersleri,	Prozodi	Dersleri’nde,	ayrıca	Musiki	Mecmuası	ve	
Şehbal	dergilerindeki	yazılarındaki	söylem,	sistem	ve	teori	tartışmalarını	analitik	olarak	okumak	
ve	Arel’i	anlamak	bu	tartışmaların	hiçbirinin	özünde	yoktur.	Onu	savunan	kadroda	yer	alan	çoğu	
kimse,	Arel’in	 çalışmalarını	 inceleyen	kitap,	makale	 gibi	herhangi	bir	 yayın	kaleme	almamıştır	
(Çolakoğlu	Sarı,	2018,	s.	169).		

Arel,	döneminde	bir	savaşçı	edasıyla	sistemini	kurgulamıştır	ve	bu	model	tüm	aksaklıklarına	ve	
karşı	 çıkanlara	rağmen	halen	kurumsal	olarak	varlığını	ve	 iktidarını	 sürdürmektedir.	O	zaman	
Arel’i	 kayıtsız	 şartsız	 savunmak	 ya	 da	 dışlamak	 yerine	 onu	 sıkı	 bir	 şekilde	 tahlil	 etmek	 ve	
anlamaya	 çalışmak,	 yaptıklarını	 saygıyla	 andıktan	 sonra,	 ileriye	 yönelik	 “yeni	 teori”	 ve	 “yeni	
yöntemler”	üretmek	gerekmektedir.		

Arel'in	öğrencisi	Haydar	Sanal’ın	dediği	gibi;	

“Arelciliğin	memleket	ve	millet	hayrına	olan	Türk	kültürünü	inceleme,	işleme,	öğretme	ve	
ilerletme	çabalarını	iki	tehlike	beklemektedir.	Bunlardan	birisi	Arelciliğin	toplum	içinde	
bir	değer	kazanması	ve	haliyle	Arelcilik	dairesinin	günden	güne	genişleyip	büyümesidir.	
Bir	 inkişafın	 tabii	 sonucu	 olan	 bu	 genişleme	 ve	 büyüme	 sırasında	 geçmişte	 Arelciliğin	
karşısına	dikilenlerden	de	Arelci	saflarına	menfaat	nedeniyle	katılanlar	olmuştur.	İşte	bu	
tür	musikicilerin	musikimizi	yozlaştırmalarına	fırsat	vermemek	gerekir.	İkinci	tehlike	ise	
Arelcilerin	bir	tutumundan	ileri	gelmektedir.	Bu	da	“Üstad	diyor	ki!”	sözüne	uyarak	ilim	
ve	 sanat	 faaliyetini	Arel-Ezgi-Uzdilek'in	bıraktığı	 seviyede	 terkederek	bir	durgunluk	ve	
atalete	 kendimizi	 kaptırmaktan	 ibarettir.	 Oysa	 gerek	 ilim	 ve	 sanat	 faaliyetlerini,	 gerek	
milli	 kültürü	 inkişaf	 ettirmek	 üzere	 çağdaş	 metodolojik	 çalışmalara	 devam	 etmek	
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zaruretleri	 vardır.	Bu	açıdan	Arel-Ezgi-Uzdilek’ten	bize	kalanları	 anlamak,	 anlatmak	ve	
yaymak	kadar	bu	çizginin	çok	ötelerine	kadar	uzanan	yeni	çalışmalar	bizi	beklemektedir.”	
(Sanal,	1976f)		

Makalemizde	yer	alan	belge	ve	metinler	dönemin	Türk	müziğine	bakış	açısını	da	ifade	etmektedir.	
Döneme	ait	Türkçülük	merkezli	ideolojik	zemin,	Türk	müziği	teorisinin	Arap	müziği,	Fars	müziği	
ve	 Bizans	 müziğinden	 ayrı	 olduğunu	 ispatlamak	 için,	 Arel’i	 Türk	 Musikisi	 Kimindir	 serisini	
yazmaya	zorlar.	Aynı	şekilde	makam	teorisini	rasyonel	bir	sistem	içerisinde	ve	özellikle	do	majör	
temelli	 Avrupa	müziği	 teorisi	 içerisinde	 inşa	 etmek	 için	 gelenekte	 olmayan	 bir	 haliyle	 çargâh	
makamını	 ana	 makam	 olarak	 belirler.	 Basit,	 şed,	 bileşik	 gibi	 yeniden	 inşa	 edilmiş	 makam	
sınıflamaları,	tam	dörtlü,	tam	beşli,	diğer	dörtlü,	diğer	beşli	gibi	kavramlarla	Batı’daki	uyumluluk	
anlayışına	göre	bir	teori	oluşturur.	Ancak	sistem	içerisindeki	tüm	tutarsızlıkların	da	bir	sebebi	
vardır:	“Batı	alt	yapısıyla	işlenebilen	mükemmel	bir	ses	/	makam	teorisi	sistemi	yaratmak”…	

20.	yüzyılın	iki	önemli	bilim	insanı	Prof.	Dr.	Gültekin	Oransay'ın	öğrencilerinden	intikal	eden	ve	
İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Müzikoloji	Bölümü’nün	kurucusu	Prof.	Yalçın	Tura’dan	
(1934)	bizzat	işittiğimiz	bir	söz	burada	yazılanları	daha	iyi	ifade	edebilir:		

Oransay:	“Arel	yaşasaydı	ses	sistemi	ve	onun	getirisi	pek	çok	öğretiden	vazgeçerdi…”	

Tura:	“Arel	yaşasaydı	ikna	olurdu,	ancak	Arelciler	çok	zor…”		

Ancak	 Arel’in	 Türk	 makam	 müziğinin	 doğasında	 var	 olmayan	 bir	 sistemi	 Batı	 temeliyle	 inşa	
etmesi	Türk	müziğini	yaşayabilir	kılmak	zaruretindendir.	Makalemiz	boyunca	ifade	edilen,	Türk	
müziği	eğitimini	kurumsal	kılmak	ve	meşrulaştırmak	için	ömrü	boyunca	çabalamış,	yine	de	hak	
ettiği	mevkiye	 geldiğini	 görmeye	 ömrü	 vefa	 etmemiş	 bir	 Arel	 portresidir.	 Bugün	 Türk	müziği	
eğitim	ve	öğretim	sistemleri,	 ses	sistemleri	üretmek	de	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	ve	
Türkiye’nin	makam	müziği	eğitimi	veren	kurumlarının	birlikteliğiyle	mümkün	olabilir.		

Sonuç	olarak;	bu	makalede	birinci	ağızlardan	verilen	bilgi	ve	belgeler	doğrultusunda,	Türkiye’nin	
devlet	çatısı	altındaki	ilk	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	Arel’den	aldığı	ilham	ve	çalışma	
azmiyle,	 çağın	 yöntem,	 teknik	 ve	 gereklerine	 uyarak,	 pratiğe	 uyumlu	 yeni	 sistem	 ve	 teoriler	
geliştirerek,	 Arel’in	 istikbaldeki	 hayalinin	 temel	 direği	 olacağına	 ve	 rolünü	 sürdüreceğine	
inancımız	tamdır.		

Çünkü	Arel	diyor	ki;	

“Türk	musikisinin	bugünkü	haline	değil,	tabiri	caizse	istikbaldeki	hayaline	meftunum”.	
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İSTANBUL	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	(1975-1982)	

Eray	Cömert	

Takvimler	 1975’in	 Ekim	 ayını	 gösterdiğinde,	 Türk	 musikisi	 çevrelerinin	 uzun	 yıllar	 özlemini	
duyduğu	 müzik	 eğitim	 kurumu	 kuruldu	 ve	 Türk	 musikisi	 eğitimi	 yaklaşık	 yarım	 asır	 sonra	
yeniden	devletin	himayesine	alındı.	Darülelhan’ın	1926’da	kapatılan	Şark	Musikisi	Şubesi’nden	
sonra	 ilk	 kez,	 Türk	musikisi	 eğitimine	 kurumsal	 bir	 statü	 kazandırmak,	 bu	musikinin	 teori	 ve	
uygulama	 sahalarını	 içeren	 bilimsel	 ve	 sanatsal	 çalışmalar	 yapmak,	 uluslararası	 nitelikte	
araştırmacı	 ve	 sanatçılar	 yetiştirmek	 gibi	 gayelerle	 kurulan	 ve	 “İstanbul	 Türk	Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı”	(İTMDK)	adı	verilen	bu	müzik	eğitim	kurumu,	3	Mart	1976	Çarşamba	günü	yapılan	
resmî	bir	törenle	faaliyete	geçti.	

Zamanla,	 yetiştirdiği	 sanatçılar	 yoluyla	 radyo	 mikrofonlarını,	 televizyon	 ekranlarını,	 koroları,	
stüdyoları	 ve	 sahneleri	 besleyen,	 üniversitelere	 ve	 araştırma	 kurumlarına	 alanlarında	 yetkin	
uzmanlar	 ve	 akademisyenler	 kazandıran	Konservatuar	 büyüdü,	 gelişti,	 genişledi.	 1982	 yılında	
İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 bünyesine	 katılan	 ve	 o	 tarihten	 bu	 yana	 tarihî	 misyonunu	 İTÜ	
vizyonuyla	 birleştirerek	 faaliyetlerini	 sürdüren	 Konservatuar,	 bugün	 yalnızca	 orta	 öğretim	 ve	
lisans	 seviyesinde	 eğitim	 veren	 bir	 kurum	 olmanın	 ötesine	 geçerek,	 İTÜ	 Lisansüstü	 Eğitim	
Enstitüsü	 bünyesindeki	 farklı	 branşlardaki	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 programlarıyla,	 Türk	
musikisini	 uluslararası	 düzeyde	 temsil	 eden	 bir	 yükseköğretim	 kurumu	 statüsüne	 erişti.	
Kurulduğu	dönemde	yoğun	eleştirilere	maruz	kalan	ve	bir	dönem	kapatılma	tehlikesi	atlatan	bu	
müzik	eğitim	kurumu,	45	yılı	aşkın	bir	zamandır	Türk	musikisi	eğitimindeki	lider	pozisyonunu	
muhafaza	ediyor.	

Bugün	 gelinen	noktada,	Türk	musikisinin	 yeniden	devlet	 himayesine	 girmesi	 konusunda	öncü	
çalışmaların	yapıldığı	dönemi	de	kapsayacak	şekilde,	yakın	dönem	Türk	musikisi	tarihinin	önemli	
bir	 kırılma	noktası	 olarak	 İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluş	 felsefesini;	
geçirdiği	 evreleri;	 topluma,	 kültüre	 ve	 akademik	 çalışmalara	 sağladığı	 faydaları;	 Cumhuriyet	
devrinin	kültür-sanat	politikaları	içerisindeki	pozisyonunu;	siyasî	karşıtlıklar	içerisindeki	varoluş	
mücadelesinin	kazanımlarını	ve	başlangıçta	Türk	musikisi	adına	ortaya	koyulan	hedeflerin	başarı	
düzeylerini	 nesnel	 bir	 bakışla	 ele	 alan	 ve	 bu	 açıdan	 kurumsal	 ve	 akademik	 farkındalığın	
gelişmesine	 katkı	 sağlayan	 çalışmaların	 yapılması	 önem	 taşıyor.	 Bununla	 birlikte,	 kuruluş	 ve	
yapılanma	sürecindeki	 eğitim-öğretim	 faaliyetlerini	 irdeleyen	ve	belirli	 dönemler	veya	kırılma	
noktaları	üzerinden	bu	faaliyetlere	odaklanarak	dönemler	arasında	muhakeme	olanağı	sağlayan	
çalışmaların	yapılması	da	konunun	başka	bir	yönünü	oluşturuyor.	

Elbette	ki,	devletin	uzun	bir	müddet	sonra	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nı	açmak	
suretiyle	 Türk	 musikisinin	 yeniden	 kurumsallaşmasına	 imkân	 sağlayan	 bir	 paradigma	
değişikliğine	gitmesinin	altındaki	sosyal,	kültürel,	siyasî	ve	ideolojik	nedenlerin	sorgulanması	ve	
bunun	 Türkiye’deki	 müzik	 eğitim	 kurumlarına,	 müzik	 piyasasına,	 müzik	 üretim	 ve	 tüketim	
koşullarına	olan	etkilerinin	masaya	yatırılması,	yalnızca	geçmişin	veya	bugünün	tespiti	değil,	aynı	
zamanda	 geleceğin	 doğru	 planlanması	 açısından	 da	 önem	 arz	 ediyor.	 Bununla	 birlikte,	
kuruluşundan	 itibaren	 neredeyse	 yarım	 asrı	 geride	 bırakan	 Konservatuar	 hakkında	 bu	 tür	
çalışmalar	 yapmak	 için,	 kuruluş	 dönemi	 çalışmalarının	 yalnızca	 şifahî	 anlatılardan	 değil,	 aynı	
zamanda	belgeler	üzerinden	açıklanmasının	gerekliliği	ortaya	çıkıyor.	

Konservatuar’ın	kuruluş	dönemiyle	ilgili	bilinenler,	çoğunlukla	bu	dönemde	akademik	kadroda	
yer	 alan	 öğretim	 elemanlarının	 ve	 öğrencilerin	 belleklerinde	 silik	 birer	 iz	 olarak	 kalmış	
hatıralardan	 ve	 çeşitli	 yayınlarda	 sınırlı	 sayıda	 yer	 bulan	 anlatılardan	 ve	 belgelerden	 ibaret…	
Özellikle,	 1986-1987	 mezunlarının	 gayretleriyle	 basılmış	 bir	 yıllıkta	 yer	 bulan	 dokümanların	
dışında,	Konservatuar’ın	kuruluş	dönemine	ait	belgelerin	henüz	yeterince	değerlendirilmediği	ve	
yakın	dönem	Türk	musikisi	tarihiyle	ilgili	akademik	yayınlara	yeterince	konu	edilemediği	de	bir	
gerçek…	 Aslına	 bakılırsa,	 bu	 dönemden	 kalan	 yazılı	 materyallerin	 ne	 kadarının	 günümüze	
ulaştığını	tahmin	etmek	pek	mümkün	görünmüyor.	Bilhassa,	1988’de	yaşanan	yangın	neticesinde	
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kurumsal	hafızanın	kısmen	tahribata	uğradığı	da	göz	önüne	alınırsa,	kuruluş	dönemine	ait	kısıtlı	
miktarda	evrakın,	dağınık	bir	biçimde	günümüze	ulaşabildiği	varsayımında	bulunmak	hiç	de	güç	
değil.	Ancak,	bu	kısıtlı	evrakın	bir	dönem	anlatısına	kaynak	oluşturmak	üzere	temin	edilmesi	de	
belirli	zorluklar	içeriyor.	Bu	zorlukların	başında	da,	mevcut	kurum	arşivine	yeterli	erişim	olanağı	
sağlanmaması;	kişisel	ya	da	kurumsal	arşivlerde	muhafaza	edilen	birtakım	belgelerden	yeterince	
haberdar	olunamaması;	meslekî,	bireysel	ya	da	kurumsal	mahremiyet	içeren	birtakım	belgelerin	
temin	 edilememesi	 ve/veya	 bu	 tür	 belgelerin	 içeriklerini	 gündeme	 getirmenin	 etik	 açıdan	
mahzurlu	sayılması	gibi	nedenler	yatıyor.	

Bütün	 bu	 olumsuzluklara	 rağmen,	 yukarıda	 zikredilen	 çalışmalara	 kaynak	 teşkil	 edebilecek	
miktar	 ve	 nitelikteki	 dokümanların	 varlığından	 söz	 etmek	 de	mümkün	 görünüyor.	 Sözgelimi,	
kuruluş	dönemine	ait	belgeler	arasında	kuruluş	ve	işleyişe	dair	bazı	yazışmalar,	hatırı	sayılır	bir	
miktarda	yönetim	kurulu	evrakı,	çeşitli	raporlar,	dilekçeler,	öğretim	elemanı	 listeleri,	Bakanlar	
Kurulu	 kararları,	 yönetmelikler,	 bu	 dönemde	 çıkan	 gazete	 ve	 dergilerde	 yer	 bulan	 haberler,	
ilanlar,	 duyurular,	 köşe	 yazıları	 ve	 biyografilerin	 yer	 aldığı	 görülüyor	 ve	 bütün	 bu	 belgelerin	
kuruluş	 dönemine	 dair	 bir	 tarih	 anlatısı	 için	 yeterli	 miktarda	 olduğu	 da	 dikkatten	 kaçmıyor.	
Bununla	birlikte,	kuruluş	ve	yapılanma	döneminin	karar	ve	icra	mevkilerinde	yer	alan	Ercümend	
Berker,	Yılmaz	Öztuna,	Nevzad	Atlığ	gibi	isimlerin	çeşitli	kaynaklarda	yer	bulan	beyanatları	da	bu	
döneme	ışık	tutan	materyaller	arasında	yer	alıyor.	

İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	1975-1982	yılları	arasını	kapsayan	dönemdeki	
faaliyetlerine	 odaklanan	 bu	 çalışma,	 Konservatuar’ın	 kuruluş	 dönemini	 muğlak	 hatıralar,	
birbiriyle	 örtüşmeyen	 birtakım	 anlatılar	 ve	 sübjektif	 yorumlarla	 bezeli	 “Konservatuar	 anıları”	
dışında	bir	bakışla	ele	almayı	ve	elde	edilebilen	bilgi	ve	belgeler	üzerinden	nesnel	bir	 tutumla	
tanıtmayı	ve	değerlendirmeyi	amaçlıyor.	Kronolojik	bir	 tarih	anlatısından	ziyade,	bu	dönemde	
ortaya	çıkan	konu	ve	olayların	nedenlerine	ve	sonuçlarına	yoğunlaşan	çalışma,	meseleleri	elde	
edilebilen	 materyallerin	 sunduğu	 olanaklarla	 sınırlı	 bir	 biçimde	 ele	 alıyor	 ve	 yalnızca	
Konservatuar’la	ilgili	değil,	yakın	dönem	Türk	musikisi	tarihi	bakımından	ulaşılması	ve/veya	bir	
araya	getirmesi	zor	birtakım	materyalleri	ilgililerinin	dikkatine	sunuyor.	Bu	anlamda,	çalışmanın	
Konservatuar	realitesini	tüm	çıplaklığıyla	gözler	önüne	sermek,	dönemin	tanıklığına	soyunmak,	
yaşanan	kimi	meselelerin	iç	yüzünü	insanî	algı	ve	duygu	perspektifinden	yansıtmak	gibi	iddiaları	
olmadığını	da	belirtmek	gerekiyor.	

Çalışma	kapsamında,	yukarıda	da	izah	edilen	birtakım	materyallerin	incelenmesi	ve/veya	temin	
edilmesi	yoluna	gidildi.	Prof.	Ş.	Şehvar	Beşiroğlu’nun,	vefatından	bir	süre	önce	İstanbul	Teknik	
Üniversitesi	 Maçka	 Kampüsü’nde	 bulunan	 Prof.	 Ercümend	 Berker	 &	 Prof.	 Ş.	 Şehvar	 Beşiroğlu	
Kütüphanesi,	 Arşiv	 ve	 Dokümantasyon	 Merkezi’ne	 bağışladığı	 ve	 bugün	 Prof.	 Ercümend	 Berker	
Koleksiyonu’nda	muhafaza	edilen	materyaller,	kuruluş	dönemine	ait	belgelerin	temini	konusunda	
büyük	fayda	sağladı.	2018	yılından	itibaren	peyderpey	inceleme	olanağı	yakaladığımız	ve	bugün	
için	 kataloglama	 ve	 dijitalleştirme	 çalışmaları	 devam	 eden	 koleksiyon,	 Ercümend	 Berker’in	
kopyalarını	 ya	 da	 orijinallerini	 hususi	 arşivinde	 büyük	 bir	 ihtimamla	 ve	 ileri	 görüşlülükle	
muhafaza	 ettiği	 resmî	 yazışmaları,	 tutanakları,	 yönetmelikleri,	 dilekçeleri,	 raporları,	 eğitim	
planlarını,	çizelgeleri,	gazete	ve	dergi	kupürlerini,	ders	notlarını,	notaları,	makbuzları	ve	daha	pek	
çok	yazılı-görsel	materyali	bünyesinde	barındırıyor.	

Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu’nun	devamı	niteliğinde	olan	ve	benzer	materyal	türlerinden	
oluşan	 diğer	 bir	 kısım	 doküman	 ise,	 Avukat	 Beyza	 Koral’ın	 himayelerinde	 bulunuyor.	 Hacmi	
hakkında	kesin	bilgi	sahibi	olamadığımız	bu	koleksiyonla	ilgili	olarak,	Prof.	Songül	Karahasanoğlu	
ile	birlikte	2019	ve	2020	yıllarında	gerçekleştirdiğimiz	iki	ziyaret	sırasında,	Sayın	Beyza	Koral’ın	
refakatinde	inceleme	fırsatı	yakaladığımız	bir	kısım	belge,	Konservatuar’ın	kuruluş	yıllarına	ait	
pek	çok	konuyu	aydınlatmaları	bakımından	büyük	önem	taşıyor.		

Yukarıda	 da	 değinildiği	 gibi,	 bu	 çalışma	 içerisinde	 Ercümend	Berker’in	 her	 iki	 koleksiyondaki	
evrakından	da	yararlanma	olanağı	elde	edildi.	Sözgelimi,	Konservatuar	kütüphanesindeki	Prof.	
Ercümend	Berker	Koleksiyonu’nda	yer	alan	ve	Yönetim	Kurulu’nun	25	Eylül	1975-22	Ocak	1979	
arasında	gerçekleştirdiği	134	toplantıya	ilişkin	tutanakların	tamamı	incelenerek	çalışmaya	dahil	
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edildi.	 Neredeyse	 tamamı	 ıslak	 imzalı	 olan	 ve	 kimilerinin	 de	 birden	 fazla	 kopyası	 bulunan	 bu	
tutanaklar,	Konservatuar’daki	eğitim-öğretim	uygulamaları,	öğretim	üyesi	ve	personel	atamaları,	
giriş	 sınavları,	 yönetmelik	 çalışmaları,	 kurul	 çalışmaları,	materyal	 ve	 teçhizat	 temini,	 Bakanlık	
yazışmaları	gibi	pek	çok	konuya	ışık	tuttu.1	Ayrıca,	yine	aynı	koleksiyonda	cüzi	miktarda	yer	alan	
Danışma	 Kurulu,	 Arşiv	 Kurulu	 ve	 Repertuvar	 Kurulu	 tutanakları	 da	 incelenerek	 çalışmada	
bunlardan	 istifade	 edildi.	 Özellikle,	 Danışma	 Kurulu	 tarafından	 hazırlanan	 ve	 Yönetim	 Kurulu	
tarafından	19	Eylül	1978	tarihinde	kabul	edilen	Danışma	Kurulu	Raporu,	geriye	dönük	bir	zaman	
dilimi	içerisindeki	pek	çok	konunun	aydınlatılmasına	olanak	tanıdı.	

Bununla	 birlikte,	 Ercümend	 Berker’in	 Avukat	 Beyza	 Koral’ın	 himayelerinde	 bulunan	 evrakı	
içerisindeki,	kuruluş	görevinin	tevdi	edilmesi,	ilk	Yönetim	Kurulu	atamaları,	Kültür	Bakanlığı’na	
devir	protokolü,	Yönetim	Kurulu’nun	istifa	mektubu	ve	daha	pek	çok	konuya	ilişkin	belgelerden	
de	istifade	edilebildi.2	Öte	yandan,	ilk	Yönetim	Kurulu’nun	1979’un	Şubat	ayında	istifa	etmesinden	
sonra,	Dr.	Nevzad	Atlığ	idaresinde	ve	daha	sonrasında	yine	Ercümend	Berker	yönetiminde	göreve	
gelen	iki	farklı	Yönetim	Kurulu’nun	toplantı	tutanakları	hakkında	veri	elde	edilemedi.	Bu	anlamda,	
yalnızca	 ilk	Yönetim	Kurulu	 tutanaklarının	 incelenip	 çalışmaya	dahil	 edilebildiğini	 ve	1979’un	
Mart	 ayından	 itibaren	göreve	gelen	diğer	 iki	Yönetim	Kurulu’nun	 çalışmaları	hakkında	detaylı	
bilgi	ve	belge	elde	edilemediğini	belirtelim.	

Çalışmada	 yalnızca	 Ercümend	 Berker	 evrakından	 yararlanılmadı.	 Devlet	 Arşivleri	 Başkanlığı	
Cumhuriyet	Arşivi’nde	yer	alan	ve	Konservatuar’ın	ilk	eğitim	kadrolarının	onaylandığı	Bakanlar	
Kurulu	kararları;	Resmî	Gazete,	Tebliğler	Dergisi,	Tutanak	Dergisi	gibi	resmî	yayın	organlarında	
yer	 alan	 yönetmelikler;	 çeşitli	 ulusal	 veya	 yerel	 gazete	 ve	 dergilerde	 yer	 alan	 haberler,	 köşe	
yazıları,	 ilanlar;	Konservatuar’da	hazırlanan	bazı	bitirme	çalışmaları	ve	çeşitli	kitaplardan	elde	
edilen	 bilgiler	 de	 konuların	 desteklenmesi	 amacıyla	 çalışmaya	 dahil	 edildi.	 Bu	 arada,	 Yönetim	
Kurulu	 kararları,	 çalışma	 raporları,	 yönetmelikler,	 gazete	 haberleri	 ve	 dergi	 makaleleri	 gibi	
kaynaklarda	 yer	 alan	 nadir	 durumdaki	 metin	 ve	 çizelgeler,	 referans	 vermek	 suretiyle	 ve	
uzunluklarına	bakılmaksızın	iktibas	edilerek,	bunların	ilgililerine	ulaştırılması	hedeflendi.3	

Sözü	 fazla	 uzatmadan,	 bir	Türk	Musikisi	 Konservatuarı	 kurma	 fikrinin	 ortaya	 çıkmasına	 zemin	
hazırlayan	siyasî,	ideolojik	ve	kültürel	ortama	ilişkin	saptamalarımızı	aktaralım	ve	okurları,	Türk	
musikisi	eğitiminin	uzunca	bir	aradan	sonra	devlet	himayesinde	yürütülmeye	başladığı	ilk	müzik	
eğitim	kurumu	olarak,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluş	dönemiyle	ilgili	
tespitlerimizle	baş	başa	bırakalım.	

İTMDK	nasıl	kuruldu?	

Türk	 musikisi	 eğitiminin	 devlet	 eliyle	 yapılmaya	 başlandığı	 ilk	 yükseköğretim	 kurumu	 olan	
İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 tasarım	 ve	 kuruluş	 aşamalarında,	 Ercümend	
Berker	ve	Yılmaz	Öztuna	gibi,	Arel	Ekolü	temsilcilerinin	aktif	rol	oynadığı	görülür.	Cumhuriyet’in	
ilk	yıllarıyla	birlikte	yabancı	kökenli	olduğu	 ithamıyla	eğitim	kurumları	kapatılan,	 radyoda	bir	

 
1	 Toplantı	 tutanaklarında	Yönetim	Kurulu’nun	uygulama	kararı	 aldığı	 görülen	kimi	konuların	daha	 sonraki	 süreçte	
uygulanmadığı	ya	da	uygulamanın	başarısızlıkla	sonuçlandığı	veya	konunun	takip	edilmediği	ve	uygulama	aşamasına	
geçilemediği	 görülüyor.	 Başka	 bir	 kaynakta	 aksi	 görülmediği	 takdirde,	 tutanaklarda	 uygulama	 kararı	 verilmesine	
rağmen	gerçekte	uygulanmayan	kararların	ayırt	edilebilmesi	büyük	ölçüde	imkânsız	hale	geliyor.	Bu	noktada,	Yönetim	
Kurulu	toplantı	tutanaklarının	her	koşulda	gerçeği	yansıttığını	söylemek	pek	mümkün	görünmüyor	ki,	bu	da	tutanak	
bilgilerine	ihtiyatla	yaklaşılması	gerektiğini	ortaya	koyuyor.	
2	 Ercümend	 Berker’in	 Avukat	 Beyza	 Koral’da	 bulunan	 evrakı	 hususi	 arşiv	 materyali	 olduğundan	 ve	 Konservatuar	
kütüphanesinde	yer	alan	evrakıyla	 ilgili	 kataloglama	ve	dijitalleştirme	 işlemleri	de	henüz	 tamamlanmadığından,	bu	
çalışmada	kullanılan	tutanak,	resmî	yazı,	çizelge,	rapor	gibi	materyallere	ilişkin	referanslar	için	arşiv	veya	yer	numarası	
verilemedi.	Bu	bakımdan,	metin	içerisinde	sözü	edilen	Yönetim	Kurulu	tutanakları	için	toplantı	tarihi	ve	sayısı,	diğer	
resmî	yazışmalar	için	de	belge	tarihi	ve	sayısı	referans	alınmalıdır.	Yönetim	Kurulu	tutanakları	da	dahil	olmak	üzere	
çalışma	 kapsamında	 temin	 edilen/incelenen	 evraklara	 ilişkin	 bilgi	 tabloları	 hazırlanarak,	 Kaynakça’nın	 sonunda	
verilmiştir.	
3	Öte	yandan,	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu’nda	görülmesine	rağmen	Beyazıt	Devlet	Kütüphanesi	ve	İBB	Atatürk	
Kitaplığı’ndaki	 süreli	 yayın	 koleksiyonları	 içerisinde	 bulunmayan	 ya	 da	 çeşitli	 nedenlerle	 okurun	 istifadesine	
sunulamayan	bazı	 gazete/dergi	 yazılarının	 sayı	 veya	 sayfa	 numaraları	 temin	 edilemediği	 için,	 bu	 tür	materyallerin	
bibliyografik	künyelerindeki	eksik	kısımlar	için	soru	işareti	(?)	kullanılmıştır.	
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dönem	yasaklanan	ve	konservatuarlarda	kendisine	yer	edinemeyen	Türk	musikisi,	İstanbul	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	1975	yılında	faaliyete	geçmesiyle	birlikte,	49	yılı	aşkın	bir	süre	
sonra	devlet	katında	temsil	edilme	imkânı	yakalar.4	

Kuruluş	 süreci,	 Türk	 musikisini	 ve	 onun	 eğitimini	 benimsemeyen,	 kurumsallaşmasını	
Cumhuriyet’in	 kuruluş	 ideolojisine	 ters	 bulan	 ve	 ideolojik	 maksatlarla	 engelleyen	 birtakım	
çevrelere	 karşı,	 tamamen	 kültürel	 gayelere	 dayandırılan	 bir	 mücadeleyi	 gerekli	 kılar.	
Konservatuar’ın	 kuruluşuna	 zemin	 hazırlayan	 fikirler,	 geçmişte	 uzun	 müddet	 Türk	 musikisi	
çevrelerinin	 kanayan	 yarası	 olarak	 kalan	 ve	 devletin	 sürekli	 görmezden	 geldiği	 bir	 eğitim	
sorununun	 çözüme	 kavuşmasında	 etkin	 rol	 oynayacaktır.	 Ancak,	 sorunun	 çözülebilmesi	 için	
doğru	 zamanda,	 doğru	 adımların	 atılmasına	 ihtiyaç	 vardır.	 En	 önemlisi	 de,	 Türk	 musikisi	
eğitiminin	 millî	 maarifteki	 yerini	 alabilmesi	 için,	 dönemin	 koşulları	 içerisinde	 kabul	 görecek	
düşünsel	altyapının	hazırlanması	gereklidir.	

Konservatuar’ın	 kurulmasına	 zemin	 hazırlayan	 düşünce	 geçmişte	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel	
tarafından	 temellendirilmiş	 ve	 Türk	 musikisinin	 konservatuarlarda	 temsil	 edilmesinin	 önemi	
çeşitli	 defalar	 dile	 getirilmişti.	 Sözgelimi,	 Türk	musikisinin	 yabancı	 kökenli	 olduğu	 iddialarına	
karşı	 tefrika	 ettiği	 “Türk	 Musikisi	 Kimindir?”	 başlıklı	 yazı	 dizisinin	 sonuncusunda	 Arel,	 bu	
meseleye	şu	sözlerle	dikkat	çekiyordu	(Arel,	1	Aralık	1952,	s.	294;	ayrıca	bkz.	Arel,	1969,	s.	224):	

“İtikadımca,	 musikimizi	 şuna-buna	 ithaf	 etmek	 temayülü	 artık	 lüzumundan	 fazla	
sürmüştür.	Musiki	sahasında	hediye	lâkırdısından	daha	kıymetli	vazifeler	bizi	bekliyor.	

Bu	vazifelerin	en	başında,	millî	musikimizi	resmen	konservatuarlara	kabul	edip	mümkün	
olduğu	kadar	çok	ve	mümkün	olduğu	kadar	çabuk	bestekâr	yetiştirmemiz	var.”	

Arel’in	 burada	 sözünü	 ettiği	 ve	 konservatuarlara	 kabul	 edilmesini	 arzu	 ettiği	 “millî	 musiki”,	
1926’da	eğitimi	resmî	kurumlardan	kaldırılan	Türk	musikisinden	başka	bir	şey	değildi.	Ancak,	
onun	Türk	musikisi	tasavvuru,	geleneğin	tek	sesli	musikisi	üzerine	inşa	edilen	çok	sesli	bir	musiki	
tarzını	yansıtıyordu	ve	Cumhuriyet	döneminde	oluşturulması	hedeflenen	çağdaş	Türk	musikisi,	
her	yönüyle	bu	özelliği	taşımalıydı.	Arel’e	göre	çağdaş	Türk	musikisi,	Batının	tampere	sistemine,	
türlerine,	 repertuvarına	 ve	 çalgılarına	 mahkum	 edilmeden,	 geleneksel	 musiki	 nazariyatı	 ile	
polifonik	olarak	bestelenen	ve	geleneksel	çalgılarla	icra	edilebilen	bir	nitelikte	olmalıydı.	Arel,	bu	
musikinin	 gelişebilmesi	 için	 Türk	 ve	 Batı	 musikisi	 bilen	 bestekârlar	 yetişmesi	 gerektiğini	
düşünüyor	ve	bu	bestekârların	yetişebilmesi	için	de	konservatuarlarda	Türk	ve	Batı	musikisinin	
bir	arada	öğretilmesi	gerektiğini	savunuyordu	(Arel,	1	Mart	1948,	s.	5-6).5	

Türk	 musikisinin	 çoksesliliğe	 Batı	 musikisinden	 daha	 müsait	 olduğunu	 savunan	 Arel,	 bir	
yazısında	yer	verdiği	“Türk	musikisinin	en	güzel	ve	en	değerli	parçalarını	mazide	değil,	polifonik	
olarak	istikbâlde	arayınız.”	sözleriyle,	Türk	musikisini	çağ	dışı	bulan	ve	tek	sesli	olması	nedeniyle	
eleştirenlere	 tepki	 gösteriyordu	 (Arel,	 1	 Ocak	 1949,	 s.	 4).	 Buna	 paralel	 olarak,	 Arel’in	 bu	
düşüncesi,	 1948	 yılında	 İstanbul’da	 kurulmasına	 önayak	 olduğu	 “İleri	 Türk	 Musikisi	
Konservatuarı	Derneği”nin	ismindeki	“ileri”	sözcüğü	ile	temsil	edilmişti.	Öyle	ki,	derneğin	adında	
yer	alan	“ileri”	sözcüğünün	Türk	musikisini	“polifonik	sahada”	geliştirmeyi	ifade	ettiği,	derneğin	

 
4	 Maarif	 Vekâleti’nden	 gönderilen	 bir	 yazı	 ile	 Darülelhan’ın	 İstanbul	 Şehremaneti’ne	 bağlanması	 sürecinde	 “Şark	
Musikisi	Şubesi”nin	kapatıldığı	tarih	olan	29	Aralık	1926’dan,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	eğitime	
başladığı	 3	 Mart	 1976	 tarihine	 kadar,	 Türk	 müziğine	 yönelik	 akademik	 bir	 eğitim	 devlet	 kurumları	 eliyle	
yapılamamıştır.	Bununla	birlikte,	Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	1943	yılında	İstanbul	Belediye	Konservatuvarı	reisi	olarak,	
beş	yıl	süreyle	göreve	gelmesinden	sonra	vermeye	başladığı	Türk	Musikisi	Nazariyatı	dersleri	istisnadır.	
5	Yılmaz	Öztuna’ya	göre,	Arel’in	“Batı	musikisi”	ve	“Türk	musikisi”	olarak	ayrılmayan	tek	bir	konservatuar	hayali	vardı.	
Öztuna,	Arel’in	bu	düşüncesini	Onur	Akdoğu’yla	gerçekleştirdiği	bir	mülakatta	şu	sözlerle	ifade	etmişti	(Akdoğu,	1990,	
s.	57-58):	

“Sadeddin	Arel,	tek	konservatuvar	taraftarıydı.	Batı	ve	Türk	konservatuvarı	diye	iki	konservatuvar	taraftarı	
değildi.	Tek	bir	konservatuvarda,	hem	Türk	musikisini	kamil	bir	şekilde,	ne	varsa	Türk	Musikisi	bilgisi	olarak	
okutulması,	hem	de	batı	musikisinin	kamil	bir	şekilde,	batı	musikisinin	en	ileri	ilimleri…	füg,	orkestrasyon,	
orkestra	idaresi	de	dahil	olmak	üzere	batı	sazlarını	da	okutmak,	Türk	sazlarını	da	okutmak…	Sadeddin	Arel’in	
tasavvuru	 buydu.	 İki	 ayrı	 konservatuvar	 değildi.	 Türk	 musikisi	 müstakbel	 bestekarının,	 batı	 musikisinin	
teknik	bilgisinden	feragat	edemeyeceği	kanaatinde	idi…	Ancak,	bugün	bu	fikri	biz	tahakkuk	ettiremedik,	ancak	
Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı’nı	açabildik.”	
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yayın	organı	olan	Musiki	Mecmuası’ndaki	yazılarda	zaman	zaman	ifade	ediliyordu	(Örneğin	bkz.	
Karabey,	Temmuz	1951,	s.	7).	

Arel	 ve	 öğrencilerinin	 konservatuarlarda	 yer	 verilmesini	 arzu	 ettikleri	 Türk	 musikisi,	 hem	
tamamıyla	Batı	musikisi	 konseptindeki	 çoksesli	 anlayıştan,	 hem	de	 geleneksel	musikisinin	 tek	
sesli	 anlayışından	 bütünüyle	 uzak	 görünüyordu.	 Yeni	 Türk	 musikisi;	 çoksesli	 bir	 anlayışla	
bestelenmesi	 bakımından	 çağdaşlığı	 temsil	 edecek,	 fakat	 diğer	 yönleriyle	 köklerini	 gelenekten	
alacaktı.6	Fakat	bu	düşünce	en	nihayetinde;	ses	sistemi,	repertuarı,	çalgıları	ve	tarihî	misyonu	ile	
Cumhuriyet	devrimleriyle	geride	bırakıldığı	düşünülen	tek	sesli	musikiyi	temsil	ediyor	ve	dönemi	
içerisinde,	gericiliği	çağrıştırdığı	gibi	bir	suçlamanın	hedefi	haline	getiriliyordu.		

Arel’in	 ortaya	 koyduğu	 vizyona	 uygun	 olarak,	 Türk	 musikisini	 devletin	 resmî	 müzik	 eğitimi	
içerisine	 alma	 düşüncesi,	 yalnızca	 Türk	musikisini	 ihya	 etmek	 için	 değil,	 aynı	 zamanda	 erken	
Cumhuriyet	 döneminin	 kültür	 kurumları	 içerisinde	 ona	 yer	 vermemek	 gibi	 tarihî	 bir	 hatadan	
dönülmesi	 konusunda	 da	 büyük	 önem	 taşıyordu.	 Ercümend	 Berker’in	 yanı	 sıra	 İstanbul	 Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşunda	aktif	rol	alan	diğer	bazı	isimler,	Hüseyin	Sadeddin	
Arel’in	 ortaya	 koyduğu	 hedefe	 ulaşabilmek	 adına	 gelecekte	 uzun	 süren	 bir	 mücadeleye	
girişeceklerdi.	Ancak,	konservatuar	kurulması	konusunda	Arel	ve	öğrencileri	tarafından	yapılan	
bazı	hazırlıklar	da	vardı.	Mesela	Arel,	Yılmaz	Öztuna’dan	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	
eğitim	programını	hazırlamasını	istemiş	ve	Öztuna	bu	programı	1949	yılının	Şubat	ayında	kaleme	
almıştı	 (Öztuna,	 1987?,	 s.	 [22]).7	 Ayrıca,	 Türk	musikisinin	 resmî	 eğitim	 kurumlarına	 alınması	
konusunda	bazı	girişimler	de	olmuştu	ve	bunlar	çeşitli	nedenlerle	başarıya	ulaşamamıştı.	

Sözgelimi,	bu	girişimlerden	biri	1951	yılında	yaşanmıştı.	Arel’in	öğrencisi	ve	o	dönemde	Musiki	
Mecmuası’nın	Yazı	İşleri	Müdürü	olan	Lâika	Karabey,	Ankara’da	görüşme	olanağı	bulduğu	Millî	
Eğitim	Bakanı	Tevfik	İleri’ye	Türk	musikisinin	sorunlarını	aktarmış	ve	Türk	musikisi	eğitimi	veren	
bir	okul	açılması	konusunu	gündeme	getirmişti	(Bkz.	Musiki	Mecmuası,	1	Eylül	1950,	s.	22;	1	Şubat	
1951,	s.	8-9).	Müspet	cevapla	İstanbul’a	dönen	Karabey,	makul	bir	süre	girişimde	bulunulmasını	
bekledikten	sonra,	Musiki	Mecmuası’nda	yayımladığı	açık	mektupta	Bakan’a	vaatlerini	hatırlatmış	
ve	harekete	geçilmesini	istemişti	(Karabey,	1	Ağustos	1951,	s.	3-4).	Ayrıca,	Cumhurbaşkanı	Celal	
Bayar’ın	 İstanbul’da	bulunmasından	 istifade	ederek	kendisinden	randevu	 talep	etmiş;	Bayar’la	
görüşmeleri	 sırasında	 aynı	 konuyu	 ona	 da	 aktarmış	 ve	 Türk	 musikisinin	 bir	 okula	 ihtiyacı	
olduğunu	belirtmişti	(Karabey,	1	Eylül	1951,	s.	3).	

Bu	 arada,	 Türk	 musikisi	 tedrisatı	 meselesi	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuvarı’nın	 da	
gündemindeydi.	 İstanbul	 Valiliği	 tarafından	 İçişleri	 ve	 Millî	 Eğitim	 bakanlıklarına	 gönderilen	
yazılarda,	İstanbul	Belediye	Konservatuvarı’nda	Türk	musikisi	çalgılarının	eğitimine	başlanması	
konusunda	 müsaade	 istenmiş	 ve	 bunun	 üzerine	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı,	 Ankara	 Devlet	
Konservatuvarı’ndan	konu	hakkındaki	 görüşlerini	 içeren	bir	 rapor	hazırlamasını	 talep	etmişti.	
Ankara	Devlet	Konservatuvarı	Tedris	Heyeti’nce	hazırlanan	raporda,	heyet	üyelerinin	“Monodik	
Türk	 Musikisi”	 olarak	 tanımladıkları	 tek	 sesli	 Türk	 musikisinin	 konservatuar	 eğitimine	
alınmasına	karşı	çıkılmış	ve	heyetin	Türk	musikisi	çalgılarının	uygulamalı	olarak	eğitimine	kati	
surette	muhalif	olduğu	belirtilmişti.8		

Lâika	Karabey’in	Millî	Eğitim	Bakanı	Tevfik	 İleri’yi	 ziyareti	 sırasında	gündeme	gelen	bu	rapor,	
Bakan’ın	 isteği	 üzerine	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği	 tarafından	 incelenmiş	 ve	
belirtilen	 hususlara	 ilişkin	 bir	 cevabî	 rapor	 hazırlanarak	 Bakanlık’a	 gönderilmişti.9	 Bu	 arada,	
benzer	 içerikli	 bir	 rapor	 da	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nın	 eğitim	 kadrosu	 tarafından	

 
6	Bu	düşünce,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşu	sırasında	oluşturulan	Geçici	Yönetmelik’in	6.	
maddesindeki	“genel	çağdaş	musiki	kültürü	ile	Türk	musikisi	kültürünü	sindirmiş”	ifadesiyle	kendisini	gösterir	(Bkz.	
Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	421;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	5).	
7	Yılmaz	Öztuna’nın	hazırladığı	Türk	Musikisi	Konservatuarı	programı	için	bkz.	Musiki	Mecmuası,	Mayıs	1954,	s.	75-78,	
83-86.	
8	Ankara	Devlet	Konservatuvarı	Tedris	Heyeti	tarafından	hazırlanan	rapor	için	bkz.	Karabey,	Aralık	1951,	s.	8-19.	
9	İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı’nın	cevabî	raporu	için	bkz.	Musiki	Mecmuası,	Ocak	1952,	s.	8-10,	19,	21.	
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hazırlanarak,	yine	Millî	Eğitim	Bakanlığı’na	gönderilmişti.10	Ancak,	Ankara	Devlet	Konservatuvarı	
Tedris	 Heyeti’nin	 hazırladığı	 rapor	 etkili	 olmuş,	 İleri	 Türk	Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği	 ve	
İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nın	 girişimlerinden	 sonuç	 alınamamıştı.	 Türk	 musikisi,	
konservatuarlarda	kendisine	yine	yer	bulamamış	ve	İstanbul	Belediye	Konservatuvarı’nda	Türk	
musikisi	sazlarının	eğitimine	yine	başlanamamıştı.11	

Türk	musikisi	aleyhtarlarının	özellikle	1950’li	yıllarda	ve	sonrasında	ileri	sürdüğü	fikirler,	1970’li	
yıllarda	ve	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluşu	sırasında	yeniden	gündeme	
gelecek	ve	o	yılların	siyasî	karışıklıkları	içerisinde,	Atatürk	ve	devrim	karşıtlığı,	Anayasa	ihlali	ve	
hatta	 irtica	 nitelendirmesi	 baş	 gösterecekti.12	 Türk	 musikisi	 taraftarlarının	 ortaya	 koyduğu	
gerekçeler	ise,	büyük	ölçüde	onun	“üstün”	niteliği	ve	“millî	kültürü”	yansıtmadaki	rolü	üzerinden	
ifade	 ediliyordu.	 Bununla	 birlikte,	 1970’li	 yılların	 siyasî	 koşulları	 bu	 defa	 öncekine	 göre	 daha	
elverişliydi.	 Türk	musikisi	 eğitimini	millî	 bir	mesele	 olarak	 görenler	 içerisinde	 siyasetçi	 ya	 da	
bürokrat	 kimliğiyle	 ön	 plana	 çıkanlar	 da	 vardı.	 Nitekim,	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’in	 sağlığında	
başlayan	çalışmalar,	Türk	musikisi	mensup	ve	taraftarlarının	siyasî	arenada	yıllar	süren	ikna	ve	
tanıtım	faaliyetleriyle	devam	etmişti.	Bu	faaliyetleri	yürütenler	arasında,	Arel’in	öğrencilerinden	
biri	olan	ve	Konservatuar’ın	kurulmasında	etkin	rol	oynayan	 isimlerden	Yılmaz	Öztuna	da	yer	
alıyordu.	

Aslına	 bakılırsa,	 İstanbul	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 kuruluşuna	 kadarki	 süreçte,	
Türk	musikisinin	millî	maarif	dışında	bırakılmasının	ortaya	çıkardığı	“aleyhtar”	ve	“taraftar”lar,	
aynı	zamanda	Cumhuriyet	döneminin	müzik	politikalarını	uygulayanlarla,	ona	belirli	noktalarda	
karşı	 çıkanların	 temsiliyetini	 ifade	eder.	Ve	bu	konu	elbette	ki,	 yalnızca	yeni	Türk	musikisinin	
hangi	 sistem	üzerine	 inşa	 edileceğiyle	 ilgili	 bir	 “tartışma”	 olarak	 izah	 edilmekten	uzaktır.	 Zira	
yaşanan	süreç,	tek	partili	dönemin	modernleşme	paradigmasını	ve	çoksesli	müzik	uygulamalarını	
benimseyenler	ile	büyük	ölçüde	milliyetçi	hasletleriyle	ön	plana	çıkan	muhafazakârlar	arasındaki	
bir	 düelloyu	 işaret	 eder.	 Nitekim	 bu	 durum,	 özellikle	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 kuruluşu	 zamanında	 ve	 daha	 sonra	 ortaya	 çıkan	 siyasî	 iktidar	 değişikliği	
sırasında	 kendini	 gösterir	 ve	 Adalet	 Partisi’nin	 başı	 çektiği	 Milliyetçi	 Cephe	 hükûmetleri	 ile	
Cumhuriyet	Halk	Partisi	 iktidarları	sırasında,	 tam	da	burada	sözü	edilen	karşıtlıklar	üzerinden	
taraftar	bulur.13	

 
10	 İstanbul	Belediye	Konservatuvarı	öğretmenlerinden	oluşan	bir	kurul	 tarafından	hazırlanan	rapor	 için	bkz.	Musiki	
Mecmuası,	Haziran	1952,	s.	119-122.	
11	Türk	musikisinin	resmî	tedrisata	alınması	konusundaki	düşünce	ve	girişimler	ile	Türk	musikisi	aleyhtarlarına	karşı	
mütalaalar	için,	başta	Lâika	Karabey	olmak	üzere	Hüseyin	Sadeddin	Arel,	Osman	Şevki	Uludağ	gibi	müelliflerin	Musiki	
Mecmuası’nın	ilk	yıllarında	çıkan	sayılarındaki	yazılarına	bakılmalıdır.	
12	 Aslına	 bakılırsa	 bu	 konu,	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’in	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuvarı’nda	 verdiği	 Türk	Musikisi	
Nazariyatı	derslerini	bırakmak	durumunda	kaldığı	döneme	kadar	götürülebilir.	Haydar	Sanal,	“1948’lerde	demokratik	
hayatın	filizlendiği	ve	hızlandığı	bir	sırada	Halk	Partisi	saflarından	ve	Ordu	içerisinden	‘Devrimler	elden	gidiyor’	sesleri	
duyulmaya	başlamıştı.	Arel,	1948	Şubatı’nda	kendi	kurduğu	derslerinin	elinden	alınarak	yıkılışına	da	gördü.”	sözleriyle	
bu	döneme	ışık	tutar	(Sanal,	3	Mart	1976,	s.	6).	
13	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	kuruluş	çalışmalarının	yürütüldüğü	sırada	Cumhuriyet	gazetesinde	
yayımlanan	 kimi	 yazılarda,	 Batı	 musikisi	 eğitim	 kurumları	 üzerinden	 şekillenen	 bir	 siyasî	 ayrışma	 göze	 çarpar.	
İktidarda	bulunan	I.	Milliyetçi	Cephe	Hükûmeti’nin,	Kültür	Bakanlığı	ile	Batı	musikisi	konservatuarları	üzerindeki	bazı	
uygulamaları,	 sözü	 edilen	 haberlerde,	 adeta	Batı	musikisi	 taraftarlarına	 karşı	 yürütülen	 bir	 hesaplaşma	 yahut	 dize	
getirme	politikasının	uygulandığına	yönelik	tenkitlere	sahne	olur.	Sözgelimi,	27	Temmuz	1975	günü	yayımlanan	bir	
haberde,	Kültür	Bakanı	Rıfkı	Danışman’ın	Prof.	Dr.	Emin	Bilgiç’i	Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	 ve	Yılmaz	Öztuna’yı	da	
Müsteşar	 Yardımcısı	 olarak	 ataması	 eleştirilir	 ki,	 bu	 iki	 isim	 tam	 da	 o	 günlerde	 İTMDK’yla	 ilgili	 aktif	 çalışmalar	
yürütmektedir.	 Ayrıca,	 “eski	 bir	 ‘milliyetçi-toplumcu’	 senatör”	 olarak	 tanıtılan	 İhsan	 Akpolat’ın,	 Millî	 Eğitim	
Bakanlığı’nda	müşavirlik	 kadrosuna	 getirilmesi	 ve	 Ankara	Devlet	 Konservatuvarı’na	müdür	 olarak	 atanması	 da	 bu	
haberde	tenkit	edilen	konular	arasındadır.	Haberde,	İhsan	Akpolat’ın	Ankara	Devlet	Konservatuvarı	Müdürlüğü’ne	onu	
“dize	getirmek”	üzere	getirildiği,	konservatuarlarla	özel	olarak	ilgilendiği	ve	çeşitli	uygulamalarla	Ankara,	İstanbul	ve	
İzmir	konservatuarlarındaki	devrimci	öğretmenlerin	ayıklanacağı	 ifade	edilir	(Haber	metni	 için	bkz.	Cumhuriyet,	27	
Temmuz	1975,	 s.	8.	Bu	dönemde,	Ankara	Devlet	Konservatuarı’ndaki	uygulamalar	hakkında	yazılan	bazı	eleştiri	ve	
haber	yazıları	için	ayrıca	bkz.	Cumhuriyet,	27	Temmuz	1975,	s.	8;	12	Eylül	1975,	s.	7;	2	Kasım	1975,	s.	10;	18	Ocak	1976,	
s.	10;	28	Mart	1976,	s.	10).	Gazete	yazılarında	ifade	edilen	iddiaların	doğru	ya	da	tutarlı	olup	olmadığına	bakılmaksızın,	
yalnızca	 bu	 iddialar	 üzerinden	 bile,	 İTMDK’nın	 dönemin	 siyasî	 karşıtlıkları	 üzerinden	 faaliyete	 geçirildiği	 öne	
sürülebilir.	
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Bununla	 birlikte,	 1970’lerin	 konjonktürü	 içerisinde	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	kurulmasına	ve	ayakta	tutulmasına	vesile	olan	gerekçelerin,	büyük	ölçüde	Türk	
musikisinin	önemine	atıf	yapan,	millî	ve	tarihî	değerleri	ön	plana	çıkaran,	bütünleştirici	bir	dille	
ifade	 edilmeye	 çalışıldığı	 görülür.	 Türk	 musikisi	 eğitiminin	 devlet	 katında	 temsil	 edilmesinin	
önemi	 ve	 bunun	 gerekçeleri,	 Konservatuar’ın	 Kurucu	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Ercümend	
Berker’in	yazı	ve	beyanlarında	sıklıkla	dile	getirilir.	Berker	ifadelerinde,	özellikle	tarihsel	bilgilere	
atıf	 yaparak,	 Türk	musikisinin	devletin	 ilgi	 ve	desteği	 ile	 gelişme	 gösterdiğini,	 ilgi	 ve	desteğin	
olmadığı	 zamanlardan	 itibaren	 duraklama	 dönemine	 girdiğini	 belirtir.	 Türk	 musikisinin,	
başlangıcından	Maragalı	Abdülkadir’e,	Itrî’ye,	Dede	Efendi’ye,	oradan	Hacı	Arif	Bey’in	yaşadığı	19.	
yüzyıl	 sonlarına	 kadar	 devletin	 ilgi	 ve	 desteğiyle	 gelişme	 gösterdiğini	 savunan	 Berker,	 20.	
yüzyıldaki	gelişmeler	neticesinde	 ilginin	azalmasıyla	birlikte	bu	musikinin	duraklama	evresine	
girdiğini	zikreder	(Berker,	2010,	s.	18-19).	

Berker	 açısından	 bu	 durumu	 açığa	 çıkaran	 en	 önemli	 etkenlerden	 biri	 Ziya	 Gökalp’in	 “millî	
musiki”	 hakkındaki	 düşünceleridir.	 Ona	 göre,	 Gökalp’in	 Osmanlı’nın	 son	 yıllarında	 ve	 erken	
Cumhuriyet	 dönemindeki	 fikrî	 tesirleri,	 Türk	 musikisinin	 yasaklanmasının	 ve	 eğitim	
kurumlarında	temsil	edilememesinin,	dolayısıyla	da	20.	yüzyıl	boyunca	gelişememesinin	önünü	
açmıştır.	Öyle	ki	Berker,	Ziya	Gökalp’in	halk	musikisinin	ulusal	olarak	görülüp,	sanat	musikisinin	
yabancı	kökenli	olduğu14	ve	çağdaş	Türk	musikisinin,	halk	musikisi	 ile	Batı	musikisi	senteziyle	
oluşacağı15	görüşlerini	temelde	reddeder	(Berker,	2010,	s.	19):	

“Çağdaş	Türk	Musikisi’nin	oluşması	ve	gelişmesi	için	kesinlikle	gerekli	olan	Türk	Musikisi	
ile	Batı	Musikisi	sentezinde	Türk	Musikisi	olarak	daha	çok	yöresel	ve	bölgesel	özellikler	
taşıyan	 halk	 musikisini	 alıp,	 sanat	 musikisini	 ve	 onun	 kaynaklandığı	 geniş	 geleneksel	
musiki	kültürünü	bir	tarafa	itmekle	böylesine	önemli	bir	kaynaktan	yoksun	kalınmıştır.	
Türk	Sanat	Musikisi’nin	yabancı	kökenli	olduğu	 teşhisinde	de	gerçek	payı	yoktur.	Türk	
Musikisi,	Türklerin	Orta	Asya’dan	getirdikleri	ve	Orta	Doğu’da	geliştirdikleri	bir	sistemdir.	
Kökte,	 kökende	 ne	 eski	 Yunan,	 ne	 Bizans,	 ne	 Arap,	 ne	 de	 İran	 Musikisi	 ile	 bir	 ilişkisi	
yoktur.”	

Gökalp’in	görüşünde	Sovyet	Rusya	modelinin	etkili	olduğunu	zikreden	Berker,16	19.	yüzyılın	ikinci	
yarısından	 sonra	 Rusların,	 halk	 şarkılarından	 esinlenerek	 besteledikleri	 eserlerle	 dünyanın	
ilgisini	 çektiğinden	 ve	 aynı	 modelin	 çağdaş	 Türk	 musikisinin	 meydana	 getirilmesi	 için	
uygulanmaya	çalışıldığından,	ancak	bunun	Türk	musikisine	uygun	bir	model	olmadığından	söz	
eder.	 Berker’in,	 itiraz	 ettiği	 noktaların	 başında	 Türk	musikisi	 yasakları	 gelir	 ve	 bu	 yasakların	
uygulamaya	koyulmasından	Gökalp’i	ve	fikirlerini	sorumlu	tutar	(Berker,	2010,	s.	19-21):	

“Cumhuriyetin	 kurucuları	 ve	 yöneticileri	 de	 dönemini	 ve	 çevresini	 önemli	 ölçüde	
etkileyen	Ziya	Gökalp’ın	Türk	Musikisi	konusunda	düştüğü	yanılgının	etkisinde	kalmışlar,	
Türk	Musikisine	karşı	bir	tutum	ve	davranış	içine	girmişler	ve	hatta	onu	yasaklama	yoluna	
gitmişlerdir.”	

 
14	Ziya	Gökalp,	Türkçülüğün	Esasları’ndaki	“Garba	Doğru”	bahsinde	Türk	Musikisi’nin	Bizans’tan	alındığı	iddiasını	şu	
sözlerle	dile	getirir	(1976,	s.	53):	

“Şarkta	havasa	mahsus	olmak	üzere	bir	‘dümtek’	musikisi	vardır.	Farabî	bu	musiki	fennini	Bizans’tan	alarak	
Arapçaya	 nakletti.	 Bu	 musiki	 Arabın,	 Acemin,	 Türkün	 havas	 sınıfına	 girmekle	 beraber,	 halkın	 derin	
tabakalarına	inemedi.	Yalnız,	havas	tabakasına	münhasır	kaldı.”	

15	Ziya	Gökalp,	Türkçülüğün	Esasları’ndaki	“Millî	Musiki”	bahsinde	şöyle	diyordu	(1976,	s.	139-140):	
“Bugün,	işte	şu	üç	musikinin	karşısındayız:	Şark	musikisi,	garp	musikisi,	halk	musikisi.	
Acaba	bunlardan	hangisi,	bizim	için	millîdir?	Şark	musikisinin	hem	hasta,	hem	de	gayr-ı	millî	olduğunu	gördük.	
Halk	musikisi	 harsımızın,	 garp	musikisi	 de	 yeni	medeniyetimizin	musikileri	 olduğu	 için,	 her	 ikisi	 de	 bize	
yabancı	değildir.	O	halde,	millî	musikimiz,	memleketimizdeki	halk	musikisiyle	garp	musikisinin	imtizacından	
doğacaktır.	 Halk	 musikimiz,	 bize	 birçok	 melodiler	 vermiştir.	 Bunları	 toplar	 ve	 garp	 musikisi	 usulünce	
‘armonize’	 edersek	 hem	millî,	 hem	 de	 Avrupaî	 bir	 musikiye	 mâlik	 oluruz.	 Bu	 vazifeyi	 ifa	 edecek	 olanlar	
arasında	Türk	Ocaklarının	musiki	heyetleri	de	dahildir.	İşte	Türkçülüğün	musiki	sahasındaki	proğramı	esas	
itibariyle	bundan	ibaret	olup,	bundan	ötesi	millî	musikarlarımıza	aittir.”	

16	Berker’in,	Ziya	Gökalp’in	fikirleri	ve	“Sovyet	Rusya	modeli”	olarak	tanımladığı	yaklaşımla	ilgili	düşüncelerini	hakkında	
farklı	bir	kaynak	için	bkz.	Berker,	2010,	s.	127-128.		
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Yasak	 ve	 kısıtlamalar	 konusunda	 özellikle,	 29	 Aralık	 1926’da	 Darülelhan’ın	 İstanbul	
Şehremaneti’ne	 bağlanması	 sürecinde	 “Şark	 Musikisi	 Şubesi”nin	 kapatılması,	 1927’de	 Maarif	
Vekâleti	tarafından	Türk	musikisi	eğitiminin	müfredattan	çıkarılması,	Atatürk’ün	1934’te	Türkiye	
Büyük	 Millet	 Meclisi’nin	 açılış	 konuşmasında	 sarf	 ettiği	 sözler	 üzerine	 Türk	 musikisinin	 bir	
müddet	 radyo	 programlarından	 çıkarılması	 ve	 nihayetinde	 Ankara	 Devlet	 Konservatuvarı’nın	
kuruluşu	sırasında	Türk	musikisinin	saf	dışı	bırakılması	gibi	konuları	gündeme	getirir	ve	bunların	
ortaya	 çıkmasını	 sağlayan	 atmosferde	 Ziya	 Gökalp’in	 fikirlerinin	 etkili	 olduğunu	 öne	 sürer	
(Berker,	2010,	s.	19-21).	

Berker’in	 Türk	 musikisinin	 gelişimi	 ve	 çağdaş	 Türk	 musikisinin	 oluşturulması	 konusunda	 ön	
plana	çıkardığı	ve	 fikirlerine	dayanak	olarak	sunduğu	yaklaşımlardan	biri,	Atatürk’ün	1	Kasım	
1934’te	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	açılış	konuşmasında	sarf	ettiği	sözlerden	kaynaklanır.17	
Berker,	 Atatürk’ün	 konuşması	 yanlış	 yorumlandığı	 için	 Türk	 musikisinin	 zarar	 gördüğü	
kanısındadır.	Ona	göre,	teşhis	doğru	olsa	da,	uygulama	yerinde	olmamıştır	(Berker,	2010,	s.	20):	

“…	Türk	Musikisi	için	ortaya	koyduğu	ilkeler	tüm	olarak	doğru	ve	yerinde	olduğu	halde,	
başka	 deyimle	 Atatürk	 bu	 konuşmasında	 çağdaş	 Türk	Musikisi’ne	 ulaşmak	 için	 ulusal	
musikinin	evrensel	musikide	yerini	almasını	öngördüğü	halde	bu	ilkenin	yanlış	yorumu	
sonucu	Türk	Musikisi;	sistemi,	repertuarı	ve	aletleri	ile	tüm	olarak	bir	yana	atılmış	ve	bir	
başka	kültürün	icra	yöntemi	ile	ulusal	musikinin	yerine	konmak	istenmiştir.”	

Berker,	 İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	 kurulmasıyla	 birlikte,	 yıllar	 süren	bir	
yanlıştan	 dönüldüğünü	 her	 fırsatta	 zikreder.	 Ancak,	 “Türk	 Musikisi	 Konservatuarı”	 kurmak	
sanıldığı	kadar	kolay	bir	iş	değildir.	Erken	Cumhuriyet	dönemi	ideolojisine	ve	reformlarına	büyük	
bir	 bağlılıkla	 sahip	 çıkanlardan	 çıkışlar	 gelse	 de,	 kuruluş	 sürecinin	 başlayabilmesinde	 siyasî	
iktidarının	 itici	 gücüne	 ihtiyaç	 görülür.	 Bu	 gücü	 sağlayan	 isim,	 1969	 seçimlerinde	 Konya	
Milletvekili	olarak	Meclis’e	giren	Yılmaz	Öztuna	olur.	

Dr.	Nevzad	Atlığ,	Türk	musikisi	eğitiminin	kurumsallaşma	sürecinde,	Yılmaz	Öztuna’nın	büyük	bir	
pay	 sahibi	 olduğunu	 aktarır.	 Zira,	 Konservatuar	 kurulmasına	 giden	 yolun	 başlangıcı	 olarak	
görülen	 Türk	 Musikisini	 Araştırma	 ve	 Değerlendirme	 Komisyonu’nun	 meydana	 gelmesinde,	
Öztuna’nın	iktidar	partisinin	bir	milletvekili	olarak	mecliste	bulunması	büyük	fayda	sağlamıştır.	
Atlığ,	yaşanan	süreci	şu	sözlerle	aktarır	(Güntekin,	2012,	s.	84):	

“Bunların	daha	öncesinde,	Devlet	Planlama	Teşkilatı	nezdinde	yürüttüğümüz	çalışmalar	
vardı.	Bu	çalışmalar	sırasında	Yılmaz	Öztuna,	milletvekilliğini	sürdürüyor	ve	Ankara’daki	
işlerin	yürütülmesini	ve	takibini	sağlıyordu.	

Yılmaz	Bey’in,	Adalet	Partisi’nde	önemli	bir	nüfuzu	vardı.	Bir	yandan	Süleyman	Demirel’e,	
bir	yandan	da	diğer	yetkililere	sürekli	telkinlerde	bulunuyor,	bu	girişimlerinin	sonuçlarını	
büyük	bir	sabırla	takip	ediyordu.	

Bu	telkinler,	kısa	sürede	olumlu	ve	çok	mutlu	bir	gelişmeyle	sonuçlanarak	kurumlaşmanın	
ilk	 nüvesi	 olarak	 değerlendirdiğim	 organ	 teşekkül	 etti:	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bağlı	
olarak	1969	yılında,	Türk	Musikisi’ni	Araştırma	ve	Değerlendirme	Komisyonu	adı	altında,	
Türk	Musikisi’nin	devlet	katında	ilk	resmi	organı	kurulmuş	oldu.”18	

 
17	Atatürk,	1	Kasım	1934	günü	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	4.	Dönem	4.	Toplanma	Yılı	açılışı	münasebetiyle	yaptığı	
konuşmada	Türk	musikisi	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	sözleri	sarf	etmişti	(Tutanak	Dergisi,	1935,	s.	4):	

“Arkadaşlar,	
Güzel	 sanatların	 hepsinde,	 ulus	 gençliğinin	 ne	 türlü	 ilerletilmesini	 istediğinizi	 bilirim.	 Bu,	 yapılmaktadır.	
Ancak,	 bunda	 en	 çabuk,	 en	 önde	 götürülmesi	 gerekli	 olan	 türk	 musikisidir	 (Alkışlar).	 Bir	 ulusun	 yeni	
değişikliğinde	ölçü,	musikide	değişikliği	alabilmesi,	kavrıyabilmesidir.	
Bu	gün	dinletmeğe	yeltenilen	musiki	yüz	ağartacak	değerde	olmaktan	uzaktır.	Bunu	açıkça	bilmeliyiz	(Okay	
sesleri,	alkışlar).	Ulusal;	ince	duyguları,	düşünceleri	anlatan;	yüksek	deyişleri,	söyleyişleri	toplamak,	onları,	bir	
gün	 önce,	 genel	 son	 musiki	 kurallarına	 göre	 işlemek	 gerektir.	 Ancak;	 bu	 güzeyde,	 türk	 ulusal	 musikisi	
yükselebilir,	evrensel	musiki	de	yerini	alabilir.	
Kültür	işleri	bakanlığının	buna	değerince	özen	vermesini,	kamunun	da	bunda	ona	yardımcı	olmasını	dilerim.”	

18	Aynı	konunun	farklı	bir	anlatımı	için	bkz.	Balcı,	2004,	s.	246.	
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Komisyon	Başkanı	olarak	görev	alan	Dr.	Nevzad	Atlığ,	bu	aşamadan	sonra	“devletin	yetkili	diğer	
kademeleri,	 kişi	 ve	 birimleriyle”	 yakınlık	 sağlamış	 olduklarını	 zikreder	 (Balcı,	 2004,	 s.	 246).	
Ancak,	iktidar	değişikliği	nedeniyle	kısa	süre	sonra	lağvedilen	komisyonun	ardından,	onun	yerine	
geçebilecek	yeni	bir	kurum	arayışı	başlar	(Güntekin,	2012,	s.	84).	

1972	 sonbaharında	 konservatuar	 kurma	 düşüncesiyle	 ilgili	 büyük	 bir	 gelişme	 yaşanır.	Devlet	
Planlama	Teşkilatı	nezdinde	yürütülen	çalışmalar	sonuç	verir	ve	27	Kasım	1972	gün	ve	14374	
sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	Üçüncü	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı	(1973-1977)’nda,	“Millı̂	folklor	
ve	 musikimizi	 geliştirmek	 ve	 derlemek	 için	 Millı̂	 Folklor	 Müzesi	 ile	 Türk	 Sanat	 Musikisi	
Konservatuvarı	kurulması	öngörülmektedir.”	cümlesi	yer	bulur	ve	“Türk	Musikisi	Konservatuarı”	
kurma	fikri	artık	devletin	resmî	programına	girmiş	olur	(Bkz.	Resmî	Gazete,	1972,	s.	250).19	Ancak,	
siyasî	iktidarın	sürekli	el	değiştirmesi,	sonuç	almanın	önünde	büyük	bir	engel	teşkil	eder.	Aşama	
kaydetmek	 için	 zamana	 ve	 sabra	 ihtiyaç	 vardır.	 Bu	 arada,	 1974	 yılında	 Kültür	 Bakanlığı	
Başmüşaviri	olarak	görev	yapmaya	başlayan	Yılmaz	Öztuna,	Türk	musikisi	konservatuarı	açılması	
konusundaki	girişimlerini	sürdürür	(Akdoğu,	1990,	s.	28).	

1975	 yılı,	 Türk	 musikisinin	 kurumsallaşması	 açısından	 önemli	 gelişmelerin	 yaşandığı	 bir	 yıl	
olarak	kayıtlara	geçer.	“Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı”nın	yanı	sıra	kurulabilmesi	için	uzun	
zamandır	çaba	gösterilen	“Devlet	Klâsik	Türk	Müziği	Korosu”nun	açılması	kararı,	31	Mart	1975’te	
Süleyman	Demirel	başbakanlığında	 iktidara	gelen	 I.	Milliyetçi	Cephe	Hükûmeti’nin	 ilk	 icraatları	
arasında	yer	alır.	Aynı	yılın	yaz	aylarında	Türk	musikisi	adına	bir	başka	gelişme	daha	yaşanır	ve	
Kültür	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olarak	Türk	Musikisi	 Kurulu	 adını	 taşıyan	 yeni	 bir	 oluşum	meydana	
getirilir.	 Kurul	 üyeleri,	 aynı	 yılın	 Eylül	 ayında	 Konservatuar’ın	 Yönetim	 Kurulu’na	 atamaları	
yapılacak	 olan	 isimlerle	 büyük	 benzerlik	 içindedir.	 Güntekin	 (2012,	 s.	 84-85),	 bu	 kurulun	
başkanlığına	Dr.	Nevzad	Atlığ’ın	 seçildiğini;20	 Ercümend	Berker,	 Cüneyd	Kosal,	 Cüneyd	Orhon,	
Yılmaz	Öztuna,	Neriman	Altındağ	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Dr.	Alâeddin	Yavaşca	ve	bir	müddet	sonra	
da	Necdet	Varol’un	üye	olarak	kurulda	görev	aldıklarını	zikreder.	

1975	 yılında	 yaşanan	 bu	 gelişmeler	 uzun	 bir	 ikna	 ve	 hazırlık	 evresinin	 mahsulleri	 olarak	
görülebilir.	 Zira,	 bu	 gelişmelerle	 birlikte	 Türk	 musikisi	 sadece	 devlet	 himayesine	 girmekle	
kalmayacak,	 aynı	 zamanda	 eğitim	 ve	 icra	 faaliyetleri	 devletin	 iki	 farklı	 kurumunda	
gerçekleşebilecektir.	 Bununla	 birlikte,	 kuruluş	 kararının	 alınması	 ve	 uygulamaya	 geçirilmesi	
konularında	 yalnızca	Kurucu	Başkan	 olarak	Ercümend	Berker’in	 değil,	 Türk	musikisine	 çeşitli	
vesilelerle	 hizmet	 etmekte	 olan	 ve	 devletin	 çeşitli	 kademelerinde	 görev	 yapan	 isimlerin	 katkı	
sundukları	görülür.	Bu	konuyla	 ilgili	yazılı	kaynaklarda,	kuruluş	kararının	alınması	hususunda	
benzer	veya	kısmen	benzer	anlatılar	ön	plana	çıkar.	

Bu	 anlatılardan	 biri	 Haydar	 Sanal’a	 aittir.	Orta	 Doğu	 gazetesinin	 “Musikî”	 sayfasında	 kuruluş	
çalışmaları	hakkında	çeşitli	haber	ve	bilgilendirme	yazılarını	okurlarıyla	paylaşan	Haydar	Sanal,	
Konservatuar’ın	 açılış	 töreninin	 yapıldığı	 3	Mart	 1976	 tarihinde	Türk	Musikisi	 Konservatuvarı	
kurma	 fikrinin	 ortaya	 çıkışını	 ve	 hayata	 geçirilmesinde	 emeği	 bulunanları	 “Konservatuarımız	
Nasıl	 Kuruldu”	 başlıklı	 yazısında	 detaylarıyla	 anlatır.	 Yazının	 giriş	 bölümünde,	 Cumhuriyet	
döneminde	 Türk	 musikisinin	 kurumsal	 bir	 yapı	 içerisinde	 temsil	 edilememesinin	 getirdiği	
sorunları	 dile	 getiren	 Sanal,	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 kuruluşunu	
hazırlayan	 kırılma	 noktalarını,	 dönemin	 bir	 tanığı	 olarak	 okurlarına	 iletir.	 Önemine	 binaen,	
Sanal’ın	yazısından	uzunca	bir	bölümü	aşağıda	gösterelim	(Sanal,	3	Mart	1976,	s.	6):		

“(…)	

Üçüncü	Beş	Yıllık	Kalkınma	Programı’nın	son	uygulama	yılı	1975	senesi	 idi.	Bu	yıl	ayni	
zamanda	 büyük	milletimizin	 engin	 tarihinde	 bu	 fırsatın	 kaçırılmaması	 gereken	 bir	 an	
oluyordu.	 Mart	 ayında	 Senatörlerden	 kurulu	 bir	 heyyet	 İstanbul’a	 gelerek	
musikicilerimizden	kanunî	bestekâr	ve	öğretmen	Necdet	Varol	ile	irtibat	kurdu.	İskender	

 
19	Haydar	Sanal,	Üçüncü	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı’na	Türk	musikisi	konservatuarı	kurulması	maddesini,	Devlet	Planlama	
Teşkilatı’ndaki	görevi	sırasında	Prof.	Dr.	Nevzat	Yalçıntaş’ın	koydurduğundan	söz	eder	(Sanal,	3	Mart	1976,	s.	6).	
20	 Haydar	 Sanal,	 Dr.	 Nevzad	 Atlığ’ın	 kurul	 başkanlığına	 seçildiğini,	 Orta	 Doğu	 gazetesindeki	 köşesinde	 okurlarına	
duyurmuştu	(Sanal,	4	Ağustos	1975,	s.	6).	
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Cenap	Ege,	Ziya	Ayrın,	Azmi	Erdoğan	ve	Feyzi	Halıcı’dan	ibaret	sayın	Senatörler	Varol’dan	
ve	 onun	 aracılığı	 ile	 Klâsik	 ve	 Halk	 Musikimizin	 bazı	 tanınmış	 isimlerinden	 Türk	
Musikisi’nin	bugünkü	durumu,	kültür	muhtevası	ve	musiki	öğretim	ve	eğitimi	hakkında	
ihtiyaçlar	ve	çareleri	hakkında	bilgiler	aldılar.	Bu	raporda	Türk	Musikisi’nin	bir	öğretim	
müessesesine	 kavuşturulması	 lüzumu	 yer	 alıyor	 ve	 bu	 müesseseyi	 Türkiye’de	
gerçekleştirecek	şahıs	olarak	sayın	Ercümend	Berker	gösteriliyordu.	

İşte	 bu	 anda	 Milliyetçi	 Cephe	 Hükûmeti	 iktidarda	 bulunuyordu.	 Görev,	 Türk	 Musikisi	
kültürünün	 yayılması,	 öğretimi	 ve	 icrası	 yönlerinde	 sayısız	 hizmetleri	 geçmiş	 sayın	
Ercümend	Berker’e	verildi.	(…)”21	

Haydar	 Sanal,	 bu	 sözlerin	 ardından	başta	dönemin	başbakanı	 Süleyman	Demirel	 olmak	üzere,	
Milliyetçi	 Cephe	Hükûmeti’ni	meydana	 getiren	 siyasî	 partilere	 ve	Millî	 Eğitim	Bakanı	 Ali	Nailî	
Erdem’e	 teşekkür	 eder	 ve	 Cumhurbaşkanı	 ile	 Genelkurmay	 Başkanı’nı	 saygıyla	 yâd	 ettiğini	
bildirir.	Sanal	açısından,	devlet	meseleye	el	atmış	ve	musikiye	sahip	çıkmış	gibidir.	

Yılmaz	Öztuna’nın	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Tarihçesi	ve	86-87	Mezunları	Yıllığı	için	
kaleme	aldığı	“21.	Yüzyılın	Türk	Musikisi’ne	Doğru…”	başlıklı	yazısı,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	
Konservatuarı’nın	kuruluşuyla	 ilgili	anlatılar	arasında	ön	plana	çıkar.	Zira,	kurucu	kadroda	yer	
almasının	yanı	sıra	dönemin	siyasî	iktidarına	Konservatuar’ın	kuruluş	düşüncesini	kabul	ettiren	
eski	bir	milletvekili	olması	bakımından	Öztuna’nın	anlatısı	önem	taşır.	Öztuna,	Konservatuar’ın	
kuruluşunu	hazırlayan	fikrî	temelleri	ve	kuruluş	aşamasında	katkı	sağlayanları	aktardığı	yazısına,	
Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’in	 “Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarı”	 açılması	 yönündeki	
düşüncelerini	ve	öğrenci	ve	dostlarına	telkinlerini	aktararak	başlar.	Konservatuar’ın	kurulması	
sırasındaki	 katkılarını	 dile	 getiren	 Öztuna,	 bu	 dönemle	 ilgili	 olarak	 şu	 açıklamalarda	 bulunur	
(Öztuna,	1987?,	s.	[22]):	

“Ben,	1969’dan	itibaren,	milletvekili	olduğum	Başbakan	Süleyman	Demirel’e	verdiğim	9	
mahrem	 projede,	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarı	 ve	 Klasik	 Türk	Musikisi	 Devlet	
Korosu’nun	kurulması	lüzumuna	şiddetle	işaret	ettim.	Demirel,	kabul	etti.	1975’te	tekrar	
başbakan	olunca,	her	iki	müessesenin	de	kurulması	için,	Milli	Eğitim	ve	Kültür	bakanlarına	
emir	verdi.”22	

Öztuna,	kuruluş	dönemine	ait	anlatısında,	Ali	Nailî	Erdem,	Muharrem	Ergin	ve	Ayvaz	Gökdemir’in	
katkılarından	 övgüyle	 söz	 eder.	 Ayrıca,	 Konservatuar’ın	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olarak	
kurulma	 nedenini	 de	 açıklığa	 kavuşturur.	 Zira,	 kuruluş	 dönemi	 içerisinde	 yayımlanan	 kimi	
yazılarda,	 tenkit	 edilen	hususlar	arasında	bu	konu	da	yer	alır.	Öztuna’ya	göre	Konservatuar’ın	
Kültür	Bakanlığı	yerine,	Millî	Eğitim	Bakanlığı	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürlüğü	çatısı	altında	
kurulmasının	nedeni	belli	ki	bürokratik	kolaylıktır.	Öztuna’nın	ifadelerinden	nakledelim	(1987?,	
s.	[22]):	

“Zamanın	Milli	 Eğitim	Bakanı	Ali	Naili	 Erdem,	 başbakandan	bu	 emri	 aldı.	Müessesenin	
kurulması	için	hiçbir	fedakârlıktan	kaçınmadı.	Benim	tarafımdan	Türk	Musikisi	otoriteleri	
ile	tanıştırılan	Prof.	Dr.	Muharrem	Ergin,	müessesenin	kurulması	için,	çok	büyük	gayret	
sarfetti.	 Ergin	 ve	 Erdem	 gibi	 inançlı	 adamlar	 sayesinde	müessese	 kurulabildi.	 Kolayca	

 
21	Haydar	Sanal	aynı	yazıda	Aydınlar	Ocağı’nın	konservatuar	kurma	düşüncesinin	olgunlaştığı	bir	başka	kültür	yuvası	
olduğundan	 söz	 eder.	 Sanal’a	 göre,	 8	Mart	 1975	 Cumartesi	 günü	Aydınlar	Ocağı	 Genel	Merkezi’nde	 toplanan	 Türk	
Musikisi	Paneli’nde	“Musikide	Millî	Kültür”	konusu	ele	alınmış	ve	konservatuar	kurma	fikri	burada	olgunlaştırılmıştır	
(Sanal,	3	Mart	1976,	s.	8).	Sanal	bu	beyanını,	 ilerleyen	günlerde	aynı	gazetede	“İBK’dan	İTMDK’na	Giderken	Arel	ve	
Öğrencileri”	başlığıyla	yayımladığı	altı	sayılık	bir	seri	yazı	dizisinde	tekrar	gündeme	getirir.	Sanal’ın,	serinin	üçüncü	
sayısındaki	anlatısına	göre,	Aydınlar	Ocağı’nın	tertip	ettiği	ve	“Türk	Musikisi’nin,	Türk	kültürünün	bir	parçası	olduğu	
ve	ilke,	uygulama	bakımlarından	dünyanın	ilerlemeye	en	müsait	musikisi	olduğu”nun	“bilimsel	olarak”	ispat	edildiği	bir	
musiki	paneline	Ercümend	Berker	de	katılmış	ve	konservatuar	kurulmasının	tohumları	buradaki	fikirler	çerçevesinde	
atılmıştır	(Sanal,	19	Mayıs	1976,	s.	6).	Ancak,	bu	fikrin	Türk	Musikisi	Paneli’nin	gerçekleştiği	tarihten	yaklaşık	iki	buçuk	
yıl	önce	Üçüncü	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı	(1973-1977)’nda	yer	aldığı	göz	önünde	bulundurulursa;	panelde,	kurulacak	
olan	 konservatuarın	 nitelikleri	 hakkında	 bir	 değerlendirme/tartışma	 yapılmış	 olabileceği,	 gerçeğe	 daha	 yakın	 bir	
açıklama	olarak	görülebilir.	
22	Benzer	bir	anlatı	için	bkz.	Öztuna,	1986,	s.	103.	
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kurulabilmesi	için,	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürlüğü’ne	bağlandı.	Genel	Müdür	Ayvaz	
Gökdemir’in	 inançlı	 gayreti	 olmasa	 idi,	 müessese	 bu	 kadar	 çabuk	 ve	 iyi	 kurulamazdı.	
Kendini	 tam	 manasıyle	 bu	 işe	 verdi.	 —İngilizce	 bilen	 bir	 yönetim	 kurulu	 sekreteri	
dışında—	bütün	taleplerimizi	yerine	getirdi.”	

Öztuna’nın	anlatısı	içerisinde,	o	döneme	kadar	Türk	musikisi	ile	ilgili	pek	çok	görevde	bulunan	Dr.	
Nevzad	 Atlığ’ın,	 Konservatuar’ın	 ilk	 yönetim	 kurulu	 içerisinde	 neden	 yer	 almadığı	 sorusu	 da	
karşılık	bulur.	Öztuna,	Nevzad	Atlığ’ın	Devlet	Klâsik	Türk	Müziği	Korosu’nun	kuruluşunda	serbest	
kalmak	 için,	 Konservatuar	 Yönetim	 Kurulu’nda	 görev	 almadığını	 zikreder.	 Bununla	 birlikte	
Öztuna,	Konservatuar’ın	ilk	yönetim	kurulunun	meydana	gelmesinde	ve	ilk	başkanın	seçilmesinde	
de	kendisinin	katkısı	olduğunu	belirtir.	 İlk	Yönetim	Kurulu	 listesini	kendisinin	hazırladığını	ve	
Ankara’daki	 temasları	 sırasında	Ercümend	Berker’i	 telefonla	arayıp	 listeyi	okuyabilecek	kadar	
vakit	bulduğunu	aktaran	Öztuna,	Berker’in	listede	herhangi	bir	tasarrufta	bulunmadığını	belirtir.	
Ayrıca,	 Berker’in	 ilk	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı’nın	 seçimle	 göreve	 gelmesinden	 yana	 olduğunu	
aktaran	 Öztuna,	 otoritenin	 dağılacağı	 endişesiyle	 onun	 bu	 isteğini	 yerine	 getirmediğini,	
hazırladığı	yönetim	kurulu	listesinde	başkan	olarak	Berker’in	ismini	yazdığını,	bakanlığa	giderek	
müsteşar	ve	bakana	bizzat	imzalattığını	aktarır	(Bkz.	Öztuna,	1987?,	s.	[22]).		

Öztuna’nın	satırları	arasında	öğretim	elemanlarıyla	ilgili	çalışmalar	hakkında	bilgiye	de	rastlanır.	
1975	yılının	yaz	aylarında,	Ercümend	Berker	ve	Muharrem	Ergin’le	birlikte,	vakitlerinin	büyük	
kısmını	Konservatuar’ın	kuruluşu	ve	öğretim	elemanları	ile	ilgili	konulara	ayırdıklarını	belirten	
Öztuna,	Millî	Eğitim	Bakanı	Ali	Nailî	Erdem’i	TBMM’de	bizzat	ziyaret	ederek,	öğretim	elemanları	
ve	 statüleri	 ile	 ücret	 ve	 maaşlarını	 tanzim	 eden	 çizelgeyi	 imzalattığını	 zikreder.	 Öte	 yandan,	
Kurucu	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 olarak	 Ercümend	 Berker’in	 Konservatuar’ın	 kuruluşundan	
itibaren	gösterdiği	özveriden	övgüyle	söz	eder	(Bkz.	Öztuna,	1987?,	s.	[22]):	

“Gerçek	kurucu,	Ercümend	Berker’dir.	Bu	 iş	 için	yıllarını,	vaktinin	büyük	kısmını	verdi.	
Servetinden	büyük	bir	parça	harcadı.	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	bağlatan,	akademik	
unvanları	sağlayan	hep	Berker’dir.	Yukarıda	anılan	isimlerin	hizmetleri	büyüktür.	Ancak	
hepimiz,	elimizdeki	imkânları	kullandık.	Berker’in	gayreti,	azmi,	fütur	getirmemesi,	büyük	
bilgisi,	ikna	kabiliyeti,	devletten	istenmesi	formaliteye	bağlı	veya	imkânsız	masraflar	için	
milyonlar	 harcayabilmesi,	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarı’nı	 oluşturdu.	 Ayni	 şeyi	
Devlet	Korosu	için	Atlığ	yapmıştır.”23	

Öztuna,	Konservatuar’ın	“resmî	belgelerde	görünmeyen	kuruluşu”nu	aktardığı	satırları	arasında,	
Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’i	 yâd	 eder	 ve	 isim	 arayışları	 sırasında,	 Arel’in	 isminin	 Konservatuar’a	
verilmesinin	gündeme	geldiğini	şu	sözlerle	aktarır	(Öztuna,	1987?,	s.	[22]):	

“Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı’na	‘Arel	Konservatuvarı’	demeyi	de	düşünmüştük.	
Sâdeddin	 Arel	 olmasaydı,	 bizim	 bu	 teşebbüsü	 gerçekleştirecek	 manevi	 hazırlığımız	
bulunmayacaktı.	Onun	en	büyük	vasiyetini	yerine	getirdik.”	

Yılmaz	Öztuna’nın	ifadelerinden,	onun	milletvekili	olarak	görev	yaptığı	yıllarda	edindiği	çevre	ve	
dostluklarının	Konservatuar’ın	kuruluşu	sırasında	itici	bir	güç	sağladığı	açıkça	görülür.	Nitekim,	
Ercümend	Berker	 ve	Nevzad	Atlığ,	 sonraki	 yıllarda	 verdikleri	 beyanatlarda	Öztuna’ya	 hakkını	
teslim	 ederek,	 onun	 kuruluş	 sürecinde	 gösterdiği	 çabayı	 dile	 getirirler.	 Sözgelimi	 Berker,	
Öztuna’yı	siyasî	iktidarın	ikna	edilmesi	konusundaki	faydası	ile	anar	(Türk	Kültürüne	Hizmet	Vakfı,	
1999,	s.	44)	

“Bu	 uğraşı	 verenlerin	 başında	 da	 hem	 Nevzad’ın	 hem	 benim	 çok	 yakın	 dostumuz	
arkadaşımız	 olan	 Yılmaz	 Öztuna	 var.	 Yılmaz	 Öztuna	 o	 zaman	 siyasi	 hayata	 da	 girdi.	
Milletvekilliği	 yaptı.	 Ve	 Süleyman	 Demirel’in	 yakınında	 bulundu	 ve	 devletin	 Türk	
Musikisi’ne	karşı	politikasının	yanlışlığı	konusunda	siyasi	iktidarın	iknâ	edilmesinde	çok	
etkili	oldu.”	

 
23	Benzer	bir	anlatı	için	bkz.	Öztuna,	1986,	s.	92.	
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Berker,	 bu	 sözlerinin	 ardından	 Yılmaz	 Öztuna	 ile	 birlikte	 çalışmalarının	 sonuç	 verdiğini	 ve	
Konservatuar’ın	1976’da	faaliyete	geçtiğini	aktarır.	Bununla	birlikte,	Dr.	Nevzad	Atlığ	da	Öztuna’yı	
kuruluş	sürecini	hızlandırmak	üzere	siyasî	yakınlıklarını	kullanmaktan	çekinmemesi	noktasında	
anar	(Balcı,	2004,	s.	246):	

“Yılmaz	 hiç	 vakit	 kaybetmeden,	 Başbakan	 Demirel’in	 Türk	 Müziği	 Konservatuvarı	
kurulması	emrini	yerine	getirecek	olan,	Millî	Eğitimi	Bakanı	Ali	Nâilî	Erdem’i,	arkadaşlık	
seviyesindeki	 yakınlığından	da	yararlanarak,	 âdetâ	 esir	 aldı.	Mecliste,	 bakanlıkta,	 hattâ	
evinde	bulup,	daha	önceden	en	ufak	ayrıntısını	bile	büyük	bir	titizlikle	gözden	geçirdiği	
belgeleri	imzâlattı.”	

Görüldüğü	 gibi,	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’in	 millî	 musikiyi	 konservatuarlara	 alma	 fikri,	 Yılmaz	
Öztuna,	Ercümend	Berker,	Muharrem	Ergin,	Nevzad	Atlığ	gibi	ömrünü	Türk	musikisine	adamış	
bir	grup	gönüllünün	gayretleri	ve	dönemin	siyasî	iktidarının	tensipleriyle	gerçeğe	dönüşmüştür.	
I.	 Milliyetçi	 Cephe	 Hükûmeti’nin	 ilk	 icraatları	 arasında	 yer	 alan	 Konservatuar’ın	 kurulmasına	
yönelik	 çalışmalar,	 bir	 dizi	 istişarenin	 ardından	 1975’in	Mayıs	 ayında	 resmen	 başlar.	 Kuruluş	
görevi,	İstanbul	Belediye	Konservatuvarı’ndan	istifa	etmeden	önce	Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	Türk	
Musikisi	Nazariyatı	derslerinin	beş	yıllık	bitirme	sertifikasını	verdiği	yedi	öğrencisinden	birine,24	
halihazırda	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi’nde	 Hukuk	 Müşavirliği	 vazifesini	 yürütmekte	 olan	
Avukat	Ercümend	Berker’e	tevdi	edilir.	

Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	Kuruluşuna	Adım	Adım	

Ercümend	 Berker’in	 Hüseyin	 Sadeddin	
Arel’den	 devraldığı	 Türk	 musikisi	 eğitimini	
devlet	 çatısı	 altında	 yapılandırma	 hayali,	
1975	yılında	kendisine	gönderilen	bir	yazı	ile	
gerçeğe	 dönüşmeye	 başlar.	 Dönemin	 Millî	
Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem	 tarafından	
gönderilen	28	Mayıs	1975	tarih	ve	379/1269	
sayılı	 yazıda,	 Bakanlığa	 bağlı	 bir	 “Türk	
Musikisi	 Konservatuvarı”	 tesis	 edilmesi	
düşünüldüğü	 belirtilerek,	 konservatuvar	 ve	
onun	 kuruluşu	 ile	 ilgili	 görüş	 ve	
düşüncelerinin	bildirilmesi	istenir.	

Bu	yazıdan	kısa	bir	süre	sonra	gönderilen	bir	
başka	 yazıda,	 Ercümend	 Berker’in	
konservatuvar	 kurma	 hayalini	 farklı	
bürokratlarla	 paylaştığı,	 istişare	 ettiği	 fark	
edilir.	 Dönemin	 Kültür	 Bakanlığı	 Müsteşarı	
Prof.	Dr.	Emin	Bilgiç’in	kendisine	gönderdiği	2	
Haziran	 1975	 tarih	 ve	 46	 sayılı	 yazıdan	
anlaşıldığı	üzere,	Türk	musikisi	eğitimi	veren	
bir	 konservatuvar	 kurma	 fikri	 dönemin	
Kültür	 Bakanı	 Rıfkı	 Danışman	 tarafından	 da	
savunulmaktadır.	 Bilgiç’in	 yazısında	 bu	
düşünce	şu	sözlerle	ifade	edilir:	

“Sizinle	 konuştuğumuz	 ve	
Bakanlığımıza	 bağlı	 olarak	 kurulması	
esasları	 üzerinde	 mutabık	 kaldığımız	 Türk	 Musikisi	 Konservatuvarı	 konusunda,	
İstanbul’dan	döner	dönmez	Sayın	Bakan	Rıfkı	Danışman	Beyle	görüştüm.	Kendileri	de	bu	

 
24	Haydar	Sanal,	İstanbul	Belediye	Konservatuvarı’nda	Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	Türk	Musikisi	Nazariyatı	derslerine	
beş	 yıl	 boyunca	 devam	 ederek	 bitirme	 sertifikası	 alan	 yedi	 öğrenci	 olduğunu	 belirtir	 ve	 bunlardan	 yalnızca	 Lâika	
Karabey,	Ercümend	Berker,	Haydar	Sanal,	Süleyman	Eral	ve	Refet	Kayserilioğlu’nun	isimlerini	sıralar	(Sanal,	12	Mayıs	
1976,	s.	6).	

Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem’in	 Türk	 musikisi	
konservatuarı	 kurulması	 hakkındaki	 fikirlerini	 öğrenmek	
üzere	Avukat	Ercümend	Berker’e	gönderdiği	yazı	(1975)	—	
Kaynak:	 Prof.	 Ercümend	 Berker	 Koleksiyonu	 (Av.	 Beyza	
Koral)	
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konuda	tamamen	aynı	görüştedirler	ve	esasen,	Millî	Kütüphanede	düzenlenen	bir	Türk	
Musikisi	konseri	münasebetiyle	yaptığı	konuşmada	açıkladığı	üzere,	bu	konservatuvarın	
bir	an	önce	kurulması	arzusundadırlar.”	

Bu	sözlerin	ardından,	Ercümend	Berker’e	konservatuvarın	kurulması	için	hazırlık	çalışmalarına	
başlama	yetkisini	veren	şu	ifadeler	yer	bulur:	

“Zatıâlinize	Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	sıfatıyla,	Bakanlığımız	adına	başvurarak	aşağıdaki	
hususlarda	yardım	ve	hazırlık	rica	ediyorum.	
1.	 Önümüzdeki	 ders	 yılı	 başında	 faaliyete	 geçebilmek	 üzere	 Türk	 Musikisi	
Konservatuvarının	müfredat	program	taslağının	hazırlanması,	
2.	İhtiva	edeceği	öğretim	ve	eğitim	kısımlarının	tesbiti,		
3.	Öğretim	kadrolarının	tesbitiyle	başlıca	öğretim	elemanlarının	teklifi,	
4.	Kuruluş	ile	paralel	bir	şekilde	yürütülebilmek	ve	kuruluşu	hukukileştirmek	üzere	‘Türk	
Musikisi	Konservatuvarı	Kuruluş	Kanunu’	taslağının	hazırlanması.”	

Bilgiç,	 lüzum	 görülmesi	 halinde	 bu	 konulara	 ilave	 edilmesi	 gerekenlerin	 programa	 ve	 kanun	
tasarısına	 eklenebileceği	 hususunu	 belirterek,	 Türk	 musikisi	 çalışmalarının	 o	 dönemdeki	
durumunu	 ve	 konservatuvar	 kurulmasının	 önemini	 şu	 sözlerle	 aktararak	 yazısını	 nihayete	
erdirir:	

“Sanat	Müziği	ve	halk	musikisi	yönüyle	amatörlerin	elinde	kalmış	ve	millî	hüviyetinden	
çok	şeyler	kaybetmiş	olan	hakiki	Türk	musikisini	sistemli	bir	şekilde	öğretmek	suretiyle	
hem	konuyu	başıboşluktan	kurtaracak,	hem	de	millî	musikimizin	metodlarının	yeniden	
tesbitine,	 korunmasına	 ve	 geliştirilmesine	 vesile	 ve	 imkân	 hazırlamış	 olacak	 olan	 bu	
teşebbüs	 ve	 kuruluş	 için	 yapacağınız	 büyük	 yardımlardan	 dolayı	 şimdiden	 derin	
şükranlarımı	belirtir,	saygılarımı	sunarım.”	

Kurulacak	olan	konservatuvarın	akademik	ve	
idari	 yapılanmasını	 tasarlamak	ve	hukukî	 alt	
yapısını	belirlemek	üzere	çalışmaya	başlaması	
kendisine	tevdi	edilen	Berker’in	önünde	fazla	
zaman	 yoktur.	 Zira,	 Prof.	 Dr.	 Emin	 Bilgiç	
tarafından	Haziran	ayı	başlarında	gönderilen	
yazıda,	 konservatuvarın	 takriben	 Eylül-Ekim	
aylarında	 başlayacak	 olan	 yeni	 ders	 yılında	
faaliyete	geçirilmesi	istenmektedir.	

Bu	arada,	kuruluş	çalışmaları	basında	da	yer	
almaya	 başlar.	 Konservatuar’ın	 ilk	 eğitim	
kadrosu	içerisinde	de	yer	alacak	olan	Haydar	
Sanal,	 o	 dönemde	 Orta	 Doğu	 gazetesinde	
müzikle	ilgili	yazılar	yazmaktadır	ve	kuruluşla	
ilgili	 haberleri,	 gazetedeki	 köşesinde	 musiki	
çevrelerine	aktarmaya	başlar.	Sanal,	gazetenin	
14	 Temmuz	 1975	 tarihli	 sayısında	 yazdığı	
yazıda,	TRT’den	aktardığı	bilgi	uyarınca,	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	İstanbul’da	
kurulacağını	ve	Millî	Eğitim	Bakanlığı’na	bağlı	
olacağını	haber	verir.	Ayrıca,	1975-76	eğitim	
yılına	 yetiştirilecek	 olan	 okulun	 “Devlet	 Batı	
Musikisi	 Konservatuarı’na	 eşit”	 bir	 eğitim	
seviyesinde	 olacağı	 konusunda	 okurlarını	
bilgilendirir	(Sanal,	14	Temmuz	1975,	s.	6).	

	

	

Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	Prof.	Dr.	Emin	Bilgiç’in	Avukat	
Ercümend	 Berker’den	 Türk	 musikisi	 konservatuarı	
kurulması	 konusunda	 hazırlık	 yapmasını	 istediği	 yazı	
(1975)	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	
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İTMDK	Başkanı	ve	Yönetim	Kurulu	Atamaları	

İlerleyen	 süreçte,	 Ercümend	 Berker’in	
konservatuvarın	 kurulabilmesi	 için	 gerekli	
hazırlıkları	 ivedilikle	 tamamladığı,	 yine	
kendisine	 gönderilen	 bir	 yazı	münasebetiyle	
anlaşılır.	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Öğretmen	
Okulları	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafından,	 Millî	
Eğitim	 Bakanı	 adına	 dönemin	 Müsteşarı	
Ahmet	 Nihat	 Akay	 imzasıyla	 gönderilen	 2	
Eylül	1975	tarih	ve	21097	sayılı	yazıda,	Türk	
Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 Yönetim	
Kurulu	 Başkanlığı	 Ercümend	 Berker’e	 şu	
sözlerle	tevdi	ediliyordu:	

“1975-1976	 öğretim	 yılında	 faaliyete	
geçirilmek	 üzere	 4.7.1975	 tarih	 ve	 16433	
sayılı	 Bakanlık	 mucibi	 ile	 İstanbul’da	
kurulmuş	 bulunan	 Türk	 Mûsîkîsi	 Devlet	
Konservatuvarı	 Yönetim	 Kurulu,	
Başkanlığınızda	 aşağıda	 isimleri	 belirtilen	
zevattan	teşekkül	etmiştir.”	

Gönderilen	 yazıda,	 Ercümend	 Berker’in	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	olarak;	Mustafa	Cahit	
Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	
Yılmaz	 Öztuna,	 Yücel	 Paşmakçı,	 İsmail	 Bahâ	
Sürelsan,	 Neriman	 Tüfekçi	 ve	 Alâeddin	
Yavaşca’nın	 ise	 Yönetim	Kurulu	Üyesi	 olarak	
belirlendiği	 bildiriliyordu.	 Bu	 vesileyle,	
İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 ilk	 Yönetim	 Kurulu’nda	
görev	yapacak	isimler	belirlenmiş	oldu.25	

	
İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	Kurucu	Başkan	ve	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	(İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	

Konservatuvarı	Tarihçesi	ve	86-87	Mezunları	Yıllığı.	s.	[23])	

 
25	Haydar	Sanal	ilerleyen	günlerde	Orta	Doğu	gazetesinde	yayımlanan	“Musikî”	sayfasında,	her	hafta	bir	üyenin	kısa	
biyografisine	 yer	 vermek	 suretiyle	 tanıtım	 faaliyetine	 başlar.	 Haydar	 Sanal’ın	 biyografilerini	 yayımladığı	 Yönetim	
Kurulu	üyeleri	için	bkz.	Ercümend	Berker	(Sanal,	31	Aralık	1975,	s.	6),	Cahit	Atasoy	(Sanal,	7	Ocak	1976,	s.	6),	Cüneyd	
Orhon	(Sanal,	14	Ocak	1976,	s.	6),	Yılmaz	Öztuna	(Sanal,	21	Ocak	1976,	s.	6),	Yücel	Paşmakçı	(Sanal,	28	Ocak	1976,	s.	6),	
İsmail	Baha	Sürelsan	(Sanal,	4	Şubat	1976,	s.	6),	Alaeddin	Yavaşça	(Sanal,	11	Şubat	1976,	s.	6).	

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Nihat Akay’ın Avukat 
Ercümend Berker’e Konservatuar Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı tevdi ettiği ve Yönetim Kurulu üyelerini 
bildirdiği yazı (1975) — Kaynak: Prof. Ercümend Berker 
Koleksiyonu (Av. Beyza Koral)	



 91 

Yönetim	Kurulu	Toplantıları	ve	Gündem	

İstanbul	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 kuruluş	 kararı	 alındıktan	 ve	 Yönetim	Kurulu	
atamaları	gerçekleştikten	sonra,	Yönetim	Kurulu	ilk	toplantısını	25	Eylül	1975	günü	Ercümend	
Berker	başkanlığında	gerçekleştirdi.	Toplantıya	Berker’in	yanı	sıra	Yönetim	Kurulu	üyelerinden	
Mustafa	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Yılmaz	Öztuna,	Yücel	Paşmakçı,	Neriman	
Tüfekçi	ve	Alâeddin	Yavaşca	katıldı.26	

25	Eylül	1975	tarihinde	gerçekleşen	ilk	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	kuruluş	kararı	kısa	bir	süre	
önce	alınan	Konservatuar’ın	idarî,	mâlî	ve	fizikî	yapılanmasını	sağlamak	üzere	öncelikli	birtakım	
kararların	 alındığı	 ve	 ivedilikle	 uygulamaya	 sokulduğu	 görülüyordu.	 Buna	 göre,	 henüz	
yayımlanmamış	olmasına	rağmen,	Geçici	Yönetmelik’in	17.	maddesi	uyarınca	Türk	Halk	Musikisi	
alanındaki	 çalışmaları	 yürütecek	 başkan	 yardımcısı	 olarak,	 Yönetim	Kurulu	 üyelerinden	Yücel	
Paşmakçı’nın27	görevlendirilmesine	ve	Türk	Sanat	Musikisi	alanındaki	çalışmaları	yürütecek	olan	
başkan	yardımcısı	seçiminin	ertelenmesine	karar	verilmişti.	

	
25	Eylül	1975	tarihli	ilk	Yönetim	Kurulu	toplantısının	tutanağı	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	

Toplantıda	ayrıca;	Genel	Sekreter	adayının	tespiti	çalışmalarına	hız	verilmesine;	Konservatuar’a	
tahsis	edilen	Sait	Paşa	Konağı’nın	onarım	işlerinin	Yönetim	Kurulu	adına	Cahit	Atasoy	tarafından	
takip	edilmesine;28	1975-1976	dönemi	için	öğrenci	kayıt	ve	kabul	esaslarının	Ercümend	Berker’le	
birlikte	Muharrem	Ergin	ve	Cüneyd	Orhon	tarafından	hazırlanmasına;	Başkanlık,	Yönetim	Kurulu	

 
26	Millî	Eğitim	Bakanlığı’ndan	gönderilen	Yönetim	Kurulu	atama	yazısında	İsmail	Bahâ	Sürelsan’ın	ismi	de	yer	almıştır.	
Bununla	birlikte,	Sürelsan’ın	emekli	maaşının	kesilmemesi,	TRT’deki	sözleşmesinin	Konservatuar’daki	görevine	imkân	
verecek	şekilde	düzenlenmesi	ve	TRT’den	gerekli	müsaadenin	alınması	konusundaki	başvurusu,	Yönetim	Kurulu’nun	
25	 Eylül	 1975	 tarih	 ve	 1	 sayılı	 toplantısında	 görüşülerek,	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 ve	 TRT	 Genel	 Müdürlüğü’ne	
başvuruda	 bulunulmasına	 karar	 verilmiştir.	 Ancak,	 toplantı	 tutanaklarında	 Sürelsan’ın	 isminin	 ve	 imzasının	 yer	
almadığı	görülmektedir	ve	Yönetim	Kurulu	Üyesi	olarak	ileriki	toplantılarda	da	görev	almadığı	anlaşılmaktadır.	
27	Yücel	Paşmakçı’nın	Yönetim	Kurulu	üyeliği	bir	yıl	kadar	sürdü.	Yönetim	Kurulu’nun	30	Kasım	1976	tarih	ve	53	sayılı	
toplantısında,	 TRT	 Müzik	 Dairesi	 Başkanlığı	 Türk	 Halk	 Musikisi	 ve	 Oyunları	 Şube	 Müdürlüğü	 görevine	 atanması	
nedeniyle	istifa	eden	Yücel	Paşmakçı’nın	yerine,	Yönetim	Kurulu	Üyesi	ve	Türk	Halk	Musikisi	Başkan	Yardımcısı	olarak	
Nida	Tüfekçi’nin	atanmasına	karar	verildi.	
28	 Konservatuar’a	 tahsis	 edilen	binanın	 onarımı	 henüz	 tamamlanmadığı	 için	Yönetim	Kurulu	 toplantılarının	 zaman	
zaman	Dr.	Alâeddin	Yavaşca’nın	muayenehanesinde	gerçekleştirildiği	kimi	toplantı	tutanaklarından	anlaşılmaktadır.	
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ve	 Genel	 Sekreterlik	 hizmetlerinde	 görevlendirilmek	 üzere	 çeşitli	 niteliklerdeki	 üç	 sekreterin	
Başkanlık	 tarafından	 seçilmesine;	 çeşitli	 sayılarda	 kapıcı,	 bekçi	 ve	 hademe	 kadrolarının	
istenmesine;	ihtiyacı	karşılamak	üzere	çeşitli	sayılarda	özel	ve	jetonlu	telefon	tesisi	için	gerekli	
başvurunun	yapılmasına	ve	konunun	Yönetim	Kurulu	üyelerinden	Yılmaz	Öztuna	tarafından	takip	
edilmesine;	 gerekli	 kırtasiye	 malzemelerinin	 teminine;	 Konservatuar’ın	 donatım,	 ders	
malzemeleri,	araç	ve	gereç	 ihtiyacının	 tespit	edilmesine;	hazırlanan	 listedeki	öğretmenlerle	ön	
görüşme	yapılıp	onayları	alındıktan	sonra	atanmaları	için	Bakanlık’a	yazı	yazılmasına;	Yönetim	
Kurulu	 üyelerinden	 İsmail	 Baha	 Sürelsan’ın	 özel	 talebini	 karşılamak	 üzere	 Millî	 Eğitim	
Bakanlığı’na	 ve	 TRT	 Genel	 Müdürlüğü’ne	 başvurulmasına;	 Ankara’dan	 gelecek	 olan	 Yönetim	
Kurulu	 üyelerine	 kanunî	 harcırah	 ve	 yollukların	 ödenmesi	 için	 Bakanlık’a	 başvurulmasına;	
Konservatuar’ın	 ihtiyacı	 olan	 çalgıların	 piyasadan	 temin	 edilebilmesi	 için	 Bakanlık’tan	 yetki	
alınmasına	karar	verildi.		

Alınan	 kararlar	 arasında,	 “yeri,	 yapısı	 ve	 mimarî	 özellikleriyle	 ideal	 bir	 Konservatuar	 binası	
olmaya	 elverişli	 olup	 halen	Teknik	Okul’un	 işgalinde	 bulunan	Maçka’daki	 eski	 İtalyan	 sefareti	
binasının”	 Konservatuar’a	 tahsisi	 ve	 bir	 sonraki	 ders	 yılından	 itibaren	 eğitim,	 öğretim	 ve	
çalışmalara	o	binada	devam	edilmesi	konusunda	Millî	Eğitim	Bakanlığı’na	başvurulması	da	vardı.	
Zira,	 tahsis	 edilen	 binanın	 teknik	 bakımdan	 Konservatuar’ın	 hedeflediği	 büyümeye	 olanak	
sağlamayacağı	ve	müzik	eğitimi	için	yeterli	olmadığı	daha	o	dönemde	fark	edilmişti.	

Bu	arada,	“İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Geçici	Yönetmeliği”	yayımlanmış	(Millî	
Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	421-426;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	5-10)	ve	Konservatuar	artık	resmen	
kurulmuştu.	 Yönetim	 Kurulu’nun	 sonraki	 toplantılarında,	 Genel	 Sekreter,	 Yazı	 İşleri	 Memuru,	
Başkanlık	 Sekreteri,	 Kitaplık	Memuru,	 Arşiv	Memuru	 gibi	 idarî	 pozisyonlara	 çeşitli	 vesilelerle	
başvuran	 veya	 aday	 gösterilen	 isimlerin	 kabulü	 için	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 teklifte	
bulunulmasına	 yönelik	 kararlar	 alınıyor	 ve	 Genel	 İdare	 sınıfı	 personel	 kadrosunun	
yapılandırılması	 konusunda	 adımlar	 atılıyordu.	 Bu	 arada,	 eğitimle	 ilgili	 planlamaların	 da	 acil	
olarak	yapılması	gerekiyordu.	Yönetim	Kurulu’nun	10	Kasım	1975	tarih	ve	5	sayılı	toplantısında,	
giriş	 sınavları	 için	 1975-1976	 eğitim-öğretim	 yılına	 mahsus	 olmak	 üzere	 300	 kişilik	 öğrenci	
kontenjanı	belirleniyordu.	

Aynı	 toplantıda,	 hazırlanan	
listedeki	 kadroların	 tahsisi	
konusunun	 Bakanlık’a	 arzı	
oy	 birliğiyle	 kabul	 edildi.	
Buna	 göre,	 Genel	 İdare	
sınıfında	olmak	üzere	1	adet	
Yönetim	 Kurulu	 Başkanı,	 2	
adet	 Yönetim	 Kurulu	
Başkan	Yardımcısı	ve	6	adet	
Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	
kadrosu	ve	çeşitli	derece	ve	
sayılarda	 Sekreter,	 İç	
Hizmet	 Şefi,	 İç	 Hizmet	
Memuru,	 Muhasebe	 Şefi,	
Muhasebe	 Memuru,	 Yazı	
İşleri	 Şefi,	 Yazı	 İşleri	
Memuru,	 Ayniyat	 Şefi,	
Ayniyat	 Memuru,	 Ders	
Aletleri	 Memuru,	 Kitaplık	
Memuru,	Arşiv	Şefi	ve	Arşiv	
Memuru	 kadroları	 talep	
edilmişti.	 Yine,	 Genel	 İdare	
sınıfında	 olmak	 üzere,	
çeşitli	derecelerde	150	adet	 Personel	alımı	için	gazetelere	verilen	bir	ilan	(Cumhuriyet,	22	Mart	1976,	s.	5)	
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Uygulama	 Sanatçısı29	 kadrosu	 ile	 Eğitim	 ve	Öğretim	Hizmetleri	 sınıfında	 olmak	 üzere	 50	 adet	
Öğretmen30	 kadrosu	 isteniyordu.	 Teknik	 Hizmetler	 sınıfı	 için	 farklı	 derece	 ve	 sayılarda	 Çalgı	
Yapım	ve	Onarım	Merkezi	Şefi,	Çalgı	Yapım	ve	Onarım	Merkezi	Teknisyeni,	Nota	Yazımı	ve	Basımı	
Merkezi	 Şefi,	 Nota	 Yazımı	 ve	 Basımı	 Merkezi	 Teknisyeni,	 Elektrikçi,	 Marangoz	 ve	 Marangoz	
Yardımcısı	kadroları	talep	ediliyordu.	Sağlık	Hizmetleri	sınıfı	için	1	adet	Tabip,	1	adet	Diş	Tabibi,	
1	adet	Hemşire	ve	1	adet	Hemşire	Yardımcısı	kadrosu;	Yardımcı	Hizmetler	sınıfında	olmak	üzere	
yine	çeşitli	derece	ve	sayılarda	Kapıcı,	Bekçi,	Hademe,	Kaloriferci,	Kaloriferci	Yardımcısı,	Aşçı,	Aşçı	
Yardımcısı	ve	Garson	kadrosunun	tahsisi	isteniyordu.	

Çeşitli	sınıflardaki	personel	ihtiyacının	yanı	sıra	Konservatuar’daki	ihtiyaçların	karşılanabilmesi	
için	ihtiyaç	kalemlerinin	belirlenmesi	ve	Bakanlık’tan	belirli	bir	bütçenin	sağlanması	gerekiyordu.	
10	Kasım	1975	 tarih	 ve	5	numaralı	 Yönetim	Kurulu	 toplantısında,	 bütçe	 tasarısının;	 personel,	
yatırım,	araç-gereç,	onarım,	kırtasiye,	ödenek	ve	yolluklar,	yemek	ve	tabldot	yardımı	giderleri,	su,	
elektrik,	kömür	gibi	kullanma	giderleri,	müstahdem	giyim	kuşam	giderleri,	deneme	ve	araştırma	
giderleri	ve	servis	arabası	kalemlerine	göre	düzenlenmesi	oy	birliği	ile	kabul	edildi.	

21	 Kasım	 1975	 tarih	 ve	 7	 numaralı	 toplantıda,	 alınacak	 personelin	 imtihanını	 yapmak	 üzere	
Muharrem	Ergin,	Alâeddin	Yavaşca,	Yücel	Paşmakçı	ve	Genel	Sekreter’den	oluşan	bir	komisyonun	
görevlendirilmesine	karar	veriliyordu.	Yönetim	Kurulu	süreç	 içerisinde	Konservatuar’da	görev	
alacak	idarî	personelin	temini	ve	eğitim	kadrosu	için	teklif	ve	atamalarla	ilgili	bir	dizi	karar	alarak,	
bina	tamiratının	tamamlanması	neticesinde	faaliyete	geçirilmesi	planlanan	okulu	eğitim-öğretime	
hazır	 hale	 getirmeyi	 hedefliyordu.	 Hatta,	 1	 Aralık	 1975	 tarih	 ve	 8	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	
toplantısında,	bina	onarımının	kullanım	 ihtiyaçlarına	göre	planlanması	 için,	Ercümend	Berker,	
Cüneyd	 Orhon,	 Cahit	 Atasoy,	 Mutlu	 Torun	 ve	 Nevzat	 Sümer’den	 oluşan	 bir	 komisyonun	
görevlendirilmesine	ve	onarımın	bu	komisyon	tarafından	belirlenen	esaslara	göre	yürütülmesine	
karar	vermişti.	

Ocak	ve	Şubat	aylarında	gerçekleştirilen	diğer	toplantılarda	Yönetim	Kurulu,	Konservatuar’daki	
ihtiyaçları	karşılamak	üzere	çalgı	temini,	öğretim	üyesi	teklif	ve	atamaları,	Genel	Kurul	toplantısı,	
sınıf	ve	şubelerin	belirlenmesi	ve	açılış	töreni	gibi	konuları	gündemine	taşıyor	ve	bunlarla	ilgili	
kararlar	alıyordu.	Bu	arada,	binanın	onarımı	tamamlanıyor	ve	Millî	Eğitim	Bakanlığı’yla	yapılan	
görüşmeler	neticesinde,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	3	Mart	1976	Çarşamba	
günü	resmî	bir	törenle	faaliyete	geçirilmesine	karar	veriliyordu.	

Konservatuar’ın	Amaç	ve	Görevleri	

Konservatuar’ı	her	anlamda	yapılandırmaya	yönelik	çalışmalar	devam	ederken,	 “İstanbul	Türk	
Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarı’nın	 amaç	 ve	 görevleri	 ile	 kuruluş	 ve	 işleyişine	 ait	 esasları”	
kapsayan	Geçici	Yönetmelik,	Talim	ve	Terbiye	Kurulu’nun	24	Eylül	1975	tarih	ve	434	sayılı	kararı	
uyarınca	Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	29	Eylül	1975	tarihli	ve	1856	sayılı	Tebliğler	Dergisi’nde	ve	
ardından	13	Ekim	1975	Pazartesi	gün	ve	15382	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanarak	yürürlüğe	
girdi	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	421-426;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	5-10).31	

Konservatuar’da	verilecek	olan	eğitimin	seviyesi,	bu	yönetmeliğin	5.	maddesinde,	 “Millî	Eğitim	
Bakanlığı’na	bağlı	olarak	kurulmuş	bulunan	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	orta	ve	
yüksek	 ihtisas	 öğretimi	 yapan	 bir	 meslek	 okuludur.”	 tanımıyla	 belirlendi.	 Yönetmelikte,	
Konservatuar’ın	kuruluşunun	“sanatçı”	ve	“araştırmacı”	yetiştirmek	gibi	iki	ana	gerekçe	üzerine	
inşa	 edildiği	 görülüyordu.	Bu	 iki	 gerekçenin	beyanı	 sırasında	da	 “geleneksellik”	 ve	 “çağdaşlık”	

 
29	 Bu	 sanatçıların,	Geçici	 Yönetmelik’in	48	ve	49.	maddeleri	 uyarınca	kurulacak	 topluluklarda	uygulama	 çalışmaları	
yapmaları	veya	yaptırmaları	kararlaştırılmıştı.	
30	Bu	kadrolar,	esas	ve	yardımcı	meslek	dersleri	öğretmenleri	ile	kültür	derslerine	girecek	öğretmenler	için	isteniyordu.	
31	O	dönemde	Orta	Doğu	gazetesinde	musiki	hakkında	yazılar	kaleme	alan	Haydar	Sanal,	29	Ekim	1975	günü	yayımlanan	
yazısında	Konservatuar’ın	 kuruluşunu	 “İstanbul	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 kuruldu”	 başlığıyla	 okurlarına	
duyuruyordu.	 “Üç	 çeyrek	 yüzyıldır	 özlemi	 çekilen	 Türk	Musikisi	 Konservatuarı	 nihayet	 devlet	 eliyle	 İstanbul	 Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı	adı	altında	kurulmuş	bulunuyor.”	sözleriyle	başlayan	yazısında	kuruluş	yönetmeliğinin	
Tebliğler	Dergisi’nde	ve	Resmî	Gazete’de	yayımladığını	 aktaran	Sanal,	Konservatuar’ın	bölümleri	 ve	 faaliyet	 alanları	
hakkında	 bilgi	 verdikten	 sonra,	 kısa	 bir	 zaman	 içerisinde	 basına	 ve	 kamuoyuna	 bilgi	 verilmesinin	 beklendiğini	
zikrediyordu	(Sanal,	29	Ekim	1975,	s.	6).	
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kavramlarını	 sentezleyen	 bir	 yaklaşım	 esas	 alınmıştı.	 Bu	 gerekçe	 ve	 yaklaşımlar	 uyarınca,	
Konservatuar’ın	kuruluş	amacı	şu	şekilde	tanımlanmıştı	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	421;	
Resmî	Gazete,	1975,	s.	5):	

“Bu	kuruluşun	amacı;	geleneksel	Türk	Musikisi	alanında:	

1.	 Teorik	 ve	 uygulamalı	 meslek	 eğitimi	 yaparak	 genel	 çağdaş	 musiki	 kültürü	 ile	 Türk	
Musikisi	 kültürünü	 sindirmiş	 yetenekli,	 yaratıcı,	 öğretici,	 yorumcu,	 araştırıcı,	 yapımcı	
sanatçılar	yetiştirmek,	

2.	 İlmî	 inceleme,	 araştırma,	 çalışmalar	 yaparak	 kültür	 muhtevamızı	 teşkil	 eden	 bu	
musikimizi	 işlemek,	 geliştirmek,	 yüceltmek,	 yaymak,	 özünü	 çağdaş	 anlayışa	 göre	
değerlendirmek,	 böylece	millî	 öze,	 kaynağa	 ve	 sisteme	 dayalı	 çağdaş	 Türk	Musikisinin	
oluşmasını	ve	gelişmesini	sağlamaktır.”	

Konservatuar’ın	kuruluş	amaçları	içerisindeki	“geleneksellik”,	“millîlik”	ve	“çağdaşlık”	konularını	
sentezleyen	 yaklaşım,	 aslına	 bakılırsa	 müzik	 çevrelerinin	 yabancı	 olduğu	 bir	 konu	 değildi.	
Osmanlı’nın	son	dönemlerinde	filizlenen,	özellikle	de	Ziya	Gökalp’in	yazıları	ile	kendisine	fikrî	bir	
zemin	hazırlayan	ve	Cumhuriyet’in	ilk	yıllarından	itibaren	çeşitli	vesilelerle	gündeme	getirilen	bu	
yaklaşım,	şüphesiz	yeni	kurulan	devletin	muasır	medeniyetler	seviyesine	getirilmesi	düşüncesine	
paralel	olarak	seyreden	bir	çizgideydi.	Bu	anlayış	uyarınca	musikide	hedeflenen	nokta,	köklerini	
millî	musikiden	alan	ve	“çağdaş”	olarak	nitelenen	yeni	çoksesli	Türk	musikisinin	oluşturulması	
idi.	 Erken	 Cumhuriyet	 dönemi	 müzik	 politikaları	 içerisinde	 sık	 sık	 sözü	 edilen	 “millî	 musiki”	
kavramı,	 halkın	 belleğinde	 yaşamakta	 olan	 ve	 köklerini	 Orta	 Asya’dan	 aldığına	 inanılan	 halk	
musikisiyle	 ilintiliydi	 ve	 bu	 musikinin	 sahada	 derlenmesi	 ve	 çağdaş	 Türk	 musikisinin	
oluşturulmasında	 dayanak	 olarak	 kullanılması	 için	 Cumhuriyet	 dönemi	 boyunca	 devlet	
kuruluşları	 eliyle	 çeşitli	 çalışmalar	 yapılmıştı.	 Fakat,	 Berker	 ve	 arkadaşlarının	 yeni	 kurulan	
konservatuvarın	 amaçları	 içerisinde	 sözünü	 ettikleri	 “millî	 öz,	 kaynak	 ve	 sistem”	 elbette	 ki	
bundan	 farklılık	 gösteriyordu.	 Berker	 ve	 arkadaşlarının	 sözünü	 ettiği	 millî	 öze	 dayalı	 “Türk	
Musikisi”,	Osmanlı’dan	günümüze	intikal	eden	ve	onun	ortaya	attığı	bir	kavram	olarak	“Türk	Sanat	
Musikisi”	olarak	da	isimlendirilen32	Osmanlı-Türk	Musikisi	ile	folklor	değeri	bulunan	Türk	Halk	
Musikisi’nden	başka	bir	şey	değildi.	Bu	arada,	Konservatuar’ın	kuruluş	amaçları	içerisinde	“genel	
çağdaş	musiki	kültürü	ile	Türk	Musikisi	kültürünü	sindirmiş”	bireylerin	yetiştirileceğine	vurgu	
yapılması	da,	Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	fikirleriyle	büyük	ölçüde	paralellik	gösteren	bir	çizgideydi.	

Konservatuar	kurulurken	oluşturulan	Geçici	Yönetmelik’te,	onun	eğitim-öğretim	hayatı	içerisinde	
yerine	getirmesi	gereken	görevler	de	belirlenmişti.	13	madde	halinde	sıralanan	bu	görev	listesi,	
Berker	 ve	 arkadaşlarının	 zihnindeki	 “Türk	Musikisi”,	 “millî	musiki”	 gibi	 belli	 başlı	 kavramlara	
sıklıkla	atıf	yapıyor	ve	bu	kavramlar	üzerinden	gelinmesi	hedeflenen	noktaya	dair	daha	detaylı	
bir	 perspektif	 sunuyordu.	 Bu	 maddelerde	 ayrıca	 Arel’in	 çoksesli	 Türk	 musikisi	 yaklaşımının	
izlerine	 rastlanması	 elbette	 ki	 tesadüf	 değildi.	 Yönetmelikte,	 Konservatuar’ın	 görevleri	 şöyle	
sıralanmıştı	(Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	421;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	5-6):	

1.	“Klasikleşmiş	ve	sanat	değeri	taşıyan	Türk	Musikisi	eserlerini	sağlıklı	bir	biçimde	tespit	
ve	tasnif	eder.	

2.	Folklor	değeri	olan	otantik	halk	ezgilerini	sağlıklı	biçimde	derler	ve	tasnif	eder.	

3.	 Türk	 Musikisinin	 ananevî	 sistemi	 üzerinde	 tek	 sesli	 ve	 çok	 sesli	 doğrultuda	 ilerici	
çalışmalar	yapar.	

4.	Türk	Musikisi	aletleri	üzerinde	geliştirici	inceleme,	araştırma	ve	uygulamalar	yapar.	

5.	 Türk	 Musikisi	 tarihini	 ve	 bestekârların	 biyografilerini	 çağdaş	 metodolojiye	 uygun	
şekilde	derler	ve	yayımlar.	

 
32	 Ercümend	 Berker,	 “Türk	 Sanat	Musikisi”	 teriminin	 1962	 senesinde	 gerçekleştirilen	 bir	 toplantıda	 kendi	 önerisi	
üzerine	kabul	edildiğini	zikreder	(Bkz.	Berker,	2010,	s.	59).	
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6.	 Türk	 müzikolojisinin	 ve	 ananevî	 musikî	 sisteminin	 daha	 kolay	 anlaşılmasını,	
öğrenimini,	eğitimini	ve	yayılmasını	sağlar.	

7.	Millî	kültür	ürünü	olan	yüksek	deyişleri,	 söyleyişleri	 toplar,	bunları	 çağdaş	kurallara	
göre	 işler,	 millî	 kaynağa	 dayalı	 Millî	 Türk	 Musikisini	 oluşturur,	 geliştirir,	 evrensel	
musikide	yerini	almasını	sağlar.	

8.	 Türk	 Musikisi	 sanatını	 amacına	 uygun	 biçimde	 uygular,	 eğitici,	 öğretici,	 açıklamalı	
konserler,	gösteriler	düzenler.	

9.	Genel	musiki	kültürü	ile	Türk	Musikisi	kültürünü	sindirmiş	yetenekli	müzikolog,	besteci	
ve	icracı	yetişmesini	sağlar.	

10.	Amacına	ve	faaliyetine	giren	konularda	arşiv,	kütüphane,	müze	ve	benzeri	kuruluşlar	
kurar.	

11.	Amacına	ve	faaliyetine	giren	konularda	eğitim	ve	öğretim	yapar,	diploma	ve	benzeri	
ehliyet	belgeleri	verir.	

12.	Amacına	ve	faaliyetine	giren	konularda	kitap,	dergi,	nota,	plak	ve	benzeri	her	türde	
yayın	yapar.	

13.	Amacına	ve	faaliyetine	giren	konularda	dersler,	kurslar,	seminerler,	konferanslar	ve	
benzeri	çalışmalar	düzenler	ve	uygular.”33	

Burada	sözü	edilen	görevlerin	uygulama	aşamasında,	çalışmaların	“Türk	Sanat	Musikisi”	ve	“Türk	
Halk	Musikisi”	adı	altındaki	iki	ana	kısımda	yürütülmesine	karar	verilmişti	(Millî	Eğitim	Bakanlığı,	
1975,	s.	421;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	6).	Bu	vesileyle,	Osmanlı’nın	son	yıllarından	itibaren	belirli	
çevrelerce	 yabancı	 kökenli	 olmakla	 itham	 edilen,	 Cumhuriyet	 döneminde	 uzunca	 bir	 süre	
görmezden	gelinen,	desteklenmeyen,	yasaklanan	ve	eğitim	bakımından	başıboşluğa	terkedilmiş	
halde	 âtıl	 bir	 biçimde	 bekletilen	 Türk	 musikisi,	 devlet	 tarafından	 yeniden	 tanınmaya	 ve	
desteklenmeye	 başlamış;	 eğitiminin	 resmî	 bir	 kurum	 eliyle	 yapılmasının	 önündeki	 engel	
kalkmıştı.	

Bölümler	ve	Öğrenci	Alımına	İlişkin	Esaslar	

Yönetmelik’te	belirlenen	amaç	ve	görevlerin	hayata	geçirilmesi	için	Konservatuar’daki	eğitimin	
her	 biri	 musikinin	 farklı	 çalışma	 alanlarını	 içeren	 dokuz	 bölüm	 tarafından	 yürütülmesi	
planlanmıştı.	Bunlar,	Temel	Bilimler	Bölümü,	Kompozisyon	Bölümü;	Musiki	Toplulukları	Yönetimi	
Bölümü;	Piyano,	Org	ve	Arp	Bölümü;	Yaylı	Sazlar	Bölümü;	Mızraplı	Sazlar	Bölümü;	Nefesli	Sazlar	
Bölümü;	Vurma	Sazlar	Bölümü	ve	Şan	Bölümü	idi.	Geçici	Yönetmelik’te	bu	bölümlerin	ihtiyaca	ve	
imkânlara	göre	kısım	kısım	açılıp	faaliyete	gireceği	belirtilmişti	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	
s.	422;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	6).	

Bununla	 birlikte,	 1975-1976	 dönemini	 ihtiva	 eden	 ilk	 dönem	 eğitim	 planlaması	 içerisinde	
Kompozisyon	Bölümü	ile	Piyano,	Org	ve	Arp	Bölümü	dışında	kalan	bölümlerin	öncelikle	açılması	
söz	konusu	oldu	ve	diğer	bölümlerin	öğretim	süreleri	ile	öğrenci	kabulüne	ilişkin	esaslar	ise,	Geçici	
Yönetmelik’te	aşağıdaki	gibi	yer	aldı	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	422;	Resmî	Gazete,	1975,	
s.	6):34	

	

	

 
33	Haydar	Sanal,	kuruluş	yönetmeliğinde	yayımlanan	amaç	ve	görevleri	de	Orta	Doğu	gazetesindeki	köşesine	taşımıştı.	
10	 Aralık	 1975	 günü	 yayımlanan	 gazetedeki	 köşesi	 için	 yazdığı	 “İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	
Kuruluş,	Amaç	ve	Görevleri”	 başlıklı	 yazısı,	 yönetmelikteki	 bu	maddelerden	yaptığı	 uzun	bir	 iktibastan	oluşuyordu	
(Sanal,	10	Aralık	1975,	s.	6).	
34	Hem	Geçici	Yönetmelik’te	ve	hem	de	kuruluş	dönemi	içerisinde	gazetelere	verilen	öğrenci	alım	ilanlarında	Musiki	
Toplulukları	 Yönetimi	 Bölümü’nün	 ismi	 geçmesine	 karşın,	 Yönetim	 Kurulu	 toplantı	 tutanakları	 dahil	 olmak	 üzere,	
incelenen	hiçbir	evrakta	bu	bölümün	faaliyetleriyle	ilgili	bir	bilgiye	tesadüf	edilememiştir.	
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Bölüm	 Dal	 Azami	 öğrenim	
süresi	

Özel	kayıt	kabul	şartları	

1.	Temel	Bilimler	 	 4	yıl	(yüksek)	
(2	+	1	+	1)	

1.	18-30	yaşlarında	olmak.	
2.	En	az	lise	veya	dengi	okulu	bitirmiş	olmak	veya,	
3.	 Konservatuvarın	 çeşitli	 bölümlerinin	 orta	
devrelerinden	mezun	olmak.	
4.	Kulağı	müziğe	yatkın	olmak.	
5.	Herhangi	bir	müzik	aletini	icraya	yetenekli	olmak.	
(Devlet	 Konservatuvarının	 müzik	 bölümünden	 mezun	
olanlardan	bu	şartlar	aranmaz.)	

2.	 Musiki	
Toplulukları	
Yönetimi	

Orkestra	
	
	
Koro	

4	yıl	(yüksek)		
	
	
3	yıl	(yüksek)	

1.	18-25	yaşlarında	olmak.	
2.	Devlet	Konservatuvarı	Armoni	ve	Kontrapunt	Bölümü	
mezunu	olmak	veya	okul	dışından	bu	bölümün	mezuniyet	
imtihanını	vermek.	
3.	Piyanoda	yeter	derecede	teknik	ve	deşifre	seviyesine	
erişmiş	bulunmak	veya	Türk	sazlarından	birini	(tercihan	
perdeli)	aynı	seviyede	icra	etmek.	

3.	Yaylı	Sazlar	 Keman	
	
	
Viyolonsel	
	
	
Kontrabas	
	
	
Kemençe	

11	yıl	(2	yıl	yüksek)	
	
	
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	
	
	
8	yıl	(2	yıl	yüksek)	
	
	
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	

1.	 9-12	 yaşlarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
	
9-12	 yaşlarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
	
12-14	yaşlarında	olmak	ve	ilkokulu	bitirmiş	bulunmak.	
	
	
9-14	 yaşlarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
	
2.	Kulağı	müziğe	yatkın	olmak.	
3.	Sazın	gerektirdiği	fizik	özelliklerine	sahip	olmak.	

4.	Nefesli	Sazlar	 Ney	ailesi	
	
	
Flüt-Klârinet	
	
	
Obua	

11	yıl	(2	yıl	yüksek)	
	
	
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	
	
	
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	

1.	 9-16	 yaslarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
	
	
9-12	 yaşlarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
	
2.	Kulağı	müziğe	yatkın	olmak.	
3.	Sazın	gerektirdiği	fizik	özelliklerine	sahip	olmak.	

5.	Vurma	Sazlar	 Kudüm	 11	yıl35	(2	yıl	yüksek)	 1.	 9-16	 yaşlarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
2.	Kulağı	müziğe	yatkın	olmak.	
3.	 Vurma	 sazların	 gerektirdiği	 fizik	 özelliklerine	 sahip	
olmak.	

6.	Mızraplı	Sazlar	 Tambur	
Kanun	
Ud	
Saz-Bağlama	Ailesi	

11	yıl	(2	yıl	yüksek)		
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	
11	yıl	(2	yıl	yüksek)	

1.	 9-16	 yaşlarında	 olmak	 ve	 en	 az	 ilkokulun	 3.	 sınıfına	
geçmiş	bulunmak.	
2.	Kulağı	müziğe	yatkın	olmak.	
3.	Sazın	gerektirdiği	fizik	özelliklere	sahip	olmak	

7.	Şan	 	 7	yıl	(3	yıl	yüksek)	 1.	Kızlar	16-20,	erkekler	17-21	yaşlarında	olmak.	
2.	Ortaokul	veya	dengi	bir	okuldan	mezun	olmak.	
3.	Güzel	sesli	ve	kulağı	müziğe	yatkın	olmak.	
4.	 Konuşma,	 işitme,	 görme	 uzuvlarında	 ve	 vücut	
yapısında	arızası	olmamak.	

Konservatuar	Yönetimi	ve	Diğer	Kurullar	

İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarı’nın	 yönetim	 birimleri	 ve	 bunların	 görev	 ve	
sorumluluk	alanları	Geçici	Yönetmelik’in	V.	bölümündeki	“Yönetim	Organları”	başlığında	ayrı	ayrı	
tanımlanmıştı	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	423-424;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	7-8).36	Buna	
göre,	 yönetim	 birimleri	 “Yönetim	 Kurulu”,	 “Yönetim	 Kurulu	 Başkan	 ve	 Yardımcıları”,	 “Genel	
Kurul”,	 “Danışma	 Kurulu”,	 “Bölüm	 Kurulları”	 ve	 “Bölüm	 Başkanları”	 olmak	 üzere	 toplam	 altı	
başlıkta	toplanmıştı.	

Yönetim	 Kurulu;	 başkan,	 iki	 başkan	 yardımcısı	 ve	 altı	 üyeden	 oluşacaktı.	 Yönetmeliğin	 15.	
maddesi	uyarınca	Konservatuar’ın	 “en	yüksek	karar	ve	 icra	organı”	olarak	görev	yapacak	olan	

 
35	Öğrenim	süresi,	Tebliğler	Dergisi’nde	8	yıl	olarak	yazılmıştır	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	422).	
36	 Haydar	 Sanal,	 25	 Aralık	 1975	 tarihli	Orta	 Doğu	 gazetesindeki	 köşesinde,	 Konservatuar’daki	 yönetim	 birimlerini	
kuruluş	yönetmeliğinden	yaptığı	bir	iktibasla	okurlarıyla	paylaşıyordu	(Sanal,	25	Aralık	1975,	s.	6).	



 97 

Yönetim	Kurulu,	Konservatuar’ı	“yasalara,	yönetmelik	hükümlerine	ve	Bakanlıkça	tespit	edilecek	
esaslara	göre”	yönetecekti.	Haftada	en	az	bir	defa	 salt	 çoğunlukla	 toplanacak	ve	Konservatuar	
Genel	 Kurulu,	 Danışma	 Kurulu	 ve	 Bölüm	 Kurullarının	 tekliflerini	 karara	 bağlayacaktı.	 “Bütün	
kurulların	 tabii	 başkanı”	 olarak	 tanımlanan	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı,	 Konservatuar’ı	 temsil	
edecek	ve	Konservatuar’ın	“yasalara,	yönetmeliklere,	Bakanlık	genelgeleri	esaslarına	ve	Yönetim	
Kurulu	 kararlarına”	 uygun	 olarak	 yönetilmesi	 konusundaki	 en	 yetkili	 amir	 olarak	 faaliyet	
gösterecekti.	 Biri	 “Türk	 Sanat	Musikisi”	 ve	 diğeri	 “Türk	 Halk	Musikisi”	 dalındaki	 çalışmaların	
yürütülmesi	konusunda	görev	alacak	olan	Başkan	Yardımcıları	ise,	Başkan’ın	verdiği	görevleri	ifa	
etmek,	 gerekli	 gördüğü	 hallerde	 yetki	 ve	 sorumluluklarını	 paylaşmak	 ve	 ona	 vekâlet	 etmek	
suretiyle	faaliyet	göstereceklerdi.		

“Genel	 Kurul”;	 “esas	 meslek,	 yardımcı	 meslek	 ve	 kültür	 dersleriyle	 görevli	 öğretmenlerle,	
merkezlerin	sorumlularından”	oluşacak	ve	Yönetim	Kurulu	Başkanı’nın	idaresinde,	yılda	üç	defa	
toplanacaktı.	Öğretim	yılı	başında,	ders	bitiminden	ve	bütünleme	imtihanlarından	sonra	yapılacak	
olan	 bu	 toplantılarda,	 “disiplin	 kurulu	 ile	 muayene	 ve	 satın	 alma	 komisyonlarının	 üyelerini”	
seçecek,	 “öğrencilerin	 devamsızlık	 ve	 disiplin	 durumlarını	 inceleyerek”	 karara	 bağlayacak,	
“öğrencilerin	sınıf	geçme	ve	başarı	durumlarını	görüşerek”	karara	bağlayacak	ve	“eğitim,	öğretim,	
sanat	 ve	 kültür	 uygulaması	 vb.	 konuları	 görüşerek	Konservatuarın	 gelişimine	 yardımcı	 olacak	
dilekleri	belirten”	kararlar	alacaktı.	

“Danışma	 Kurulu”,	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı’nın	 idaresinde,	 başkan	 yardımcıları	 ile	 bölüm	
şeflerinden	ve	diğer	yöneticilerden	oluşuyordu.	Konservatuar’ın	esas	meslek	ve	yardımcı	meslek	
dersleriyle	ilgili	konuları	görüşerek	karara	bağlamak	ve	bu	kararları	Yönetim	Kurulu’na	önermek,	
Danışma	Kurulu’nun	sorumluluğunda	olacaktı.	Ayrıca,	Konservatuarın	eğitim,	öğretim,	sanat	ve	
kültür	 uygulamalarından,	 çeşitli	 bölümlere	 alınacak	 öğrenci	 sayılarının	 tespitine;	 müfredat	
programlarının	 hazırlanması	 ve	 geliştirilmesinden,	 bölümlerin	 araç-gereç,	 nota	 ve	 kitap	 gibi	
ihtiyaçlarıyla	ilgili	tekliflere;	konser,	gösteri,	konferans	gibi	çalışmaların	planlanmasından,	satın	
alınması	 ya	 da	 bastırılması	 gereken	 eserler,	 ders	 kitapları	 ve	 çeşitli	 eğitim	 araçlarının	
hazırlatılmasına	 kadar	 geniş	 bir	 yelpazede	 çalışmalar	 yürüterek,	 Yönetim	 Kurulu’na	 teklifte	
bulunmakla	görevliydi.	

“Bölüm	Kurulları”,	bölümdeki	tüm	“öğretmen,	yönetici	ve	merkez	sorumlularından”	oluşuyordu.	
Bölüm	 Başkanı’nın	 isteği	 veya	 kurul	 üyelerinin	 2/3	 çoğunluğuyla	 yapılacak	 toplantılarda,	
öğrencilerin	 sorunlarını	 görüşmek	 ve	 hazır	 bulunanların	 salt	 çoğunluğuyla	 karara	 bağlamakla	
görevli	 olacaktı.	 Ayrıca,	 bölüm	 kurullarına,	 bölümü	 ilgilendiren	 konularda	 Yönetim	 Kurulu’na	
önerilerde	bulunma	yetkisi	tanınıyordu.	

“Bölüm	 Başkanlığı”	 için	 Yönetim	 Kurulu	 tarafından	 yetenekleri	 ve	 çalışmaları	 ile	 tanınmış	
uzmanlar	arasından	iki	adayın	belirlenmesi	ve	bunlardan	birinin	Bakanlık	tarafından	atanması	
planlanmıştı.	 Bölüm	 Başkanları,	 bölümlerdeki	 eğitim	 ve	 öğretimle	 ilgili	 konuların	 yanı	 sıra	
sanatsal	konuların	uygulanmasından	da	sorumlu	olacaklardı.	Ayrıca,	her	öğretim	yılının	sonunda	
bölümle	ilgili	konuların	ve	sonraki	yıl	için	eğitim	ve	öğretimle	ilgili	konularda	alınması	gereken	
tedbirlerin	 yer	 aldığı	 bir	 yıllık	 değerlendirme	 raporunu	 Yönetim	 Kurulu’na	 iletmekle	
görevliydiler.	

Yönetim	 birimlerinin	 yanı	 sıra	 Konservatuar’daki	 genel	 yönetim	 hizmetlerinin	 ve	 kurulacak	
merkezlerin	 işleyişini	 sağlayacak	 personelin	 görev	 ve	 sorumlukları	 da	Geçici	 Yönetmelik’in	 VI.	
bölümünde	izah	edilmişti	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	424-426;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	8-
9).	 Buna	 göre;	 Konservatuar’daki	 idarî	 ve	 teknik	 işlerin	 yürütülmesinde	 yararlanılmak	 üzere	
Genel	Sekreterlik,	İç	Hizmet	Şefliği,	Muhasebe	Şefliği,37	Yazı	İşleri	Şefliği,	Ayniyat,	Ambar	ve	Depo	
gibi	birimlerin	meydana	getirilmesi	planlanmıştı.	Ayrıca,	Kitaplık,	Arşiv,	Çalgı	Onarımı	ve	Yapım	
Merkezi,	Nota	Yazımı	ve	Basım	Merkezi,	Sağlık	İşleri	gibi,	Konservatuar’da	uzun	vadede	ihtiyaç	

 
37	 Yönetim	 Kurulu’nun	 17	 Kasım	 1976	 tarih	 ve	 51	 sayılı	 toplantısında,	 “Muhasebe	 Şefliği”	 görevinin	 “Muhasebe	
Müdürlüğü”	olarak	değiştirilmesine	karar	verildi.	
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duyulabilecek	ya	da	hayata	geçirilmesi	zaman	alacak	birimlerin	altyapısını	sağlamak	üzere	çeşitli	
maddelerin	yönetmelikte	tanımlandığı	görülüyordu.	

Merkezler:	Eğitim-Öğretime	Yardımcı	Birimler	

Geçici	Yönetmelik’in	VI.	bölümünde	belirtilen	merkezler,	aslına	bakılırsa	Konservatuar’ın	kuruluş	
hazırlıkları	 sırasında	 planlamaya	 dahil	 edilerek	 zaman	 içerisinde	 devreye	 alınması	 düşünülen	
yardımcı	 birimlerden	oluşuyordu	 (Bkz.	Millî	 Eğitim	Bakanlığı,	 1975,	 s.	 425-426;	Resmî	Gazete,	
1975,	s.	8-9).	İlerleyen	dönemde,	bu	birimlerden	bazılarının	hemen	kurulabildiği,	bazılarının	da	
kronik	bir	meseleye	dönüştüğü	ve	yapılanmasının	yıllar	aldığı	görülecekti.	Burada,	sözü	edilen	
birimleri	 yönetmelik	 üzerinden	 tanıtalım	 ve	 özellikle	 1978	 senesinde	 hazırlanan	 bir	 raporda	
belirtilenler	üzerinden,	aradan	geçen	iki	yılda	kat	edilen	mesafeye	dair	tespitlerimizi	aktaralım.	

Çalgı	Onarımı	ve	Yapım	Merkezi	

Kuruluş	yönetmeliğinden	anlaşıldığına	göre,	Konservatuar	bünyesinde	 faaliyet	gösterecek	olan	
Çalgı	 Onarımı	 ve	 Yapım	Merkezi’nde;	Yaylı	 Sazlar,	Mızraplı	 Sazlar,	Piyano	 ve	Nefesli	 ve	 Vurma	
Sazlar	 atölyelerinin	 yer	 alması	 ve	 bu	 atölyelerde	 Konservatuar’daki	 bütün	 sazların	 bakım	 ve	
onarımlarının	yapılması,	piyanoların	akort	edilmesi	ve	yeni	çalgıların	üretilmesi	hedefleniyordu	
(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	425;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	8).	Danışma	Kurulu	 tarafından	
hazırlanan	19	Eylül	1978	tarihli	raporda	“Saz	Yapım	ve	Onarım	Merkezi”	başlığıyla	yer	verilen	
açıklamaya	 göre,	 Konservatuvar’ın	 ihtiyacı	 olan	 çalgıları	 üretmek	 ve	 tamir	 etmek	 üzere	
konservatuvar	 binasının	 bodrum	katında	 bir	Saz	 Yapım	 ve	Onarım	Merkezi	 kurulduğu,	 gerekli	
cihazların	ve	tezgâhların	büyük	bir	bölümünün	sağlandığı	ve	bu	merkezin	başına	Ankara	Devlet	
Konservatuvarı’ndan	 naklen	 gelen	 Cafer	 Açın’ın	 getirildiği	 belirtilmişti.	 Raporda	 ayrıca	
Konservatuar’da	 mevcut	 bölümlere	 ilave	 olarak,	 eğitim,	 yapım	 ve	 onarım	 işlerinin	 bir	 arada	
yürütüldüğü	 bir	 Saz	 Yapım	 Bölümü’nün	 açılmasının	 öngörüldüğü	 ve	 hazırlanan	 eğitim	
programının	Bakanlık	onayına	sunulduğu	belirtiliyordu.	

Arşiv	

Konservatuvar’da	 kurulması	 planlanan	 birimlerden	 biri	 de,	 Türk	 Sanat	Musikisi	 ve	 Türk	Halk	
Musikisi’ne	 dair	 nota,	 plak,	 bant,	 mikrofilm	 gibi	 materyallerin	 düzenlendiği,	 derlendiği,	
sınıflandırıldığı	 ve	 muhafaza	 edildiği	 bir	 arşivdi.	 Kuruluş	 yönetmeliğine	 göre	 bu	 arşivde;	
klasikleşmiş	veya	sanat	değeri	taşıyan	Türk	Sanat	Musikisi	eserlerinin,	Yönetim	Kurulu	tarafından	
belirlenen	 bir	 kurul	 tarafından	 tespit	 ve	 tasnif	 edilmesi	 öngörülmüştü.	 Arşivde,	 Konservatuar	
içinden	 ya	 da	 dışarıdan	 seçilecek	 5	 kişilik	 Sanat	 Kurulu’nun	 tespit	 ettiği	 eserlerin;	 bestekâr,	
güftenin	ilk	satırı,	makam,	usul	ve	şekil	esasına	dayalı	olarak	beşli	kartoteks	sistemiyle	fişlenmesi	
suretiyle	 tasnif	 edilmesi	 düşünülmüştü.	 Bununla	 birlikte,	 folklor	 değeri	 taşıyan	 Halk	Musikisi	
eserlerinin	de	Yönetim	Kurulu	tarafından	görevlendirilecek	yetkililer	 tarafından	derlenmesi	ve	
tasnif	 edilmesi	 de	 kuruluş	 yönetmeliğinde	 yer	 bulan	 konular	 arasındaydı.	 Bununla	 birlikte,	
arşivden	 yalnızca	 ilgililerin	 yararlanabileceği,	 kurum	 dışından	 gelen	 taleplerin	 Bakanlıkça	
incelendikten	 sonra	 karara	 bağlanacağı	 hususunun	 da	 yönetmelikte	 belirlendiği	 görülüyordu	
(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	425;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	8).	Arşiv’in	yapılanmasında	görev	
yapmak	 üzere	 oluşturulan	 Arşiv	 Kurulu,	 faaliyetlerine	 1977	 yılında	 başlayabildi	 (Bkz.	 Arşiv	
Kurulu’nun	Çalışmaları)	

Kütüphane	

Öğretim	 elemanlarının	 eğitimle	 ilgili	 faaliyetlerinde	 kullanmasına	 olanak	 tanıyacak	 şekilde	 bir	
kütüphane	meydana	 getirilmesi	 düşüncesi,	 kuruluş	 yönetmeliğinde	 “Kitaplık	 Memuru”	 olarak	
atanacak	yetkilinin	görev	tanımları	içerisinde	açığa	çıkar.	Buna	göre,	kitaplık	memurları	kitaplığın	
düzeninden	ve	kitapların	korunmasından	sorumlu	tutulmuşlardır.	Ayrıca,	kitapların	yanı	sıra	plak	
ve	bantlarla	ilgili	her	türlü	kayıt	ve	zimmet	işlerinin	yürütülmesi,	demirbaş	defterlerinin	düzenli	
olarak	tutulması	ve	kayıt	fişlerinin	tanzim	edilmesi	konuları	da	kitaplık	memurlarının	görev	ve	
sorumlulukları	arasında	zikredilir	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	425;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	
8).	 19	 Eylül	 1978	 tarihli	Danışma	Kurulu	 Raporu’nda,	 eğitim	 ve	 öğretim	hizmetlerinin	 sağlıklı	
olarak	 yürütülebilmesi	 ve	 Konservatuar	 dışından	 gelen	 taleplerin	 doğru	 ve	 bilinçli	 cevaplar	
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verilerek	karşılanabilmesi	için	bir	kütüphane	kurulmasının	öneminden	söz	edilir.	Bu	konudaki	ilk	
girişim	olarak	Millî	Eğitim	Bakanlığı’ndan	bir	kısım	kitabın	temin	edildiği	ve	bazı	kitapların	da	
dışarıdan	satın	alındığı;	ancak,	kütüphanenin	kurulabilmesi	için	gereken	araç	ve	gereçlerle	diğer	
eserlerin	 ödenek	 sağlanması	 halinde	 temin	 edilebileceği	 vurgulanır	 (Danışma	 Kurulu	 Raporu,	
1978,	s.	7).38	

Müze	

Konservatuarın	 kuruluşu	 sırasında,	 kurum	 bünyesinde	 kurulacak	 bir	 müzenin	 faaliyete	
geçirilmesi	 düşüncesi	 göze	 çarpar.	 Kuruluş	 yönetmeliğinin	 7.	maddesinin	 10.	 fıkrasında	 açığa	
çıkan	bu	düşünce,	yönetmelikte	yeterince	açıklanmamış	ve	kurulması	düşünülen	müzenin	faaliyet	
kapsamı	hakkında	bilgi	verilmemiştir.	Bununla	birlikte,	Danışma	Kurulu	tarafından	hazırlanan	19	
Eylül	1978	tarihli	raporun	F	maddesinin	4.	fıkrasında,	öncelik	taşıyan	hizmetler	nedeniyle	müze	
kurulması	 konusuna	 henüz	 eğilme	 fırsatı	 elde	 edilemediği	 belirtilir.	 Bu	 raporda	 da,	 müzenin	
muhtevası	hususunda	bilgi	yer	almaz	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	7).	

Nota	Yazımı	ve	Basım	Merkezi	

Kuruluş	yönetmeliğinde,	öğretim	elemanları	ve	öğrencilerin	derslerde	ve	koro	çalışmalarındaki	
nota	 ihtiyaçlarını	 karşılamak,	 tasarım	 ve	 doğruluk	 bakımından	 belirli	 standartlarda	 ve	 yeterli	
sayıdaki	 notayı	 temin	 etmek	üzere	 bir	Nota	Yazım	 ve	Basım	Merkezi	 kurulacağı	 belirtiliyordu.	
Merkezin,	 çalışmaların	 düzenlenip	 yönetilmesinden	 ve	 demirbaş	 eşya	 ve	 malzemelerin	
korunmasından	sorumlu	bir	şef	tarafından	idare	edilmesi	ve	bir	teknik	personelin	de	yazım	ve	
basım	işlerini	yürütmesi	planlanmıştı.		

Yönetmeliğe	 göre	 bu	merkezde	 ihtiyacı	 karşılamak	 üzere,	 satın	 alınan	 ve	 tespit	 edilen	müzik	
eserlerinin	yazımı,	 basımı	ve	 çoğaltılması	 işleri	 yapılacaktı.	Bununla	birlikte,	 eğitim-öğretimde	
ihtiyaç	 duyulan	 ders	 notu	 ve	 metotların	 basılması	 ve	 çoğaltılması	 işlerinin	 de	 bu	 merkezde	
gerçekleştirilmesi	öngörülmüştü.	Ayrıca,	“Konservatuar’ın	yayın	organı	olarak	bilimsel	bir	dergi	
çıkarılması”	düşünülmüş	ve	derginin	bu	merkezde	yayımlanması	planlanmıştı.	

Bu	amaç	ve	hedeflerin	gerçekleştirilebilmesi	için	bazı	adımlar	atıldı.	Sözgelimi,	22	Eylül	1976	tarih	
ve	44	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Konservatuar’ın	amacına	ve	görevlerine	uygun	kapsam	
ve	nitelikte	bir	ofset	matbaa	kurulması	kararlaştırılmış	ve	bu	konuda	Millî	Eğitim	Bakanlığı	 ile	
iletişime	 geçilmişti.	 Ayrıca,	 artan	 ihtiyacı	 karşılamak	 üzere,	 verimliliği	 ve	 kârlılığı	 göz	 önüne	
alınarak,	kullanılmakta	olan	fotokopi	makinasına	ilave	olarak	ikinci	bir	Sharpfax	SF-710	model	
fotokopi	makinası	alınmasına,	Yönetim	Kurulu’nun	30	Kasım	1976	tarih	ve	53	sayılı	toplantısında	
karar	verildi.	26	Ocak	1977	tarih	ve	61	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	ise,	OFSET	Rex-Rotary	
15023	ve	1515	marka	ofset	baskı	makinası	ve	hazırlayıcı	cihazının	alınması	kararlaştırıldı.	

1978’in	Eylül	ayına	kadar,	iç	hizmetler	için	gerekli	olan	not,	nota,	metot	ve	diğer	materyallerin	
baskı	ve	çoğaltma	işlemlerini	gerçekleştirmek	üzere	bir	ofset	baskı	makinası,	bir	teksir	makinası	
ve	üstün	nitelikli	iki	adet	fotokopi	makinası	satın	alınarak	küçük	bir	ünite	kurulmuştu.	19	Eylül	
1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nda,	Konservatuar’ın	Geçici	Yönetmelik’te	belirtilen	yayma	
görevini	gerektiği	gibi	yerine	getirebilmesi	için	bu	ünitenin	yeterli	olmayacağı	belirtiliyor	ve	daha	

 
38	 Konservatuar’ın	 1982	 yılında	 İTÜ’ye	 bağlanmasından	 sonra	 kurulan	 Danışma	 Birimi,	 1990’lı	 yılların	 başında,	
araştırma,	 uygulama	 ve	 dokümantasyon	 konularında	 faaliyet	 gösterecek	 birimlerin	 kurulmasına	 yönelik	 birtakım	
çalışmalar	gerçekleştirmiştir.	Çoğunlukla	“UYG-AR	Merkezi”	başlığıyla	ifade	edilen	“Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi”	
ile	 “Kütüphane	 ve	 Dokümantasyon	 Merkezi”	 kurulması	 konularında	 yoğun	 mesai	 harcayan	 Danışma	 Birimi,	 bu	
merkezlerle	 ilgili	 yönetmelik	 taslakları	 üzerinde	 uzun	 zaman	 görüş	 alışverişinde	 bulunsa	 da,	 hazırlanan	
yönetmeliklerde	belirtilen	nitelikteki	merkezlerin	kurulması	o	dönemde	mümkün	olmamıştır.	Bununla	birlikte,	kuruluş	
döneminden	 bu	 yana	 kitaplık,	 kütüphane,	 arşiv	 gibi	 isimlerle	 yapılandırılmaya	 gayret	 edilen	 ve	 1990’lı	 yıllardaki	
Danışma	Birimi	çalışmalarında	“Kütüphane	ve	Dokümantasyon	Merkezi”	olarak	tanımlanan	birim,	İTÜ	Kütüphane	ve	
Dokümantasyon	 Daire	 Başkanlığı’na	 bağlı	 olarak	 2009	 yılında	 yeniden	 düzenlenerek	 “Prof.	 Ercümend	 Berker	
Kütüphanesi,	Arşiv	ve	Dokümantasyon	Merkezi”	ismiyle	faaliyete	geçmiş	ve	ancak	bu	dönemden	sonra	verimli	olmaya	
başlamıştır.	Birim,	2017	yılından	bu	yana	“Prof.	Ercümend	Berker	&	Prof.	Ş.	Şehvar	Beşiroğlu	Kütüphanesi,	Arşiv	ve	
Dokümantasyon	Merkezi”	adıyla	 faaliyet	göstermektedir	(Ayrıntılı	bilgi	 için	bkz.	Çetinkaya	Şerik,	2019,	s.	477-485).	
Danışma	 Birimi’nin	 kurmayı	 hedeflediği	 merkezlerle	 ilgili	 toplantı	 tutanaklarına	 ve	 yönetmelik	 taslaklarına,	 bu	
merkezde	bulunan	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	içerisinden	erişilebilir.	
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kapsamlı	 bir	 baskı	 ortamının	 meydana	 getirilebilmesi	 için	 Bakanlık’tan	 onay	 ve	 ödenek	
alınmasına	rağmen	gereken	cihazların	temin	edilemediği	aktarılıyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	
1978,	s.	6):	

“1977	mali	yılında	3-4	baskı	cihazından	oluşan	küçük	bir	matbaa	kurulması	için	teşebbüse	
geçilmiş,	 konservatuarımız	 yayınlarının	 özelliği	 bakımından	 bu	 matbaanın	
konservatuarımızda	kurulması	Bakanlıkça	da	uygun	görülmüş	ve	gerekli	ödenek	verilmiş	
ise	de	bütçe	yılının	sonuna	yaklaşılması	nedenile	bu	cihazları	Devlet	Malzeme	Ofisi	elile	
sağlamamız	 mümkün	 olmamış	 ve	 teşebbüsümüz	 bu	 yıl	 ertelenmiştir.	 Gerekli	 ödenek	
sağlandığı	takdirde	tesis	için	gerekli	cihazların	alımına	geçilecektir.”	

Ses	ve	Görüntü	Kayıt	Merkezi	

Kuruluş	yönetmeliğinde	yer	almamakla	birlikte,	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nda	
konu	edilen	hususlardan	biri	de,	Ses	ve	Görüntü	Kayıt	Merkezi’nin	kuruluşudur.	Raporda,	ihtiyaç	
duyulması	 nedeniyle	 bu	merkezin	 kurulmasının	 öngörüldüğü	 ve	 girişimler	 neticesinde	 “üstün	
nitelikte	iki	teyp,	bir	radyolu	amplifikatör,	bir	pikap,	bir	televizyon	alıcısı,	bir	TV	göstericisi,	bir	
video	 teyp	 cihazı”	 satın	 alındığı	 ve	 bu	 cihazların	 bir	makina	 yüksek	mühendisinin	 yönetimine	
verildiği	belirtilmiştir.39	Bununla	birlikte,	“örnek	nitelikte	müzik	yapıtlarının	kayıt	ve	yayımı	için	
bu	tesisin	genişletilmesi	ve	plâk	kaydı	 için	gerekli	 tesisin	kurulması	uygun	mütalâa	edilmekte”	
olduğu	aktarılmaktadır	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	7-8).	

Sağlık	Merkezi	

Kuruluş	yönetmeliğinde,	okul	doktoru	ve	doktora	yardımcı	sağlık	personelinin	bulundurulacağı	
ve	 Konservatuar’daki	 sağlık	 işlerinin	 Genel	 Sekreterlik	 tarafından	 belirlenen	 yıllık	 takvim	
uyarınca	okul	doktoru	tarafından	idare	edileceği	belirtilmişti.	Ayrıca,	sağlık	personelinin	görev	ve	
sorumlulukları	 da	 yönetmelikte	 yer	 bulan	 konular	 arasındaydı.	 19	Eylül	 1978	 tarihli	Danışma	
Kurulu	Raporu’nda,	bir	doktor	ve	bir	hemşirenin	görev	aldığı	Sağlık	Merkezi’nin	1977	yılından	
itibaren	 faaliyete	 geçirildiği	 ve	muayene,	 teşhis,	 ilk	 yardım,	 pansuman	 ve	 enjeksiyon	 işlerinin	
burada	yapıldığı	aktarılıyordu.	Bununla	birlikte,	raporda	bina	sorununun	çözülmesi	durumunda	
Sağlık	Merkezi’nin	bir	revir	ve	kulak-burun-boğaz	hastalıklarının	teşhis	ve	tedavisini	sağlayacak	
ilave	bir	tesisle	genişletilmesinin	düşünüldüğü	aktarılmıştı	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	8).		

Konservatuar’da	Ders	Veren	Öğretim	Elemanlarının	Temini	

Konservatuar	 kurulmuş,	 yönetim	 kadroları	 oluşturulmuş,	 eğitim	 planlaması	 yapılmış	 ve	 bu	
eğitimin	yapılacağı	bina	temin	edilmişti.	Fiziki	koşulların	sağlanmasının	yanı	sıra	eğitimi	verecek	
kadronun	 da	 belirlenmesi,	 hangi	 dersin	 hangi	 öğretim	 elemanı	 tarafından	 verileceğinin	 tespit	
edilmesi	ve	atamaların	hızlı	bir	şekilde	yapılması	gerekiyordu.	Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	Prof.	
Dr.	 Emin	 Bilgiç’in	 Ercüment	 Berker’e	 yazdığı	 yazıda,	 öğretim	 kadroları	 ile	 bu	 kadrolara	 ihdas	
edilecek	öğretim	elemanlarına	yapılacak	 tekliflerin	de	hazırlanması	 istenmişti.	Ancak	bu	konu,	
yönetmeliğin	 yayımlanmasından	 sonraya	 bırakılmıştı	 ve	 eğitim-öğretim	 faaliyetinin	 başlama	
zamanına	kadar	ivedilikle	halledilmesi	gereken,	önemli	bir	meseleydi.	

Bu	 arada,	 kuruluş	 yönetmeliğinin	 46.	 maddesinde,	 “İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuvarında	meslek	derslerini	öğreten	ve	sanatçı	niteliği	taşıyanlara	Türk	Musikisi	Devlet	
Konservatuvarları	sanatkârı	denir.”	tanımı	yer	almıştı	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	426;	
Resmî	 Gazete,	 1975,	 s.	 9).40	 Yönetmeliğe	 göre,	 bu	 tanıma	 uyanlar	 “Devlet	 Konservatuvarları	
Sanatkârları	Yönetmeliği”	(Resmî	Gazete,	1973,	s.	4)	ile	“Devlet	Konservatuvarları	Yönetmeliğinin	

 
39	Konservatuar’da	ses	ve	görüntü	kaydetmek	ve	çalmak	için	kullanılması	planlanan	bir	adet	AKAI	marka	GX2600D	
model	teyp,	bir	adet	AKAI	marka	GX1800S	model	teyp,	bir	adet	AKAI	marka	1050	model	Anfi	Tuner,	iki	takım	AKAI	
marka	156	60/100	model	spiker,	bir	adet	AKAI	marka	003	model	pikap,	bir	adet	AKAI	marka	VKS	150	model	video,	
teyp,	kamera	ve	bir	adet	Schaub-Lorenz	marka	renkli	televizyondan	oluşan	elektronik	cihazların	satın	alınmasına,	20	
Ekim	 1976	 tarih	 ve	 47	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında	 karar	 verilmişti.	 Temin	 edilen	 cihazlar,	 1977’nin	 ilk	
günlerinde	nota	 basımı	 ve	 ses	 kayıtlarından	 sorumlu	memur	olarak	 atanan	 İTÜ	Makina	 Fakültesi	 öğrencisi	Osman	
Simav	tarafından	kullanılmaya	başlandı.	
40	 Haydar	 Sanal,	 yönetmelikte	 yer	 alan	 bu	 tanımlamayı	 3	 Aralık	 1975	 günü	 yayımlanan	 Orta	 Doğu	 gazetesindeki	
köşesine	taşıyarak	okurlarını	bilgilendiriyordu	(Sanal,	3	Aralık	1975,	s.	6).	
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Bazı	Maddelerinin	Değiştirilmesi	Hakkındaki	Yönetmelik”te	yer	alan	(Resmî	Gazete,	1974,	s.	6),	
Devlet	 Konservatuvarları	 Sanatkârlarının	 özlük	 hakları	 ile	 ilgili	 hükümlerine	 tabi	 olacaklardı.	
Meslek	derslerine	atanabilmek	için	de,	Türk	musikisi	alanında	teori,	icra,	yönetim,	eğitim	ve	kültür	
alanlarındaki	 çalışmaları	 ve	 yetenekleri	 ile	 tanınmış	 olma	 şartı	 aranıyordu.	 Yönetmeliğin	 47.	
maddesi	 ise,	 “Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarları	 Sanatkârı”	 olarak	 atama	 yapılması	
konusundaki	esasları	belirliyordu.	

Ne	var	ki,	kuruluş	yönetmeliğinin	6.	maddesinde	belirtildiği	şekliyle,	teorik	ve	uygulamalı	meslek	
eğitimi	 vererek	 çağdaş	 musiki	 ve	 Türk	 musikisi	 kültürlerini	 benimsemiş	 sanatçılar	 ve	
araştırmacılar	yetiştirmeyi	hedefleyen	bir	eğitim	kurumunda	görev	alabilecek	nitelikteki	öğretim	
elemanlarını	 hemen	 bir	 araya	 getirmek	 büyük	 zorluklara	 gebeydi.	 Çözüm,	 yönetmeliğin	 46.	
maddesinde	 yapılan	 tanımlamaya	 uygun	 olarak,	 her	 biri	 sanatında	 kendisini	 kanıtlamış,	
konservatuvarlarda,	operalarda	ya	da	Türkiye	Radyo	ve	Televizyon	Kurumu	bünyesinde	saz	ve	
ses	sanatçısı	olarak	çalışmakta	olan	isimlerin	yeni	kurulan	konservatuara	öğretim	elemanı	olarak	
davet	 edilmesi	 şeklinde	 bulundu.	 Ayrıca,	 halihazırda	Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bağlı	 okullarda	
görevini	 sürdüren	 öğretmenlerin	 ya	 da	 üniversitelerde	 görev	 alan	 öğretim	 elemanlarının	
Konservatuar’a	davet	edilmesi	de,	ihtiyacı	karşılamak	üzere	başvurulan	yöntemlerden	biri	oldu.	
Bununla	birlikte,	bu	görevlerden	emekli	olan	isimler	de	ders	vermek	üzere	Konservatuar’a	davet	
ediliyordu.	

Öncelikle,	Yönetim	Kurulu	tarafından	öğretim	elemanı	ihtiyacı	bulunan	dersler	tespit	ediliyor	ve	
daha	sonra	bu	derslere	uygun	isimler	belirleniyordu.	Yönetim	Kurulu’nca	uygun	görülen	isimlere	
teklif	 götürülüyor	 ve	 olumlu	 yanıt	 alınanlarla	 sözleşme	 yapılarak	 göreve	 başlamaları	
sağlanıyordu.	 Bu	 arada,	 farklı	 kurumlarda	 kadrolu	 olarak	 görev	 yapmakta	 olan	 isimlerin	 aynı	
zamanda	Konservatuar’da	çalışabilmelerini	mümkün	kılan	bir	 formül	bulunması	gerekliydi.	Bu	
formül,	söz	konusu	öğretim	elemanlarının	kadrolarının	bulunduğu	kurumdan	ayrılmadan,	ücretli	
statüde	derslere	girmeleri	şeklinde	bulundu.	Belirli	bir	saat	karşılığında	derslere	giren	öğretim	
elemanları	için	de	aynı	formül	uygulanacaktı.	

	
Ercümend	Berker’in	Konservatuar	Başkanı	sıfatıyla	imzaladığı	sözleşme	çağrısı	ve	ilk	sözleşmesi	(1976)	—	

	 Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	
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1976’nın	ilk	aylarında,	açılan	bölümler	ve	ders	planlaması	uyarınca	nazariyat,	solfej,	repertuvar	
ve	 çalgı	 derslerini	 verebilecek	 öğretim	 elemanlarının	 ivedilikle	 temin	 edilmesi	 gerekiyordu.	
Nihayet,	bu	dersleri	verebilecek	durumdaki	öğretim	elemanları	belirlendi	ve	Konservatuar’ın	ilk	
eğitim	kadrosunu	meydana	getirecek	olan	isimler	Bakanlığa	bildirildi.	

	
Öğretim	üyelerinin	bir	yıl	süreyle	sözleşmeli	olarak	çalıştırılmalarını	onaylayan	Bakanlar	Kurulu	kararı41	

Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	29	Mart	1976	tarihli	ve	068066	sayılı	yazısı	üzerine,	657	sayılı	Devlet	
Memurları	Kanunu’nun	değişik	4.	maddesinin	B	fıkrası	göre;	isimleri,	ihtisasları	ve	brüt	aylıkları	
belirtilen	46	adet	öğretim	elemanının,	işe	başladıkları	tarihten	itibaren	bir	yıl	süreyle	sözleşmeli	
olarak	 çalıştırılmalarına,	 Bakanlar	 Kurulu	 tarafından	 7	 Nisan	 1976	 tarihinde	 karar	 verildi.	
Cumhurbaşkanı	 Fahri	 Korutürk’ün	 onayladığı	 7/11622	 sayılı	 Kararname’nin	 ekinde	 yer	 alan	
listede,	İTMDK	Başkanı	Ercümend	Berker	başta	olmak	üzere	şu	isimler	yer	aldı:	

No.	 Adı	ve	Soyadı	 İhtisası	
1	 Ercümend	Berker	 Türk	Musikisi	Nazariyat	Koro	Öğrt.	Üyesi	
2	 Yücel	Paşmakçı	 Repertuar	Öğrt.	Üyesi	
3	 M.	Cahit	Atasoy	 T.M.	Solfej	Öğrt.	Üyesi	
4	 İ.	Baha	Sürelsan	 T.M.	Nazariyat	Öğretim	Üyesi	
5	 Neriman	Tüfekçi	 Repertuar	Öğrt.	Üyesi	
6	 Lâika	Karabey	 T.M.	Nazariyat	Öğrt.	Üyesi	
7	 Haydar	Sanal	 Mehter	Öğrt.	Üyesi	
8	 Nevzat	Sümer	 Kanun	Öğrt.	Üyesi	
9	 Kemal	Batanay	 Repertuar	Öğrt.	Üyesi	
10	 Sadettin	Heper	 Repertuar	Öğrt.	Üyesi	
11	 Münir	N.	Selçuk	 Şan	Öğrt.	Üyesi	
12	 B.	Sıtkı	Se[z]gin	 Şan	Öğrt.	Üyesi	
13	 Nida	Tüfekçi	 T.H.M.	Analizi	Öğretim	Üyesi	
14	 Sadun	Aksüt	 Tambur	Öğrt.	Üyesi	
15	 Naime	Batanay	 Tambur	Öğrt.	Üyesi	
16	 Abdi	Coşkun	 Tambur	Öğrt.	Üyesi	

 
41	Bakanlar	Kurulu	Kararnamesi	için	bkz.	Devlet	Arşivleri	Başkanlığı	Cumhuriyet	Arşivi	Yer	No.:	30.18.1.2.349.120.7	
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17	 Ahmet	Hatipoğlu	 Tambur	Öğrt.	Üyesi	
18	 Yılmaz	Pakalınlar	 Tambur	Öğrt.	Üyesi	
19	 Halil	Aksoy	 Ud	Öğrt.	Üyesi	
20	 Cinuçen	Tanrıkorur	 Ud	Öğrt.	Üyesi	
21	 Mutlu	Torun	 Ud	Öğrt.	Üyesi	
22	 Erol	Deran	 Kanun	Öğrt.	Üyesi	
23	 Tuncer	İnan	 Bağlama	Öğrt.	Üyesi	
24	 Şene[l]	Önaldı	 Bağlama	Öğrt.	Üyesi	
25	 Hamdi	Özbay	 Bağlama	Öğrt.	Üyesi	
26	 Yalçın	Özsoy	 Kabak	Kemane	Öğrt.	Üyesi	
27	 Yavuz	Top	 Bağlama	Öğrt.	Üyesi	
28	 Orhan	Borar	 Keman	Öğrt.	Üyesi	
29	 Cevdet	Çağla	 Keman	Öğrt.	Üyesi	
30	 Kâmuran	Erdoğru	 Kemençe	Öğrt.	Üyesi	
31	 İhsan	Özgen	 Kemençe	Öğrt.	Üyesi	
32	 Tarık	Kip	 Viyolonsel	Öğrt.	Üyesi	
33	 Hüsnü	Özenen	 Viyolonsel	Öğrt.	Üyesi	
34	 M.	Sırrı	Öztürk	 T.H.M.	Yaylı	Saz.	Öğrt.	Üyesi	
35	 Selâmi	Bertuğ	 Ney	Öğrt.	Üyesi	
36	 Aka	Gündüz	Kutbay	 Ney	Öğrt.	Üyesi	
37	 Niyazi	Sayın	 Ney	Öğrt.	Üyesi	
38	 Mustafa	Özgül	 Nefesli	Sazlar	Öğrt.	Üyesi	
39	 Binali	Selman	 Nefesli	Sazlar	Öğrt.	Üyesi	
40	 Kâmil	Şekerkaran	 Flüt	Öğrt.	Üyesi	
41	 Kani	Karaca	 Vurma	Sazlar	Öğrt.	Üyesi	
42	 Hurşit	Ungay	 Vurma	Sazlar	Öğrt.	Üyesi	
43	 Mehmet	A.	Özbek	 T.H.M.	Nazariyatı	Öğrt.	Üyesi	
44	 Ömer	Şan	 T.H.M.	Repertuar	Öğrt.	Üyesi	
45	 Cafer	Açın	 Enstrüman	Öğrt.	Üyesi	
46	 Necdet	Varol	 T.M.	Nazariyat	Öğrt.	Üyesi	

Konservatuar’ın	 ilk	 eğitim	 kadrosunu	 oluşturan	 bu	 liste	 daha	 sonra	 farklı	 branşlarda	 faaliyet	
gösteren	 öğretim	 elemanlarının	 katılımlarıyla	 genişledi.	 Ayrıca,	 sözleşme	 dönemlerinde	 bir	
sonraki	 yıl	 devam	etmek	 isteyen	ve	bu	nedenle	 sözleşmesi	 yenilenenler	olduğu	gibi,	 sözleşme	
yenilemek	istemeyenler	de	oluyordu.	Öğretim	elemanı	ihtiyacı,	müfredat	ve	mevcut	şubeler	göz	
önüne	alınarak	sözleşme	dönemi	başında	belirleniyor;	hazırlanan	liste	sözleşme	yapılmak	üzere	
Bakanlık	 onayına	 sunuluyordu.	 Mesela,	 26	 Ocak	 1977	 tarih	 ve	 61	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	
toplantısında,	 1977-1978	 eğitim-öğretim	 dönemini	 de	 kapsayacak	 şekilde,	 öğretim	 elemanı	
ihtiyacı	göz	önünde	bulundurularak	bir	dizi	karar	alındı.	Buna	göre,	1	Mart	1977-28	Şubat	1978	
arasındaki	bir	yıllık	dönem	için	sözleşmeli	öğretim	üyesi	 ihtiyacının	hazırlanan	 listede	 isimleri	
yazılı	olan	52	kişiden	ibaret	olduğuna;	Yönetim	Kurulu’ndaki	üyelere	ve	diğer	öğretim	üyelerine	
ödenmek	üzere	belirlenen	aylık	meblağın	teklif	edilmesine	ve	sözleşmeli	olarak	görevlendirilecek	
öğretim	üyeleri	arasında	bulunan	emeklilerin	5434	sayılı	Emekli	Sandığı	Kanunu’nun	1101	sayılı	
kanunla	değişik	5.	maddesinin	1.	ve	3.	 fıkraları	uyarınca,	sözleşmeli	görevleri	süresince	emekli	
aylıklarının	 kesilmemesi	 için	 Bakanlar	 Kurulu’ndan	 istisna	 kararı	 alınması	 lüzumunun	 Millî	
Eğitim	Bakanlığı’na	arzına	karar	verildi.	Bu	karar	üzerine	Bakanlık’a	gönderilen	listedeki	öğretim	
elemanlarından	 ihtisasları	ve	brüt	aylıkları	belirtilen	44	kişinin	doğrudan,	7	kişinin	 ise	emekli	
aylıkları	kesilmeksizin	çalıştırılmasına,	Bakanlar	Kurulu’nun	7/13387	sayılı	kararnamesi	 ile	10	
Haziran	 1977	 tarihinde	 karar	 verildi.42	 Ayrıca,	 1978-1979	 döneminde	 sözleşme	 yapılacak	
personelin	 atamaları	da	benzer	bir	prosedür	neticesinde	gerçekleşiyordu.	Buna	göre,	Yönetim	
Kurulu	tarafından	1	Mart	1978-28	Şubat	1979	arasındaki	bir	yıllık	dönemdeki	öğretim	elemanı	
ihtiyacını	karşılamak	üzere	hazırlanan	liste	üzerine,	uzmanlık	alanları	ve	brüt	aylıkları	belirtilen	
42	 personelin	 doğrudan	 ve	 16	 personelin	 ise	 emekli	 aylıkları	 kesilmeksizin	 çalıştırılmasına,	
Bakanlar	Kurulu’nun	7/15780	sayılı	kararnamesi	ile	15	Haziran	1978	tarihinde	karar	verildi.43	
Zaman	 içerisinde	 ihtiyacın	 karşılanmasına	 yönelik	 olarak,	 başvuru	 ya	 da	 teklif	 neticesinde	
görevlendirilmesi	 Yönetim	 Kurulu’nca	 uygun	 bulunan	 öğretim	 elemanları	 Bakanlık	 onayına	
sunuluyor	ve	öğretim	elemanı	olarak	göreve	başlatılabiliyordu.	

 
42	Bakanlar	Kurulu	Kararnamesi	için	bkz.	Devlet	Arşivleri	Başkanlığı	Cumhuriyet	Arşivi	Yer	No.:	30.18.1.2.	365.23.13	
43	Bakanlar	Kurulu	Kararnamesi	için	bkz.	Devlet	Arşivleri	Başkanlığı	Cumhuriyet	Arşivi	Yer	No.:	30.18.1.2.373.139.20	
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Ercümend	 Berker’in	 hususi	 dokümanları	 arasında,	 üzerinde	 tarih	 bulunmayan	 fakat	 farklı	
tarihlerde	hazırlandığı	anlaşılan	birden	fazla	listenin	yer	aldığı	görülüyor.	Bunlardan	biri,	“Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Başkanlığı”	antetli	bir	kâğıt	üzerine	daktilo	ile	yazılmış	10	sayfadan	
oluşan	 ve	 Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	 devri	 sonrasında	 ziyareti	 beklenen	 komisyona	
sunulmak	üzere	hazırlanan,	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nun	eki	olarak	karşımıza	
çıkıyor.	 Sayfaları	 rapor	 metninden	 bağımsız	 olarak	 numaralandırılan	 çizelgede	 -raporun	 2.	
sayfasında	öğretim	elemanı	sayısı	85	olarak	belirtilmesine	karşın-	83	öğretim	elemanının	ismi,	
Konservatuar’daki	görevi,	statüsü,	eğitim	durumu	ile	kariyeri	hakkında	açıklamalar	yer	alıyor.	Bu	
listeye	 göre,	 1978	 yılı	 itibariyle	 Konservatuar’da	 ders	 veren	 öğretim	 elemanları	 aşağıdaki	
isimlerden	oluşuyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978).		

İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	
Öğretim	Üyelerini	Gösterir	Çizelge	

	 Adı	Soyadı	 Görevi	 Statüsü	 Tahsil	Durumu	 Menşei	
1	 Ercümend	

Berker	
Başkan	
Koro	Öğ.	Üy.	

Sözleşmeli	 İ.	Ü.	Hukuk	Fak.	 Üniversite	korosu	kurucusu	ve	şefi,	Belediye	Kons.	
T.	 Mus.	 İcra	 Heyeti	 Şefi,	 TRT	 T.	 Mus.	 Danışma	
Kurulları	 Başkanı,	 Hüseyin	 Sadettin	 Arel’in	
öğrencisi,	 İst.	 Radyosu	 erkekler	 korosu	 şefi,	
Müzikolog,	 Avukat,	 İ.	 T.	 Ü.	 Huk.	 Müş.	 (İngilizce-
Fransızca	bilir.)	

2	 Dr.	 Alâeddin	
Yavaşca	

Yönetim	K.	Öğ.	
Üy.	
Repertuar	 Öğ.	
Üy.	

Ücretli	 İ.	Ü.	Tıp	Fak.	 İst.	Radyosu	Türk	Sanat	Müziği	ses	sanatçısı,	Koro	
şefi.	
(Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	maaş	almamaktadır.)	

3	 M.	Cahit	Atasoy	 Yönetim	K.	Öğ.	
Üy.	
Türk	 Mus.	
Solfej	Naz.	Öğ.	
Üy.	

Sözleşmeli	 İ.	İktisat	Fak.	 Dr.	 Suphi	 EZGİ-Hüseyin	 S.	 AREL-Tahir	 SEVENAY	
(Keman	Madam	Hidelgo,	Alis	ROZELTAL-Guizepke	
momo)	 gibi	 hocalardan	 nazariyat,	 şan	 ve	 müzik	
eğitimi	görmüştür.	

4	 Cüneyd	Orhon	 Yönetim	K.	Üy.	 Ücretli	 D.	G.	Sanatlar	Ak.	 Ankara,	 İstanbul	Radyoları	Kemençe	 sanatçısı,	 İst.	
Radyosu	 müzik	 şube	 müdürü,	 TRT	 Müzik	 Dairesi	
başkanı,	TRT	Yönetim	Kurulu	üyesi,	TRT	Genel	Md.	
Müşaviri.	
(Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	maaş	almamaktadır.	
Haftada	8	saat	ücret	alır.)	

5	 Prof.	 Dr.	
Muharrem	
Ergin	

Yönetim	K.	Üy.	
Türk	Dili	
Edebiyat	

Ücretli	 İ.	Ü.	Edebiyat	Fak.	 Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	maaş	almamaktadır.	

6	 Neriman	
Tüfekçi	

Yönetim	K.	Üy.	
Repertuar	 Öğ.	
Üyesi	

Sözleşmeli	 Kadıköy	 Kız.	 O.	
Okulu	

Ankara	 Radyosu	 yurttan	 sesler	 korosu	 şef	 yard.	
Türk	 Halk	 Müziği	 artist	 öğretmeni,	 İst.	 Radyosu	
kadın	korosu	kurucu	ve	şefi,	Repertuar	Öğ.,	İstanbul	
Radyosu	 Türk	 Müziği	 şef	 yardımcısı,	 TRT	
Denetleme	 ve	 Repertuar	 Kurulu	 Üy.-1.	 sınıf	 ses	
sanatçısı	

7	 Nevzat	Sümer	 Yönetim	 K.	
Üyesi	
Kanun	 Öğ.	
Üyesi	

Sözleşmeli	 Bursa	Ziraat	Ok.	 Ankara	 ve	 İstanbul	 Radyoları	 I.	 sınıf	 kanun	
sanatçısı,	koro	şefi,	öğretmen.	

8	 Nidâ	Tüfekçi	 Yön.	K.	Başkan	
Yard.	
Folklor,	
Bağlama	
Repertuar	 Öğ.	
Üy.	

Sözleşmeli	 Ankara	Maliye	Ok.	 Ankara	ve	İstanbul	Radyoları	Türk	Halk	Müziği	saz	
sanatçısı,	 İst.	Radyosu	Türk	Halk	Müziği	Şube	Md.,	
TRT	Halk	Müziği	Md,	Müzik	Dairesi	Başkanı,	Türk	
Halk	Müziği	uzmanı,	Erkek	korosu	ve	Kadın	korosu	
ve	Bağlama	takımı	öğretmen	ve	şefi.	

9	 Yılmaz	Öztuna	 Yönetim	 K.	
Üyesi	
Türk	 Mus.	 Ta.	
Öğ.	Üy.	

Sözleşmeli	 Paris	Üniversitesi	 Tarihçi,	 Hüseyin	 Sadettin	 AREL’in	 talebesi,	
Müzikolog,	 Türk	 Musikisi	 Ansiklopedisi	 yazarı,	
Türkiye	 Tarihi	 Yazarı,	 Kültür	 Bakanlığı	 Müşaviri,	
TRT	Repertuar	Kurulu	Üyesi,	
(Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	maaş	almamaktadır.)	

10	 Ahmet	Kabaklı	 Türk	 Dili	
Edebiyatı	

Ücretli	 Edebiyat	Fak.	
Ankara	 Hukuk	
Fak.	

Aydın	 Lisesi	 Edebiyat	 Öğ.,	 İstanbul	 Çapa	 Eğitim	
Enstitüsü	 Edebiyat	 öğretmeni,	 İstanbul	 Yüksek	
Öğretmen	 Okulu	 Edebiyat	 öğretmeni.	 (Haftada	 4	
saatlik	ücret	alıyor.)	

11	 Akagündüz	
Kutbay	

Ney	 Sözleşmeli	 Eyüp	O.	Ok.	 İstanbul	Radyosu	Ney	virtüöz	sanatçısı.	Klâsik	koro	
üyesi,	İst.	Belediye	Kons.	İcra	Heyeti	Üyesi.	

12	 Arif	Sağ	 Bağlama	 Sözleşmeli	 İlkokul	 İstanbul	 Radyosu	 Türk	 Halk	 Musikisi,	 Bağlama,	
Kaval,	 Kemane	 sanatçısı,	 Bağlama	 virtüözü.	 TRT	
sanatçı	 yetiştirme	 kurslarını	 bursiyer	 olarak	
kazanmış,	müzik	eğitimini	burada	yapmıştır.	
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13	 Prof.	 Dr.	 Ayhan	
Songar	

Pedagoji	 Ücretli	 İ.	Ü.	Tıp	Fak.	 Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Öğretim	Üyesi	

14	 Ayhan	Turan	 Keman	 Ücretli	 Roma-New	 York-
Ankara	
Konservatuarı	

İstanbul	Senfoni	Orkestrası	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

15	 B.	Sıtkı	Sezgin	 Repertuar	 Sözleşmeli	 Pertevniyal	Lisesi	 	
16	 Belkıs	Aran	 Ses	Eğitimi	 Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	 ve	

Milano	
Konservatuarı	

	

17	 Binali	Selman	 Mey,	 Kaval,	
Zurna	

Sözleşmeli	 Okur-yazar	 Halk	arasında	yetişmiştir.	İstanbul	Radyosu	yurttan	
sesler	korosu	üyesi.	Mey	ve	Kaval,	Zurna	virtüözü,	
kendi	alanında	tek	sanatçı.	

18	 Bülben	Kurter	 Genel	 Musikî	
Ta.	

Sözleşmeli	 Viyana	 Yüksek	
Müzik	Okulu	

	

19	 Cafer	Açın	 Enstrüman	
Bilgisi	

Sözleşmeli	 Ankara	 Devlet	
Konservatuarı	

	

20	 C.	
Küçükyıldırım	

Batı	 Mus.	
Solfeji	

Ücretli	 İst.	 Belediye	 ve	
Ankara	 Dev.	
Konservatuarı	

Devlet	Opera	ve	Balesi	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor	

21	 Cevdet	Çağla	 Keman	 Sözleşmeli	 İst.	 Yüksek	 İktisat	
ve	Ticaret	Mektebi	

Ankara	 ve	 İstanbul	 Radyoları	 Keman	 sanatçısı.	
Klâsik	koro	üyesi,	 İstanbul	Radyosu	Türk	Musikisi	
Şb.	Md.	TRT	Danışma	Kurulu,	Repertuar	Kurulu	ve	
Denetleme	Kurulu	üyesi.	

22	 Demirhan	Altuğ	 Batı	 Mus.	
Solfeji	

Ücretli	 Salzburg	
Akademisi	

İstanbul	Senfoni	Orkestrası	Şefi	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

23	 Erdoğan	
Saydam	

Keman	 Ücretli	 İ.	Ü.	Tıp	Fak.	
Belediye	Kons.	

İstanbul	Senfoni	Orkestrası	üyesi	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

24	 Engin	Babahan	 Konrbas	 Ücretli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Senfoni	Orkestrası	üyesi	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

25	 Erol	Deran	 Kanun	 Sözleşmeli	 D.	G.	S.	Akademisi	
Resim	Bölümü	

	

26	 Prof.	 Dr.	 Faruk	
Sümer	

T.	K.	M.	
İnk.	Tarihi	

Ücretli	 Edebiyat	Fakültesi	 A.	Ü.	D.	T.	C.	Fakültesi	Öğretim	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

27	 Prof.	 Dr.	 F.	 K.	
Timurtaş	

Türk	 Dili	
Edebiyatı	

Ücretli	 İ.	Ü.	Edebiyat	Fak.	 İ.	Ü.	Edebiyat	Fakültesi	Öğ.	Üyesi.	
(Haftada	4	saatlik	ücret	alıyor.)	

28	 Figen	Akçalı	 Keman	 Ücretli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Senfoni	Orkestrası	üyesi	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

29	 Fikret	Değerli	 Folklor	 Sözleşmeli	 Lise	 İstanbul	Belediye	Konservatuarı	Folklor	Öğretmeni.	
30	 Fikret	Kutluğ	 Kanun	 Sözleşmeli	 Hukuk	Fakültesi	 Serbest	Avukat,	İstanbul	Radyosu	Kanun	sanatçısı,	

Belediye	 Konservatuarı	 Öğretmen	 ve	 icra	 heyeti	
üyesi.	

31	 Prof.	 Dr.	 F.	
Şenocak	

Ses	Bakımı	 Ücretli	 Tıp	Fakültesi	 Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Öğretim	Üyesi.	

32	 Göksel	Baykut	 Türk	Mus.	Sol.	
Nazariyatı	

Sözleşmeli	 İstanbul	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	 Radyosu	 Ses	 Sanatçısı,	 Belediye	 Kons.	
Öğretmen	ve	İcra	Heyeti	üyesi.	

33	 Güher	Güney	 Ses	Eğitim	 Ücretli	 Avusturya	Lisesi	
İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İst.	Devlet	Operası	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

34	 Halil	Aksoy	 Ud	 Sözleşmeli	 İst.	Hukuk	Fak.	 Ankara	 Radyosundan	 yetişmiş,	 Ankara	 Radyosu	
sanatçı	ve	Klâsik	Koro	Üyesi.	

35	 Haluk	Doğan	 Ses	Eğitim	 Sözleşmeli	 D.	G.	S.	Akademisi	 	
36	 Haydar	Sanal	 T.	M.	Sol.	

Nazariyat	
Sözleşmeli	 Haydarpaşa	Lisesi	 Hüseyin	Sadettin	AREL	öğrencisi,	Müzikolog	

37	 Hurşit	Ungay	 Vurma	Saz	 Sözleşmeli	 Lise	 	
38	 Hüsnü	Özenen	 Violonsel	 Sözleşmeli	 Mızıka-ü	

Hümayun	Ok.	
	

39	 İffet	Babahan	 Keman	 Ücretli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Devlet	Senfoni	Orkestrası	üyesi	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

40	 İhsan	Özgen	 Tanbur	 Sözleşmeli	 İ.	Ü.	İktisat	Fak.	 Ankara	 Radyosu	 Sanatçısı,	 kemençe,	 tanbur	
virtüözü.	

41	 İrfan	Türkay	 Batı	M.	S.	
Nazariyat	

Ücretli	 İ.	 Bel.	
Konservatuarı	

İstanbul	Devlet	Senfoni	Orkestrası	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

42	 Dr.	 Kâmil	
Şekerkaran	

Flüt	 Sözleşmeli	 İ.	Ü.	Tıp	Fak.	 	

43	 Kâmran	
Erdoğru	

Kemençe	 Sözleşmeli	 Lise	 	

44	 Kâni	Karaca	 Vurma	Saz	 Sözleşmeli	 	 İstanbul	 Radyosu	 sanatçısı,	 hafız,	 Sadettin	 Heper	
öğrencisi,	ses	sanatçısı.	

45	 Kemal	Batanay	 Repertuar	 Sözleşmeli	 Vefa	İdadisi	 Rauf	Yekta	Bey	öğrencisi.	
46	 Lâika	Karabey	 Tanbur	 Sözleşmeli	 M.	 E.	 B.	 Kız	

Öğretmen	
Belediye	 Konservatuarı	 icra	 heyeti	 üyesi,	
müzikolog.	
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47	 Macit	Kızılay	 Obua	 Ücretli	 Konservatuar	 Devlet	Opera	ve	Balesi	üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

48	 M.	Sırrı	Öztürk	 K.	Kemençesi	 Sözleşmeli	 İlkokul	 Halk	 arasından	 yetişmiştir.	 Büyük	 Kemençe	
sanatçısı	 Göreleli	 Bicoğlu	 Osman’ın	 talebesidir.	
İstanbul	 Radyosu	 Kemençe	 sanatçısı,	 Karadeniz	
Kemençesi	virtüözü.	

49	 Metin	Örser	 B.	M.	Sol.	
Nazariyat	

Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

	

50	 Mutlu	Torun	 Ud	 Sözleşmeli	 D.	G.	S.	Akademisi	 	
51	 M.	 Nurettin	

Selçuk	
Repertuar	 Sözleşmeli	 O.	O.	 Darül-Feyzi	 Musiki	 Kadıköy	 Sultanesi	 İstanbul	

Konservatuarı	icra	heyeti	Türk	Musikisinin	tanıdığı	
en	 iyi	 ses	 sanatçısı,	 Belediye	 Konservatuarı	
öğretmen	ve	şefi.	

52	 N.	Rıfkı	Dinçer	 Fizik	 Sözleşmeli	 Gazi	Eğitim	Enst.	 	
53	 Naime	Batanay	 Tanbur	 Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	

Konservatuarı	
	

54	 Nami	Şenel	 B.	M.	Solfej	
Nazariyat	

Ücretli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Devlet	Senfoni	Orkestrası	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

55	 Necati	Giray	 Violonsel	 Ücretli	 Konservatuar	 İstanbul	Radyosu	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

56	 Necdet	Varol	 T.	M.	Solfeji	 Sözleşmeli	 Lise	 Ankara,	 İstanbul	 Radyoları	 sanatçı	 Öğretmen	 ve	
koro	şefi.	

57	 Necdet	Yaşar	 Tanbur	 Ücretli	 İktisat	Fak.	 Kültür	Bakanlığı	Devlet	Klâsik	Türk	Musikisi	 koro	
üyesi,	İst.	Radyosu	Sanatçısı	

58	 Nejat	Tekebaş	 Violonsel	 Ücretli	 Ankara	 Devlet	
Konservatuarı	

Devlet	Opera	ve	Balesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

59	 Niyazi	Sayın	 Ney	 Sözleşmeli	 Lise	 Ney	virtüözü,	İstanbul	Radyosu	klâsik	koro	üyesi	
60	 Nurten	Erpek	 T.	 M.	 S.	

Nazariyatı	
Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	

Konservatuarı	
İstanbul	Radyosu	Sanatçısı.	

61	 Orhan	Borar	 Keman	 Sözleşmeli	 İ.	Ü.	Hukuk	Fak.	
Belediye	
Konservatuarı	

	

62	 Orhan	Dağlı	 Bağlama	 Sözleşmeli	 Ankara	 Erkek	
Sanat	Enstitüsü	

İstanbul	Radyosu	Sanatçısı.	

63	 Osman	 Kut	
Dinçer	

B.	Mus.	Sol.	 Ücretli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

Devlet	Opera	ve	Balesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

64	 Özcan	Sevgen	 Ses	Eğitimi	 Sözleşmeli	 Ank.	 Devlet	
Konservatuarı	

	

65	 Dr.	Özcan	Türe	 Ses	Bakımı	 Ücretli	 İ.Ü.	Tıp	Fak.	 Cerrahpaşa	Hastanesi.	
66	 Özdal	Orhon	 Türk	 M.	 Sol.	

Nazariyatı	
Repertuar	

Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Radyosu	sanatçısı,	Klâsik	koro	üyesi.	

67	 Özer	Sezgin	 Viola	 Ücretli	 Ankara	 Devlet	
Konservatuarı	

Devlet	Senfoni	Orkestrası	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

68	 Ümit	Erte	 B.	Mus.	Sol.	 Ücretli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

Devlet	Senfoni	Orkestrası	Üyesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

69	 Rafet	Yalbaz	 B.	Mus.	Sol.	 Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

	

70	 Saadet	Gültaş	 Türk	 Dili	
Edebiyatı	

Kadrolu	 İ.	Ü.	Edebiyat	Fak.	 	

71	 Sabahat	Emir	 Türk	 Dili	
Edebiyatı	

Ücretli	 İ.	Ü.	Ed.	Fak.	 M.	E.	B.	Basma	Yazı	ve	Derleme	Müdürü	

72	 Sadettin	Heper	 Vurma	Saz	 Sözleşmeli	 	 İst.	Belediye	Konservatuarında	Türk	Musikisi	Tasnif	
Heyeti	 Üyesi,	 İst.	 Radyosunda	 Repertuar	 Kurulu	
Üyesi.	

73	 Sadun	Aksüt	 Tanbur	 Sözleşmeli	 Lise	 İst.	Radyosu	Sanatçısı.	
74	 Serdar	Öztürk	 Koro	 Ücretli	 İ.	 Ü.	 Edebiyat	

Fakültesi	
Belediye	Kons.	

Devlet	Opera	ve	Balesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

75	 Şenel	Önaldı	 Tar-Bağlama	 Sözleşmeli	 İ.	 İ.	 T.	 İ.	 A.	 Diş	
Hekimliği	Y.	Ok.	

TRT	İstanbul	Radyosu	sanatçısı,	THM	Ansiklopedisi	
yazarı.	

76	 Prof.	Dr.	Tahsin	
Banguoğlu	

Türk	 Dili	
Edebiyatı	

Ücretli	 İst.	 Breslav	
Üniversiteleri	

(Haftada	4	saatlik	ücret	alıyor.)	

77	 Tülây	Örser	 Klârinet	 Ücretli	 İ.	 Belediye	
Konservatuarı	

İst.	Devlet	Opera	ve	Balesi.	
(Haftada	8	saatlik	ücret	alıyor.)	

78	 Tülûn	Korman	 Türk	M.	S.	Naz.	
Repertuar	

Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Radyosu	sanatçısı,	Koro	şefi.	

79	 Tülin	
Yakarçelik	

Türk	Mus.	S.	
Nazariyat	

Sözleşmeli	 İst.	 Belediye	
Konservatuarı	

İstanbul	Radyosu	sanatçısı.	

80	 Yalçın	Tura	 Armoni-
Kontr.	

Sözleşmeli	 Galatasaray	Lisesi	 	
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81	 Yavuz	Özüstün	 Türk	M.	S.	
Nazariyat	

Sözleşmeli	 İstiklâl-
Pertevniyal	Lisesi	

	

82	 Yavuz	Top	 Bağlama	 Sözleşmeli	 Erzincan	O.	Okulu	 TRT	İstanbul	Radyosu	yurttan	sesler	üyesi,	bağlama	
virtüözü.	

83	 Zerrin	Candaş	 Ritmik	
Jimnastik	

Ücretli	 Perşembe	 İlk	
Öğretmen	Okulu	

Ataköy	İlkokulu	Öğretmeni	

19	 Eylül	 1978	 tarihli	Danışma	 Kurulu	 Raporu’nda	 isimleri	 belirtilen	 83	 öğretim	 üyesinin	 51’i	
sözleşmeli,	1’i	kadrolu	ve	31’i	ücretli	olarak	görev	almaktaydı.44	Raporda,	657	sayılı	kanunun	4/B	
maddesine	göre	görevlendirilen	ve	sözleşmeleri	her	yıl	yenilenen	öğretim	üyelerinin,	bu	yenileme	
işlemleri	 sırasında	 ortaya	 çıkan	 gecikmelerden	 ötürü	 huzursuzluk	 yaşadıkları	 belirtiliyordu.	
Ayrıca,	meslek	derslerini	veren	ve	sanatçı	niteliği	taşıyan	öğretim	üyelerinin,	yönetmelikte	özlük	
haklarının	 belirlendiği	 46.	 ve	 47.	maddelere	 istinaden	 atamalarının	 kadrosuzluk	 sebebiyle	 bir	
türlü	yapılamadığı	belirtiliyordu.	Bu	durum,	meslek	derslerine	giren	ve	sanatçı	kimliği	bulunan	
öğretim	 elemanlarının	 diğer	 devlet	 konservatuarlarındaki	 emsalleriyle	 aynı	 özlük	haklarından	
yararlanamadıkları	anlamına	geliyordu.	Öğretim	elemanlarının	kadrosuzluk	nedeniyle	sözleşmeli	
olarak	görev	almak	zorunda	olmaları,	ileride	yaşanacak	büyük	sorunların	kaynağı	olacaktı.	

Türk	Musikisi	Nişantaşı’nda	Öğretilecek!		

Konservatuar’ın	 eğitim-öğretim	 faaliyetlerini	 gerçekleştireceği	 binanın	 seçilmesi	 önemli	 bir	
konuydu.	Kuruluş	görevi	Bakanlık	tarafından	kendisine	tevdi	edilen	Ercümend	Berker’in,	kuruluş	
aşamasında	 ısrarla	 takip	 ettiği	 konulardan	 biri	 de	 Nişantaşı	 çevresindeki	 bir	 binanın	
konservatuara	 tahsis	 edilmesi	 oldu.	 Avukat	 Beyza	 Koral’ın	 aktardığına	 göre	 Berker,	 yıllarca	
yasaklı	 kalan,	 resmî	 bir	 eğitim	 kurumuna	 kavuşamayan	 Türk	 musikisini,	 İstanbul’un	 elit	
çevrelerinin	 yaşadığı	 bir	 semt	 olan	 Nişantaşı’na	 taşımanın,	 eğitim-öğretim	 faaliyetlerini	 bu	
çevrede	gerçekleştirmenin	yollarını	aradı.45	Bu	arayışın	önemli	tanıklarından	Haydar	Sanal,	yakın	
zamanda	kendisinin	de	derslere	gireceği	eğitim	kurumunun	hangi	binada	yapılanacağını	merakla	
takip	 ediyor	 ve	 duyumlarını	 1975	 yılının	 Ağustos	 ayından	 itibaren	 Orta	 Doğu	 gazetesindeki	
“Musikî”	sayfasında	okurlarıyla	paylaşıyordu.	

Haydar	Sanal,	Konservatuar’a	tahsis	edilecek	bina	ile	ilgili	duyumlarını	ilk	olarak	11	Ağustos	1975	
günü	 yayımladığı	 “Devlet	 Türk	 Mûsikisi	 Konservatuarı	 İstanbul’un	 hangi	 semtinde	 açılacak?”	
başlıklı	yazısında	gündeme	getirmişti.	Haberde,	Teşvikiye	başta	olmak	üzere,	Moda	ve	Çapa’da	
bulunan	 üç	 ayrı	 binanın	 bu	 hususta	 incelendiğini	 aktarıyordu.	 Sanal,	 geniş	 ve	 merkezî	 bir	
konumda	 olması	 dolayısıyla	 en	 münasip	 binanın	 Teşvikiye’deki	 olduğunu,	 ancak	 yapılması	
gereken	tadilatın	altı	ay	kadar	sürmesinin	beklendiğini	ifade	ediyordu	(Sanal,	11	Ağustos	1975,	s.	
6).	

Nihayet,	gazetenin	25	Ağustos	1975	günü	yayımlanan	sayısı	 için	yazdığı	 “Devlet	Türk	Mûsikisi	
Konservatuarının	Yeri	Tesbit	Olundu:	Teşvikiye”	başlıklı	yazısında,	bina	seçimi	için	incelemelerde	
bulunan	 bir	 kurulun	 çalışmalarını	 tamamladığını	 aktarıyor;	 Teşvikiye’de	Rüştü	 Uzel	 Kız	 Sanat	
Enstitüsü’nün	yanındaki	Sait	Paşa	Konağı’nın	konservatuar	olmaya	elverişli	bulunduğunu	haber	
veriyordu.	 Sanal’ın	 bildirdiğine	 göre,	 binanın	 harap	 bir	 durumda	 olması	 nedeniyle,	 tamir	
faaliyetinin	altı	ay	kadar	sürebileceği	ifade	ediliyordu.	Ancak,	Zincirlikuyu	Yapı	Enstitüsü’ne	havale	
edilen	tadilatın	bir	buçuk	ay	içinde	bitirilmesi	noktasında	uzlaşmaya	varılmıştı	(Sanal,	25	Ağustos	
1975,	s.	6).		

Zaman	 ilerliyor;	 binanın	 yeni	 eğitim-öğretim	 yılına	 yetişmesi	 mümkün	 görünmüyordu.	 Millî	
Eğitim	Bakanlığı’na	bağlı	okullarda	eğitimin	birinci	dönemi	başlamıştı	ama	tadilat	bitmediği	için	
Konservatuar’a	 öğrenci	 alımı	 bile	 yapılamıyordu.	 Sanal,	 aynı	 gazetenin	 22	 Ekim	 1975	 günü	
yayımlanan	 sayısındaki	 yazısında,	 tadilatla	 ilgili	 olumsuz	 tabloyu	 okurlarına	 aktarıyordu.	 Bir	
konser	 vesilesiyle	 gittiği	 Nişantaşı’nda	 binayı	 arayıp	 bulduğunu	 belirtiyor	 ve	 açık	 durumda	

 
44	 Kadrolu	 olarak	 görev	 alan	 tek	 isim	 Türk	 Dili	 ve	 Edebiyatı	 Öğretim	 Üyesi	 Saadet	 Güldaş	 idi	 ve	 Prof.	 Dr.	 Şeyma	
Güngör’ün	 Konservatuar’daki	 görevinden	 ayrılması	 neticesinde,	 İstanbul	 Boğaziçi	 Behçet	 Kemal	 Çağlar	 Lisesi’nden	
tayin	edileerek	gelmişti	(Güldaş,	2015,	s.	49-53).	
45	Beyza	Koral,	Kişisel	Görüşme,	24	Ocak	2020,	İstanbul.	
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bulunan	bir	pencereden	içeriye	girerek,	harap	vaziyetteki	binanın	alt	katını	gezdiğini,	tadilat	işinin	
istenilen	tarihe	yetiştirilmesinin	mümkün	olmadığını	yazıyordu	(Sanal,	22	Ekim	1975,	s.	6).	

1975	 yılının	 Aralık	 ayına	 gelindiğinde	 tadilat	 çalışmaları	 hız	 kazanmıştı	 ve	 artık	 sonuca	 dair	
ortalama	bir	tarih	verilebiliyordu.	Üstelik	öğrenci	alımına	dair	takvim	de	yavaş	yavaş	netleşmişti.	
Konservatuar’ın	kuruluşunu	yakından	takip	eden	Haydar	Sanal,	tüm	bunları	17	Aralık	1975	günü	
Orta	 Doğu	 gazetesinde	 yazdığı	 “Türk	 Mûsikisi	 Devlet	 Konservatuarının	 kayıtları	 ve	 kabul	
imtihanları	 başlıyor”	 başlıklı	 yazısında	 gündeme	 taşıdı.	 Sanal’ın,	 Konservatuar	 tarihiyle	 ilgili	
oldukça	 ender	 rastlanabilecek	 ve	 fazlaca	 detaylı	 bilgiler	 içeren	 satırlarını	 aktaralım	 (Sanal,	 17	
Aralık	1975,	s.	6):	

“İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	öğretime	geçmesini	önleyen	en	önemli	
mesele	bina	meselesidir.	Nişantaşı’nda	Konservatuar’a	tahsis	edilen	Sait	Paşa	Köşkü’nün	
tamirinin	gecikmesi	Konservatuarın	açılmasını	da	geciktirmektedir.	

Son	olarak	7	Aralık	Pazar	günü	bina	tamirinin	durumunu	görmek	üzere	gittiğimde	inşaata	
nezaret	 eden	 kalfa	Mehmet	 Şimşek	 ile	 bütün	binayı	 gezdim	ve	 gereken	bilgileri	 aldım.	
Edindiğim	bilgiye	göre	binanın	birinci	katının	bir	bölümünün	tamirine	ağırlık	verilerek	bu	
kısım	yaklaşık	20	Aralık	tarihine	kadar	kullanılmaya	elverişli	hale	getirilecektir.	

Halen	tamir	işlerinde	22	işçi	çalışmakta	ve	onarıma	büyük	bir	hızla	devam	olunmaktadır.	
Tamirat	işlerinin	son	durumu	şöyledir:	

Elektrik	 tesisatı	 bitmiş	 olup	 cereyan	 bağlanacaktır.	 Su	 tesisatı	 da	 tamamlanmış	 ve	 su	
bağlanacak	duruma	getirilmiştir.	Duvar	sıvaları	bitirilmiştir.	Döşemelerin	değiştirilmesi,	
pencere	içlerine	yeni	mermerlerin	döşenmesi,	yukarı	katın	tavanlarının	yenilenmesi,	dam	
aktarılması	işleri	devam	etmektedir.	

Diğer	yapılacak	veya	başlanacak	işler	ise	şunlardır:	Badana	işleri,	tavanların	yağlı	boyası,	
kalorifer	 tesisatı.	 Önemli	 onarımlardan	 biri	 de	 doğrama	 işleri	 ile	 pencere	 camlarının	
değiştirilmesidir.	Zira	binanın	giriş	kapısı	tarafına	bakan	birinci	ve	ikinci	kat	camları	bu	
cihetten	atılan	tabanca	kurşunları	ile	delik	deşik	edilmiş	haldedir.	(…)”	

Tadilat	20	Aralık	tarihine	yetişti	mi	bilinmez	ama	aynı	haberin	sonunda	Sanal,	öğrenci	alımına	
yönelik	olarak	yetkililerden	edindiği	bilgileri	şu	sözlerle	paylaşıyordu	(Sanal,	17	Aralık	1975,	s.	
6):	

“Diğer	 taraftan	 öğrenci	 aday	 kayıtlarına	 ve	 kayıtlardan	 sonra	 kabul	 imtihanlarına	 çok	
yakında	başlanacağı	öğrenilmiştir.	Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	gazetelerde	ilânını	müteakip	
bir	aday	kayıt	ve	kabul	süresi	tanınacak	ve	bundan	sonra	da	giriş	imtihanları	yapılacaktır.	
Giriş	imtihanları	için	Nişantaşı	Rüştü	Uzel	Kız	Sanat	Okulu’nun	caddeye	bakan	yeni	binası	
münasip	görülmüş	olup	bu	binada	gereken	son	hazırlıklar	yapılmıştır.”	

Sait	 Paşa	 Konağı’nın	 tadilatı	 bitmek	 üzereydi,	 fakat	 binanın	 yapısal	 özellikleri	 Berker	 ve	
arkadaşlarının	 hayallerini	 yansıtmaktan	 çok	 uzaktı.	 Yarım	 asır	 sonra	 elde	 edilen	 bu	 fırsat	
karşısında	 Konservatuar’ın	 her	 anlamda	 büyük	 ve	 sağlam	 temeller	 üzerine	 inşa	 edilmesi	
düşünülüyordu.	Ayrıca,	tahsis	edilen	binanın	büyük	bölümünün	ahşap	olması	nedeniyle	yangın	
tehlikesi	 de	 göz	 önünde	 bulunduruluyordu	 ki,	 binanın	 bir	 yangın	 yüzünden	 yok	 olması	 Türk	
musikisi	eğitimine	yeniden	ara	verilmesine	neden	olabilirdi.	

Binanın	 yetersizliği	 konusu	 daha	 ilk	 Yönetim	 Kurulu’nda	 görüşülmüş	 ve	 Eski	 İtalyan	 Sefareti	
binasının	 tahsisi	 için	 girişim	 başlatılması	 kararı	 alınmıştı.	 Bununla	 birlikte,	 ilk	 Yönetim	
Kurulu’nda	alınan	bu	kararın	üzerinden	bir	yılı	aşkın	zaman	geçmesine	rağmen	istenen	binanın	
tahsisi	sağlanamamış	ve	bu	konu,	30	Mart	1977	tarih	ve	68	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	
yeniden	gündeme	alınmıştı.	Toplantıda,	 “Konservatuar	binasının	yeni	öğretim	yılında,	yeniden	
öğrenci	 alınamayacak	 kadar	 dar	 olması	 sebebiyle”,	 sözü	 edilen	 binanın	 tahsisi	 için	 ilgililer	
nezdinde	gerekli	 teşebbüslere	geçilmesi	kararı	 yineleniyordu.	24	Ekim	1977	 tarih	ve	87	 sayılı	
Yönetim	Kurulu	 toplantısında	 ise,	 söz	 konusu	 binanın	 tahsisi	 konusu	 daha	 ayrıntılı	 olarak	 ele	
alınıyordu.	Toplantıda,	Eski	İtalyan	Sefareti	binası	olan	ve	halen	Tekniker	Meslek	Okulu	olarak	
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kullanılan	binanın,	kurulacak	bir	Konservatuara	tahsis	edilmesi	şartı	ile	devlete	bırakılmış	olması,	
Tekniker	 Okulu	 öğrencilerinin	 çoğunun	 Teşvikiye’ye	 uzak	 semtlerden	 ve	 bilhassa	 Anadolu	
yakasından	gelmeleri	ve	Haydarpaşa	Lisesi	binasında,	Tekniker	Okulu’nda	bulunan	malzemelere	
ve	 öğrencilere	 yetecek	 ölçüde	 mekân	 bulunması	 gerekçeleri	 ile	 Konservatuar’a	 tahsisi	 için	
Başbakanlık,	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 ve	 diğer	 yetkili	 merciler	 nezdinde	 teşebbüslerde	
bulunulmasına	karar	veriliyordu.	

Bina	sorunu,	Danışma	Kurulu’nun	hazırladığı	19	Eylül	1978	tarihli	raporda	da	yer	aldı.	Raporda,	
söz	konusu	binanın	Konservatuar’a	tahsisi	 için	gerekli	girişimlerde	bulunulduğu	ifade	ediliyor;	
fakat	 Teknik	 ve	Öğretim	Müsteşarlığı	 dışındaki	 tüm	Millî	 Eğitim	Bakanlığı	 yetkililerince	 kabul	
görmesine	rağmen	henüz	bir	sonuç	alınamadığı	belirtiliyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	
9).46	Yönetim	Kurulu’nun	bu	talebi	hiçbir	zaman	karşılık	bulmadı	ve	Eski	İtalyan	Sefareti	binasının	
tahsisi	gerçekleşmedi.47	

Bu	 arada,	 Konservatuar	 yönetimi	 büyük	 bölümü	 ahşap	
olan	 Sait	 Paşa	 Konağı’nda	 ortaya	 çıkabilecek	 bir	 yangın	
tehlikesine	karşı	çeşitli	tedbirlere	başvuruyordu.	Bu	konu,	
Danışma	 Kurulu	 tarafından	 hazırlanan	 19	 Eylül	 1978	
tarihli	 rapora	 da	 yansımıştı.	 Raporda,	 hizmet	 binasının	
yangın	 tehlikesi	 içerisinde	 olduğu	 şu	 sözlerle	
vurgulanmıştı	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	9):	

“Büyük	 kısmı	 ahşap	 olan	 binamızda,	 günün	
koşulları	 içinde	 daha	 önemli	 hale	 gelen	 yangın	
tehlikesine	 karşı	 tedbir	 olarak	 katlara	 söndürme	
cihazları	 dağıtılmış,	 personel	 İtfaiye	
Müdürlüğünde	eğitime	tabi	tutulmuş	ve	ayrıca	çift	
gece	bekçisi	görevlendirmek	suretiyle	ilk	önlemler	
alınmış	ise	de	ciddi	bir	yangın	tehdidine	karşı	ayrı	
bir	 depo	 ve	 hidrofor	 tesisatı	 yapılmadıkça	 tam	
emniyete	kavuşmamız	mümkün	değildir.	Bu	 tesis	
için	 1977	 yılı	 içinde	 İstanbul	 Bayındırlık	
Müdürlüğüne	 gerekli	 keşif	 yaptırılmış,	 bu	 keşfe	
göre	ödenek	sağlanmış	ve	iş	ihaleye	çıkarılmış	ise	
de	 sür’atle	 artan	 fiyatlar	 karşısında	 bu	 keşifle	
tesbit	 edilen	 bedel	 üzerinden	 işe	 kimse	 talip	
olmamıştır.	 Bu	 ihalenin	 günün	koşullarına	 uygun	
yeni	 ödenek	 sağlanarak	 tekrarlanması	 ve	 bu	
tesisin	sür’atle	gerçekleştirilmesi	gerekir.”	

On	 iki	 yılı	 aşkın	 bir	 zaman	 İTMDK’ya	 hizmet	 veren	 ve	
yangın	tehlikesi	nedeniyle	yetkilileri	önlemler	almaya	iten	
Sait	 Paşa	 Konağı,	 Konservatuar’ın	 İstanbul	 Teknik	
Üniversitesi’ne	 bağlanmasından	 yıllar	 sonra,	 12	 Mayıs	
1988	 günü	 saat	 16.00	 sularında	 çıkan	 bir	 yangın	
neticesinde	 kullanılamaz	 hale	 geldi.	 İTÜ’nün	 Taşkışla	 ve	
Maçka	 kampüslerindeki	 binalarındaki	 bazı	 alanları	

 
46	 19	 Eylül	 1978	 tarihli	Danışma	 Kurulu	 Raporu’nda,	 Konservatuar’ın	 üstlendiği	 görevleri	 yerine	 getirebilmesi	 için	
elverişli	durumda	bulunan	bir	binaya	ihtiyaç	duyulduğundan	söz	ediliyor	ve	Kültür	Bakanlığı	yetkililerinden	Maçka’daki	
binanın	tahsisi	için	Millî	Eğitim	Bakanığı	nezdinde	etkin	girişimde	bulunulması	talep	ediliyordu.	Danışma	Kurulu,	bu	
mümkün	 olmadığı	 takdirde,	 Yıldız’da	 Harp	 Akademileri’nden	 alınan	 binalardan	 yararlanılması	 ya	 da	 ihtiyaçları	
karşılayabilecek	 düzeydeki	 yeni	 bir	 binanın	 inşa	 edilmesi	 konusundaki	 taleplerini	 de	 iletmişlerdi	 (Danışma	Kurulu	
Raporu,	1978,	s.	9).	
47	İlerleyen	senelerde,	Konservatuar’ın	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	bağlanmasından	sonra	gözler	bu	defa	İTÜ	Maden	
Fakültesi’nin	Maçka’daki	binasına	çevrildi	ve	bu	binanın	tahsisi	için	girişimlerde	bulunuldu.	Ayrıca,	Maçka	Kampüsü	
içerisine	yeni	bina	inşa	edilmesi	de	gündeme	gelmişti.	Ancak,	bu	isteklerin	hiçbiri	karşılık	bulmadı.	

Konservatuar	 binası	 olarak	 kullanılan	 Sait	
Paşa	 Konağı’nda	 çıkan	 yangınla	 ilgili	
gazetede	 yer	 bulan	 haber	 (Cumhuriyet,	 13	
Mayıs	1988,	s.	1)	
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Konservatuar’ın	 kullanımına	 sunmasıyla	 birlikte	 eğitim	 burada	 sürdürülmeye	 başlandı.	 Daha	
sonra	eğitim	tamamıyla	Maçka	kampüsüne	kaydırıldı.	

İlk	Yetenek	Sınavı	

Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bağlı	 okullarda	 eğitimin	 ilk	 döneminde	 sona	 yaklaşılmaktayken,	
Konservatuar’da	 eğitim	 bina	 sorunu	 nedeniyle	 henüz	 başlayamamıştı	 bile...	 Aslına	 bakılırsa,	
öğrenci	alımı	altyapı	sorunlarının	çözülememesi	yüzünden	gecikmişti	ve	en	büyük	mesele	de	bina	
tadilatının	 bitmemesi	 olarak	 gösteriliyordu.	 Bu	 arada,	 kuruluş	 hazırlıklarının	 önemli	 bir	
aşamasını	da	giriş	sınavları	oluşturuyordu.	Zira,	Konservatuar’da	öğrenci	olabilmek	 için,	Geçici	
Yönetmelik’te	 bölümlere	 göre	 belirtilen	 asgarî	 şartları	 sağlamak	 ve	 özel	 yetenek	 sınavlarında	
başarılı	olmak	gerekiyordu.	Ancak,	sınavların	niteliği	konusu	da	üzerinde	düşünülmesi	gereken	
meselelerden	biriydi.	

1975	senesinin	Aralık	ayının	sonlarına	gelindiğinde	problemler	yavaş	yavaş	ortadan	kalkmaya	
başlıyor	ve	giriş	sınavlarıyla	ilgili	ilk	bilgiler	basında	yer	buluyordu.	Sözgelimi,	Haydar	Sanal,	31	
Aralık	 1975	 günü	 Orta	 Doğu	 gazetesinde	 yayımladığı	 yazısında,	 ilk	 defa	 öğrenci	 alacak	 olan	
Konservatuar’ın	başvuru	takvimi	hakkında	şu	duyuruyu	yayımlamıştı	(Sanal,	31	Aralık	1975,	s.	
6):	

“İstanbul	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 Başkanlığı’nın	 25	 Aralık	 Perşembe	 günü	
İstanbul	 gazetelerine	 verdiği	 ilânla	 Konservatuara	 öğrenci	 aday	 kayıtları	 başlamıştır.	
Nişantaşı	Rüştü	Uzel	Kız	San’at	Enstitüsü	giriş	katında	başlayan	aday	kayıtları	9	Ocak	1976	
tarihine	 kadar	 sürecek	 ve	 bu	 tarihte	 kayıtlar	 sona	 erecektir.	 Öğrenci	 aday	 kayıtlarını	
yaptıranlar	12	Ocak	1976	Pazartesi	günü	aynı	yerde	kabul	imtihanlarına	gireceklerdir.”	

	
Gazetelere	verilen	ilk	giriş	sınavı	ilanı	(Cumhuriyet,	25	Aralık	1975,	s.	5)48	

 
48	Aynı	ilan	için	bkz.	Cumhuriyet,	26	Aralık	1975,	s.	9;	27	Aralık	1975,	s.	7;	Milliyet,	25	Aralık	1975,	s.	4;	27	Aralık	1975,	
s.	4;	29	Aralık	1975,	s.	5;	1	Ocak	1976,	s.	4.	Ayrıca,	bu	dönemde	yayımlanan	daha	küçük	boyuttaki	diğer	ilanlar	için	bkz.	
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Bu	duyurunun	ardından,	kayıt	sırasında	istenen	belgeler	ile	aday	formunda	doldurulması	gereken	
kısımlar	da	ilgililerle	paylaşılıyordu.	Giriş	sınavlarının	nasıl	yapılacağı	konusu	ise,	1976’nın	Ocak	
ayı	içerisinde	netleşti.	5	Ocak	1976	tarih	ve	10	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	12	Ocak	1976	
günü	yapılması	planlanan	öğrenci	kabul	sınavlarının	usul	ve	esasları	belirleniyordu.	Buna	göre,	
sınav	kurullarının	birer	Yönetim	Kurulu	Üyesi	başkanlığındaki	en	az	iki	öğretmenden	oluşan	üçer	
kişiden	meydana	 gelmesi	 ve	 bu	 şekildeki	 en	 az	 beş	 sınav	 kurulunun	 görevlendirilmesi	 karara	
bağlanmıştı.	 Ayrıca,	 sınav	 değerlendirmelerinin	 100	 tam	 puan	 üzerinden	 yapılması	 ve	 Temel	
Bilimler	Bölümü	için	değerlendirmenin	40	puan	duyum,	40	puan	ritim	ve	20	puan	saz	yeteneği;	
Şan	Bölümü	için	30	puan	duyum,	30	puan	ritim	ve	40	puan	ses	ve	diğer	bölümler	için	50	puan	
duyum	ve	50	puan	ritim	tavan	puanları	üzerinden	tespitine	karar	verilmişti.	Bu	toplantıda	alınan	
bir	başka	karar	uyarınca,	sınav	sonuçları	Konservatuar	binasına	asılacak,	gazetelere	ilan	verilecek	
ve	adayların	adreslerine	postalanması	suretiyle	duyurulacaktı.	

12-13	Ocak	1976	tarihinde	yapılan	ilk	giriş	sınavı	basında	da	yer	aldı.	Haydar	Sanal,	14	Ocak	1976	
günü	Orta	Doğu	gazetesinde	yayımlanan	“İDTMK	Giriş	İmtihanları	Yapıldı”	başlıklı	yazısında	giriş	
sınavlarıyla	ilgili	şunları	aktarıyordu	(Sanal,	14	Ocak	1976,	s.	6):	

“İstanbul	Devlet	Türk	Musikisi	Konservatuarına	aday	öğrenci	kayıtları	kapandı	ve	12-13	
Ocak	günlerinde	giriş	imtihanları	yapıldı.	Olağanüstü	ilgiyle	karşılanan	giriş	imtihanlarına	
600’den	fazla	öğrenci	katıldı.	Önümüzdeki	günlerde	sonuçları	açıklanacak	olan	imtihanları	
kazanan	öğrenciler	konservatuarın	birinci	sınıflarına	kabul	edilecekler.”	

Yönetim	Kurulu’nun	19	Ocak	1976	tarih	ve	12	sayılı	toplantısında,	12-13	Ocak	1976	tarihlerinde	
yapılan	giriş	sınavında	görevli	beş	farklı	kurulun	tutanaklarının	incelenmesi	neticesinde,	65-100	
arasında	puan	alan	adayların	300	kişilik	kontenjanı	doldurduğu,	ancak	65	puan	alan	iki	adayın	
açıkta	 kaldığının	 tespit	 edildiği	 belirtiliyor	 ve	 bu	 iki	 adayın	 yedek	 listenin	 başına	 alınabilmesi	
konusunda	ilkeler	belirleniyordu.	

1975	yılı	başında	eğitime	başlaması	planlanan	Konservatuar	gecikmeli	de	olsa	ilk	giriş	sınavını	
yapmış,	katılan	adaylar	arasından	başarılı	olanlar	belli	olmuştu.	Çalışmaları	büyük	bir	heyecanla	
takip	ederek	Orta	Doğu	gazetesindeki	köşesine	 taşıyan	Haydar	Sanal,	28	Ocak	1976	günü	aynı	
sütunlarda	bu	sefer	“İDTMK’na	giriş	hakkını	kazananlar	belli	oldu”	başlıklı	yazısıyla	sınav	süreci	
ve	 kesin	 kayıt	 tarihi	 hakkında	 bilgi	 veriyordu	 (Sanal,	 28	 Ocak	 1976,	 s.	 6).	 30	 Ocak	 1976’da	
yayımlanan	 gazetede	 ise,	 eğitim	 almaya	 hak	 kazanan	 adayların	 listesi	 şu	 açıklama	 ile	
yayımlanmıştı	(Orta	Doğu,	1976,	s.	4;	bkz.	EKLER):	

“Milliyetçi	hükûmet	 tarafından	kurulan	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarının	 ilk	ders	
yılındaki	 öğrencilerin	 listesi	 belli	 olmuştur.	 Aday	 öğrenci	 kabul	 imtihanı	 sonunda	 600	
öğrenciden	 360’ı	 Konservatuara	 katılmaya	 hak	 kazanmıştır.	 Bu	 öğrenciler	 ve	 aldıkları	
puanlar	Konservatuar	Müdürlüğü	tarafından	açıklanmıştır.	Listeyi	aynen	yayınlıyoruz.”	

Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	gösterdiği	hedef	doğrultusunda	kurulan	Konservatuar,	Türk	musikisi	
eğitimi	adına	tarihi	bir	vaka	ve	bir	başarı	sembolü	idi.	Arel	Ekolü’nün	bir	temsilcisi	olan	Haydar	
Sanal,	giriş	sınavlarında	ve	eğitim	kadrosunda	görev	aldığı	Konservatuar’la	ilgili	hemen	her	şeyi	
gazetede	yayımlayarak	adeta	tarihe	iz	ve	gelecek	nesillere	belge	bırakıyordu.	Sanal,	26	Şubat	1976	
tarihli	 Orta	 Doğu	 gazetesinde	 yayımlanan	 “İTMDK	 Kabul	 İmtihanları”	 başlıklı	 yazısında,	 giriş	
sınavına	 katılan	 öğrenci	 adaylarının	 5	 kurulda	 görevli	 26	 öğretim	 elemanı	 tarafından	
değerlendirildiğini	aktarıyordu.	Yazısında,	giriş	sınavı	deneyimini	okurlarıyla	paylaşırken,	yine	
literatürde	 ender	 görülebilecek	 bilgileri	 okurlarıyla	 detaylı	 bir	 şekilde	 paylaşmıştı	 (Sanal,	 26	
Şubat	1976,	s.	6):	

“Kars’tan	Edirne’ye	kadar	yurt	çocukları	ülkenin	dört	bir	bucağından	koşup	gelmişlerdi.	
Liseler	ile	dengi	okullar	Kız	ve	Erkek	San’at	Okulları,	İmam-Hatip	Okulları,	Askerî	Musiki	
Meslek	Okulu	ve	Yapı	Meslek	Okulu	mezunları,	Üniversite	ve	Akademilerde	okuyan	veya	
mezun	 olmuş	 gençler,	 9	 ilâ	 16	 yaşlarında	 küçük	 kız	 ve	 erkek	 çocukları	 ile	 beraber	

 
Cumhuriyet,	2	Ocak	1976,	s.	2;	3	Ocak	1976,	s.	3;	4	Ocak	1976,	s.	5;	5	Ocak	1976,	s.	3;	Milliyet,	2	Ocak	1976,	s.	9;	3	Ocak	
1976,	s.	10;	4	Ocak	1976,	s.	4;	5	Ocak	1976,	s.	10.	
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heyecanla	 imtihana	 girerlerken	 biz	 de	 diğer	 taraftan	 ayni	 heyecanı	 onlarla	 paylaşarak	
Yücel	Paşmakçı’nın	Kurul	Başkanı	olduğu,	Niyazi	 Sayın,	Ömer	Şan,	 Şenel	Önaldı,	Yalçın	
Özsoy	ile	benim	de	üye	bulunduğum	bir	kurulda	görevimizi	yerine	getirdik.	

Değerlendirme	tam	puan	100	olarak	hesaplanmıştı.	Baraj	puanı	ise	50	idi.	Ancak,	bu	yıl	ilk	
olduğu	 halde	 baraj	 puanı	 50	 notu	 aşarak	 imtihanı	 kazananların	 sayısı	 Konservatuar	
öğrenci	 kontenjanını	 aştığından	 yeni	 bir	 değerlendirmeye	 tâbi	 tutuldular.	
Değerlendirmede	gerekli	puanları	alanlar	kesin	kayıtlarını	yaptırmış	bulunuyorlar.	

1	Mart	Pazartesi	günü	başlayacak	öğretim	yılında	onlara	başarılı	ders	yılları	dili[yorum.]”	

	
Şenel	Önaldı,	Yalçın	Özsoy,	Yücel	Paşmakçı,	Haydar	Sanal,	Niyazi	Sayın	ve	Ömer	Şan’dan	oluşan	komisyon	giriş	sınavı	

sırasında	(Sanal,	26	Şubat	1976,	s.	6)	

AYNI	ÜLKÜNÜN	YOLCULARI	
Gazeteler	25	Aralık	1975	Perşembe	günü	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’na	öğrenci	aday	kayıtlarının	
başladığını	haber	veriyorlardı.	Sabah	saat	on	sularında	Türk	Musikisi	Konservatuarı’nın	 İstanbul	Nişantaşı’ndaki	
Kayıt	Kabul	Bürosu’ndayım.	Üç	hanım	üç	ayrı	masada	müracaat	eden	öğrenci	adaylarının	kayıt	işlemlerini	yapmak	
üzere	çalışıyorlar.	Nedret	Aşar,	Lâle	Değer,	Nilgün	Aksu.	Kayıt	bürosu	şefi	Nedret	hanım	yirmi	beş	yıl	evvelinden	bir	
öğrencimdir.	İki	genç	hanım	da	ona	yardım	ediyorlar.	Öğrenci	Aday	Kayıt	Formu	ve	konservatuarına	giriş	şartlarını	
bildiren	 açıklama	 baskıları	 tertemiz	 masaların	 üzerinde	 duruyor.	 Aday	 kayıt	 defteri	 açılmış	 ve	 Türk	 Musikisi	
Konservatuarı’nın	ilk	adayının	yazılmasına	şahit	oluyoruz.	Aday	Kayıt	Defteri	No:	1	Servisîmîn	Sevilen.	

Aday	kaydını	yaptıran	hepimizin	bildiği	tanıdığı	bir	sima:	Güfte	yazarı	Mustafa	Sevilen;	Servisîmîn	Sevilen’in	babası.	
Merhabalaşıyoruz	ve	konuşmaya	başlıyoruz.	Konu	Türk	Musikisi	Konservatuarı’nın	açılışı,	dersleri,	öğretmenleri;	
çok	şükür	bu	günleri	gördüğümüze.	

Sevilen’in	kayıt	işleminden	sonra	birlikte	onarımı	halen	süren	ve	öğretimin	yapılacağı	Sait	Paşa	Köşkü’ne	giriyoruz.	
Burada	 da	 sözleşmiş	 gibi	 bir	 başka	 rastlantı	 oluyor.	 Karşımızda	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 Başkanı	
Ercümend	 Berker	 var.	 Almanya’dan	 henüz	 dönmüş,	 ayağının	 tozu	 ile	 onarım	 işlerini	 ve	 kayıt	 bürosunun	
çalışmalarını	denetliyor.	Biraz	sonra	bir	başka	tanıdık	sima	daha:	TRT’nin	ve	Konservatuar’ın	yönetim	kurulu	azası	
Cüneyd	Orhon	aramıza	katılıyor.	Binayı	dolaşıyor	ve	inşaata	nezaret	eden	kalfadan	izahat	alıyoruz,	Konservatuar	
hakkında	görüşüyoruz.	

Ayni	ülküye	gönül	veren,	ayni	ülkünün	dört	yolcusu	randevulaşmadan,	ama	ayni	yönde	yola	çıkışlarından	ötürü	bu	
yol	 kavşağında	 birleşiyorlar.	 Elli	 yıldır	 hasretle	 ve	 ümitle	 beklenen	 bu	mutlu	 günün	 sabahında	 aydınlık	 bir	 yol	
hasretle	ve	ümitle	beklenen	bu	mutlu	günün	sabahında	aydınlık	bir	yol	görünüyor.	İşte	bu	yolda	nice	ülküdaşlar	daha	
bir	araya	gelecek.	Hep	beraber	Haşmetli	Türk	Musikisi’nin	yeni	ufuklarına	doğru	el	ele	yürüyecekler.	

Haydar	Sanal	

Orta	Doğu,	21	Ocak	1976,	s.	6.	
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Öğrencilerin	Sınıf	ve	Şubelerine	Göre	Dağılım	Çizelgesi	(1975-1976)49	

Şubeler	
Sınıflar	

A	 B	 C	 D	 E	 F	 TOPLAM	 GENEL	
TOPLAM	K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	

Temel	Bilimler	1	 7	 24	 10	 24	 12	 21	 3	 19	 8	 30	 9	 24	 49	 142	 191	
Şan	Bölümü	Hazırlık	 6	 8	 2	 7	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	 15	 23	
Saz	Bölümü	Hazırlık	 8	 6	 6	 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	 18	 32	

Toplam	 21	 38	 18	 43	 12	 21	 3	 19	 8	 30	 9	 24	 71	 175	 246	

Konservatuar’ın	Açılışı	

Giriş	sınavlarının	ve	öğrenci	kayıtlarının	tamamlanmasının	ardından,	Konservatuar’ın	açılış	tarihi	
de	 netleşmeye	 başladı.	 Yönetim	 Kurulu’nun	 20	 Şubat	 1976	 tarih	 ve	 19	 sayılı	 toplantısında,	
Konservatuar’ın	açılış	töreninin	3	Mart	1976	Çarşamba	günü	saat	10.30’da,	Işık	Lisesi	Konferans	
Salonu’nda	yapılması	ve	aynı	gün	akşam	saat	17.00-20.00	arasında	İstanbul	Hilton	Oteli’nde,	Millî	
Eğitim	Bakanı	Ali	Nailî	Erdem	adına	verilecek	bir	kokteyl	ile	açılışın	kutlanmasına	karar	verildi.	
Toplantıda,	 Hilton	 Oteli	 ile	 anlaşmak	 üzere	 Ercümend	 Berker’e	 yetki	 veriliyor	 ve	 Yönetim	
Kurulu’nun	belirlediği	kişilere	davetiye	gönderilmesi	konusu	da	karara	bağlanıyordu.	

Haydar	Sanal,	açılış	törenini	26	Şubat	1976	tarihinde	Orta	Doğu	gazetesindeki	sütunlarına	taşıyor,	
fakat	 tarihi	 iki	 gün	 öncesine	 veriyordu.	 Sanal’a	 göre,	 Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem	 ve	
Konservatuar	 Başkanı	 Ercüment	 Berker,	 okulun	 1	 Mart	 1976	 Pazartesi	 günü	 öğretime	
başlayacağını	 duyurmuştu	 ve	 bunun	 için	 bir	 açılış	 töreni	 yapılacaktı.	 Sanal’ın	 kaleme	 aldığı	
“İTMDK	1	Mart’ta	Öğretime	Başlıyor”	başlıklı	haberde,	açılış	töreninin	“Türk	Musikisi	Tarihi”	ve	
“Türk	Kültür	Tarihi”	açısından	önemli	bir	gün	olacağı	vurgulanıyordu	(Sanal,	26	Şubat	1976,	s.	6).	

Haydar	 Sanal’ın	 yazısında	 1	 Mart	 1976	 tarihini	 işaret	 etmesine	 karşın,	 Yönetim	 Kurulu	
toplantısında	Konservatuar’ın	açılışı	için	3	Mart	1976	Çarşamba	günü	belirlenmişti.	Sanal,	açılışın	
yapıldığı	gün	aynı	gazetede	“İTMDK	bugün	Millî	Eğitim	Bakanı	Erdem	tarafından	açılıyor”	başlıklı	
bir	 yazı	 yayımlıyor	 ve	 açılış	 programıyla	 ilgili	 detayları	 okurlarına	 aktarıyordu	 (Sanal,	 3	Mart	
1976,	s.	6):	

“İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	bugün	saat	10.30’da	Millî	Eğitim	Bakanı	Ali	
Naili	Erdem	tarafından	açılıyor.	Işık	Lisesi	Konferans	Salonunda	yapılacak	açılış	törenine	
devlet	ve	hükûmet	erkânı,	 çeşitli	musiki	ve	san’at	kuruluşları,	gazeteciler	ve	san’atçılar	
davet	edilmiştir.	

Osmanlı	 döneminde	 Saray	 Okulunda	 yapılmakta	 olan	 geleneksel	 Türk	 Musikisi	
öğretiminden	sonra,	Türk	kültür	tarihinde	ikinci	defa	bu	çapta	büyük	bir	kuruluş	öğretim	
ve	eğitime	açılmaktadır.	

Bugün	 saat	 10.30’da	 Işık	 Lisesi	 Konferans	 salonunda	 yapılacak	 olan	 tören	 ve	
konuşmalardan	 sonra	 onarımı	 tamamlanmış	 olan	 Sait	 Paşa	 köşküne	 gidilerek	
konservatuar	binasının	açılışı	yapılacaktır.	

Ayrıca,	sabah	yapılacak	törenlerden	sonra	saat	17.00’da	Hilton	Oteli	balo	salonlarında	bu	
mutlu	gün	kutlanacaktır.”	

3	Mart	1976	Çarşamba	günü	gerçekleştirilen	açılış	töreni	de	Haydar	Sanal’ın	gazetedeki	köşesine	
taşıdığı	konular	arasındaydı.	10	Mart	1976’da	yazdığı	yazıda,	açılış	töreniyle	ilgili	ayrıntılar	yer	
alıyordu.	 Sanal’ın	bildirdiğine	göre	 (10	Mart	1976,	 s.	 6),	 3	Mart	 günü	 saat	10.30’da	 Işık	Lisesi	
Konferans	Salonu’nda	başlayan	açılış	töreninde	öncelikle	Konservatuar	Başkanı	Ercümend	Berker	
uzun	ve	ayrıntılı	bir	konuşma	yapmıştı.	Berker’in	ardından	Yönetim	Kurulu	üyelerinden	Prof.	Dr.	
Muharrem	Ergin	ve	Millî	Eğitim	Bakanlığı	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürü	Ayvaz	Gökdemir	söz	
alıyor;	sonrasında	da	Millî	Eğitim	Bakanı	Ali	Nailî	Erdem	kısa,	veciz	bir	konuşma	yapıyordu.	Açılış	
konuşmalarının	 ardından	Konservatuar	binası	 olarak	hizmet	verecek	olan	Sait	Paşa	Konağı’na	
gidilmiş	 ve	 tadilatı	 biten	 binanın	 açılışı	 gerçekleştirilmişti.	 Akşam	 saatlerinde,	Hilton	Oteli’nin	
balo	salonlarından	birinde	yapılan	kokteyl	ile	açılış	ve	kutlama	merasimleri	sona	eriyordu.	

 
49	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nun	eki…	
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Haydar	Sanal’ın	“Musikî”	sayfasında	yazdığına	göre,	kuruluş	törenlerine	katılanlar	arasında	devlet	
erkânı,	basın	kuruluşları,	TRT	televizyonu,	sanat	kuruluşları	ve	kalabalık	bir	sanatçı	grubu	yer	
almıştı.	 İstanbul	 Radyosu	Müdürlüğü,	 TRT	 Genel	Müdürlüğü,	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	
Türk	Musikisi	İcra	Heyeti,	Türkiye	Müzisyenler	Sendikası,	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	Halk	
Musikisi	 Topluluğu,	 Basın	 İlân	 Kurumu	 Genel	 Müdürlüğü,	 Rüştü	 Uzel	 Kız	 Meslek	 Lisesi	 ve	
Eczacıbaşı	Ailesi,	Türk	musikisi	camiasının	sevincine	çiçek	göndermek	suretiyle	ortak	olmuşlardı.	
Cumhurbaşkanı,	 Başbakan,	 Anayasa	 Mahkemesi	 Başkanı,	 Cumhuriyet	 Senatosu	 Başkanı,	
Bakanlar,	 parti	 başkanları	 ve	 çeşitli	 sanatçıların	 yanı	 sıra	 mesai	 saatleri	 nedeniyle	 açılışa	
katılamayanlar	da	telgraf	göndererek	tebriklerini	iletmişlerdi.		

	
Millî	Eğitim	Bakanı	Ali	Nailî	Erdem,	İstanbul	Valisi	Namık	Kemâl	Şentürk,	Prof.	Dr.	Muharrem	Ergin	ve	eski	Başbakan	

Suat	Hayri	Ürgüplü	Konservatuarın	açılış	törenlerinde…	(Sanal,	10	Mart	1976,	s.	6)	

Açılış	töreni,	ertesi	günden	itibaren	basında	yer	alan	çeşitli	haberler	ve	köşe	yazılarıyla	gündeme	
taşınmaya	başladı.	Sözgelimi,	Orta	Doğu	gazetesi	yazarı	Erol	Güngör,	1976’nın	Mart	ayında	yazdığı	
bir	 yazıda	Konservatuar’ın	 açılmasını	milliyetçi	 çevrelerin	 tarihî	bir	başarısı	 ve	hizmeti	olarak	
görüyordu.	 Ayrıca,	 tek	 partili	 dönemin	 Batı	 musikisi	 ekseninde	 gelişen	 müzik	 politikalarını	
eleştiriyor	ve	Türk	musikisinin	yabancı	kökenli	olduğu	iddialarını	hatırlatarak	“millî	kültür”	ve	
“millî	musiki”	vurgusu	yapıyordu	(Güngör,	1976,	s.	1).		

4	Mart	1976	günü	piyasaya	sunulan	Güneş	ve	Millet	gazetelerinde	de,	açılış	töreniyle	ilgili	haberler	
yayımlanıyor	 ve	 Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem’in	 açılış	 kurdelesini	 keserken	 çekilmiş	
fotoğraflarına	yer	veriliyordu.	Bu	haberlerde	ayrıca	Ali	Nailî	Erdem	ve	Ercümend	Berker’in	açılış	
töreni	münasebetiyle	 yaptıkları	 konuşmalardan	kesitler	 de	 aktarılıyordu	 (Güneş,	 1976,	 s.	 1,	 7;	
Millet,	1976,	s.	?,	7).50	

 
50	Millet	gazetesinde	yayımlanan	haber	metinde,	Erdem	ve	Berker’in	konuşmalarının	aktarılması	sırasında	bir	karışıklık	
olduğu	fark	edilmektedir.	Zira,	Erdem’in	yaptığı	konuşmaya	atfedilen	kimi	ifadelerin,	aynı	dönemde	yayımlanan	farklı	
gazete	haberlerinde,	Berker’in	konuşma	metni	içerisinde	yer	aldığı	görülmektedir.	
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Millî	Eğitim	Bakanı	Ali	Nailî	Erdem	açılış	kurdelesini	keserken	(üstteki:	Güneş̧,	4	Mart	1976,	s.	1;	alttaki:	Millet,	4	Mart	

1976,	s.	?)	

Son	 Havadis	 gazetesi	 yazarı	 Tekin	 Erer,	 6	 Mart	 1976	 günkü	 yazısını	 açılış	 töreni	 vesilesiyle	
Konservatuar’a	 ayırmıştı.	 Erer,	 Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem’i	 tebrik	 ederek	 başladığı	
sözlerine,	Konservatuar’ı	tanıtan	birtakım	bilgiler	vererek	devam	ediyor	ve	“millî	musiki”	kavramı	
ekseninde	Konservatuar’ın	Türk	kültürü	açısından	önemini	ve	değerini	aktarıyordu	(Erer,	1976,	
s.	3).	Aynı	gazetede	yer	alan	“Türk	Musikisinin	ünlüleri	Hilton’da	bir	araya	geldi”	başlıklı	bir	başka	
yazıda	da,	3	Mart	günü	Hilton	Oteli’nde	gerçekleştirilen	açılış	kokteyline	katılanlar	hakkında	bilgi	
veriliyor	ve	kokteylde	çekilmiş	bazı	fotoğraflara	yer	veriliyordu	(Dolu,	1976,	s.	6).	

İbrahim	 Minnetoğlu,	 7	 Mart	 1976	 günü	 Tercüman	 gazetesinde	 yazdığı	 “Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı”	 başlıklı	 yazısında,	 milliyetçi	 devlet	 adamlarının	 Türk	 musikisini	 özgürlüğüne	
kavuşturduğunu	 belirtiyor	 ve	 Konservatuar’ın	 kurulmasından	 duyduğu	 memnuniyeti	
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aktarıyordu	(Minnetoğlu,	1976,	s.	?).	Yalçın	Uraz	ise,	8	
Mart	 1976	 tarihli	 Son	 Havadis	 gazetesinde	 yazdığı	
yazıda,	 Konservatuar’ın	 kurulması	 nedeniyle	 Ali	 Nailî	
Erdem	ve	Ercümend	Berker’den	övgüyle	söz	ediyordu	
(Uraz,	1976,	s.	2).	

8	 Mart	 1976	 tarihli	 Hey	 dergisinde,	 Konservatuar’ın	
açılış	 töreniyle	 ilgili	 detaylı	 bilgiler	 içeren	 bir	 haber	
yayımlanmıştı.	“İstanbul	Türk	Musikisi	Konservatuvarı	
Açıldı”	 başlıklı	 haberde,	 Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	
Erdem’in	açılış	konuşmasında	sarf	ettiği	“Çağdaşlaşma,	
milli	kültürle	olan	 ilişkilerimizi	koparmamız	anlamına	
gelmez.”	sözleri	vurgulanıyordu.	Erdem,	“Millî	eğitimde	
millîlik	 okulların	 millî	 oluşlarına	 bağlıdır.”	 ifadesinin	
ardından,	konuşmasına	şu	sözlerle	devam	etmişti	(Hey,	
8	Mart	1976,	s.	?):	

“Türk	milletine	ait,	Türk	milleti	tarafından	yaratılan	her	
şey	milli	 kültür	 olur.	 Çağdaşlaşma,	milli	 kültürle	 olan	
ilişkilerimizi	 koparma	 anlamına	 gelmez.	 Milletler,	
yaşadıkları	devirlerin	şartlarına	uymak	zorundadırlar,	
fakat	milli	kültür	kaynaklarını	 tanımayan,	Türk	sanatı	
ile	 alakası	 bulunmayan,	 taklitçi	 bir	 eğitim	 ve	 öğretim	
topluma	 buhran	 ve	 çöküntüden	 başka	 şey	 getirmez.	
Eğer,	 inançlarımızı	ve	milli	değerlerimizi	kaybedersek	
millet	ve	devlet	olma	hakkını	da	kaybederiz.”	

Konservatuar	 Başkanı	 Ercümend	 Berker’in	 açılış	
konuşmasını	 yaparken	 çekilen	 bir	 fotoğrafının	 da	 yer	
aldığı	 haberde,	 bu	 konuşmadan	 kesitlere	 de	 yer	
verilmişti.	 Habere	 göre,	 Berker	 konuşmasına	 “Bugün	
dinletmeye	 yeltenilen	 müzik,	 yüz	 ağartacak	 değerde	
olmaktan	uzaktır.”	sözleriyle	başlamış	ve	aşağıdaki	gibi	
devam	etmişti:	

“Ulusal,	ince	duyguları,	düşünceleri	anlatan,	yüksek	deyişleri,	söyleşileri	toplamak,	onları	
bir	gün	önce	gelen	son	musiki	kurallarına	göre	işlemek	gerekir.	Ancak	bu	düzeyde	Türk	
Ulusal	Musikisi	 yükselebilir.	 Çağdaş	Türk	Musikisine,	musikimizin	 geleneksel	 boyutları	
içinde	kalarak	varmak	elbette	mümkün	olmaz	ama,	Millî	Musiki	kaynağından	tamamen	
koparak	varmak	da	mümkün	olmamıştır.”	

Berker’in	 konuşmasının,	 Atatürk’ün	 1	 Kasım	 1934’te	 TBMM’nin	 açılışı	 münasebetiyle	 yaptığı	
söylevindeki	 güzel	 sanatlarla	 ilgili	 kısımdan	 alıntılar	 ve	 uyarlamalar	 barındırması	 dikkat	
çekiciydi.	 Zira	 Berker,	 gerek	 Konservatuar’ın	 kurulduğu	 yıllardaki	 ve	 gerekse	 daha	 sonraki	
dönemlerdeki	 söylem	 ve	 yazılarında,	 Atatürk’ün	 bu	 konuşmasının	 yanlış	 yorumlanarak	 Türk	
musikisinin	devletin	resmî	müzik	politikasından	çıkarılmasına	yol	açtığını	ileri	sürüyordu.	Açılış	
konuşmasında,	 Atatürk’ün	 sözleri	 arasına	 Türk	 musikisi	 ile	 ilgili	 ifadeleri	 yerleştirerek	 âdeta	
uyarlama	 yapması	 manidardı.	 Haberde	 belirtildiğine	 göre,	 konuşmasında	 Türk	 musikisinin	
önemini	 anlatan	Berker,	 icra	 yöntemi,	 aletleri	 ve	metodolojisi	 bakımından	bu	musikinin	 çağın	
gerisinde	kaldığını	ve	“arzu	edilen	hedefe	ulaşılması	için	Türk	ve	Batı	müziği	kültürlerinin	el	ele	
vermesi	gerektiğini”	ifade	ediyordu.	

Haberde,	 Prof.	 Dr.	 Muharrem	 Ergin	 ve	 Öğretmen	 Okulları	 Genel	 Müdürü	 Ayvaz	 Gökdemir’in	
konuşmalarından	kesitlere	de	yer	verilmişti.	Bu	arada,	Başbakan	Süleyman	Demirel,	Millî	Eğitim	
Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem’e	 telgraf	 göndererek	 Konservatuar’ın	 açılışını	 kutlamış	 ve	 gönderdiği	
mesaj	haberde	şu	şekilde	yer	almıştı:	

Konservatuar’ın	 açılış	 kokteyli	 hakkındaki	 bir	
gazete	haberi	(Dolu,	7	Mart	1976,	s.	6)	
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“İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarının	açılışı	dolayısıyla	davetinize	teşekkür	
ederim.	 Türk	 Musikisi,	 millî	 kişiliğimizin	 en	 değerli	 belgesidir.	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuvarı,	büyük	bir	boşluğu	dolduracaktır.	Bu	büyük	müesseseye,	Türk	Musikisinin	
değerli	hocalarına	başarılar	temenni	eder,	muhabbetle	saygılar	sunarım.”	

İlerleyen	 günlerde	 Konservatuar’ın	 kuruluşu	 vesilesiyle	 basında	 farklı	 yazılar	 da	 yayımlandı.	
Sözgelimi,	Prof.	Dr.	Faruk	K.	Timurtaş,	Orta	Doğu	gazetesinin	12	Mart	1976	tarihli	sayısında	bu	
konuyu	ele	alıyordu.	 “Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	üzerine”	başlıklı	yazıda,	Cumhuriyet	
döneminde	Türk	musikisine	yeterli	ilgi	gösterilmediğinden	söz	ederek,	“millî	öze,	millî	kaynak	ve	
benliğe	 dönüşü”	 bir	 “rönesans”	 olarak	 görüyor	 ve	 Türk	 musikisinde	 rönesansın	 kurulan	
konservatuar	vasıtasıyla	ve	millî	öze	dönüşle	gerçekleşebileceğini	savunuyordu	(Timurtaş,	1976,	
s.	 1,	 8).	 Öte	 yandan,	 14	 Mart	 1976	 tarihli	 Hafta	 Sonu	 gazetesinde,	 açılış	 töreni	 ve	 kokteyle	
katılanlarla	 ilgili	 bilgi	 veriliyor	 ve	 Münir	 Nurettin	 Selçuk’un	 rahatsızlığı	 nedeniyle	 açılışa	
katılamadığı	 aktarılıyordu	 (Hafta	 Sonu,	 1976,	 s.	 ?).	 Hayat	 dergisi	 ise,	 18	 Mart	 1976	 tarihli	
sayısında,	 Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem,	 İstanbul	 Valisi	 Namık	 Kemal	 Şentürk	 ve	
Konservatuar	Başkanı	 Ercümend	Berker’in	 birlikte	 çektirdikleri	 bir	 fotoğraf	 eşliğinde,	 “Hasret	
Sona	 Erdi…”	 başlıklı	 kısa	 bir	 yazı	 yayımlayarak,	 okurlarına	 Konservatuar’ın	 kuruluşunu	
duyuruyordu	(Hayat,	18	Mart	1976,	s.	47).		

	
İstanbul	Valisi	Namık	Kemal	Şentürk,	Millî	Eğitim	Bakanı	Ali	Nailî	Erdem	ve	Konservatuar	Başkanı	Ercümend	Berker	

Hilton	Oteli’ndeki	açılış	kokteylinde	(Hayat,	18	Mart	1976,	s.	47)	

Haydar	Sanal	ilerleyen	günlerde	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ercümend	Berker’in	3	Mart	günü	Işık	
Lisesi’nde	yaptığı	açılış	konuşmasından	bazı	bölümleri	Orta	Doğu	gazetesindeki	sütununa	taşıdı.	
Konuşmanın	önemine	ve	pek	bilinmemesine	binaen,	Sanal’ın	24	Mart	1976	tarihinde	yayımlanan	
yazısını	aşağıya	iktibas	edelim	(Sanal,	24	Mart	1976,	s.	6,	8):	
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“İTMDK	 Başkanı	 Ercümend	 Berker:	 Türk	 Musikisinde	 varılması	 gereken	 amaca	 hala	
ulaşılamamıştır	

‘Musikimiz	Türk	Kültürünün	kaynağından	beslenmelidir’	

İstanbul	 Devlet	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı’nda	 3	 Mart	 1976	 Çarşamba	 günü	 açılış	
töreninde	 ilk	 konuşmayı	 yapan	 Konservatuar	 Başkanı	 Sayın	 Ercümend	 Berker’in	
konuşmasından	bazı	bölümleri	aşağıda	sunuyoruz:	

‘Bildiğiniz	gibi	Türkiye’mizde	musikî	tam	bir	tatmine	ve	çözüme	ulaşmamış	başlıca	
kültür	meselelerimizden	biridir.	

Çeşitli	 kamplara	 bölünmüş	 musikiciler,	 musikî	 zevki	 ve	 anlayışı	 bakımından	
parçalanmış	bir	millet	bütünlüğü,	büyük	çabalara	hesapsız	harcamalara	ve	hattâ	
çeşitli	 baskılara	 rağmen	 millet	 çoğunluğuna	 kabul	 ettirilememiş	 bir	 musikî	
yöntemi,	yarım	asırlık	gayrete,	bunca	emek	ve	paraya	rağmen	millî	kaynağa	dayalı	
çağdaş	Türk	Musikisinin	oluşturulamamış	olması	bu	tatminsizliğin	açık	delilleri	ve	
belirtileridir.	

Yarım	 asrı	 aşan	 Cumhuriyet	 Türkiyesi’nde,	 Türk	 Musikisinin	 bu	 günkü	
panoraması,	yapılan	çok	şey	yanında	yapılmayan	bazı	şeylerin	de	bulunduğunu	ve	
bu	 yüzden	 çoktan	 varılma[sı]	 gereken	 amaca	 hâlâ	 ulaşılamadığını	 bize	
göstermektedir.	

Bu	amaca	varmak	için	dayanılması	gereken	ilke	nedir?	Bu	ilke	tam	anlaşılmış	ve	
uygulanmış	mıdır?	Nasıl	bir	yol	tutulmuştur?	Bu	yol	bizi	nereye	getirmiştir?	Bir	
yön	düzeltmesine	lüzum	var	mıdır?	Varsa	neler	yapılmalıdır,	nasıl	yapılmalıdır?	

İşte	bu	sorulardan	geçen	yol,	yarım	asırlık	bir	gecikmeden	sonra	bu	gün	bizi	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarının	kapısına	getirmiştir.’	

Bundan	sonra	‘Musiki	Meselemizde	Ana	İlke’	konusuna	temas	eden	Berker,	Atatürk’ün	1	
Kasım	1934	tarihinde	TBMM	IV.	dönem	4.	toplama	yılını	açarken	yaptığı	konuşmasını	ele	
alarak	Musiki	Meselemizde	Ana	İlke’yi	kısaca	şöyle	tanımladı:	

‘Milli	Musikiyi	 çağdaş	kurallara	göre	 işlemek’.	Daha	 sonra,	bu	 ilkeye	göre	uygulamanın	
nasıl	 yapılması	 gerektiğini,	 Türk	 Musikisi’nin	 Türk	 Toplumu	 içindeki	 yeri	 ve	 değerini	
uzunlamasına	 ve	 derinlemesine	 etki	 ve	 sistem	 değeri	 içinde	 izah	 ederek	 [‘]Türk	
Musikisi’nin	 Türk	 toplumuna	 etkisi,	 tarihin	 karanlık	 çağlarına	 ulaşacak	 kadar	 uzun	 ve	
toplumun	her	katına	nüfuz	edecek	kadar	derin	olmuştur’	diyen	Berker,	 sözlerine	şöyle	
devam	etti:	

‘Şimdiye	kadar	bu	yolda	ne	yapılmıştır?	Yarım	asrı	aşan	bir	zamandan	beri	batı	
kültürünün	eğitilmesi,	üretilmesi,	uygulaması	ve	yayılması	için	büyük	emekler	ve	
paralar	 harcanmış,	 bu	 çaba	 kendi	 yönünde	 meyvesini	 vermiş,	 milletçe	 gurur	
duyduğumuz	 kudretli	 icracılar,	 büyük	 opera,	 orkestra	 ve	 bale	 toplulukları	
yetiştirilmiştir.	 Hiç	 şüphesiz	 bu	 çaba	 sürdürülmelidir.	 Çağdaş	 Türk	Musikîsi	 bu	
kültürden	müstağnî	kalamaz.	

Ancak	 bu	 yarım	 asrı	 aşan	 süre	 içinde	 Türk	 Musikîsi	 kültürünün	 eğitilmesi,	
üretilmesi,	 uygulaması	 ve	 yayılması	 için	 Cumhuriyet	 Türkiyesi’nde	 devletçe	
atılmış	tek	adım,	sarf	olunmuş	tek	kuruş	yoktur.	

1913’de	 kurulan	 Darülbedayi’de,	 özellikle	 1917’de	 kurulan	 Darülelhan’da	 Türk	
Musikîsi	eğitim	programı	ciddiyetle	ele	alındığı	ve	bu	faaliyet,	başında	Ziya	Paşanın	
bulunduğu	Maarif	Encümenine	bağlandığı	halde	bu	teşkilât	1.	Dünya	Savaşı	içinde	
beklenen	 gelişmeyi	 göstermemiş,	 1923’de	 İst.	 Belediye	 Konservatuarına	
dönüştürülmüş	 ve	 1926’da	 Türk	 Musikîsi	 eğitimi	 faaliyetine	 tamamen	 son	
verilmiştir.	
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Bu	süre	içinde	Türk	Musikîsi	Amerika’da,	Avrupanın	çeşitli	kentlerinde	hattâ	Uzak	
Doğu’da	inceleme,	araştırma,	hattâ	eğitim	alanı	bulmuş,	fakat	kendi	öz	yurdunda	
bu	imkânlardan	mahrum	kalmıştır.	

Tek	yönlü	Musikî	kültürü	üretimi,	uygulaması	ve	yayımı	Millî	Eğitimde	de	olumlu	
sonuç	vermemiş	hattâ	Gazi	Eğitim	Enstitüsü	Müzik	Bölümünün	başına	getirilen	
ünlü	Müzik	Eğitimcisi	Zückmayer	1954’de	yayınlanan	‘Okul	Müzik	Eğitimine	dair’	
başlıklı	 bir	 yazısında	 Türk	 çocuklarının	 Müzik	 eğitimine	 millî	 ezgilerle	
başlamadıkça,	 dolayısiyle	 millî	 musikî	 kültürü	 verilmedikçe,	 başarı	
sağlanamayacağını	açıkça	belirtmiştir.	

Şu	halde	bu	tesbitlerin	ışığı	altında	bir	sonuca	varabiliriz.	

Arz	 etmeye	 çalıştığımız	 gerekçe	 bizi	 şu	 sonuca	 götürmüştür.	 Çağdaş	 Türk	
Musikîsini	 oluşturmak,	 42	 yıl	 önce	 gösterilen	 hedefe	 ulaşmak	 için	Türk	 ve	Batı	
Musikîsi	kültürünün	el	ele	vermesi,	bu	iki	kültürü	sindirmiş	yetenekli	musikiciler	
yetiştirilmesi	gerekir.	

Her	türlü	taassuptan	uzak;	her	iki	kültürü	sindirmiş	Türk	bestecilerine	diledikleri	
sistemde,	diledikleri	türde	eser	yaratabilmeleri	ve	bu	eserlerini	çağdaş	kurallara	
uygun	 biçimde	 sunabilecekleri,	 icra	 ettirebilmeleri	 imkân	 ve	 vasıtaları	
sağlanmalıdır.	

Bunun	için	gerekli	bilgiler,	yöntemler	üretilmeli,	derlenmeli	ve	yayılmalıdır.	

Türk	 Musikisinin	 Türk	 kültürü	 kaynağından	 beslenebileceği	 ve	 böylece	 çağdaş	
Türk	Musikisini	 oluşturma	 hedefine	 ulaşabileceği	 gözden	 kaçmamalıdır.	 Kısaca	
dünden	 geldiğimizi	 ve	 yarına	 gittiğimizi	 bilmenin	 idrakı	 içinde	 bu	 günü	
değerlendirmeliyiz.	

İşte	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarının	temelinde	yatan	felsefe	budur.’”	

Basında	bu	tür	haberler	çıktığı	sıralarda,	devlet	erkânının	katılımıyla	resmen	açılmış	durumda	
bulunan	 Konservatuar’da	 eğitim	 artık	 başlayabilirdi.	 Ancak,	 ders	 başlangıcından	 önce	
Konservatuar’ın	 öğrencilere	 tanıtılması	 ve	 çalgı	 seçimlerinin	 tamamlanması	 gerekiyordu.	
Yönetim	Kurulu,	açılış	töreninden	bir	gün	sonra	toplandı.	4	Mart	1976	tarih	ve	22	sayılı	toplantıda,	
eğitimin	8	Mart	1976	günü	saat	8.30’dan	itibaren	başlaması	planlanıyor	ve	ilk	gün	her	bölümün	
kendi	 öğrencilerini,	 bölümleriyle	 ilgili	 eğitim-öğretim	 esaslarını	 aktarmak	 üzere	 bir	 araya	
getirmesi	 isteniyordu.	 Ayrıca,	 hazırlanan	 listede	 isimleri	 belirtilen	 öğretim	 elemanlarının	
çalgılarıyla	birlikte	8	Mart	1976	Pazartesi	sabahı	Konservatuar	binasında	hazır	bulunmaları	ve	
öğrencilerin	esas	ve	yardımcı	meslek	çalgılarını	seçmelerine	yardımcı	olmaları	isteniyordu.	Başka	
bir	 engel	 bulunmaması	 halinde,	 derslerin	 15	 Mart	 1976	 Pazartesi	 sabahından	 itibaren	 fiilen	
başlaması	kararlaştırılmıştı.	

	
Konservatuar’daki	çalışmaların	başlama	tarihine	ilişkin	bir	ilân	(Son	Havadis,	6	Mart	1976,	s.	7)51	

 
51	Aynı	ilan	için	bkz.	Son	Havadis,	7	Mart	1976,	s.	7;	Cumhuriyet,	6	Mart	1976,	s.	6;	7	Mart	1976,	s.	5;	Milliyet,	7	Mart	
1976,	s.	5;	8	Mart	1976,	s.	7.	
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Konservatuar’da	Kullanılacak	Çalgıların	Temini	

Öğrencilerin	 ana	 meslek	 ve	 yardımcı	 meslek	 çalgılarını	 seçmeleri	 açılış	 töreninden	 sonra	
gerçekleşiyordu	 ama	 Konservatuar	 yönetimi,	 öğrencilerin	 derslerde	 kullanacakları	 çalgıların	
temini	 konusunda	 bir	 hazırlık	 içerisine	 girmeliydi.	 Özellikle	 Saz	 bölümlerindeki	 öğrencilerin	
okulda	 meslek	 çalgısı	 olarak	 belirledikleri	 enstrümanları	 temin	 etmeleri	 ve	 derslerde	
kullanabilmeleri	 için	belirli	bir	zamana	 ihtiyaç	vardı	ve	bu	aynı	zamanda	ekonomik	bir	yük	de	
doğuracaktı.	Esasında,	çalgı	üretim	ve	bakımı	 için	Saz	Yapım	ve	Onarım	Merkezi	adı	altında	bir	
birim	meydana	 getirilmişti;	 fakat	 ihtiyaç	 duyulan	 bütün	 çalgıların	 bu	merkezde	 üretilebilmesi	
teknik	 olarak	 mümkün	 görünmüyordu.	 İhtiyaç	 duyulan	 çalgıların	 piyasadan	 bir	 anda	 temin	
edilmesi	de	olanaksızdı.	

Konservatuar	yönetimi,	 ihtiyaç	duyulan	çalgıların	ders	dönemi	başlamadan	 temin	edilebilmesi	
konusunda	bazı	adımlar	attı.	İlk	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	piyasadan	çalgı	temin	edilebilmesi	
için	Millî	 Eğitim	Bakanlığı’ndan	yetki	 talep	 edilmişti.	 26	Ocak	1976	 tarih	 ve	13	 sayılı	 Yönetim	
Kurulu	toplantısında	ise,	Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	30	Aralık	1975	tarih	ve	32119	sayılı	yazısıyla	
vaki	isteği	üzerine,	Konservatuar’daki	çalgı	ihtiyacının	sağlanması	hususunda	piyasadaki	tahmini	
bedelleri	 gösteren	 bir	 listenin52	 kabulü	 ve	 Bakanlık’a	 arzı	 kararlaştırılmıştı.	 Bununla	 birlikte,	
Yönetim	Kurulu’nun	9	Mart	1976	tarih	ve	23	sayılı	 toplantısında,	1975-1976	bahar	yarıyılında	
Konservatuar’daki	 çalgı	 ihtiyacının	 karşılanması	 için	 100	 adet	 tambur,	 10	 adet	 ney,	 10	 adet	
kemençe,	35	adet	kanun,	30	adet	ud,	3	adet	klarnet,	10	adet	flüt,	2	adet	obua,	100	adet	bağlama,	5	
adet	mey,	5	adet	kabak	kemane,	2	adet	tar,	35	adet	kudüm,	3	adet	timbal,	2	adet	davulun	ve	daha	
önce	(Yönetim	Kurulu’nun	26	Ocak	1976	tarih	ve	13	sayılı	toplantısında)	alınan	karar	gereğince	
satın	alınması	öngörülen	çalgıların	bir	an	önce	temin	edilmesine	karar	veriliyordu.		

İlerleyen	günlerde,	çalgı	temini	konusunda	farklı	bir	uygulamanın	yürürlüğe	sokulması	gündeme	
geldi.	 16	 Şubat	 1976	 tarih	 ve	 18	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 Ankara	 Atatürk	 Eğitim	
Enstitüsü	ve	Yüksek	Okulu	Müzik	Seminerindeki	piyano,	keman	ve	viyolonsellerden	oluşan	müzik	
aletlerinin	Konservatuar’a	devri	için	Bakanlık’a	teklifte	bulunulmasına	karar	verilmişti.	Bununla	
birlikte,	 Orta	 Doğu	 gazetesinin	 7	 Nisan	 1976	 tarihinde	 yayımlanan	 sayısında,	 Ankara	 Devlet	
Konservatuvarı’nın	elindeki	 ihtiyaç	 fazlası	yaylı	 sazlardan	bir	miktarını	 İstanbul	Türk	Musikisi	
Devlet	 Konservatuarı’na	 hibe	 edeceği	 yönünde	 bir	 haber	 yayımlandı.	 Habere	 göre,	
Konservatuar’ın	 saz	 ihtiyacını	 göz	 önünde	 bulunduran	 yetkililer,	 bu	 ihtiyacın	 önemli	 bir	
bölümünü,	 Ankara	 Devlet	 Konservatuvarı’nda	 ihtiyaç	 fazlası	 durumda	 bulunan	 yaylı	 sazlarla	
karşılamayı	 düşünmüşler	 ve	 Kültür	 Bakanlığı	 aracılığıyla	 girişimde	 bulunmuşlardı.	 Girişim	
neticesinde	 17	 keman,	 6	 viyola,	 3	 viyolonsel	 ve	 2	 kontrbasın	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’na	bedelsiz	olarak	verilmesi	kararlaştırılmıştı	(Sanal,	7	Nisan	1976,	s.	6).	

Yönetim	Kurulu’nun	belirlediği	miktarda	 çalgı	 için	 ödenek	 alındı	mı	 ya	da	 sözü	 edilen	hibeler	
gerçekleşti	 mi	 bilinmez	 ama	 Konservatuar	 demirbaşı	 için	 belirli	 bir	 miktar	 çalgının	 temin	
edilebilmesi	 konusunda	 piyasaya	 sipariş	 verildiğine	 ve	 kimi	 derslerde	 çalgı	 sıkıntısının	 iki	 yıl	
kadar	 devam	 ettiğine,	 Saadet	 Güldaş’ın	 anılarında	 yer	 alan	 öğrenci	 aktarımlarında	 rastlıyoruz	
(Bkz.	Güldaş,	2015,	s.	32-33).		

Yönetim	Kurulu’nun	Eğitimle	İlgili	Çalışmaları	

Konservatuar’da	verilecek	eğitimle	ilgili	çalışmalar	Yönetim	Kurulu’nun	gündemine	ilk	olarak	26	
Aralık	1975	tarih	ve	9	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	girdi.	Toplantıda,	müfredat	programı,	
sınav	esasları	ve	sınav	kurulu	konularının	Ercümend	Berker,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon	ve	
Yücel	Paşmakçı’dan	meydana	gelen	bir	komisyon	tarafından	hazırlanıp	olgunlaştırılmasına	karar	
verilmişti.	

Komisyonun	 çalışmalarının	 ardından,	 5	 Ocak	 1976	 tarih	 ve	 10	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	
toplantısında,	12	Ocak	1976	günü	yapılması	planlanan	öğrenci	kabul	sınavlarının	usul	ve	esasları	
belirleniyordu.	Ayrıca,	eğitim	programına	girecek	dersler	ile	haftalık	ders	saatlerinin	belirlenmesi	
meselesi	Geçici	Yönetmelik’in	19.	Maddesi	uyarınca	Danışma	Kurulu’nun	faaliyet	alanındaydı	ve	5	

 
52	Yönetim	Kurulu	kararının	eki	olduğu	belirtilen	liste	görülemedi.	



 121 

Ocak	1976	tarih	ve	10	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	gerekli	çalışmanın	Danışma	Kurulu	
tarafından	 yapılarak	 Yönetim	 Kurulu’na	 sunulması	 karara	 bağlanmıştı.	 Ancak,	 Danışma	
Kurulu’nda	görev	alacak	bölüm	şefleri	ve	diğer	yöneticilerin	atamaları	henüz	yapılmadığından,	
sınav	 komisyonlarında	 görev	 alan	 öğretmenlerin	 bu	 kurula	 davet	 edilerek,	 çalışmanın	 onlar	
tarafından	 yapılması	 planlanıyordu.	 Yönetim	 Kurulu’nun	 19	 Ocak	 1976	 tarih	 ve	 12	 sayılı	
toplantısında,	müfredat	programı	konusundaki	önerilerini	almak	üzere	Danışma	Kurulu’nun	20	
Ocak	1976	günü	toplantıya	çağırılmasına	ve	bölüm	şefleri	ile	diğer	yöneticiler	atanıncaya	kadar,	
sınav	 kurullarında	 görev	 alan	 öğretmenlerin	Danışma	Kurulu	Üyesi	 olarak	 davet	 edilmelerine	
karar	veriliyordu.	

Buna	 paralel	 olarak	 yeni	 ders	 yılı	 hazırlıkları	 da	 yürütülmeliydi	 ve	 eğitim-öğretime	 ilişkin	
birtakım	 kararlar	 alınmalıydı.	 Daha	 önceki	 toplantılardan	 birinde	 müfredat	 hazırlığı	 için	
görevlendirilen	komisyon	çalışmalarını	tamamlanıyor	ve	Temel	Bilimler	Bölümü,	Şan	Bölümü	ve	
Saz	Bölümleri	için	hazırlanan	ders	müfredat	programı,	4	Şubat	1976	tarih	ve	16	sayılı	Yönetim	
Kurulu	 toplantısında	 kabul	 ediliyordu.	 Yönetim	 Kurulu’nun	 16	 Şubat	 1976	 tarih	 ve	 18	 sayılı	
toplantısında,	 Geçici	 Yönetmelik’in	 18.	 maddesi	 uyarınca	 yapılması	 gerekli	 olan	 Genel	 Kurul	
toplantısının,	23	Şubat	1976	günü	saat	10.00’da	gerçekleşmesi	için	karar	alındı.	Bu	aynı	zamanda	
Konservatuar’da	gerçekleştirilen	ilk	Genel	Kurul	toplantısı	olma	özelliği	taşıyordu.		

Giriş	 sınavlarının	 tamamlanmasının	 ardından	 bölümleri	 kazanan	 öğrencilerin	 sayısı	 da	 belli	
olmuştu	ve	Yönetim	Kurulu’nun	26	Şubat	1976	tarih	ve	20	sayılı	 toplantısında,	Temel	Bilimler	
Bölümü	 öğrencileri	 için	 beş	 adet	 birinci	 sınıf	 açılmasına	 ve	 eğitimin	 saat	 8.30-20.30	 arasına	
dağıtılmasına;	bu	sınıflardan	üçünün	sabah	8.30’da,	diğer	ikisinin	ise	öğleden	sonra	saat	15.00’te	
eğitime	başlamasına;	Şan	Bölümü	öğrencileri	 için	 iki	adet	sınıf	açılmasına;	birinci	sınıfın	sabah	
saat	8.30’da,	diğer	sınıfın	ise	öğleden	sonra	saat	15.00’te	eğitime	başlamasına	ve	Saz	bölümleri	
için	 öğleden	 önce	 ve	 öğleden	 sonra	 ikili	 eğitim	 yapılmasına	 karar	 verildi.	 Toplantıda,	 Geçici	
Yönetmelik’in	13	maddesinin	1.	fıkrasına	ek	yapılarak,	Yönetim	Kurulu	kararı	ve	Bakanlık	onayı	
ile	her	yıl	yabancı	uyruklu	öğrenciler	için	belirli	bir	kontenjan	ayrılması	da	karara	bağlandı.	

Eğitim-öğretim	 başladıktan	 yalnızca	 dört	 gün	 sonra	 derslerle	 ilgili	 bazı	 güncellemelerin	
yapılmasına	ihtiyaç	duyuldu.	Yönetim	Kurulu’nun	19	Mart	1976	tarih	ve	24	sayılı	toplantısında,	
ders	 dağılım	 cetvellerinin	 uygulamada	 görülen	 ihtiyaca	 göre	 yeniden	 gözden	 geçirilmesi	
sonucunda,	bazı	derslerde	ders	saatlerinin	yeniden	tespit	edilmesi,	bazı	derslerin	birleştirilmesi	
ve	bazı	derslerin	müfredattan	kaldırılması	planlandı.	Ayrıca,	ortak	disipline	girebilecek	derslerin	
öğretim	üyelerinin	Temel	Bilimler	Bölümü	Başkanı	Nahid	Dinçer’in	çağrısı	ile	toplanarak,	eğitim	
süresine	 göre	 müfredat	 programlarını	 hazırlamaları	 ve	 tek	 ders	 öğretim	 üyelerinin	 de	 aynı	
programı	şahsen	hazırlayarak	en	kısa	sürede	Yönetim	Kurulu’na	bildirmeleri	kararı	alındı.53	

Eğitim	başlamıştı	ama	ders	yılının	ne	zaman	sona	ereceği	konusunda	bir	belirsizlik	vardı.	Zira,	
eğitim	Millî	Eğitim	Bakanlığı’na	bağlı	diğer	okullarla	aynı	zamanda	başlatılamamıştı.	19	Mart	1976	
tarih	 ve	 24	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 1975-1976	 eğitim-öğretim	 yılında	 faaliyete	
geçmek	 üzere	 kurulan	 Konservatuar’ın	 bina	 onarımı,	 atamalar	 ve	 diğer	 kuruluş	 işlemleri	
nedeniyle	1975	senesi	içerisinde	eğitime	fiilen	başlayamaması,	başlangıç	tarihinin	8	Mart	1976	
gününe	ertelenmesi	ve	gecikmede	öğrencilerin	kusurunun	bulunmaması	göz	önüne	alınarak,	20	
Mayıs	 1976’da	 sona	 ermesi	 gereken	 eğitimin	 aralıksız	 olarak	 8	 Temmuz	 1976’ya	 kadar	
sürdürülmesi	 suretiyle,	1975-1976	yılı	 eğitim-öğretim	programının	 tam	olarak	uygulanmasına	

 
53	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nda,	Millî	Eğitim	Bakanlığı	Talim	ve	Terbiye	Dairesi’nin	2	Haziran	1976	
tarih	ve	275	sayılı	kararıyla	kabul	edildiği	belirtilen	program,	bu	çalışması	sonucunda	ortaya	çıkan	program	olmalıdır.	
Zira	raporda,	Temel	Bilimler	Bölümü	için	iki	yıllık,	Saz	Bölümleri	için	üç	yıllık	ve	Şan	Bölümü	için	dört	yıllık	program	
düzenlendiğinden	ve	haftalık	ders	dağılım	çizelgelerinin	bu	raporun	ekinde	yer	aldığından	söz	edilir	ki	(Danışma	Kurulu	
Raporu,	1978,	s.	2-3),	bu	da	Talim	ve	Terbiye	Dairesi	kararına	ilişik	çizelgelerle	paralellik	arz	eder.	Bununla	birlikte,	
karar	metninde	bu	çizelgelerin	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürlüğü’nün	18	Mart	1976	tarih	ve	10098	sayılı	yazısı	ile	
Talim	ve	Terbiye	Dairesi’ne	intikal	ettirildiğinden	söz	edilmesi	de	kuşkuyla	karşılanabilir.	1	sayfa	karar	metni	ve	6	sayfa	
çizelgeden	 oluşan	 Talim	 ve	 Terbiye	 Dairesi	 kararının	 kopyası,	 Prof.	 Ercümend	 Berker	 &	 Prof.	 Ş.	 Şehvar	 Beşiroğlu	
Kütüphanesi,	Arşiv	ve	Dokümantasyon	Merkezi’ndeki	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu’nda	incelenebilir	durumdadır.	
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karar	verilmişti.	Ancak,	Yönetim	Kurulu’nun	aldığı	bu	kararın	uygulanabilmesi	için	Millî	Eğitim	
Bakanlığı’nın	onay	vermesi	gerekiyordu.	

31	 Mayıs	 1976	 tarih	 ve	 32	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 ders	
planında	yer	alan	Türk	Halk	Musikisi	derslerinin	içeriğine	yönelik	bir	çalışma	yapılması	gündeme	
geldi.	 İstişareler	 neticesinde	 konunun	 14	 Haziran	 1976	 günü	 yapılacak	 Yönetim	 Kurulu	
toplantısında,	Nida	Tüfekçi	ve	Adnan	Ataman’ın	katılımlarıyla	tekrar	görüşülmesine	karar	verildi.	
Belirtilen	 tarihte	 yapılan	 34	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü’nde	
ortak	sisteme	dayalı	Türk	musikisi	nazariyatına	ilave	olarak	esas	meslek	çalgıları	dışında,	Sanat	
Musikisi	ve	Halk	Musikisi	bilgilerinin	eşit	olarak	eğitim	programına	alınması	kararlaştırıldı.	

Bu	 arada,	 ders	 yılının	 sona	 ereceği	 tarihle	 ilgili	 beklenen	 cevap,	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’ndan	
gönderilen	 1	 Haziran	 1976	 tarih	 ve	 18920	 sayılı	 yazı	 ile	 verildi.	 7	 Haziran	 1976	 günü	 33.	
toplantısını	 yapan	 Yönetim	 Kurulu,	 gelen	 yazıya	 uygun	 olarak;	 1975-1976	 eğitim-öğretim	
dönemine	 9	 Temmuz	 1976	 Cuma	 akşamı	 son	 verilmesine,	 10-18	 Temmuz	 1976	 tarihleri	
arasındaki	sürenin	sınavlara	hazırlık	süresi	olarak	tespitine	ve	sınavların	19	Temmuz	1976’dan	6	
Ağustos	1976	Cuma	akşamına	kadar	tamamlanmasına	oy	birliği	ile	karar	verdi.	

21	Haziran	1976	tarihinde	yapılan	35	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Sanat	Musikisi	ve	Halk	
Musikisi	 alanında	 verilecek	 eğitimin	 esaslarını	 ve	 uygulama	 programını	 tespit	 etmek	 üzere	 5	
Temmuz	1976	Pazartesi	günü	geniş	katılımlı	bir	 toplantı	yapılması	gündeme	geldi.	Buna	göre,	
yapılacak	toplantıda	Yönetim	Kurulu	üyelerine,	Danışma	Kurulu	üyeleri	ve	Halil	Aksoy,	Demirhan	
Altuğ,	Adnan	Ataman,	Kemal	İlerici,	Cevdet	Kozanoğlu,	Nida	Tüfekçi	ve	Necdet	Varol’dan	oluşan	
uzman	 ve	 sanatçıların	 da	 iştirak	 etmesi	 planlanıyordu.	 Konunun	 detayları	 belirlenen	 günde	
yapılan	toplantıda	ortaya	çıktı.	

5	Temmuz	1976	tarih	ve	37	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısının	gündeminde,	Türk	Halk	Musikisi	
eğitim	esaslarının	tespit	edilmesi	vardı.	Ercümend	Berker,	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	
Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Neriman	 Tüfekçi	 ve	 Alâeddin	 Yavaşca’dan	 oluşan	 Yönetim	 Kurulu	
üyelerinin	yanı	sıra	Halil	Aksoy,	Demirhan	Altuğ,	Kemal	İlerici,	Haydar	Sanal,	Nevzat	Sümer,	Nida	
Tüfekçi	ve	Necdet	Varol	da	toplantıya	katılan	isimler	arasındaydı.	Kurulun	inceleme	ve	istişaresi	
sonucunda,	Konservatuar’da	okutulan	Türk	Halk	Musikisi	 eserlerinin	notalarındaki	değiştirme	
işaretlerinin	tespit	ve	uygulanmasına	yönelik	birtakım	kararlar	alındı.	

Toplantıda	 öncelikli	 olarak,	 Türk	 Sanat	 Musikisi	 ile	 Türk	 Halk	 Musikisi’nin	 esasta,	 temelde,	
kaynakta	ve	tonal	sistemde	bir	olduğunun	tespitine	oy	çokluğu	ile	karar	verildi.	Bu	karara	kurul	
üyelerinden	 yalnızca	 Yücel	 Paşmakçı	 itiraz	 ediyor;	 tonal	 sistemde	 farklar	 bulunduğunu	 ve	 bu	
farkların	henüz	tespit	edilmediğini	belirtiyordu.	Öte	yandan,	Konservatuar’daki	uygulamalar	için	
Türk	Sanat	Musikisi	ve	Türk	Halk	Musikisi	notasyon	sisteminin	birleştirilmesine	ve	Türk	Sanat	
Musikisi’nde	 olduğu	 gibi	 Türk	 Halk	 Musikisi	 eserlerinin	 notaya	 alınmasında	 da	 Arel-Ezgi	
sistemindeki	 değiştirme	 işaretlerinin	 uygulanmasına	 oy	 çokluğu	 ile	 karar	 verildi.	 Bu	 karara,	
Kemal	 İlerici,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	 Tüfekçi,	 Yücel	 Paşmakçı	 ve	 Muharrem	 Ergin	 muhalefet	
ederken;	Demirhan	Altuğ	çekimser	kalıyordu.		Bununla	birlikte,	Konservatuar’da	Türk	Musikisi	
Nazariyatı	ve	Solfeji	derslerine	esas	olan	Arel-Ezgi	sistemindeki	24	perdenin	dışında,	Türk	Halk	
Musikisi’ne	mahsus	perdeler	için	sırf	o	sesleri	göstermeye	yarayan	özel	transkripsiyon	işaretleri	
olarak,	rakamlı	diyez	ve	bemol	işaretlerinin	kullanılabileceğine	oy	çokluğu	ile	karar	verilmişti.	

Ortaya	 çıkan	 tablo,	 Konservatuar	 eğitiminde	 kullanılacak	 olan	 Türk	 Halk	Musikisi	 eserlerinin	
transkripsiyonlarındaki	değiştirici	işaretlerin	ihtiyaca	yönelik	olarak	belirlenmesini	öngörüyor	ve	
halk	 musikisi	 çevrelerinin	 uzun	 zamandır	 kullanmakta	 olduğu	 komaları	 rakamlarla	 gösterme	
biçimini	temelde	reddediyordu.	Bu	kararın	verilmesinde,	Türk	Sanat	Musikisi	alanında	faaliyet	
gösteren	üyelerin	 çoğunluğu	 teşkil	 etmesi	 etkili	 oluyor	ve	bir	 yönüyle,	 halk	musiki	 eğitiminde	
Arel-Ezgi	 sistemindeki	 değiştirici	 işaretlerin	 kullanılması	 dayatılıyordu.	 Demirhan	 Altuğ	 bu	
kararda	 da	 çekimser	 oy	 kullanmıştı.	 Ancak,	 Neriman	 Tüfekçi	 ve	 Yücel	 Paşmakçı	 karara	 sözlü	
olarak	muhalefet	 ederken,	 Kemal	 İlerici	 ve	 Nida	 Tüfekçi	 itirazlarını	 Ercümend	 Berker’e	 yazılı	
olarak	ilettiler.	
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Kemal	 İlerici,	 Arel-Ezgi	 sisteminin	halihazırda	kendi	 içerisinde	 sorunlar	 barındırdığını	 ve	halk	
musikisi	 eserlerinin	 derleme	 ve	 notaya	 almaya	 bağlı	 problemlerinin	 henüz	 çözülmediğini	
belirtiyor;	 iki	 sistemin	 bir	 arada	 kullanılmasının	 zararlarını	 aktarıyordu.	 Ayrıca,	 halk	musikisi	
uzmanlarının	 topyekûn	muhalif	olduğu	bir	konuda,	 sayı	üstünlüğüne	bağlı	olarak	ortaya	çıkan	
kararın	 yol	 açabileceği	 sorunlara	 değiniyor	 ve	 böyle	 bir	 meseleye	 oylama	 yoluyla	 çare	
bulunamayacağı	üzerinde	duruyordu.	Nida	Tüfekçi	ise,	Konservatuar’da	ihtisasa	değer	verilmesi	
gerektiğini	 vurguluyor;	 alınan	 kararı	 aceleci	 ve	 yanlış	 olarak	 nitelendiriyordu.	 İtirazlar	
neticesinde,	notasyon	sisteminin	birleştirilmesine	yönelik	girişim	sonuçsuz	kaldı.	

Ders	yılının	sonuna	yaklaşılmıştı.	Haydar	Sanal,	23	Haziran	1976	günü	Orta	Doğu	gazetesindeki	
“Musikî”	 sayfasına	 dönem	 sonu	 programıyla	 ilgili	 bilgileri	 taşıyordu.	 Yayımladığı	 haberde,	
Konservatuar’ın	Millî	Eğitim	Bakanlığı	 ile	müştereken	aldığı	bir	karar	yer	alıyor	ve	derslerin	9	
Temmuz	 1976	 Cuma	 akşamı	 sona	 ereceği	 bildiriliyordu.	 Sanal’ın	 aktardığına	 göre,	 derslerin	
bitişine	 müteakip	 on	 günlük	 ara	 verilecek	 ve	 bu	 aradan	 sonra,	 19	 Temmuz-6	 Ağustos	 1976	
tarihlerinde	sınavlar	yapılacaktı	(Sanal,	23	Haziran	1976,	s.	6).	

Çok	geçmeden	sınavlarda	uygulanacak	esasları	belirleyen	yönetmelik	de	resmiyet	kazandı.	Talim	
ve	 Terbiye	 Kurulu’nun	 5	 Temmuz	 1976	 tarih	 ve	 298	 sayılı	 kararı	 uyarınca,	 Millî	 Eğitim	
Bakanlığı’nın	26	Temmuz	1976	tarih	ve	1893	sayılı	Tebliğler	Dergisi’nde	ve	8	Temmuz	1976	tarih	
ve	15640	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	“Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Sınıf	Geçme	ve	
İmtihan	 Geçici	 Yönetmeliği”	 ile	 Konservatuar’da	 yürütülecek	 sınavlara	 dair	 uygulama	 esasları	
yürürlüğe	girmişti	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	289-292;	Resmî	Gazete,	1976,	s.	8-10).54	

9	Temmuz	1976	tarih	ve	38	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	12	Temmuz	1976	günü	yapılması	
planlanan	 Genel	 Kurul	 için	 gündem	 belirleniyordu.	 Toplantıda	 alınan	 karar	 uyarınca,	 Genel	
Kurul’da	öğrencilerin	devamsızlık	ve	disiplin	durumları	ele	alınacak;	1976-1977	eğitim-öğretim	
yılı	 için	 yeni	 bölüm	 açılması,	 metot,	 öğretim	 programları	 ve	 kültür-sanat	 uygulamaları	
tartışılacak;	 kontenjanlar	 ve	 yapılacak	 sınavların	 usul	 ve	 esasları	 belirlenecek	 ve	 müfredata	
yabancı	dil	derslerinin	eklenmesi	konusu	gündeme	getirilecekti.	İlerleyen	günlerde,	Haydar	Sanal,	
Ercümend	Berker	 başkanlığında	planlandığı	 gibi	 gerçekleştirilen	Genel	Kurul	 toplantısını	Orta	
Doğu	gazetesindeki	“Musikî”	sayfasına	taşımış	ve	toplantıda	karara	bağlanan	konularla	ilgili	25	
maddeden	 oluşan	 bir	 liste	 yayımlamıştı.	 Sanal’ın	 yayımladığı	 listeye	 göre	 Genel	 Kurul	
toplantısında	alınan	kararlar	şunlardı	(Sanal,	28	Temmuz	1976,	s.	6):	

“1.	Devamsız	öğrencilerin	durumu	

2.	Piyano,	org	ve	arp	bölümü	açılması	

3.	Hazırlık	sınıflarında	Esas	Meslek	Çalgısı	derslerinin	artırılması	

4.	Temel	Bilimler	Bölümü	giriş	sınavları	baraj	puanı	

5.	Disiplin	esaslarının	her	bölüme	göre	ayrı	düzenlenmesi	

6.	Kabul	sınavı	adaylarından	istenecek	öğrenim	belgeleri	

7.	Esas	Meslek	Derslerinin	başlatan	öğretmen[l]e	bitirilmesi	

9.	1976-77	öğrenci	Kontenjanı	

10.	Yardımcı	Meslek	Çalgıları	derslerinde	denge	

11.	Enstrüman	yapım	bölümü	açılması	

12.	Piyanonun	yardımcı	ders	olması	

13.	Solfej	Dersleri	

14.	Şan	Bölümü	Edebiyat	Dersi	haftalık	ders	saati	

 
54	 Orta	 Doğu	 gazetesinde	 yönetmeliğin	 yürürlüğe	 girmesiyle	 ilgili	 bir	 haber	 yayımlanmış	 ve	 yönetmelik	 uyarınca	
sınavların	uygulama	esasları	hakkında	bilgi	verilmişti	(Sanal,	14	Temmuz	1976,	s.	6)	
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15.	Teorik	ve	uygulamalı	dersler	arasında	koordinasyon	

16.	Şan	Bölümü	Millî	Dans	derslerinin	kaldırılması	

17.	Genel	Solfej	ders	adının	Batı	Müziği	Solfeji	olarak	değiştirilmesi	

18.	Şan	Bölümüne	Repertuar	ve	Vurma	Saz	dersleri	konulması	

19.	Uygulama	toplulukları	kurulması	

20.	Tecrübî	Fonetik	Laboratuarı	kurulması	

21.	Kitaplık,	nota	kütüphanesi,	arşiv	kurulması	

22.	Film	merkezi	kurulması	

23.	Saz	ve	Solfej	metodları	ile	ders	kitaplarının	hazırlanması	

24.	Enstrüman	Bilgisi	dersinin	devresinin	tayini	

25.	Geçici	yönetmeliğin	uygulanması	v.b…”	

Genel	Kurul	toplantısında	Konservatuar	öğrencilerinin	en	az	bir	yabancı	dil	öğrenmeleri	gerektiği	
konusunda	 mutabık	 kalınmıştı.	 Ancak,	 hangi	 dillerin	 eğitim	 planlarına	 ekleneceği	 Yönetim	
Kurulu’nun	 2	 Ağustos	 1976	 tarih	 ve	 41	 sayılı	 toplantısında	 netleşti.	 Alınan	 karar	 uyarınca,	
Konservatuar’da	İngilizce,	Fransızca,	Almanca,	İtalyanca,	Arapça,	Farsça	ve	Rusça	dillerinden	en	
az	biri	öğretilecek	ve	bu	öğretimden	azami	verim	elde	etmek	üzere	Konservatuar	bünyesinde	bir	
Yabancı	Diller	Okulu	kurulması	konusunda	Bakanlık’a	başvurulacaktı.	

Bu	 arada,	 yeni	 ders	 yılı	 için	 alınacak	 öğrenci	 adaylarını	 çekmek	 ve	 halkı	 bilgilendirmek	üzere	
Konservatuar’ın	tanıtımıyla	ilgili	faaliyetler	de	yapılıyordu.	Sözgelimi,	Cumhuriyet	gazetesinde	yer	
alan	 bir	 bilgiye	 göre,	 Konservatuar	 Başkanı	 Ercümend	Berker	 ile	 öğretim	 üyelerinden	Necdet	
Varol,	19	Ağustos	1976	günü	yayımlanacak	bir	televizyon	programında	Konservatuar’ın	kuruluşu	
hakkında	bir	 sohbet	gerçekleştireceklerdi.	Programda	gösterilmek	üzere,	Konservatuar’la	 ilgili	
belgesel	bir	film	de	hazırlanmıştı	(Bkz.	Cumhuriyet,	19	Ağustos	1976,	s.	6).	

	
İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	2.	Genel	Kurul	toplantısından	bir	görüntü	(Sanal,	28	Temmuz	1976,	s.	

6)	
Diğer	yandan,	yönetmelik	gereği	yeni	ders	yılı	başında	yapılması	gereken	Genel	Kurul	toplantısı	
ilerleyen	günlerde,	8	Ekim	1976	tarihinde	gerçekleşti.	Toplantıda,	daha	önce	alınan	kimi	kararlar	
masaya	yatırılıyor	ve	eğitimi	verilen	çalgılar	yeniden	görüşülüyordu.	8	Ekim	1976	tarih	ve	3	sayılı	
Genel	 Kurul	 toplantısında	 alınan	 kararlar	 uyarınca,	 Konservatuar’da	 öğretilmekte	 olan	 ya	 da	
öğrencilerin	tercih	edebileceği	durumda	bulunan	çalgıların	listesi	iki	yıl	kadar	sonra	hazırlanacak	
olan,	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nda	yer	aldı.	Listede	isimleri	bulunun	çalgılar	
şunlardı	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	3):55	

 
55	Raporda	piyano,	org	ve	harp	çalgılarının	esas	veya	yardımcı	meslek	çalgısı	olarak	eğitim	planlarına	dahil	edilmesi	
konusunda	incelemelerin	devam	ettiği	belirtilir	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	4)	
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Yaylı	Sazlar:	Keman,	viyola,	viyolonsel,	kontrbas,	kemençe,	Karadeniz	kemençesi,	rebap;	

Mızraplı	Sazlar:	Tambur,	kanun,	ud,	lavta,	bağlama,	tar;	

Nefesli	Sazlar:	Ney,	flüt,	klarnet,	obua,	mey,	zurna,	dilli	kaval;	

Vurma	 Sazlar:	 Kudüm,	 bendir,	 mazhar,	 def-daire,	 halile,	 nakkare,	 kös,	 davul,	 timpani,	
büyük	davul,	trampet,	simbal,	büyük	zil,	gong,	üçgen,	ksilofon,	kamçı.	

İlerleyen	günlerde	esas	meslek	 çalgısı	 olarak	kemanı	 seçen	öğrencilerle	 ilgili	 bir	düzenlemeye	
ihtiyaç	duyuldu.	Yönetim	Kurulu’nun	27	Ekim	1976	tarih	ve	48	sayılı	toplantısında	alınan	karar	
uyarınca,	 Konservatuar’un	 bütün	 bölümlerinde	 ana	 meslek	 çalgısı	 olarak	 kemanı	 seçen	
öğrencilerin	 ilk	yıl	Batı	musikisi	keman	öğretmeninden	derse	başlamaları	ve	buna	 ilave	olarak	
ikinci	yıldan	itibaren	Türk	Musikisi	keman	öğretmeninden	de	ders	almaları	gündeme	geliyordu.	
Alınan	bu	karar	uyarınca	ders	programında	da	bir	değişiklik	yapılması	öngörülmüştü.	Kısa	bir	
süre	sonra,	3	Kasım	1976	tarih	ve	49	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	bu	düzenlemenin	bir	
benzeri	 viyolonsel	 öğrencileri	 için	 de	 devreye	 alındı.	 Bu	 arada,	 Keman	 Öğretim	 Üyesi	 Ayhan	
Turan,	 Yönetim	 Kurulu’na	 verdiği	 bir	 dilekçe	 ile	 keman	 derslerinde	 Suzuki	 metodunun	
uygulanmasını	teklif	ediyordu.	Aynı	toplantıda	bu	konuyu	da	istişare	eden	Yönetim	Kurulu,	Suzuki	
metodunun	1976-1977	döneminde	“küçük	öğrencilere”56	deneme	mahiyetinde	uygulanabileceği	
yönünde	karar	aldı.57	

10	 Kasım	 1976	 tarih	 ve	 50	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 müfredatların	 hazırlanması	
konusu	 yeniden	 gündeme	 geldi.	 Bu	 defa,	 tecrübe	 ve	 ihtiyaçlar	 göz	 önünde	 bulundurularak	
müfredat	programları	 ile	eğitim	sürelerinin	yeniden	düzenlenmesi	 için	Muharrem	Ergin,	Nahit	
Dinçer,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	 Tüfekçi,	 Nevzat	 Sümer,	 Cahit	 Atasoy,	 Güher	 Güney	 ve	 Necdet	
Varol’dan	oluşan	bir	komisyonun	görevlendirilmesine	karar	veriliyordu.	

MÜNİR	NURETTİN	SELÇUK’UN	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARINDAKİ	DERSİ	

	
Münir	Nurettin	Selçuk,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nda…	(Sanal,	23	Haziran	1976,	s.	6)	

Bir	müddet	 önce,	 rahatsız	 olan	Münir	 Nurettin	 Selçuk’un	 iyileşmeğe	 yüz	 tuttuğunu	 ve	 çektiği	 hastalıktan	 ifakat	
bulduğunu	memnuniyetle	öğrenmiştik.	

Münir	 Nurettin	 Selçuk	 öğretim	 üyesi	 olarak	 dâvet	 olunduğu	 İst.	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	
Nişantaşı’ndaki	 binasına	 ilk	 defa	 gelecek	 ve	 ilk	 dersini	 verecekti.	 14	 Haziran	 1976	 Pazartesi	 günü	 saat	 18.00	
civarında	Konservatuar’da	bu	olay	bekleniyordu.	Yönetim	Kurulu’ndan	Başkan	Ercümend	Berker,	Neriman	Altındağ	
Tüfekçi,	 Prof.	 Dr.	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Dr.	 Alâeddin	 Yavaşca,	 Yücel	 Paşmakçı	 ve	 Cahit	 Atasoy	 ile	
musikişinas,	 öğretmen	 ve	 idareci	 olarak	Adnan	Ataman,	Dr.	 Selahattin	 İçli,	 Serdar	Öztürk	 ve	Nahit	Dinçer	 hazır	
bulunuyorlardı.	

 
56	Konservatuar’la	ilgili	kaynaklarda,	“küçük	öğrenciler”	olarak	zikredilen	isimlerin	kimler	olduğuna	yönelik	bilgi	elde	
edilememiştir.	Ancak,	Saadet	Güldaş’ın	anıları	arasında,	Ayhan	Turan’ın	Zeynep	Yılmaz,	Cihat	Aşkın,	Hakan	Şensoy	ve	
dönem	arkadaşlarını	Suzuki	metoduyla	yetiştirdiği	ifade	edilmektedir	(Güldaş,	2015,	s.	75).	
57	20	Şubat	1978	tarih	ve	99	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Ayhan	Songar	tarafından	bir	süredir	uygulanmakta	
olan	Suzuki	metodunun	sonuçlarını	öğrenmek	üzere,	öğrencilerin	belirlenen	gün	ve	saatte	Konservatuar	Başkanlığı’nda	
hazır	bulunmalarına	karar	verildiği	görülür.	
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Saat	19.00’da	Konservatuarın	bahçesinde	otomobilden	inen	üstad,	Hakkı	Demirci	ve	Dr.	Alâeddin	Yavaşca’nın	 iki	
taraftan	koltuklaması	ile	yavaş	yavaş	merdivene	doğru	yürütülmekte	idi.	Bu	anda	Konservatuar	Başkanı	Ercümend	
Berker	de	yetişerek	Selçuk’un	giriş	merdivenlerini	çıkmasına	yardımcı	oldular.	Üstad	merdiven	sahanlığına	varınca	
birikmiş	 olan	 karşılayıcıların	 sayın	 başkan	 tarafından	 üstada	 takdimi	 ve	 onların	 bu	 büyük	 san’atkârın	 elini	
öpmelerine	 şahit	olduk.	Münir	Nurettin	ancak	 iki	 yanındakilerin	desteklemesi	 ile	ayakta	durabiliyor.	Başı	 ise	 iki	
omuzu	 arasında	 dik	 durmayıp	 önüne	 bakıyor.	 Fakat	 zihni	 ve	muhayyilesi	 yerli	 yerinde.	 Sıra	 bana	 gelip	 takdim	
olunduğumda	iltifat	edip	ağzından	‘ism-i	âlîlerini	işitiyorum’	kelimeleri	döküldü.	Ben	de	o	sırada	elini	öperek	hürmet	
resmini	 yerine	 getirdim.	 Bu	 suretle	 kendileri	 hakkında	 bir	 süredir	 san’atçı	 yazar	 olarak	 devam	 eden	
münasebetlerimiz	bu	sevgi	ve	hürmetle	noktalanmış	oldu.	

Yarım	 saat	 kadar	 Başkanlık	 ve	 Öğretmenler	 Odası	 olarak	 kullanılan	 salonda	 istirahat	 ettiler.	 Burada	
Konservatuarımız	hakkında	kendisine	bilgi	verildi	ve	bir	çay	ikram	olundu.	Konuşmaları,	ancak	yanında	bulunan	
tarafından	 işitilecek	derecede	bir	mırıltıyı	 andırıyor.	Buradan	hâzırûnla	hep	birlikte	Temel	Bilimler	Bölümü	1	F	
sınıfına	gidildi.	Konservatuar	öğretimi	sabah	ve	akşam	iki	devrede	yapıldığı	 için	bu	saatlerde	ders	vardı.	Burada	
Konservatuar	Başkanı	Berker	tarafından	Münir	Nurettin	Selçuk	öğrencilere	takdim	edildi	ve	Dr.	Alâeddin	Yavaşca	
tarafından	öğrencilere	meşk	edilen	bir	şarkı	dinletildi.	Öğretmen	masasına	oturtulan	Selçuk	bir	konuşma	yaptı.	Bu	
konuşma	da	ne	yazık	ki	en	ön	sıralarda	oturan	bir	iki	öğrenci	tarafından	işitilebildi.	Elimizde	bir	teyp	bulunmayışı	
bu	 anlara	 ait	 bir	 daha	 elde	 edilmesi	 imkânsız	 olan	 izlenimlerin	 havaya	 uçmasına	 sebep	 oldu.	 Üstad	 daha	 sonra	
tegannî	 etmek	 isteğinde	bulundu.	Hicaz	bir	 eserden	 sonra,	 Zaharya’nın	 ‘Düşmesin	Miskin	Gönüller	Zülf-i	Anber-
Bûlere’	 hicaz	 bestesini	 hafif	 bir	 sesle	 terennüm	 etti.	 Öğrencilerden	 biri	 arkadaşlarına	 tercüman	 olarak	 Münir	
Nurettin	Selçuk	hakkındaki	duygularını	ve	ileride	de	kendilerini	öğretmen	olarak	aralarında	görmek	istediklerini	arz	
etti.	Selçuk	burada	öğretmen	defterini	ve	yoklama	cetvelini	imzaladı.		

Sınıfta	ve	daha	evvel	öğretmenler	odasında	çok	samimî	konuşmalar	cereyan	etti.	Sınıfta	ve	sınıf	haricinde	tek	olarak	
öğrencilerle	ve	hazır	bulunanlar	muhtelif	resimler	çekildi	ve	bu	günün	hatırası	fotoğraflarla	tespit	olundu.	

Selçuk,	 geldiği	 gibi	 ayni	 ihtimam	 ve	 ihtiramla	 otomobile	 kadar	 götürülerek	 uğurlandı.	 Böylece	 Selçuk’un	
memleketimizdeki	tegannî	san’atının	en	yüksek	temsilcisi,	hoca	ve	bestekâr	olarak	Türk	Musikisi’ne	yaptığı	hizmetin	
unutulmadığı,	bu	kadirşinaslık	gününde	sade	ve	samimî	bir	törenle	yapılan	bu	sembolik	ilk	derste	ifade	edilmiş	oldu.	

Haydar	Sanal	

Orta	Doğu,	23	Haziran	1976	Çarşamba,	s.	6,	8.	

1976-1977	Eğitim-Öğretim	Yılı:	Yetenek	Sınavları,	Kurullar,	Kararlar	

1976-1977	 eğitim-öğretim	 yılında	 Konservatuar’a	 alınacak	 öğrenciler	 için	 kontenjanların	
belirlenmesi	konusu,	12	Temmuz	1976	günü	yapılan	Genel	Kurul’da	görüşülmüş	ve	19	Temmuz	
1976	tarih	ve	39	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	yeniden	incelenmişti.	Yönetim	Kurulu’nun	2	
Ağustos	1976	tarih	ve	41	sayılı	toplantısında,	Konservatuar’a	150	yeni	öğrenci	alınmasına	karar	
verildi.	 150	 kişilik	 bu	 kontenjanın	 50’si	 Temel	 Bilimler	Bölümü,	 60’ı	 Saz	Bölümü	 ve	 20’si	 Şan	
Bölümü’ne	alınacak	öğrenciler	için	ayrılıyordu.	Kalan	kontenjanın	10’u	Kıbrıslı	Türklerin	ve	10’u	
da	yabancı	uyrukluların	alınması	için	kullanılacaktı.	Saz	Bölümü’ne	ayrılan	60	kontenjan,	eğitimi	
verilen	çalgılar	arasında	2	ilâ	10	arasında	değişen	sayılarda	pay	ediliyordu.	

Giriş	 sınavlarının	 uygulama	 esasları,	 Yönetim	 Kurulu’nun	 7	 Eylül	 1976	 tarih	 ve	 42	 sayılı	
toplantısında	 netleşti.	 Toplantıda	 alınan	 kararlara	 göre,	 sınavlar	 ilk	 defa	 iki	 aşamalı	 olarak	
gerçekleşecek	ve	eleme	sınavında	başarı	gösteren	adaylar	kesin	kabul	sınavına	alınacaktı.	Eleme	
sınavları	beşer	kişilik	iki	komisyon	tarafından	yürütülecek,	Temel	Bilimler	Bölümü	ile	Şan	ve	Saz	
bölümlerinin	 sınavları	 bu	 iki	 ayrı	 komisyon	 tarafından	 yapılacaktı.	 Kesin	 kabul	 sınavında	 ise,	
eleme	 sınavındaki	 komisyonların	 birleştirilmesi	 suretiyle	meydana	 getirilen	 tek	 bir	 komisyon	
görev	alacaktı.	

Temel	Bilimler	Bölümü’nün	eleme	sınavını	 yapmak	üzere	görevlendirilen	komisyonda	Cüneyd	
Orhon,	Neriman	Tüfekçi,	 Cahit	Atasoy,	Nevzat	 Sümer,	Demirhan	Altuğ,	Haydar	 Sanal	 ve	Mutlu	
Torun;	 Şan	 ve	 Saz	 bölümlerinin	 eleme	 sınavlarında	 ise,	 Bekir	 Sıtkı	 Sezgin,	 Güher	Güney,	Nida	
Tüfekçi,	Niyazı	Sayın,	Tülin	Yakarçelik,	Erol	Deran	ve	Sadun	Aksüt’ün	yer	almasına	karar	verildi.	
50	puan	alan	adayların	başarılı	kabul	edileceği	eleme	sınavlarında,	adaylar	%	40	duyum,	%	40	
ritim	ve	%	20	oranında	saz	yeteneği	gözetilerek	değerlendirilecekti.	Kesin	kabul	sınavında	 ise,	
adayların	meslekî	yetenekleriyle	birlikte	zekâ,	refleks	ve	fikir	seviyelerini	ölçen	bir	mülakat	da	
gerçekleştirilecekti	 ve	 bu	 sınavda	 adayların	 başarılı	 kabul	 edilebilmesi	 için	 60	 puan	 barajını	
geçmeleri	gerekiyordu.	Eleme	sınavlarının	16	Eylül	1976	Perşembe	günü,	kesin	kabul	sınavları	
ise	22	Eylül	1976	Çarşamba	gününden	itibaren	yapılması	planlandı.	
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1976-1977	Eğitim-Öğretim	yılı	giriş	sınavı	için	gazetelere	verilen	ilan	(Cumhuriyet,	9	Ağustos	1976,	s.	6)58	

29	Eylül	1976	tarih	ve	45	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	kesin	kabul	sınavlarında	başarılı	
olan	 adayları	 ilgilendiren	 düzenlemeler	 yapılıyordu.	 Alınan	 kararlar	 arasında,	 Temel	 Bilimler	
Bölümü’nde	başarı	puanının	80	olarak	tespit	edilmesi;	Saz	ve	Şan	bölümlerine,	Kıbrıslı	Türklere	
ve	yabancı	uyruklu	adaylara	ayrılan	kontenjanların	dolmaması	nedeniyle,	Temel	Bilimler	Bölümü	
kontenjanının	88,	 Saz	Bölümü	kontenjanının	34,	 Şan	Bölümü	kontenjanının	9	 ve	nihai	 (genel)	
kontenjanın	131	olarak	tespitine	karar	veriliyordu.	Ayrıca,	Temel	Bilimler	Bölümü	sınavlarında	
78	ve	79	puan	alan	adayların	yedek	listeye	alınmalarına	ve	bunlar	arasındaki	sıralamanın,	eleme	
ve	 kesin	 kabul	 sınavlarında	 aldıkları	 puanların	 ortalamasına	 göre	 ve	 eşitlik	 halinde	 ise	 kayıt	
sıralamasına	göre	yapılması	kararlaştırılıyordu.	

1976-1977	eğitim-öğretim	yılı	içerisinde,	eğitimle	ilgili	işleri	iyileştirmeye	yönelik	olarak	ilk	defa	
uygulanacak	 bazı	 düzenlemeler	 devreye	 alınıyordu.	 Mesela,	 19	 Ocak	 1977	 tarih	 ve	 60	 sayılı	
Yönetim	Kurulu	toplantısında,	ders	programlarının	uygulanması	sırasında	görülen	aksaklıkları	ve	
eksiklikleri	 gidermek	 üzere,	 ilgili	 derslerin	 öğretim	 üyeleriyle	 zümre	 toplantıları	 yapılması	
kararlaştırıldı.	23	Şubat	1977	tarih	ve	64	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	ise,	Şan	Bölümü’nde	
Saz	ve	Şan	derslerinin	aynı	saatte	Sanat	Musikisi	ve	Halk	Musikisi	dallarındaki	iki	ayrı	öğretim	
üyesi	 tarafından	 yürütülmesine	 ve	 eğitim	 programının	 buna	 göre	 düzenlenerek	 her	 iki	 dalda	
öğrenim	gören	öğrencilerin	arzularına	göre	alan	seçimi	yapmalarına	olanak	tanındı.	

Yönetim	Kurulu’nun	1	Haziran	1977	tarih	ve	75	sayılı	toplantısında,	Temel	Bilimler	Bölümü	eğitim	
süresinin	4	+	1	yıl	olarak	tespitine	ve	birinci	yılın	sonunda	eleme	sınavı	koyulmasına	karar	verildi.	
Bu	 arada,	 okulun	 öğrenci	 mevcudundaki	 artış,	 belirli	 uygulamaların	 yürürlüğe	 sokulmasını	
gerekli	kılmaya	başlamıştı.	Konservatuar’da	ilk	defa	uygulanacak	olan	kayıt	yenileme	işlemiyle,	

 
58	Aynı	ilan	için	bkz.	Cumhuriyet,	10	Ağustos	1976,	s.	5;	11	Ağustos	1976,	s.	7;	Milliyet,	10	Ağustos	1976,	s.	10;	11	Ağustos	
1976,	 s.	 6;	 13	 Ağustos	 1976,	 s.	 3.	 Ayrıca,	 bu	 dönemde	 yayımlanan	 daha	 küçük	 boyuttaki	 diğer	 ilanlar	 için	 bkz.	
Cumhuriyet,	4	Eylül	1976,	s.	7;	Milliyet,	4	Eylül	1976,	s.	10.	
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okulun	ve	sınıfların	öğrenci	kontenjanlarının	tespit	edilmesi	amaçlanıyordu.	Bu	konudaki	karar,	
Yönetim	Kurulu’nun	26	Temmuz	1977	tarih	ve	80	sayılı	toplantısında	alındı	ve	bütün	öğrencilerin	
her	yıl	gerçekleştireceği	kayıt	yenileme	işleminin,	aday	öğrenci	kayıt	süresi	içerisinde	yapılması	
planlandı.	

20	Nisan	1977	tarih	ve	70	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	yıl	sonu	Genel	Kurul	toplantısının	
30	Mayıs	1977	Pazartesi	günü	saat	10.00’da	gerçekleştirilmesine	karar	verildi.	Ayrıca,	Yönetim	
Kurulu’nun	18	Mayıs	1977	tarih	ve	73	sayılı	 toplantısında,	Genel	Kurul	gündemine,	Şan	ve	Saz	
bölümü	öğrencilerinin	kesin	başarı	durumlarının	tespiti,	yaz	dönemi	sınavları	hakkında	öneriler,	
metotlar,	eğitim-öğretim	sorunları,	sanat	ve	kültür	uygulaması,	ders	programları	ve	yeni	hizmete	
girecek	birimler	gibi	konuların	alınması	kabul	ediliyordu.	

	
1976-1977	Eğitim-Öğretim	yılı	sonunda	Şan	Hazırlık	sınıfı	öğrencisi	Serhat	Sarpel’e	verilen	karne	(Serhat	Sarpel’in	

kişisel	arşivinden)	

	

Öğrencilerin	Sınıf	ve	Şubelerine	Göre	Dağılım	Çizelgesi	(1976-1977)59	

Şubeler	
Sınıflar	

A	 B	 C	 D	 E	 F	 TOPLAM	 GENEL	
TOPLAM	K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	

Temel	Bilimler	1	 9	 24	 12	 17	 4	 23	 	 	 	 	 	 	 25	 64	 89	
Temel	Bilimler	2	 6	 24	 10	 23	 10	 16	 3	 15	 6	 24	 8	 19	 43	 121	 164	

Şan	Bölümü	Hazırlık	 7	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 2	 9	
Şan	Bölümü	1	 5	 6	 1	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	 11	 17	

Saz	Bölümü	Hazırlık	 7	 9	 4	 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 11	 15	 26	
Saz	Bölümü	1	 7	 4	 4	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 11	 12	 23	
Toplam	 41	 69	 31	 59	 14	 39	 3	 15	 6	 24	 8	 19	 103	 225	 328	

	

 
59	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nun	eki…	
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Arşiv	Kurulu’nun	Çalışmaları	

13	Ekim	1976	 tarih	ve	46	sayılı	Yönetim	Kurulu	 toplantısında,	Konservatuar’da	Türk	Musikisi	
Arşivi	 meydana	 getirmek	 üzere	 çalışmalar	 yürütecek	 olan	 Arşiv	 Kurulu’nun,	 Kemal	 Batanay,	
Sadettin	 Heper,	 Cüneyd	 Orhon,	 Haydar	 Sanal,	 Münir	 Nurettin	 Selçuk,	 Nida	 Tüfekçi	 ve	 Necdet	
Varol’dan	meydana	gelmesine	karar	verildi.	1	Haziran	1977	 tarih	ve	75	sayılı	Yönetim	Kurulu	
toplantısında	 ise,	 30	Mayıs	 1977’de	 gerçekleştirilen	 Genel	 Kurul	 teklifine	 uygun	 olarak,	 Arşiv	
Kurulu’nda	 Sadun	 Aksüt,	 Lâika	 Karabey,	 Akagündüz	 Kutbay	 ve	 Yalçın	 Tura’nın	 da	
görevlendirilmesi	 kararlaştırıldı.	 Yönetim	 Kurulu’nun	 8	 Haziran	 1977	 tarih	 ve	 76	 sayılı	
toplantısında	da,	Arşiv	Kurulu’nun	yürütücüsü	olarak	Nida	Tüfekçi’nin	görevlendirilmesine	karar	
verildi.	

Alınan	 kararlara	 rağmen	Arşiv	Kurulu,	 çalışmalarına	 bir	 yılı	 aşkın	 bir	 süre	 sonra	 başlayabildi.	
Kurulun	 5	 Kasım	 1977	 günü	 gerçekleştirilen	 ilk	 toplantısında,	 Nida	 Tüfekçi,	 Sadeddin	 Heper,	
Haydar	 Sanal	 ve	 Cüneyd	 Orhon	 yer	 aldı.	 Toplantıda,	 Kurul’un	 ivedilikle	 çalışmalarına	
başlayabilmesi	için	arşiv	kart	sisteminin	temin	edilmesine	karar	verildi.	Ayrıca,	şahıslarda	veya	
müesseselerde	bulunan	her	türlü	arşiv	malzemesinin	Konservatuar	bünyesine	nakli	için	gerekli	
çalışmaların	 yürütülmesi	 ve	 bu	 hususta,	 şeyhülislâm	 ve	 bestekâr	 Ebûishakzâde	Mehmed	Esad	
Efendi’nin	 telif	 ettiği	 musikişinaslar	 tezkiresi	 Atrabü’l-Âsâr’ın	 günümüz	 alfabesine	 çevrilerek	
basılması;	Süleymaniye	Kütüphanesi’nde	bulunan	Edhem	Paşa	Koleksiyonu’na	ve	Ankara	Devlet	
Konservatuvarı’nda	 bulunan	 Nezihi	 Albayrak’a	 ait	 koleksiyona	 öncelik	 verilmek	 üzere,	
bünyesinde	bulunan	Türk	musikisi	malzemesinden	yararlanmak	hususunda	Kültür	Bakanlığı’na	
ve	 ayrıca	 TRT	 ile	 İstanbul	 Belediyesi’ne	 yazı	 yazılması;	 Gülen	 Başar’ın	 nezdinde	 bulunan,	 Udi	
Nevres	 Bey’e	 ait	 el	 yazması	 nota	 defterleri	 ile	 Sedefkâr	 Vasıf	 Bey’e	 ait	 bir	 kemençenin	 satın	
alınmak	 üzere	 Sadettin	 Heper,	 Haydar	 Sanal	 ve	 Kâmran	 Erdoğru	 tarafından	 incelenmesi	 ve	
Muharrem	 Tanca	 nezdinde	 bulunan,	 Leon	 Hancıyan’a	 ait	 altı	 adet	 el	 yazması	 defterden	
yararlanılması	konusunda	kendisiyle	temas	kurulması	karara	bağlandı.	Arşiv	Kurulu’nun	5	Kasım	
1977	tarih	ve	1	sayılı	toplantısında	alınan	bu	kararlar,	Yönetim	Kurulu’nun	12	Aralık	1977	tarih	
ve	93	sayılı	toplantısında	görüşülerek	yürürlüğe	sokuldu.	

Arşiv	 Kurulu’nun	 ilk	 toplantısını	 yaptığı	 gün,	 Yönetim	Kurulu	 toplantısı	 da	 gerçekleştirilmişti.	
Yönetim	 Kurulu’nun	 5	 Aralık	 1977	 tarih	 ve	 92	 sayılı	 bu	 toplantısında,	 Arşiv’deki	 ihtiyacın	
karşılanması	 için	 seçilen	 mikrofilm	 cihazlarının,	 Türkiye’deki	 tek	 ithalatçı	 firma	 olan	 Koç-
Bilar’dan	 satın	 alınmasına	 karar	 verildi.	 Buna	 göre,	 “1	 adet	 3M	 Data	 Recording	marka	 çekim	
kamerası”,	“1	adet	3M	500M	marka	okuma	ve	basma	cihazı”,	“1	adet	mikrofiş	adaptörü”	ve	“3	adet	
Supleman	Lenz	(3x7.400):22.200”	satın	alınmasına	karar	verildi.	Arşiv’in	ihtiyaçlarını	karşılamak	
üzere	çeşitli	makina	ve	teçhizatın	alınmasına	sonraki	dönemde	de	devam	edildi.	

Bu	 arada,	 Yönetim	 Kurulu	 da	 arşiv	 için	 satın	 alma	 ve	 hibe	 yoluyla	 materyal	 sağlamak	 üzere	
girişimlerde	bulunuyor;	çeşitli	kararlar	alıyordu.	Sözgelimi,	Yönetim	Kurulu’nun	15	Aralık	1976	
tarih	ve	55	sayılı	 toplantısında,	Safiye	Ayla	tarafından	bir	valiz	 içerisinde	satışı	 teklif	edilen	ve	
Şerif	Muhiddin	Targan’a	 ait	 olan	 ud	metodu	 ve	 egzersizlerin	 5000	TL	bedel	 karşılığında	 satın	
alınmasına	karar	verilmişti.	26	Aralık	1977	tarih	ve	95	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	da,	
İstanbul	 Üniversitesi	 Türkiyat	 Enstitüsü’nde	 yer	 alan	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel	 Türk	 Musikisi	
Kütüphanesi’nin	Konservatuar’a	devri	için	gerekli	girişimlerde	bulunulması	karara	bağlanmıştı.	
İlerleyen	 dönemde,	 gazeteci	 ve	 yazar	 Şevket	 Rado,	 Türk	 musikisi	 ile	 ilgili	 bir	 miktar	 plağı	
Konservatuar	 arşivine	 hibe	 etmiş	 ve	 Yönetim	 Kurulu’nun	 9	 Ekim	 1978	 tarih	 ve	 119	 sayılı	
toplantısında	kendisine	teşekkür	edilmesi	kararlaştırılmıştı.60	Ayrıca,	6	Kasım	1978	tarih	ve	123	

 
60	Arşiv	Kurulu’nun	belirlediği	ve	Yönetim	Kurulu’nun	satın	alınmasına	karar	verdiği	kimi	materyallerin,	2009’da	Prof.	
Ercümend	 Berker	 &	 Prof.	 Ş.	 Şehvar	 Beşiroğlu	 Kütüphanesi,	 Arşiv	 ve	 Dokümantasyon	Merkezi	 ismiyle	 faaliyete	 geçen	
merkezin	kayıtlarında	yer	almadığı	görülür.	Bu	da,	Yönetim	Kurulu	kararına	rağmen	satın	almanın	gerçekleşmediği	
anlamına	gelebilir.	Bununla	birlikte,	o	dönemde	bağış	yoluyla	Konservatuar	arşivine	girdiği	Yönetim	Kurulu	kararlarıyla	
belgelenebilen	 kimi	 materyallerin	 sözü	 edilen	 merkeze	 intikal	 etmediği	 ve	 merkezin	 kayıtlarında	 yer	 almadığı	 da	
bilinmektedir.	Sözgelimi,	Şevket	Rado’nun	bağışladığı	plaklar	ve	Handan	Aksu’nun	bağışladığı	bantlar	merkeze	intikal	
etmemiştir	 ve	 bunların	 akıbeti	 hakkında	 bilgi	 de	 yoktur	 (Güneş	 Çetinkaya	 Şerik,	 Kişisel	 Görüşme,	 3	Haziran	 2021,	
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sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Konservatuar	arşivi	için	bu	defa	kitap,	dergi	vs.	bağışlayan	
Şevket	 Rado’ya	 ve	 Münir	 Nurettin	 Selçuk’un	 konserlerini	 içeren	 bantları	 bağışlayan	 Handan	
Aksu’ya	teşekkür	edilmesine	karar	veriliyordu.61	

Arşiv’le	 ilgili	 konular	 19	 Eylül	 1978	 tarihli	Danışma	 Kurulu	 Raporu’na	 da	 yansımış	 ve	 arşivin	
kurulması	 için	 ön	 hazırlıkların	 tamamlandığı	 belirtilmişti.	 Raporda,	 arşivin	 fiziki	 koşulları	 ve	
idaresi	hakkında	aşağıdaki	açıklama	yer	alıyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	7):	

“Binamızın	 bodrum	 katında	 yangından	 en	 az	 etkilenebilecek	 taş	 bir	 bölümde	 arşiv	
malzemesini	sağlıklı	bir	biçimde	muhafaza	edecek	hareketli	çelik	dolaplardan	oluşan	bir	
konpakt	sistemi	kurulmuş,	tam	otomatik	bir	kartoteks	masası	satın	alınmış	ve	bu	hizmeti	
yürütmek	üzere	Yönetim	Kurulumuzun	13.10.1976	gün	ve	46	sayılı	toplantısında	öğretim	
üyelerimizden	Münir	Nureddin	 Selçuk,	 Sadettin	Heper,	 Kemal	 Batanay,	 Cüneyd	Orhon,	
Necdet	 Varol,	 Haydar	 Sanal	 ve	 Nida	 Tüfekçi’den	 oluşan	 bir	 kurul	 görevlendirilmiştir.	
Ayrıca	modern	bir	mikrofilm	tesisi	satın	alınmıştır.	

Bu	arada	basılı,	yazma	eserler,	plâklar,	notalar,	bandlar	gibi	arşiv	malzemesi	toplanmaya	
başlanmıştır.	

Bu	konuda	TRT	Müzik	Dairesi	Başkanlığından,	İstanbul	Radyosu	Müdürlüğünden,	Ankara	
Devlet	Konservatuarından	ve	diğer	kuruluşlardan	gördüğümüz	ilgi	ve	yardımı	teşekkürle	
anıyoruz.”	

Arşiv	Kurulu’nun	 sonraki	 toplantısı	8	Ocak	1979	günü	gerçekleştirildi.	Nida	Tüfekçi,	 Sadeddin	
Heper	 ve	Haydar	 Sanal’ın	 katıldığı	 toplantıda,	 Konservatuar	 arşivinde	 yer	 alacak	 notaların	 ilk	
kayıtlarını	 yapmak	 üzere	 prensipler	 belirleniyor	 ve	 gerekli	 olan	 malzemeler	 saptanıyordu.	
Haydar	 Sanal	 tarafından	 Türk	 Sanat	 Musikisi	 notaları	 için	 hazırlanması	 önerilen	 “Türk	 Sanat	
Musikisi	Nota	Fişi”nin	bastırılmasına	da	bu	toplantıda	karar	verilmişti.	

	
Arşiv	Kurulu	tarafından	bastırılan	nota	fişi	örneği	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	

 
İstanbul).	Bu	noktada,	ister	satın	alma	ve	isterse	bağış	yoluyla	temin	edilmiş	olsun,	söz	konusu	merkez	kurulmadan	
önce	kimi	materyallerin	etkin	bir	biçimde	muhafaza	edilmediğini	ortaya	koymaktadır.	
61	 Münir	 Nurettin	 Selçuk’un	 ses	 bantlarının	 listesi	 temin	 edilememiştir.	 Bununla	 birlikte,	 30	 Mart	 1982	 tarihli	
Cumhuriyet	gazetesinde,	Münir	Nurettin	Selçuk’un	1970’li	yıllarda	özel	olarak	hazırladığı	ve	Orhan	Telmen’e	armağan	
ettiği	55	parça	ses	bandının,	Yapı	ve	Kredi	Bankası	Genel	Müdürlüğü’nde	gerçekleşen	bir	etkinlikte	tanıtıldığı	haberi	
yer	alır.	Haberde	belirtildiğine	göre,	Alâeddin	Yavaşca	ve	Dr.	Nevzad	Atlığ’ın	da	hazır	bulunduğu	etkinlikte,	Ercümend	
Berker,	 Münir	 Nurettin	 Selçuk’un	 sanat	 yaşamını	 konu	 alan	 bir	 konuşma	 yapmıştır.	 Ayrıca,	 Selçuk’un	 hazırladığı	
bantların	halen	Yapı	ve	Kredi	Bankası	arşivinde	bulunduğundan	söz	edilir	(Bkz.	Cumhuriyet,	1982,	s.	5).	Münir	Nurettin	
Selçuk’un	Yapı	Kredi	Kültür	Sanat	Yayıncılık	AŞ	tarafından	1980	ve	1990’larda	piyasaya	sunulan	“Üstad”	isimli	longplay,	
kaset	ve	CD’lerinde	bu	arşivdeki	materyallerden	istifade	edilmiş	olmalıdır.	



 131 

Yönetim	 Kurulu,	 ilerleyen	 dönemde	 Arşiv	 Kurulu’nun	 üye	 sayısını	 çoğaltmaya	 karar	 verdi.	
Yönetim	Kurulu’nun	8	Ocak	1980	tarih	ve	3	sayılı	toplantısında,	Arşiv	Kurulu’nun	Kemâl	Batanay,	
Fikret	Değerli,	Sadeddin	Heper,	M.	Çavuşoğlu,	Cüneyd	Orhon,	Şenel	Önaldı,	Lâika	Karabey,	Arif	
Sağ,	Niyazi	Sayın,	Haydar	Sanal,	Münir	Nurettin	Selçuk,	Bekir	Sıtkı	Sezgin,	Yalçın	Tura	ve	Nida	
Tüfekçi’den	meydana	 gelmesine	 karar	 verildi.	 Yalçın	 Tura,	 Cüneyd	Orhon	 ve	Nida	 Tüfekçi	 ise	
ayrıca	Yürütme	Kurulu’nu	oluşturmak	üzere	görevlendiriliyordu.62	

Konservatuar’da	İlkokul	Açılması	Girişimi	

Yönetim	Kurulu’nun	17	Kasım	1976	 tarih	ve	51	sayılı	 toplantısında,	Konservatuar	bünyesinde	
1977-1978	 eğitim-öğretim	 yılından	 itibaren,	 4.	 ve	 5.	 sınıfları	 kapsayan	 iki	 sınıflık	 bir	 ilkokul	
açılması	 için	 teşebbüse	 geçilmesine	 karar	 veriliyordu.	 Bu	 gelişme,	 Haydar	 Sanal’ın	Orta	 Doğu	
gazetesindeki	köşesine	vakit	geçmeden	“İTMDK	İlkokul	Bölümü	Açılıyor”	başlıklı	bir	haber	olarak	
yansıyacaktı	(Sanal,	18	Şubat	1976,	s.	6).	Ancak,	Yönetim	Kurulu’nun	19	Haziran	1978	tarih	ve	
112	 sayılı	 toplantısında,	 ilkokuldan	mezun	 olan	 öğrencilerin	 Konservatuar’a	 alınması	 esasına	
itibar	 olunmasına,	 ilkokul	 4.	 ve	 5.	 sınıf	 öğrencilerinin	 alınmamasına	 ve	 ilkokul	 açılması	
teşebbüsünden	 vazgeçilmesine,	 programın	 bu	 esaslar	 dairesinde	 düzenlenmesine	 ve	
Yönetmelik’in	buna	göre	tadili	için	gerekli	girişimlerde	bulunulmasına	karar	veriliyordu.		

Konservatuar’daki	İlk	Yabancı	Araştırmacı	

Eğitimin	 ikinci	 yılı	 icra	 edildiği	 sırada,	 Japonya’dan	 Türkiye’ye	 araştırma	 yapmak	 üzere	 gelen	
Harumi	Koshiba,	Millî	Eğitim	Bakanlığı	vasıtasıyla	Konservatuar	yönetimi	ile	iletişime	geçmişti.	
Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	17	Aralık	1976	 tarih	ve	42651	 sayılı	 yazısı	üzerine	Konservatuar’da	
araştırma	yapması	için	gönderilen	Koshiba’ya	uygulanacak	programın	kendi	arzusu,	yeteneği	ve	
bilgi	seviyesi	de	dikkate	alınmak	suretiyle,	Nida	Tüfekçi	ve	Nevzat	Sümer’in	yapacağı	inceleme	ve	
verecekleri	rapordan	sonra	tespit	edilmesine	22	Aralık	1976	tarih	ve	56	sayılı	Yönetim	Kurulu	
toplantısında	karar	veriliyordu.	

Türkçe	kaynaklarda	Koshiba’nın	o	dönemde	Konservatuar’da	ne	gibi	çalışmalar	yürüttüğüne	dair	
ayrıntılı	bilgi	bulunmamakla	birlikte,	özellikle	Nida	Tüfekçi	ve	Neriman	Tüfekçi	gibi,	daha	ziyade	
halk	müziği	alanında	faaliyet	gösteren	öğretim	üyeleriyle	görüşmeler	yaptığı	düşünülebilir.	Zira,	
kimi	 kaynaklarda	 Koshiba’nın	 Tokyo	 Üniversitesi’nden	 araştırma	 için	 geldiği	 ve	 1977	 yılında	
Şanlıurfa’ya	giderek,	Tenekeci	Mahmut	Güzelgöz’den	derleme	yaptığı	ve	bu	derleme	neticesinde	
tez	yazdığı	zikredilir	(Bkz.	Akbıyık,	1992,	s.	36).	

Harumi	Koshiba,	Türkiye’deki	çalışmalarını	tamamladıktan	sonra	1977’nin	Ekim	ayında	ülkesine	
döndü	(Akbıyık,	1992,	s.	38)	ve	yaklaşık	bir	yıl	sonra,	Yönetim	Kurulu	üyelerinden	Nida	Tüfekçi	
ve	Neriman	Tüfekçi’nin	Japon	Folklor	Sanat	Derneği,	Japon	Hükûmeti	Kültür	İşleri	Müsteşarlığı	ve	
İshikawa	Vilayeti	 tarafından	24	Eylül	 1978-2	Ekim	1978	 tarihleri	 arasında	düzenlenen	 “İkinci	
Halk	 Müziği	 ve	 Dansları	 Festivali”ne	 davet	 edilmelerine	 vesile	 oldu.	 Bu	 kültürel	 kaynaşma	
ortamından	ötürü,	Ercümend	Berker	Konservatuar’da	hazırladıkları	bir	ses	bandını	Nida	Tüfekçi	
ve	Neriman	Tüfekçi	aracılığıyla	Harumi	Koshiba’ya	gönderdi.	

 
62	 Konservatuar	 evrakı	 içerisinde,	 10	 Nisan	 1980	 tarihli	 bir	 belgenin	 Yalçın	 Tura	 tarafından	 “Arşiv	 Kurulu	 adına”	
imzalandığı	görülürken,	2	Eylül	1980	tarihli	bir	başka	belgenin	yine	Tura	tarafından	“Arşiv	Kurulu	Başkanı”	sıfatıyla	
imzalandığı	 göze	 çarpar.	 Bu	 da,	 aradan	 geçen	 süre	 içerisinde	 Yalçın	 Tura’nın	 Arşiv	 Kurulu	 Başkanı	 olarak	
görevlendirildiği	anlamına	gelir.	Yalçın	Tura’nın	iş	başına	gelmesiyle	hız	kazanan	arşiv	çalışmaları,	hatırı	sayılır	bir	nota	
koleksiyonunun	 oluşturulmasına	 vesile	 olur.	 Arşiv	 Kurulu	 Başkanı	 Yalçın	 Tura	 ve	 Arşiv	 Şefi	 Fâika	 Billûr	 Güremek	
imzasıyla	Konservatuar	Başkanlığı’na	sunulan	28	Şubat	1982	tarihli	bir	raporda,	1	Mart	1981-28	Şubat	1982	tarihleri	
arasını	kapsayan	bir	yıllık	dönemdeki	faaliyetlere	yer	verildiği	görülür.	Raporda,	yalnızca	sözü	edilen	tarih	aralığına	ait	
olmak	üzere,	bestekar,	makam	ve	tür	adına	göre	tasnif	edilmiş	şekilde	18975	adet	fiş	ve	588	sayfa	kütük	yazıldığı	ve	
ayrıca	4	binin	üzerinde	perakende	notanın	fişlendikten	sonra	klasörlerine	yerleştirildiğinden	söz	edilir.	Raporda	ayrıca	
arşivin	 ihtiyaçlarında	 kullanılmak	 üzere	 çeşitli	 malzeme	 gereksinimleri	 ile	 Süleymaniye	 ve	 Topkapı	 Sarayı	 gibi	
kütüphanelerde	 bulunan	 önemli	 yazmaların	 mikrofilmlerinin	 temini	 konusunda	 girişimlerin	 başlatılması	 için	
Konservatuar	Başkanlığı’ndan	talepte	bulunulduğu	görülür.	
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Nida	ve	Neriman	Tüfekçi’nin	Japonya	seyahatine	ilişkin	konsolosluktan	gelen	izin	talebi	ve	Ercümend	Berker’in	bu	
seyahat	vesilesiyle	Harumi	Koshiba’ya	gönderdiği	mektubun	sureti	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	

(İTÜ)	

Yönetim	 Kurulu	 evrakında	 Harumi	 Koshiba’dan	 sonra	 iki	 farklı	 yabancı	 araştırmacının	 Türk	
musikisi	 ile	 ilgili	 çalışmalar	yürütmek	üzere	Konservatuar’a	başvuru	yaptığı	 görülür.	27	Nisan	
1977	tarih	ve	71	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Brezilyalı	Costa	Silva	Aranjo’nun	26	Nisan	
1977	tarihli	dilekçesi	ile	Konservatuar’da	Türk	musikisi	üzerine	ilişkin	çalışmalar	yapma	talebi	
kabul	 edilmiş	 ve	 durumun	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bildirilmesine	 karar	 verilmişti.	 Ayrıca,	
Yönetim	 Kurulu’nun	 25	Mayıs	 1977	 tarih	 ve	 74	 sayılı	 toplantısında,	 Amerikan	 uyruklu	 Harry	
Collins’in	Türk	musikisi	ile	ilgili	çalışmalar	yapma	talebi	uygun	görülmüş	ve	durumun	Bakanlık’a	
bildirilmesi	kararlaştırılmıştı.	

İTÜ	Öğrencileri	Konservatuar’da…	

1973	 senesinde	 İTÜ	 Makina	 Fakültesi	 öğrencisi	 olan	 Osman	 Simav’ın	 üniversitede	 bir	 Türk	
musikisi	 korosu	 kurmak	üzere	 başlattığı	 girişime,	 o	 dönemde	 İTÜ’nün	Hukuk	Müşaviri	 olarak	
görev	 yapan	 Av.	 Ercümend	 Berker	 de	 destek	 vermiş	 ve	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Korosu,	 üniversite	
yönetimi	 ile	 kimi	 öğretim	 üyelerinin	 olumlu	 yaklaşımları	 neticesinde	 30	 Kasım	 1974	 günü	
çalışmalarına	başlamıştı	 (Güntekin,	 2013,	 s.	 33-35).63	 İlk	 konserini	28	Mayıs	1975	günü	Sözer	
Yaşmut	 idaresinde	 veren	 koro,	 çalışmalarını	 gerçekleştirebileceği	 uygun	 bir	 mekâna	 ihtiyaç	
duyuyordu	(Güntekin,	2013,	s.	38-41).	Bu	arada,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	
Av.	Ercümend	Berker	başkanlığında	kurulması	ve	1976’nın	ilk	aylarından	itibaren	Teşvikiye’deki	
tarihî	binada	faaliyete	geçmesi,	İTÜ	Türk	Musikisi	Korosu	için	önemli	kapılar	aralayacaktı.	Mehmet	
Güntekin’in	 bildirdiğine	 göre	 koro,	 1976’nın	 ilk	 günlerinden	 itibaren	 Konservatuar	 binasında	
çalışmalara	başlamıştı	(Güntekin,	2013,	s.	41).	

 
63	Mehmet	Güntekin,	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ndeki	 ilk	Türk	Musikisi	 korosunun	1952’de	 genç	bir	 avukat	olan	
Ercümend	Berker	tarafından	kurulup	yönetildiğinden	ve	bu	koronun	1954’ten	sonra	çalışmalarına	ara	verdiğinden	söz	
eder	(Güntekin,	2013,	s.	31).	İTÜ’deki	musiki	çalışmaları,	Osman	Simav’ın	girişimiyle	1973	yılında	kurulan	İTÜ	Türk	
Musikisi	Korosu	ve	1977’de	faaliyete	başlayan	İTÜ	Müzik	Merkezi	hakkında	ayrıntılı	bilgi	edinmek	için	bkz.	Güntekin,	
2013.	
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Bu	arada,	Haydar	Sanal	tarafından	Orta	Doğu	gazetesinde,	7	Nisan	1976	günü	yayımlanan	“İTÜ	
Müzik	 Merkezi	 ve	 İTMDK	 İşbirliği”	 başlıklı	 bir	 haberde,64	 “İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	geçici	yönetmeliğindeki	bir	hükümden	istifade	etmek	üzere	Teknik	Üniversite	
Müzik	Merkezi	 tarafından	Konservatuar	Başkanlığına”	 yapılan	 bir	müracaat	 olduğu	 ve	 “Müzik	
Merkezi’ne	 bağlı	 öğrencilerin	 Konservatuar	 müzik	 öğrenimine	 tâbi	 tutulmaları”	 konusunda	
istekte	bulunulduğu	aktarılıyordu.	Haberde,	Yönetim	Kurulu’nun	onaylaması	durumunda,	İTÜ’lü	
öğrencilere	Konservatuar’daki	öğretim	elemanları	 tarafından	“Türk	Musikisi	Nazariyatı”,	 “Türk	
Musikisi	Solfeji”,	“Türk	Musikisi	Şanı”,	“Repertuvar”	ve	“Saz”	derslerinin	verileceği	belirtiliyordu	
(Sanal,	7	Nisan	1976,	s.	6).	

İTÜ	Müzik	Merkezi	 tarafından	Konservatuar’a	 yapılan	müracaatın,	 14	Nisan	 1976	 tarih	 ve	 26	
sayılı	Yönetim	Kurulu	 toplantısında	değerlendirmeye	alındığı	görülüyordu.	Toplantıda	 İTÜ’den	
gelecek	 öğrencilerin	 isim,	 fakülte,	 sınıf	 ve	 numaralarını	 içeren	 bir	 listenin	 bildirilmesi	 ve	 bu	
elemanlara	 Müzik	 Merkezi’nce	 birer	 kimlik	 kartı	 verilmesi,	 ayrıca	 öğrencilerin	 Türk	 Musikisi	
Nazariyatı’nı	 kabul	 edenler	 arasından	 seçilmesi	 ve	 yalnızca	 Cumartesi	 günleri	 10.00-14.00	
saatleri	arasında	çalışılması	kaydıyla,	1976	bahar	dönemi	içerisinde	Konservatuar’da	kendilerine	
yer	tahsisine	oy	çokluğu	ile	karar	verildi.	Karar,	Dr.	Alâeddin	Yavaşca’nın	muhalefetiyle	alınabildi.		

Orta	Doğu	gazetesinin	5	Mayıs	1976	günü	çıkan	sayısında,	Konservatuar	yönetiminin	İTÜ	Müzik	
Merkezi’nin	yaptığı	başvuruya	olumlu	cevap	verdiği	belirtilmiş	ve	İTÜ	öğrencilerinin	Cumartesi	
günleri	 Nişantaşı’ndaki	 binada	 ders	 görmelerinin	 kararlaştırıldığı	 duyurulmuştu.	 Haberde	 yer	
alan	bilgiye	göre,	İTÜ	Müzik	Merkezi’nin	öğrencilere	yaptığı	duyurunun	2.	maddesi	uyarınca	“Yeni	
kurulan	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	ile	yapılan	işbirliği	sonucu	Cumartesi	günleri	koro	
elemanlarına	 solfej,	 nazariyat,	 şan	 ve	 enstrüman	 dersleri	 açılacak”	 ve	 “3	 yıllık	 eğitimi	
tamamlayanlara	belge	 verilecek”	 idi.	 8	Mayıs	 1976	 günü	başlayacağı	 duyurulan	derslerle	 ilgili	
programın	da	yer	aldığı	haberde,	tanbur,	kanun,	ney,	ud,	bağlama,	piyano,	viyolonsel,	kontrbas	ve	
klâsik	kemençe	öğrenmek	isteyenlerin	çalışma	günlerinin,	kayıtların	tamamlanmasından	sonra	
tespit	edileceği	ifade	ediliyordu	(Sanal,	5	Mayıs	1976,	s.	6,	8).	

İTÜ’lü	öğrenciler	Türk	musikisi	ile	ilgili	çalışmalar	yapmak	üzere	Konservatuar	binasına	geliyor	
ve	her	biri	alanında	isim	sahibi	öğretim	elemanlarından	farklı	branşlarda	dersler	alıyorlardı.	İTÜ	
Türk	Musikisi	Korosu’nun	kurucusu	Osman	Simav,	o	günlerde	yapılan	çalışmalarla	ilgili	şu	bilgileri	
veriyordu	(Güntekin,	2013,	s.	42):	

“Bu	 dönemde	 koroyu	 musikimizin	 büyük	 ustası	 Bekir	 Sıdkı	 Sezgin	 çalıştırdı.	 Nevzat	
Sümer,	Haydar	Sanal,	Sâdettin	Heper,	Kâni	Karaca,	Aka	Gündüz	Kutbay	ve	Mustafa	Cahit	
Atasoy	gibi	değerli	müzisyenler	 ise	Türk	Müziği	solfeji	ve	nazariyatı	derslerimize	girdi.	
Bekir	Bey’in	mükemmeliyetçiliği	ve	titizliği	sayesinde	musikimizi	çok	iyi	öğrendik.	Ancak	
sadece	altyapı	çalışmasıyla	değerlendirdiğimiz	bu	bir	yılı	aşan	sürede	konser	vermedik.”	

Koronun	 kurucusu	 Osman	 Simav,	 ilerleyen	 günlerde	 Konservatuar’la	 ilgili	 önemli	 bir	 gelişme	
yaşadı.	 Ercümend	 Berker’in	 teklifi	 ve	 Yönetim	 Kurulu’nun	 17	 Kasım	 1976	 tarih	 ve	 51	 sayılı	
toplantısında	alınan	karar	uyarınca,	2	Ocak	1977’den	itibaren	Konservatuar’da	“nota	basımı	ve	
ses	kayıtlarından	sorumlu	memur”	olarak	çalışmaya	başladı	ve	öğretim	elemanlarıyla	yakından	
irtibat	kurma	şansı	elde	etti	(Güntekin,	2013,	s.	42).	O	günlerde	Berker,	öğretim	elemanı	ihtiyacı	
olan	derslere	girmeleri	için	başarılı	isimlere	teklif	götürmeye	devam	ediyor	ve	sözleşme	yapmak	
üzere	Konservatuar’a	davet	ediyordu.	Simav,	göreve	başlamasından	kısa	bir	süre	sonra,	sözleşme	
yapmak	üzere	Konservatuar	binasına	gelen	İnci	Çayırlı	ile	tanışarak,	kendisine	İTÜ	Türk	Musikisi	
Korosu’nu	yönetmek	üzere	teklifte	bulundu.	Teklifi	kabul	eden	Çayırlı,	kısa	bir	süre	sonra	koronun	

 
64	Osman	Simav,	İTÜ	Türk	Musikisi	Derneği	adı	altında	bir	dernek	kurmak	üzere	tüzük	hazırladığını	belirtir	ve	tüzük	
taslağı	üzerine	hukukî	düzenlemeler	yapan	Ercümend	Berker’le	görüşmelerinin	ardından,	İTÜ	Rektörlüğü’ne	bağlı	bir	
Müzik	Merkezi’nin	kurulmasının	daha	iyi	olacağına	karar	verdiklerini	aktarır	(Güntekin,	2013,	s.	34-35).	Ayrıca,	1973’te	
İTÜ	 Türk	Musikisi	 Korosu	 ile	 başlattıkları	 çalışmaların	 1977	 yılın	 ilk	 aylarında	 İTÜ	Müzik	Merkezi’ne	 dönüştüğünü	
belirtir	(Güntekin,	2013,	s.	27,	46).	Bu	durumda,	henüz	resmiyet	kazanmamış	olmasına	rağmen,	Orta	Doğu	gazetesinde	
“İTÜ	Müzik	Merkezi”	 adının	geçmesi,	 İTÜ	Türk	Musikisi	Korosu’nun	 faaliyetleri	 sırasında	merkezin	 fiziki	 ve	 zihinsel	
altyapısının	oluşmaya	başladığına	ve	merkezin	isminin	daha	o	tarihlerde	kullanıldığına	işaret	ediyor	olmalıdır.	
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başına	 geçmişti	 (Güntekin,	 2013,	 s.	 43-44).	 Osman	 Simav,	 o	 günleri	 şu	 sözlerle	 aktarıyordu	
(Güntekin,	2013,	s.	44):		

“Her	şey	çok	güzel	gidiyordu.	İnci	Hanım	büyük	bir	şevkle	çalışıyor,	biz	koroyu	oluşturan	
gençler	de	bu	şevki	ve	çabayı	karşılıksız	bırakmıyor,	elimizden	gelen	gayreti	sergiliyorduk.	
Şansımıza	 bakın	 ki,	 çalışmalarımıza	 iştirak	 eden	 saz	 sanatçıları,	 konservatuarda	 hoca	
olarak	görev	yapan	Hüsnü	Özenen,	Erol	Deran,	Abdi	Coşkun,	Aydın	Oran,	Erol	Sayan	ve	
Aka	Gündüz	Kutbay	gibi	efsane	isimlerdi.	Ayrıca	o	dönemde	konservatuarda	öğrenci	olan,	
geleceğin	ustaları	arasına	girecek	olan	müzisyenler	de	farklı	tarihlerde	olmak	üzere	uzun	
yıllar	çalışmalarımıza	katıldılar.”	

Konservatuar’da	aktif	olarak	görev	yapan	öğretim	elemanları	bir	yandan	İTÜ	öğrencilerine	Türk	
musikisi	dersleri	verirken,	diğer	yandan	İTÜ	Türk	Musikisi	Korosu’nun	çalışmalarına	katılıyorlardı.	
O	dönemde	Konservatuar	öğrencileri	olan	ve	bugün	her	biri	sanatında	zirveye	ulaşmış	isimler	de,	
İTÜ’lü	 öğrencilerle	 birlikte	 koro	 çalışmalarında	 boy	 göstermeye	 başlamışlardı	 (Bkz.	 Güntekin,	
2013,	 s.	 45).	 İTÜ	 Müzik	 Merkezi,	 ilerleyen	 günlerde	 Prof.	 Dr.	 Kemal	 Erguvanlı	 başkanlığında	
resmen	 kuruldu.	 Yönetim	 Kurulu’nda	 Konservatuar	 Başkanı	 Ercümend	 Berker	 de	 yer	 aldı	 ve	
merkezin	“Türk	Müziği	Bölüm	Başkanı”	oldu	(Güntekin,	2013,	s.	47).65	Merkezin	kurulmasından	
birkaç	yıl	sonra	İTÜ	Türk	Halk	Müziği	Korosu	Şahin	Gültekin	yönetiminde	ve	İTÜ	Çoksesli	Korosu	
da	 Serdar	 Öztürk	 yönetiminde	 faaliyete	 geçti66	 (Güntekin,	 2013,	 s.	 47-48).	 1982	 yılında	
Konservatuar’ın	İTÜ	bünyesine	katılmasında,	bu	bağlantılar	önemli	rol	oynayacaktı.	

Geçici	Yönetmelik’te	Düzenlemeler	ve	Esas	Yönetmelik	Çalışmaları	

1975	 yılının	 Eylül	 ayında	 Tebliğler	 Dergisi’nde	 ve	 Ekim	 ayında	 Resmî	 Gazete’de	 peş	 peşe	
yayımlanarak	yürürlüğe	giren	“İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Geçici	Yönetmeliği”,	
kuruluş	 sürecindeki	 Konservatuar’ın	 “amaç	 ve	 görevleri	 ile	 kuruluş	 ve	 işleyişine	 ait	 esasları”	
belirlemek	 üzere	 hazırlanmıştı.	 Yönetmelik	 hükümlerinin	 uygulanması	 sırasında	 elde	 edilen	
deneyimler	 yoluyla	 esas	 yönetmeliğin	 hazırlanması	 ve	 Bakanlık	 onayının	 ardından	 yürürlüğe	
sokularak,	 yönetmelikteki	 geçici	 statünün	 ortadan	 kaldırılması	 gerekliydi.	 Ancak,	 gerekli	
deneyimin	 kazanılabilmesi	 için	 belirli	 bir	 sürenin	 geçmesine	 ve	 yönetmelik	 hükümlerinin	
uygulanması	sırasında	ortaya	çıkan	duruma	göre	çeşitli	düzenlemeler	yapılmasına	ihtiyaç	vardı.	

Konservatuar	 faaliyete	 girdikten	 sonra	 ortaya	 çıkan	 gereksinimlerin	 karşılanması	 ve	 özellikle	
idarî	 ve	 akademik	 yapılanmanın	 sağlıklı	 bir	 zemine	 oturtulabilmesi	 için,	 halihazırda	
uygulanmakta	olan	Geçici	Yönetmelik’teki	bazı	maddelerde	değişiklik	yapılarak,	Esas	Yönetmelik	
çalışmalarının	 bunun	 paralelinde	 yürütülmesi,	 Konservatuar	 Yönetimi’nin	 uygulamaları	
hızlandırmak	ve	problemi	kaynağında	çözmek	üzere	başvurduğu	pratik	bir	yoldu.	Ancak,	Esas	
Yönetmelik’in	bir	türlü	uygulamaya	sokulamaması,	Konservatuar	Yönetimi’nin	eleştirilere	maruz	
kaldığı	konulardan	biri	olacak	ve	ilerleyen	yıllarda	başını	ağrıtacak	hususların	başında	gelecekti.	

Geçici	 Yönetmelik’teki	 maddelerin	 değiştirilmesi	 konusu,	 Konservatuar’ın	 resmî	 olarak	
kuruluşundan	 yaklaşık	 altı	 ay	 sonra	 gerçekleştirilen	 bir	 atama	 ile	 baş	 gösterdi.	 Yönetim	
Kurulu’nun	9	Mart	1976	tarih	ve	23	sayılı	toplantısında,	Konservatuar’da	“Eğitim	İşleri	Başkan	
Yardımcılığı”	 kadrosuna	 ihtiyaç	 bulunduğu	 gerekçesiyle,	 Başkan	 Yardımcısı	 sayısının	 üçe	
çıkarılmasına	ve	Geçici	Yönetmelik’te	değişiklik	yapılana	kadar	söz	konusu	görevin	Temel	Bilimler	
Bölüm	 Başkanı	 Nahid	 Dinçer	 tarafından	 fiilen	 yürütülmesine	 karar	 verilmişti.	 Bu	 arada,	 26	
Temmuz	1976	tarih	ve	1893	sayılı	Tebliğler	Dergisi’nde	ve	8	Temmuz	1976	tarih	ve	15640	sayılı	
Resmî	Gazete’de	yayımlanan	“Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Sınıf	Geçme	ve	İmtihan	Geçici	

 
65	Mehmet	Güntekin’in	bildirdiğine	göre	(2013,	s.	47);	 İTÜ	Müzik	Merkezi’nin	kurucu	yönetim	kurulu	şu	isimlerden	
oluşuyordu:	Prof.	Dr.	Kemal	Erguvanlı	(Başkan),	Av.	Ercümend	Berker	(Türk	Müziği	Bölüm	Başkanı),	Prof.	Dr.	Adnan	
Ataman	(Batı	Müziği	Bölüm	Başkanı),	Prof.	Dr.	Ahmet	Rasim	Büyüktür,	Asistan	Dr.	Mehmet	Küçükdoğu,	Asistan	Ahmet	
Arısoy,	Mak.	Müh.	Osman	Simav	(Genel	Sekreter)	
66	Konservatuar’da	Koro	dersi	öğretim	üyesi	olarak	görev	alan	Serdar	Öztürk,	Yönetim	Kurulu’na	sunduğu	18	Ocak	1979	
tarihli	 dilekçesi	 ile	 Konservatuar’da	 ilk	 defa	 Çocuk	 Korosu’nun	 kurulmasını	 teklif	 eden	 isim	 olmuştu.	 Öztürk’ün	
dilekçesi,	 22	Ocak	1979	 tarih	 ve	134	 sayılı	 Yönetim	Kurulu	 toplantısında	görüşülmüş	ve	prensipte	kabul	 edilmişti.	
Koronun	kurulabilmesi	 için,	çalışma	programının	ve	repertuarının	hazırlanarak	kurula	bildirilmesi	 istemişti.	Ancak,	
kısa	bir	süre	sonra	yaşanan	kriz	ortamı	nedeniyle	tüm	çalışmalar	askıya	alındı.	
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Yönetmeliği”	 yürürlüğe	 girdi	 ve	 yapılacak	 sınavların	 esasları	 yine	 bir	 “geçici”	 yönetmelikle	
belirlenmiş	oldu	(Bkz.	Millî	Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	289-292;	Resmî	Gazete,	1976,	s.	8-10).	

Esas	 yönetmeliğin	 hazırlanması	 çalışmaları	 sırasında,	 başkan	 yardımcılıklarına	 ek	 olarak,	
Yönetim	Kurulu	üyelerinin	sayısında	da	bir	 tadilat	yapılması	 ihtiyacı	ortaya	çıktı.	7	Eylül	1976	
tarih	 ve	 42	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 Yönetim	 Kurulu’nun	 bir	 başkan,	 üç	 başkan	
yardımcısı	 ve	 yedi	 üyeden	 oluşacak	 şekilde	 düzenlenmesine,	 Cüneyd	 Orhon’un	 muhalefeti	
neticesinde	oy	çokluğuyla	karar	verildi.	Bu	karara	göre,	Yönetim	Kurulu’nun	9	Mart	1976	tarih	ve	
23	sayılı	toplantısındaki	hüküm	yineleniyor	ve	mevcut	olan	“Türk	Sanat	Musikisi”	ve	“Türk	Halk	
Musikisi”	yardımcılıklarına	“Eğitim	İşleri	Başkan	Yardımcılığı”	ekleniyordu.	

Sonraki	toplantıda	bu	karara	muhalefet	edenlerin	sayısı	arttı.	Yönetim	Kurulu’nun	13	Eylül	1976	
tarih	ve	43	sayılı	toplantısında,	Cüneyd	Orhon’un	yanı	sıra	bu	defa	Cahit	Atasoy	ve	Dr.	Alâeddin	
Yavaşca	ile	önceki	toplantıya	katılmayan	Yılmaz	Öztuna	da	değişikliğe	karşı	çıkmış;	alınan	kararın	
müzakere	 edilmesine	 oy	 birliği	 ile	 karar	 verilmesine	 rağmen,	 yapılan	 müzakere	 eşitlikle	
sonuçlandığı	 için	 değişikliğin	 iptalini	 sağlayacak	 çoğunluğa	 ulaşılamamıştı.	 Zira,	 Geçici	
Yönetmelik’in	15.	maddesine	göre,	Yönetim	Kurulu’nun	yapacağı	oylamalarda	ortaya	çıkan	eşitlik	
durumunda	Başkan’ın	bulunduğu	tarafın	tercih	edileceği	belirtiliyordu.		

Yönetim	 Kurulu	 üye	 sayısının	 yeniden	 belirlendiği	 bu	 karardan	 sonra,	 ilave	 edilen	 üyeliklere	
uzunca	bir	süre	atama	yapılmadı.	Bu	konu,	ancak	2	Mart	1977	tarih	ve	65	sayılı	Yönetim	Kurulu	
toplantısında	tekrar	gündeme	geldi	ve	Kurul,	 ilave	 iki	üyeliğe	atanmaları	 için	Nevzat	Sümer	ve	
Necdet	 Varol’un	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 teklif	 edilmesine	 ve	 Nevzat	 Sümer’in	 “Türk	 Sanat	
Musikisi	Başkan	Yardımcısı”	olarak	görevlendirilmesine	karar	verdi.67	

Öte	yandan,	19	Mart	1976	tarih	ve	24	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Esas	Yönetmelik’in	bir	
an	önce	hazırlanması	gerektiği	vurgulanıyor;	gerekçe	olarak	da	1739	sayılı	Millî	Eğitim	Temel	
Kanunu’na	 göre	 hazırlanan	 Geçici	 Yönetmelik’in	 “Geçici	 Hükümler”	 başlığı	 altındaki	 1.	 Geçici	
Madde	 gösteriliyordu.	 Bu	maddede,	 Esas	 Yönetmelik	 hazırlanıp	 yürürlüğe	 girene	 kadar	Geçici	
Yönetmelik’te	 hüküm	 bulunmayan	 konularda,	 “28	 Temmuz	 1975	 gün	 ve	 15309	 sayılı	 Resmî	
Gazete’de	yayımlanarak	yürürlüğe	giren	‘Devlet	Konservatuvarları	Kuruluş,	Örgütlenme	ve	İşleyiş	
Yönetmeliği’	ile	bu	yönetmeliğin	geçici	hükümler	24.	maddesi	uyarınca	yürürlüğünü	sürdüren	ve	
15	 Temmuz	 1972	 gün	 ve	 14246	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanan	 ‘Devlet	 Konservatuvarı	
Yönetmeliği’nin	bu	Yönetmelikle	çelişmeyen	hükümleri	uygulanır.”	ifadesi	yer	alıyordu	(Bkz.	Millî	
Eğitim	Bakanlığı,	1975,	s.	426;	Resmî	Gazete,	1975,	s.	10).68	Bu	da	Konservatuar’a	özgü	konularda	
sık	sık	farklı	yönetmelik	hükümlerine	tabi	olmayı	gerektiriyordu.	

19	Mart	1976	tarih	ve	24	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	Geçici	Yönetmelik’le	 idare	edilen	
Konservatuar	 için	esas	yönetmeliğin	bir	 an	önce	hazırlanıp	yürürlüğe	girmesinin	zorunlu	hale	
geldiğinden	söz	edilerek,	esas	yönetmelik	tasarısının	hazırlanması	için	Başkan	Ercümend	Berker,	
Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Muharrem	 Ergin	 ve	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 Başkanı	 Nahid	 Dinçer’den	
meydana	gelen	bir	hazırlık	komisyonu	kurulmasına	ve	bu	komisyonun	tasarıyı	en	geç	1976	yılı	
Kasım	ayının	son	haftasına	kadar	tamamlayıp	Yönetim	Kurulu’na	getirmesine	oy	birliği	ile	karar	
verilmişti.	 Ancak	 konu,	 1976	 yılının	 Aralık	 ayında	 tekrar	 gündeme	 gelecek	 ve	 yönetmelik	
taslağının	 hazırlanması	 için	 yeniden	 görevlendirme	 yapılacaktı.	 Zira,	 Yönetim	 Kurulu’nun	 29	
Aralık	 1976	 tarih	 ve	 57	 sayılı	 toplantısında,	 Konservatuar’ın	 kuruluş	 kanunu	 tasarısının	
“Başkanlık”	 tarafından	 hazırlanarak	 Yönetim	 Kurulu’na	 getirilmesine;	 ayrıca,	 Esas	 Yönetmelik	

 
67	 Nevzat	 Sümer,	 1	 Ekim	 1977	 tarihli	 mektubunda,	 Konservatuar’daki	 ders	 saatleri	 ile	 Radyo’daki	 yayın	 saatleri	
nedeniyle	idarî	görevlerini	aksatmadan	sürdürmeye	zaman	ve	imkân	kalmadığını	belirtiyor	ve	Yönetim	Kurulu	Üyeliği	
ve	Başkan	Yardımcılığı	 görevlerinden	 affını	 istiyordu.	 Sümer’in	 bu	 isteği,	 17	Ekim	1977	 tarih	 ve	 86	 sayılı	 Yönetim	
Kurulu	 toplantısında	 görüşüldü.	 Toplantıda,	 Sümer’in	 Konservatuar’da	 gerçekleştirdiği	 olumlu	 hizmetleri	 ve	
kendisinden	 beklenen	 feragatli	 çalışmaları	 Konservatuar	 için	 büyük	 önem	 ve	 değer	 taşıdığı	 için	 istifasının	 kabul	
edilmemesine	oy	birliği	ile	karar	verildi.	
68	Geçici	Yönetmelik	hazırlanırken,	kısa	bir	süre	önce	yürürlüğe	giren	“Devlet	Konservatuvarları	Kuruluş,	Örgütlenme	
ve	İşleyiş	Yönetmeliği”nin	örnek	alındığı	düşünülebilir.	Zira,	kavramsal	benzerliklerin	yanı	sıra	görev	ve	sorumlukların	
belirlenmesi,	idarî	birim	ve	merkezlerin	planlaması	konularında	bazı	ortaklıklar	göze	çarpar	(Bkz.	Resmî	Gazete,	1975,	
s.	7-10).	



 136 

tasarısının	hazırlanması	için	Başkan	Ercümend	Berker,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Nevzat	
Sümer	ve	Nida	Tüfekçi’den	oluşan	bir	komisyonun	görevlendirilmesine	karar	veriliyordu.	Fakat	
bu	konu,	Yönetim	Kurulu’nun	gündemini	uzunca	bir	süre	daha	işgal	etmeyi	sürdürecekti.		

Geçici	Yönetmelik’teki	hükümlerinin	uygulanması	sırasında	edinilen	tecrübeler,	bazı	yönetmelik	
maddelerinin	 düzenlenmesini	 gerekli	 kılıyordu	 ve	 belki	 de,	 Esas	 Yönetmelik’in	 hazırlanmasını	
geciktiren	konular	peyderpey	ortaya	çıktığı	için	komisyon	çalışmalarından	sonuç	alınamıyordu.	
Geçici	Yönetmelik’teki	bazı	maddelerin	düzenlenmesi	ve	Esas	Yönetmelik	tasarısının	hazırlanması	
için	1976	yılında	alınan	kararlara	ilave	olarak,	Yönetim	Kurulu’nun	26	Temmuz	1977	tarih	ve	80	
sayılı	 toplantısında	bir	dizi	değişikliğe	gidildi.	Buna	göre,	Geçici	Yönetmelik’in	3.	bölümünün	9.	
maddesinde	 sıralanan	 bölümlerden	 “Nefesli	 Sazlar”	 ile	 “Vurma	 Sazlar”	 bölümlerinin	
birleştirilmesine,	Şan	Bölümü’nün	8.	sıraya	alınmasına	ve	9.	sırada	“Müzikoloji”	ve	10.	sırada	“Saz	
Yapım”	bölümlerinin	kurulmasına	oy	birliği	ile	karar	verildi.	Ayrıca,	Geçici	Yönetmelik’te	öğrenci	
kayıt	 ve	 kabulü	 ile	 ilgili	 esasları	 kapsayan	 4.	 bölümün	 çıkarılarak,	 Sınav	 Yönetmeliği	 ile	
birleştirilmesine	ve	bu	hükümlerin	 “Öğrenci	ve	Öğretim	Yönetmeliği”	 içerisinde	 toplanması	ve	
düzenlenmesi	de	karara	bağlandı.	

Aynı	toplantıda,	Geçici	Yönetmelik’in	6.	bölümünde	tanımlanan	ve	Genel	Sekreter’e	bağlı	olarak	
faaliyet	gösteren	idarî	hizmet	birimlerinin	yapılanmasında	da	değişikliğe	gidiliyordu.	Buna	göre,	
idarî	hizmet	birimleri	“Personel	Müdürlüğü”	(özlük	işleri,	yazı	işleri,	dosya,	evrak),	“Hesap	İşleri	
Müdürlüğü”,	Öğrenci	İşleri	Müdürlüğü”,	“Ayniyat	Müdürlüğü”	(bina	ve	eşya	bakımı,	korunması,	
envanter,	 ambar,	 depo,	 ders	 aletleri	memurluğu),	 “Arşiv	 ve	 Kütüphane	Müdürlüğü”	 ve	 “Yayın	
İşleri	Müdürlüğü”	(her	türlü	yayın	ve	nota	işleri)	başlıkları	altında	yapılanacaktı.	

1977	 yılının	 Ağustos	 ayına	 gelindiğinde	 Esas	 Yönetmelik	 taslağı	 tamamlanmış	 ve	 Yönetim	
Kurulu’nun	gündemine	girmişti.	1	Ağustos	1977	tarih	ve	81	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	
Geçici	 Yönetmelik’in	 değiştirilmesine	 ve	 Konservatuar	 “Kuruluş	 ve	 Teşkilat	 Yönetmeliği”	 ile	
“Öğretim,	Öğrenci	 ve	 Sınav	Yönetmeliği’nin”	hazırlanan	metne	göre	 “tespitine”	karar	 verildi.	 2	
Eylül	 1977	 tarih	 ve	 82	 sayılı	 toplantıda	 ise,	 “İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	
Yönetmeliği’nin”	toplantıda	görüşülen	metne	göre	“değiştirilmesine”	ve	bu	metnin	“kabulüne”	oy	
birliği	ile	karar	veriliyordu.69	

Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Öğretmen	 Okulları	 Genel	 Müdürlüğü’nün	 26	 Ağustos	 1977	 tarih	 ve	
329.10/4002	sayılı	ve	14	Eylül	1977	tarih	ve	Eğ.Öğ.	329.0/1-G,	41880	sayılı	yazılarına	istinaden	
Konservatuar	 Başkanı	 Ercümend	 Berker	 tarafından	 gönderilen	 10	 Kasım	 1977	 tarih	 ve	
32920/4589	 sayılı	 bir	 yazıda,	 Konservatuar’ın	 yeni	 “Kuruluş”	 ve	 “Öğretim-Sınav”	 yönetmelik	
tasarılarının	bu	yazının	eki	olarak	altışar	kopya	halinde	gönderildiği	belirtiliyordu.70	Yazıda	ayrıca	
“son	 revizyonu	 Rıdvan	 Süer’le	 birlikte	 yapılan	 bu	 yönetmeliklerin	 1977-78	 ders	 yılı	 başından	
itibaren	 uygulanmaları	 zorunlu	 olduğundan	 ve	 bu	 durum	 her	 iki	 Yönetmelik	 tasarısının	
‘Uygulama	 ve	 Yürürlük’	 maddelerinde	 tasrih	 edildiğinden	 incelenmek	 üzere	 Talim	 Terbiye	
Dairesine	sevki	 işleminin	çabuklaştırılması”	hususu,	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürlüğü’nden	
talep	ediliyordu.	

İlerleyen	 günlerde	 Geçici	 Yönetmelik’te	 yapılan	 bir	 değişiklik	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlandı.	
Yönetmeliğin	15.	maddesinde	9	kişi	olarak	belirtilen	Yönetim	Kurulu	üye	sayısı,	27	Eylül	1977	

 
69	Yönetmelik	metninin	genel	olarak	Geçici	Yönetmelik	metnine	bağlı	kalınarak	hazırlandığı	ve	örgün	eğitim	içerisindeki	
deneyimlere	 istinaden,	 çoğu	 zaman	Yönetim	Kurulu	 kararlarıyla	 düzeltmeler	 yapılan	 konuları	 ihtiva	 ettiği	 görülür.	
Bununla	birlikte,	Esas	Yönetmelik	taslağında	Geçici	Yönetmelik’te	yer	almayan	konular	da	vardır.	Asistan	atamaları	ve	
görev	 yenilemeleri,	 asistan	 yetiştirme,	 asistanların	 görev	 usul	 ve	 esasları	 ile	 okutmanlar,	 uzmanlar,	 çeviriciler,	
repetitörler	 ve	 kurulacak	 sanat	 topluluklarının	 çalışma	 usulleri	 yeni	 yönetmelik	 tasarısında	 hükme	 bağlanmıştır.	
Taslakta	ayrıca	Konservatuar’daki	eğitimin	on	farklı	bölüm	tarafından	yürütülmesi	planlanmıştır.	Buna	göre,	“Nefesli	
Sazlar”	 ve	 “Vurma	 Sazlar”	 bölümleri	 birleştirilmiş	 ve	 “Müzikoloji”	 ve	 “Enstrüman	 Yapım”	 bölümleri	 eğitime	 dahil	
edilmiştir.	
70	 Yönetmelik	 tasarısının	 bir	 kopyasına	 Prof.	 Ercümend	 Berker	 &	 Prof.	 Ş.	 Şehvar	 Beşiroğlu	 Kütüphanesi,	 Arşiv	 ve	
Dokümantasyon	 Merkezi’ndeki	 Prof.	 Ercümend	 Berker	 Koleksiyonu’ndan	 erişilebilir.	 19	 sayfadan	 oluşan	 metinin	
başında	“İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Yönetmeliği”	başlıklı	yer	almaktadır.	 “Uygulama	ve	Yürürlük”	
bölümünde	yer	alan	57.	maddede,	yönetmeliğin	1977-1978	öğretim	yılı	başından	itibaren	uygulanmak	üzere	yayımı	
tarihinde	yürürlüğe	gireceği	belirtilmektedir.	
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tarih	ve	16067	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	“İstanbul	Türk	Musikîsi	Devlet	Konservatuvarı	
Geçici	Yönetmeliği’nin	15.	Maddesinin	Değiştirilmesi	Hakkında	Yönetmelik”	 ile	11’e	çıkarıldı.71	
Buna	göre,	Yönetim	Kurulu;	bir	başkan,	iki	başkan	yardımcısı	ve	sekiz	üyeden	oluşacaktı.	Oysa,	7	
Eylül	1976	tarih	ve	42	sayılı	toplantıda,	Yönetim	Kurulu’nun	bir	başkan,	üç	başkan	yardımcısı	ve	
yedi	üyeden	oluşacak	şekilde	düzenlenmesi	planlanmıştı.	Ayrıca,	Geçici	Yönetmelik’te	“her	türlü	
atama	teklifleri,	ilişki	kesme	kararları,	bölüm	merkez	ve	ünite	açma	ve	kapatma	kararları	için”	en	
az	beş	oy	gerekli	görülürken,	yapılan	değişikliğe	bağlı	olarak	gereken	oy	sayısı	altıya	çıkarılıyordu	
(Bkz.	Resmî	Gazete,	1977,	s.	2).	

Bu	 arada,	 Ercümend	 Berker	 Ankara’da	 bulunduğu	 bir	 sırada	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Hukuk	
Müşavirliği’nin	 daha	 önce	 gönderilen	 “Kuruluş”	 ve	 “Öğretim-Sınav”	 yönetmelik	 tasarıları	
hakkındaki	13	Aralık	1977	 tarih	ve	210-61	521	sayılı	mütalaasını	 inceleme	şansı	 elde	etmişti.	
Mütalaada,	 yönetmelik	maddeleri	 üzerinde	 bazı	 değişiklikler	 yapılması	 öngörülüyordu.	 Bunun	
üzerine,	mütalaada	değişiklik	yapılması	istenen	maddelere	itiraz	niteliğinde	bir	başka	yazı	kaleme	
alındı.	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürlüğü’ne	gönderilen	19	Aralık	1977	tarih	ve	329.11/4768	
sayılı	 yazıda,	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Hukuk	Müşavirliği’nin	 her	 iki	 yönetmelik	 tasarısı	 ile	 ilgili	
incelemesi	değerlendiriliyor;	Hukuk	Müşavirliği’nin	değiştirilmesini	öngördüğü	maddelerle	ilgili	
açıklamalar	yapılıyor	ve	uygulamada	aksaklığa	yol	açabilecek	hususlara	itiraz	ediliyordu.	

Diğer	 taraftan,	 Esas	 Yönetmelik	 taslağının	 Yönetim	 Kurulu’nda	 kabul	 edilmesinden	 ve	 Geçici	
Yönetmelik’in	15.	maddesinde	yapılan	değişikliğin	yürürlüğe	girmesinden	birkaç	ay	sonra	siyasî	
iktidar	 el	 değiştirecek	 ve	 yaklaşık	 bir	 yıl	 sonra,	 Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	 devriyle	
birlikte	buhran	günleri	başlayacaktı.	Konservatuar	Başkanı	Ercümend	Berker,	1979’da	verdiği	bir	
beyanatta,	yeni	yönetmeliğin	bir	yıldır	inceleme	safhasında	olduğunu	ve	yürürlüğe	koyulması	için	
gerçekleştirilen	girişimlerin	cevapsız	bırakıldığını	aktarıyordu	(Kabaklı,	23	Aralık	1979,	s.	2).72	

1977-1978	Eğitim-Öğretim	Yılı:	Yetenek	Sınavları,	Kurullar,	Kararlar	

1977-1978	 eğitim-öğretim	 dönemine	 ait	 çalışma	 takvimi,	 8	 Temmuz	 1977	 tarih	 ve	 79	 sayılı	
Yönetim	 Kurulu	 toplantısında	 belirlendi.	 Buna	 göre,	 1-4	 Ağustos	 1977	 günleri	 ilan	 verilerek	
ilgililerin	yetenek	sınav	takviminden	haberdar	olmaları	sağlanacak	ve	15	Ağustos-9	Eylül	1977	
tarihleri	 arasında	 da	 aday	 öğrencilerin	 sınav	 kayıtları	 gerçekleştirilecekti.	 Aday	 kayıtlarının	
ardından,	12	Eylül	1977	Pazartesi	günü	eleme	sınavları	ve	21	Eylül	1977	Çarşamba	günü	de	kesin	
kabul	 sınavları	 yapılacaktı.	 Ayrıca,	 5-30	 Eylül	 1977	 tarihleri	 arasında	 mevcut	 öğrenciler	 için	
bütünleme	 sınavları,	 sınıf	 yükseltme	 sınavları	 ve	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 için	 Güz	 sınavları	
gerçekleştirilecekti.	 Tek	 ders	 sınavlarının	 yapılacağı	 tarih	 ise,	 bütünleme	 sınavlarından	 sonra	
belirlenecekti.	 Eğitime	 10	 Ekim	 1977’de	 başlaması	 ve	 18	 Mayıs	 1977’de	 son	 verilmesi	
planlanıyordu.	 6-26	 Şubat	 1977	 arası	 da,	 yarıyıl	 tatili	 olarak	 belirlenmişti.	 Toplantıda	 ayrıca	
Konservatuar’a	 girmek	 isteyenlere	 ayrılan	 kontenjanlar	 da	 belirleniyordu.	 Buna	 göre,	 Temel	
Bilimler	Bölümü’ne	40,	Saz	Bölümü’ne	40	ve	Şan	Bölümü’ne	20	olmak	üzere,	toplamda	100	yeni	
öğrenci	alınması	kararlaştırıldı.	

Eleme	sınavlarının	iki	ayrı	komisyon	tarafından	gerçekleştirilmesine,	Yönetim	Kurulu’nun	2	Eylül	
1977	 tarih	 ve	 82	 sayılı	 toplantısında	 karar	 verildi.	 Buna	 göre,	 Cüneyd	 Orhon	 başkanlığında	
toplanacak	olan	komisyonda	Halil	Aksoy,	Demirhan	Altuğ,	Orhan	Borar,	Yavuz	Özüstün,	Haydar	
Sanal,	Bekir	Sıtkı	Sezgin,	Nevzat	Sümer,	Yavuz	Top,	Mutlu	Torun	ve	Neriman	Tüfekçi	görev	alacak	

 
71	 Yönetim	 Kurulu	 üye	 sayısının	 9’dan	 11’e	 çıkarılması	 suretiyle	 açılan	 iki	 üyeliğe	 Halil	 Aksoy	 ve	 Necdet	 Varol’un	
atanmalarına	9	Ekim	1978	tarih	ve	119	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	karar	verildi.	
72	 Bu	 konu,	 19	 Eylül	 1978	 tarihli	 Danışma	 Kurulu	 Raporu’nda	 da	 dile	 getiriliyor	 ve	 yeni	 kuruluş	 ve	 sınav	
yönetmeliklerinin	 bir	 yılı	 aşkın	 bir	 zamandır	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Talim	 ve	 Terbiye	 Dairesi’nde	 incelendiği	
belirtiliyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	10).	Bununla	birlikte,	benzer	bir	durum	ders	programlarının	kabulü	
noktasında	da	yaşanıyordu.	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nda,	Millî	Eğitim	Bakanlığı	Talim	ve	Terbiye	
Dairesi’nin	2	Haziran	1976	tarih	ve	275	sayılı	kararıyla	kabul	edilen	haftalık	ders	dağılım	çizelgelerine	ek	olarak,	1977-
1978	ders	yılından	itibaren	uygulanmak	üzere	Temel	Bilimler	Bölümü	ile	Şan	Bölümü’nün	üçüncü	ve	dördüncü	yıllarını	
kapsayan	çizelgeler	oluşturulduğu	ve	bunların	10	Kasım	1977	tarih	ve	4587	sayılı	yazı	 ile	Millî	Eğitim	Bakanlığı’na	
sunulduğu,	ancak	Talim	ve	Terbiye	Dairesi’nden	henüz	sonuç	alınamadığı	belirtilmişti.	Raporda,	devam	etmekte	olan	
öğretimde	 yasal	 bir	 boşluk	 olmaması	 ve	 öğrencilerin	 bundan	 zarar	 görmemeleri	 için	 kararın	 bir	 an	 önce	
sonuçlandırılması	gerektiği	vurgulanıyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	3).		
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ve	bu	komisyon,	Temel	Bilimler	Bölümü’ne	başvuran	adayların	sınavını	gerçekleştirecekti.	Nida	
Tüfekçi	başkanlığında	toplanacak	komisyonda	ise	Sadun	Aksüt,	Erol	Deran,	Necati	Giray,	Güher	
Güney,	Arif	Sağ,	Niyazi	Sayın	ve	Tülin	Yakarçelik	görev	yapacak	ve	bu	komisyon	da,	Saz	ve	Şan	
bölümlerine	başvuran	adayların	eleme	sınavını	gerçekleştirecekti.	

Kesin	kabul	sınavı	için	tek	bir	komisyon	oluşturulmuştu.	Cüneyd	Orhon	başkanlığında	toplanması	
planlanan	komisyonda	M.	Cahit	Atasoy,	Halil	Aksoy,	Sadun	Aksüt,	Demirhan	Altuğ,	Orhan	Borar,	
Erol	Deran,	Necati	Giray,	Güher	Güney,	Yavuz	Özüstün,	Haydar	Sanal,	Arif	Sağ,	Niyazi	Sayın,	Bekir	
Sıtkı	 Sezgin,	 Nevzat	 Sümer,	 Yavuz	 Top,	Mutlu	 Torun,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	 Tüfekçi	 ve	 Tülin	
Yakarçelik’in	görev	alması	kararlaştırılmıştı.	

Yapılan	sınavlarda	ortaya	çıkan	tablo	neticesinde,	kontenjan	ve	baraj	puanlarıyla	 ilgili	yeni	bir	
düzenlemeye	gidildi.	27	Eylül	1977	tarih	ve	84	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	sınava	giren	
ve	 baraj	 puanını	 geçen	 aday	 sayısı	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 için	
yapılan	kesin	kabul	sınavında	80	ve	daha	yüksek	puan	alan	bütün	öğrencilerin	kabul	edilmesine	
ve	 bu	 bölüme	 ayrılan	 kontenjan	 sayısının	 57’ye	 çıkarılmasına;	 ayrıca,	 Saz	 bölümlerine	 ayrılan	
kontenjanın	baraj	 puanını	 aşan	17	 kişiyle	 ve	 Şan	Bölümü	 için	 tespit	 edilen	 kontenjanın	barajı	
geçen	12	kişi	ile	sınırlandırılmasına	oy	birliği	ile	karar	veriliyordu.	

Sınavların	 ardından,	Geçici	 Yönetmelik’te	 belirtildiği	 üzere	 Genel	 Kurul	 toplantısının	 yapılması	
gündeme	geldi.	Yönetim	Kurulu’nun	4	Ekim	1977	 tarih	ve	85	sayılı	 toplantısında,	Güz	dönemi	
Genel	Kurul	toplantısının	14	Ekim	1977	Cuma	günü	saat	10.00’da	yapılmasına	ve	Disiplin	Kurulu	
üyelerinin	 seçimi,	Muayene	 ve	 Satın	Alma	Komisyonu	üyelerinin	 seçimi,	 Saz	 ve	 Şan	bölümleri	
öğrencilerinin	 sınıf	 geçme	 ve	 başarı	 durumlarının	 tespiti	 ile	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	
öğrencilerinden,	 son	 sınav	haklarını	kullandıkları	halde	 tek	dersten	başarısız	olup,	kayıt	 silme	
aşamasına	geçenlerin	itirazlarının	incelenmesi,	sınavlarla	ilgili	değerlendirmeler	ve	metotlar	gibi	
konuların	gündeme	alınmasına	karar	veriliyordu.	

Bahar	dönemi	sonunda	yapılacak	Genel	Kurul	toplantısının	tarihi	ise,	Yönetim	Kurulu’nun	2	Mayıs	
1978	tarih	ve	106	sayılı	toplantısında	netleşti.	Toplantıda,	yıl	sonu	Genel	Kurul	toplantısının	22	
Mayıs	1978	Pazartesi	günü	saat	10.00’da	gerçekleştirilmesine	ve	eğitim-öğretim	uygulamaları,	
sanat	ve	kültür	uygulamaları,	öğrencilerin	devamsızlık	ve	disiplin	durumları	gibi	konuların	kurul	
gündemine	alınması	kararlaştırıldı.	Bununla	birlikte,	15	Mayıs	1978	tarih	ve	108	sayılı	Yönetim	
Kurulu	toplantısında,	22	Mayıs	1978	günü	yapılacak	Genel	Kurul’da,	derste	ders	dışı	konulara	yer	
verilmemesi,	öğretmen	öğrenci	münasebetlerinin	dengelenmesi,	politik	ve	ideolojik	konulardan	
titizlikle	 kaçınılması,	 Sınav	 Yönetmeliği’nin	 47.	 maddesi	 uyarınca	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	
öğrencilerinin	devam	durumlarının	denetlenmesi	ve	sınıf	defterlerinin	imzalanması	işine	önem	
verilmesi	ve	ayrıca,	Sınav	Yönetmeliği’nin	48.	maddesinin	tam	olarak	uygulanması	konularının	
öğretim	üyelerinin	dikkatine	sunulması	da	karara	bağlanıyordu.73	

	
Öğrencilerin	Sınıf	ve	Şubelerine	Göre	Dağılım	Çizelgesi	(1977-1978)74	

Şubeler	
Sınıflar	

A	 B	 C	 D	 E	 F	 TOPLAM	 GENEL	
TOPLAM	K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	 K	 E	

Temel	Bilimler	1	 15	 21	 4	 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 19	 33	 52	
Temel	Bilimler	2	 8	 18	 9	 15	 3	 22	 	 	 	 	 	 	 20	 55	 75	
Temel	Bilimler	3	 6	 25	 6	 20	 8	 10	 2	 12	 5	 18	 7	 18	 34	 103	 137	
Şan	Bölümü	Hazırlık	 3	 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 6	 9	
Şan	Bölümü	1	 5	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	 2	 7	
Şan	Bölümü	2	 5	 5	 1	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	 7	 13	
Saz	Bölümü	Hazırlık	 5	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	 11	 16	
Saz	Bölümü	1	 4	 9	 5	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 9	 14	 23	
Saz	Bölümü	2	 5	 5	 4	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 9	 7	 16	

Toplam	 56	 102	 29	 56	 11	 32	 2	 12	 5	 18	 7	 18	 110	 238	 348	

 
73	Sınav	Yönetmeliği’nin	47.	maddesi	devam	ve	devamsızlık	konusunu,	48.	maddesi	ise	öğrencilerin	bir	dersten	başarılı	
sayılabilmesi	için	gereken	koşulları	hükme	bağlıyordu	(Bkz.	Resmî	Gazete,	8	Temmuz	1976,	s.	10).	
74	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nun	eki…	
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Konservatuar	Yoğun	Eleştiri	Altında	

Türk	 musikisi	 eğitiminin	 1926’dan	 beri	 resmî	 yolla	 yapılamaması	 ve	 kurulan	 musiki	 eğitim	
kurumlarının	 Batı	 musikisi	 tarzında	 planlanması	 bir	 yana,	 1970’li	 yılların	 siyasî	 atmosferi	
içerisinde	devletin	bir	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	açma	teşebbüsü,	belirli	çevrelerce	rejim	
karşıtlığı	olarak	görüldü	ve	 siyasî	ve	 ideolojik	bir	 tutum	olarak	algılandı.	 Süleyman	Demirel’in	
başbakanlığındaki	dört	partinin	katılımıyla	meydana	getirilen	1.	Milliyetçi	Cephe	Hükûmeti’nin	
iktidarı	 sırasında	açılan	Konservatuar,	gerek	kuruluş	aşamasında	ve	gerekse	 İTÜ’ye	bağlanana	
kadar	geçen	beş	yıl	içerisinde	olumsuz	birtakım	eleştirilere	maruz	kaldı.	

Bu	 eleştiriler	 temel	 olarak	 iki	 şekilde	 tezahür	 ediyordu.	 Kimi	 çevreler	 Konservatuar’ın	
kurulmasını	 “gerici”,	 “tutucu”	 bir	 adım	 olarak	 görüp,	 Atatürk	 ilkelerine,	 Cumhuriyet	 dönemi	
musiki	politikalarına	ve	Anayasa’ya	aykırı	olma	iddiasıyla	dönemin	iktidarını	eleştirirken;	Türk	
musikisi	 çevrelerindeki	 kimi	 isimler	 de	 eğitim	 planlaması,	 metot	 oluşturamama,	 eğitim	
materyalleri	ve	ders	işleyişindeki	yetersizlikler	gibi	uygulamadaki	aksaklıklar	yönünden	Başkan	
Ercümend	Berker’i	 ve	Yönetim	Kurulu’nu	ağır	 eleştirilere	maruz	bırakıyorlardı.	Bu	eleştirilere	
zaman	 zaman	Konservatuar	Başkanı	 sıfatıyla	 bizzat	 Ercümend	Berker	 tarafından	 yazılı	 olarak	
yanıt	verilse	de,	Orta	Doğu	gazetesindeki	köşesinde	Haydar	Sanal	da	bu	eleştirileri	göğüslemeye	
çalışıyordu.	

Tesadüf	 müdür	 bilinmez,	 Konservatuar’ın	 eğitime	 başlamasına	 az	 bir	 zaman	 kala	 Cumhuriyet	
gazetesinde	Türk	musikisine	karşı	duruşu	temsil	eden	bir	yazı	yayımlanmıştı.	21	Ocak	1976	tarihli	
gazetede	 H.	 Oktay	 Bodur	 imzasıyla	 yayımlanan	 yazı,	 Ziya	 Gökalp’in	 Türk	 musikisiyle	 ilgili	
düşünceleri	üzerine	bina	edilmişti	ve	“Türk	Müziği	Yutturmacası”	başlığını	taşıyordu	(Bodur,	21	
Ocak	 1976,	 s.	 7).	 Mart	 ayının	 başlarında	 ise,	 Reşat	 Oğuz,	 siyasî	 atmosferin	 Gazi	 Eğitim	
Enstitüsü’ndeki	 yansımalarını	 aktardığı	 bir	 yazısında,	 Atatürk’ün	 emriyle	 kurulan	 Müzik	
Bölümü’nün	süresiz	olarak	kapatılma	ihanetine	uğradığını	belirtirken,	sözü	Türk	Musikisi	Devlet	
Konservatuarı’nın	kurulmasına	getiriyor	ve	okulun	Millî	Eğitim	Bakanlığı	tarafından	kurulmasını	
eleştiriyordu	(Oğuz,	9	Mart	1976,	s.	2).	

Konservatuar’da	 eğitime	 başlandıktan	 yaklaşık	 üç	 ay	 sonra,	 Veysel	 Arseven	 imzası	 ile	
Konservatuar’ın	 kuruluşunu	 tümüyle	 hedef	 alan	 bir	 yazı	 yayımlandı.	 Arseven,	 29	Mayıs	 1976	
tarihli	 Cumhuriyet	 gazetesinde	 yayımlanan	 “Gaflet”	 başlıklı	 yazısında	 Konservatuar’ın	
kurulmasını	yoğun	bir	şekilde	eleştiriyor;	bu	durumu	“müzik	devrimi”ne	karşı	bir	 tavır	olarak	
lanse	 ediyordu.	 “Çağdaşlık”	 ve	 “yenilik”	 kavramlarıyla	 eşdeğer	 tuttuğu	 Batı	 musikisi	
konservatuarlarının	 karşısında,	 Türk	 musikisi	 eğitimi	 verecek	 olan	 konservatuarın	 adını	
“tutuculuk”	ve	“çağdışılık”	kavramlarıyla	bir	arada	anıyordu.	“Divan	müziği”	olarak	nitelediği	Türk	
musikisinin	savunucularını	ve	aslında	genel	olarak	radyo,	televizyon	gibi	kurumlarda	görev	alan	
Türk	 musikisi	 çevrelerini,	 ekonomik	 çıkarları	 gereği	 birbirleriyle	 kenetlenmekle	 ve	 bunu	
yaparken	“milliyetçilik”	ve	“Türklük”	gibi	kutsal	simgelerin	arkasına	sığınmakla	itham	ediyor	ve	
konuyu	 bir	 anlamda	 ideolojik	 karşıtlık	 noktasında	 ele	 alıyordu.	 Konservatuar’ın	 Millî	 Eğitim	
Bakanlığı	 bünyesinde	 kurulması	 da,	 Arseven’in	 eleştirdiği	 bir	 başka	 konuydu.	Konservatuar’ın	
kurulmasına	karşı	olduğunu	net	sözlerle	ifade	eden	Arseven’e	göre	yapılması	gereken	en	uygun	
iş,	 Türk	musikisini	 “tarihsel	 kişiliği	 ve	 saygınlığı	 içinde	bırakmak”	 idi	 (Bkz.	Arseven,	 29	Mayıs	
1976,	s.	5).75	Cezmi	Erinç	de	aylar	sonra	Arseven’i	destekleyen	bir	yazı	kaleme	alıyor;	“Müzikte	

 
75	 Veysel	 Arseven,	 İstanbul	 Türk	 Musiki	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 kuruluşu	 sırasında	 sergilediği	 bu	 yaklaşımını,	
Konservatuar’la	yakın	tarihlerde	ve	aynı	siyasî	 iktidarın	musiki	politikaları	çerçevesinde	kurulan	Devlet	Klâsik	Türk	
Müziği	 Korosu’nun	 24	 Şubat	 1977	 akşamı	 Ankara’daki	 Cumhurbaşkanlığı	 Senfoni	 Orkestrası	 Konser	 Salonu’nda	
vereceği	 konseri	 engellemek	 üzere,	 “Müzik	 Eğitimcileri	 Derneği	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı”	 sıfatıyla	 dönemin	
Cumhurbaşkanı	Fahri	Korutürk’e	gönderdiği	bir	mektupta	da	ortaya	koymuştu.	18	Şubat	1977	tarihli	mektupta,	Türk	
musikisi	 eğitim	 ve	 icra	 topluluğunun	 kurumsallaştırılmasını	 eleştiriyor;	 “Osmanlılığa	 özlem	 duyan”	 bir	 çevrenin	
“Cumhuriyetin	ellinci	yılında,	İstanbul’da,	çağdışı	Osmanlı	müziğinin	eğitim	ve	öğretimini	genç	kuşaklara	aşılıyacak	bir	
‘Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nı,	gene	çağdışı	ve	tek	sesli	 ‘Türk	Musikisi	Devlet	Korosu’nu	kurduracak	kadar”	
etkinliklerini	siyasî	iktidara	onaylattıklarından	söz	ediyor;	“…,	eskiye	özlemi	simgeleyecek	olan	bu	çağdışı	ve	Atatürk	
ilkelerine	aykırı	gösteri	ve	girişim”in	durdurulmasını	istiyordu	(Bkz.	Güntekin,	2012,	s.	88-89).	Türk	musikisi	hakkında	
benzer	görüşler	1950’li	 yıllarda	da	 ileri	 sürülüyordu	ve	Musiki	Mecmuası’nın	o	yıllardaki	 sayılarında	Türk	musikisi	
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Devrim”	 başlıklı	 yazısında	 Konservatuar’ın	 kurulmasını	 çağdışı	 bir	 mesele	 olarak	 gördüğünü	
“Darülelhanlara	dönmek”	sözleriyle	beyan	ediyordu	(Erinç,	10	Eylül	1976,	s.	7).	

Bu	 arada,	 Veysel	 Arseven’in	 yazısı	 karşılıksız	 kalmadı.	 Ercümend	 Berker’in	 yolladığı	 cevabî	
yazının	 bazı	 bölümleri	Cumhuriyet	 gazetesinin	 26	 Haziran	 1976’da	 yayımlanan	 sayısında	 “Bir	
Yanıt”	başlığıyla	okurlarıyla	buluştu	(Berker,	26	Haziran	1976,	s.	5).	Yazının	tamamı	ise,	Haydar	
Sanal’ın	 Orta	 Doğu	 gazetesindeki	 köşesinde	 14	 ve	 21	 Temmuz	 günleri	 “Gafletin	 Ötesinde”	
başlığıyla	 iki	 bölüm	 halinde	 yayımlandı.	 Yazının	 ilk	 bölümünde	 Türk	 Musikisinin	 toplumsal	
değeri,	Ziya	Gökalp’in	Türk	musikisi	 ile	ilgili	yanılgısı,	devlet	desteğiyle	yürütülmekte	olan	Batı	
musikisi	 çalışmaları	ve	 sentez	düşüncesinin	durumu	gibi	konular	ele	alınıyor;	Konservatuar’ın	
Geçici	Yönetmelik’te	yer	alan	amaç	ve	görevleri	 tanıtılıyordu.	 İkinci	bölümde	 ise,	Türk	Musikisi	
Devlet	Konservatuarı’nın	Atatürk	ilkelerine,	musiki	devrimine	ve	Anayasa’ya	muhalif	bir	durumda	
olmadığı,	 aksine	 Atatürk’ün	 müzik	 devriminin	 öngördüğü	 çağdaş	 Türk	 musikisinin	 bu	
konservatuardan	zuhur	edeceği	izah	ediliyordu	(Bkz.	Berker,	26	Haziran	1976,	s.	5;	14	Temmuz	
1976,	s.	6;	21	Temmuz	1976,	s.	6,	8).		

Aynı	 yazı,	 Hasan	 Şanlıtürk’ün	 Millet	 gazetesindeki	 “Türk	 Mûsikisi”	 başlıklı	 köşesinde	 de	 17	
Temmuz	 1976	 tarihinde	 tek	 parça	 olarak	 da	 yayımlanmıştı	 (Berker,	 17	 Temmuz	 1976,	 s.	 4).	
Ayrıca,	 Berker	 yazıyı	 Tercüman	 Gazetesi	 yazarı	 Ahmet	 Kabaklı’ya	 da	 göndermişti.	 Kabaklı,	
Arseven’e	 “Kuklacık”	 başlıklı	 bir	 yazıyla	 tepki	 göstermiş	 ve	 yazısının	 devamında	 Berker’in	
metninden	uzunca	bir	bölüm	yayımlamıştı	(Kabaklı,	5	Temmuz	1976,	s.	2,	11).	

Arseven’in	 yazısına	 bir	 başka	 cevap,	 aslında	 Berker’in	 Cumhuriyet	 gazetesine	 gönderdiği	
metinden	daha	önce	yayımlanmıştı	ve	konuyu	enteresan	bir	yönden	ele	alıyordu.	Haydar	Sanal,	
Orta	Doğu	gazetesindeki	köşesinde	yazmakta	olduğu	“Bir	Millî	Kültür	Kuruluşu”	başlıklı	bir	yazı	
dizisinin	16	Haziran	1976	günü	yayımlanan	 ikinci	bölümünde,76	Veysel	Arseven’in	yazısındaki	
“Gene	de	prensip	olarak	bu	gibi	 işler	 için	özel	olarak	kurulan	enstitüler	vardır.”	 cümlesini,	bir	
enstitü	 kurulmasının	 teklif	 edildiği	 şeklinde	 yorumlayarak,	 konuyu	 İstanbul	 Kültür	 ve	 Sanat	
Vakfı’nın	1974’te	düzenlediği	Uluslararası	2.	İstanbul	Festivali	kapsamında,	Ahmed	Adnan	Saygun	
başkanlığında	gerçekleştirilen	Uluslararası	Modal	Müzik	Kongresi’ne	getiriyordu.77	Kongre’de	Millî	
Müzik	Merkezi	kurulmasının	kararlaştırılmasına	binaen,78	Saygun’u	gerek	Halkevleri	ve	gerekse	
TRT	bünyesindeki	faaliyetleri	sırasında	Türk	musikisine	karşı	tutumundan	ötürü	eleştiriyor	ve	
kurulması	planlanan	merkezin	başına	onun	geçmesi	ihtimaline	dahi	karşı	çıkıyordu.	

Bu	durum	elbette	ki	bir	niyet	okumadan	ileri	gitmiyordu	ama	bir	anlamda	ideolojik	yaklaşımların	
karşıtlığını	simgelemesi	bakımından	örnek	teşkil	ediyordu.	Bir	yanda,	Cumhuriyet’in	çağdaş	ve	
reformist	 yönünü	 ilke	 edinen	 “Batıcılar”;	 diğer	 yanda	 ihmal	 edilen	 bir	 musiki	 kolunun,	 Türk	
musikisinin	 temsilcileri…	 Ya	 da	 bir	 tarafta	 Batı	 musikisini	 benimseyenler,	 diğer	 tarafta	 Batı	
musikiciliğinin	 örnek	 alınması	 gerektiğini	 savunanlar.	 Veya	 daha	 ideolojik	 bir	 yaklaşımla,	 bir	
yanda	solcular,	diğer	yanda	sağcılar…	

Konservatuar’ın	 kuruluşunda	 dikkati	 çeken	 bu	 eleştirilere,	 daha	 sonraki	 yıllarda	 müzik	
çevrelerinin	uygulamaya	dair	bazı	aksaklıkları	dile	getiren	paylaşımları	eklendi.	Tenkit	yazıları	
kaleme	 alanların	 başında	 Etem	 Ruhi	 Üngör	 geliyordu.	 Ancak,	 Üngör’ün	 Türk	 Musikisi	
konservatuarı	 kurulmasıyla	 ilgili	 yazıları	 öncelikle	 ılımlı	 ve	 temkinli	 adımlarla	 başladı.	 Üngör,	
Musiki	 Mecmuası’nda	 kaleme	 aldığı	 bir	 yazısında,	 Uluslararası	 I.	 Folklor	 Kongresi’nin	
gerçekleştirildiği	 sırada	 Millî	 Folklor	 Araştırma	 Dairesi	 Başkanı	 Nail	 Tan’ın	 Konservatuar’ın	

 
aleyhtarlarına	cevap	niteliğinde	pek	çok	yazı	kaleme	alınmıştı	(Örneğin	bkz.	Karabey,	Temmuz	1951,	s.	6-8;	Mayıs	1952,	
s.	71-74).	
76	Bkz.	Sanal,	9	Haziran	1976,	s.	6,	8;	16	Haziran	1976,	s.	6;	23	Haziran	1976,	s.	6.	
77	Ahmed	Adnan	Saygun’un	yazdığı	kongre	raporu	için	bkz.	Saygun,	1975,	s.	225-227.	Ayrıca,	musiki	çevreleri	tarafından	
ilgiyle	karşılanmasına	rağmen,	kimi	noktalarda	olumsuz	eleştirilere	maruz	kalan	kongre	hakkında	Etem	Ruhi	Üngör	
(“Mete	Görün”	müstear	ismiyle;	Görün,	1974,	s.	4-12)	ve	Tümer	Çepni’nin	(1974,	s.	6-10,	28)	yazıları	incelebilir.	
78	Millî	Müzik	Merkezi	ifadesi	Haydar	Sanal’ın	yayınından	alınmıştır.	Bununla	birlikte,	kongrede	sözü	edilen	merkezin	
ismi,	 Ahmed	 Adnan	 Saygun’un	 ifadesiyle	 “Uluslararası	 Modal	 Müzik	 Merkezi”dir.	 1966	 yılında	 Ankara’da	 yapılan	
Ortadoğu-Akdeniz	Ülkeleri	Musiki	Kolokyumu’nda	kuruluş	kararı	verilen	merkez,	Uluslararası	Modal	Müzik	Kongresi’nde	
de	hatırlatılmıştır	(Saygun,	1975,	s.	226).	Ancak,	uygulama	aşamasına	geçirilememiş;	merkez	kurulamamıştır.	
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kuruluş	haberini	katılımcılara	duyurduğunu	belirtiyor	ve	bunu,	“Ne	mutlu	bu	şerefi	kazananlara…	
Türk	sanatı	ile	birlikte	adları	yaşayacak	ve	unutulmayacak	olan	sanat	takdirkârlarına…”	sözleriyle	
okurlarına	 aktarıyordu.	 Ayrıca,	 “Türk	 Müzikolojisi”	 isimli	 bir	 dersin	 bu	 yeni	 kuruluşun	
müfredatında	 yer	 alması	 gerektiğini	 zikrediyor	 ve	 hazırladığı	 ders	 taslağını	 bir	 öneri	 olarak	
ayrıntılarıyla	paylaşıyordu	(Üngör,	Haziran	1975,	s.	4-7).	

Üngör,	 derginin	 bir	 sonraki	 sayısı	 için	 yazdığı	 “Büyük	 Müjde	 ve	 Tutumlarımız”	 başlıklı	
“Başyazı”da,	 devletin	 Türk	 musikisine	 elini	 nihayet	 uzattığını	 belirtiyor	 ve	 Konservatuar’ın	
kuruluş	 sürecinde	 sanatseverleri	 yıkıcı	 eleştiriler	 yapmak	 yerine,	 yapıcı	 tenkitlerin	 yapmaları	
hususunda	uyarıyordu	(Musiki	Mecmuası,	Ekim	1975,	s.	3):	

“Kuruluşun	fiilen	başladığı	şu	günlerde	gerek	sanat	çevrelerinde	ve	gerekse	onun	dışında	
bir	 çok	 davranışlar	 olacaktır.	 Belki	 de	 bunların	 içinde	 yıkıcı	 nitelikte	 olanlar	 yine	
görülecektir.	 Ama	 biz	 yani	 Türk	 musikisi	 müntesipleri	 her	 türlü	 kişisel	 görüş	 ve	
düşüncelerimizi	bir	tarafa	bırakarak	birlik	ve	beraberlik	içinde	yapıcı	tenkid	hudutlarını	
aşmamalıyız.”	

Derginin	aynı	sayısında,	Tebliğler	Dergisi	ve	Resmî	Gazete’de	yayımlanarak	yürürlüğe	giren	Geçici	
Yönetmelik	metni	okurlarla	paylaşıldı	(Musiki	Mecmuası,	Ekim	1975,	s.	15-27).	Bir	sonraki	sayıda	
yayımlanan	bir	yazıda	ise	(Kasım	1975),	Musiki	Mecmuası’nın	bu	yönetmelik	hakkında	bir	toplantı	
düzenlediği;	 toplantıya	 Sadettin	 Heper,	 Orhan	Nasuhioğlu,	 Aydın	 Oran,	 Cahit	 Peksayar,	 Yalçın	
Tura,	Etem	Ruhi	Üngör	ve	Sabahattin	Volkan’ın	katıldıkları	belirtiliyor	ve	yönetmelik	maddeleri	
üzerine	çalışan	katılımcılar	tarafından	belirlenen	10	maddelik	bir	listenin	Aydın	Oran	aracılığıyla	
Konservatuar	Başkanı	Ercümend	Berker’e	iletildiği	aktarılıyordu	(Musiki	Mecmuası,	Kasım	1975,	
s.	4).	Geçici	Yönetmelik’in	yayımlanması	ile	yürürlüğe	giren	konular	üzerinden	hazırlanan	bu	10	
maddelik	liste;	eğitim	süresi	ve	eğitimi	yapılacak	kimi	çalgıların	eksik	ya	da	gereksiz	olduğu	gibi	
hususlarda	Konservatuar	yönetimine	uyarıda	bulunmayı	amaçlıyor	ve	esasında	henüz	binası	bile	
hizmete	açılmamış	durumda	bulunan	Konservatuar’a	karşı	musiki	çevrelerinden	gelen	ilk	tenkidi	
oluşturuyordu.	

Aradan	geçen	bir	yıl	zarfında	Musiki	Mecmuası’nda	Konservatuar’la	ilgili	başka	herhangi	bir	yazı	
yayımlanmadı.	 Âdetâ	 Başkan	 ve	 Yönetim	 Kurulu’na	 süre	 veriliyor;	 gelişmeler	 uzaktan	 takip	
ediliyordu.	 Tam	 bir	 yıl	 sonra,	 derginin	 Kasım	 1976’da	 piyasaya	 sunulan	 sayısında	 Etem	 Ruhi	
Üngör,	 kendi	 önerdiği	 “Türk	 Müzikolojisi”	 dersinin	 müfredata	 alınmamasını	 ve	 kimi	 öğretim	
elemanlarının	bundaki	sorumluluklarını	eleştirdiği	yazısını	yayımladı	(Üngör,	Kasım	1976,	s.	26).	
Ancak,	 Üngör’ün	Konservatuar’a	 yönelik	 ağır	 tenkitlerinin	 başlaması	 için	Musiki	Mecmuası’nın	
Aralık	1976	sayısının	piyasaya	sunulması	gerekiyordu.	Üngör,	bu	sayıdan	itibaren,	derginin	Eylül	
1977	sayısına	kadar	 tam	on	ay	sürecek	bir	dizi	yazı	 ile	Konservatuar	yönetimini	adeta	eleştiri	
bombardımanına	tutuyordu.	Derginin	“Başyazı”	köşesinde,	“Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	Dikkatine:	
Al	 Sana	 Mektep”	 başlığıyla	 başlattığı	 ve	 on	 sayı	 boyunca	 aynı	 başlıkla	 sürdürdüğü	 yazılarını	
yayımlayan	Üngör,	pek	çok	konuyu	gündeme	getirdi.	

İlk	 yazıda	 Konservatuar’ın	 yeterli	 bir	 hazırlık	 evresi	 geçirilmeden	 açıldığını	 belirten	 Üngör,	
“‘yerden	bitermişçesine’	hatta	 ‘damdan	düşercesine’	hazırlıksız,	plânsız	ve	programsız,	hata	ve	
acaipliklerle	dolu	yönetmelikle	ortaya	çıkarak	metodsuz,	kitapsız,	sistemsiz	ve	yetkisiz	kişilerle”	
eğitime	başlandığını	söylüyor;	bilinçli	öğrencilerin	metot,	kitap,	piyano	ve	diğer	çalgıları	edinerek	
eğitim	 almak	 istediklerini	 belirtiyordu.	Durumu	boykot	 eden	 öğrenciler	 olduğunu	 ve	 bunların	
yönetimin	baskısıyla	karşılaştıklarını	iddia	ediyor;	Bakanlık	Teftiş	Kurulu’nun	duruma	el	koyması	
gerektiğini	yazıyordu	(Musiki	Mecmuası,	Aralık	1976,	s.	3,	28).	

Yazı	dizisinde	sık	sık	Konservatuar	Başkanı’nı,	Yönetim	Kurulu	üyelerini	ve	öğretim	elemanlarını	
eleştirdiği	 görülen	 Üngör,	 arşiv,	 kütüphane	 ve	 müze	 kurulması;	 kitap,	 dergi,	 plak	 ve	 nota	
yayınlarının	 yapılması	 ve	 seminerler,	 konferanslar	 düzenlenmesi	 gibi,	 Geçici	 Yönetmelik’te	
belirtilen	 hususların	 ikinci	 ders	 yılını	 dolduran	 Konservatuar’da	 henüz	 uygulamaya	
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sokulamadığını	 tenkit	 ediyor;	 kimi	 dersler	 üzerinden	 müfredatı	 topa	 tutuyor	 ve	 ilgilileri	
beceriksizlikle	suçluyordu.79	

Bu	 arada,	 Adalet	 Partisi	 Ankara	Milletvekili	Mehmet	 Atıf	 Benderlioğlu	 7	 Şubat	 1977’de	 bütçe	
görüşmeleri	 sırasında	 TBMM’nde	 yaptığı	 bir	 konuşmada,	 Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	
bağlanmasının	 daha	 yararlı	 olacağını	 ve	 işleyişin	 Geçici	 Yönetmelik’le	 yürütülmesinin	 hukuki	
açıdan	tartışmalı	olduğunu	zikrediyordu.	Benderlioğlu’nun	burada	yaptığı	konuşmasının	metnine	
Musiki	Mecmuası’nın	Ocak	 1977	 sayısında	 yer	 verilmişti	 (Musiki	Mecmuası,	 Ocak	 1977,	 s.	 4-8;	
ayrıca	bkz.	Tutanak	Dergisi,	1977,	s.	196-197).80	Bununla	birlikte,	Bakanlık	isteği	ile	Konservatuar	
yönetimi	 tarafından	 yurtdışındaki	 bir	 üniversiteye	 gönderilen	 ve	 Türk	musikisi	 ile	 ilgili	 kitap,	
makale,	 plakları	 gösteren	 liste,	 Etem	 Ruhi	 Üngör’ün	 kaleme	 aldığı	 bir	 yazıda	 yerden	 yere	
vuruluyor;	 Konservatuar’ın	 yurt	 içindeki	 ve	 yurt	 dışındaki	 intibaı	 açısından	 “fiyasko”	 olarak	
nitelendiriliyordu	(Üngör,	Şubat	1977,	s.	4-10).81	Musiki	Mecmuası’nda	Konservatuar	aleyhinde	
yazdığı	yazılarında	kimi	zaman	“Mete	Görün”	müstear	ismini	kullanan	Üngör,	derginin	Mart	1977	
sayısı	 için	aynı	 isimle,	nükteli	ve	alaycı	bir	dille	yazdığı	yazısında,	Başkan	Ercümend	Berker’in	
eğitime	 dair	 bütün	 isteklerine	 Konservatuar	 Yönetim	 Kurulu	 üyelerinin	 sorgusuz	 bir	 biçimde	
onay	verdiklerini	iddia	ediyordu	(Görün,	Mart	1977,	s.	4-5).	

1977’nin	 Eylül	 ayında	 sona	 eren	 seri	 yazıların	 ardından	 Üngör,	 derginin	 başyazısını	 yine	
Konservatuar’a	ayırmaya	ve	bu	yazılarda	kurumu	hedef	almaya	devam	etti.	Derginin	Ekim	1977	
sayısı	 için	 yazdığı	 “İ.T.M.D.	 Konservatuarı	 Nasıl	 Kurtulur”	 başlıklı	 başyazıda,	 sözünü	 ettiği	
kurtuluş	için	üç	ihtimalden	bahsediyordu.	İlki,	Başkan	ve	Yönetim	Kurulu’nun	kendi	istekleriyle	
görevden	 çekilmesi;	 ikincisi	 ise	 Bakanlık’ın	 onları	 görevden	 alması	 idi.	 İlk	 iki	 ihtimalin	
gerçekleşmemesi	 halinde,	 üçüncü	 ihtimalin	 meydana	 geleceğinden	 söz	 ediyor	 ve	 iktidar	
değişikliğinin	uzak	olmadığını	belirtiyordu.	Yazıyı,	Konservatuar	çevresinde	dönemin	iktidarına	
yakınlığıyla	bilinenlere	hitaben	bir	mesajla	bitiriyordu:	“Parti	ile	gelen	parti	ile	gider…”	(Musiki	
Mecmuası,	Ekim	1977,	s.	3)	

Üngör	aynı	sayıda	bir	yazı	daha	kaleme	almıştı.	Bu	yazıda	Konservatuar	hakkında	on	ay	boyunca	
yayımladığı	yazılara	dair	bir	“muhasebe”	yapıyor;	eleştiri	nedenlerini	tekrar	sıralıyordu.	Üngör’ün	
Musiki	Mecmuası’nda	on	ay	boyunca	yazdığı	eleştirileri	bu	metinden	 iktibas	ederek	gösterelim	
(Ekim	1977,	s.	5-6):	

“a.	Konservatuarın	tamamen	sistemsizlik	üzerine	kurulmuş	olması.	

b.	Yönetim	Kurulu	Üyeleri’nin	belirsizliği	ve	yetersizliği	

c.	 Öğretim	Üyeleri’nin	 birbirine	 zıt	 sistem	 ve	 görüşe	 sahip	 olmaları	 ile	 Konservatuarın	
gayesinin	tek	sistemde	öğrenci	yetiştirmesinin	mümkün	olamıyacağı	ve	böylece	çeşitli	ve	
birbirine	zıt	sistem	ve	metotla	(yani	sistemsiz)	fikir	şaşkını	öğrenci	yetiştirileceği.	

d.	Öğrencilerin;	sistemsizlik,	metodsuzluk	ve	araçsızlığı	protestosu.	

 
79	Etem	Ruhi	Üngör’ün	Musiki	Mecmuası’nda	başyazı	olarak	kaleme	aldığı	“Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	Dikkatine:	Al	Sana	
Mektep”	başlıklı	yazılar	için	kronolojik	olarak	şu	referanslara	bakılabilir:	Musiki	Mecmuası,	Aralık	1976,	s.	3,	28;	Ocak	
1977,	s.	3,	26;	Şubat	1977,	s.	3,	15;	Mart	1977,	s.	3;	Nisan	1977,	s.	3;	Mayıs	1977,	s.	3;	Haziran	1977,	s.	3,	28;	Temmuz	
1977,	s.	3;	Ağustos	1977,	s.	3;	Eylül	1977,	s.	3.	
80	 Görüşmelerde	Mehmet	 Atıf	 Benderlioğlu’nun	 ardından	 söz	 alan	 Kültür	 Bakanı	 Rıfkı	 Danışman,	 yaptığı	 konuşma	
sırasında	Konservatuar’la	ilgili	şu	sözleri	sarf	ediyordu	(Tutanak	Dergisi,	1977,	s.	201):	

“Millî	Eğitim	Bakanlığının	açmış	olduğu	konservatuvar,	bugün	kabili	münakaşa	bir	müessese	halindedir.	Bu	
müessese	 nasıl	 gelişecek,	 buradan	 mezun	 olan	 çocuklar	 istikbalde	 nasıl	 bir	 istikamet	 alacaklar	 konusu,	
üzerinde	durulmaya	değer	bir	konudur.	Biz	bu	konservatuvarın	açılışı	sırasında	Bakanlık	olarak	herhangi	bir	
müdahaleyi	düşünmedik;	ancak	zamanla	bu	müessesenin	bir	okul	olarak	gelişmesi,	buradan	mezun	olanların	
değerlendirilmesinin	de	teminat	altına	alınması	gerektiği	kanaatini	taşıyoruz.”	

81	Kültür	Bakanlığı	İç	ve	Dış	İlişkiler	Dairesi	Başkanlığı	tarafından	Konservatuar’a	gönderilen	3	Haziran	1976	tarih	ve	
360.3/Kanada/76-966	sayılı	ve	9	Haziran	1976	tarih	ve	360.3/Kore/76-1013	sayılı	yazılarda,	yabancı	ülkelerden	gelen	
istek	üzerine,	Türk	musikisi	eğitiminde	kullanılabilecek	kitap,	plak,	bant	ve	 film	gibi	materyalleri	 içeren	bir	 tavsiye	
listesi	talep	edilmişti.	Bu	hususta	Konservatuar	Başkanı	tarafından	ilk	araştırmayı	yapmak	üzere	görevlendirilen	Cahit	
Atasoy’un	hazırladığı	öneri	listesi	incelenmiş	ve	listede	işaretlenen	materyallerin	tavsiye	edilmesi,	Yönetim	Kurulu’nun	
28	Haziran	1976	tarih	ve	36	sayılı	toplantısında	kabul	edilmiştir.	
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e.	Geçen	bir	yıla	rağmen	Öğretim	Üyelerine	metod	hazırlatılamayışı.	

f.	Santur,	Rebab,	Zurna,	Davul,	Def	gibi	önemli	çalgıların	tedrisat	dışı	bırakılmasının	hatalı	
olduğu.	

g.	Kabak	Kemane	gibi	 fazla	yaygınlığı	ve	özelliği	olmayan	bir	çalgıya	vaktinden	pek	çok	
evvel	sınıf	açılmasının	yersiz	ve	zamansızlığı.	

h.	Konservatuar	öğrencilerini	hiç	bir	şekilde	ilgilendirmeyen	Seramik,	Halı-Kilim	sanatları	
gibi	derslerin	lüzumsuzluğu.	

i.	 İkinci	 ders	 yılı	 sonu	 olduğu	 halde;	 Arşiv-Kütüphane-Müze	 gibi	 önemli	 seksiyonların	
kurulamayışı	ve	Kitap-Dergi-Nota-Plâk	gibi	yayın	faaliyetlerine	geçilemeyişi	ile	Seminer-
Konferans	gibi	yardımcı	çalışmaların	yaptırılamayışları.	

j.	‘Çalgı	Bilim’	dersinin	kuruluşunda	Organologlukla	Lütiyeliğin	karıştırılışı	gibi	büyük	bir	
hatanın	düzeltilmesi.	

k.	Öğrenci	Korosu,	Öğrenci	Müzik	Topluluğu’nun	kurulamayışı.	

l.	Kaybolmuş	fakat	değerli	çalgılardan	Mıskal,	Lavta,	Santur,	Nefir	vs.	gibi	çalgıların	ihyası	
düşünülmesi	gerekirken	Türkiye	Türkünün	çalgısı	olmayan	Tar’a	sınıf	açılmasının	hata	
oluşu.	

m.	İki	ders	yılı	geçip	üçüncü	ders	yılına	başlanmasına	rağmen	öğrencinin	çalgı	ihtiyacının	
karşılanamaması	ve	çalgı	derslerinin	yapılamaması.	

n.	Halk	musikisi	öğrencilerine	ritm	âleti	olarak	Davul,	Darbuka,	Def,	Çifte	Dümbelek	vs.	
gibi	çalgılar	öğretileceği	yerde	hiç	ilgisi	olmayan	ve	tamamen	sanat	musikisi	ritm	âleti	olan	
Kudüm’ün	öğretilmesinin	hata	olduğunu	ve	buna	mukabil	 sanat	musikisi	 öğrencilerine	
Kudüm	ile	birlikte	çok	önemli	olan	‘Def’in	öğretilmeyişinin	hata	olduğunu	ve	bu	hatalara	
Türk	 musikisi	 asâleti	 ile	 imtizacı	 imkânsız	 olan	 ‘Kontrbas’ın	 bir	 ritm	 âleti	 olarak	
öğretilmesinin	katılmasıyla	hataların	katmerlenişi.	

o.	Bazı	öğretim	üyelerinin	sadece	maaş	almaya	uğradıkları.”	

Üngör,	 bütün	 bu	 eleştirilerinin	 “Türk	 çocuğunun	 iyi	 yetişmesi	 ve	 dolayısile	 yıllar	 yılı	 ihmale	
uğramış	musikimizin	esasa	bağlanması”	amacıyla	yapıldığının	altını	çiziyor	ve	tenkit	yazılarının	
musiki	 ve	 Bakanlık	 çevrelerince	 ilgiyle	 izlendiğini	 zikrediyordu	 (Ekim	 1977,	 s.	 6).	 Bunu	
desteklemek	 üzere	 de,	 Konservatuar	 Başkanı	 Ercümend	 Berker,	 Millî	 Eğitim	 Bakanı	 Ali	 Nailî	
Erdem,	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürü	Ayvaz	Gökdemir	ve	iktidar	değişikliğiyle	göreve	gelen	
Millî	Eğitim	Bakanı	Nahit	Menteşe’den	aldığı	mektupları	yayımlıyor	ve	yazışmaların	nedenlerini	
okurlarına	izah	ediyordu	(Üngör,	Ekim	1977,	s.	6-9).	Bu	mektuplar	yayımlandığında,	Etem	Ruhi	
Üngör’ün	Konservatuar’ın	gidişatı	hakkındaki	tenkitlerinin	Bakanlık	ve	ona	bağlı	birimlerce	takip	
edilmesine	rağmen	herhangi	bir	yaptırım	yoluna	gidilmediği	ortaya	çıkmış	oluyordu.	

Burada	bir	parantez	açarak,	Etem	Ruhi	Üngör’ün	 iddialarıyla	gerçekler	arasında	bir	sorgulama	
yapmak	gerekiyor.	Acaba,	Üngör’ün	ısrarlı	tenkit	yazılarında	haklılık	payı	var	mıydı?	Uzun	yıllar	
Konservatuar’ı	kurmak	için	mücadele	verenler,	ortaya	koydukları	hedeflere	ulaşmak	ve	kurumu	
yaşatmak	 için	 çabalamak	 varken,	 üstelik	 basın	 yoluyla	 kamuoyuna	 aktarılan	 türlü	 tenkitlere	
rağmen	 hiçbir	 adım	 atmıyorlar	 mıydı?	 Gerçek	 şu	 ki,	 Konservatuar’ın	 kuruluş	 yıllarına	 dair	
belgeler	 incelendiğinde	Üngör’ün	ortaya	koyduğu	eleştirilerin	büyük	ölçüde	bilgi	eksikliğinden	
kaynaklandığı	anlaşılıyor.	Gündeme	getirdiği	kimi	konuların	belirli	bir	aşamaya	gelmesi	ve	meyve	
vermesi	için	uygun	mekâna,	yetkin	kadrolara,	yeterli	ödeneğe	ve	en	önemlisi	de	zamana	ihtiyaç	
duyulurken,	bazı	konularda	da	halihazırda	yürütülen	çalışmalar	ve	girişimlerin	olduğu	görülüyor.	

Sözgelimi,	12	Ocak	1977	tarih	ve	59	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	İstanbul	Türk	Musikisi	
Devlet	Konservatuarı’nın	yayın	organı	olarak	ilmî	bir	dergi	çıkarılması	için	gerekli	hazırlığı	ve	ön	
çalışmaları	yapmak,	prensipleri,	 esasları	ve	detayları	 tespit	 etmek	üzere,	Cahit	Atasoy,	Haydar	
Sanal,	 Nevzat	 Sümer,	 Yalçın	 Tura	 ve	 Necdet	 Varol’dan	 oluşan	 bir	 heyet	meydana	 getirilmişti.	
Ayrıca,	 26	 Ocak	 1977	 tarih	 ve	 61	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 Konservatuar	
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kütüphanesine	kitap	alınması	için	Başkanlığa	yetki	veriliyordu.	Yönetim	Kurulu’nun	16	Mart	1977	
tarih	 ve	 66	 sayılı	 toplantısında	 ise,	 Konservatuar’daki	 eğitim,	 uygulama	 ve	 yayınlarda	
yararlanılacak	notaların	 seçim	ve	 tespiti	 ve	 derlenmesi	 işiyle	 görevli	 olmak	üzere,	 Türk	 Sanat	
Musikisi	ve	Türk	Halk	Musikisi	dallarında	iki	ayrı	Repertuar	Kurulu’nun	teşkiline	karar	verilmişti.	
Buna	göre,	Türk	Sanat	Musikisi	Repertuar	Kurulu’nda	Sadettin	Heper,	Cüneyd	Orhon	ve	Faruk	K.	
Timurtaş;	Türk	Halk	Musikisi	Repertuar	Kurulu’nda	ise	Neriman	Tüfekçi,	Arif	Sağ,	Şenel	Önaldı	ve	
Muharrem	Ergin	yer	alacaklardı.82	Bununla	birlikte,	oluşturulan	bu	komisyonların	çalışmalarını	
tamamlamaları	ya	da	çalışmalardan	sonuç	alınabilmesi	için	hem	zamana	hem	malî	kaynağa	hem	
Konservatuar	dışındaki	kuruluşların	onayına	ihtiyaç	duyuluyordu.	Mesela,	Yönetim	Kurulu’nun	
26	Aralık	1977	tarih	ve	95	sayılı	toplantısında,	Türkiyat	Enstitüsü’ne	hibe	edilmiş	olan	Hüseyin	
Sadeddin	 Arel	 Türk	 Musikisi	 Kütüphanesi’nin	 Konservatuar’a	 devri	 için	 gerekli	 girişimlerde	
bulunulmasına	karar	verilmişti.83	

Öte	 yandan,	 topluluk	 ve	 konser	 çalışmaları,	 derslerde	 öğretilen	 teorik	 bilgilerin	 pratiğe	
dönüştürüleceği	alanlar	olarak	büyük	önem	taşıyordu.	Topluluk	çalışmaları	için	daha	büyük	bir	
mekân	 arayışları	 karşısında	 Yönetim	 Kurulu,	 24	 Ekim	 1977	 tarih	 ve	 87	 sayılı	 toplantısında,	
Konservatuar	öğrencilerinin	haftanın	belirli	gün	ve	saatlerinde	hocaları	yönetiminde	toplu	musiki	
çalışmaları,	gösteri	ve	konser	provaları	yapmaları	için	Atatürk	Kültür	Merkezi’nde	uygun	salon	
veya	stüdyo	tahsis	edilmesi	hususunda	Kültür	Bakanlığı’na	başvurulmasına	karar	vermişti.84	

1977’nin	Kasım	ayına	gelindiğinde,	yoğun	eleştirilere	maruz	kalan	Konservatuar’ın	kapılarını	ilk	
defa	 dış	 dünyaya	 açacağı	 bir	 etkinlik	 yapılması	 planlanmıştı.	 9	 Ocak	 1978’de	 yapılacak	 olan	
Hammâmîzâde	 İsmail	 Dede	 Efendi’yi	 Anma	 Töreni	 için	 gerekli	 hazırlıkların	 Nida	 Tüfekçi	 ve	
Nevzat	 Sümer	 tarafından	 düzenlenmesine,	 7	 Kasım	 1977	 tarih	 ve	 89	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	
toplantısında	 karar	 verildi.	 Bu	 kararın	 ardından	 başlatılan	 çalışmalarda	 program	 akışı	
belirlenerek,	konuşma	ve	konser	bölümlerinde	yer	alacak	öğretim	üyeleri,	prova	zamanlarının	ve	
program	akışının	ilave	edildiği	bir	görevlendirme	yazısı	ile	bilgilendirildi.	

Öğretim	üyelerine	 gönderilen	 yazıda,	 12	Aralık	 1977	Çarşamba	 gününden	 itibaren,	 20,	 23,	 27	
Aralık	 ve	 3,	 6	 Ocak	 tarihlerinde,	 ses	 ve	 sazların	 katılımıyla	 toplam	 altı	 prova	 yapılacağı	
bildirilmişti.	Bununla	birlikte,	prova	ve	konserde	kullanılacak	notaların	Konservatuar	tarafından	
temin	 edileceği	 ve	 konserde	 resmî	 konser	 kıyafetinin	 giyileceği	 belirtiliyor;	 yaylı	 ve	 mızraplı	
sazların	kendi	bünyelerinde	yay	ve	mızrap	bütünlüğünü	sağlayacakları	hatırlatılıyordu.	Ayrıca,	
Konservatuar	yönetimi	tarafından	seçilen	bir	öğrencinin	sunacağı	programda,	akışın	zamanında	
gerçekleşmesi	 konusunda	 uyarı	 yapılıyor;	 karşılama	 ve	 hizmet	 işleriyle	 ilgili	 düzenlemeler	
aktarılıyordu.	Bununla	birlikte,	bütün	programın	Osman	Simav	tarafından	banda	kaydedileceği	ve	
gerekli	görüldüğünde	ses	düzeninin	ayarlanacağı	belirtiliyordu.	

 
82	Yönetim	Kurulu’nun	8	Haziran	1977	tarih	ve	76	sayılı	toplantısında,	Repertuar	Kurulu’nun	yürütücüsü	olarak	Cüneyd	
Orhon’un	görevlendirilmesine	karar	verildi.	Ayrıca,	12	Aralık	1977	 tarih	ve	93	sayılı	Yönetim	Kurulu	 toplantısında,	
mevcut	Türk	Sanat	Musikisi	Repertuvar	Kurulu’na	ilave	olarak	Haydar	Sanal’ın	görevlendirilmesi	ve	Türk	Halk	Musikisi	
Repertuvar	Kurulu’nda	Arif	Sağ’ın	yerine	Nida	Tüfekçi’nin	görevlendirilmesi	karara	bağlandı.	Bununla	birlikte,	Danışma	
Kurulu’nun	hazırladığı	19	Eylül	1978	tarihli	raporda,	Konservatuar’ın	tespit	ve	derleme	konularında	üstlendiği	görev	
hatırlatılıyor	ve	Türk	Sanat	Musikisi	alanında	“klasikleşmiş,	sanat	değeri	taşıyan	ve	büyük	çoğunluğu	bestecisi	eliyle	
notaya	alınmadığı	 için	zamanımıza	ağızdan	ağıza	ulaşıncaya	kadar	hayli	değişikliğe	uğramış	olan	eserlerin	aslına	en	
uygun	biçimde	bir	uzman	kurul	tarafından	notaya	alınması”	ve	Türk	Halk	Musikisi	alanında	da	“otantik	halk	ezgilerinin	
yine	bir	uzman	kurul	tarafından	derlenmesi”	amacıyla	repertuar	kurullarının	oluşturulduğu	belirtiliyordu.	Raporda,	
Yönetim	Kurulu’nun	16	Mart	1977	tarih	ve	66	sayılı,	8	Haziran	1977	tarih	ve	78	sayılı	ve	12	Aralık	1977	tarih	ve	93	
sayılı	 toplantılarında	 alınan	 kararlar	 uyarınca,	 Türk	 Sanat	 Musikisi	 Repertuar	 Kurulu’nda	 Cüneyd	 Orhon,	 Sadettin	
Heper,	Haydar	 Sanal	 ve	 Faruk	K.	 Timurtaş’ın;	 Türk	Halk	Musikisi	Repertuar	Kurulu’nda	 ise	Neriman	Tüfekçi,	Nida	
Tüfekçi,	 Şenel	 Önaldı	 ve	 Muharrem	 Ergin’in	 görevlendirildikleri	 aktarılıyordu.	 Ayrıca,	 “otantik	 halk	 ezgilerinin	
derlenmesi	için	yurt	çapında	yapılacak	bir	taramanın	hazırlıkları”nın	sürdürüldüğü	ve	mali	kaynak	sağlandığında	bu	
çalışmanın	başlatılacağı	açıklanıyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	4).	
83	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel	 Türk	 Musikisi	 Kütüphanesi’nin	 Konservatuar’a	 devri	 gerçekleşmemiş	 olup	 söz	 konusu	
kütüphane	halen	İstanbul	Üniversitesi	Türkiyat	Araştırmaları	Enstitüsü’nde	muhafaza	edilmektedir.	
84	Bu	konu,	Kültür	Bakanlığı	yetkililerine	sunulmak	üzere	hazırlanan	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’na	
da	yansımış	ve	uygulama	çalışmalarında	yararlanmak	üzere	Atatürk	Kültür	Merkezi’ndeki	bir	salonun	haftanın	belirli	
gün	ve	saatlerinde	Konservatuar’a	tahsis	edilmesi	talep	edilmişti	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	9).	
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Program	 metninde	 akışa	 dair	 her	 unsur	 dakikası	 dakikasına	 düzenlenmişti.	 Görevli	 öğretim	
üyeleri	 ve	 öğrencilerin	 17.30-18.00	 saatleri	 arasında	 Konservatuar’daki	 belirlenen	 alanlarda	
hazır	 bulunmaları	 ve	 saat	 18.00’den	 itibaren	Konservatuar	Başkanı	 Ercümend	Berker’in	 açılış	
konuşmasıyla	programın	başlaması	planlanıyordu.	Berker’in	ardından	Yılmaz	Öztuna	söz	alacak	
ve	 Dede	 Efendi’nin	 biyografisi,	 yaşadığı	 dönemin	 özellikleri,	 çevresi	 ve	 musikiye	 getirdikleri	
üzerine	bir	konuşma	yapacaktı.	Öztuna’yı,	Dede	Efendi’nin	klasik	formdaki	eserleri	üzerine	söz	
alacak	 olan	 Sadettin	 Heper	 takip	 edecek	 ve	 ardından	 eserlerden	 örnekler	 sunmak	 üzere	 Dr.	
Alâeddin	Yavaşca	sahneye	gelecekti.	Kısa	bir	aranın	ardından,	öğretim	üyeleri	Dede	Efendi’nin	saz	
eserleri	seslendirecekti.	Daha	sonra	Haydar	Sanal	söz	alarak,	Dede	Efendi’nin	şarkı	formundaki	
eserleri	hakkında	konuşacak	ve	ardından	Tülûn	Korman	bu	eserlerden	örnekler	verecekti.	Son	
olarak	 Yalçın	 Tura,	 Dede	 Efendi’nin	 ilerici	 çalışmalarıyla	 ilgili	 bir	 konuşma	 yapacak	 ve	 Tülin	
Yakarçelik	bunların	örneklerini	sunacaktı.	Programa	göre,	konuşma	ve	dinletilerin	saat	20.10’da	
tamamlanması	 öngörülüyordu.	 Anma	 töreninin	 düzenlenmesi	 ve	 belirlenen	 programın	
uygulanması,	 Yönetim	 Kurulu’nun	 2	 Ocak	 1978	 tarih	 ve	 96	 sayılı	 toplantısında	 görüşüldü	 ve	
karara	bağlanarak	resmiyet	kazandı.	

Tören	günü	işler	yolunda	gitmedi	ve	birtakım	aksaklıklar	yaşandı.85	Kısa	bir	süre	sonra,	16	Ocak	
1978	tarih	ve	97	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	ivedilikle	bu	konu	görüşüldü	ve	konuşma	
yapan	 ve	 konser	 programını	 icra	 eden	 öğretim	 üyelerinin	 sebebiyet	 verdikleri	 birtakım	
aksaklıklar	 nedeniyle	 ilgili	 kişilerle	 uyarı	 görüşmesi	 yapılması	 ve	 bu	 konuda	 dikkatlerinin	
çekilmesi	 için	 karar	 alındı.	 Ancak,	 yönetimin	 aksaklıkları	 fark	 ederek	 tedbir	 almak	 istemesi,	
Konservatuar	 dışından	 birtakım	 eleştirilerin	 gelmeyeceği	 anlamını	 taşımıyordu.	 Nitekim,	
dinleyici	tenkidi	 içeren	bir	mektup	çok	geçmeden	Konservatuar’a	ulaştı.	Ersu	Pekin,	Ercümend	
Berker’e	 hitaben	 yazdığı	 9	 Ocak	 1978	 tarihli	 mektubunda,	 anma	 programında	 yaşananlar	
nedeniyle	Konservatuar’ı	sert	bir	dille	eleştiriyor	ve	mektubun	birer	kopyasını	Yönetim	Kurulu	
üyelerinin	 yanı	 sıra	 çeşitli	 gazetelere	 ve	 bazı	 ilgililere	 göndereceğini	 aktarıyordu.	 Mektup	
ilerleyen	günlerde,	Etem	Ruhi	Üngör’ün	çıkardığı	Musiki	Mecmuası’na	ulaştı	ve	Üngör’ün	yoğun	
tenkitleri	altında,	derginin	Ocak	1978	sayısında	yayına	girdi	(Musiki	Mecmuası,	Ocak	1978,	s.	8,	
14).	Görünen	o	ki,	1978	senesi,	Konservatuar	için	pek	de	iyi	bir	gelişmeyle	başlamamıştı.	

Hammâmîzâde	 İsmail	 Dede	 Efendi’yi	 Anma	 Töreni	 dolayısıyla	 verilen	 konserde	 yaşanan	
aksaklıklar,	 Konservatuar’ın	 yönetim	 birimlerinin	 bu	 konunun	 üzerine	 gitmesine	 ve	 topluluk	
çalışmalarına	ağırlık	verilmesine	vesile	oldu.	Danışma	Kurulu’nun	13	Ocak	1978	tarih	ve	6	sayılı	
toplantısında	 alınan	 tavsiye	 kararı	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 Yönetim	 Kurulu’nun	 16	 Ocak	
1978	 tarih	 ve	 97	 sayılı	 toplantısında,	 1978’in	Mart	 ayında	 Türk	 Halk	Musikisi	 konseri,	 Nisan	
ayında	Batı	Musikisi	konseri	ve	Mayıs	ayında	da	Türk	Sanat	Musikisi	konseri	düzenlenmesine	ve	
konserlerin	 Konservatuar	 dışından	 gelecek	 konuklara	 açık	 olmasına	 karar	 verildi.	 Ayrıca,	
Danışma	Kurulu’nun	18	Ocak	1978	tarih	ve	7	sayılı	toplantısında	alınan	tavsiye	kararı	uyarınca,	
Konservatuar’da	kurulacak	ve	“Türk	Sanat	Musikisi,	Türk	Halk	Musikisi,	Batı	Musikisi	dallarında	
faaliyet	 gösterecek	 Koro,	 Saz	 Toplulukları	 ve	 Orkestra	 Yönetmeni	 (Şefi)	 olarak”;	 Türk	 Sanat	
Musikisi	alanında	Ercümend	Berker,	Dr.	Alâeddin	Yavaşca	ve	Necdet	Varol’un,	Türk	Halk	Musikisi	
alanında	 Nida	 Tüfekçi	 ve	 Neriman	 Tüfekçi’nin,	 Batı	 musikisi	 alanında	 ise	 Demirhan	 Altuğ’un	
görevlendirilmelerine,	Yönetim	Kurulu’nun	30	Ocak	1978	tarih	ve	98	sayılı	toplantısında	karar	
verildi.	 Bu	 kararla,	 gelecekte	 Atatürk	 Korosu	 olarak	 isimlendirilecek	 topluluğun	 temelleri	 de	
atılmış	oldu.	

Musiki	Mecmuası’nın	Ocak	1978	sayısı	matbaadan	çıktığında	okurlar	Etem	Ruhi	Üngör’ün	Mete	
Görün	müstear	 ismiyle	 tekrar	 sahneye	çıktığına	şahit	olacaklar	ve	 “MC	Parselasyonunda	AP’ye	
düşen	 lokmalardan	biri	de	 İ.	T.	M.	Devlet	Konservatuarı	 idi.”	 cümlesiyle	başlayan	bir	 yazısıyla	

 
85	Dönemin	tanıklarından	Prof.	Ruhi	Ayangil,	sözlü	tarih	projesi	kapsamında	yapılan	görüşmede,	Hammâmîzâde	İsmail	
Dede	Efendi’yi	Anma	Töreni’nde	gerçekleştirilen	konserle	ilgili	şu	bilgileri	vermiştir	(Görüşme	No.	8):	

“Hocaların	öğrencilerine	örnek	birer	model	olma	konumu	1978	yılındaki	Hamamizade	İsmail	Dede	Efendi’yi	
anma	konserinde	hâk	 ile	yeksan	oldu.	Anlı	şanlı	Konservatuar	hocalarından	oluşan	büyük	bir	Türk	müziği	
orkestrası,	yani	Cevdet	Çağla,	Niyazi	Sayın,	Necdet	Yaşar,	Halil	Aksoy,	Mutlu	Torun,	Erol	Deran,	Nevzat	Sümer…	
Yani	 müthiş	 bir	 ekip…	 Hammâmîzâde	 İsmail	 Dede	 Efendi’nin	 100.	 Doğum	 Yıldönümü’ndeki	 konserde	
Şevkutarab	Peşrevi’nin	ikinci	hanesini	bitiremeden	sahne	üzerinde	sustu.”	
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karşılaşacaklardı.	Üngör	bu	 sefer	hedefine	Konservatuar’ın	Enstrüman	Bilgisi	Öğretmeni	Cafer	
Açın’ın	 yayımladığı	 Enstrüman	 Bilgileri	 kitabını	 koyuyor;	 kitabın	 yazarını	 ve	 Konservatuar	
Yönetim	 Kurulu’nu	 yerden	 yere	 vuruyor	 ve	 yazısını	 yine	 Bakanlık’a	 hitap	 ettiği	 bir	 cümleyle	
bitiriyordu:	 “Ey	Millî	Eğitim	Bakanlığının	sayın	yetkilileri,	 işte	parti	hediyesi…	Türk	gençlerine	
acıyalım…”	(Görün,	Ocak	1978,	s.	4-7).	

Musiki	Mecmuası’nda	 tenkitlerin	ardı	arkası	 tükenmiyor;	Cafer	Açın’ın	Enstrüman	Bilgisi	 kitabı	
derginin	 Şubat	 1978	 sayısında	 yine	 hedefe	 koyuluyordu.	Ayrıca,	 kitabın	 eğitimde	 kullanılması	
nedeniyle	eleştirilen	konular	üzerinden	yine	Konservatuar	yönetimi	sorumlu	tutuluyordu.	Üstelik	
İlhan	Âlî	 ismiyle	yazılan	bu	yazı	da	yine	“Millî	Eğitim	Bakanlığının	Dikkatine”	sunuluyordu	(Âlî,	
Şubat	1978,	s.	18-19).	Bu	defa	siyasî	 iktidar	değişmişti	ve	başbakanlık	koltuğuna	Bülent	Ecevit	
oturmuştu.	

1978	yılının	Mart	ayından	itibaren,	Konservatuar’da	eğitim	gören	öğrencilerin	gönderdiği	tenkit	
yazıları	ulusal	gazetelerde	yayımlanmaya	başladı.	Nisan	ve	Mayıs	aylarına	gelindiğinde	Etem	Ruhi	
Üngör’ün	 Musiki	 Mecmuası’nda	 yazdığı	 eleştiri	 yazılarına,	 öğrencilerin	 ulusal	 gazetelerde	
yayımlanan	tenkit	mektupları	da	eklendi	(Bkz.	Musiki	Mecmuası,	Nisan	1978,	s.	27-30;	Mayıs	1978,	
s.	24-25).	Cumhuriyet,	Hürriyet	ve	Zaman	gazetelerinde	“Bir	grup	öğrenci”,	“İstanbul	Türk	Musikisi	
Devlet	 Konservatuarı	 öğrencileri	 68	 kişilik	 bir	 grup”	 ve	 “İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarından	68	kişilik	bir	öğrenci	grubu”	 imzalarıyla	çıkan	yazılar	derginin	Nisan	1978	
sayısında;	 Mayıs	 ayında	 Cumhuriyet	 gazetesinde	 “Konservatuar	 Öğrencileri”	 imzasıyla	
yayımlanan	bir	başka	yazı	da,	derginin	Mayıs	1978	sayısında	yer	buldu.86	Bu	yazılarda	öğrenciler	
eğitim	kalitesi,	çalgı	temini	ve	okulun	fiziki	olanakları	başta	olmak	üzere	pek	çok	konuyu	gündeme	
taşıyor;	 sorunlu	 gördükleri	 noktaların	 çözüme	 kavuşturulmasını	 talep	 ediyorlardı.	 Mezun	
olduktan	sonraki	statülerinin	açıklığa	kavuşturulmasını	bekliyorlar;	karmaşık	müfredata,	öğretim	
elemanları	 arasındaki	müzikal	 görüş	 ayrılıklarına,	 ders	 notlarının	 temin	 edilememesine	 itiraz	
ediyorlardı.	Bunların	da	ötesinde,	Milliyetçi	Cephe	iktidarında	açılan	okulun	yönetimini	ve	eğitim	
kadrosunu	gericilikle,	ideolojik	ve	politik	davranmakla,	propaganda	yapmakla	suçluyorlar;	okulu	
kendilerine	kale	yapmakla	itham	ediyorlardı.	

Bu	arada,	29	Nisan	1978	günü	yayımlanan	Zaman	gazetesinde,	Murat	Bardakçı’nın	Konservatuar	
Başkanı	Ercümend	Berker’le	yaptığı	uzun	bir	röportaj	yer	almıştı.	Röportajda;	Konservatuar’ın	
kuruluş	 amacı,	 bölümleri,	 yasal	 statüsü,	 Atatürk	 İlkeleri	 ve	 Tevhid-i	 Tedrisat	 Kanunu’na	
uygunluğu,	öğrencilerin	istihdam	olanakları,	öğretmenlik	hakkı	tanınması	için	yapılan	çalışma	ve	
girişimler	ve	eğitimde	Arel	Ekolü’nün	tercih	edilme	nedenleri	gibi	konular	ele	alınıyordu.	Ayrıca,	
Murat	Bardakçı’nın,	öğretim	kadrosunun	oluşturulması,	ders	notu	ve	metot	gibi	eğitim	araçlarının	
hazırlanmasında	 yaşanan	 gecikmelerle	 ilgili	 olarak	 basında	 çıkan	 bazı	 yazılardaki	 eleştirileri	
hatırlatması	üzerine,	bu	konulara	da	açıklık	getiriliyordu	(Bardakcı,	29	Nisan	1978,	s.	?).	

Berker	 röportajda,	 çeşitli	 yayın	 organlarında	 kuruluş	 çalışmalarının	 ve	 öğretim	 üyelerinin	
koordinasyonunun	sağlanması	konularında	kimseye	müdahale	fırsatı	tanınmadığı	yönünde	çıkan	
eleştirilere	yanıt	veriyordu.	Açıklamasında,	devlet	himayesinde	bir	Konservatuar	kurma	fikrinin	
yeni	olmadığını,	mensubu	olduğu	ekolün	temsilcileri	tarafından	uzun	zamandır	üzerine	çalışılan	
bir	konu	olduğunu	şu	sözlerle	ifade	ediyordu	(Bardakcı,	29	Nisan	1978,	s.	?):	

“Konservatuarın	 kuruluşunda	 yapılan	 çalışmaların	 kökü	 yıllar	 öncesine	 dayanır.	 Biz,	
mensup	olduğumuz	ekol	ve	yakın	arkadaşlarımız,	her	zaman	Türk	Mûsikisinin	bir	devlet	
eğitimine,	denetimine	kavuşturulması	lüzumunda	ısrar	etmişizdir.	Arkadaşlarımız	çeşitli	
konuşmalarında,	 konferanslarında,	 yazılarında,	 makalelerinde	 bunu	 dile	 getirmişler,	
anlatmışlardır.	

 
86	 Gazetelerde	 yer	 verilen	 öğrenci	 mektuplarıyla	 ilgili	 referanslara	Musiki	 Mecmuası	 üzerinden	 ulaşılabilir.	 Ayrıca,	
benzer	özellikteki	bir	başka	yazının,	16	Kasım	1978	günü	yayımlanan	Cumhuriyet	gazetesinde	de	yer	aldığı	görülür.	
“İsmi	Saklı	Bir	Öğrenci”	imzasıyla	yazılan	ve	“İleri	Türk	Müziği	Konservatuarı’na	sahip	çıkılsın”	başlığını	taşıyan	yazının	
içeriği	 İTMDK	 ile	 ilgilidir.	Gazete	yazarlarından	Şükran	Ketenci’nin	hazırladığı	 “Eğitim-Öğretim”	başlıklı	 köşede	yer	
verilen	öğrenci	mektubu	için	bkz.	İsmi	Saklı	Bir	Öğrenci,	16	Kasım	1978,	s.	7.	
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Yaptığımız	özel	toplantılarda,	böyle	bir	kuruluşun	nasıl	olması	gerektiği,	adeta	yıllar	evvel	
ana	hatlarıyla	tesbit	edilmiştir.	

Kuruluş	 çalışmalarımız	 da	 her	 iki	 bakanlığın,	 Millî	 Eğitim	 ve	 Kültür	 Bakanlıklarının	
talimatı	 üzerine	 3-4	 ay	 kadar	 sürmüştür.	 Bu	 sürede	 ilk	 yönetmelik	 ortaya	 çıkmış	 ve	
uygulama[ya]	geçilmiştir.”	

Murat	Bardakçı,	Berker’e	Konservatuar	kurulmadan	önce	 teknik	konularda	bir	 çalışma	yapılıp	
yapılmadığını	 soruyor;	 ders	 notları	 ve	 eğitim	 metotları	 konularındaki	 eksikliği	 gündeme	
getiriyordu.	 Bu	 konu	 aynı	 zamanda	 Etem	 Ruhi	 Üngör’ün	 ve	 gazetelere	 mektup	 göndererek	
Konservatuar	yönetimini	hedef	alan	öğrenci	grubunun	eleştirdiği	konuların	başında	geliyordu.	
Berker,	bu	soruya	şu	sözlerle	cevap	vermişti	(Bardakcı,	29	Nisan	1978,	s.	?):	

“Bu	 konservatuvar,	 tarihinde	 ilk	 kurulan	 konservatuvardır.	 Bundan	 evvel	 hiçbir	 Türk	
Mûsıkisi	 Konservatuvarı	 söz	 konusu	 olmadığı	 için,	 gayet	 tabiî	 bu	 metodların,	 ders	
kitaplarının,	 vesairelerin	 yazılması	 ve	 birleştirilmesi	 zaman	 isteyecekti.	 Demin	 de	
belirttiğim	 gibi,	 henüz	 iki	 yılı	 doldurmuş	 bulunuyoruz.	 Bu	 iki	 yılda	 tesbit	 ettiğimiz	 ve	
yayınladığımız	 metodlar,	 tahminimizin	 çok	 üstündedir.	 Ama	 öyle	 zannediyorum	 ki	 en	
insafsız	bir	görüş	dahi	böyle	bir	müessesenin	kurulması	ve	kendisinden	bekleneni	vermesi	
için,	 en	 azından	 bir	 8-10	 senelik	 zaman	 tanımak	 durumundadır,	 tanımak	
mecburiyetindedir.	 Bir	 çok	 eksiklerimiz	 halâ	 vardır	 ve	 bu	 çok	 tabiidir.	 Tarihinde	 ilk	
müessese	kurulmuştur.	Bütün	hocalarımız,	bütün	kurullarımız	bu	eksikleri	tamamlamak	
için	çok	yoğun	bir	çalışma	içindedirler.”	

Murat	 Bardakçı’nın	 Ercümend	 Berker’e	 yönelttiği	 sorular	 arasında,	 ders	 notları	 ve	 eğitim	
metotları	 konusundaki	 ön	 çalışmaları	 yapmak	 üzere	 öncelikle	 neden	 enstitü	 kurulmadığı	 ve	
konservatuar	kurulmasının	tercih	edildiği	de	yer	alıyordu.	Berker,	Bardakçı’nın	sorusuna	tarihî	
bir	fırsatı	değerlendirmek	zorunda	olduklarını	ifade	eden	şu	sözlerle	yanıt	veriyordu	(Bardakcı,	
29	Nisan	1978,	s.	?):	

“Siz,	bu	Türk	Mûsikisi	Devlet	Konservatuvarının	herkes	tarafından	hemen	kurulabileceği	
kanaatini	taşıyorsunuz,	zannederim.	Bu	böyle	değildir.	

Yarım	asırlık	mücadele	içerisinde,	buna	müsait	zaman,	zemin	ve	imkân	bulundu,	bu	fırsat	
kaçırılamazdı.	 Bu	 fırsatın	 kaçırılması	 böyle	 bir	 imkânı,	 bir	 daha	 ne	 zaman	 ele	
geçebileceğini	 hiç	 bilmediğimiz	 bir	 âtiye	 terketmek	 demekti.	 Ve	 bunun	 Türk	 mûsıkisi	
tarihi	bakımından	büyük	vebâli	vardı.	

Biz	bu	vebâlin	altına	giremezdik.	

Şuna	inanıyorum	ki,	hiç	bir	Enstitü,	hiç	bir	ön	çalışma,	bilfiil	müesseseyi	kurup	çalıştırmak	
kadar	 yoğun	 ve	 verimli	 olamaz.	 Biz	 şimdi	 öğrencilerimize	 metod	 yetiştirmek,	 not	
yetiştirmek	 için	 bütün	 öğretim	 üyelerimizi	 tam	 bir	 seferberlik	 haline	 getirmiş	
bulunuyoruz.	Bu	çalışmalar	kurulacak	enstitüde	kaç	yıl	süreceği,	nasıl	süreceği,	nasıl	bir	
denetime	 tabi	 olacağı	 belli	 olmayan	 bir	 şekilde	 yapılsaydı,	 Türk	 mûsıkisi	 eğitiminin	
başlamasını	bir	hayli	zaman	ileriye	atardı.	Ve	biz	yarım	asıra	bir	çok	seneler	ilâve	etmek	
mecburiyetinde	 kalırdık.	 Biz,	 bir	 târihi	 fırsatı	 değerlendirdik.	 Bu	 işin	 kamuoyu	
oluşturmasını	 yaptık.	 Yalnız	 biz	 yaptık	 demiyorum.	Diğer	mûsıkicilerle	 beraber	 yaptık.	
Herkes	‘Türk	mûsıkisi	bir	devlet	okuluna	kavuşmalıdır’	dedi.	‘Buyurun	okulu	açın,	kurun’	
dediler.	Biz	‘Hayır	efendim,	şimdi	okulu	kuramayız,	evvelâ	metodları	hazırlayalım’	gibi	bir	
davranış	içine	giremezdik.”	

Kısa	bir	süre	sonra,	Musiki	Mecmuası’nın	Mayıs	1978	sayısı	çıktığında,	Etem	Ruhi	Üngör’ün	yine	
bir	 “Başyazı”	 kaleme	 aldığı	 görüldü.	 Yazıda,	 Konservatuar’ın	 yönetim	 kadrosunun	 yeniden	
belirlenmesi	 için	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’nda	 bir	 çalışma	 yapıldığını	 zikrediyor	 ve	 seçilecek	
isimlerin	nitelikleriyle	ilgili	önerilerini	sıralıyordu.	Önerileri	basit	ve	netti.	Yönetim	kadrosunda	
hiçbir	parti	üyesi	veya	sempatizanına	ve	hiçbir	ideolojik	düşünce	yanlısına	yer	verilmemesini	ve	
bu	kişilerin	 istisnasız	Türk	musikisi	mensubu	olmalarını	 talep	ediyor;	aksi	bir	durumun	“Türk	
musikisine	ve	Türk	çocuklarına”	fayda	sağlamayacağını	aktarıyordu	(Üngör,	Mayıs	1978,	s.	3).	
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Bu	 arada,	 Konservatuar	 öğrencileri	 ile	 yürütülen	 topluluk	 çalışmaları	 kısa	 sürede	meyvelerini	
vermeye	başlamıştı.	19	Eylül	1978	tarihli	Danışma	Kurulu	Raporu’nda,	öğrencilerin	1977-1978	
ders	yılında	“Öğrenciden-Öğrenciye”	adı	altında,	6	adet	deneme	konseri	verdiğinden	övgüyle	söz	
ediliyordu.	Türk	ve	Batı	musikisi	çalgılarıyla,	tek	sesli	ve	çoksesli	eserlerin	bir	arada	icra	edildiği	
konserlerden	 sonuncusu	 İTÜ	 Maçka	 Kampüsü’ndeki	 Maden	 Fakültesi’nin	 konser	 salonunda	
gerçekleştirilmişti	 ve	 basında	 bu	 konserden	 övgüyle	 söz	 edilmişti.	 Rapora	 yansıyan	 bir	 başka	
konu	da,	Demirhan	Altuğ	şefliğinde	kurulan	ve	kısa	sürede	gelişme	kaydettiği	belirtilen	dört	sesli	
koro	idi	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	4-5).	

1978	yılında	gerçekleşen	öğrenci	konserlerinden	biri,	Orta	Doğu	gazetesinin	31	Mayıs	1978	günü	
yayımlanan	sayısında	gündeme	gelmişti.	Aysev	Darcan;	Tülûn	Korman’ın	idare	ettiği	bir	öğrenci	
konserini,	Orta	Doğu	gazetesinde	yayımladığı	bir	yazıda	tanıtıyordu.	Darcan’ın	aktardığına	göre,	
üçüncü	sınıf	öğrencilerinin	verdiği	konserde	İhsan	Aslan,	Sadrettin	Özçimi,	Halûk	Atalay,	Özgen	
Gürbüz,	Abdülbaki	Gökçen,	Samim	Karaca	ve	Kenan	Yaman	sazlarıyla	eşlik	etmiş	ve	Servisimîn	
Sevilen,	Şenol	Aksu,	Şerife	Yılmaz	ve	Zeynep	Akgül	de	konserde	solist	olarak	yer	almıştı.	Darcan	
yazısında,	 öğretim	 elemanlarının	 ve	 davetlilerin	 beğenilerini	 kazanan	 konser	 vesilesiyle	
Konservatuar’dan	büyük	bir	övgüyle	söz	ediyordu	(Darcan,	31	Mayıs	1978,	s.	6).	

	
Tülin	Korman’ın	yönettiği	öğrenci	konseri	ile	ilgili	gazete	haberi	(Darcan,	31	Mayıs	1978,	s.	6)	

Bununla	 birlikte,	Cumhuriyet	 gazetesi	 yazarı	 Selmi	 Andak	 da,	 İTÜ	Maden	 Fakültesi’nin	 konser	
salonunda	gerçekleştirilen	konseri	6	Haziran	1978	günü	yayımlanan	yazısında	gündeme	getiriyor	
ve	“Gerek	tek	sesli,	gerek	çok	sesli	müzik	türlerinde	geniş	bir	programı	oluşturan	böyle	bir	girişimi	
hem	cesur	bir	davranış,	hem	de	bilincin	 ışığında	hazırlandığı	 için	övülecek	bir	olay	niteliğinde	
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görürüz.”	 ifadeleriyle	 değerlendiriyordu.	 Andak,	 konser	 repertuvarına	 dair	 izlenimlerini	 şu	
cümlelerle	aktarmıştı	(Andak,	6	Haziran	1978,	s.	6):	

“Sözü	geçen	konserde,	örneğin	Batı	müzik	dünyasından	Johannes	Brahms’ın	(1833-1897)	
birkaç	 bestesinin	 yanında	 Doğu	 dünyasından	 Dede	 Efendi’nin	 (1778-1846)	 ‘Yine	 Bir	
Gülnihal’	adlı	bestesinin	(Konservatuar	öğrencileri	 tarafından	derste	yapılan	çokseslilik	
denemesiyle)	Çok	Sesli	Koro	tarafından	yorumlanması,	üzerinde	durulacak	bir	aşamadır.	
Ayrıca	bazı	Halk	Türkülerimizden	Adnan	Saygun	ve	Demirhan	Altuğ	tarafından	çoksesli	
koro	düzenlemelerinin,	Yalçın	Tura’nın	bazı	bestelerinin	geniş	programda	yer	almaları,	
çalışmaların	olumlu	yönde	geliştiğini	göstermektedir.	

Başta	 T.	 M.	 D.	 Konservatuarının	 bu	 çalışmalarında	 tanınmış	 müzisyen	 Ercümend	
Berker’in,	 Koro’yu	 yönetmede	 Demirhan	 Altuğ’un,	 Koro’yu	 hazırlamada	 Rafet	 Yalbaz,	
Metin	Örser,	Osman	Kut	Dinçer’in,	kostümleri	hazırlamada	Fatma	Emre,	Zeynep	Torun’un	
katkılarını	 belirtiriz.	 Ayrıca,	 geleneksel	 ve	 halk	 sazlarında,	 şarkı	 ve	 türküleri	
seslendirmede,	çoksesli	koroyu	oluşturmada	yer	alan	tüm	öğrenci	sanatçıların	başarılarını	
sürdürmelerini	dileriz.”	

Andak,	konser	repertuvarında	yer	alan	eserlerin	isimlerini	sıralayarak	yazısını	sonlandırıyordu.	
Bu	 arada,	 Konservatuar	 Yönetim	Kurulu’nun	 24	Mayıs	 1978	 tarih	 ve	 109	 sayılı	 toplantısında,	
halka	 açılma	 programının	 ilk	 safhası	 olarak	 23	 Mayıs	 1978	 günü	 İTÜ	 Maden	 Fakültesi’nin	
salonunda	 (G	 Amfisi)	 üniversite	 mensuplarına	 sunulan	 öğrenci	 konserinin	 hazırlık	 ve	 diğer	
aşamalarında	gösterdikleri	gayret	ve	başarıdan	ötürü	Mutlu	Torun	ve	Güher	Güney’e	ve	ayrıca	
çoksesli	 öğrenci	 korosunun	 kurulması,	 hazırlanması,	 yönetimi	 ve	 ulaştığı	 icra	 seviyesindeki	
gayret	ve	başarısı	için	Demirhan	Altuğ’a	takdirname	verilmesine	karar	verilmişti.	

Bu	arada,	1978	yılı	faaliyetleri	yalnızca	müzik	ve	konser	içerikli	değildi.	Halk	dansları	ile	ilgili	bir	
girişim	de	tam	olarak	bu	dönemde	gerçekleştiriliyordu.	Millî	Oyunlar	dersi	öğretim	üyesi	Fikret	
Değerli,	 Konservatuar	 bünyesinde	 “Türk	 Halk	 Oyunları	 Tatbikat	 Topluluğu”	 oluşturulması	
önerisiyle	bir	rapor	hazırlayarak	24	Mart	1978	tarihinde	Konservatuar	Başkanlığı’na	sunmuştu.	
Yönetim	Kurulu’nun	27	Mart	1978	tarih	ve	104	sayılı	toplantısında,	Değerli’nin	sunduğu	rapora	
istinaden	 gündeme	 getirilen	 konunun,	 Nida	 Tüfekçi’nin	 mütalaası	 alındıktan	 sonra	 karara	
bağlanmasına	 hükmedildi.	 Tüfekçi’nin	 yazılı	 olarak	 hazırladığı	 5	 Nisan	 1978	 tarihli	 mütalaa,	
Yönetim	Kurulu’nun	17	Nisan	1978	 tarih	ve	105	sayılı	 toplantısında	 tekrar	gündeme	alındı	ve	
teklifin	prensip	olarak	kabulüne	ve	hazırlık	çalışmalarının	başlatılmasına	karar	verildi.	Kurulacak	
tatbikat	topluluğunun	Konservatuar	standartlarına	uygun	bir	seviyeye	ulaşması	 için	bir	 ihtiyaç	
listesi	oluşturulması	ve	topluluk	çalışmalarında	görevlendirilecek	öğretim	üyeleri	ile	topluluğun	
çalışma	 zamanlarını	 içeren	 üç	 ayrı	 program	 taslağı	 düzenlenerek	 Konservatuar	 Başkanlığı’na	
iletilmesi	 isteniyordu.	Söz	konusu	çalışmaların,	Nida	Tüfekçi	nezaretinde,	bizzat	Fikret	Değerli	
tarafından	yürütülmesi	kararlaştırılmıştı.	

Görüldüğü	gibi,	özellikle	Etem	Ruhi	Üngör	tarafından	uzunca	bir	süre	eleştirilen	Konservatuar’da,	
Geçici	Yönetmelik’te	belirtilen	amaç	ve	görevlerin	yerine	getirilebilmesi	için	çok	yönlü	çalışmalara	
imza	atılıyordu.	Hatta	1978	yılının	Haziran	ayında,	öğretim	üyelerinin	esas	ders	görevlerine	ilâve	
olarak	verilecek	vazifeleri	arzu	ve	tercihlerine	saptamak	üzere	bir	çalışma	başlatılmıştı.	Bununla	
birlikte,	eğitim-öğretim	ve	uygulama	çalışmalarında	zaman	zaman	meydana	gelen	aksaklıklar	ve	
başarısızlıklar,	 henüz	 ikinci	 yılını	 idrak	 etmekte	 olan	 Konservatuar	 için	 anlayış	 ve	 sabırla	
karşılanması	 gereken	 konulardı.	 Zira	 Konservatuar’ın	 kurulması	 Türk	 musikisi	 çevreleri	
bakımından	 büyük	 bir	 kazanımdı	 ve	 belli	 ki	 sonradan	 eleştirilere	 konu	 olan	 kimi	 noktalarda	
hazırlık	şansı	elde	edilememişti.	Ancak,	gazete	ve	dergilerde	yer	alan	 tenkitler	bilhassa	 iktidar	
değişikliği	sonrasında	hız	kazandı	ve	dikkatlerin	bütünüyle	Konservatuar	üzerine	çevrilmesinde	
etkili	oldu.	1978’in	Haziran	ayı,	Konservatuar	tarihine	kırılma	noktası	olarak	geçecek	bir	kararın	
başlangıcı	oldu.	
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Esas	ders	görevlerine	ilâve	olarak	verilecek	diğer	görevleri	saptamak	üzere	Sadettin	Heper	tarafından	doldurulan	

form	ve	teslim	belgesi	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	Beyza	Koral)	

Kültür	Bakanlığı	ile	Protokol:	Konservatuar	Devrediliyor	

Kuruluşunun	 üzerinden	 iki	 yıl	 geçmişti	 ki,	 Konservatuar’ın	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 Öğretmen	
Okulları	 Genel	 Müdürlüğü	 uhdesinden	 alınarak	 Kültür	 Bakanlığı’na	 devredilmesi	 gündeme	
getirildi.	 Kültür	 Bakanlığı’nın	 arzusu	 üzerine	 gerçekleşen	 bu	 durum	 neticesinde	 iki	 bakanlık	
arasında	bir	protokol	imzalanarak	Konservatuar’ın	devri	kararlaştırıldı.	

Hazırlanan	 protokol,	 Konservatuar	 çevrelerince	 fazla	 bilinmeyen	 ya	 da	 çoğunlukla	 şifahi	
aktarımla	günümüze	kadar	ulaşan,	doğruluğu	sorgulanmaya	muhtaç	birtakım	bilgilerden	fazlasını	
içeriyordu.	 Protokolün	 tamamen	 bürokratik	 bir	 manevra	 ile	 bakanlıklar	 arasında	 tasarlanıp	
hayata	 geçirildiği	 ve	 devir	 öncesinde	 Konservatuar	 idaresinin	 görüşlerine	 başvurulmadığı	
hususları	 Ercümend	 Berker’in	 hem	 o	 dönemde	 hem	 de	 yıllar	 sonra	 verdiği	 beyanlarına	 da	
yansıyacaktı	(Bkz.	Türk	Kültürüne	Hizmet	Vakfı,	1999,	s.	45).	87	

 
87	 Bu	 arada,	 yazılı	 kaynaklarda	 siyasî	 iktidarın	 değişmesinin	 ardından	 iplerin	 kopma	 noktasına	 geldiğine	 yönelik	
ipuçları	 var.	 Sözgelimi,	Dışişleri	Bakanlığı’nın	Konservatuar’a	 gönderdiği	23	Haziran	1978	 tarih	ve	7074	 sayılı	 yazı	
neticesinde,	2-15	Temmuz	1978	tarihleri	arasında	Dışişleri	Bakanlığı	tarafından	Tunus’a	gönderilmesi	planlanan	Yavuz	
Özüstün,	Akagündüz	Kutbay,	Sadun	Aksüt	ve	Hüsnü	Özenen’e	gerekli	iznin	verilmesine,	Yönetim	Kurulu’nun	26	Haziran	
1978	 tarih	 ve	 113	 sayılı	 toplantısında	 karar	 veriliyordu.	 Bakanlıklar	 arası	 devir	 söylentilerinin	 çıktığı	 günlerde	
gerçekleşen	bu	olay	karşısında	Yönetim	Kurulu,	yurtdışına	gönderilen	sanatçıların	Konservatuar’ın	görüşü	alınmadan	
seçilmesini	usulen	uygun	görmediğini	belirtiyor	ve	bundan	sonra	 iki	 taraflı	kültürel	 ilişkiler	programı	çerçevesinde	
yurtdışına	gönderilecek	Türk	Sanat	Musikisi	ve	Türk	Halk	Musikisi	sanatçılarının	tespiti	için,	Türk	musikisini	devlet	
katında	eğiten,	öğreten,	gözeten	ve	denetleyen	tek	resmî	kuruluş	olan	Konservatuar’ın	görüş	ve	mütalaası	alınmasının	
usul	ihdas	edilmesi	hususunun,	Dışişleri	Bakanlığı,	Millî	Eğitim	Bakanlığı	ve	Kültür	Bakanlığı’na	arzına	karar	veriyordu.	
İlerleyen	günlerde	benzer	bir	talep	de	Kültür	Bakanlığı’ndan	geldi.	Kültür	Bakanlığı’nın	1	Kasım	1978	tarih	ve	3389	
sayılı	 yazısı	 ile	Rusya	 gezisine	 ve	orada	 verilecek	konserlere	 katılması	 istenen	Necdet	Varol,	Halil	Aksoy	 ve	Hüsnü	
Özenen’e	izin	verilmesi,	6	Kasım	1978	tarih	ve	123	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	kararlaştırıldı.	Toplantıda	ayrıca	
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Konservatuar’ın	Millî	Eğitim	Bakanlığı’ndan	Kültür	Bakanlığı’na	devri	hakkında	bakanlık	yetkilileri	arasında	

imzalanan	iki	sayfalık	protokol	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	Beyza	Koral)	

Protokolde,	Kültür	Bakanlığı’nın	7	Haziran	1978	 tarih	ve	özel	337	 sayılı	 yazısı	 ile	Millî	 Eğitim	
Bakanlığı	 Öğretmen	Okulları	 Genel	Müdürlüğü’ne	 bağlı	 olarak	 faaliyet	 gösteren	 Türk	Musikisi	
Devlet	Konservatuarı’nın	devrinin	istendiği,	Millî	Eğitim	Bakanlığı’nın	ise	22	Haziran	1978	tarih	
ve	 31604	 sayılı	 oluru	 ile	 teklifi	 kabul	 ettiği	 belirtiliyordu.	 Ayrıca,	 Öğretmen	 Okulları	 Genel	
Müdürlüğü	Planlama	Şubesi	tarafından	24	Temmuz	1978	tarih	ve	37676	sayılı	bir	yazı	ile	kararın	
uygunluğunun	Kültür	Bakanlığı’na	bildirildiği	de	protokol	metninde	yer	aldı.	

Protokol	 metninde	 belirtildiği	 üzere,	 iki	 Bakanlık	 arasındaki	 bu	 yazışmaların	 akabinde,	 Millî	
Eğitim	 Bakanlığı	 adına	 Öğretmen	 Okulları	 Genel	 Müdür	 Yardımcısı	 Cavit	 Gürsoy,	 Öğretmen	
Okulları	 Genel	 Müdürlüğü	 Hesap	 Şubesi	 Müdürü	 Ali	 Hoşcan	 ve	 Öğretmen	 Okulları	 Genel	
Müdürlüğü	Plan	 Şubesi	Müdür	 Yardımcısı	Metin	Gül	 ile	 Kültür	Bakanlığı	 adına	Güzel	 Sanatlar	
Genel	 Müdür	 Vekili	 Koral	 Çalgan,	 Ankara	 Devlet	 Konservatuvarı	 Müdürü	 Ercivan	 Saydam	 ve	
Ankara	Devlet	Konservatuvarı	Öğretmeni	Hamdi	Bektaş,	Kültür	Bakanlığı	Güzel	Sanatlar	Genel	
Müdürlüğü’nde	17	Ağustos	1978	tarihinde	toplanarak,	belirlenen	ilkeler	çerçevesinde	hazırlanan	
protokol	uyarınca	devir	işlemini	gerçekleştirmişti.	

Millî	 Eğitim	Bakanı	 ile	Kültür	Bakanı	 imzalarıyla	 yürürlüğe	giren	protokol	metninde,	Bakanlık	
yetkililerinin	Konservatuar’ın	devri	konusunda	anlaştıkları	12	ilke	aşağıdaki	gibi	yer	aldı:	

“İstanbul,	 Nişantaşı,	 Teşvikiye	 Caddesi	 No:	 160	 adresli	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuvarının:	

1.	 Yönetimi	 17.8.1978	 tarihinden	 başlayarak	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığından	 Kültür	
Bakanlığına	devredilmesi;	

 
Yönetim	Kurulu’nun	daha	önce	aldığı	prensip	kararının	Bakanlık’a	arz	olunması	ve	konun	üzerinde	titizlikle	durulması	
karara	bağlanıyordu.	
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2.	Adı	geçen	Konservatuvarın	tüm	bina	ve	tesislerinin	Millî	Eğitim	Bakanlığından	Kültür	
Bakanlığına	devredilmesi;	

3.	Adı	geçen	Konservatuvara	en	son	satın	alınan	yeni	piyanolardan	4	(Dört)	tane	duvar	
piyanosunun	Öğretmen	Okulları	Genel	Müdürlüğü	emrine	verilmesi;	

4.	 Konservatuvardaki	 1976	 model	 International	 marka	 pikap	 taşıt	 aracının	 Öğretmen	
Okulları	Genel	Müdürlüğü	emrine	verilmesi;	

5.	 3.	 ve	 4.	 maddelerde	 belirlenenlerin	 dışında	 kalan	 tüm	 demirbaş	 araç-gereç	 ve	
malzemelerin	Kültür	Bakanlığına	devredilmesi;	

6.	Adı	geçen	Konservatuvarda	kadrolu	ve	sözleşmeli	olarak	görevli	personelden	Kültür	
Bakanlığınca	uygun	görülenlerin	kadroları	ile	birlikte	Kültür	Bakanlığına	aktarılması	için	
gerekli	işlemin	yapılması;	

7.	Adı	geçen	Konservatuvarda	görevleri	devam	edecek	kadrolu	ve	sözleşmeli	personelin	
maaş,	ücret	ve	diğer	ödemelerinin	Kültür	Bakanlığına	aktarılana	kadar	1978	malî	yılı	için	
Millî	Eğitim	Bakanlığı	bütçesinden	karşılanması;	

8.	 Adı	 geçen	 Konservatuvarın	 1978	 Bütçe	 Yasasında	
belirtilen	 diğer	 cari	 ödeneklerden	 Millî	 Eğitim	
Bakanlığınca	 gönderilmiş	 Birinci	 Altı	 aylık	 ödeneklerin	
dışında,	 yine	 aynı	 Bakanlıkça	 planlanmasına	 uygun	
olarak	 İkinci	 Altı	 Aylık	 cari	 ödeneklerin	 de	
gönderilmesine,	 gönderilen	ödenekleri	 hakkında	Kültür	
Bakanlığına	bilgi	verilmesi;	

9.	 Daha	 önce	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığınca	 öğrenciler	 için	
tahsis	edilmiş	ve	Konservatuvar	Başkanlığınca	taahhüde	
bağlanmış	 burs	 ödeneklerinin	 1978	 malî	 yılı	 sonuna	
kadar	yine	aynı	Bakanlıkça	karşılanması;	

10.	 Adı	 geçen	 Konservatuvarın	 kuruluşundan	 bu	 yana	
düyuna	kalmış	ödeneklerinin	1978	malî	yılı	sonuna	kadar	
Millî	Eğitim	Bakanlığınca	karşılanması;	

11.	 Konservatuvarın	 Kuruluşundan	 bu	 yana	 yapılmış	
Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 işlemleriyle	 ilgili	 dosya,	 belge	 ve	
diğer	evrakın	Kültür	Bakanlığına	devredilmesi;	

12.	 17.8.1978	 tarihinden	 başlayarak	 adı	 geçen	
Konservatuvarla	 ilgili	 tüm	 yazışmaların	 (malî	 konular	
dahil)	Kültür	Bakanlığı	ile	yapılması;	

Yukarıda	belirtilen	12	maddelik	esaslara	göre	Millî	Eğitim	
Bakanlığına	 bağlı	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuvarı	
Kültür	Bakanlığına	devredilmiştir”.	

Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	 devri	 1978	 yılının	
Ağustos	 ayı	 içerisinde	 gerçekleşmiş	 ve	 bu	 durum	
kamuoyuna	duyurulmuştu.	Musiki	Mecmuası’nın	Ağustos	
1978	sayısındaki	“Başyazı”	köşesi	de,	bu	fırsattan	istifade	
edilerek	 yine	 Konservatuar’a	 ayrılmıştı.	 Üngör	 “Kültür	
Bakanından	 Ümitliyiz”	 başlığıyla	 yayımladığı	 yazıda,	
Konservatuar’ın	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olarak	
kurulmasını	 tenkit	 ediyor	 ve	 müzik	 öğretmeni	
yetiştirilmesine	 karşı	 çıkıyordu.	 Yazıdan	 anlaşıldığına	
göre,	 Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	 devredilmesi	

Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	
bağlanmasından	 sonra	 gazetede	 çıkan	 bir	
haber	(Turan,	18	Eylül	1978,	s.	6)	



 153 

ile	 üç	 yıllık	 kötü	 gidişin	 son	 bulacağı	 ümidini	 taşımaya	 başlıyordu	 (Musiki	Mecmuası,	 Ağustos	
1978,	s.	3).	

1978-1979	Eğitim-Öğretim	Yılı:	Yetenek	Sınavları,	Kurullar,	Kararlar	

1978-1979	eğitim-öğretim	yılı	güz	döneminde	uygulanması	planlanan	takvim,	Konservatuar’ın	
Kültür	 Bakanlığı’na	 devriyle	 ilgili	 söylentilerin	 çıktığı	 günlerde	 oluşturuluyordu.	 Yönetim	
Kurulu’nun	26	Haziran	1978	tarih	ve	113	sayılı	toplantısında	kabul	edilen	takvime	göre,	Ağustos	
ayı	içinde	gazetelere	aday	öğrenci	kaydı	için	gerekli	ilanın	verilmesi,88	14	Ağustos-1	Eylül	1978	
tarihleri	 arasında	 aday	 öğrenci	 kayıtlarının	 yapılması,	 bütünleme	 ve	 borçlu	 sınavlarının	 11	
Eylül-6	Ekim	1978	tarihleri	arasında	gerçekleştirilmesi	ve	Şan	ve	Saz	bölümleri	öğretmenlerinin	
yıl	 sonu	 Genel	 Kurul	 toplantısının	 9	 Ekim	 1978	 Pazartesi	 günü	 saat	 10.00’da	 yapılması	
planlandı.	Ayrıca,	Konservatuar’a	yeni	alınacak	öğrenciler	için	eleme	sınavlarının	11-13	Eylül	
1978,	kesin	kabul	sınavlarının	ise	18-19	Eylül	1978	tarihlerinde	yapılmasına	karar	verildi.	Yeni	
öğrenci	kayıtlarının	25	Eylül-13	Ekim	1978	arasında	ve	eski	öğrencilerin	ders	kayıtlarının	11	
Eylül-13	 Ekim	 1978	 tarihleri	 arasında	 yapılması;	 dönem	 başında	 toplanması	 gereken	 Genel	
Kurul’un	13	Ekim	1978	günü	saat	10.00’da	bir	araya	gelmesi	ve	eğitimin	16	Ekim	1978	Pazartesi	
günü	başlaması	planlandı.	Güz	dönemi	için	alınan	bu	kararlarda,	5	Şubat-23	Şubat	1979	arasının	
sömestr	 tatili	 olarak	 geçirilmesi	 ve	 18	 Mayıs	 1979	 Cuma	 akşamı	 eğitimin	 sona	 ermesi	
kararlaştırıldı.	

Aynı	 toplantıda,	 Güz	 dönemi	 öğrenci	 kontenjanları	 da	 tespit	 ediliyordu.	 Buna	 göre,	 Temel	
Bilimler	Bölümü’ne	30,	Şan	Bölümü’ne	10	ve	Saz	bölümlerine	20	ilâ	30	öğrenci	alınması;	yeni	
alınacak	öğrencilerin	tümünün	öğlenci	olarak	öğrenim	görmeleri	ve	Saz	bölümlerine	alınacak	
öğrencilerin	 belirlenen	 çalgıların	 dağılımlarına	 göre	 kabul	 edilmeleri	 karara	 bağlandı.	
Sınavlarda	 görev	 alacak	 öğretim	 üyeleri	 ise,	 21	 Ağustos	 1978	 tarihinde	 yapılan	 116	 sayılı	
Yönetim	Kurulu	toplantında	belirlendi.	Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Neriman	Tüfekçi,	Dr.	
Alâeddin	Yavaşca,	Nevzat	 Sümer,	Demirhan	Altuğ,	Orhan	Borar,	Güher	Güney,	Haydar	 Sanal,	
Bekir	Sıtkı	Sezgin,	Erol	Deran,	Halil	Aksoy,	Necdet	Varol,	Mutlu	Torun,	Yalçın	Tura,	Osman	Kut	
Dinçer	 ve	Metin	 Örser’den	 oluşan	 listedeki	 öğretim	 üyelerinin,	 11	 Eylül	 1978’de	 başlayacak	
eleme	 sınavında	 ve	 18	 Eylül	 1978’de	 başlayacak	 kesin	 kabul	 sınavında	 görevlendirilmeleri	
kararlaştırıldı.	 Aynı	 toplantıda	 eleme	 ve	 kesin	 kabul	 sınavlarında	 uygulanacak	 esaslara	 dair	
kararlar	da	alındı.	Buna	göre,	sınav	kurulu	en	az	dokuz	kişi	ile	toplanacak,	değerlendirme	önceki	
yıllarda	olduğu	gibi	100	tam	puan	üzerinden	yapılacak,	puanlama	gizli	olacak,	ciddi	hallerde	ve	
kesin	kanaate	varılamayan	durumlarda	istisnai	olarak	tekrir-i	müzakere	kapısı	açık	tutulacak	
ve	sınav	bitiminde	öğretim	üyelerinin	verecekleri	notların	ortalamaları	imtihan	odasında	ayrı	
bir	görevli	tarafından	hesaplanacaktı.	

11-13	 Eylül	 1978	 tarihleri	 arasında	 gerçekleştirilen	 eleme	 sınavı	 sonuçlarına	 göre,	 Yönetim	
Kurulu’nun	Sınav	Komisyonu	ile	yaptığı	13	Eylül	1978	tarih	ve	117	sayılı	ortak	toplantısında	bir	
dizi	karar	alınması	gerekti.	Buna	göre,	Temel	Bilimler	Bölümü	eleme	sınavlarında	en	az	60	puan	
alan	adayların	kesin	kabul	sınavına	alınmalarına	ve	daha	az	puan	alan	adayların	elenmelerine,	
Şan	Bölümü’ne	başvuran	adaylardan	60	ve	üzeri	puan	alanlara	ikinci	sınav	hakkı	tanınmasına	
ve	kesin	kabul	sınavına	alınmalarına,	Saz	Bölümü’ne	müracaat	eden	adaylardan	eleme	sınavında	
60	 ve	 üzeri	 puan	 alanlara	 kesin	 kabul	 sınavına	 girme	 hakkı	 tanınmasına	 ve	 kesin	 kabul	
sınavında	ortaya	çıkacak	olan	tabloya	göre,	tespit	edilen	70	kişilik	genel	kontenjanı	aşmamak	
koşuluyla	 bölümler	 arasında	 aktarma	 yapılabilmesine	 karar	 verildi.	 Ancak,	 eleme	 sınavları	
yapılmasına	rağmen,	kesin	kabul	sınavlarının	yapılacağı	tarih	Kültür	Bakanlığı’nın	girişimiyle	
ertelendi	ve	sınavların	26	Ekim	1978	günü	yapılacağı	basına	verilen	 ilanlar	yoluyla	adaylara	
duyuruldu.	

 
88	Bu	dönemde	gazetelere	verilen	ilanlardan	biri	için	bkz.	Milliyet,	10	Ağustos	1978,	s.	5.	
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Kesin	kabul	sınavlarının	ertelendiğini	bildiren	gazete	ilanı	(Cumhuriyet,	17	Eylül	1978,	s.	2)89	

Yönetim	Kurulu’nun	9	Ekim	1978	tarih	ve	119	sayılı	toplantısında,	bu	erteleme	nedeniyle,	daha	
önce	 tespit	 edilen	 eğitim	 takvimine	 göre	 aynı	 gün	 (9	 Ekim)	 yapılması	 planlanan	 Genel	 Kurul	
toplantısı	 ile	açılış	 tarihlerinin	değiştirilmesine	karar	veriliyordu.	Buna	göre,	Genel	Kurul’un	1	
Kasım	1978	 günü	 saat	 10.00’da	 toplanması	 ve	 yeni	 ders	 yılının	 6	Kasım	1978	Pazartesi	 günü	
başlaması	planlanmıştı.	

Kesin	kabul	sınavları	26	Ekim	1978	günü	gerçekleşti.	Yönetim	Kurulu’nun	31	Ekim	1978	tarih	ve	
122	sayılı	 toplantısında	ise;	26	Haziran	1978	tarih	ve	113	sayılı	ve	13	Eylül	1978	tarih	ve	117	
sayılı	 Yönetim	Kurulu	 kararlarına	 uygun	 olarak,	 1978-1979	 dönemi	 için	 alınacak	 öğrencilerin	
kesin	kabul	sınavları	sonucuna	göre,	bütün	bölümler	için	baraj	puanının	72’den	başlamasına	ve	
72	 dahil	 daha	 yukarı	 puan	 alanların	 kesin	 kayıtlarının	 yapılmasına,	 70	 ile	 72	 arası	 puan	 alan	
adayların	 yedek	 yazılmalarına,	 yedeklerin	 kesin	 kabul	 sınavındaki	 puan	 yüzdesine	 göre	
sıralanmalarına	ve	genel	kontenjanı	aşmamak	kaydıyla,	yedek	adayların	kabulünde	dahi	bölümler	
arasında	aktarma	yapılabilmesine	karar	verildi.90	

Bu	 arada,	 1978-1979	 Eğitim-Öğretim	 yılının	 başında	 kesin	 kabul	 sınavlarının	 ertelenmesi	
olağanüstü	 bir	 durumun	 varlığını	 gösteriyordu.	 Yazılı	 kaynaklarda	 bu	 konuya	 ilişkin	 net	 bir	
açıklamaya	tesadüf	edilmese	de,	Kültür	Bakanlığı	tarafından	Eylül	ayının	ilk	günü	Konservatuar’a	
gönderilen	bir	yazı,	söz	konusu	erteleme	de	dahil	olmak	üzere,	ileride	yaşanacak	pek	çok	krizin	
habercisi	 gibiydi.	 Bu	 yazı	 ile	 birlikte,	 Kültür	 Bakanlığı’nın,	 Konservatuar’ı	 kapatmaya	 yönelik	
olduğu	ileride	anlaşılan	girişimi	başlamış	oldu.	

Kültür	Bakanlığı’nın	Konservatuar’ı	Kapatmaya	Yönelik	Girişimi	

Kültür	 Bakanlığı’ndan	 gönderilen	 1	 Eylül	 1978	 tarih	 ve	 2668	 sayılı	 yazı	 ile	 “Konservatuar’ın	
sorunlarını	saptamak	ve	önerilerde	bulunmak”	için	bir	komisyon	görevlendirildiği	öğrenildi.	Bu	
haberin	ardından,	beklenen	komisyona	sunulmak	üzere	Danışma	Kurulu	tarafından	19	Eylül	1978	
tarihli	bir	rapor	hazırlandı.91	Raporda,	kuruluşundan	itibaren	iki	buçuk	yıl	geçmesine	karşın,	yaz	
tatilleri	nedeniyle	çalışma	süresinin	bir	buçuk	yıl	olarak	değerlendirilmesi	gerektiği	vurgulanıyor	
ve	o	zamana	karar	gerçekleştirilen	ve	gerçekleştirilemeyen	faaliyetler	nedenleriyle	birlikte	izah	
ediliyordu.	Hazırlanan	bu	rapor,	yıllara	göre	öğrenci	ve	öğretim	elemanı	sayıları,	eğitimi	yapılan	
çalgılar,	 derleme-tespit	 çalışmaları,	 uygulamalar	 ve	 deneme	 konserleri,	 araştırma	 etkinlikleri,	
oluşturulan	ve	planlanan	yan	kuruluşlar,	binanın	durumuyla	ilgili	açıklamalar,	çalgı	ve	araç-gereç	
gereksinimleri,	 öğrenci	 yurdu,	 istihdam,	 akademik	 özerklik	 gibi	 konularda	 komisyonu	
bilgilendirmeyi	hedefliyordu.	Aslına	bakılırsa,	Konservatuar’a	gelen	eleştirileri	konu	edebilecek	
sorulara	 karşı	 da	 bir	 cevap	 niteliğindeydi.	 Zira,	 tamamı	 Batı	 musikisi	 kökenli	 olan	 komisyon	
üyelerinin,	 çeşitli	 vesilelerle	 Bakanlık’a	 ulaşan	 şikâyet	 ve	 dedikodulardan,	 basında	 yer	 alan	
tenkitlerden	haberdar	olmamaları	imkânsızdı	ve	Türk	musikisine	karşı	kişisel	olarak	bir	önyargı	

 
89	Sınavın	ertelendiğini	duyuran	bir	başka	ilan	için	bkz.	Milliyet,	16	Eylül	1978,	s.	5.	
90	Aynı	kararların,	Yönetim	Kurulu’nun	9	Kasım	1978	tarih	ve	124	sayılı	toplantısında	da	tekrar	edildiği	görülür.	
91	 Konservatuvar’ın	 sorunlarını	 saptamak	 ve	 önerilerde	 bulunmak	 üzere	 görevlendirilen	 komisyona	 sunmak	 üzere	
Danışma	Kurulu	tarafından	hazırlanan	rapor,	Yönetim	Kurulu’nun	19	Eylül	1978	tarih	ve	118	sayılı	toplantısında	kabul	
edildi.	
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taşıyıp	taşımadıkları	da	bilinmiyordu.	Nitekim,	Saadet	Güldaş	o	günlerin	kasvetli	 iklimini	yıllar	
sonra	 anımsayacak	 ve	 Türk	 musikisi	 karşıtlarının	 okulun	 kapatılacağı	 yönünde	 ortaya	 attığı	
dedikoduların	 öğrencilere	 kadar	 ulaştığını,	 Konservatuar’daki	 öğretmenlik	 hayatını	 yazdığı	
anılarında	zikredecekti	(Güldaş,	2015,	s.	129).	

Komisyon	İstanbul’a	ulaşmış	ve	Konservatuar’daki	çalışmalarına	başlamıştı.	Konservatuar’ın	Millî	
Eğitim	Bakanlığı’ndan	Kültür	Bakanlığı’nda	devir	işlemini	gerçekleştirenler	arasında	da	bulunan	
Kültür	Bakanlığı	Güzel	Sanatlar	Genel	Müdür	Vekili	Koral	Çalgan	komisyona	başkanlık	ediyordu.	
Komisyondaki	diğer	 isimler	 ise	 İstanbul	Devlet	Konservatuarı’ndan	İlhan	Usmanbaş	ve	Ankara	
Devlet	 Konservatuarı’ndan	 Hikmet	 Şimşek	 idi	 (Devlet,	 Nisan	 1979,	 s.	 20).	 Bu	 çalışmalara	
Konservatuar’ı	temsilen	Başkan	Ercümend	Berker	ve	Yalçın	Tura	ile	Devlet	Klâsik	Türk	Müziği	
Korosu’ndan	 Dr.	 Nevzad	 Atlığ	 katıldı	 (Devlet,	 Nisan	 1979,	 s.	 20).92	 O	 günlerin	 en	 önemli	
tanıklarından	 biri	 de,	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Korosu’nun	 kurucusu	 ve	 İTÜ	 Müzik	 Merkezi’nin	
kuruluşunda	aktif	rol	oynayan	isimlerden	biri	olan	Osman	Simav’dı.	Ercümend	Berker’in	teklifiyle	
nota	basımından	ve	ses	kayıtlarından	sorumlu	memur	olarak	Konservatuar’da	göreve	başlayan	
Simav,	 bu	 defa	 komisyon	 çalışmalarını	 banda	 almak	 üzere	 bizzat	 Berker	 tarafından	
görevlendirilmişti	(Güntekin,	2013,	s.	49):	

“Görüşmelerin	ve	konuşmaların	bant	kaydının	yapılması	için	Ercümend	Bey,	toplantıların	
yapıldığı	 makam	 odasında	 beni	 görevlendirdi	 ve	 kayıt	 sırasında	 benim	 de	 içeride	
bulunmam	için	başkan	ve	üyelerin	onayını	aldı.	Adeta	tarihe	tanıklık	edeceğim	için	çok	
şanslıydım.”	

Şanslıydı,	ancak	komisyon	belli	ki	Konservatuar’ın	ihtiyaçlarını	saptamak	ve	önerilerde	bulunmak	
için	orada	değildi.	Mehmet	Güntekin’in	“Engizisyon	Mahkemesi”	benzetmesini	yaptığı	komisyon	
çalışması	 üç	 gün	 boyunca	 devam	 etti	 ve	 Konservatuar’ın	 varlığını	 ve	 istikbalini	 sorgulama	
noktasına	geldi.	Komisyon	üyelerinin	ifadeleri,	Ercümend	Berker’i	adeta	Türk	musikisinin	sanat	
değerini	ispat	etme	mecburiyetiyle	karşı	karşıya	bırakmıştı.	Osman	Simav,	o	anları	yıllar	sonra	şu	
sözlerle	anacaktı	(Güntekin,	2013,	s.	49):	

“Duyduklarıma	inanamıyordum!	Toplantıda,	‘Afrika’daki	tamtam	müziğinin	bile	bir	sanat	
değeri	 olduğu,	 ancak	 Klasik	 Türk	 Musikisi’nin	 herhangi	 bir	 sanat	 değeri	 bulunmadığı’	
şeklinde	son	derece	cahilâne,	saygısızca	ve	mütecaviz	sözler	sarf	ediliyordu!	Ercümend	
Bey	bütün	suçlamalara	sabır	ve	sükûnetle	çok	güzel	cevaplar	verdi.”	

Kültür	 Bakanlığı’nın	 Konservatuar’ı	 bürokratik	 bir	 manevrayla	 bünyesine	 almasındaki	 gaye	
komisyonun	 çalışmasıyla	 adeta	 ete	 kemiğe	 bürünmüştü.	 Bakanlık’ın,	 Konservatuar’ı	
kapatabilmek	üzere	yetki	sahibi	olmak	için	bünyesine	aldığı	bir	şekilde	beyan	edilmediyse	de,	bu	
komisyonun	 çalışması	 neticesinde	 anlaşılmış	 oldu.	 Ercümend	 Berker,	 komisyonun	 çalışmasını	
tamamlamasından	birkaç	ay	sonra	verdiği	bir	röportajda	şu	sözleri	söyleyecekti	 (Devlet,	Nisan	
1979,	s.	20):	

“…	 Komisyon,	 bandlara	 ve	 tutanaklara	 geçen	 üç	 günlük	 çalışması	 sonucunda,	 isminin	
değiştirilmesi,	 araştırma,	 belgeleme,	 geleneksel	 mûsikî	 kültürümüzü	 koruma	 ve	
örnekleme	çalışmalarına	ağırlık	verilmesi	yolundaki	iki	şahsî	öneri	istisna	edilirse,	Türk	
Mûsikîsi	Devlet	Konservatuarının	güçlendirilerek	ve	geliştirilerek	yaşaması	ve	korunması	
gerektiği	görüşünde	birleşmiştir.	

Kültür	 Bakanlığı	 Müsteşarı	 Sayın	 Şerafettin	 Turan	 bu	 değerlendirmeyi	 daha	 sonra	 ‘bu	
Komisyondan	 da	 sonuç	 alamadık’	 sözleriyle	 yorumlamış	 ve	 böylece	 bu	 komisyonun	
kurulmasındaki	 gerçek	 maksadın	 peşin	 alınmış	 kararlara	 gerekçe	 hazırlamak	 olduğu,	

 
92	Ercümend	Berker,	2000	yılındaki	bir	beyanında	komisyonun	dört	kişiden	meydana	geldiğini	belirtir;	ancak,	dördüncü	
üyenin	ismini	vermez	(Bkz.	Parlakgöz,	2000,	s.	13-14).	Mehmet	Güntekin	ise,	Osman	Simav’la	gerçekleştirdiği	mülakat	
neticesinde	yazdığı	satırları	arasında,	Berker’in	belirttiği	komisyon	üyelerinden	farklı	olarak	Muammer	Sun’un	ismini	
de	 zikreder	 (Güntekin,	 2013,	 s.	 49).	 Bu	 durumda,	 Bakanlık	 tarafından	 gönderilen	 komisyonun	 Koral	 Çalgan,	 İlhan	
Usmanbaş,	Hikmet	Şimşek	ve	Muammer	Sun’dan	oluştuğu	görülür.		
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beklenen	 sonuç	 alınmayınca	 da	 bundan	 üzüntü	 duyulduğu	 yeterince	 açıklığa	
kavuşmuştur.”	

Bu	komisyon	çalışması,	Konservatuar’ın	geçirdiği	 ilk	denetim	değildi.	Millî	Eğitim	Bakanlığı’na	
bağlı	olduğu	dönemde	Bakanlık	müfettişlerinin	denetimi	gerçekleşmiş	ve	olumsuz	herhangi	bir	
durum	tespit	edilememişti.	Komisyon	çalışmasının	ardından	Kültür	Bakanlığı	bu	defa	da	müfettiş	
yollamak	 suretiyle	 Konservatuar’daki	 arayışlarını	 sürdürdü.	 Berker,	 röportajda	 bu	 konuyu	 da	
gündeme	taşıyordu	(Devlet,	Nisan	1979,	s.	20):	

“M.	 E.	 B.na	 bağlı	 olduğumuz	 sırada,	 okulumuza	 siyasî	 ve	 ideolojik	 akımları	 sokma	
girişimlerini	 önlediğimiz	 bir	 takım	 örgütlerin	 asılsız	 isnat	 ve	 iftiraları	 üzerine	 bu	
Bakanlıkça	 yapılan	 geniş	 kapsamlı	 bir	 teftişten	 sonra,	 bütün	 isnatların	 asılsız	 olduğu	
anlaşıldığı	halde,	Kültür	Bakanlığı	aynı	konuları,	aradan	çok	kısa	bir	süre	geçmiş	olmasına	
rağmen,	yeniden	kendi	müfettişlerince	incelettirerek,	bizleri	suçlama	sebepleri	aramıştır.”	

Bu	 arada,	Etem	Ruhi	Üngör,	 Ekim	ayında	yayımlanan	Musiki	Mecmuası’nda	 yine	Konservatuar	
yönetimini	eleştiriyor	ve	yine	başarısız	gördüğü	noktaları	sıralıyordu.	Eğitim	kadrosunda	yer	alan	
öğretmenleri	de,	 sözünü	ettiği	başarısızlıkların	yakın	 tanıkları	olmaları	nedeniyle	yasal	yollara	
başvurma	görevine	davet	 ediyordu.	Bu	konuda	daha	 fazla	 sorumluluk	 taşımayacaklarına	karşı	
inancının,	 Kültür	 Bakanı’na	 olan	 inancı	 kadar	 büyük	 olduğunu	 belirtiyordu	 (Musiki	Mecmuası,	
Ekim	1978,	s.	3).	Üngör’ün	bu	düşüncelerini	aktardığı	başyazının	hemen	arka	sayfasında,	Kültür	
Bakanı	Ahmet	Taner	Kışlalı’nın	kendisine	yazdığı	teşekkür	mektubunu	yayımlaması	ise	manidardı	
(Musiki	Mecmuası,	Ekim	1978,	s.	4).	Anlaşılan	o	ki,	derginin	Ağustos	1978	sayısı	için	yazdığı	yazı	
Kültür	 Bakanı’na	 ulaşmıştı.	 Ancak,	 derginin	 yayın	 zamanı	 ile	 mektubun	 tarihleri	 arasında	 bir	
tutarsızlık	 göze	 çarpıyordu.	 Bakan’ın	 20	 Kasım	 1978	 tarihli	 mektubu	 derginin	 Ekim	 1978	
sayısında	yer	almıştı.	Belli	ki	derginin	basım	zamanı	gecikiyordu	ve	mektup	baskıya	girecek	olan	
ilk	sayıda	değerlendirilmeliydi.	

Bu	arada,	birtakım	duyumlar	alınmış	olacak	ki,	Yönetim	Kurulu	o	güne	kadar	Konservatuar’da	
benzeri	 görülmemiş	bir	disiplin	uygulamasını	 yürürlüğe	koydu.	Yönetim	Kurulu’nun	25	Aralık	
1978	tarih	ve	130	sayılı	toplantısında,	mazereti	olmaksızın	ya	da	yönetim	tarafından	kabule	uygun	
görülmeyecek	mazeretler	 ileri	 sürerek	derslerine	gelmeyen	sözleşmeli	öğretim	üyeleriyle	 ilgili	
olarak	bir	dizi	 tedbir	kararı	alınıyordu.	Buna	göre,	bu	 tür	eylemlerde	bulunan	öğretim	üyeleri	
öncelikle	yazılı	olarak	uyarılacak,	1	Ocak	1979	gününden	itibaren	mazeretsiz	ya	da	kabule	uygun	
olmayan	 mazeretlere	 dayanarak	 ders	 görevlerini	 veya	 Konservatuar’da	 kendilerine	 verilen	
herhangi	 bir	 görevi	 yerine	 getirmeyen	 öğretim	 üyelerinden	 ücret	 kesintisi	 yapılacak	 ve	 bu	
durumu	 alışkanlık	 haline	 getirenlerin	 sözleşmeleri,	 tip	 sözleşmenin	 9.	 maddesi	 uyarınca	
feshedilecekti.	

Kısa	 bir	 süre	 içinde	 oldukça	 sıcak	 bir	 gelişme	 yaşandı.	 Kültür	 Bakanlığı	 Güzel	 Sanatlar	 Genel	
Müdürlüğü’nden	gönderilen	26	Aralık	1978	gün	ve	4282	sayılı	bir	yazıda,	Konservatuar’daki	22	
öğretim	elemanının	sözleşmesinin	yenilenmeyeceği	resmî	yoldan	bildiriliyordu.93	28	Aralık	1978	
tarih	 ve	 131	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısının	 gündemini	 yalnızca	 bu	 konu	 oluşturdu.	
Toplantıda,	Bakanlık’tan	gönderilen	yazıda	 isimleri	belirtilen	22	öğretim	üyesine	gönderilecek	
tebligatların	Konservatuar	Başkanlığı	tarafından	yapılmasına,	ortaya	çıkan	durumun	düzeltilmesi	
için	 etkin	 girişimlerde	 bulunulmasına	 ve	 bunun,	 yapılacak	 tebligat	 sırasında	 ilgili	 öğretim	
üyelerine	duyurulmasına	ve	ilk	tedbir	ve	teşebbüs	olarak	Bakanlık’a	yazılacak	yazının	Ercümend	

 
93	Tip	sözleşme	metinlerinde,	 sözleşmenin	uzatılmaması	veya	 feshedilmesini	gerektiren	haller	açıkça	belirtiliyordu.	
Sözgelimi,	Ercümend	Berker’in	24	Haziran	1976	tarihinde	imzaladığı	sözleşmenin	3.	maddesinde,	belirlenen	sürenin	
sonunda	iki	tarafın	isteği	ile	sözleşmenin	uzatılması	veya	yenilenmesinin	caiz	olduğu	hükmü	yer	alıyordu	(24	Haziran	
1976,	 s.	 2).	 Ayrıca,	 9.	maddede,	 taraflardan	 birinin	 “iki	 ay	 evvel	 haber	 vermek	 şartile”	 sözleşmeyi	 feshedebileceği	
belirtiliyordu.	İdarenin	sözleşmeyi	tek	taraflı	olarak	feshedebileceği	haller	ise	9.	maddede	şu	ifadelerle	tanımlanmıştı	
(24	Haziran	1976,	s.	2-3):	

“Görevlinin,	sözleşme	süresi	içerisinde	görevine	devamsızlığı	veya	gayretsizliği	veya	başarısızlığı	veya	kanun,	
tüzük,	 yönetmelik,	 yönetim	 kurulu	 kararı	 veya	 emirlere	 aykırı	 hareketi	 veya	 sözleşme	 hükümlerine	
riayetsizliği	 veya	 Konservatuar	 amacına	 aykırı	 davranışı	 veya	 görevde	 kalmasını	 mahzurlu	 kılacak	 başka	
halleri	tesbit	edilirse	İdare	tek	taraflı	olarak	sözleşmeyi	feste	yetkilidir.”	
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Berker	 ve	 Muharrem	 Ergin	 tarafından	 hazırlanarak	 Yönetim	 Kurulu’na	 getirilmesine	 karar	
veriliyordu.	 Yönetim	 Kurulu	 kararında	 imzası	 bulunan	 üyeler	 arasında,	 sözleşmesinin	
yenilenmeyeceği	 bildirilen	 M.	 Cahit	 Atasoy	 ve	 Neriman	 Tüfekçi	 de	 vardı.	 Yılmaz	 Öztuna	 ise	
toplantıya	 katılmamıştı.	 Toplantıda	 alınan	 karar	 uyarınca	 Bakanlık’a	 gönderilmek	 üzere	
hazırlanan	yazı,	8	Ocak	1979	tarih	ve	132	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında	incelendi.	Kurul,	
metnin	aynen	kabul	ve	tasvibine	ve	Bakanlık’a	gönderilmesine	oy	birliği	ile	karar	verdi.	

Bu	 arada,	 Konservatuar	 camiasını	 derin	 endişeye	 sevk	 eden	 bu	 olay,	 5	 Ocak	 1979	 günü	
yayımlanan	Milliyet	 gazetesiyle	musiki	 çevrelerinin	 gündemine	 oturuyordu.	Haberde,	 Yönetim	
Kurulu	 Başkanı	 Ercümend	 Berker’in	 gündeme	 ilişkin	 sözleri	 de	 yer	 alıyordu.	 Berker,	 “iptal	
işleminin	 sakıncalı	 olacağını”	 belirtiyor	 ve	 durumun	 düzeltilmesi	 için	 Ankara’da	 temaslarda	
bulunacağını	aktarıyordu	(Milliyet,	5	Ocak	1979,	s.	11):	

“Konservatuvar	 Yönetim	 Kurulu	 iptal	 işlemini	 yerinde	 görmedi.	 Düzeltilmesi	 için	
girişimde	bulunulması	kararlaştırıldı.	Bu	doğrultuda	Ankara’da	temaslarda	bulunacağız.	
İptal	için	hiçbir	neden	de	gösterilmemiş.	Ayrıca	sözleşmesi	iptal	edilen	öğretim	görevlileri	
konservatuvar	için	son	derece	yararlı	kimselerdi.”	

Kısa	bir	süre	sonra,	Milliyet	gazetesinin	11	Ocak	1979	günü	yayımladığı	haberle,	sözleşmesinin	
yenilenmeyeceği	 belirtilen	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Neriman	 Tüfekçi’nin	 “Amaç	 Türk	 müziğini	
ortadan	kaldırmaktır.”	sözleri	manşete	taşındı	(Milliyet,	11	Ocak	1979,	s.	1).	Haberde,	bu	durumun	
Kültür	Bakanlığı	Güzel	Sanatlar	Genel	Müdürlüğü’nün	202.O.G./4299	sayılı	yazısı	üzerine,	Kültür	
Bakanlığı’nın	21	Aralık	1978	tarih	ve	2326	sayılı	onayı	neticesinde	ortaya	çıktığı	belirtiliyor	ve	
Neriman	Tüfekçi’nin	basın	toplantısındaki	şu	sözleri	okurlarla	paylaşılıyordu	(Milliyet,	11	Ocak	
1979,	s.	1,	14):	

“Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 öğretmenliğinden	 Kültür	 Bakanlığı’nca	 kovulduk.	
Hiçbir	 gerekçe	 gösterilmeden,	 yağmurdan	 mal	 kaçırırcasına	 ve	 sanatçı	 duyarlılığı	
düşünülmeden,	resmen	kovulduk.	İşte	35	yıllık	sanatçının,	devlete	hizmet	eden	sanatçının	
kaderi.	

(…)	

İşimize	son	veren	imzaların,	bu	ulusun	müziğine	ne	gibi	katkıları	olmuştur?	Biz	uğruna	
ömür	 verdiğimiz	 sanatımızı	 gazino	 ve	 pavyonlarda	 gelir	 elde	 etmek	 için	 kullanmadık.	
İşgalci	 ve	 vasıfsız	 işçi	 değiliz.	 Bizimle	 sözleşme	 yapmak	 için	 siz	 çağırdınız.	 Sanatçının	
maddî	 yokluk	 içinde	 mutlaka	 ömrünün	 Darülacezede	 noktalanması	 gerekiyorsa,	 bir	
diyeceğimiz	yok.	Amaç	Türk	Müziğini	ortadan	kaldırmaktır.”	

	
11	Ocak	1979	günü	Milliyet	gazetesinde	manşetten	yayımlanan	haber	(Milliyet,	11	Ocak	1979,	s.	1,	14)	
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Musiki	Mecmuası’nın	 Kasım	 ve	Aralık	 döneminde	 yayımlanacak	 olan	 sayıları,	 daha	 öncekilerle	
hemen	hemen	aynı	hacimde	olmasına	rağmen	tek	cilt	altında	birleştirilerek	Ege	Üniversitesi	Güzel	
Sanatlar	 Fakültesi	 Müzik	 Bölümü’nün	 tanıtımını	 yapan	 bir	 özel	 sayı	 şeklinde	 çıkarıldı	 (Musiki	
Mecmuası,	Kasım-Aralık	1978).	Ancak,	Ocak	1979	sayısı	enteresan	bir	şekilde	Bakanlık’ta	alınan	
iptal	kararını	adeta	sevinç	çığlıklarıyla	haber	veren	bir	“Başyazı”	ile	yayımlanmıştı.	Üngör	yazıda,	
“Güvenilir	Kültür	Bakanımız;	kuruluşu	bir	âlem,	gidişatı	bir	başka	âlem	İTMDK’na	elini	uzattı	ve	
ilk	 operasyonda	 22	 Öğ.	 Gör.ni	 (evet	 evet	 22)	 saf	 dışı	 bıraktı.”	 sözleriyle	 iktidarın	 hamlesini	
alkışlıyordu.	Ercümend	Berker’in	gazetelere	verdiği	beyanatta	yer	alan	“Konservatuar	Yönetim	
Kurulu	 iptal	 işlemini	 yerinde	 görmedi.”	 cümlesini	 eleştiriyor;	 bunun	 üzerinden	 de	 Prof.	 Dr.	
Muharrem	Ergin’i	hedef	alıyordu	(Musiki	Mecmuası,	Ocak	1979,	s.	3).	

Üngör’ün	bu	yayınlar	vesilesiyle,	zaten	ideolojik	ve	siyasî	karşıtlıkların	odağı	haline	gelmiş	olan	
Konservatuar’la	ilgili	olarak	Bakanlık	nezdinde	oluşturduğu	kamuoyu	baskısı,	kendisi	açısından	
amacına	 ulaşmış	 gibi	 görünüyordu.	 Zaten	 Konservatuar’ın	 Kültür	 Bakanlığı’na	 devri	 sırasında	
imzalanan	protokolün	6.	maddesine	 “kadrolu	 ve	 sözleşmeli	 olarak	 görevli	 personelden	Kültür	
Bakanlığınca	 uygun	 görülenlerin	 kadroları	 ile	 birlikte	 Kültür	 Bakanlığına	 aktarılması”	 şerhi	
koyulmuştu	 ve	 uygun	 görülmeyenlerin	 akıbeti	 açıklanmıyordu.	 Bakanlık’ın	 gerçekleştirdiği	
komisyon	 çalışması	 ve	 teftişin	 ardından,	 öğretim	 elemanlarından	 Neriman	 Tüfekçi,	 Sadettin	
Heper,	Orhan	Borar,	Cevdet	Çağla,	Hüsnü	Özenen,	Naime	Batanay,	Rafet	Yalbas,	Kâmil	Şekerkaran,	
Nurten	Erpek,	Göksel	Baykut,	Belkıs	Aran,	Güher	Güney,	Nahit	Rıfkı	Dinçer,	Özcan	Sevgen,	Fikret	
Kutluğ,	Lâika	Karabey,	Cahit	Atasoy,	Metin	Örser,	Özdal	Orhon,	Şahin	Gültekin,	Yılmaz	Öztuna	ve	
İnci	Çayırlı,	artık	sözleşmelerinin	yenilenmemesi	tehdidiyle	karşı	karşıyaydı	(Devlet,	Nisan	1979,	
s.	21).	

Yönetim	Kurulu’nun	İstifası	

Kültür	 Bakanlığı’nın	 Konservatuar’da	 çalışan	 22	 öğretim	 elemanının	 sözleşmesini	
yenilemeyeceğini	 bildirmesi,	 Konservatuar	 çevrelerinde	 sözleşme	 feshi	 veya	 görevden	 alma	
şeklinde	 algılandı.	 Zira,	 bu	 öğretim	 elamanlarının	 eğitim-öğretim	 yılının	 ikinci	 döneminde	
derslere	giremeyecek	olmaları	hem	yönetim	açısından	hem	de	eğitimin	sürekliliği	bakımından	
sorun	teşkil	ediyordu.	Ancak,	bir	süredir	zaten	belli	konularda	yapılan	müdahale	ve	engellemeler	
nedeniyle	işler	yolunda	gitmiyordu.	Ercümend	Berker,	sözleşmeleri	Bakanlık	kararıyla	feshedilen	
öğretim	elemanlarıyla	ilgili	açıklamasında	bu	konuya	da	temas	ediyordu	(Devlet,	Nisan	1979,	s.	
20-21):	

“Daha	 önce,	 1978-1979	 öğretim	 yılı	 için	 öğrenci	 alımına,	 imtihan	 komisyonlarına	
müdâhaleleri,	disiplin	yönetmeliği	dâhil	eksik	mevzuatımızın	ikmâli,	açık	yönetim	kurulu	
üyeliklerimizin	doldurulması	konularında	engelleme	ve	istiskalleri	oldu.	

Bir	 süre	 sonra	 da	 içlerinde	 üçü	 aynı	 zamanda	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi	 olan,	 yerleri	
doldurulamıyacak	 değerde	 22	 öğretim	üyemizin	 sözleşmeleri	 hiç	 bir	 sebep	 ve	 gerekçe	
gösterilmeden,	yetkili	kurullarımızın	ve	bu	arada	kuruluş	Yönetmeliğimizin	15.	md.	sinde	
‘Konservatuarın	en	yüksek	karar	ve	icra	organı’	olarak	tanımlanan	Yönetim	Kurulumuzun	
kararı,	hattâ	sadece	görüşü	bile	alınmadan	Bakanlıkça	re’sen	feshedilmek	suretile,	eğitim	
ve	öğretim,	ders	yılı	ortasında	çökertilmiştir.”	

22	öğretim	elemanının	bir	anda	Konservatuar	dışına	itilmesi,	yalnızca	Konservatuar	çevrelerinde	
değil,	ulusal	basında	da	geniş	yankı	uyandırdı.94	Ancak,	daha	büyük	bir	etki	yaratacak	hamle	kısa	
süre	 sonra	 kendisini	 gösterdi.	 22	 Şubat	 1979	 akşamı	 radyo	 ve	 televizyon	 haberlerinden	
Konservatuar	 Yönetim	Kurulu	 Başkanı	 Ercümend	Berker’in	 görevden	 alındığının	 duyurulması	
bardağı	 taşıran	 son	 damla	 oldu.	 Yönetim	 Kurulu,	 hiçbir	 bilgi	 verilmeden,	 işlem	 ve	 tebligat	

 
94	Sözgelimi,	Milliyet	 gazetesi	yazarı	Yılmaz	Çetiner,	29	Ocak	1979	günü	yayımlanan	yazısında	bu	konuyu	gündeme	
getiriyor	 ve	 sözleşmesinin	 yenilenmeyeceği	 bildirilen	 öğretim	 elemanlarından	 bazılarını	 tanıtarak,	 siyasetin	 sanat	
insanlarına	karşı	yıkıcı	tavrını	eleştiriyordu	(Çetiner,	29	Ocak	1979,	s.	9).	
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yapılmadan	gerçekleştirilen	bu	eylemi	protesto	etmek	amacıyla	23	Şubat	1979	günü	toplu	halde	
istifa	etti	(Devlet,	Nisan	1979,	s.	21).95	

	
Yönetim	Kurulu’nun	istifasından	sonra	basında	çıkan	bir	haber	(Son	Havadis,	26	Şubat	1979	Pazartesi,	s.	3)	

Halk	Musikisi	Başkan	Yardımcısı	Nida	Tüfekçi	ve	Sanat	Musikisi	Başkan	Yardımcısı	Nevzat	Sümer	
ile	Yılmaz	Öztuna,	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	Tüfekçi	ve	Alâeddin	
Yavaşca’dan	 meydana	 gelen	 Yönetim	 Kurulu	 üyelerinin,	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	
Başkanı	Ercümend	Berker’e	hitaben	yazdıkları	istifa	mektubunda	şu	ifadeler	yer	alıyordu:	

“Bizler	aşağıda	isimleri	ve	imzaları	bulunan	Kurucu	Yönetim	Kurulu	Üyeleri:	

Bilim	 ve	 san’atın	 özgürlüğü	 ilkesine	 ve	 yürürlükteki	 kuruluş	 yönetmeliğimizin	 15.	
maddesi	hükmüne	açıkça	aykırı	olarak,	yetkili	kurullarımızın	ve	bu	arada	en	yüksek	karar	
ve	icra	organı	olarak	tanımlanan	Yönetim	Kurulumuzun	kararını	ve	görüşünü	almadan;	

1.	Yerlerine	bir	ikincisini	koyamayacağımız	değerde	22	öğretim	üyemizin	görevlerine	28	
Şubat’tan	itibaren	son	vererek	ders	yılı	ortasında	eğitim	kadromuzu	çökerten;	

2.	Aynı	listede	hiçbir	sebep	göstermeksizin	3	Yönetim	Kurulu	üyemizi	de	görevden	alan,	

3.	Buna	ilâveten,	yine	hiçbir	sebep	göstermeden,	hiçbir	işlem	ve	tebligat	yapmadan	idarî	
nezaket	kuralları	dışında	Başkanımızın	da	görevden	alındığını	TRT	Ajans	bültenlerinden	
Kamuya	duyuran	ve	böylece	yönetimi	de	tam	felce	uğratan,	

4.	Bu	tutumu	ile,	tarihinde	Türk	Mûsikîsinin	Devlet	Katında	eğitildiği	öğretildiği	ilk	ve	tek	
kurum	 olarak	 bilim	 ve	 san’at	 özgürlüğüne	 ayrıca	 özen	 gösterilmesi	 gereken	
Konservatuarımızı	 yörüngesinden	 çıkararak	 siyasal	 iktidarın	 uydusu	 haline	 getirmek	
isteyen,	 Kültür	 Bakanlığının,	 Konservatuarımız	 kişiliğinde	 Türk	 Mûsikîsine	 ve	
mensuplarına	karşı	kesin	ve	yıkıcı	tavır	aldığının	açıklığa	kavuşmuş	olması	karşısında	bu	
zihniyette	 bir	 Bakanlıkla	 işbirliği	 yapmak	 sorumluluğunu	 daha	 fazla	
taşıyamayacağımızdan	Yönetim	Kurulu	Üyeliğinden	istifa	ediyoruz.	

Bilgi	alınmasını	ve	gereğini	saygı	ile	rica	ederiz.”	

 
95	Ercümend	Berker,	2000	yılında	verdiği	bir	beyanatta,	görevden	alınmasının	ertesi	günü	bilgi	almak	üzere	Kültür	
Bakanlığı	Müsteşarı	Şerafettin	Turan’ı	 telefonla	aradığını,	kendisine	resmî	herhangi	bir	 işlemin/evrakın	gelmediğini	
belirttiğini	ve	Turan’ın	da	Bakanlıkta	böyle	bir	işlem	olmadığını	aktardığını	zikreder.	Berker,	sözleşmesinin	bitmesine	
kısa	bir	süre	kala	gerçekleşen	bu	olay	karşısında,	sözleşmesini	suları	bulandırmadan	yenilememek	üzere	uygulamaya	
sokulan	bir	plan	yapıldığını	o	an	kavradığını	aktarır	(Parlakgöz,	2000,	s.	12).	
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Sözleşmelerinin	 yenilenmeyeceği	 bildirilen	 öğretim	 elemanları	 arasında	 Yönetim	 Kurulu’ndan	
Neriman	 Tüfekçi,	 Cahit	 Atasoy	 ve	 Yılmaz	 Öztuna	 da	 vardı.	 Önceki	 sözleşmeden	 doğan	 görev	
süreleri	 28	 Şubat	1979’da	dolacağı	 için,	 istifadan	 çok	bir	protesto	niteliği	 taşıyan	bu	harekete	
katılmışlardı.		

	
Kültür	Bakanlığı’nın	uygulamasına	tepki	olarak	görevlerinden	toplu	halde	istifa	eden	Yönetim	Kurulu	üyelerinin	istifa	

mektubu	(1979)	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	Beyza	Koral)	

İstifa	 haberi	 henüz	 yazılı	 basında	 yer	 almadan,	 önce	 23	 Şubat	 1979	 günü	 yayımlanan	Milliyet	
gazetesinde	 (Milliyet,	 23	 Şubat	 1979,	 s.	 8)	 ve	 daha	 sonra,	 25	 Şubat	 1979	 tarihli	 Cumhuriyet	
gazetesinde,	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ercümend	Berker’in	yerine	Ege	Üniversitesi	Güzel	Sanatlar	
Fakültesi	 Müzik	 Bölümü	 Başkanı	 ve	 Dekan	 Yardımcısı	 Prof.	 Dr.	 Gültekin	 Oransay’ın	 atandığı	
haberi	 yer	 aldı.	 Cumhuriyet	 gazetesinde	 yayımlanan	 haberde,	 Kültür	 Bakanlığı’nın	 Ercümend	
Berker’in	 görevden	 alınmasına	 ilişkin	 açıklamasına	 da	 yer	 veriliyordu	 (Cumhuriyet,	 25	 Şubat	
1979,	s.	8):	

“Kültür	Bakanlığı’ndan	yapılan	açıklamada,	‘İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	
Başkanı	 Ercümend	 Berker’in,	 Konservatuar	 Genel	 Sekreteri	 ile	 Şan	 ve	 Saz	 Bölümü	
Başkanlarının	atanması	konusunda,	yönetmelik	hükümlerinin	dışına	çıktığının	saptandığı,	
1977-1978	 öğretim	 yılı	 içinde	 102	 saat	 devamsızlık	 ettiği,	 konservatuar	 müfredat	
programının	hazırlanması	için	gereken	çabayı	göstermediği,	öğretim	üye	ve	memurlarının	
devam	durumunu	izlemediği	gerekçeleri	ile	sözleşmesinin	iptal	edildiği’	bildirilmiştir.”	



 161 

	
Konservatuar	Başkanı	Ercümend	Berker’in	görevden	alındığını	duyuran	gazete	haberleri	(Cumhuriyet,	25	Şubat	1979,	

s.	8;	Milliyet,	23	Şubat	1979,	s.	8)	

Bu	ağır	ithamlardan	bazılarının,	bir	grup	öğrencinin	gazetelere	gönderdiği	mektuplarda	belirtilen	
hususlara	benzemesi	dikkat	çekiciydi.	Bu	arada,	Etem	Ruhi	Üngör	yazılarına	ara	vermiyor;	Musiki	
Mecmuası’nda	 Konservatuar	 aleyhinde	 propaganda	 yapmaya	 devam	 ediyordu.	 Derginin	 Şubat	
1979	 sayısı	 için	hazırladığı	başyazıda,	 öğretim	elemanı	 ve	öğrencilerin	o	dönemde	yapılan	bir	
kongreye	 ilgi	 göstermemelerini	 eleştiriyor;	 Konservatuar	 için	 “Nişantaşı	 Musiki	 Cemiyeti”	
yakıştırmasını	yapıyordu	(Musiki	Mecmuası,	Şubat	1979,	s.	3).	Aynı	sayıda	yayımladığı	“Baskıya	
Verilirken”	 başlıklı	 bir	 haberde	 de,	 Konservatuar	Başkanı	 olarak	 Prof.	 Dr.	 Gültekin	Oransay’ın	
atandığı	haberini	22	Şubat’taki	radyo	ve	televizyon	bültenlerinden	naklediyor;	Oransay’a	başarı	
dileklerini	iletiyordu	(Musiki	Mecmuası,	Şubat	1979,	s.	5).	

İstifa	mektubu,	25	Şubat	1979	günü	düzenlenen	bir	basın	 toplantısı	 ile	kamuoyuyla	paylaşıldı.	
Toplantıda	 yapılan	 açıklamalar	 26	 Şubat	 1979	 günü	 yayımlanan	 gazetelerde	 boy	 gösterdi.96	
Kültür	 Bakanlığı’nın	 Konservatuar’a	 ve	 Türk	 musikisine	 açık	 bir	 tavır	 aldığı	 ve	 partizanca	
uygulamalara	 imza	 attığı	 vurgulanıyor	 (Son	 Havadis,	 26	 Şubat	 1979,	 s.	 3);	 bilim	 ve	 sanat	
özgürlüğüne	darbe	vurulduğu	şu	sözlerle	ifade	ediliyordu	(Tercüman,	26	Şubat	1979,	s.	6):	

“İlk,	orta	ve	yüksek	öğretim	yaparak	yaklaşık	400	öğrenci	yetiştirmekte	olan	okulumuzda	
Türk	Musikisi’nin	çok	değerli	sanatçıları	ders	vermektedir.	Okulumuz	hem	sanatçı,	hem	
de	müzik	öğretmeni	yetiştirmektedir.	Büyük	 fedakarlıklarla	görev	yapan	öğretim	üyesi	
arkadaşlarımıza	 karşı	 yöneltilen	 bu	 tavır	 aslında	 Türk	 Musikisi’nin	 gelişmesine	 engel	
olmak	ayrıca	sanat	ve	bilim	özgürlüğüne	karşı	çıkmaktır.”		

Toplantıda	söz	alan	Ercümend	Berker	ise,	“Konservatuvarda	başarılı	bir	öğretim	uygulayarak	bu	
okula	anarşiyi	 sokmadık.	Bunun	mükafatı	olarak	Kültür	Bakanlığı,	kıymetli	22	öğretim	üyesini	
görevden	 alarak	 öğretimi	 felce	 soktu.”	 sözleriyle	 Bakanlık’a	 yükleniyor	 ve	 öğretimin	 çıkmaza	
sokulması	için	zaman	zaman	baskılarla	karşılaşıldığını	ifade	ediyordu.	Berker,	maruz	kaldıkları	
baskıları	şu	sözlerle	açıklıyordu	(Milliyet,	26	Şubat	1979,	s.	1-14):	

“Konservatuvarımız	 1975	 yılında	 kuruldu.	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olan	
kuruluşumuz,	iktidar	değişikliklerinden	sonra	Kültür	Bakanlığı’na	geçirildi.	Bu	bakanlık,	
bundan	sonra	müessesemize	baskı	yapmaya	başladı.	İlk	olarak	ithal	işlemleri	tamamlanan	
5	piyanomuz,	okulumuza	verilmeyip,	eğitim	enstitülerine	dağıtıldı,	tek	kamyonetimiz	de	

 
96	Basın	toplantısı	ve	istifa	haberi	için	şu	gazetelere	bakılabilir:	Cumhuriyet,	26	Şubat	1979,	s.	7;	Milliyet,	26	Şubat	1979,	
s.	1-14;	Günaydın,	26	Şubat	1979,	s.	10;	Son	Havadis,	26	Şubat	1979,	s.	3;	Tercüman,	26	Şubat	1979,	s.	6.	
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elimizden	 alındı.	 Bununla	 yetinilmedi	 ve	 konservatuvar	 geniş	 kapsamlı	 bir	 teftişten	
geçirildi	ve	kurulan	özel	komisyon	harekete	geçti	ve	sonuç	olarak	22	yetenekli	öğretim	
üyesinin	 sözleşmeleri	 feshedilerek	 görevlerine	 son	 verildi.	 Bu	 işlem	 de,	 hiçbir	 sebep	
gösterilmedi,	yetkili	kurulların	karar	ve	görüşü	alınmadı.	Yönetmeliğimizin	15.	maddesi	
açıkça	ihlâl	edildi.”		

İstifa	haberlerinin	yayımladığı	gün	Milliyet	gazetesinde	Ercümend	Berker’in	kaleme	aldığı	bir	yazı	
okurlarıyla	 buluştu.	 “Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 Neler	 Bekliyor?”	 başlıklı	 yazıda	
Berker’in	hala	 “Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Başkanı”	 sıfatını	 kullanması	dikkatlerden	
kaçmıyordu.	Yaklaşık	bir	sayfa	uzunluğundaki	yazıda	Berker,	Konservatuar’ın	kuruluşunu	“tarihî	
bir	 yanılgıdan	 yarım	 yüzyıl	 sonra	 dönülmesi”	 olarak	 tanımlıyor;	 sözünü	 ettiği	 yanılgının	
nedenlerini	 ve	 ortaya	 çıkardığı	 sonuçları	 uzun	 uzun	 aktarıyordu.	 Devlet	 konservatuarlarının	
özerkleştirilmesi,	 siyasî	 otoritelerin	 konservatuarların	 bilim,	 sanat	 ve	 yönetim	 özgürlüklerine	
özen	 göstermesi,	 mezunlara	 öğretmenlik	 hakkı	 verilmesi97	 ve	 geçici	 statüde	 çalışan	 öğretim	
elemanlarına	 kadro	 ihdası	 gibi	 konuları	 yasal	 dayanakları	 üzerinden	 aktaran	 Berker,	 İstanbul	
Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nı	“ulusal	kültürün	seçkin	bir	değeri	olduğu	kadar,	evrensel	
kültürü	zenginleştirecek	bir	kaynak	olduğu	için	önemsenmesi	gereken	Türk	Musikisinin	devlet	
katındaki	 ilk	 ve	 tek	 barınağı”	 olarak	 niteliyor	 ve	 sözlerini	 “Kuruluşunda,	 yönetiminde	 ve	
denetiminde	 görevli	 olanların	 ve	 tüm	 etkin	 güçlerin	 bu	 tarihsel	 sorumluluğun	 bilincini	
paylaşmaları	gerekir.”	ifadesiyle	tamamlıyordu	(Berker,	26	Şubat	1979,	s.	2,	14).	

	
Ercümend	Berker,	Cahit	Atasoy	ve	Muharrem	Ergin	Son	Havadis	gazetesi	muhabirine	röportaj	verirken	(Son	Havadis,	

4	Mart	1979,	s.	7)	

Yönetim	 Kurulu’nun	 istifasından	 yaklaşık	 on	 gün	 sonra,	 Son	 Havadis	 gazetesinde	 Ercümend	
Berker,	Muharrem	Ergin	ve	Cahit	Atasoy’la	yapılan	bir	röportaj	yayımlandı.	Röportajda,	Kültür	
Bakanlığı	 yetkililerinin	 istifa	 karşısında	 suskunluklarını	 korudukları	 vurgulanıyor	 ve	
Konservatuar’a	karşı	yürütülen	“baskı	uygulamaları”	aktarılıyordu.	Görevden	alındığının	TRT	ve	

 
97	4	Kasım	1978	tarih	ve	127	sayılı	Yönetim	Kurulu	toplantısında,	4.	ders	yılında	bulunulması	ve	yıl	sonunda	Temel	
Bilimler	 Bölümü’nün	 ilk	 mezunlarını	 verecek	 olması	 nedeniyle,	 mezunların	 istihdamı	 ve	 özellikle	 de	 mezunlara	
öğretmenlik	hakkı	verilmesi	konularında	Kültür	Bakanlığı’na	gönderilmek	üzere	hazırlanan	bir	yazının	kabul	edildiği	
görülüyordu.	Ayrıca,	Yönetim	Kurulu’nun	11	Aralık	1978	tarih	ve	128	sayılı	toplantısında	da,	Bakanlık	ve	ilgili	merciler	
nezdinde	 yapılması	 öngörülen	 girişimlere	 aynı	 istikametteki	 öğrenci	 isteklerinin	 de	 yansıtılması,	 hatta	 bu	 yolda	
yapılacak	başvuruya	seçilecek	öğrencilerin	de	gerektiği	takdirde	katılmalarına	müsaade	edilmesine	karar	veriliyordu.	
Berker’in	 26	 Şubat	 1979	 tarihli	Milliyet	 gazetesinde	 yayımlanan	 yazısında,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	 öğrencilerine	
öğretmenlik	formasyonu	veren	derslerin	de	okutulduğunu	ve	mezun	olanlara	öğretmenlik	hakkı	verilmemesinin	yasal	
bir	dayanağı	olmadığından	söz	edilmişti.	Bu	noktada,	Konservatuar	yönetiminin	girişimlerine	rağmen	bu	konuda	sonuç	
alamadığı	görülüyordu.	
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yazılı	basında	yer	almasına	karşın	kendisine	herhangi	bir	bildirim	yapılmadığını	belirten	Berker,	
Kültür	Bakanı’na	adeta	savaş	açıyordu	(Son	Havadis,	4	Mart	1979,	s.	7):	

“Zaten	bu	bakanın	bu	müsteşarın	iş	başında	bulunduğu	sürece	böyle	bir	görevi	yeniden	
kabul	etmem	söz	konusu	değildir.	Artık	hedefim	bu	Kültür	Bakanı	olacaktır.	Mücadelemizi	
sonuna	 kadar	 sürdüreceğiz,	 çünkü	 mesele	 bizim	 şahsi	 meselemiz	 değil,	 milli	
kültürümüzün	en	canlı	damarı	olan	milli	musikimizdir.”	

Aynı	röportajda,	Muharrem	Ergin	iktidarın	baskıcı	politikasını	eleştiriyor;	Cahit	Atasoy	da	Türk	
musikisi	 karşıtlarının	eline	kıyım	 fırsatı	 geçtiğini	 şu	 sözlerle	 aktarıyordu	 (Son	Havadis,	 4	Mart	
1979,	s.	7):	

“Talat	Sait	Halman’ın	kültür	bakanlığı	zamanında	verdirmek	istediği	‘Itri’	konserine	karşı	
ayağa	kalkarak	Türk	musikisine	ve	milli	kültürümüze	en	galiz	saldırılarda	bulunan	çetenin	
Türk	musikisi	üzerindeki	kıyım	fırsatı	ellerine	geçmiştir.	İşte	bunu	yapıyorlar.”	

“Türkiye’de	Türk	Müziğinin	Kavgası”	

Hey-Tele	Magazin	dergisinin	5	Mart	1979	tarihli	sayısında	Hulusi	Tunca’nın	gerçekleştirdiği	bir	
röportaj	yayımlanmıştı.	Eğitim	kadrosunun	dışında	bırakılan	öğretim	elemanlarının	önceki	yıldan	
kalan	 sözleşmelerinin	 sona	 ereceği	 28	 Şubat	 1979	 günü,	 Konservatuar	 binasında	 gerçekleşen	
röportajda,	Berker	yine	Konservatuar’a	karşı	yürütülen	olumsuz	tavrı	anlatıyor;	25	Şubat	1979	
tarihli	Cumhuriyet	gazetesindeki	haberde	yer	alan	görevden	alınma	gerekçelerine	yanıt	veriyordu	
(Tunca,	5	Mart	1979,	s.	10):	

“Gazetedeki	 haberden	 anladığıma	 göre,	 benim	 görevden	 alınmam	 için	 üç	 gerekçe	 icad	
edilmiş:	

1.	Genel	sekreter	vekilini	usulsüz	olarak	atamam.	

2.	Öğretim	üyelerinin	devamsızlıklarına	göz	yummam.	

3.	Kendi	derslerime	120	saat	devam	etmemem.	

Bunlar	geçerli	gerekçeler	değil.	Emekli	olarak	aramızdan	ayrılan	genel	sekreterin	yerine,	
bir	yenisinin	atanması	için	bakanlığa	birçok	kez	yazışmalarda	bulunduk.	Hiçbirinde	cevap	
alamadık.	Oysa	maaşların	ödenmesi	ve	cari	harcamaların	yapılması	için	bu	kişinin	mutlaka	
kurumda	 bulunması	 gerekiyordu.	 Bunun	 üzerine	 en	 kıdemli,	 en	 ehliyetli	 ve	 yüksek	
öğrenim	yapmış	olan	Öğrenci	Bürosu	şefini,	genel	sekreter	olarak	görevlendirdim.	

Burası	bir	askerî	kışla	değildir.	Yüksek	seviyede	bir	bilim	ve	sanat	kurumudur.	Derslerine	
gelmeyen	 öğretim	 üyelerinin	 mazeretini	 takdir	 yetkimi	 kullanarak	 yerinde	 gördüm.	
(Cevdet	Çağla’nın	 ağır	 hastalanıp,	 hastaneye	 yatması	 gibi).	Ayrıca	boş	 geçen	 saatler	de	
telafi	edilmiştir.	Kendi	derslerime	120	saat	devam	etmemem	ise	tamamen	gerçek	dışıdır.	
Yıllık	 ders	 saatim	 50	 saat	 kadardır.	 Bu	 da	 3.5	 yılda	 175	 saat	 eder.	 Bunun	 120’sine	
girmediğim	 düşünülemez.	 Devamsızlık	 yaptığım	 günlerin	 yüzde	 99’unda	 da	
konservatuvarla	 ilgili	 işler	 için	 Ankara’da	 bulunmuşumdur.	 Serbest	 avukatlık	 görevimi	
bile,	konservatuvar	yüzünden	çok	ihmal	etmişimdir.”	

Kendisine	 görevden	 alınmasıyla	 ilgili	 bir	 tebligat	 yapılmadığını	 bu	 röportajda	 da	 dile	 getiren	
Berker,	tam	bir	sessizlik	halinin	vuku	bulduğunu	ve	öğrencilerin	terkedilmiş	durumda	olduğunu	
vurguluyordu	(Tunca,	5	Mart	1979,	s.	10):	

“Şu	 ana	 kadar	 görevden	 alındığıma	 dair	 bir	 tebligatta	 bulunulmadı.	 Sözleşmeleri	 iptal	
edilen	 öğretim	 üyelerinin	 yerlerine	 kimlerin	 görevlendirildiği	 ve	 geride	 kalanların	 da	
görevlerine	devam	edip,	etmeyecekleri	konusunda	hiçbir	açıklama	yok.	Belli	olan	tek	şey	
bu	akşamdan	itibaren	400	öğrencimizin	tam	bir	umursamazlık	ve	perişanlığa	terkedilmiş	
durumda	olmalarıdır.”	

Aslına	 bakılırsa,	 belli	 ki	 Kültür	 Bakanlığı	 tarafında	 da	 işler	 yolunda	 değildi.	 Konservatuar’la	
iletişime	geçen	 İstanbul	Kültür	Müdürü	de	meselenin	seyrinden	habersiz	görünüyordu.	Hulusi	
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Tunca,	Berker’e	Kültür	Bakanlığı’ndan	kendisiyle	kimsenin	iletişime	geçip	geçmediğini	soruyor;	
Berker’de	“Hayır”	cevabını	veriyordu	(Tunca,	5	Mart	1979,	s.	10):	

“Hayır.	 Yalnızca	 Kültür	 Bakanlığı’nın	 temsilcisi	 durumunda	 bulunan	 İstanbul	 Kültür	
Müdürü	Sayın	Necati	Arun,	beni	arayarak	 ‘Ne	yapacaksınız?’	diye	 sordu.	Düşünebiliyor	
musunuz,	 ne	 yapacağımızı	 bize	 soruyorlar.	 Artık	 yalnızca	 devir	 teslim	 için	 burada	
bekliyorum,	hepsi	o	kadar…”	

28	 Şubat	 1979	 günü	 yapılan	 röportajda	 Nida	 Tüfekçi’ye	 de	 yer	 veriliyor;	 kendisinin	 sık	 sık	
“Tamam	 anladık	 bizi	 düşünmediler.	 Ya	 bu	 yetenekli	 400	 öğrencinin	 geleceğini	 de	 mi	
düşünmediler?”	sözleriyle	sitemde	bulunduğu	aktarılıyordu.	Tüfekçi,	Konservatuar’daki	odasını	
topladıktan	sonra,	onunla	birlikte	dönemin	son	dersine	girme	şansını	yakalayan	Hey-Tele	Magazin	
yazarı,	dersten	sonra	Tüfekçi’ye	son	sözlerini	soruyor	ve	dönemin	siyasî	ve	toplumsal	koşullarını	
özetleyen	şu	cevabı	alıyordu	(Tunca,	5	Mart	1979,	s.	10):	

“Ne	demeli	bilmem	ki!..	İşte	gördünüz	birbirinden	yetenekli,	yaş	ortalamaları	14	olan	pırıl	
pırıl	 gençler.	 İşte	 bunların	 ellerindeki	 sazlarını	 almak	 istiyorlar.	 Biz	 de	 diyoruz	 ki,	 bu	
çocuklarımızın	ellerindeki	sazları	almayalım	da,	elleri	silah	tutmasın!..”	

	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	ve	Türk	Halk	Musikisi	Başkan	Yardımcısı	Nida	Tüfekçi,	toplu	istifa	sonrasındaki	son	dersini	

verirken	ve	çalışma	odasını	toplarken	(Tunca,	5	Mart	1979,	s.	10)	

Hulusi	Tunca;	Nida	Tüfekçi’nin	odasında	Halil	Aksoy,	Can	Etili	ve	Nahit	Dinçer’le	de	karşılaştığını	
belirtiyor	ve	Dinçer’in	yaşanan	süreçte	yayımlanan	gazete	ve	dergi	haberlerini	topladığını	ve	bir	
kitap	hazırlığı	içerisinde	olduğunu	aktarıyordu.	Kitabın	ismi	sadece	yaşanan	süreci	değil,	belki	de	
Türk	 musikisi	 camiasının	 yarım	 asırlık	 durumunu	 özetliyordu:	 “Türkiye’de	 Türk	 Müziğinin	
Kavgası”…	

Kışlalı’nın	Basın	Açıklaması	

Kültür	 Bakanı	 Ahmet	 Taner	 Kışlalı,	 ilerleyen	 günlerde	 düzenlediği	 bir	 basın	 toplantısında	
“konservatuarın	 bugüne	 kadar	 bir	 müfredat	 programı	 olmadığını,	 öğretim	 üyelerinin	 kişisel	
beğeni	 ve	 eğilimlerine	 göre	 değişen	 bir	 biçimde	 derslerin	 sürdürüldüğünü”	 belirtiyor	 ve	
sözleşmesi	feshedilen	öğretim	üyelerinden	bazılarına	ücretli	ders	verme	imkânı	sağlayabileceğini	
zikrediyordu.	 6	 Mart	 1979	 günü	 yayımlanan	 Cumhuriyet	 gazetesi,	 Berker	 ve	 bazı	 öğretim	
elemanlarına	 yapılan	 müdahalenin	 gerekçelerini	 basın	 toplantısından	 naklen	 aktarıyordu	
(Cumhuriyet,	6	Mart	1979,	s.	8).	

“Söz	konusu	öğretmenlerden	15’i,	emekli	olduktan	sonra	kendileri	 ile	sözleşme	yapılan	
kişilerdir.	Oysa	 gerektiğinde	kendilerinden	ücretli	 olarak	 yararlanma	olanağı	 vardır	 ve	
Maliye	 Bakanlığı	 haklı	 olarak	 bu	 yolu	 önermektedir.	 Oysa	 kendisine	 kadrolu	 görev	
verildikten	9	ay	sonra	kendi	 isteği	 ile	emekliye	ayrılan	ve	hemen	arkasından,	haftada	2	
saatlik	ders	karşılığı	ayda	11.000	TL	ücretle	sözleşme	yapılan	personel	bulunmaktadır.”	

Bakan,	 Konservatuar	 Başkanı	 Berker	 ve	 bazı	 sözleşmeli	 öğretim	 elemanlarının	 derslere	
girmedikleri	 hususunu	 burada	 da	 yineliyor	 ve	 ayrıca	 yapılan	 sözleşmelerin	 1.	 maddesinde	
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“Konservatuar	dışında	sanatını	icra	faaliyetinde	bulunmamayı	ve	resmî	ve	özel	başka	bir	görev	
almamayı	 kabul	 eder.”	 hükmünün	 yer	 almasına	 rağmen,	 sözleşmeli	 öğretim	 üyelerinin	
birçoğunun	gerekli	yazılı	 izni	almaksızın	başka	resmî	ve	özel	 işlerde	görev	üstlendiklerini	 ileri	
sürüyordu.98	

Kısa	bir	 süre	 sonra	Milliyet	 gazetesi	 yazarı	Burhan	Felek,	öğretim	elemanlarının	Konservatuar	
dışında	 bırakılmasını	 gazetedeki	 köşesinde	 taşıyor	 ve	 “Siyasî	 İktidarların	Marazî	 Bir	Merakı!”	
başlıklı	yazısında	siyasî	iktidarların	kültür-sanat	kurumlarına	müdahil	olmaması	gerektiğini	ifade	
ediyordu	 (Felek,	 1	Mart	 1979,	 s.	 2).	 Ancak,	 Felek’in	 yazısına	 cevap	 da	 fazla	 gecikmedi.	 Kültür	
Bakanı	Kışlalı	gönderdiği	bir	mektupta,	Felek’in	düşüncelerine	katıldığını	belirtiyor	ve	“kültürel	
etkinlikleri	 siyasal	 iktidarların	 yanlı	müdahalelerinden	kurtarabilmek”	 amacına	 yönelik	 olarak	
“özerk	kültür	kurumlaşması”	düşüncesinin	geliştirilmeye	ve	gerçekleştirilmeye	çalışıldığını	ifade	
ediyordu.	 Bakan,	 Konservatuar’daki	 gelişmelerin	 iktidarın	 yanlı	 bir	 müdahalesi	 olarak	
görülmemesi	gerektiğini	aktarmak	üzere,	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nda	vuku	
bulan	 olayla	 ilgili	 bir	 açıklama	 notunu	 Felek’e	 gönderdiği	 mektuba	 iliştiriyor	 ve	 önceki	
açıklamalarında	da	yer	bulan	gerekçeleri	bu	defa	ayrıntılı	bir	biçimde	masaya	yatırıyordu.	Felek	
de,	12	Mart	1979	 tarihinde	yayımlanan	köşesinde	yayımladığı	 “Sayın	Kültür	Bakanı	Kışlalı’nın	
Cevabı”	 başlıklı	 yazıya,	 Kültür	 Bakanı’nın	 gönderdiği	 mektubu	 ve	 öğretim	 elemanlarının	
Konservatuar	 dışında	 bırakılmasına	 gerekçe	 olarak	 gösterilen	 açıklamaları	 taşımış;	 Bakan’a	
teşekkürle	sona	eren	cümleleriyle	tartışmayı	neticelendirmişti	(Felek,	12	Mart	1979,	s.	2,	12).	

Ancak,	 Kültür	 Bakanı’nın	 gönderdiği	 mektuptaki	 gerekçeler	 muhataplarına	 cevap	 hakkı	
doğurmuştu	 ve	 beklenen	 cevap	 Ercümend	 Berker’in	 Burhan	 Felek’e	 gönderdiği	 bir	 mektupla	
verilmişti.	 Felek,	 19	 Mart	 1979	 tarihli	 Milliyet	 gazetesinde	 yayımladığı	 “Konservatuar	 Eski	
Başkanı’nın	Cevabı”	başlıklı	yazıda,	Ercümend	Berker’in	mektubundan,	Kışlalı’nın	ortaya	koyduğu	
gerekçelere	 cevap	 teşkil	 eden	 kısımları	 okurlarıyla	 paylaştı.	 Sözleşmede	 belirtilen	 görevlerin	
yerine	 getirilmemesi,	 haksız	 olarak	 nitelenen	 ders	 saat	 ücretleri,	 sözleşmeli	 öğretim	
elemanlarının	farklı	işlerde	görev	almaları	ve	boş	geçen	dersler	ile	müfredatın	hazırlanamaması	
gibi	 iddialara	 yanıt	 veren	Berker,	 22	öğretim	elemanının	 sözleşmelerini	 yenilemeyerek	 eğitim	
kadrosunun	ve	öğrencilerin	mağdur	edilmesini	eleştiriyordu	ve	ona	göre	bu	uygulamanın	nedeni	
12	Ocak	1979	tarihli	teftiş	raporu	idi	(Felek,	19	Mart	1979,	s.	2,	12).	

Berker’in	 basına	 verdiği	 beyanlar	 daha	 sonra	 da	 devam	 etti.	 Sözgelimi,	 Bursa’da	 yayımlanan	
Doğru	Hakimiyet	gazetesinin	29	Mart	1979	tarihli	sayısında,	Konservatuar’ın	karşı	karşıya	kaldığı	
bu	 uygulama	 eleştiriliyor	 ve	 Berker’in	 konu	 hakkındaki	 açıklamaları	 naklediliyordu	 (Doğru	
Hakimiyet,	 1979,	 s.	 7,	 5).	 Ancak,	 belki	 de	 en	 kapsamlı	 açıklama,	 Devlet	 dergisi	 muhabirinin	
Ercümend	 Berker’le	 yaptığı	 röportajda	 kendini	 gösterdi.	 Berker	 röportajda	 süreci	 kronolojik	
olarak	 anlatıyor	 ve	 gelinen	 durumu	 kapalı	 kapılar	 ardında	 alınan	 bir	 kararın	 uygulamaya	
sokulması	olarak	nitelendiriyordu	(Devlet,	Nisan	1979,	s.	20-21).	

Dr.	Nevzad	Atlığ	Dönemi	Başlıyor	

Ercümend	 Berker’in	 görevden	 alınmasının	 ardından	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 yeni	 başkanını	 belirlemek	 üzere	 Kültür	 Bakanlığı’nca	 yürütülen	 bir	 çalışma	
neticesinde,	o	dönemde	Ege	Üniversitesi	Güzel	Sanatlar	Fakültesi	Müzik	Bölümü	Başkanı	ve	Dekan	
Yardımcısı	 olarak	 görev	 yapmakta	 olan	 Prof.	 Dr.	 Gültekin	 Oransay	 görevlendirildi.	 Hatta	 bu	
görevlendirme	radyo	ve	televizyon	haberlerinin	yanı	sıra	gazetelerde	de	yer	aldı.	Ancak,	Oransay	

 
98	Ercümend	Berker’in	24	Haziran	1976	tarihinde	imzaladığı	sözleşmenin	6.	maddesinde	bu	husus	“Görev	Dışı	İşler”	
başlığı	altında	şu	şekilde	tanımlanıyordu	(24	Haziran	1976,	s.	2):	

“Görevli,	sözleşme	ile	bağlı	bulunduğu	süre	içerisinde	siyasî	faaliyetler	ve	siyasî	partilerle	ilişkiler	hususunda	
diğer	 Devler	 Memurlarının	 tâbî	 bulunduğu	 kanunî	 şartlara	 uymayı,	 Bakanlığımızın	 muvafakatı	 olmadan	
Konservatuar	dışında	san’atını	icra	faaliyetinde	bulunmamayı	ve	resmi	ve	özel	başka	bir	görev	almamayı	kabul	
eder.”	
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bu	 görevlendirmenin	 gereğini	 yerine	 getirmeyerek,	 halihazırda	 görev	 yapmakta	 olduğu	 Ege	
Üniversitesi’nde	kalmayı	tercih	etti.99	

İlerleyen	günlerde,	Konservatuar’la	aynı	dönemde	ve	Kültür	Bakanlığı	bünyesinde	kurulan	Devlet	
Klâsik	Türk	Müziği	Korosu’nun	kurucu	şefi	Dr.	Nevzad	Atlığ,	Konservatuar’ın	yeni	başkanı	olarak	
vekaleten	 atandı.	 Atlığ,	 15	Mart	 1979	 günü	 yayımlanan	Milliyet	 gazetesine	 verdiği	 beyanatta,	
“Pazartesi	günü	göreve	başlayacağını,	yeni	öğretim	kadrosu	ve	Yönetim	Kurulu’nu	da	birkaç	gün	
içinde	açıklayacağını”	belirtiyordu	(Milliyet,	15	Mart	1979,	s.	12).	

	
Dr.	Nevzad	Atlığ’ın	Konservatuar	Başkanı	olarak	atandığını	bildiren	gazete	haberleri	(Milliyet,	15	Mart	1979,	s.	12;	

Cumhuriyet,	16	Mart	1979,	s.	8)	

Ercümend	 Berker	 ve	 Yılmaz	 Öztuna’nın	 yakın	 arkadaşı	 olan	 Atlığ,	 o	 dönemde	 yaşananları	 ve	
Konservatuar	 Başkanı	 olarak	 atanma	 sürecini,	 sonraki	 yıllarda	 verdiği	 beyanatta	 şu	 sözlerle	
aktaracaktı	(Güntekin,	2012,	s.	92):100	

“Berker’in	 yerine	 konservatuarın	 başına	 Gültekin	 Oransay’ın	 getirileceği	 söylentileri	
çıkmıştı.	 O	 günlerde	 bir	 akşam,	 dönemin	 Kültür	 Bakanlığı	 müsteşarı	 olan	 Prof.	 Dr.	
Şerafettin	Turan	beni	telefonla	aradı.	Kendisiyle	TRT	Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	3	yıl	
beraber	 görev	 yapmıştık.	 Ertesi	 günden	 itibaren,	 konservatuar	 başkanlığına	 vekaleten	
atanacağımı	bildirdi.	Devlet	Korosu	ile	konservatuarın	iki	kardeş	kurum	olduğunu	ve	aynı	
sırada	 kurulan	 bu	 iki	 kurumu	 birden,	 bir	 süre	 benim	 yönetmemin	 iyi	 olacağını	
düşündüklerini	söyledi.	

Kabul	 ettim.	 Çünkü	 kurum	 zaafa	 uğramıştı	 ve	 o	 zor	 dönemde	 bu	 zaafın	 atlatılması	
gerekiyorken	görevden	kaçamazdım.	Ertesi	gün	ajanslar	bu	haberi	geçtiler.	Haber	duyulur	

 
99	Etem	Ruhi	Üngör’ün,	Musiki	Mecmuası’nın	Mart	1979	sayısında	yayımladığı	isimsiz	bir	yazıda,	başkan	değişikliğinin	
TRT’den	ilan	edilmesinden	sonraki	20	gün	boyunca	yeni	başkanın	görevine	başlamamasının	musiki	çevrelerinde	bir	
merak	ve	burukluk	yarattığı,	kimi	ajans	ve	meraklıların	yeni	başkana	müracaat	ettiği	ve	bunların	bir	kısmının	görüşme	
imkânı	 bulamadığı,	 bir	 kısmının	 da	 olumlu	 cevap	 alamadığı	 belirtilir	 (Musiki	Mecmuası,	 Mart	 1979,	 s.	 5).	 Bununla	
birlikte,	Gültekin	Oransay’ın	hayatının	son	dönemine	tanıklık	etmiş	öğrencilerinden	biri	olan	Dr.	Ayhan	Sarı,	onun	bu	
görevlendirmeyi	kabul	etmediğini	kendisinden	duyduğunu	aktarmıştır	ve	bunda	Oransay’ın	Ege	Üniversitesi’nde	yeni	
kurulan	 Müzik	 Bölümü’nden	 ayrılarak	 eğitim	 seviyesi	 bakımından	 muadil	 olmayan	 bir	 kurumun	 başına	 geçmek	
istememesinin	etkili	olduğunu	belirtmiştir	(Ayhan	Sarı,	Kişisel	Görüşme,	18	Şubat	2021,	İstanbul).	
100	Dr.	Nevzad	Atlığ’ın	benzer	bir	açıklaması	için	bkz.	Türk	Kültürüne	Hizmet	Vakfı,	1999,	s.	34-36.	
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duyulmaz,	basında	konservatuar	operasyonunun	aleyhinde	yazılan	yazılar	hemen	kesildi.	
Çünkü	konservatuarın	başına,	yine	Türk	Musikisi	mensubu	bir	isim	getirilmiş	oluyordu.	

Konservatuar	Yönetim	Kurulu,	bir	tek	Niyazi	Sayın	hariç	olmak	üzere	tasfiye	edildiğinden	
dolayı	 yeni	 bir	 yönetim	 kurulu	 teşkil	 ettim.	 Hemen	 Ercümend	 Berker’i	 arayarak	
muvafakatini	 aldım	 ve	 birkaç	 ay	 içinde	 işler	 düzene	 oturduktan	 sonra	 yönetimi	 iade	
edeceğimi	bildirdim.	

Kurduğum	yeni	yönetim	kurulu	tasdik	edildi.101	O	sırada	yine	bir	iktidar	değişikliği	oldu.	
İşler	planladığım	gibi	iyi	gitti	ve	öngörüp	Berker’e	de	ifade	ettiğim	gibi	5-6	ay	sonra	görevi	
sahiplerine	devrettim.	Musikimiz	 için	çok	önemli	olan	bir	varta	da	bu	şekilde	atlatılmış	
oldu.”	

Konservatuar	 Başkanlığı’na	 Atlığ’ın	 getirilmesinde,	 Konservatuar	 ve	 Koro’nun	 aynı	 bakanlığa	
bağlı	 olması	 etkili	 oldu.	 Ortaya	 çıkan	 problem,	 dışarıdan	 bir	 isim	 aramak	 yerine,	 halihazırda	
Bakanlık	bünyesinde	görev	yapan	bir	 isimle	çözülmüştü.	Üstelik,	Türk	musikisi	çevrelerinin	ve	
Konservatuar	 camiasının	 yakından	 tanıdığı	 bir	 isim	 seçilerek	 meydana	 gelebilecek	 başka	
çalkantıların	 önüne	 geçilmişti.	 Atlığ	 başka	 bir	 beyanında	 o	 dönem	 altı	 ay	 kadar	 görev	 aldığı	
Konservatuar’da	Yönetim	Kurulu’nu	tekrar	meydana	getirip,	imtihanları	yaptığını	dile	getiriyor	
ve	Konservatuar’ın	sarsıntılı	dönemi	olabildiğince	hafif	ölçüde	atlatmasını	sağladığını	aktarıyordu	
(Türk	Kültürüne	Hizmet	Vakfı,	1999,	s.	36).	Ercümend	Berker	de	o	döneme	ilişkin	anılarını	benzer	
ifadelerle	anlatıyor;	bu	süreçte	kendisine	gösterdiği	saygılı	tutumundan	ötürü	Atlığ’ı	şükranla	yâd	
ediyordu	(Türk	Kültürüne	Hizmet	Vakfı,	1999,	s.	45):	

“Ben,	 istifa	 ederek	 yerime	 Halil	 Aksoy’u	 başkan	 olarak	 bıraktım.	 Daha	 sonra	 bakanlık	
Nevzad	Atlığ’ı	benim	yerime	vekil	olarak	tayin	etti.	Burada	Nevzad’a	bir	şükran	borcum	
var.	Nevzad	bu	tayin	üzerine	hemen	beni	aradı;	dedi	ki:	‘Bu	makam	her	zaman	senindir,	
bu	 hizmeti	 kabul	 etmemin	 sebebi	 ideolojimizi	 bilmeyen,	 anlamayan	 bir	 başka	 kişinin	
gelmesini	 ve	 ortalığı	 karıştırmasına	 mani	 olmak	 içindir.	 Yani	 senin	 kurmuş	 olduğun	
sistemi	muhafaza	 etmek	 için	ben	buraya	 geldim.	Er	 geç	 sen	 tekrar	buraya	döneceksin.	
Onun	 için	 Yönetim	 Kurulu’nun	 nasıl	 teşkil	 edilmesini	 istiyorsun?	 Kimleri	 Yönetim	
Kurulu’na	almamızı	istersin?’	

Benden	önerilerimi	aldı	ve	o	arkadaşları	Yönetim	Kurulu’na	getirdi.	Nevzad	Atlığ	bir	başka	
nezaket	 daha	 gösterdi.	 1978	 senesinin	 sonunda102	 ben	 tekrar	 oraya	 dönünceye	 kadar	
Atlığ’ın	bir	kez	dahi	benim	masama	oturmadığını	arkadaşlar	bana	söyledi.	Onun	için	bu	
davranışından	dolayı	Nevzad’a	şahsen	büyük	bir	şükran	borcum	var.”103	

	
İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	Dr.	Nevzad	Atlığ	başkanlığında	oluşturulan	İkinci	Yönetim	Kurulu	

(İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Tarihçesi	ve	86-87	Mezunları	Yıllığı.	s.	[23])	

 
101	Dr.	Nevzad	Atlığ	başkanlığında	kurulan	bu	Yönetim	Kurulu’nda	Halil	Aksoy,	Fikret	Değerli,	Bekir	Sıtkı	Sezgin,	Yavuz	
Özüstün,	Yalçın	Tura,	Mutlu	Torun,	Necdet	Varol	ve	Niyazi	Sayın	görev	aldı	(Bkz.	Beşiroğlu,	2010,	s.	14;	ayrıca	bkz.	
Parlakgöz,	2000,	s.	13).	
102	Ercümend	Berker	1979	yılının	son	aylarında	Konservatuar	Başkanı	olarak	ikinci	defa	atanmıştır.	Bu	nedenle,	1978	
ifadesi	sehven	yazılmış	olmalıdır.	
103	Ercümend	Berker’in	benzer	bir	anlatısı	için	bkz.	Parlakgöz,	2000,	s.	12.	
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Konservatuar	Başkanlığı’na	Dr.	Nevzad	Atlığ’ın	getirilmesi	hem	Bakanlık	hem	de	Konservatuar	
açısından	 pratik	 bir	 çözüm	 olabilirdi	 ama	 bu	 durumdan	memnun	 olmayanlar	 da	 yok	 değildi.	
Konservatuar	 aleyhinde	 uzunca	 bir	 süredir	 yazılar	 kaleme	 alan	 ve	 öğretim	 elemanlarının	
Konservatuar	dışında	bırakılması	karşısında	Kültür	Bakanı’na	övgüler	yağdıran	Etem	Ruhi	Üngör,	
Musiki	 Mecmuası’nın	 Mart	 1979	 sayısında	 kaleme	 aldığı	 başyazıya,	 “Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı	 Başkanlığına	 Sn.	Nevzat	Atlığ’ın	 atanması	 Türk	musikisi	 çevrelerinde	 hayret	 ve	
üzüntü	 ile	karşılanmıştır.”	sözleriyle	başlıyor	ve	akademik	çalışmaları	olmayan	bir	yöneticiden	
başarı	beklenmemesi	gerektiğini	söylüyordu	(Musiki	Mecmuası,	Mart	1979,	s.	3).		

Derginin	aynı	sayısındaki	bir	başka	yazısında	da	Konservatuar’da	yaşanan	süreci	özetliyor;	Atlığ	
ve	yeni	Yönetim	Kurulu’na	karşı	yoğun	eleştirilerde	bulunuyor	ve	yine	Kültür	Bakanı’na	hitaben	
yazdığı	 satırlarında	 önerilerini	 sıralıyordu	 (Musiki	 Mecmuası,	 Mart	 1979,	 s.	 4-7).	 Musiki	
Mecmuası’nın	Nisan	1979	sayısındaki	bir	yazı	da	yine	Konservatuar’a	ayrılmıştı.	Yazıda	ortaya	
koyulan	 eleştirilerin	odağında	 ise	bir	 defa	daha	Dr.	Nevzad	Atlığ	 ve	 onun	 icraatı	 yer	 alıyordu.	
Üngör’ün	 sert	 sözleri	 bu	 defa,	 sözleşmeleri	 yenilenmeyerek	 Konservatuar	 dışında	 bırakılan	
öğretim	elemanlarının	büyük	bir	kısmının	yeniden	göreve	başladıklarını	haber	veriyordu	(Musiki	
Mecmuası,	Nisan	1979,	s.	4).	

Dışarıdan	gelen	bu	 tür	 eleştirilere	 rağmen	Dr.	Nevzad	Atlığ,	 görevde	bulunduğu	 süre	boyunca	
eğitimde	ve	 idari	konularda	sürekliliği	sağlayarak	Konservatuar’ın	 faaliyetlerine	ara	vermeden	
devam	 etmesini	 ve	 öğrencilerin	 olup	 bitenden	 en	 az	 seviyede	 etkilenmesini	 sağlamıştı.	 Türk	
musikisi	camiasından	biri	olması	ve	aynı	zamanda	Kültür	Bakanlığı’na	bağlı	bir	koronun	başında	
bulunması,	eğitimde	kesinti	yaşanmaması	ve	sürecin	minimum	hasarla	atlatılması	konusunda	işe	
yaramış	görünüyordu.	Bununla	birlikte,	1979’un	son	aylarında	ülke	seçim	atmosferine	giriyor	ve	
hükûmet	 değişikliği	 gündeme	 geliyordu.	 Bu	 da,	 Atlığ’ın	 görevde	 olduğu	 sürenin	 sonuna	
gelindiğine	işaret	ediyordu.	

	
1978-1979	öğretim	yılı	sonunda	Konservatuar’ın	Şan	I/A	sınıfını	başarıyla	bitiren	Serhat	Sarpel’e	o	dönem	

Konservatuar	Başkanlığı’na	vekaleten	atanan	Dr.	Nevzad	Atlığ	tarafından	verilmiş	“Üstün	Başarı	Belgesi”	(Serhat	
Sarpel’in	kişisel	arşivinden)	
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Bu	arada,	Ercümend	Berker	de	Konservatuar’ın	eski	 günlerine	geri	dönmesi	 için	mücadelesini	
sürdürüyor	 ve	 siyasî	 baskılardan	 etkilenmemesi	 için	 çözüm	 yolları	 arıyordu.	 1979	 yılının	 ilk	
aylarında	 görevden	 alınan	 Berker,	 aynı	 yılın	 Eylül	 ayında	 düzenlediği	 bir	 basın	 toplantısında,	
Kültür	 Bakanlığı’nın	 Konservatuar	 üzerindeki	 uygulamalarına	 karşı	 itirazını	 yeniden	 dile	
getiriyor;	“Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	diğer	Devlet	Konservatuarlardan	farklı	olarak	
eğitim	 ve	 öğretim	 dışında	 araştırma,	 bilgi	 üretme,	 derleme,	 yayma,	 örnekleme,	 uygulama	
görevleri	 yerine	 getirdiğini”	 aktarıyor	 ve	 özerk	 bir	 statüye	 kavuşturulması	 gerektiğini	 ifade	
ediyordu	(Cumhuriyet,	2	Eylül	1979,	s.	8).	

500	Bin	Liralık	Manevi	Tazminat	Davası	

Basın	 toplantısında	 yalnızca	 Konservatuar’a	 özerklik	 verilmesi	 gündeme	 gelmedi.	 Toplantının	
gazetelere	yansıyan	bölümünde,	Berker’in	Kültür	Bakanı	Ahmet	Taner	Kışlalı	aleyhinde	açmayı	
planladığı	 manevî	 tazminat	 davası	 daha	 geniş	 bir	 yer	 bulmuştu.	 1	 Eylül	 1979	 tarihli	Milliyet	
gazetesi	özerlik	konusuna	hiç	değinmiyor	ve	“Konservatuar	eski	başkanı	Berker,	Kışlalı	için	500	
bin	 liralık	 tazminat	 davası	 açıyor”	 başlığıyla,	 yalnızca	 Ercümend	 Berker’in	 açmayı	 planladığı	
davayı	gündeme	taşıyordu.	Haberde	Berker’in	görevi	kendi	isteğiyle	bıraktığı	belirtiliyor	ve	dava	
gerekçesi,	toplantıdaki	beyanından	naklediliyordu	(Milliyet,	1	Eylül	1979,	s.	12):	

“Mevcut	olmadığını	bildiği	bir	sözleşmeyi	fesih	görüntüsü	altında	tümü	asılsız	isnatlarla	
kişilik	haklarımı	zedelemekte	sakınca	görmeyen	Kültür	Bakanı	Kışlalı	aleyhinde	kendisine	
ispat	hakkı	tanıyarak	500	bin	liralık	bir	manevî	tazminat	davası	açmak	için	adlî	tatilin	sona	
ermesini	bekliyorum.	Ben,	görevimden	 istifa	ettim.	Oysa	Sayın	Bakan,	sözleşmemi	 iptal	
ederek	benim	görevimden	alındığımı	açıklamıştı.	Bu	açıklamanın	yapıldığı	tarihte	benim	
sözleşmem	dolmuş,	ortada	sözleşme	kalmamıştı.”	

2	Eylül	1979	günü	yayımlanan	Cumhuriyet	gazetesine	göre	Berker,	basın	toplantısında	22	Şubat	
1979	günü	radyo,	televizyon	ve	gazetelerdeki	açıklamalar	yoluyla	görevden	alındığını	hatırlatmış	
ve	 bu	 açıklamalardan	 bir	 gün	 önce	 sözleşmesinin	 feshedildiğini	 zikretmişti.	 Ayrıca,	
“sözleşmesinin	fesh	edilmesinden	15	gün	sonra	görevden	alınması	için	hazırlanan	yazının	Kültür	
Bakanı’na	sunulduğunu	ve	ortada	bulunmayan	bir	sözleşmenin	13	Mart	1979’da	Bakanın	imzası	
ile	 fesh	 edildiğini”	 aktarmıştı.	 Cumhuriyet	 gazetesi	 de,	 Berker’in	 açacağı	 dava	 hakkındaki	
gerekçelerini	toplantıdaki	beyanından	naklederek	okurlarına	duyuruyordu	(Cumhuriyet,	2	Eylül	
1979,	s.	8):	

“Böylece	 Bakanlık	 örgütü	 ve	 bizzat	 sayın	 Bakan	 tarafından	 görevden	 alındığım	
kamuoy[una]	duyurulduğu	tarihte	bu	yolda	alınmış	bir	karar	şöyle	dursun	yapılmış	bir	
teklif	dahi	bulunmadığı,	tebligatın	yapıldığı	tarihte	ise	ortada	sözleşme	olmadığı,	böylece	
eylemin	kişilik	haklarını	ihlâl	amacına	yönelik	olduğu	anlaşıldı.	Bu	kanunsuz	tasarrufun	
iptali	[için]	Danıştaya	başvurdum.	Adli	tatilin	sona	ermesi	ile	de	sayın	Bakana	500.000	TL.	
manevi	tazminat	davası	açacağım.”	

Ercümend	Berker,	adlî	tatilin	sona	ermesinden	sonra,	kişilik	haklarının	ihlalinden	dolayı	Ahmet	
Taner	Kışlalı	aleyhinde	500	bin	lira	değerinde	manevî	tazminat	davası	açtı104	ve	dava,	İstanbul	
Asliye	7.	Hukuk	Hakimliği’nde	görülmeye	başlandı	(Dava	Dosya	No.	1979/631).	

Yönetim	Kurulu	Başkanlığına	Yeniden	Ercümend	Berker	Atanıyor		

12	Kasım	1979’da	hükûmet	el	değiştirdi	ve	aradan	geçen	yaklaşık	 iki	yılın	ardından	Süleyman	
Demirel	yeniden	Başbakan	oldu.	Yeni	kurulan	hükûmette	Tevfik	Koraltan	Kültür	Bakanı	olarak	
görevlendirildi.	1975’te,	yine	Demirel’in	Başbakan	olduğu	bir	dönemde	kurulan	Konservatuar	için	
bu	hükûmet	değişikliği	olumlu	bir	gelişme	idi.	Nitekim	Kültür	Bakanlığı,	Berker’in	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	 olarak	 yeniden	 atanması	 konusunda	 fazla	 beklemedi	 ve	 iktidar	 değişikliğinin	 hemen	

 
104	 Ercümend	Berker	 daha	 sonraki	 bir	 beyanında,	 11	Haziran	 1979	 günü	 “idarî	 işlemin	 iptali”	 talebiyle	 Danıştay’a	
başvuruda	bulunduğunu	belirtir.	Ayrıca,	Ahmet	Taner	Kışlalı’nın	imzasıyla	oluşan	haksız	fiil	sebebiyle	“asılsız	isnatların	
hükmen	tesbiti	ve	500.000.-	TL’lik	manevî	 tazminatın	 tahsili	 talebiyle”	dava	açtığını	beyan	eder	 (Kabaklı,	23	Aralık	
1979,	s.	2).	



 170 

ardından	 gündemine	 aldı.105	 Öyle	 ki,	Tercüman	 gazetesi	 Kültür	 Bakanı’nın	 Ercümend	 Berker’i	
yeniden	göreve	getirdiğini	16	Kasım	1979’da	yayımlanan	sayısındaki	bir	haberde	duyuruyordu	
(Tercüman,	16	Kasım	1979,	s.	?).	Ancak,	resmî	işlemler	yaklaşık	iki	hafta	sonra	gerçekleştirildi.	

Kültür	Bakanlığı	Müsteşar	Yardımcısı	Vekili	Burhanettin	Yılmaz,	“Bakanlık	makamına”	gönderdiği	
30	Kasım	1979	tarih	ve	173	sayılı	yazısı	ile	Ercümend	Berker’in	yeniden	Konservatuar	Başkanı	
olarak	görevlendirilmesi	konusunda	olur	talep	ediyordu.	Aynı	gün,	yani	30	Kasım	1979	tarihinde	
Kültür	Bakanı	Tevfik	Koraltan	imzasıyla	Konservatuar	Başkanlığı’na	gönderilen	175	sayılı	yazıda	
ise,	 Yönetim	 Kurulu’nun	 yeniden	 oluşturulması	 için	 ivedilikle	 isim	 önerisinde	 bulunulması	
isteniyordu.	Ve	yine	aynı	gün	Konservatuar	Başkanlığı’na	gönderilen	177	sayılı	yazıda,	Kuruluş	
Yönetmeliği’nin	15.	maddesi	uyarınca	Avukat	Ercümend	Berker’in	Konservatuar	Başkanı	olarak	
atandığı	bildiriliyordu.	Böylece	Berker,	Yönetim	Kurulu	Başkanı	olarak	ikinci	defa	resmen	göreve	
başlamış	oldu.	

Gönderilen	 yazı	 üzerine	 Berker’in	 başkanlığındaki	 Yönetim	Kurulu;	 Halil	 Aksoy,	 Nida	 Tüfekçi,	
Fikret	Değerli,	Cüneyd	Orhon,	Muharrem	Ergin,	Cahit	Atasoy,	Alâeddin	Yavaşca,	Neriman	Tüfekçi,	
Yalçın	 Tura	 ve	 Selâhattin	 İçli’den	 meydana	 geldi.	 Başkan	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 atamalarının	
yapılması	 neticesinde	 Konservatuar	 kapatılmaktan	 kurtuldu	 ve	 faaliyetlerine	 hız	 kesmeden	
devam	etme	olanağı	yakaladı.	Saadet	Güldaş,	yıllar	sonra	kaleme	aldığı	anılarında,	yaşanan	sürece	
değinerek,	kadro	dışında	bırakılan	öğretim	elemanlarının	geri	dönmesi	ve	kapatma	girişiminin	
bertaraf	 edilmesinin	 ardından,	 Konservatuar’da	 yeniden	 huzur	 ikliminin	 egemen	 olmaya	
başladığını	aktardı	(Güldaş,	2015,	s.	141).	

	
Ercümend	Berker’in	Konservatuar	Başkanı	olarak	yeniden	atanmasına	ilişkin	Kültür	Bakanlığı	yazışmaları	—	Kaynak:	

Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	Beyza	Koral)	

 
105	 Ercümend	 Berker	 bu	 döneme	 ait	 anılarında,	 Kültür	 Bakanı	 Tevfik	 Koraltan’la	 o	 dönemde	 tanışmadığını;	 fakat,	
Koraltan’ın	 henüz	 Bakanlığın	 devrini	 almadan	 Kültür	 Bakanlığı’na	 giderek	 Konservatuar’la	 ilgili	 bütün	 işlemlerin	
durdurulmasını	istediğini	aktarır	(Bkz.	Parlakgöz,	2000,	s.	13).	
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Ercümend	Berker’in	Konservatuar	Başkanı	olarak	yeniden	atanmasına	ilişkin	Kültür	Bakanlığı	yazışmaları	—	Kaynak:	

Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	Beyza	Koral)	

	
İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	Ercümend	Berker	başkanlığında	oluşturulan	Üçüncü	Yönetim	Kurulu	

(İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	Tarihçesi	ve	86-87	Mezunları	Yıllığı.	s.	[23])	
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Konservatuar	Başkanı	olarak	yeniden	atanan	Ercümend	Berker’in	Kültür	Bakanı	Tevfik	Koraltan’a	yazdığı	teşekkür	

mektubu	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	

1979-80	Öğretim	Yılı	Ders	Dağıtım	Çizelgesi106	
Türk	Mus.	Sol.	ve	Naz.	 Haydar	Sanal	 Mey	 Binali	Selman	

Tülin	Yakarçelik	 Bağlama	 Nida	Tüfekçi	
Yavuz	Özüstün	 Orhan	Dağlı	
Nurten	Erpek	 Hüsnü	Tiryaki	
Göksel	Baykut	 Afşin	Emiralioğlu	
Tülün	Korman	 Arif	Sağ	
İncila	Bertuğ	 Ses	Eğitimi	 Güher	Güney	
Fatih	Salgar	 Özcan	Sevgen	

Batı	Mus.	Sol.ve	Naz.	 Demirhan	Altuğ	 Haluk	Doğan	
Osman	Kut	Dinçer	 Repertuar	 B.	Sıtkı	Sezgin	
İrfan	Turkay	 Can	Etili	
Nami	Şenel	 Neriman	Tüfekçi	
Ergen	Korkmaz	 Türk	K.	Med.	Tarihi	 Faruk	Sümer	
Gülper	Refiğ	 Türk	Dili	ve	Ed.	 Saadet	Gültaş	
Cengiz	Küçükyıldırım	 Zeynep	Sema	Yüceışık	
Rafet	Yalbas	 Ülkü	Başöz	

Armoni-Kontrpuan	 Yalçın	Tura	 F.	Kadri	Timurtaş	

Keman	

Erdoğan	Saydam	 Sabahat	Emir	
Ayhan	Turan	 Tarih	 Billür	Güremek	
İffet	Güneş	 Güzide	Şenol	
Özer	Sezgin	 Ses	Fiziği	 Nahid	Dinçer	
Cahit	Peksayar	 Millî	Oyunlar-Folklor	 Fikret	Değerli	
Yılmaz	Özer	 Enstrüman	Bilgisi	 	

 
106	1979-80	eğitim-öğretim	yılında	Konservatuar’da	ders	veren	öğretim	üyelerinin	isimlerini	ve	derslerini	gösteren	bu	
liste,	Prof.	Ercümend	Berker	&	Prof.	Ş.	Şehvar	Beşiroğlu	Kütüphanesi,	Arşiv	ve	Dokümantasyon	Merkezi’ndeki	Prof.	
Ercümend	 Berker	 Koleksiyonu’nda	 yer	 alan	 “1979-80	 Öğretim	 Yılı	 Ders	 Dağıtım	 Çizelgesi”	 başlıklı	 bir	 çizelgeden	
aktarılmıştır.	 Toplam	 4	 sayfadan	 oluşan	 çizelgede,	 öğretim	 üyelerinin	 “Temel	 Bilimler”,	 “Şan”,	 “Saz”,	 “Saz	 Yapım”	
bölümlerinde	verdikleri	ders	saatleri	kurşun	kalemle	belirtilmiştir.	
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Viyolonsel	 Necati	Giray	 Çal.	Bak.	Onarım	Mes.	Tek.	 Cafer	Açın	
Nejat	Tekebaş	 Sanat	Tarihi	 Nejat	Diyarbekirli	

Kontrbas	 Kerim	Soysal	 Ses	Bakımı	 Fikri	Şenocak	
Karadeniz	Kemençesi	 M.	Sırrı	Öztürk	 Matematik	 Namık	Erdoğan	
Kemençe	 İhsan	Özgen	 Fen	Bilgisi	 Ali	Kutun	

Kamuran	Erdoğru	 Sosyal	Bilgiler	 Lâle	Sezer	
Kabak	Kemane	 	 Kimya	 	
Ney	 Niyazi	Sayın	 Millî	Güvenlik	 	
Flüt	 	 Ahlak	 	
Klarnet	 Tülay	Örser	 Diksiyon-Fonetik	 	
Obua	 Macit	Kızılay	 İngilizce	 Gönül	Türetken	
Kanun	 Erol	Deran	 Fransızca	 Şevket	Seydialioğlu	

Fikret	Kutluğ	 Almanca	 	
Ruhi	Ayangil	 Eğitim	Psikolojisi	 	
Ahmet	Cennetoğlu	 Pedagoji	Öğ.	Lisansı	 	

Tanbur	 Sadun	Aksüt	 Koral	Eğitim	 	
Naime	Batanay	 Koro	ve	Koro	yönetimi	 	

Ud	 Halil	Aksoy	 Devrim	Tarihi	 	
Mutlu	Torun	 Toplu	Saz	Çalışması	 	

Vurma	Saz-Usul	 Hurşit	Ungay	 Atölye	Çalışması	 	
Kâni	Karaca	 Yabancı	Dil	 	

Tar	 Şenel	Önaldı	 	 	

1979-1980	Eğitim-Öğretim	Yılı	Yetenek	Sınavları	

1979-1980	 eğitim-öğretim	 yılı	 giriş	 sınavları,	 Dr.	 Nevzad	 Atlığ’ın	 Konservatuar	 Başkan	 Vekili	
olarak	görevde	bulunduğu	sırada	gerçekleşecekti.	Giriş	sınavı	kriterlerini	adaylara	duyurmak	için	
eğitim-öğretim	yılı	başında	gazetelere	bir	ilan	verildi.	Fakat	ilan,	içerik	bakımından	öncekilerden	
farklılık	 gösteriyordu.	 İlanda	 öncelikle,	 Konservatuar’ın	 çeşitli	 bölümlerine	 toplam	 70	 yeni	
öğrenci	alınacağı	ve	aday	kayıtlarının	3-21	Eylül	1979	tarihleri	arasında	yapılacağı	belirtiliyordu.	
Bununla	birlikte,	bölümlere	göre	kayıt	ve	kabul	koşulları	ile	adaylarda	aranan	nitelikler	ve	gerekli	
belgelerle	ilgili	bilgi	verilmiyor;	bunların	Konservatuar’dan	öğrenilebileceği	aktarılıyordu.	Ayrıca,	
bölümlere	 ayrılan	 kontenjan	 ile	 eleme	 ve	 kesin	 kabul	 sınavlarının	 yapılacağı	 tarih	 de	
belirtilmemişti	(Bkz.	Milliyet,	31	Ağustos	1979,	s.	5).		

Hem	kontenjanların	belirtilmemesi	hem	de	sınav	tarihlerine	yer	verilmemesi	bir	belirsizliğe	işaret	
eder	 gibiydi.	 Nitekim,	 ilerleyen	 günlerde	 bunun	 nedeni	 ortaya	 çıktı.	 Sınav	 dönemi	 geldiğinde,	
Temel	Bilimler	Bölümü’ne	öğrenci	alınması	Kültür	Bakanlığı’ndan	gönderilen	bir	kurul	marifetiyle	
engellendi	ve	bu	bölümün	kontenjanları	boş	bırakılarak	öğrenci	alımı	gerçekleştirilemedi.	Henüz	
dördüncü	yılının	içinde	bulunan	Konservatuar’ın	Temel	Bilimler	Bölümü’ne	ilk	defa	öğrenci	alımı	
gerçekleştirilememişti.	Dönem	başında,	bu	bölüme	girmek	 için	ön	kayıtlarını	yaptıran	adaylar,	
eleme	ve	kesin	kabul	sınavına	alınmamışlardı	ki,	Berker’in	göreve	gelmesiyle	birlikte	bu	adayların	
sınava	alınmasının	önündeki	engel	kalkmış	oldu.	

Ercümend	 Berker’in	 yeniden	 atanmasının	
ardından	 Cumhuriyet	 gazetesine	 verilen	 bir	
ilan,	 1979-1980	 eğitim-öğretim	 yılı	 başında	
yapılan	yetenek	sınavlarının	pek	de	olumlu	bir	
atmosferde	 geçmediğini	 gözler	 önüne	
seriyordu.	 5	 Aralık	 1979	 günü	 yayımlanan	
ilanda,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü’ne	 1979-1980	
ders	 yılı	 için	 yeni	 öğrenci	 alımına	 devam	
edileceği	 belirtilmişti	 (Bkz.	 Cumhuriyet,	 5	
Aralık	1979,	s.	3).	Yazılı	ve	şifâhî	kaynaklarda	
bu	 dönemde	 olup	 bitenlerle	 ilgili	 pek	 bilgi	
bulunmamasına	 karşın,	 gazete	 ilanına	
yansıyan	bu	durum,	dönem	başında	yapılması	
gereken	 sınavlarda,	 Temel	 Bilimler	 Bölümü	
kontenjanlarının	 doldurulamadığını	 ortaya	
koyuyordu.	

Kültür	 Bakanlığı’nın	 müdahalesi	 nedeniyle	 ertelenen	
Temel	 Bilimler	 Bölümü	 kesin	 kabul	 sınavlarına	 devam	
edileceğini	 duyuran	 gazete	 haberi	 (Cumhuriyet,	 5	 Aralık	
1979,	s.	3)	
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İlanda,	eleme	sınavlarının	10	Aralık	1979	Pazartesi	günü,	kesin	kabul	sınavlarının	ise	14	Aralık	
1979	Cuma	günü	yapılacağı	bildiriliyor	ve	başarılı	olan	adayların	17-18	Aralık	1979	tarihlerinde	
kesin	kayıtlarını	yaptırmaları	gerektiği	bildiriliyordu.	Takvim	öylesine	sıkışıktı	ki,	Temel	Bilimler	
Bölümü’nü	kazanan	ve	1.	Sınıfa	kayıt	yaptıran	öğrenciler	için	eğitimin	19	Aralık	1979	Çarşamba	
sabahından	 itibaren	 başlaması	 planlanmıştı.	 Buhran	 dönemi	 sona	 ermişti	 ama	 tesirleri	 Temel	
Bilimler	 Bölümü	 öğrencilerinin	 dönem	 ortasında	 Konservatuar’a	 başlamalarıyla	 sonuçlanacak	
kadar	büyük	oldu.	

Bir	Tekzip	ve	Berker’in	Cevabı	

Siyasî	iktidar	değişmiş	ve	yeni	atanan	Kültür	Bakanı,	Ercümend	Berker’i	yeniden	Konservatuar	
Başkanı	olarak	görevlendirmişti	ki,	bir	önceki	dönemde	Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	olarak	görev	
alan	ve	Konservatuar’daki	 yaptırımların	uygulayıcısı	 olarak	ön	plana	 çıkan	Şerafettin	Turan’ın	
kaleme	 aldığı	 bir	 tekzip,	 Ahmet	 Kabaklı’nın	Tercüman	 gazetesindeki	 sütununda	 yayımlandı.	 7	
Aralık	1979’da	“İşin	Doğrusu”	başlığıyla	yayımlanan	tekzip,	aynı	zamanda	Konservatuar’da	Türk	
Dili	 ve	 Edebiyatı	 derslerini	 veren	 Kabaklı’nın	 olaydan	 dokuz	 ay	 önce,	 8	Mart	 1979’da	 yazdığı	
“Cenaze	Marşı”	başlıklı	yazısını	 (Kabaklı,	8	Mart	1979,	 s.	2)	hedef	alıyor	ve	üstelik	Kabaklı’nın	
Tercüman	gazetesinde	daimî	yazılar	yazdığı	sütununu	işgal	ediyordu	(Turan,	7	Aralık	1979,	s.	2).	

Kabaklı,	 Mart	 ayında	 yayımlanan	 yazısında	 öğretim	 elemanlarının	 sözleşmelerinin	
yenilenmemesini	eleştirmiş	ve	bunun	millî	kültürü	yok	etmek	amacıyla	yapıldığını	ileri	sürmüştü.	
Şerafettin	Turan	ise,	Bakanlık’taki	görevi	sona	ermesine	ve	Kabaklı’nın	yazısının	üzerinden	aylar	
geçmesine	 rağmen,	 sözleşmesi	 yenilenmeyen	 öğretim	 elemanlarının	 aldıkları	 ücret	
mukabilindeki	 ders	 saatiyle	 görevlendirilmemeleri,	 Konservatuar	 dışındaki	 işlerde	 görev	
almaları,	derslere	devam	etmemeleri,	müfredatın	hazır	olmaması	gibi,	daha	önce	çeşitli	yollarla	
açıklanan	gerekçeler	üzerinden	Kabaklı’ya	cevap	verme	ihtiyacı	duymuştu	(Turan,	7	Aralık	1979,	
s.	2).	Tekzibin	yayımlanmasının	ertesi	günü,	Ahmet	Kabaklı	gazetedeki	köşesinde	“Yalan	Tekzip”	
başlıklı	 bir	 yazı	 kaleme	 aldı	 ve	 görevde	 olmamasına	 rağmen	 sütununu	 işgal	 etme	 cüreti	
göstermesi	nedeniyle	Turan’ı	çeşitli	yönlerden	eleştirdi	ve	konuyu	mahkemeye	taşıyacağını	ilan	
etti	(Kabaklı,	8	Aralık	1979,	s.	2).107	

Bu	arada,	Şerafettin	Turan’ın	aylar	sonra	gelen	ithamları	karşısında	Konservatuar’a	yanıt	hakkı	
doğmuş	 oldu	 ve	 bu	 yanıt	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Ercümend	 Berker’in	 Ahmet	 Kabaklı’ya	
gönderdiği	bir	 yazı	 ile	 verildi.	Kabaklı,	Berker’in	gönderdiği	 yazıyı	23	Aralık	1979	günü	 “Türk	
Sanatı	Düşmanlığı”	başlığıyla	Tercüman	gazetesindeki	köşesine	taşıyor	ve	“Türk	Mûsikîsi	Devlet	
Konservatuarı	 Başkanı	 Sayın	 Ercümend	 Berker’in,	 adı	 geçen	 Konservatuar	 ile,	 eski	 Kültür	
Müsteşarı	 Ş.	 Turan’ın	 ilgi	 çekici	münasebetlerini	 anlatan	 açıklamasını,	 […],	 ibret	 nazarlarınıza	
sunuyorum.”	şeklinde	bir	girizgahın	ardından	okurlarına	sunuyordu	(Kabaklı,	23	Aralık	1979,	s.	
2).	

Kabaklı’ya	gönderdiği	yazıda	Berker,	Şerafettin	Turan’ın	Kültür	Bakanlığı	Müsteşarı	olarak	görev	
yaptığı	 dönemde	 Konservatuar’ın	 onun	 “özel	 ilgisine!”	 mazhar	 olduğunu	 açıklıyor	 ve	 bu	 özel	
ilginin	tecelli	ettiği	durumları	bir	liste	halinde,	birbiri	ardına	sıralıyordu.	Büyük	kısmı	daha	önceki	
kısımlarda	açıklanan	yaptırımlardan	 ibaret	olan	bu	 listede,	kimi	hususlar	ya	 ilk	defa	gündeme	
getiriliyor	ya	da	öncekine	göre	daha	detaylı	bir	 şekilde	 ifade	ediliyordu.	Sözgelimi,	1978-1979	
ders	 yılı	 için	 yeni	 alınacak	 öğrencilerin	 kabul	 sınavlarının	 Bakanlık	 tarafından	 yapılan	 bir	
müdahale	ile	ertelendiğini;	belirlenen	yeni	tarihte	gerçekleştirilen	sınavlara	Türk	musikisi	eğitimi	
yapmayan	 bir	 konservatuvardan	 iki	 öğretmenin	 görevlendirildiğini	 ve	 bu	 öğretmenlerin	
yönetmelik	 gereğince	 sınava	 alınmadıklarını	 bildiriyordu.	 Ayrıca,	 Konservatuar’da	 kuruluş	
yönetmeliği	 ile	faaliyete	devam	edilmesi	konusu	kimi	zaman	eleştiri	mevzuu	haline	gelmişti	ve	
Berker,	gönderdiği	yazıda	bu	konuya	da	açıklık	getiriyordu.	Berker,	yeni	yönetmelik	 taslağının	

 
107	 Şerafettin	 Turan’ın	 “İşin	 Doğrusu”	 başlıklı	 tekzibini	 yayımlaması	 üzerine	 Etem	 Ruhi	 Üngör,	 konuyu	 Musiki	
Mecmuası’na	taşır	ve	“İşin	En	Doğrusu”	başlıklı	iki	yazı	yayımlar.	İlk	yazıda,	Turan’ın	tekzibinde	belirttiği	hususlardan	
istifade	 ve	 Ahmet	 Kabaklı’yı	 bahane	 ederek,	 Konservatuar’a	 yönelik	 olarak	 uzun	 zamandır	 yürüttüğü	 eleştiri	
yağmurunu	yineler	(Üngör,	Ekim	1979,	s.	4,	28).	İkinci	yazıda	ise,	Turan’ın	tekzibini	ve	Kabaklı’nın	cevap	yazısını	iktibas	
eder	ve	bu	iki	yazının	sonunda	yine	kendi	görüşlerine	yer	verir	(Üngör,	Kasım	1979,	s.	18-21).	
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hazırlandığını	 ve	 bir	 yıldır	 inceleme	 safhasında	 olduğunu,	 ancak	 yürürlüğe	 sokulması	 için	
gerçekleşen	yazışma	ve	teşebbüslerin	cevapsız	bırakıldığını	haber	veriyordu.	Öte	yandan,	asgarî	
ihtiyaçları	 karşılayacak	 derecede	 dahi	 ödenek	 gönderilmediğini	 ve	 böylece	 okulun	 tam	 bir	
ekonomik	 darlık	 içerisine	 sokulduğunu	 bildiriyordu.	 Bununla	 birlikte,	 1979-1980	 ders	 yılı	
başında	Temel	Bilimler	Bölümü’ne	öğrenci	alımının,	“‘Yar	Kurul’	adı	altındaki	bir	‘Yârân	Kurulu’”	
kararıyla	durdurulduğunu	ve	Kültür	Bakanı	değiştikten	sonra	bu	kararın	kaldırılması	neticesinde	
Konservatuar’ın	kurtarıldığını	ifade	ediyordu.	Toplam	on	iki	maddelik	listede	belirtilen	hususların	
uygulayıcısı	 olarak	 Şerafettin	 Turan’ı	 sorumlu	 tutan	 Berker,	 “Turan’ın,	 asılsız	 isnat	 ve	 iftira	
kampanyasını	sürdürmesinin”	önem	taşımadığını	aktarıyordu	(Kabaklı,	23	Aralık	1979,	s.	2).	

Asistan	Alımı	ve	4.	Kuruluş	Yıldönümü	

Ercümend	 Berker’in	 1979’un	 Kasım	 ayında	 yeniden	 atanması	 ve	 yeni	 Yönetim	 Kurulu’nu	
meydana	 getirmesiyle	 birlikte,	 Konservatuar’daki	 faaliyetler	 hız	 kesmeden	 devam	 ediyordu.	
Buhran	dönemi	geride	kalmış,	huzur	ortamı	yeniden	tesis	edilmeye	başlamıştı.	1980	yılının	Şubat	
ayına	 gelindiğinde	bir	 ilk	 daha	 yaşanacak	 ve	 öğretim	üyesi	 yardımcılıklarına	 eleman	 alınacağı	
gazetelere	 verilen	 bir	 ilanla	 kamuoyuna	 duyurulacaktı.108	 İlanda	 yer	 alan	 bilgilere	 göre,	 farklı	
branşlardaki	derslerde	istifade	edilmek	üzere	tam	28	asistanın	Konservatuar’ın	eğitim	kadrosuna	
dahil	olması	sağlanacaktı.	Başvurular	8	Şubat	1980	akşamına	kadar	gerçekleşecek,	11-15	Şubat	
1980	 tarihleri	 arasında	 da	 alım	 sınavları	 yapılacaktı.	 İlk	 asistan	 alımının	 Konservatuar’ın	 ilk	
mezunlarını	vermeye	başladığı	bir	dönemde	yapılması	ayrıca	bir	önem	taşıyordu.	Konservatuar	
artık	öğretim	elemanı	ihtiyacını	gerektiğinde	kendi	bünyesinde	yetişen	nesillerle	karşılayabilecek	
bir	düzeye	erişiyordu.	

	
Asistan	alımıyla	ilgili	gazete	ilanı	(Cumhuriyet,	2	Şubat	1980,	s.	2)	

İlerleyen	 günlerde	 Konservatuar’ın	 gündemine	 4.	 Kuruluş	 Yıldönümü	 girdi.	 3	 Mart	 1980’de	
yapılması	planlanan	yıldönümü,	sancılı	günlerin	ardından	gerçekleşecek	ilk	kuruluş	yıldönümü	
olması	bakımından	farklı	bir	anlam	taşıyordu.	Bu	arada,	dört	yıllık	yüksek	ihtisasa	dayalı	Temel	
Bilimler	Bölümü’nün	1976	yılında	kabul	edilen	ilk	öğrencileri	mezuniyet	aşamasına	gelmişti.	1979	
yılında	yaşanan	aksaklıklar	belli	ki	ilk	dönem	öğrencilerinin	mezuniyet	törenini	geciktirmişti	ve	
4.	Kuruluş	Yıldönümü	kutlamaları,	mezuniyet	törenlerini	de	içerecek	şekilde	planlanıyordu.109	

 
108	 Bu	 arada,	 1978’in	Aralık	 ayından	 itibaren,	 son	 sınıf	 öğrencilerinin	 öğretim	üyesi	 yardımcısı	 olarak	 alt	 sınıfların	
derslerine	girmesine	yönelik	bir	uygulama	halihazırda	başlatılmıştı.	11	Aralık	1978	tarih	ve	128	sayılı	Yönetim	Kurulu	
toplantısında,	son	sınıf	öğrencilerinden	başarılı	görülenlerin	ilgili	öğretim	üyelerinin	teklifi	üzerine	özel	bir	sınavdan	
geçirilerek,	asıl	öğretim	üyelerinin	denetimi	ve	sorumluluğu	altında	alt	sınıfların	ders	uygulamalarında	öğretim	üyesi	
yardımcısı	 olarak	 ders	 saat	 ücreti	 ile	 görevlendirilmelerine	 karar	 verilerek,	 bu	 uygulamanın	 önü	 açılmış	 oluyordu.	
Hatta,	Ud	dersi	öğretim	üyeleri	Halil	Aksoy	ve	Mutlu	Torun;	14	Aralık	1975	tarihli	dilekçeleri	ile	Temel	Bilimler	Bölümü	
4/A	sınıfı	öğrencilerinden	Samim	Haldun	Karaca,	Şahin	Ecevit	ve	Ömer	Şatıroğlu’nun	Ud	derslerine	yardımcı	olarak	
görevlendirilmeleri	hususunda	Konservatuar	Başkanlığı’na	müracaatta	bulunmuş	ve	8	Ocak	1979	tarih	ve	132	sayılı	
Yönetim	Kurulu	toplantısında,	29	Aralık	1978	günü	yapılan	sınavda	başarı	gösteren	bu	öğrencilerin	ders	saati	ücretiyle	
görevlendirilmeleri	kabul	edilmişti.	
109	Geçici	 Yönetmelik’te	 Temel	 Bilimler	 Bölümü’nün	 azami	 öğrenim	 süresi	 2+1+1	 olmak	 üzere	 toplam	 4	 yıl	 olarak	
belirtiliyordu.	 Bu	 da,	 iki	 yıllık	 eğitim	 sürecini	 tamamlayan	 öğrencilerin	 ön	 lisans	 muadili	 bir	 statüde	 mezun	
olabilmelerinin	yolunu	açıyordu.	Nitekim,	Yönetim	Kurulu’nun	16	Şubat	1977	tarih	ve	63	sayılı	toplantısında,	daha	önce	



 176 

Ercümend	Berker’in,	Konservatuar’ın	4.	Kuruluş	Yıldönümü	ve	Temel	Bilimler	Bölümü’nün	 ilk	
mezunlarını	vermesi	münasebetiyle	düzenlediği	basın	 toplantısı,	1	Mart	1980	tarihli	Yeni	Asya	
gazetesi	ile	gündeme	taşındı.110	Berker;	Nida	Tüfekçi,	Fikret	Değerli	ve	Muharrem	Ergin’in	de	hazır	
bulunduğu	toplantıda,	3	Mart	günü	Konservatuar’daki	sınıflara	Türk	musikisinin	büyük	ustalarına	
ait	plaketlerin	çakılacağını	ve	aynı	akşam	saat	20.30’da	Atatürk	Kültür	Merkezi’nde	bir	konser	
verileceğini	 aktarıyordu.	 Basın	 mensuplarının	 sorularını	 yanıtlayan	 Berker,	 22	 öğretim	
elemanının	görevden	alınmasını	da	hatırlatarak,	Türk	musikisinin	yarım	asırdır	tahrip	edildiğini	
zikrediyor	ve	şu	ifadelerde	bulunuyordu	(Yeni	Asya,	1	Mart	1980,	s.	1,	7):	

“Konservatuarımız	 bir	 müze	 konservatuar	 olarak	 kabul	 edilmemelidir.	
Konservatuarımızda	 takip	 edilecek	 eğitimin	 temeli	 Türk	musikisidir.	 Bu	 özü	muhafaza	
ederek	musikimizi	 bugünün	 insanına	 takdim	edebilecek	hale	 getirmek	asıl	 gayemizdir.	
(…)	

Ecevit	hükümeti	döneminde	22	öğretim	üyesi	Yönetim	Kurulunun	görüşü	bile	sorulmadan	
vazifeden	 alınmışlardır.	 Demirel	 hükümeti	 kurulur	 kurulmaz	 bu	 karar	 tatbikattan	
kaldırılmıştır.	

Siyasî	 iktidarların	 istismarcı	 müdahalelerine	 fırsat	 verilmemesi	 için	 San’at	 ve	 Kültür	
müesseselerine	muhtariyet	tanınmalıdır.”	

4.	Kuruluş	Yıldönümü	münasebetiyle	düzenlenen	basın	toplantısı	2	Mart	1980	tarihli	Cumhuriyet	
gazetesinde	de	yer	almıştı	(Cumhuriyet,	2	Mart	1980,	s.	7).	Ayrıca,	3	Mart	1980	tarihli	Tercüman	
gazetesinde	M.	Cahit	Atasoy’un	kuruluş	yıldönümü	ve	mezuniyet	 töreni	münasebetiyle	yazdığı	
uzun	bir	yazı	yer	alıyordu.	Yazıda	ayrıca	Konservatuar’ın	kuruluşuyla	 ilgili	detaylı	bilgilere	yer	
veriliyor;	Türk	musikisi	ile	ilgili	hedeflerin	gerçekleştirilmesi	konusunda	Konservatuar’ın	önemli	
bir	misyona	sahip	olduğu	vurgulanıyordu	(Atasoy,	3	Mart	1980,	s.	2).	

Cumhuriyet	 gazetesinin	 3	 Mart	 1980	 günü	 yayımlanan	 sayısındaki	 bir	 haberde,	 4.	 Kuruluş	
Yıldönümü	 dolayısıyla	 Atatürk	 Kültür	 Merkezi’nde	 gerçekleştirilecek	 olan	 kutlama	 programı	
hakkında	 bilgi	 yer	 alıyordu.	 Haberde,	 konservatuar	 öğrencileri	 ile	 mezunlarının	 Türk	 Sanat	
Müziği,	Türk	Halk	Müziği	ve	çoksesli	müzik	dallarında	seçilmiş	eserlerden	oluşan	bir	repertuvar	
sunacakları	bildiriliyordu	(Cumhuriyet,	3	Mart	1980,	s.	7).	

	
Konservatuar’ın	4.	Kuruluş	Yıldönümü	ve	ilk	mezunlarını	vermesi	münasebetiyle	düzenlenen	basın	toplantısı	
hakkında	2	Mart	1980	tarihli	Cumhuriyet	gazetesinde	yayımlanan	haber	(Cumhuriyet,	2	Mart	1980,	s.	7)	

 
3	 Mart	 1977	 tarihinde	 yapılması	 kararlaştırılan	 kuruluş	 yıldönümü	 töreninin,	 ilk	 tören	 olması	 dolayısıyla	 her	
bakımından	 üstün	 seviyede	 yapılması	 için	 zamana	 ihtiyaç	 bulunması	 göz	 önüne	 alınarak,	 uygulamanın	 iki	 yıllık	
mezunların	diploma	alacakları	 zamana	bırakılmasına	karar	verilmişti.	Yani	 ilk	kuruluş	yıldönümü	 ile	 ilk	mezuniyet	
töreni	 1978	 yılında,	 aynı	 anda	 gerçekleşecekti.	 Bu	 arada,	 Yönetim	Kurulu’nun	 26	 Temmuz	 1977	 tarih	 ve	 80	 sayılı	
toplantısında,	Temel	Bilimler	Bölümü’nün	 iki	 yıllık	 lisans	öncesi	 yüksek	 tahsilini	 tamamlamış	öğrencilere	 verilecek	
diplomanın	nasıl	düzenlenmesi	gerektiğine	yönelik	bir	karar	da	alınmıştı.	Ancak,	bu	döneme	ait	belgelerde,	iki	yıllık	
eğitimini	 tamamlayan	 öğrencilerin	 mezun	 oldukları	 yönünde	 bir	 bilgiye	 rastlanmadığı	 gibi,	 4.	 Kuruluş	 Yıldönümü	
etkinlikleriyle	ilgili	basına	verilen	beyanatlarda,	Temel	Bilimler	Bölümü’nün	bu	dönemde	ilk	defa	mezun	verdiği	dile	
getiriliyordu.		
110	Bundan	daha	önce,	8	Şubat	1980	günü	Milliyet	gazetesinde	yer	alan	bir	haberde,	Konservatuar’ın	ilk	mezunlarını	
vermesi	 nedeniyle	 İstanbul	 Televizyonu	 tarafından	 bir	 program	 hazırlandığı	 ve	 programın	 mezuniyet	 töreninin	
gerçekleşeceği	gün	yayımlanacağı	bildiriliyordu	(Milliyet,	8	Şubat	1980,	s.	8).	
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4.	Kuruluş	Yıldönümü	kutlamaları,	aynı	gazetenin	19	Mart	1980	günü	yayımlanan	sayısındaki	bir	
haberde	yer	buldu.	Haberde,	Konservatuar	binasındaki	sekiz	dersliğe	Itrî,	Hammâmîzâde	İsmail	
Dede	Efendi,	Âşık	Veysel,	Hacı	Ârif	Bey,	Maragalı	Abdülkadir,	Tanbûrî	Cemil	Bey,	Hüseyin	Sadeddin	
Arel	 ve	 Muzaffer	 Sarısözen’in	 isimlerinin	 yazılı	 olduğu	 plaketler	 yerleştirildiği	 belirtiliyordu	
(Cumhuriyet,	19	Mart	1980,	s.	7).	

Arel’e	Vefa	

1980	yılının	Mayıs	ayına	gelindiğinde,	Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	doğumunun	100.	ve	vefatının	25.	
sene-i	devriyesi	münasebetiyle	Konservatuar’ın	Nişantaşı’ndaki	binasında	iki	ayrı	tören	yapıldığı	
haberi	 gazetelerde	 yer	 aldı.	 Konservatuar	 Başkanı	 Ercümend	 Berker’in	 yanı	 sıra	 öğretim	
üyelerinden	Necdet	Varol,	Haydar	Sanal,	Cahit	Atasoy	ve	Cüneyd	Orhon’un	söz	aldığı	törenlerde,	
Arel’in	müzikolog,	besteci,	yazar,	öğretmen	ve	hukukçu	kişilikleri	tanıtılıyordu.	Bununla	birlikte,	
1980	yılının	Türk	musikisinde	“Arel	Yılı”	olarak	kabul	edilerek,	Türk	musikisiyle	ilgili	yeni	bilgiler	
içeren	bir	kitabın	“Arel’e	Armağan”	başlığıyla	yayımlanacağı	açıklanıyordu	(Cumhuriyet,	10	Mayıs	
1980,	s.	7;	Milliyet,	11	Mayıs	1980,	s.	8).	

Bu	arada,	Arel’in	öğrencilerinden	Ercümend	Berker’in	kaleme	aldığı	“Geçmişten	Geleceğe	Uzanan	
Bir	Müzikolog:	Arel”	başlıklı	uzunca	bir	yazı,	Arel’in	vefat	yıldönümü	olan	6	Mayıs	günü	Milliyet	
gazetesinde	 yer	 bulmuştu	 (Bkz.	 Berker,	 6	Mayıs	 1980,	 s.	 2).	 Doğum	 yıldönümüne	 denk	 gelen	
Aralık	ayında	ise,	Arel’in	yaşamı	ve	eserlerini	tanıtan	bir	televizyon	programı	seyircisiyle	buluştu.	
Programa,	Konservatuar’ı	temsilen	Ercümend	Berker,	Haydar	Sanal,	Lâika	Karabey,	Cahit	Atasoy	
ve	Yalçın	Tura	katılmışlardı	(Cumhuriyet,	21	Aralık	1980,	s.	4).	

1980-1981	Eğitim-Öğretim	Yılı	Yetenek	Sınavları	

1980-1981	eğitim-öğretim	yılında	Konservatuar’a	90	yeni	öğrenci	alınması	planlandı.	15	Ağustos	
1980	günü	Milliyet	gazetesinde	yayımlanan	yetenek	sınavı	ilanına	göre,	kontenjanın	30’u	Temel	
Bilimler	 Bölümü’ne,	 20’si	 Şan	 Bölümü’ne,	 30’u	 Saz	 bölümlerine	 ve	 10’u	 da	 Enstrüman	
Bölümü’ne111	 ayrılmıştı.	 Adayların	 kayıtları	 18	 Ağustos-12	 Eylül	 1980	 tarihleri	 arasında	
yapılacak;	15	Eylül	1980	günü	eleme	sınavları	ve	22	Eylül	1980	günü	de	kesin	kabul	sınavları	
gerçekleştirilecekti	(Bkz.	Milliyet,	15	Ağustos	1980,	s.	5).112	Bununla	birlikte,	aday	kayıtlarının	son	
günü	vuku	bulan	12	Eylül	Askerî	Darbesi’yle	birlikte,	yetenek	sınavlarının	sıkıyönetim	koşulları	
altında	yapılacağı	ortaya	çıkmış	oldu.	

	
Giriş	sınavları	ile	ilgili	gazete	haberi	(Cumhuriyet,	17	Ağustos	1980,	s.	7)	

 
111	Konservatuar’ın	kuruluşundan	itibaren	gazetelere	verilen	yetenek	sınavı	ilanları	içerisinde	Enstrüman	Bölümü’nden	
ilk	defa	1980-1981	eğitim-öğretim	yılı	başında	verilen	ilanda	söz	edilir.	Sözü	edilen	bölüm,	Yönetim	Kurulu’nun	kuruluş	
çalışmaları	başlattığı	Enstrüman	Yapım	Bölümü	olmalıdır.	Sonraki	yıl	için	verilen	yetenek	sınavı	ilanlarında	bölümün	
ismi	Saz	Yapım	Bölümü	olarak	yer	almıştır.	
112	Aynı	ilan	için	bkz.	Milliyet,	18	Ağustos	1980,	s.	5.	Ayrıca,	yetenek	sınavıyla	ilgili	bir	haber	için	bkz.	Cumhuriyet,	17	
Ağustos	1980,	s.	7.	
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1981-1982	Eğitim-Öğretim	Yılı	Yetenek	Sınavları	

1981-1982	 eğitim-öğretim	 yılında	
Konservatuar’a	alınacak	yeni	öğrenciler	
için	belirlenen	kontenjan	bir	önceki	yıla	
göre	artırılmıştı.	15	Ağustos	1981	günü	
Milliyet	 gazetesinde	 yayımlanan	 ilana	
göre,	Temel	Bilimler	Bölümü’ne	80,	Şan	
Bölümü’ne	 25,	 Saz	 bölümlerine	 50	 ve	
Saz	 Yapım	 Bölümü’ne	 10	 yeni	 öğrenci	
alınması	 için	 165	 kişilik	 kontenjan	
belirlenmişti.	İlanda	sınav	takvimine	de	
yer	 veriliyordu.	Buna	 göre,	 17	Ağustos	
ile	4	Eylül	1981	tarihleri	arasında	aday	
kayıtları	tamamlanacak;	7	Eylül	1981’de	
eleme	 sınavları	 ve	14	Eylül	1981	günü	
de	kesin	kabul	sınavları	yapılacaktı.	Yeni	
ders	 yılının	 12	 Ekim	 1981	 günü	
başlaması	planlanmıştı	(Bkz.	Milliyet,	15	
Ağustos	 1981,	 s.	 10).113	 Bu	 sınav,	
İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 öğrenci	 alımını	
gerçekleştirdiği	son	sınav	olarak	tarihe	
geçti.	

	
Giriş	sınavları	ile	ilgili	gazete	haberi	(Milliyet,	17	Ağustos	1981,	s.	2)	

 
113	Aynı	ilan	için	bkz.	Milliyet,	17	Ağustos	1981,	s.	s.	Ayrıca,	yetenek	sınavıyla	ilgili	bir	haber	için	bkz.	Milliyet,	17	
Ağustos	1981,	s.	4;	Cumhuriyet,	6	Eylül	1981,	s.	7;	14	Eylül	1981,	s.	6.	

1981-1982	 Eğitim-Öğretim	 yılı	 giriş	 sınavı	 ilanı	 (Milliyet,	 15	
Ağustos	1981,	s.	10)	
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Giriş	sınavı	ile	ilgili	gazete	haberleri	(Cumhuriyet,	6	Eylül	1981,	s.	7;	14	Eylül	1981,	s.	6)	

Atatürk	Korosu	

1978	 senesinde	 yürürlüğe	 sokulan	 halka	 açılma	 programının	 bir	 uzantısı	 olarak,	 Türk	 Sanat	
Musikisi,	Türk	Halk	Musiki	ve	Çoksesli	Musiki	repertuvarını	bir	arada	seslendirebilecek	bir	koro	
oluşturulmuştu.	Yönetim	Kurulu’nun	30	Ocak	1978	tarih	ve	98	sayılı	toplantısında	alınan	karar	
uyarınca,	Türk	Sanat	Musikisi	alanında	Ercümend	Berker,	Dr.	Alâeddin	Yavaşca	ve	Necdet	Varol,	
Türk	Halk	Musikisi	alanında	Nida	Tüfekçi	ve	Neriman	Tüfekçi	ve	Batı	musikisi	alanında	Demirhan	
Altuğ	koronun	eğitim	ve	idaresinden	sorumlu	öğretim	üyeleri	olarak	görevlendirilmişti.	

Koronun	çalışmaları	1978	yılı	içerisinde	hızla	başlamış;	hatta	koro,	halka	açılma	programının	bir	
parçası	 olarak	 23	 Mayıs	 1978	 günü	 İTÜ	 Maden	 Fakültesi’nin	 konser	 salonunda	 üniversite	
mensuplarına	 bir	 konser	 de	 vermişti.	 Bu	 konser	 hakkında	 basında	 çıkan	müspet	 haberler	 ve	
dinleyicilerden	gelen	beğeniler,	istikametin	doğruluğu	konusunda	teşvik	edici	bir	rol	oynamış	ve	
koro	 idarecilerinin	 Konservatuar	 yönetimi	 tarafından	 taltif	 edilmesine	 vesile	 olmuştu.	
Konservatuar’ın	 kapatılmasına	 yönelik	 girişim	 sırasında	 duraklayan	 çalışmalar,	 Yönetim	
Kurulu’nun	1979’un	son	aylarından	itibaren	yeniden	iş	başına	gelmesi	ile	yeni	baştan	başlamıştı.	

Bu	 arada,	 1981	 senesi,	 1978’de	 toplanan	UNESCO	Genel	 Kurulu’nda	 “Atatürk	 Yılı”	 olarak	 ilân	
edilmiş	 ve	 bu	 münasebetle	 Türkiye’de	 yıl	 boyunca	 ülkenin	 çeşitli	 noktalarında	 yapılacak	
törenlerin,	 kültürel	 ve	 sanatsal	 etkinliklerin	 hazırlıkları	 başlatılmıştı.	 Atatürk’ün	 100.	 Doğum	
Yıldönümü	münasebetiyle	gerçekleştirilecek	etkinliklere	Konservatuar	da,	temelleri	1978	yılında	
atılan	ve	farklı	müzik	türlerini	bir	araya	getiren	koronun	vereceği	görkemli	bir	konser	ile	katkı	
sağlayacaktı.	

Atatürk’ün	 100.	 Doğum	 Yıldönümü	 münasebetiyle	 verilecek	 konserde,	 100	 kişiden	 meydana	
gelen	 bir	 koronun	 sahnede	 olması	 planlandı.	 Ayrıca,	 etkinliğin	 önemine	 ve	 anlamına	 binaen	
koroya	 “Atatürk	 Korosu”	 ismi	 verildi.	 Hazırlanan	 broşürde,	 Konservatuar’ın	 yıldönümü	
etkinliklerine,	Atatürk’ün	“musiki,	özellikle	de	Türk	Musikisi	hakkındaki	görüş	ve	ilkelerini	yansız,	
doğru	 ve	 gerçekçi	 biçimde	uygulayacak	 100	 kişilik	 bir	 koro	 kurmakla”	 katıldığı	 belirtiliyor	 ve	
ayrıca	koronun	Çoksesli	Batı	Musikisi,	Türk	Sanat	Musikisi	 ve	Türk	Halk	Musikisi	dallarındaki	
seçkin	bir	repertuarı	çağdaş	bir	biçimde	yorumlayacağı	ve	böylece	Atatürk’ün	1934	yılında	ortaya	
koyduğu	 “ulusal	 özü	 çağdaş	düzeyde	değerlendirmek”	 ve	 “ulusal	musikinin	 evrensel	musikide	
yerini	almasını	sağlamak”	ilkeleri	doğrultusunda	faaliyet	göstereceği	aktarılıyordu.	

1978’de	 temelleri	 atılan	 Koro;	 Türk	 Sanat	 Musikisi,	 Türk	 Halk	 Musikisi	 ve	 Batı	 Musikisi	
alanlarındaki	 eserleri,	 toplulukta	 herhangi	 bir	 değişikliğe	 mahal	 vermeden,	 birbiri	 ardına	
seslendirmek	üzere	tasarlanmıştı.	Konser	repertuarı	da	buna	uygun	bir	biçimde	hazırlanmış	ve	
her	bir	müzik	türü	için	dörder	adet	eser	belirlenmişti.	Konser	broşüründe	yer	aldığına	göre,	ilk	
olarak	 Demirhan	 Altuğ’un	 şefliğinde	 Batı	 musikisi	 eserleri,	 onun	 ardından	 Neriman	 Altındağ	
Tüfekçi’nin	 yönetiminde	 Türk	 Halk	 Musikisi	 eserleri	 ve	 son	 olarak	 da	 Ercümend	 Berker	
idaresinde	Türk	Sanat	Musikisi	eserleri	seslendirilecekti.	

Konser,	3	Haziran	1981	günü	Atatürk	Kültür	Merkezi’nde	gerçekleşti.	Uzun	bir	hazırlık	evresinin	
ardından	 sahne	 alan	 topluluk,	 zihinlerden	uzun	 yıllar	 silinmeyen	bir	 performansa	 imza	 attı.	 5	
Haziran	 1981	 tarih	 ve	 III/58	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	 toplantısında,	 Atatürk	 Korosu’nun	 ilk	
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konserinde	gösterdiği	üstün	başarıdan	ötürü,	topluluğu	yöneten	şeflere	teşekkür	edilmesine	ve	
koronun	kalıcı	bir	kuruluş	olarak	örgütlenmesi	için	Başkanlık’a	yetki	verilmesine	karar	verdi.	Bu	
konser	 sırasında	 ortaya	 çıkan	 “Atatürk	 Korosu”	 ismi,	 topluluğun	 daimi	 adı	 olarak	 kalırken,	
topluluk	ileriki	dönemlerde	yeni	öğrencilerin	katılımıyla	konserler	vermeye	devam	etti.	

	
Atatürk’ün	100.	Doğum	Yıldönümü	münasebetiyle	düzenlenen	konser	için	bastırılan	boş	davetiye	—	Kaynak:	Prof.	

Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	

	

	
Atatürk’ün	100.	Doğum	Yıldönümü	münasebetiyle	düzenlenen	konser	için	bastırılan	broşür	—	Kaynak:	Prof.	

Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	
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Atatürk’ün	100.	Doğum	Yıldönümü	münasebetiyle	düzenlenen	konserden	sonra	koro	şeflerine	gönderilen	teşekkür	ve	

bilgilendirme	metni	—	Kaynak:	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	

Konservatuarların	YÖK’e	Devri:	Konservatuarlılar	Artık	Birer	İTÜ’lü!	

1978’den	 itibaren	 yaşanmaya	 başlayan	 buhran	 günleriyle	 birlikte,	 Konservatuar’ın	 özerk	 bir	
statüye	 kavuşturularak	 siyasî	 müdahalelerden	 uzak	 tutulması	 düşüncesi,	 bilhassa	 Ercümend	
Berker’in	zihninde	olgunlaşmıştı.	Esasen	bu	düşünce,	1978	yılında,	Kültür	Bakanlığı’na	devredilen	
Konservatuar’ın	 “ihtiyaçlarını	 saptamak	 ve	 önerilerde	 bulunmak”	 için	 Bakanlık	 tarafından	
görevlendirilen	 komisyona	 sunulmak	 üzere	 hazırlanan	Danışma	Kurulu	 Raporu’na	 da	 girmişti.	
Raporun	 “Öneriler”	 başlıklı	 V.	 bölümünün	 L	 maddesini	 meydana	 getiren	 “Özerlik-Akademik	
Sistem”	başlığında	belirtilenler,	adeta	1979	yılında	gerçekleşecek	yaptırımların	önceden	tahmin	
edildiğini	akla	getiriyordu	(Danışma	Kurulu	Raporu,	1978,	s.	11-12):	

“Özerklik-Akademik	Sistem:	Devlet	Konservatuarlarında	Anayasal	dayanağa	uygun	bilim	
ve	 san’at	 özgürlüğünü	 gerçekleştirebilmek	 için	 benzer	 yüksek	 öğretim	 kurumlarında	
olduğu	 gibi	 bu	 konservatuarları	 da	 özerkliğe	 kavuşturmak,	 özellikle	 siyasal	 baskıların	
etkisinden	kurtarmak	gerekir.	Yeni	kurulmuş	bir	kurum	olmasına	ve	yapısal	bütünlüğünü	
tamamlayabilmesi	 için	 belirli	 bir	 süreye	 daha	 ihtiyaç	 duymasına	 rağmen	
konservatuarımızın	da	yakın	bir	gelecekte	böylesine	akademik	bir	statüye	kavuşması	için	
gerekli	hazırlıklara	şimdiden	başlanması	uygun	mütalâa	edilmektedir.”		

Özerklik	düşüncesi,	22	öğretim	elemanının	sözleşmelerinin	yenilenmemesi	ve	Berker’in	görevden	
alınması	 sürecinde	 de,	 bizzat	 Berker’in	 ulusal/yerel	 gazetelere	 gönderdiği	 yazılar	 ve	 verdiği	
röportajlarda	 da	 gündeme	 getiriliyordu.	 Berker’e	 göre,	 yaklaşık	 yarım	 asırlık	 bir	 bekleme	
döneminin	ardından,	büyük	emeklerle	kurulabilen	Konservatuar’ı	ayakta	tutmanın,	geliştirmenin	
ve	siyasî	baskılara	karşı	emniyete	almanın	yolu	akademik	özerklikten	geçiyordu.	

Siyasî	 iktidarın	 değişmesi	 ve	 göreve	 geri	 dönmesiyle	 başlayan	 süreçte	Berker,	 Konservatuar’a	
akademik	 özerklik	 kazandırmanın	 yollarını	 aradı.	 Orta	 ve	 yüksek	 ihtisas	 öğretimi	 yapan	 bir	
meslek	okulu	olarak	tasarlanan	Konservatuar’ın	akademik	özerklik	kazanabilmesi	 için	mutlaka	
bir	üniversiteye	bağlanması	gerektiği	fikri	gelişti.	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Temel	
Bilimler	 Bölümü	 öğrencisi	 Eda	 Parlakgöz’ün	 2000	 yılında	 tamamladığı	 Bitirme	 Çalışması	 için	
verdiği	bir	mülakatta	bu	süreci	anlatan	Berker,	özerklik	düşüncesinin	ve	üniversiteye	bağlanma	
fikrinin	gelişimini	şöyle	ifade	ediyordu	(Parlakgöz,	2000,	s.	14):	
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“Konservatuarımız,	tarihinde	ilk	Türk	Musikisi	Yüksek	Öğretim	Kurumu’dur.	Ama	siyasi	
iktidara	bağlı	kaldıkça	istikrarlı	bir	gelişim	söz	konusu	değil.	Bu	duruma	bir	çare	aradık	ve	
Yönetim	 Kurulu’yla	 birlikte	 konservatuarı	 üniversiteye	 bağlama	 kararı	 aldık.	 Çünkü	
üniversiteler	 özerk	 kuruluşlar	 ve	 siyasi	 iktidarın	 yönetiminde	 değiller.	 1979’da	 bu	
durumu	başlattık.	Bütün	diğer	konservatuarlar	bizim	tezimize	karşı	çıktılar.	Çünkü	diğer	
konservatuarların	 hepsi	 Batı	 Müziği	 konservatuarı	 ve	 onlar	 Kültür	 Bakanlığı’nın	 tam	
himayesinde	 yönetimi	 ele	 geçirmişler.	 Onlar	 oradan	 kopup	 üniversiteye	 bağlanmayı	
istemiyorlar.	 Baktık	 ki	 bu	 mücadele	 de	 başarılı	 olmamız	 mümkün	 değil.	 Karşımızdaki	
konservatuarların	 hepsi	 Batı	 Müziği	 Konservatuarları	 ve	 biz	 tek	 Türk	 Müziği	
Konservatuarıyız.”	

Berker,	 Kültür	 Bakanlığı’na	 bağlı	 konservatuvarlara	 bu	 düşünceyi	 kabul	 ettirmenin	 mümkün	
olmadığını	anladıklarını	belirtiyor	ve	ikna	edilmeleri	gerekmeden,	pratikte	işe	yarayacak	başka	
bir	 formüle	 başvurduklarını	 zikrediyordu.	 Sözlerine,	 konservatuarların	 üniversitelere	
bağlanabilmesi	 için,	 12	 Eylül	 1980’de	 devlet	 idaresini	 eline	 alan	 Millî	 Güvenlik	 Konseyi’nin	
üyeleriyle	 nasıl	 iletişime	 geçtiklerini	 ve	 yaşanan	 süreci	 aktararak	devam	ediyordu	 (Parlakgöz,	
2000,	s.	14):	

“1980’de	 Kenan	 Evren’in	 bünyesinde	Millî	 Güvenlik	 Konseyi’nde	 bir	 Tahsin	 Şahinkaya	
vardı,	[Hava]	Kuvvetleri	Komutanı.	Kanun	çalar	ve	Türk	Mûsikisini	seven	bir	paşa.	Onun	
vasıtasıyla	 Evren	 Paşa	 iktidarıyla	 temasa	 geçtik	 ve	 konservatuarımızın	 muhakkak	 bir	
üniversiteye	bağlanmasını	talep	ettik.	İkna	da	ettik	ve	dediler	ki	‘yalnız	sizi	değil,	bütün	
konservatuarları	 üniversiteye	 bağlayalım’.	 Böylelikle	 bütün	 konservatuarlar	 emniyete	
girmiş	oldu.”	

	
Cumhurbaşkanı	Kenan	Evren’in	1984’te	Konservatuar’ı	ziyareti	sırasında	yazdığı	hatıra	mektubu	—	Kaynak:	Prof.	

Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(Av.	Beyza	Koral)	

Bu	dönemde,	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı’na	bağlı	bulunan	devlet	konservatuarları,	20	Temmuz	
1982	 tarih	 ve	 17760	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 “Yükseköğretim	
Kurumları	Teşkilatı	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararname”	(KHK/41)	ve	30	Mart	1983	tarih	ve	
18003	 sayılı	Resmî	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 ve	 bu	 kararnameyi	 kanunlaştıran	
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“Yükseköğretim	Kurumları	Teşkilatı	Kanunu”	(Kanun	No.	2809)114	 ile	üniversitelere	devredildi.	
Bu	devir	ile	Ankara	Devlet	Konservatuvarı,	Hacettepe	Üniversitesi	(Resmî	Gazete,	1982,	s.	4;	1983,	
s.	9);	İzmir	Devlet	Konservatuvarı,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	(Resmî	Gazete,	1982,	s.	9;	1983,	s.	12);	
İstanbul	Devlet	Konservatuvarı,	Mimar	Sinan	Üniversitesi	(Resmî	Gazete,	1982,	s.	8;	1983,	s.	11)	
ve	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	da,	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	(Resmî	Gazete,	
1982,	s.	6;	1983,	s.	10)	çatısı	altına	girmiş	oldu.	

Ercümend	 Berker	 anılarında,	 Konservatuar’ın	 üniversiteye	 bağlanması	 sırasında	 birtakım	
sıkıntıların	 yaşandığından	 söz	 eder.	 Kurucusu	 olduğu	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 öncelikle	 İstanbul	 Devlet	 Konservatuvarı	 ile	 birlikte	 Mimar	 Sinan	
Üniversitesi’ne	bağlandığını	belirten	Berker,	diğer	konservatuarın	yanında	“ikinci	sınıf	vatandaş”	
pozisyonuna	geleceklerini	düşünerek	buna	karşı	çıktıklarını	aktarır	(Parlakgöz,	2000,	s.	15).	Uzun	
süredir	Hukuk	Müşaviri	olarak	görev	yaptığı	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’nde	yönetim	kademesi	
ile	 yakınlığı	 vardır	 ve	 İTÜ	 Müzik	 Merkezi’nin	 de	 kurucuları	 arasındadır.	 Dolayısıyla,	
Konservatuar’ın	İTÜ’ye	bağlanması	nispeten	daha	pratik	ve	olumlu	yönleri	olan	bir	çözüm	olarak	
görülür.	

	
Giriş	sınavları	ile	ilgili	gazete	haberleri	(Cumhuriyet,	1	Eylül	1982,	s.	4,	7)	

Mehmet	Güntekin’e	göre,	bu	dönemde	öğretim	elemanları	arasında	üç	farklı	görüş	ortaya	çıkmıştı.	
“Bir	kısmı	 İstanbul	Üniversitesi’ne,	bir	kısmı	Marmara	Üniversitesi’ne,	Ercümend	Bey’in	başını	
çektiği	 diğer	 bir	 grup	 ise	 İTÜ’ye	 bağlanmayı	 istiyorlardı…”	 (Güntekin,	 2013,	 s.	 51).	 İTÜ	Müzik	
Merkezi’ndeki	 çalışmalarından	 ve	 Konservatuar’daki	 görevinden	 ötürü	 Ercümend	 Berker’le	
yakınlığı	 bulunan	 Osman	 Simav,	 Berker’in	 İTÜ’ye	 bağlanmayı	 istemesini	 şu	 nedenlere	
dayandırıyordu	(Güntekin,	2013,	s.	51):	

“Ercümend	 Bey,	 İTÜ	 Müzik	 Merkezi’nde	 İTÜ’lü	 hocalar	 ile	 çok	 iyi	 anlaşıyordu.	 Aynı	
zamanda	 İTÜ’nün	 hukuk	 müşaviri	 olduğu	 için	 kurumsal	 yapıyı	 yakından	 tanıyordu.	
Tahminime	göre,	konservatuarın	İTÜ’ye	bağlanmasını	istemesinin	en	büyük	sebebi,	İTÜ	
Müzik	 Merkezi’nde	 tanıştığı	 ve	 Türk	 Müziği’ni	 çok	 sevip	 destek	 veren	 Ahmet	 Rasim	
Büyüktür,	 Kemal	 Erguvanlı,	 Selâhattin	 Anık,	 Müfit	 Yorulmaz,	 Mutlu	 Sümer,	 Mehmet	
Küçükdoğu,	Ahmet	Arısoy	gibi	hocalardı.”115	

 
114	Yükseköğretim	Kurumları	Teşkilatı	Hakkında	41	Sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	Değiştirilerek	Kabulüne	
Dair	Kanun,	Kabul	Tarihi:	28	Mart	1983,	Kanun	No:	2809.	
115	 Ercümend	Berker’in	 İTÜ’lü	hocalarla	 ilişkileri	 daha	önceki	 yıllara	dayanıyordu.	Mesela,	 1940’lı	 yıllarda	Hüseyin	
Sadeddin	Arel’in	yanı	sıra	İTÜ	öğretim	üyelerinden	Ord.	Prof.	Salih	Murat	Uzdilek’ten	de	istifade	etmişti.	Keza,	1946	
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Berker,	 Mimar	 Sinan	 Üniversitesi’ne	 bağlanmaya	 karşı	 çıkarak,	 İTÜ	 Rektörlüğü	 ile	 temasa	
geçtiğini	belirtir	(Parlakgöz,	2000,	s.	15).	O	dönemde	İTÜ	Rektörü	olarak	görev	yapan	isim	Prof.	
Dr.	 Kemal	 Kafalı’dır.	 Mehmet	 Güntekin’e	 göre,	 Rektör	 Kemal	 Kafalı	 bu	 görüşmede	 Ercümend	
Berker’e	“‘İTÜ’ye	bağlanmak	isterseniz	karşı	çıkmam’	diyerek	açık	bir	çek	uzatmış	durumdaydı.”	
(Güntekin,	 2013,	 s.	 51-52).	 İTÜ’nün	 başındaki	 en	 yetkili	 isimden	 olumlu	 yanıt	 alan	 Berker,	 o	
döneme	dair	anılarında,	Millî	Güvenlik	Konseyi	üyelerinden	Kenan	Evren	ve	Tahsin	Şahinkaya’yı	
da	 ikna	 etmeleri	 neticesinde	 Konservatuar’ın	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi’ne	 bağlandığını	
aktarıyordu	 (Parlakgöz,	 2000,	 s.	 15).	 Dönemin	 yakın	 tanıklarından	 Osman	 Simav	 da,	 İTÜ	 ile	
Konservatuar	 arasındaki	 ilişkinin	 daha	 önceki	 yıllara	 dayandığını	 ve	 Konservatuar’ın	 İTÜ’ye	
bağlanması	 sırasında	 bu	 ilişkinin	 nasıl	 ön	 plana	 çıktığını	 şu	 sözlerle	 ifade	 edecekti	 (Güntekin,	
2013,	s.	52):	

“İTÜ	Türk	Musikisi	Korosu	sayesinde	Ercümend	Berker	ile	birlikte	kuruluşuna	önderlik	
ettiğimiz	 İTÜ	 Müzik	 Merkezi’ndeki	 uyumlu	 çalışmalar	 ve	 kurulan	 sıkı	 dostluklar	
sayesinde,	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 1982’de	 İTÜ’ye	 bağlanarak	
İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	adını	aldı.	Rektör	Kemal	
Kafalı,	konservatuarın	başında	bir	öğretim	üyesinin	olması	gerektiği	için,	o	dönemde	İTÜ	
Müzik	Merkezi	Başkanı	olan	Prof.	Dr.	Lütfi	Zeren’i	müdürlüğe	atadı.”	

Konservatuar’ın	 başına	 Prof.	 Dr.	 Lütfi	 Zeren’in	 atanması	 yasal	 bir	 zorunluluğun	 gereği	 olarak	
gerçekleşti.	 Zira,	 o	 zamana	 kadar	 “Başkanlık”	 sistemi	 ile	 yönetilen	 Konservatuar,	 YÖK	 yasası	
gereği	 bundan	 sonra	 “Müdürlük”	 sistemi	 ile	 faaliyetlerine	 devam	 etmek	 durumundaydı.	
Konservatuar	Müdürü	olarak	atanacak	ismin	yasada	belirtilen	akademik	kimliğe	ve	uygun	unvana	
sahip	 isimler	 arasından	 seçilmesi	 gerekiyordu.	 Yönetim	Kurulu	Üyeleri	 ve	 öğretim	 elemanları	
arasında	bu	pozisyona	getirilmesi	mümkün	olan	kısıtlı	sayıda	isim	vardı	ve	bu	göreve	atanacak	
ismin	İTÜ	içerisinden	olması	tercih	edildi.	Bu	nedenle,	aynı	zamanda	İTÜ	Müzik	Merkezi	Başkanı	
olarak	görev	yapan	Prof.	Dr.	Lütfi	Zeren,	Konservatuar’ın	 İTÜ	bünyesindeki	 ilk	müdürü	olarak	
atandı.	Berker	ve	diğer	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	ise,	yeni	yönetimi	destekleyici	çalışmalar	yapmak	
ve	 önerilerde	 bulunmak	 üzere	Danışma	 Birimi	 adı	 altında	 bir	 birimde	 görevlendirildiler.	 İTÜ	
Rektörlüğü	tarafından	kurulan	ilk	Danışma	Birimi;	Ercümend	Berker,	Halil	Aksoy,	M.	Cahit	Atasoy,	
Fikret	Değerli,	Muharrem	Ergin,	Sabahattin	Ergin,	Selahattin	İçli,	Yalçın	Tura,	Neriman	Tüfekçi,	
Nida	Tüfekçi	ve	Alâeddin	Yavaşca’dan	meydana	geldi.116	

Eğitim	 halihazırda	 devam	 ettiği	 için,	 İTÜ’ye	 entegre	 olma	 çalışmaları	 kısa	 süre	 içerisinde	
başlamalıydı.	 Konservatuarlılar	 artık	 İTÜ	 kimliği	 taşıyacak	 ve	 üniversite	 çatısı	 altında	
faaliyetlerine	 devam	 edeceklerdi	 ve	 bunun	 hem	 idarî	 hem	 de	 eğitim	 açısından	 belirli	
sorumlulukları	olacaktı.	Bu	arada,	Konservatuar’ın	İTÜ	bünyesindeki	eğitim	ve	sınavlarını	disiplin	
altına	 alan	 ilk	 yönetmelik	 olarak	 “İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuvarı	 Öğretim	 ve	 Sınav	 Yönetmeliği”,	 21	 Temmuz	 1983	 tarih	 ve	 18111	 sayılı	Resmî	
Gazete’de	yayımlanarak	yürürlüğe	girdi	(Resmî	Gazete,	1983,	s.	12-21).		

Konservatuar’ın	 İTÜ’ye	bağlanması	 sırasında	herhangi	bir	olumsuz	durumla	karşılaşılmasa	da,	
sonraki	 süreçte	 bazı	 pürüzler	 yaşandı.	 Bunlardan	 en	 önemlisi,	 Berker	 ve	 arkadaşlarının	 uzun	

 
yılında	Ord.	Prof.	Salih	Murat	Uzdilek	ve	Prof.	Dr.	Mustafa	İnan’la	birlikte	Üniversiteliler	Müzik	Derneği’nin	kuruluşunda	
bulunmuştu	(Bkz.	Üniversiteliler	Müzik	Derneği,	1946,	s.	13)	
116	Bina	ile	ilgili	problemler,	Konservatuar’ın	İTÜ’ye	bağlanmasından	sonra	da	devam	etmişti.	Konservatuar	yönetimi	
özellikle	 İTÜ’nün	 Maçka	 Kampüsü’nde	 yer	 alan	 Maden	 Fakültesi	 binasına	 geçme	 konusunda	 çeşitli	 girişimlerde	
bulunuyordu.	Danışma	Birimi,	16	Kasım	1984	tarihli	toplantısında,	bina	ihtiyacını	yeniden	gündeme	taşımış,	İTÜ	Maçka	
Kampüsü	içerisinde	Konservatuar	için	yeni	bir	bina	yapılması	konusunda	resmî	girişimlerin	başlatılması	ve	yeni	bina	
inşaatı	 bitene	 kadar	 İTÜ’nün	Maçka	 Kampüsü’ndeki	 mevcut	 binalarında	mekanlar	 sağlanması	 ve	Maden	 Fakültesi	
binasına	geçme	girişimlerinin	sürdürülmesi	gerektiğine	oy	birliği	 ile	karar	vermişti.	Bu	girişimler	sonucunda	Maçka	
Kampüsü’ndeki	bazı	mekanlar	Konservatuar’a	 tahsis	edilmişse	de,	1988	yılında	çıkan	yangınla	Sait	Paşa	Konağı’nın	
kullanılamaz	hale	 gelmesinin	 ardından	Konservatuar	bütünüyle	Maçka	Kampüsü’ne	 taşınmıştı.	Danışma	Birimi’nin,	
Maden	 Fakültesi	 binasını	 Konservatuar’a	 tahsis	 ettirmeye	 yönelik	 girişimlerinden	 yaklaşık	 36	 yıl	 sonra	 yeni	 bina	
konusu	tekrar	gündeme	geldi.	İTÜ	Rektörü	Prof.	Dr.	İsmail	Koyuncu,	halihazırda	İTÜ	Yabancı	Diller	Yüksekokulu	olarak	
kullanılan	eski	Maden	Fakültesi	binasının	(Maçka	Silahhanesi)	Konservatuar’a	tahsis	edilmesine	karar	verildiğini	ve	
gerekli	çalışmaların	başlatıldığını	sosyal	medya	hesapları	aracılığıyla	2021	yılı	Ocak	ayı	içerisinde	kamuoyuna	duyurdu.	
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müddet	mücadelesini	verdikleri	bir	hususta,	Konservatuar’ın	isminin	değiştirilmesi	konusundaki	
bir	öneriyle	yaşandı.	Berker	o	günlere	dair	anılarında,	“çok	sevdiğim	ve	çok	iyi	ilişkilerim	olan	bir	
zât”	olarak	tarif	ettiği	İTÜ	Rektörü	Prof.	Dr.	Kemal	Kafalı’nın	bazı	çevrelerin	tesiri	altına	girerek,	
“Bu	konservatuara	Türk	Mûsikisi	Devlet	Konservatuarı	demeyelim	de	İTÜ	Devlet	Konservatuarı	
diyelim”	 şeklinde	 bir	 öneri	 sunduğunu	 aktarır.	 Konservatuar’ın	 isminden	 “Türk	 Musikisi”	
ifadesinin	kaldırılması	düşüncesi,	adeta	onun	kimliğine	ve	misyonuna	vurulacak	bir	darbe	olarak	
algılanır	 ki,	 1970’li	 yılların	 sonlarında	 yaşanan	 problemlerin	 başında,	 Konservatuar’ın	 Türk	
musikisi	eğitimi	vermek	üzere	açılmış	olması	ve	bu	anlamda	temsil	ettiği	değerler	silsilesi	yatar.	
Berker,	 “tehlike”	 olarak	 gördüğü	 bu	 durumun	 da,	 “Yönetim	 Kurulu’nun	 tam	 desteği	 ile”	
atlatıldığını,	uzun	bir	müddet	sonra	aktardığı	anılarında	belirtir	(Bkz.	Parlakgöz,	2000,	s.	15).117	

Sonuç	

Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	“millî	musikimizi	resmen	konservatuarlara	kabul	etme”	hayali,	bugünün	
Türkiye’sinde	pek	çok	defalar	gerçeğe	dönüştü.	Öğrencilerinin	azimle	ve	kararlılıkla	yürüttüğü	
mücadelenin	sonunda	kurulan	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	da,	45	yılı	aşkın	bir	
zamandır	kılavuz	olmaya,	yol	göstermeye	devam	ediyor.	Bugün,	İTMDK’nın	kuruluşundan	sonra	
faaliyete	geçen	konservatuarlardan	11’inin	isminde	“Türk	Musikisi”	veya	“Türk	Müziği”	ifadesinin	
görülmesi118	 ve	 Batı	 musikisi	 eğitimi	 veren	 Devlet	 Konservatuarlarında	 Türk	 Musikisi	
bölümlerinin	bulunması	ya	da	eğitim	planları	 içerisinde	Türk	musikisi	derslerine	yer	verilmesi	
tesadüf	 değil.	 Bu	 anlamda,	 İTMDK’nın	 kurulması,	 devletin	 müzik	 eğitim	 kurumlarında	 Türk	
musikisine	karşı	yürütülen	mesnetsiz	algının	değişmesi	bakımından	önemli	bir	eşik	oldu.	

Hüseyin	Sadeddin	Arel’in	İstanbul	Konservatuvarı’nda,	Şişli	Küçükbahçe	Sokak’taki	evinde	ve	İleri	
Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği’nde	ders	verirken	hayalhanesinde	yaşattığı	“Konservatuar”;	
Yılmaz	Öztuna’nın,	Başbakan	Süleyman	Demirel’e	Türk	musikisi	ile	ilgili	düşüncelerini	aktarırken	
ve	 TBMM	 koridorlarında,	 elinde	 Konservatuar’ın	 kuruluş	 evraklarıyla	 dolaşırken	 hayal	 ettiği	
“Konservatuar”;	Ercümend	Berker’in	kuruluş	yönetmeliğini	hazırlama	görevini	tevdi	eden	evrakı	
okurken,	 yönetmeliği	 hazırlarken,	 öğretim	 üyeliği	 tekliflerini	 götürürken	 hayalini	 kurduğu	
“Konservatuar”;	Alâeddin	Yavaşca’nın,	Muharrem	Ergin’in,	Neriman	Altındağ	Tüfekçi’nin,	Yücel	
Paşmakçı’nın	 Yönetim	 Kurulu’na	 atandıklarında	 zihinlerinde	 oluşan	 “Konservatuar”;	 Lâika	
Karabey’in,	hocası	Arel’in	vasiyetine	hizmet	etmek	için	geldiği	“Konservatuar”;	Haydar	Sanal’ın	
gazetede	hiçbir	detayı	atlamadan,	tarihe	not	bırakırcasına,	hakkında	büyük	bir	şevkle	haberler	
yazdığı	 “Konservatuar”;	 Demirhan	 Altuğ’un	 öğretim	 üyeliği	 teklifini	 kabul	 ederken	 gözünde	
canlanan	 “Konservatuar”…	 	 Belki	 bunların	 tümü	 birbirinden	 farklı…119	 Ve	 belki	 de,	 akademik	

 
117	Konservatuar’ın	ismindeki	“Türk	Musikisi”	ifadesinin	kaldırılmasına	yönelik	bir	diğer	girişim	1991	yılında	meydana	
geldi.	 2809	 sayılı	 Yükseköğretim	Kurumları	Teşkilatı	Kanunu’nun	 tadilini	 öngören	ve	Millî	 Eğitim	Komisyonu’ndan	
geçen	bir	tasarıda,	kanunun	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	ayrılan	12.	maddesinde	bulunan	Konservatuar’ın	isminden	
“Türk	Musikisi”	 ifadesi	 kaldırılmış	 ve	 okulum	 ismi	 “Devlet	 Konservatuarı”	 olarak	 belirtilmişti.	 Konservatuar’da	 bu	
durum	 tepkiyle	 karşılanıyordu.	 2,	 9,	 16,	 23	 Temmuz	 1991	 ve	 75,	 76,	 77,	 78	 sayılı	 Danışma	 Birimi	 toplantılarının	
gündemini	bu	konu	oluşturdu.	Hazırlanan	tutanakta,	Türk	musikisi	ve	Konservatuar’la	ilgili	tarihi	gerçekler	anlatılıyor;	
anayasa	ve	yasa	hükümleri	 ile	yasama	tekniği	bakımından	sakıncaları	 izah	ediliyor;	geçmiş	dönemlerde	elde	edilen	
kazanılmış	haklar	sıralanıyor	ve	bu	girişimin	altında	yatan	asıl	maksat	belirtiliyordu.	Danışma	Birimi’ne	göre	bu	girişim,	
1978-1979	döneminde	Kültür	Bakanlığı’nın	Konservatuar’ı	kapatma	teşebbüsü	ve	daha	sonra	dönemin	İTÜ	Rektörü	ile	
yaşanan	 olumsuzlukların	 ardından	 sahneye	 koyulan	 üçüncü	 senaryo	 olarak	 görülüyordu.	 Bu	 girişimin	 başarıya	
ulaşmaması	 için,	 Danışma	 Birimi	 görüşünün	 bütün	 ilgili	 kişi	 ve	 kuruluşlara	 ve	 kamuoyuna	 açıklanması	 kararı	
veriliyordu.	 Bu	 kapsamda,	 Danışma	 Birimi	 Başkanı	 Ercümend	 Berker	 tarafından	 dönemin	 Cumhurbaşkanı	 Turgut	
Özal’a	gönderilen	bir	mektup,	Cumhurbaşkanlığı	Genel	Sekreterliği’nden	gönderilen	16	Eylül	1991	tarih	ve	26-33-1064-
91/1894	sayılı	bir	yazı	 ile	cevap	buluyor;	yazıda,	yapılan	inceleme	sonucunda	2809	sayılı	Kanunun	tadil	tasarısının	
Hükûmet	 tarafından	geri	çekildiğinin	öğrenildiği	belirtiliyordu.	Danışma	Birimi	Tutanağı	ve	Cumhurbaşkanlığı’ndan	
gelen	cevap	yazısı,	Avukat	Beyza	Koral’da	bulunan	Ercümend	Berker	evrakı	içerisinde	ve	Danışma	Birimi	Tutanağı’nın	
müsveddeleri	 ise	 Prof.	 Ercümend	 Berker	 &	 Prof.	 Ş.	 Şehvar	 Beşiroğlu	 Kütüphanesi,	 Arşiv	 ve	 Dokümantasyon	
Merkezi’ndeki	Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu’nda	görülmüştür.	
118	Yükseköğretim	Bilgi	Yönetim	Sistemi’ndeki	güncel	verilere	göre,	Türkiye’de	faaliyet	gösteren	on	iki	konservatuarın	
isminde	“Türk	Musikisi”	ya	da	“Türk	Müziği”	ifadesi	yer	alıyor	(Yükseköğretim	Kurulu,	14	Haziran	2021).	
119	Prof.	Ruhi	Ayangil,	sözlü	tarih	projesi	için	kendisiyle	yapılan	görüşmede,	Lâika	Karabey’in	1980’li	yılların	ortalarında	
Konservatuar’dan	ayrılırken	sarf	ettiği	sözleri	anımsar.	Ayangil’e	göre	Karabey,	kuruluşunun	üzerinden	takriben	on	yıl	
geçmesine	 rağmen	 Konservatuar’ın	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’in	 vasiyetine	 uygun	 olmayan,	 eğitim	 ideallerini	 yerine	
getirmeyen	 bir	 kurum	 olarak	 varlığını	 sürdürdüğünü	 zikretmiş	 ve	 istifa	 etmiştir	 (Görüşme	 No.	 8).	 Karabey’in	 bu	
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eğitim	 ihtiyacını	 yansıtan,	 bireysel	 algı	 ve	 beklentilere	 göre	 şekillenen	 öznel	 birtakım	
değerlendirmeler	arasında,	Konservatuar’daki	muhtemel	tek	ortak	nokta	Türk	musikisi…	İTMDK,	
en	 yoğun	dönemini	 takriben	 1990’lara	 kadar	 yaşayan	Türk	musikisi-Batı	musikisi	 çatışmasını	
kadroları	ve	karma	eğitim	anlayışıyla	büyük	ölçüde	bertaraf	etti	ve	Türkiye’deki	akademik	müzik	
eğitiminde	ortak	aklın	ve	sağduyunun	sesi	olmayı	başardı.	

Başta	 Ercümend	 Berker	 olmak	 üzere,	 bu	 sürece	 katkı	 sağlayan	 isimlerin	 çabaları	 olmasaydı,	
bugün	 hala	 Türk	 musikisi	 konservatuarı	 kurma	 hayaliyle	 mücadele	 verenler	 olur	 muydu,	
bilinmez…	Konservatuar	kurulmasaydı,	45	yılı	aşkın	bir	zamandır	musikinin	türlü	konularında	
elde	edilen	kazanımların	ve	gelişimlerin	yerinde	nelerin	olabileceğini	kestirmek	de	elbette	ki	çok	
zor…	Konservatuar	kurulmasaydı,	bugün	Türk	musikisinin	temsil	edildiği	bir	başka	kurum	olur	
muydu?	 Bugünün	 Türk	 musikisi	 icrası	 hangi	 çalgılarla	 ve	 hangi	 vokal	 teknikle	 gerçekleşiyor	
olurdu?	Türk	musikisi	çalgılarının	yapımında	hangi	 iptidai	veya	çağdaş	yöntemler	kullanılırdı?	
Türkiye’de	müzikoloji	 çalışmalarının	 seyrinde	 ne	 gibi	 farklılıklar	 gerçekleşirdi?	 Türk	musikisi	
türlerini,	 çalgılarını	 uluslararası	 performans	 alanlarında	 icra	 eden;	 edvar	 geleneğini,	 ses	
sistemlerini,	müzik	yazılarını	uluslararası	tartışma	ortamlarına	taşıyan,	tanıtan,	temsil	eden	icracı	
ve	 müzikologlar	 hangi	 konservatuarlardan	 yetişirdi?	 Çağdaş	 Türk	 musikisini	 oluşturma	 ve	
geliştirme	bilinciyle	hareket	 eden,	 akademik	kimliğe	 sahip,	ulusal	 ve	uluslararası	 etkinliklerde	
Türk	musikisini	temsil	edebilecek	düzeyde	besteciler	nerelerde	yetişirdi?		

Geriye	 doğru	 baktığımızda,	 özellikle	 1980’li	 yıllardan	 itibaren	 bütün	 bu	 alanlardaki	 ihtiyacın	
karşılanmasında	 Konservatuar’da	 yetişen	 nitelikli	 icracıların,	 bestecilerin,	 müzikologların,	
dansçıların,	 çalgı	 yapımcıların,	 ses	 mühendislerinin	 aktif	 bir	 rol	 oynadığı	 görülüyor.	
Konservatuar’ın	müzik	endüstrisinin	tüm	alanlarına	yetişmiş	eleman	sağlayarak,	uzun	zamandır	
Türkiye’nin	müzik	gündemine	büyük	katkı	sunduğu	da	apaçık	ortada…	Bu	anlamda	Konservatuar,	
“çağdaş	 musiki	 kültürü	 ile	 Türk	 Musikisi	 kültürünü	 sindirmiş	 yetenekli,	 yaratıcı,	 öğretici,	
yorumcu,	 araştırıcı,	 yapımcı	 sanatçılar”	 yetiştirmeyi;	 “inceleme,	 araştırma,	 çalışmalar	 yaparak	
kültür	muhtevamızı	teşkil	eden	bu	musikimizi”	işlemeyi,	geliştirmeyi,	yaymayı	ve	“özünü	çağdaş	
anlayışa	göre”	değerlendirmeyi	büyük	ölçüde	başarmış	ve	kuruluş	hedeflerine	ulaşmış	bir	müzik	
eğitim	kurumu	olarak	varlığını	sürdürüyor.	

Bugünün	 penceresinden	 bakıldığında,	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi’nin	 Konservatuar’ın	
kurumsallaşmasına	 ve	 akademik	 yapılanmaya	 sağladığı	 katkıyı,	 üniversite	 çatısı	 altında	
bulunmanın	getirdiği	imkân	ve	kabiliyetleri,	akademisyenlere	sağlanan	özlük	haklarını,	öğrenci	
haklarını,	 uluslararası	 vizyon	 ve	 hedefleri	 gerçekleştirmede	 ortaya	 koyduğu	 olanakları	 ve	 itici	
gücü	 göz	 ardı	 etmemek	 gerekir.	 Bu	 noktada,	 Ercümend	 Berker	 ve	 arkadaşlarının	 başka	 bir	
üniversiteye	 bağlanmayı	 kabul	 etmeyerek,	 İTÜ’de	 ısrarcı	 olmalarının	 ne	 denli	 haklı	 ve	 ileri	
görüşlü	bir	davranış	olduğunu	belirtmek	ve	hakkı	teslim	etmek	gerekir.	
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1	 25.09.1975	 16	 2	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca,	Yılmaz	Öztuna,	Muharrem	Ergin	

2	 03.10.1975	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	 Öztuna,	 Yücel	
Paşmakçı,	Neriman	Tüfekçi	

3	 17.10.1975	 5	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Yılmaz	 Öztuna,	 Yücel	
Paşmakçı	

4	 27.10.1975	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

5	 10.11.1975	 7	 4	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

6	 17.11.1975	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Yılmaz	Öztuna	

7	 24.11.1975	 4	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yücel	Paşmakçı,	Alâeddin	
Yavaşca	

8	 01.12.1975	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

9	 26.12.1975	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	 Öztuna,	 Yücel	
Paşmakçı	

10	 05.01.1976	 4	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

11	 15.01.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	
Yavaşca	

12	 10.01.1976	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

13	 26.01.1976	 10	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

14	 27.01.1976	 2	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

15	 02.02.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

16	 04.02.1976	 2	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

17	 06.02.1976	 4	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

18	 16.02.1976	 6	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

19	 20.02.1976	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Alâeddin	 Yavaşca,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı	

20	 26.02.1976	 7	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

21	 01.03.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

22	 04.03.1976	 6	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Alâeddin	Yavaşca,	Muharrem	Ergin	(?)	

23	 04.03.1976	 16	 2	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	Atasoy,	 Cüneyd	Orhon,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Alâeddin	
Yavaşca	

24	 19.03.1976	 12	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yücel	Paşmakçı,	Alâeddin	
Yavaşca	

25	 12.04.1976	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yücel	Paşmakçı,	Cüneyd	
Orhon,	Alâeddin	Yavaşca	

26	 14.04.1976	 13	 3	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yücel	Paşmakçı,	Alâeddin	
Yavaşca,	Cüneyd	Orhon	

27	 19.04.1976	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Nahid	 Dinçer,	 Cüneyd	
Orhon,	Alâeddin	Yavaşca	

28	 03.05.1976	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

29	 10.05.1976	 5	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

30	 13.05.1976	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

31	 24.05.1976	 1	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Alâeddin	Yavaşca	

32	 31.05.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yücel	Paşmakçı,	Alâeddin	
Yavaşca	

33	 07.06.1976	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	
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34	 14.06.1976	 1	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

35	 21.06.1976	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

36	 28.06.1976	 8	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi	

37	 05.07.1976	 3	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

38	 09.07.1976	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

39	 19.07.1976	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	
Yavaşca	

40	 28.07.1976	 4	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

41	 02.08.1976	 5	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	
Yavaşca,	Cüneyd	Orhon	

42	 07.09.1976	 10	 3	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yücel	
Paşmakçı,	Neriman	Tüfekçi		

43	 13.09.1976	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Yücel	Paşmakçı,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

44	 22.09.1976	 9	 3	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

45	 29.09.1976	 14	 3	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

46	 13.10.1976	 8	 3	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

47	 20.10.1976	 5	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	 Öztuna,	 Neriman	
Tüfekçi	

48	 27.10.1976	 11	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

49	 03.11.1976	 8	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

50	 10.11.1976	 10	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

51	 17.11.1976	 9	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

52	 24.11.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	
Yavaşca	

53	 30.11.1976	 10	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

54	 08.12.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

55	 15.12.1976	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

56	 22.12.1976	 8	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

57	 29.12.1976	 4	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

58	 05.01.1977	 2	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

59	 12.01.1977	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

60	 19.01.1977	 6	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

61	 26.01.1977	 7	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

62	 02.02.1977	 7	 2	 Ercümend	 Berker,	M.	 Cahit	 Atasoy,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	 Tüfekçi,	 Alâeddin	
Yavaşca	

63	 16.02.1977	 6	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

64	 23.02.1977	 5	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

65	 02.03.1977	 5	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

66	 16.03.1977	 13	 3	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	
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67	 23.03.1977	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

68	 30.03.1977	 7	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

69	 13.04.1977	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	Tüfekçi,	Muharrem	
Ergin	

70	 20.04.1977	 10	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi	

71	 27.04.1977	 6	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi	

72	 04.05.1977	 2	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi	

73	 18.05.1977	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi	

74	 25.05.1977	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi	

75	 01.06.1977	 5	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi	

76	 08.06.1977	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi	

77	 22.06.1977	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi	

78	 29.06.1977	 8	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi	

79	 08.07.1977	 5	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi	

80	 26.07.1977	 5	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi	

81	 01.08.1977	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi	

82	 02.09.1977	 3	 3	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi	

83	 06.09.1977	 7	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

84	 27.09.1977	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	
Yavaşca	

85	 04.10.1977	 23	 4	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

86	 17.10.1977	 7	 2	 Ercümend	Berker,	Muharrem	Ergin,	M.	Cahit	Atasoy,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

87	 24.10.1977	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

88	 31.10.1977	 4	 3	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Alâeddin	
Yavaşca	

89	 07.11.1977	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

90	 14.11.1977	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

91	 28.11.1977	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	 Cahit	 Atasoy,	Muharrem	Ergin,	 Yılmaz	Öztuna,	 Cüneyd	
Orhon,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

92	 05.12.1977	 4	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

93	 12.12.1977	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

94	 19.12.1977	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

95	 26.12.1977	 5	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Yılmaz	
Öztuna,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

96	 02.01.1978	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

97	 16.01.1978	 5	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

98	 30.01.1978	 2	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Neriman	Tüfekçi,	Alâeddin	
Yavaşca	

99	 20.02.1978	 6	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	
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İSTANBUL	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	
YÖNETİM	KURULU	TOPLANTI	KARAR	TUTANAKLARI	

Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	
Toplantı	
Sayısı	

Toplantı	
Tarihi	

Karar	
Adedi	

Tutanak	
Sayfa	
Adedi*	

Toplantıya	Katılanlar**	

100	 27.02.1978	 3	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

101	 06.03.1978	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

102	 13.03.1978	 4	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

103	 20.03.1978	 1	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca,	Yılmaz	Öztuna	

104	 27.03.1978	 2	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

105	 14.04.1978	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

106	 02.05.1978	 4	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

107	 08.05.1978	 5	 2	 Ercümend	 Berker,	 Muharrem	 Ergin,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi	

108	 15.05.1978	 3	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

109	 24.05.1978	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

110	 05.06.1978	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

111	 12.06.1978	 1	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Cüneyd	Orhon,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

112	 19.06.1978	 3	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Nida	 Tüfekçi,	 Alâeddin	
Yavaşca	

113	 26.06.1978	 6	 3	 Ercümend	 Berker,	Muharrem	 Ergin,	M.	 Cahit	 Atasoy,	 Nida	 Tüfekçi,	 Alâeddin	
Yavaşca	

114	 03.07.1978	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Cüneyd	 Orhon,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

115	 10.07.1978	 5	 2	 Ercümend	 Berker,	M.	 Cahit	 Atasoy,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	 Tüfekçi,	 Alâeddin	
Yavaşca	

116	 21.08.1978	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

117	 13.09.1978	 2	 2	

Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	 Alâeddin	 Yavaşca;	 Halil	 Aksoy,	 Demirhan	 Altuğ,	 Orhan	 Borar,	 Erol	
Deran,	Osman	Kut	Dinçer,	Güher	Güney,	Haydar	Sanal,	Bekir	Sıtkı	Sezgin,	Nevzat	
Sümer,	Mutlu	Torun,	Yalçın	Tura,	Metin	Örser,	Necdet	Varol	
[Sınav	Kurulu	ile	ortak	toplantı]	

118	 19.09.1978	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

119	 09.10.1978	 8	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

120	 18.10.1978	 8	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

121	 23.10.1978	 4	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

122	 31.10.1978	 1	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

123	 06.11.1978	 9	 3	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

124	 09.11.1978	 9	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

125	 20.11.1978	 7	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

126	 27.11.1978	 4	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi	

127	 04.12.1978	 8	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

128	 11.12.1978	 7	 2	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

129	 18.12.1978	 12	 3	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Yılmaz	 Öztuna,	 Nevzat	
Sümer,	Neriman	Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

130	 25.12.1978	 8	 2	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yılmaz	Öztuna,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	
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İSTANBUL	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	
YÖNETİM	KURULU	TOPLANTI	KARAR	TUTANAKLARI	

Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	
Toplantı	
Sayısı	

Toplantı	
Tarihi	

Karar	
Adedi	

Tutanak	
Sayfa	
Adedi*	

Toplantıya	Katılanlar**	

131	 28.12.1978	 2	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Cüneyd	Orhon,	Nevzat	Sümer,	Alâeddin	Yavaşca	

132	 08.01.1979	 4	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

133	 15.01.1979	 5	 1	 Ercümend	Berker,	M.	Cahit	Atasoy,	Muharrem	Ergin,	Yılmaz	Öztuna,	Neriman	
Tüfekçi,	Nida	Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

134	 22.01.1979	 6	 1	 Ercümend	 Berker,	 M.	 Cahit	 Atasoy,	 Muharrem	 Ergin,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Nida	
Tüfekçi,	Alâeddin	Yavaşca	

*	Tutanak	sayfa	adedinin	yazıldığı	sütundaki	sayılara,	ilgili	Yönetim	Kurulu	tutanağına	ekli	olarak	bulunan	muhalefet	şerhleri,	öğretim	
üyesi	ve	öğrenci	dilekçeleri,	çizelgeler,	listeler	ve	raporlar	dahil	edilmemiştir.	

**	 Toplantıya	 katılan	 üyelerin	 isimleri,	 Yönetim	 Kurulu	 tutanaklarının	 sol	 üst	 köşesine	 yazılan	 “Katılanlar”	 başlıklı	 bir	 listede	 ve	
tutanak	sonundaki	imza	alanında	yer	alır.	Bazı	tutanakların	ıslak	imzalı	olarak	birden	fazla	kopyası	vardır.	Ayrıca,	kimi	tutanaklarda	
imzası	 bulunmayan	 üyeler	 olduğu	 göze	 çarpar.	 Bu	 da,	 incelenen	 tutanakların	 Konservatuar	 arşivinde	 bulunması	 gereken	 asıl	
kopyasının	değil,	Berker’in	şahsi	arşivinde	yedek	mahiyetinde	saklanan	kopyalarının	olduğu	anlamına	gelebilir.	

	

İSTANBUL	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	
ARŞİV	KURULU	TOPLANTI	KARAR	TUTANAKLARI	

Prof.	Ercümend	Berker	Koleksiyonu	(İTÜ)	
[Görülenler]	

Toplan
tı	

Sayısı	

Toplantı	
Tarihi	

Karar	
Adedi	

Tutanak	
Sayfa	
Adedi	

Toplantıya	Katılanlar	

1	 05.11.1977	 4	 2	 Sadeddin	Heper,	Nida	Tüfekçi,	Haydar	Sanal,	Cüneyd	Orhon	

2	 08.01.1979	 2	 1	 Sadedin	Heper,	Nida	Tüfekçi,	Haydar	Sanal	
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BELGE	REFERANSLARI	VE	ARŞİV	BİLGİLERİ	
Sıra	
No.	

Belge	İçeriği	 Tarih	 Sayı	 Sayfa	Adedi	 Arşiv	

1	 Millî	 Eğitim	Bakanı	 Ali	 Nailî	 Erdem’in	 Türk	
musikisi	 konservatuarı	 kurulması	
hakkındaki	 fikirlerini	 öğrenmek	 üzere	
Avukat	Ercümend	Berker’e	gönderdiği	yazı	

28.05.1975	 379/1269	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

2	 Emin	 Bilgiç’in	 Ercümend	 Berker’den	 Türk	
musikisi	 konservatuarı	 kurulması	
konusunda	hazırlık	yapmasını	istediği	yazı	

02.06.1975	 46	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

3	 Ahmet	 Nihat	 Akay’ın	 Ercümend	 Berker’e	
Konservatuar	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanlığı’nı	
tevdi	 ettiği	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 üyelerini	
bildirdiği	yazı	

02.09.1975	 Personel	
201.O(380).
G	21097	

1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

4	 İTMDK	 bölümlerinin	 haftalık	 ders	 dağılım	
çizelgeleri	hakkında	Talim	ve	Terbiye	Kurulu	
kararı	ve	çizelgeler	

02.06.1976	 275	 1	+	6	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

5	 Ercümend	 Berker’in	 Konservatuar	 Başkanı	
sıfatıyla	imzaladığı	sözleşmesi	ve	üst	yazısı	

24.06.1976	 1	 1	+	3	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

6	 Nevzat	 Sümer’in	Yönetim	Kurulu	Üyeliği	 ve	
Başkan	 Yardımcılı	 görevlerinden	 istifa	
ettiğini	belirten	dilekçesi	

01.10.1977	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[86	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

7	 Konservatuar’ın	yeni	“kuruluş”	ve	“öğretim-
sınav”	yönetmeliklerinin	Öğretmen	Okulları	
Genel	Müdürlüğü’ne	gönderildiği	üst	yazı	

10.11.1977	 32920/4589	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

8	 Dede	 Efendi’yi	 Anma	 Töreni	 için	 öğretim	
üyelerine	verilen	bilgilendirme	yazısı	

09.12.1977	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[96	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

9	 Dede	Efendi’yi	Anma	Töreni	Programı	 09.12.1977	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[96	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

10	 Dede	 Efendi’yi	 Anma	 Töreni	 Çalışma	
Programı	

09.12.1977	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[96	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

11	 Öğretmen	 Okulları	 Genel	 Müdürlüğü’ne	
gönderilen	 Yönetmelik	 tasarıları	 hakkında	
itiraz	yazısı	

19.12.1977	 329.11/4768	 5	+	2	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

12	 Kültür	 Bakanlığı	 ile	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	
arasında	imzalanan	protokol	

17.08.1978	 [Sayısız]	 2	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

13	 Japonya’da	 düzenlenecek	 olan	 festivale	
katılmaları	 için	 Nida	 Tüfekçi	 ve	 Neriman	
Tüfekçi’ye	izin	verilmesi	hususunda	Japonya	
Başkonsolosluğu	 tarafından	 Konservatuar	
Başkanlığı’na	gönderilen	yazı	

29.08.1978	 182/78	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
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Sıra	
No.	

Belge	İçeriği	 Tarih	 Sayı	 Sayfa	Adedi	 Arşiv	

14	 Danışma	 Kurulu	 Raporu:	 Kültür	
Bakanlığı’ndan	 gönderilen	 komisyona	
sunulmak	üzere	Danışma	Kurulu	tarafından	
hazırlanan	rapor	

19.09.1978	 [Sayısız]	 Üst	yazı:	1,	
Rapor:	12,	
Öğrenci	
Dağılım	
Çizelgesi:	3,	
Öğretim	
Üyesi	
Çizelgesi:	10	

Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

15	 Ercümend	 Berker	 tarafından	 Harumi	
Koshiba’ya	gönderilen	yazı	

22.09.1978	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

16	 Halil	Aksoy	ve	Mutlu	Torun’un,	öğretim	üyesi	
yardımcılarının	 görevlendirilmeleri	
hakkında	kaleme	aldıkları	ortak	dilekçeleri	

14.12.1978	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[132	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

17	 İTMDK	Yönetim	Kurulu	istifa	mektubu	 23.02.1979	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

18	 Serhat	Sarpel’e	verilen	Üstün	Başarı	Belgesi	 04.07.1979	 321/7686	 1	 Serhat	Sarpel’in	
Kişisel	Arşivi	

19	 Burhanettin	 Yılmaz’ın,	 Konservatuar	
Başkanı	 olarak	 Ercümend	 Berker’in	
atanması	 hususunda	 Kültür	 Bakanlığı’na	
yazdığı	yazısı	

30.11.1979	 173	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

20	 Tevfik	 Koraltan’ın,	 Yönetim	 Kurulu	
üyelerinin	 tespiti	 için	 Konservatuar	
Başkanlığı’na	yazdığı	yazı	

30.11.1979	 175	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

21	 Tevfik	 Koraltan’ın	 Konservatuar	
Başkanlığı’na	Ercümend	Berker’in	atandığını	
bildiren	yazısı	

30.11.1979	 177	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

22	 Ercümend	 Berker’in	 Tevfik	 Koraltan’a	
yazdığı	teşekkür	mektubu	

05.12.1979	 379/8579	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

23	 Arşiv	 Kurulu	 adına	 Yalçın	 Tura’nın	 arşivin	
acil	 ihtiyaçları	 konusunda	 Konservatuar	
Başkanlığı’na	yazdığı	yazı	

10.04.1980	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

24	 Arşiv	Kurulu	Başkanı	Yalçın	Tura’nın	Dürrü	
Turan	 Koleksiyonu’na	 ilişkin	 inceleme	 ve	
kıymet	 takdiri	 neticesinde,	 koleksiyonun	
Konservatuar	 arşivine	 kazandırılması	
konusundaki	talep	yazısı	

02.09.1980	 [Sayısız]	 1	
[Koleksiyon	
içeriğini	
ihtiva	eden	
ekli	liste	
görülemedi]	

Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

25	 Atatürk	Korosu	şeflerine	teşekkür	yazısı	 16.06.1981	 -	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

26	 1	 Mart	 1981-28	 Şubat	 1982	 arasında	
Konservatuar	 Arşivi’nde	 yapılan	 çalışmalar	
hakkında	Arşiv	 Kurulu	 Başkanı	 Yalçın	 Tura	
ve	Arşiv	Şefi	Fâika	Billûr	Güremek	imzasıyla	
Konservatuar	Başkanlığı’na	sunulan	faaliyet	
raporu	ve	üst	yazısı	

28.02.1982	 [Sayısız]	 1	+	2	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

27	 Kenan	 Evren’in	 Konservatuar’ı	 ziyareti	
sırasında	el	yazısıyla	kaleme	aldığı	yazı	

02.04.1984	 -	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	
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28	 2809	 sayılı	 Yükseköğretim	 Kurumları	
Teşkilatı	 Kanunu’nun	 tadiline	 itiraz	
hususunda,	 Cumhurbaşkanlığı	 Genel	
Sekreterliği	 tarafından	 Danışma	 Birimi	
Başkanı	 Ercümend	 Berker’e	 gönderilen	
cevap	yazısı	

16.09.1991	 26-33-1064-
91/1894	

1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

29	 Ercümend	 Berker’in	 Konservatuar	
Başkanlığı’na	 vekaleten	 Halil	 Aksoy’un	
atanması	 için	 Güzel	 Sanatlar	 Genel	
Müdürlüğü’ne	yazdığı	yazı	

[Tarih	
okunamadı]	

[Sayı	
okunamadı]	

1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	(Av.	
Beyza	Koral)	

30	 Serhat	 Sarpel’in	 Şan	 Hazırlık	 sınıfındaki	
öğrenci	karnesi	

[Tarihsiz]	 -	 1	 Serhat	Sarpel’in	
Kişisel	Arşivi	

31	 1979-80	Öğretim	Yılı	Ders	Dağıtım	Çizelgesi	 [Tarihsiz]	 [Sayısız]	 4	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

32	 Kemal	 İlerici’nin	 37	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	
kararına	itiraz	dilekçesi	
	
[İsimsiz	ve	imzasız]	

[Tarihsiz]	 [Sayısız]	 3	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[37	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

33	 Nida	 Tüfekçi’nin	 37	 sayılı	 Yönetim	 Kurulu	
kararına	itiraz	dilekçesi	

[Tarihsiz]	 [Sayısız]	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
	
[37	sayılı	
Yönetim	Kurulu	
kararına	bağlı]	

34	 Atatürk	 Korosu	 1981	 yılı	 boş	 konser	
davetiyesi	

-	 -	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

35	 Atatürk	Korosu	1981	yılı	konser	broşürü	 -	 -	 1	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	

36	 İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	
Yönetmeliği	
	
[1977-1978	 eğitim-öğretim	 yılı	 başından	
itibaren	 uygulanmak	 üzere	 hazırlanan	
yönetmelik	tasarısı]	

-	 -	 19	 Prof.	Ercümend	
Berker	
Koleksiyonu	
(İTÜ)	
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EKLER	
Orta	Doğu.	(1976,	30	Ocak).	Türk	Mûsikîsi	D.	Konservatuarı	1975-1976	öğrenim	döneminde	kabul	

sınavını	kazanan	adaylar.	Orta	Doğu	Gazetesi,	s.	4.	

	
TÜRK	MÛSİKÎSİ	D.	KONSERVATUARI	1975-1976	ÖĞRENİM	DÖNEMİNDE	

KABUL	SINAVINI	KAZANAN	ADAYLAR	

Milliyetçi	hükûmet	tarafından	kurulan	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarının	ilk	ders	yılındaki	
öğrencilerin	 listesi	 belli	 olmuştur.	Aday	öğrenci	 kabul	 imtihanı	 sonunda	600	öğrenciden	360’ı	
Konservatuara	 katılmaya	 hak	 kazanmıştır.	 Bu	 öğrenciler	 ve	 aldıkları	 puanlar	 Konservatuar	
Müdürlüğü	tarafından	açıklanmıştır.	Listeyi	aynen	yayınlıyoruz.	
TEMEL	BİLİMLER	

NO	 ADAY	NO	 ADI	SOYADI	 ALDIĞI	PUAN	
1	 2	 Itrî	Berker	 100	
2	 22	 Süleyman	Erguner	 100	
3	 31	 Ayşe	Serab	Mınkârî	 100	
4	 32	 İrfan	Güney	 100	
5	 145	 M.	Sadrettin	Özçimi	 100	
6	 190	 Halil	Yıldırım	 100	
7	 250	 Tevfik	Işıktimur	 100	
8	 430	 Oğuz	Sakarya	 100	
9	 93	 Eser	Ciner	 98	
10	 48	 Füsun	Özdoğan	 97	
11	 394	 Arif	Erdebil	 95,5	
12	 5	 Şebnem	Aksu	 95	
13	 82	 Ergin	Değirmenci	 95	
14	 129	 Oktay	Ünsal	 95	
15	 267	 Ali	Kemal	Aktaş	 95	
16	 431	 Işık	Ergüven	 95	
17	 459	 Kemal	Caner	 95	
18	 451	 A.	Galib	Sokullu	 95	
19	 536	 Suna	Yüksel	 95	
20	 555	 Lâtife	Akdündar	 95	
21	 563	 Mehmet	Başdurak	 95	
22	 28	 M.	Yılmaz	Duman	 94	
23	 564	 Zeki	Büyükyıldız	 93	
24	 395	 Samim	Haldun	Karaca	 92,5	
25	 92	 Nadir	Göktürk	 92	
26	 132	 Şenol	Aksu	 92	
27	 185	 Salih	Balakbabalar	 92	
28	 176	 Adnan	Kartalpençe	 91	
29	 21	 Ekrem	Kalkanlı	 90	
30	 30	 Süleyman	Yıldız	 90	
31	 37	 Ahmed	Emir	Akyavaş	 90	
32	 43	 Kabril	Shaman	 90	
33	 58	 Uğurtan	Atakan	 90	
34	 115	 İsmail	Hakkı	Akdoğulu	 90	
35	 133	 Emine	Nurhan	Çopur	 90	
36	 170	 Şükrü	Kenan	Yaman	 90	
37	 174	 N.	Semih	Altınölçek	 90	
38	 217	 Mehmet	Ünal	Minareci	 90	
39	 259	 Faruk	Karatan	 90	
40	 346	 Salim	Orhan	 90	
41	 357	 Şahin	Ecevit	 90	
42	 390	 Taşkın	Savaş	 90	
43	 396	 Yücel	Topçu	 90	
44	 401	 Hasan	Şişman	 90	
45	 409	 Güzide	Silan	 90	
46	 465	 Nusret	Fazlı	Görücü	 90	
47	 516	 Nilüfer	Kutun	 90	
48	 517	 Akın	Özerdem	 90	
49	 549	 Armağan	Erkoç	 90	
50	 571	 Hasan	Semercioğlu	 90	
51	 1	 Servisîmin	Sevilen	 88	
52	 166	 Fatma	Zeyneb	Ülgül	 88	
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53	 231	 Alpaslan	Ereten	 88	
54	 290	 Muhammed	Hanefi	Özgül	 88	
55	 356	 Kenan	Durul	 88	
56	 417	 Mete	Levend	Serdengeçti	 88	
57	 481	 Kenan	Miyanyedi	 88	
58	 101	 Namık	Gökay	 87	
59	 247	 Erdoğan	Eskimez	 86	
60	 312	 Osman	Sırçalı	 86	
61	 480	 Selâhattin	Özşâhin	 86	
62	 18	 Ferdâ	Cengiz	Ünal	 85	
63	 27	 Zühal	Pekol	 85	
64	 44	 Fikret	Aysel	 85	
65	 49	 Nermin	Kaygısız	 85	
66	 50	 Mustafa	Kesimoğlu	 85	
67	 99	 Nurettin	Demirbaş	 85	
68	 110	 Zeki	Genç	 85	
69	 113	 Hasan	Soysal	 85	
70	 136	 E.	Güven	Başoğul	 85	
71	 197	 Emir	Efe	 85	
72	 198	 Câfer	Kabadayı	 85	
73	 199	 Erdal	Karaçay	 85	
74	 225	 Necdet	Dülger	 85	
75	 253	 Ayhan	Yahşi	 85	
76	 275	 Deniz	Çakmakoğlu	 85	
77	 304	 Semiha	Demirel	 85	
78	 348	 Özer	Öktem	 85	
79	 408	 İbrahim	Hakkı	Tüfekçioğ[lu]	 8[5]	
80	 410	 Şükran	İltekin	 85	
81	 412	 Semrâ	Aktekin	 85	
82	 426	 Şeydâ	Karşıdağ	 85	
83	 440	 Necati	Karakaş	 85	
84	 454	 A.	R.	Yalçın	Duran	 85	
85	 462	 Olgun	Doğu	 85	
86	 502	 Zerrin	Contaş	 85	
87	 511	 Fatma	Emre	 85	
88	 520	 Nazan	Güçlü	 85	
89	 523	 M.	Erdal	Karaman	 85	
90	 33	 Mukadder	Yelkenci	 83	
91	 160	 Engin	Fatoş	Gürlük	 83	
92	 507	 İrfan	Kurt	 83	
93	 284	 Erginsoy	Acarbaş	 82	
94	 515	 Filiz	Görgün	 81	
95	 16	 Hüseyin	Özmeral	 80	
96	 17	 Tuncer	Cirit	 80	
97	 47	 Hülyâ	Çakır	 80	
98	 69	 Emine	Handan	Kurter	 80	
99	 111	 Barbaros	Altan	 80	
100	 161	 Mehmet	Selvi	 80	
101	 164	 Müfid	Işıkonat	 80	
102	 167	 Mustafa	Çetinkaya	 80	
103	 186	 Kenan	Sayacı	 80	
104	 208	 Afitab	Yurtdaş	 80	
105	 209	 Ahmet	Orkun	 80	
106	 216	 Hafize	Uçar	 80	
107	 236	 Barış	Eğin	 80	
108	 270	 Cüneyd	Pekdemir	 80	
109	 329	 Filiz	Aksaç	 80	
110	 355	 Erol	Öktem	 80	
111	 358	 Hüseyin	Budak	 80	
112	 371	 Bânû	Özbey	 80	
113	 388	 Sibel	Tonak	 [?]	
114	 399	 Turhan	Öge	 80	
115	 403	 Ömer	Satıroğlu	 80	
116	 450	 A.	Zekeriya	Başarslan	 80	
117	 484	 Ayşe	Can	Meral	 80	
118	 501	 Nermin	Kara	 80	
119	 551	 Ahmet	Ekinci	 80	
120	 556	 Behnan	Akyürek	 80	
121	 503	 Sadık	Irmak	 79	
122	 558	 Oğuz	Aydoğan	 79	
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123	 131	 Hasan	Kırbaş	 78	
124	 439	 Özkan	Girgin	 78	
125	 61	 Halûk	Atalay	 77	
126	 147	 Murat	Aydın	 77	
127	 300	 Ayşegül	Tutkun	 77	
128	 338	 Günseli	Görgün	 77	
129	 421	 Rafet	Menekşe	 77	
130	 540	 Ahmet	Mithat	Musaoğlu	 77	
131	 79	 Cüneyd	Oktay	 76	
132	 94	 Şebnem	İnceler	 76	
133	 562	 Harika	Murtezâ	 76	
134	 81	 N.	Levend	Üner	 [?]	
135	 103	 Hasan	Yıldız	 75	
136	 120	 Hikmet	Özbaş	 75	
137	 141	 Ömer	Faruk	Şirikçi	 75	
138	 162	 Neclâ	Şan	 75	
139	 180	 Halûk	Aruz	 75	
140	 202	 İsmail	Kahveci	 75	
141	 234	 Feride	Oruc	 75	
142	 239	 Ercan	Erol	 75	
143	 241	 Bülend	Çebi	 75	
144	 243	 Deryâ	Kalkandelen	 75	
145	 256	 Kemal	Nuri	Ayık	 75	
146	 302	 Atilâ	Tıknaz	 75	
147	 311	 Atilâ	Gürses	 75	
148	 313	 M.	Ercan	Ortaç	 75	
149	 333	 Şeref	Aslan	 75	
150	 347	 Hikmet	Uzer	 75	
151	 385	 Fulya	Demirkan	 75	
152	 397	 Hakan	Karacasu	 75	
153	 402	 İskender	Naci	Sever	 75	
154	 475	 Engin	Baykal	 75	
155	 488	 Ertuğrul	Özkan	 75	
156	 494	 Emine	Erişen	 75	
157	 547	 Hanife	Yöney	 75	
158	 557	 Halim	Onat	 74	
159	 323	 Meral	Eriç	 73	
160	 364	 Birol	Kösemihaloğlu	 73	
161	 251	 Mehmet	Akbulut	 72	
162	 437	 Hasan	Kâmil	Gencer	 72	
163	 565	 Nilgün	Marmara	 72	
164	 566	 Mümtaz	Yapıcıoğlu	 72	
165	 340	 Ahmet	Nurhan	Erkent	 71	
166	 429	 Abdullah	Bakî	Gökçen	 71	
167	 479	 Orhan	Hilmi	Coşan	 70	
168	 57	 Fahri	Özdengül	 70	
169	 100	 Altun	Altun	 70	
170	 102	 Turgay	Turfan	 70	
171	 143	 Ayşe	N.	Karabakan	 70	
172	 146	 Şemhiz	Sar	 70	
173	 155	 Oğuz	Mete	Açıkbaş	 70	
174	 195	 Melâhat	Korkmaz	 70	
175	 252	 Sibel	Gömeçdemir	 70	
176	 255	 Göktan	Ay	 70	
177	 266	 Ayper	Parlar	 70	
178	 285	 Mustafa	Üner	Olaç	 70	
179	 301	 M.	Aydın	Öksüz	 70	
180	 320	 Ali	Şentürk	 70	
181	 354	 Ali	Semerci	 70	
182	 378	 İlyas	Şenel	 70	
183	 387	 Handan	Tunka	 70	
184	 427	 Fehmi	Tuncel	 70	
185	 428	 Caner	Tekeli	 70	
186	 451	 Ali	Rıza	Çelikdüz	 70	
187	 464	 Oğuz	Cebeci	 70	
188	 471	 Nilay	Eray	 70	
189	 485	 Hayrullah	Yurtdaş	 70	
190	 441	 İhsan	Yılmaz	 70	
191	 548	 Mustafa	Alkoç	 70	
192	 122	 Seyhan	Özkan	 69	
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193	 135	 Şeref	Gülsün	 69	
194	 149	 Özer	Menekşe	 69	
195	 469	 Şerife	Yılmaz	 69	
196	 533	 Ramiz	Kazanç	 69	
197	 303	 Orem	Sima	Kotekyan	 68	
198	 405	 Ferruh	Uzunali	 67,5	
199	 29	 Zafer	Kutsal	 67	
200	 282	 Salih	Kalın	 66	
201	 342	 Doğan	Özpınar	 66	
202	 34	 Behire	Ufuk	Güven	 65	
203	 36	 Güldeniz	Ekmen	 65	
204	 41	 Cenab	İncesu	 65	
205	 45	 Bülend	Toker	 65	
206	 83	 M.	Cemal	Onuk	 6[5]	
207	 117	 Ali	Yılmaz	 65	
208	 153	 Lâle	Üsü	 65	
209	 154	 İbrahim	Şenavcı	 65	
210	 175	 Haşmet	Altınölçek	 65	
211	 221	 Salim	Çetin	 65	
212	 237	 Gönül	Önder	 6[5]	
213	 238	 Tahsin	Gümüşburun	 65	
214	 244	 Sevgi	Gürlen	 65	
215	 273	 Mehmet	Bedri	Mermut	 [65]	
216	 296	 Ali	Erkmen	 65	
217	 331	 Salih	Özyurt	 65	
218	 352	 Mustafa	Cengiz	 65	
219	 381	 Yasemin	Akça	 65	
220	 436	 Ümit	Denizer	 65	
221	 477	 Şeref	Söyler	 65	
222	 490	 Şevket	Yıldız	 65	
223	 534	 Celâl	Yılmaz	 65	
224	 543	 Zeyneb	Filiz	Arın	 65	
225	 546	 Müjdat	Taşkın	 65	

	
ŞAN	

	 ADAY	NO	 ADI	SOYADI	 ALDIĞI	PUAN	
1	 24	 Sühâ	Yıldız	 100	
2	 51	 Muzaffer	Yavuz	 100	
3	 33	 Mukadder	Yelkenci	 95	
4	 151	 Yasemen	Bağlan	 95	
5	 555	 Lâtife	Dündar	 95	
6	 457	 Mustafa	Budan	 94	
7	 227	 Yıldırım	Öğüt	 90	
8	 302	 Atilâ	Tıknaz	 90	
9	 397	 Hakan	Karacasu	 90	
10	 426	 Şeydâ	Karşıdağ	 90	
11	 431	 Işık	Ergüven	 90	
12	 8	 Emel	Karaçay	 88	
13	 109	 Neclâ	Engin	 85	
14	 378	 İlyas	Şener	 85	
15	 399	 Tufan	Öge	 85	
16	 412	 Semrâ	Aktekin	 85	
17	 535	 Filiz	Bilgin	 85	
18	 36	 Güldeniz	Ekmen	 80	
19	 49	 Nermin	Kaygısız	 80	
20	 75	 Asuman	Sümer	 80	
21	 141	 Ömer	Faruk	Şirikçi	 80	
22	 226	 Şehnaz	Rizeli	 80	
23	 233	 Şefik	Ulusu	 78	
24	 483	 Abdullah	Karaman	 77	
25	 317	 Hasan	Kaytan	 76	
26	 413	 Bülend	Yardım	 76	
27	 206	 Şükrü	Zafer	 75	
28	 374	 Selçuk	Çağlayan	 75	
29	 414	 Zeki	Turanlı	 74	
30	 457	 A.	Mustafa	Demirkaya	 73	
31	 64	 Mustafa	Kartal	 70	
32	 172	 Tayfun	Bülbülgil	 70	
33	 222	 Eren	Keskin	 70	
34	 385	 Fulya	Demirhan	 70	
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35	 406	 Muteber	Erbilgin	 70	
36	 492	 Leylâ	Meral	Göktan	 70	
37	 562	 Harika	Murteza	 70	
38	 249	 Altın	Özdemir	 69	
39	 318	 Dilek	Güvenç	 69	
40	 62	 Arif	Özgümüş	 68	
41	 519	 Ali	Ünlü	 68	
42	 218	 Nurşide	Aydoğar	 65	
43	 272	 Rûhi	Burhan	Üstün	 65	
44	 281	 Melâhat	Köseoğlu	 65	

Not:	İki	bölümde	de	başarı	gösteren	öğrenciler	kesin	kayıtları	sırasında	tercih	ettikleri	bölümü	belirteceklerdir.	

	
YAYLI	SAZLAR	

	 ADAY	NO	 ADI	SOYADI	 ALDIĞI	PUAN	
1	 181	 Ömer	Bölekler	 100	
2	 454	 Fatoş	Önüter	 100	
3	 478	 İsmail	Özgen	Baydar	 100	
4	 139	 Meral	Buğdaycı	 98	
5	 140	 Hilâl	Buğdaycı	 98	
6	 497	 Gürdoğan	Çargan	 98	
7	 328	 Reşat	Nuri	Kuleli	 90	
8	 380	 Zeyneb	Kafalı	 90	
9	 528	 Namık	Taşpınarlı	 90	
10	 531	 Sibel	Taşpınarlı	 90	
11	 235	 Lâle	Mansur	 85	
12	 530	 Ferdi	Taşpınarlı	 85	
13	 344	 Nâlân	Büyükkarhan	 80	
14	 433	 Kayhan	Çelenk	 80	
15	 434	 Ayşe	Nesrin	Öner	 80	
16	 441	 Beylâ	Özüstün	 75	
17	 315	 Davud	Murat	Gürle	 65	

	
NEFESLİ	SAZLAR	
	 ADAY	NO	 ADI	SOYADI	 ALDIĞI	PUAN	
1	 343	 Candan	Kavukçu	 100	
2	 527	 Halil	Mehmet	Öktener	 100	
3	 121	 İsmail	Nejat	Güç	 70	
4	 435	 Salih	Bilgin	 70	
5	 293	 Cem	Eremkâr	 65	

	
MIZRABLI	SAZLAR	

	 ADAY	NO	 ADI	SOYADI	 ALDIĞI	PUAN	
1	 215	 Nedim	Çiçek	 100	
2	 382	 Ceyhan	Kara	 100	
3	 560	 Murat	Erköse	 100	
4	 205	 Münir	Nureddin	Beken	 98	
5	 194	 Nilây	Yılmaz	 92	
6	 373	 Ahmet	Ömer	Öktener	 90	
7	 189	 Yalçın	Önder	 89	
8	 77	 Şahin	Alpaslan	 85	
9	 240	 Hayri	Lâledağı	 85	
10	 455	 Levend	Çulfa	 85	
11	 460	 Tamer	Sayanoğlu	 85	
12	 544	 Kadir	Bora	 85	
13	 384	 Suna	Badal	 84	
14	 127	 Serdar	Hepşen	 80	
15	 254	 Aydın	Çalkı	 80	
16	 420	 Gürsen	Karatayun	 80	
17	 196	 M.	Levend	Alibaşoğlu	 79	
18	 369	 İsmail	Kara	 75	
19	 286	 Asiye	Ulu	 70	
20	 415	 Derya	Dukan	 70	
21	 466	 Gülin	Conker	 65	

	
YEDEK	ADAYLAR	

NO	 ADAY	NO	 ADI	SOYADI	 ALDIĞI	PUAN	 BÖLÜM	
1	 183	 Hüseyin	Akgün	 65	 Temel	Bilim.	
2	 188	 Ferhan	Sezginhan	 65	 Temel	Bilim.	
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3	 360	 Ş.	Şehvar	Beşiroğlu	 64	 Mızrablı	Saz	
4	 339	 F.	Yasemin	İşören	 64	 Temel	Bilim.	
5	 452	 A.	Fikret	Arslan	 64	 Temel	Bilim.	
6	 468	 Ahmet	Şefik	Kural	 63	 Şan	
7	 554	 Yusuf	Koyutürk	 63	 Şan	
8	 368	 Özcan	Turan	 63	 Temel	Bilim.	
9	 452	 Aziz	Karaca	 62	 Temel	Bilim.	
10	 324	 Şaban	E.	Karaağaç	 62	 Temel	Bilim.	
11	 350	 Mehmet	Rüştü	Yavuz	 61	 Şan	
12	 365	 Meral	Canel	 61	 Temel	Bilim.	

Bilgi:	Kontenjan	dolmadığı	takdirde	yukarıdaki	adaylar	belirtilen	sıra	numarasına	göre	kabul	edileceklerdir.	Bu	12	kişinin	kabulü	
ile	de	kontenjan	dolmazsa	alınan	puanlara	bakılarak	yeni	bir	yedek	liste	düzenlenecektir.	
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BELGELER	VE	ANLATILARLA	KURULUŞUNDAN	GÜNÜMÜZE	İTÜ	TMDK	
DERS	PLANLARI	

Faruk	Çalışkan,	Eylül	Doğan,	Zehra	Yılmaz	

Cumhuriyet	dönemi	kültür	idealleri	ve	bu	idealler	çerçevesinde	şekillenen	politikaların	etkisiyle	
kurulan	konservatuarlar,	 yakın	Türkiye	 tarihinin	önemli	 kurumlarıdır.	Türk	müziği	 alanındaki	
öncü	kimliği	ve	ülkedeki	müzik	kültürlerinin	büyük	bir	kısmını	kapsayan	yapısıyla	Türk	Musikisi	
Devlet	 Konservatuarı1,	 bu	 kurumlar	 içinde	 önemli	 bir	 yere	 sahiptir.	 Bir	 tarihsel	 anlatı	
sunduğumuz	 bu	 yazıda,	 TMDK’nın	 üstlendiği	 vizyon	 ve	misyonu,	 kuruluşundan	 bugüne	 kadar	
kullanılan	ders	planları	yoluyla	 inceliyoruz.	Diğer	bir	deyişle,	TMDK’nın	kuruluş,	yapılanma	ve	
değişim-dönüşüm	süreçlerini	ders	planları	üzerinden	ele	alıyoruz.	

Çalışmada,	TMDK’nın	kuruluş	aşamasında	etkili	olan	 iki	önemli	 faktöre	odaklanıyoruz.	Bunlar;	
1970’li	 yıllarda	 iktidarın	 yürüttüğü	 kültür	 politikaları	 ve	 konservatuarın	 kuruluşuna	 öncülük	
eden	müzik	 insanlarının	bireysel	etkileridir.	Hem	siyasi	konjonktürün	hem	de	dönemin	müzik	
ortamlarında	 öne	 çıkan	 isimlerin,	 konservatuarın	 misyon	 ve	 vizyonunun	 şekillenmesindeki	
belirleyici	 rollerine	 dikkat	 çekiyoruz.	 Bu	 noktada,	 kurumun	 ilk	 günden	 itibaren	 belirlediği	
misyonu	ve	zaman	içinde	değişen	kimliğini	bütün	yalınlığıyla	yansıttığını	düşündüğümüz	eğitim	
planlarını,	bu	etki	unsurlarının	bir	yansıma	alanı	olarak	gözlemliyoruz.		

Planlar	 üzerinde	 yapılacak	 nitelikli	 bir	 incelemenin,	 TMDK’nın	 eğitim	 anlayışının	 temelleri	 ve	
zaman	içerisindeki	dönüşümünü	anlamak	için	son	derece	işlevsel	olduğu	kanaatindeyiz.	Yazıda,	
kuruluş	döneminden	itibaren	bölüm	yapılanmaları,	bölümlere	göre	ders	dağılımları,	bu	derslerin	
kredi/saat	yoğunluğundaki	değişimler	ve	hangi	derslerin	ne	ölçüde	devamlılık	sağlayabildiği	vb.	
gibi	parametreleri	gözlemleyebilmek	için	oluşturduğumuz	tablolar	ve	kullanılan	ders	planlarının	
asıllarına	yer	verdik.	Tarihsel	süreç	içerisinde	ders	planlarında	meydana	gelen	temel	kırılmaları	
bu	tablolar	yoluyla	görünür	kılmayı	hedefledik.		

TMDK	ders	planları	ve	çeşitli	resmi	belgelerin	sağladığı	veriler,	çalışmamızda	kullandığımız	temel	
yazılı	kaynakları	oluşturuyor.	Bununla	birlikte	bu	belgeler	ve	kurumun	tarihsel	öyküsü	arasında	
organik	bir	 bağ	 kurmak	ve	 süreci	 farklı	 açılardan	 yorumlayabilmek	 için	TMDK	 tarihine	bizzat	
şahitlik	etmiş	öğrenci,	eğitimci	ve	diğer	mensuplarla	yapılan	kişisel	görüşmelerin	sağladığı	çok	
yönlü	verilerin	de	bu	çalışmanın	yapılanmasındaki	temel	kaynaklar	olduğunu	belirtmek	gerekir.	
Sözlü	tarih	çalışmasında	yer	alan	ve	aynı	zamanda	kurumun	yakın	dönem	üyeleri	olarak	bizler	de	
gözlem	ve	görüşlerimizi	bu	anlatının	satır	aralarına	taşıyarak	TMDK	tarihinin	aktarımına	katkı	
sağlamaya	çalıştık.	Farklı	kuşakların	bu	proje	kapsamında	bir	araya	gelerek	kolektif	bir	bellek	inşa	
etmesinin	Türkiye’de	yakın	müzik	tarihi	çalışmaları	için	son	derece	değerli	olduğu	kanısındayız.	

TMDK’da	Eğitim	Planları	Yapılanıyor...	

Kuruluşundan	(1975)	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	bağlanıncaya	kadar	(1982)	geçen	yedi	yılda	
TMDK’da	 kurumsal	 yapılanma,	 sistemleşme	 ve	 belirlenen	 ideallerin	 yasal	 düzlemde	
meşruiyetinin	sağlanması	noktasında,	Ercümend	Berker	başta	olmak	üzere	yönetim	kurulunda	
yer	 alan	 isimler	merkezi	 bir	 rol	 üstlenirler.2	 Bu	 isimler,	 kurumun	 giderek	 zenginleşen	 eğitim	

 
1	Yazının	devamında	bu	kurum	için	TMDK	kısaltması	kullanılacaktır.	
2	“Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	02.09.1975	gün	ve	21097	sayılı	yazısında	Konservatuar	Yönetim	Kurulu’nun,	Ercümend	
Berker’in	 başkanlığında	 Prof.	 Dr.	Muharrem	Ergin,	 Cahit	 Atasoy,	 Neriman	 Tüfekçi,	 Yücel	 Paşmakçı,	 Cüneyd	Orhon,	
Yılmaz	 Öztuna,	 İsmail	 Baha	 Sürelsan	 ve	 Alaattin	 Yavaşça’dan	 oluştuğu	 bildirilmiştir.	 1979	 yılında	 siyasi	 alandaki	
dalgalanmaların	 etkisiyle	Berker	başkanlıktan	 sekiz	 ay	kadar	 geçici	 bir	 süreliğine	 alınacak,	 siyasi	 iktidarın	yeniden	
değişmesi	 ve	 koalisyon	 hükümetinin	 işbaşına	 gelmesi	 üzerine	 başkanlığa	 yeniden	 atanarak	 175	 sayılı	 yazıyla	 yeni	
Yönetim	Kurulu’nun	teşkili	ile	görevlendirilecektir.	Yeni	kurul	Ercümend	Berker,	Halil	Aksoy,	Nida	Tüfekçi,	Muharrem	
Ergin,	Fikret	Değerli,	Alaeddin	Yavaşça,	Cüneyd	Orhon,	Cahit	Atasoy,	Neriman	Tüfekçi,	Yalçın	Tura’dan	oluşur”.	Fakat	
bu	kadroda	da	1982	yılına	kadar	değişiklikler	yapılır	(Beşiroğlu	ve	diğ.,	2010,	s.	14).		
Konservatuarın	kurulması	ve	kurumsal	bir	kimlik	kazanmasında	devlet	yönetiminde	yer	alan	kadrolarla	kurulan	ağların	
da	önemli	bir	etkisi	vardır.	Bu	dönemde	Kültür	Bakanlığı	müsteşarlığı	yapan	Emin	Bilgiç,	devlet	kademesinde	nüfuzu	
olan	kişiler	ve	Ercümend	Berker	arasında	köprü	kurarak	konservatuarın	kuruluşuna	katkı	sağlamıştır	(Görüşme	No.	2).		
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kadrosuyla	birlikte	1976-1982	dönemindeki	ders	planlarının	hazırlanmasına	da	katkı	sağlarlar.3	
Bu	dönemde,	Hüseyin	Sadettin	Arel'in4	sanat	ve	halk	müziğini	aynı	kökten	beslenen	dallar	olarak	
değerlendirip	Batı	müziğini	de	bu	çerçeve	içerisine	yerleştirdiği	idealist	fikirleri	(Berker,	1971,	s.	
88),	Berker	başta	olmak	üzere	kurum	kadrosunda	yer	alan	Arel	takipçileri	yoluyla	TMDK	bölüm	
ve	ders	planı	yapılanmalarına	yansıtılır.	Bu	noktada,	TMDK’nın	ilk	döneminde,	“evrensel	musikide	
yerini	alacak	Türk	musikisinin”	(Berker,	1988,	s.	52)	inşası	için	yerel	ve	ulusal	ögelerin	gücünden	
beslenen	ve	önem	sırasını	yerelden	evrensele	doğru	belirleyen,	ülkedeki	farklı	müzik	türlerini	de	
içine	alan	bütünleştirici	bir	eğitim	planı	tasarlandığını	söyleyebiliriz	(Berker,	1985a,	s.	92-98).	

Kuruluş	 dönemi	 bölüm	 yapılanmaları	 ve	 ders	 planlarına	 ilişkin	 oldukça	 sınırlı	 sayıda	 belge	
günümüze	 ulaşmıştır.5	 Gerek	 bu	 belgeler	 gerekse	 döneme	 şahitlik	 etmiş	 kişilerle	 yapılan	
görüşmelerden	edindiğimiz	bilgilerden	yola	çıkarak	1980’li	yıllarda	kullanılan	ders	planlarının	ilk	
dönemle	büyük	oranda	benzerlik	gösterdiğini	anlıyoruz.	Diğer	yandan	bu	iki	dönemde	eğitimci	
kadrosunun	 neredeyse	 aynı	 isimlerden	 oluşması,	 kuruluş	 dönemindeki	 anlayışın	 1980	
sonrasında	da	devam	ettiği	fikrini	güçlendirir.	Genel	olarak	ilk	dönemde	açılan	bölümlere	ve	ders	
planlarına	bakıldığında	kurumun	sistemli	bir	yapılanma	çabasında	olduğu	söylenebilir.		

13	 Ekim	 1975	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanan	 TMDK	 Geçici	 Yönetmeliği’nde,	 Türk	 Sanat	
Musikisi	 ve	 Türk	 Halk	 Musikisi	 olmak	 üzere	 iki	 temel	 alana	 ayrılan	 konservatuarın;	 Temel	
Bilimler,	Kompozisyon,	Musiki	Toplulukları	Yönetimi,	Piyano-Org	ve	Arp,	Yaylı	Sazlar,	Mızraplı	
Sazlar,	Nefesli	Sazlar,	Vurma	Sazlar,	Şan	olmak	üzere	dokuz	bölümle	faaliyete	başlayacağı	yazar;	
ancak	Resmi	Gazetede	belirtilen	Kompozisyon,	Musiki	Toplulukları	Yönetimi	ve	Piyano-Org	ve	
Arp	bölümleri	faaliyete	geçmez.	Temel	Bilimler	4	yıl	yüksek	öğrenim,	Şan	4	yıl	ortaöğretim	ve	3	
yıl	yüksek	öğrenim	evrelerinden	oluşur.	Yaylı	Sazlar,	Mızraplı	Sazlar,	Nefesli	Sazlar,	Vurma	Sazlar	
olmak	üzere	dört	alt	dala	ayrılan	Çalgı	Eğitim	bölümünde	ise	Kontrbas	haricinde	bütün	sazlar	için	
9	 yıl	 ortaöğretim	 ve	 2	 yıl	 yüksek	 öğrenim	 evresi	 planlanır.	 Kontrbas	 alanında	 bu	 süre	 6	 yıl	
ortaöğretim	ve	2	yıl	yüksek	öğrenim	olarak	belirlenecektir	(Resmi	Gazete,	1975,	s.6-7).		

TMDK’nın	Türk	ve	Batı	müziğinin	bir	aradalığına	dayanan	vizyonu,	ilk	dönemde	açılan	bölümlerin	
ders	planlarına	da	yansır.	Türk	Musikisi	Nazariyatı,	Batı	Musikisi	Nazariyatı,	Ritim	Bilgisi	ve	Çalgı	
dersleri,	 okulun	 tüm	 bölümleri	 için	 temel	 ve	 en	 yoğunluklu	 derslerdir.	 Öğrenci	 bu	 derslerin	
herhangi	 birinden	 kaldığında	 diğer	 derslerden	 geçse	 dahi	 o	 yılı	 tekrar	 etmek	 zorundadır	
(Görüşme	No.	10).	Bizzat	Ercümend	Berker	tarafından	verilen	ve	tüm	öğrenciler	için	zorunlu	olan	
Koro	 dersi	 de	 her	 iki	 müzik	 türünün	 icra	 edildiği	 bir	 uygulama	 alanı	 olarak	 temel	 derslerin	
arasında	sayılabilir.	Bu	noktada,	ders	isimlerinde	karşılaştığımız	“Türk	musikisi”	ifadesinin	halk	
ve	sanat	müziğini	içine	alan	bir	çatı	kavram	olduğunu	belirtmek	gerekir.6	Diğer	yandan,	ilk	dönem	
ders	 planları	 incelendiğinde,	 sanat	 müziği	 derslerinin	 halk	 müziğine	 göre	 ağırlıkta	 olduğu	
görülüyor.	 Bunda,	 ilk	 dönem	 yönetim	 ve	 eğitim	 kadrosunun	 büyük	 oranda	 sanat	 müziği	
geleneğinden	gelmesinin	etkisi	olabilir.	

İlk	dönemde	açılan	her	bir	bölüm	farklı	misyonlara	sahiptir	ancak	hem	kurum	içinde	hem	de	diğer	
müzik	kurumlarında	görev	yapacak,	Türk	müziği	bilen	eğitimciler	yetiştirmek	 tüm	bölümlerin	
ortak	hedefidir.	Ders	planlarına	bölümler	özelinde	bakıldığında	Temel	Bilimler	bölümünün	hem	
teori	hem	de	icra	alanında,	Şan	ve	Saz	bölümlerinin	ise	icra	alanında	nitelikli	bireyler	yetiştirmeyi	

 
3	Okulun	ilk	dönem	öğretim	kadrosunda,	daha	sonraki	yıllarda	eklenen	farklı	isimlerle	birlikte	Neriman	Tüfekçi,	Yücel	
Paşmakçı,	Cüneyd	Orhon,	Nida	Tüfekçi,	Yılmaz	Öztuna,	İsmail	Baha	Sürelsan,	Alaeddin	Yavaşça,	Cahit	Atasoy,	Selahattin	
İçli,	Yalçın	Tura	ve	Prof.	Dr.	Muharrem	Ergin,	Haydar	Sanal,	Prof.	Dr.	Şenel	Önaldı,	Ali	Orhan	Dağlı,	Yavuz	Top,	Arif	Sağ,	
Mehmet	Sırrı	Öztürk,	Bekir	Sıtkı	Sezgin,	Fikret	Değerli,	Cafer	Açın,	Mutlu	Torun,	Erol	Deran,	Tülin	Yakarçelik,	Münir	
Nurettin	Selçuk,	Kerim	Soysal,	Necati	Giray	gibi	Türk	ve	Batı	müziğinin	farklı	alanlarında	yetişmiş	birçok	isim	yer	alır.		
4	Hüseyin	Sadettin	Arel,	İstanbul	Belediye	Konservatuarı’nda	1943-1948	yıllarında	görev	yapar.	Bu	süre	zarfında	açtığı	
Şehir	 Orkestrası	 ve	 Türk	 Musikisi	 İcra	 Heyeti’yle	 müzik	 kültürlerinin	 her	 ikisinin	 de	 devamlılık	 gösterebileceği	 bir	
temsiliyet	ortamı	oluşturur	(Güldaş,	2015,	s.	26).	Arel,	Suphi	Ezgi	ve	Salih	Murad	Uzdilek’le	birlikte	geliştirdiği	Türk	
müziği	sistemini	İstanbul	Belediye	Konservatuarı	aracılığıyla	dolaşıma	sokar.		
5	1987-1988	eğitim	yılında	konservatuarın	ilk	yerleşkesi	olarak	kullanılan	Nişantaşı	binasında	meydana	gelen	yangın	
nedeniyle,	ilk	dönem	ders	planlarına	ilişkin	arşiv	belgelerinin	büyük	bir	kısmına	ulaşılamıyor	(Berker,	2000b,	s.	58).		
6	Günümüzde	daha	çok	sanat	müziğini	ifade	etmek	için	kullanılan	“Türk	musikisi”	kavramının	bu	dönem	için	THM	ve	
TSM	alanlarını	kapsayan	bir	çatı	terim	olarak	kullanıldığını	görüyoruz.		
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amaçladığını	 görüyoruz.	Müzik	 icrasında	yetkinlik	kazanmak	 için	eğitime	erken	yaşta	başlama	
gerekliliği	 dolayısıyla	 Şan	 ve	 Saz	 bölümlerinde	 eğitim	 Temel	 Bilimler’den	 farklı	 olarak	
ortaöğretim	 ve	 lise	 düzeyinden	 başlatılmıştır.	 Bu	 iki	 bölümde	 lisans	 düzeyi	 eğitime	 ancak	 ilk	
mezunların	verilmesiyle	geçilecektir.	

1975-1982	yılları	arasında	tutulan	Sınıf	Geçme	Defterleri	 ilk	dönem	ders	planlarına	dair	sınırlı	
veri	 kaynaklarından	 biridir.	 Bu	 defterlerde	 dersler	 Esas	 Meslek,	 Yardımcı	 Meslek	 ve	 Kültür	
Dersleri	olarak	üç	gruba	ayrılır.	Esas	Meslek	Dersleri,	konservatuvarın	temel	misyonunu	yansıtan,	
yani	 Batı	 müziği	 ve	 Türk	 müziğini	 merkeze	 alan	 ve	 çalgı	 icrasında	 yetkinlik	 kazandırmayı	
hedefleyen	 gruptur.	 Aynı	 zamanda	 bölümler	 özelinde	 en	 temel	mesleki	 dersler	 de	 bu	 paketin	
içerisinde	yer	alır	(bkz.	Resim-1).		

	
Resim-1:	1975-1976	Temel	Bilimler	(Lisans),	Saz	ve	Şan	Hazırlık	(Ortaokul)	Esas	Meslek	Dersleri	

Esas	Meslek	derslerinden	Genel	Solfej,	Türk	Musikisi	Solfej	dersleri	Temel	Bilimler,	Saz	Hazırlık	ve	
Şan	 Hazırlık	 Bölümlerinde,	 Vurma	 Sazlar,	 Şan	 dersleri	 ise	 Temel	 Bilimler	 ve	 Şan	 Hazırlık	
Bölümlerinde	yer	alan	ortak	derslerdir	(bkz.	Resim-1).	Yardımcı	Meslek	Dersleri	 ise	bölümlere	
göre	farklılık	gösterir.	1975-1982	dönemi	Yardımcı	Meslek	Dersleri,	Temel	Bilimler	için	Yardımcı	
Meslek	 Çalgısı,	 Ses	 Eğitimi,	 Koro,	 Orkestra,	 Enstrüman	 Bilgisi,	 Repertuar,	 Folklor,	 Türk	Musikisi	
Tarihi,	Genel	Musiki	Tarihi	iken;	Şan	bölümünde	Yardımcı	Meslek	Çalgısı,	Ritmik	Jimnastik,	Türkçe	
Diksiyon,	Türkçe	Fonetik,	Ses	Bakımı,	Milli	Danslar’dır.	Saz	bölümü	programlarında	1978’e	kadar	
yalnızca	Esas	Derslere	yer	verildiğini	görüyoruz.	1978’den	sonra	bölüm	programına	dahil	edilen	
Yardımcı	Meslek	 Dersleri	 ise	Ritmik	 Jimnastik	 ve	Resim-Nota	 Yazısı’dır.	 Kültür	 Dersleri	 Temel	
Bilimler	bölümünde	Türk	K.	M.	ve	İnkılap	Tarihi,	Türk	Musikisi	Tarihi,	Genel	Musiki	Tarihi,	Türk	Dili,	
Türk	 Edebiyatı,	 Fizik,	 Sanat	 Tarihi,	 Genel	 Pedagoji,	 Folklor,	 Ses	 Fiziği;	 Saz	 bölümünde	 Türkçe,	
Matematik;	Şan	bölümünde	ise	Türk	K.	M.	ve	İnkılap	Tarihi,	Edebiyat,	Yabancı	Dil’dir.	

TMDK,	1978	yılında	bağlı	olduğu	Milli	Eğitim	Bakanlığı’ndan	Kültür	Bakanlığı’na	devredilir.	Bu	
dönemde	tutulan	Sınıf	Geçme	Defterleri’ne	baktığımızda	ders	programlarında	bazı	değişiklikler	
yapıldığını	 görüyoruz:	 Türk	 Musikisi	 Nazariyatı	 ve	 Türk	 Musikisi	 Solfeji	 dersleri	 1975-1976	
döneminde	 iki	 ayrı	 ders	 olarak	 verilirken,	 1978’de	 Türk	 Musikisi	 Solfej	 ve	 Nazariyatı	 olarak	
birleştirilir;	Genel	 Solfej	 olarak	 adlandırılan	 ders	 ise	 1978’de	Batı	Musikisi	 Solfej	 ve	Nazariyatı	
olarak	yeniden	 isimlendirilecektir.	Bu	değişikliklerde	kurumlar	arası	 geçiş	kadar	TMDK’nın	üç	
yıllık	deneyiminin	yarattığı	yeni	gerekliliklerin	de	etkisi	olabilir.	

İlk	dönem	Temel	Bilimler	programında	yer	alan	Koro,	Repertuar,	Esas	Meslek	Çalgısı,	Yardımcı	
Meslek	 Çalgısı,	 Vurma	 Sazlar	 gibi	 dersler,	 bölümün	 müzik	 performansına	 da	 önem	 verdiğini	
gösteriyor	 (bkz.	Resim-2).	Diğer	 yandan	üçüncü	 yılda	 verilen	Ses	Eğitimi,	Orkestra	ve	Armoni-
Kontrpuan	ile	performans	odaklı	anlayışın	pekiştirildiği,	Folklor,	Enstrüman	Bilgisi	ve	Sanat	Tarihi	
dersleriyle	 de	müzik	 kültürüne	 ilişkin	 alanlarda	 entelektüel	 birikim	 sağlanmanın	 amaçlandığı	
anlaşılıyor	(bkz.	Resim-2	ve	3).	
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Resim-2:	1975-1976	Temel	Bilimler	Bölümü	Ders	Programı	

	
Resim-3:	1978-1979	Temel	Bilimler	Bölümü	Ders	Programı	

Şan	bölümünde	Genel	Solfej,	Türk	Musikisi	Solfeji,	Şan	gibi	Esas	Meslek	Dersleri’nin	yanında	Türkçe	
Diksiyon,	 Türkçe	 Fonetik	 ve	 Ses	 Bakımı	 gibi	 Yardımcı	 Meslek	 Dersleri’ne	 yer	 verilmesi	 sahne	
performansı	açısından	yetkin	bireyler	yetiştirmenin	hedeflendiğini	gösteriyor	(bkz.	Resim-4).		

	
Resim-4:	1975-1976	Şan	Bölümü	Ders	Programı	

Sınıf	 Geçme	 Defterleri’ndeki	 bilgilerden	 yola	 çıkarak,	 Çalgı	 bölümünde	 ilk	 üç	 yıl	 yalnızca	 Esas	
Meslek	Dersleri’nin	okutulduğunu	anlıyoruz.	1978-1979	eğitim	döneminde	ise	Ritmik	Jimnastik,	
Resim-Nota	 Yazısı	gibi	 Yardımcı	Meslek	Dersleri	 ve	Türkçe,	Matematik	gibi	 Kültür	Dersleri’yle	
programa	daha	zengin	bir	içerik	kazandırılmıştır	(bkz.	Resim-5).	

	
Resim-5:	1978-1979	Saz	Bölümü	Ders	Programı	
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TMDK’da	Farklı	Ekoller	Buluşuyor...	

Berker,	Türk	müziğinde	Batı	müziğindeki	gibi	metodik	bir	eğitim	sistemi	oluşturmayı	hedefler.	Bu	
nedenle	Batı	müziği	alanında	yetkin	isimleri,	deneyimlerinden	yararlanmak	üzere	kuruma	davet	
eder.7	 Yazdığı	 davet	mektuplarıyla	 kurumda	 ders	 vermesini	 istediği	 isimlere	 tek	 tek	 ulaşır.	 O	
sırada	 İstanbul	 Radyosu’nda	 görev	 yapan	 Necati	 Giray,	 Berker’den	 aldığı	 davet	 mektubunu	
paylaşıyor:	 “Yönetim	 kurulumuz,	 Türk	 gençlerini	 Türk	 musikisi	 alanındaki	 bilgi	 ve	
tecrübelerinizden,	sanat	gücünüzden,	seçkin	kişiliğinizden	faydalandırmak	amacı	ile	size	meslek	
çalgısı	 viyolonsel	 öğretmenliği	 görevi	 verilmesine	 karar	 vermiştir.	 Başkan	 Ercümend	 Berker.”	
(Görüşme	No.	1)	

Giray,	TMDK’da	eğitimci	olmadan	önce	Radyo	Senfoni	Orkestrası,	Radyo	Oda	Orkestrası,	Radyo	
Tango	Orkestrası,	Orhan	Avşar	Tango	Orkestrası,	Fehmi	Ege	Tango	Orkestrası,	Necdet	Koyutürk	
Orkestrası,	 Radyo	 Caz	 Orkestrası	 gibi	 topluluklarda;	 Radyo’daki	 Türk	 müziği	 mensubu	
arkadaşlarının	 isteği	 üzerine	 ise	 Mesut	 Cemil,	 Hüsnü	 Özenen,	 Vecdi	 Seyhun	 gibi	 çellistlerin	
katıldığı	Türk	müziği	yayınlarında	yer	alır.	Bu	deneyimleri	sayesinde	Türk	müziğine	de	aşina	olan	
Giray,	TMDK’ya	davet	edilmesinde	bu	unsurun	etkili	olabileceğini	söyler	(Görüşme	No.	1).	

Kuruluş	yıllarında	onun	gibi	birçok	Türk	müziği	ve	Batı	müziği	 icracısı	TMDK	çatısı	altında	bir	
araya	gelecektir.	Bu	birliktelik,	Türk	müziği	eğitiminde	metotlaşma	projesinin	hayata	geçirilmesi	
için	ihtiyaç	duyulan	ortak	çalışmalara	da	olanak	tanır.	Giray,	bu	dönemde	Cüneyt	Orhon	ve	Mutlu	
Torun’la	yürüttükleri	çalışmalardan	bahseder.	Bu	üçlü	ilerleyen	dönemlerde,	çalışmalarının	bir	
ürünü	 olarak	 kemençe-ud-viyolonsel	 konserleri	 de	 verecektir.	 Bu	 gibi	 kolektif	 çabalar,	 Batı	
tekniğini	referans	alarak	geleneksel	Türk	müziği	çalgıları	 için	standardizasyon	ve	“evrensellik”	
kriterleri	 oluşturulmaya	 çalışıldığını	 gösteriyor.	 Bu	 konuyla	 ilgili	 olarak	 Giray’ın	 şu	 sözleri	
önemlidir:	

“Okul	 ilk	 kurulduğunda	 Türk	 müziği	 eğitiminde	 herhangi	 bir	 metot	 sistemi	 yoktu.	 O	
zamanki	öğretim	görevlisi	arkadaşlarımız	kendi	branşlarında	bunları	yapmaya	başladılar.	
Mesela	Cüneyd	Orhon,	kemençe	ve	viyolonselin	çalış	benzerliğinden	dolayı	benden	yay	
tekniği	ve	pozisyonlar	konusunda	görüşmeler	talep	etti	ve	hemen	bir	kemençe	metodu	
yazmaya	 başladı.	 Onun	 dışında	 da	 ud	 için	Mutlu	 Torun’un	metot	 çalışmaları	 olduğunu	
biliyorum.	Mutlaka	başka	arkadaşların	da	vardır.”	(Görüşme	No.	1)	

Erol	 Deran’ın	 deyimiyle	 “nişansız	 gezen	 profesörler”den	 oluşan	 ilk	 dönem	 TMDK	 kadrosu	
çoğunlukla	 İstanbul	Radyosu,	Belediye	Konservatuvarı	ve	çeşitli	 cemiyetlerden	yetişmiş	müzik	
insanlarından	oluşur	 (Görüşme	No.	6).8	Kuruluş	kadrosunun	 icracı	 karakteri	 ilk	dönem	TMDK	
vizyon	ve	misyonunun	da	bu	yönde	şekillenmesine	neden	olur.	Bu	icra	temelli	yöneliş,	kuruluş	
hedeflerinde	yer	alan,	müziğin	bilimsel	ve	akademik	gelişimi	ilkesine	dair	kaygıların	doğmasına	
yol	 açar	 (Güldaş,	2015,	 s.	104).	1982	yılından	 itibaren	okulda	Türk	Müziği	 Solfej	 ve	Nazariyatı	
dersleri	vermeye	başlayan	İncila	Bertuğ,	kültür	derslerinin	önemine	kendi	açısından	değinerek,	
verdiği	derslerle	ilgili	tasarrufunu	şu	şekilde	açıklar:		

 
7		Yalçın	Tura,	bu	dönemde	sürekli	genişleyen	eğitim	kadrosu	ile	ilgili	şu	bilgileri	veriyor:		

“Zamanın	 çok	 değerli	 ve	 tanınmış	 sanatçılarından	 oluşan	 öğretim	 kadrosu	 sürekli	 yeni	 isimlerle	
zenginleşiyordu.	Hocam	Demirhan	Altuğ,	Kâmil	Şekerkaran,	Nâmi	Şenel,	Ayhan	Turan,	Orhan	Borar,	Tülay	
Örser,	Güher	Güney,	Belkıs	Aran,	Akagündüz	Kutbay,	Niyazi	Sayın,	Sadettin	Heper,	Kemal	Batanay	ve	eşi	Naime	
Batanay,	Cahit	Peksayar,	Kamran	Erdoğdu,	Abdi	Coşkun,	Hurşit	Ungay,	Tülin	Yakarçelik,	Özdal	Orhon,	Tülûn	
Korman,	Tahsin	Banguoğlu,	Faruk	Timurtaş,	Mehmet	Çavuşoğlu,	Nahit	Dinçer,	Sabahat	Emir,	Saadet	Güldaş	ve	
daha	 başkaları…Ercümend	 Bey,	 o	 tarihlerde	 her	 biri	 kendi	 alanında	 çok	 usta,	 çok	 tanınmış	 değişik	
mesleklerden	kişileri	öğretim	kadrosunda	bir	araya	getirmeyi	başarmıştı.	Böylesine	değerli	kişilerin	böyle	bir	
kültür	ocağında	toplanmış	olması,	Türk	Musikisi	alanındaki	yayın	eksikliğini	gidermek	açısından	çok	önemli	
bir	fırsattı.”	(Yalçın	Tura	Arşivi,	Kişisel	Notları)	

8	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı,	 yirminci	 yüzyılın	 başından	 itibaren	 şekillenmeye	 başlayan	 modern	 müzik	
kurumlarının	 mirasını	 sürdüren	 bir	 okuldur.	 Sırasıyla	 Dârü’l	 Elhan	 ve	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nın	
birbirlerinden	devraldıkları	eğitim	anlayışı	ve	bu	kurumlarda	yetişen	müzik	insanlarının	TMDK’nın	oluşumunda	önemli	
bir	etkisi	olmuştur.	
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“Benim	dersim	Türk	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı’ydı	ve	takip	ettiğim	bir	müfredat	elbette	
vardı.	Ancak	mümkün	olduğu	kadar	dersin	yarısını	kültüre,	yarısını	nazariyat	ve	solfeje	
ayırıyordum.	Benim	sınıflarım	çoğunlukla	saz	sınıflarından	gelenlerden	oluşuyordu,	bir	iki	
tane	 de	 Temel	 Bilimler	 vardı.	 Dolayısıyla	 zaten	 enstrüman	 dersleri	 de	 aldıkları	 için	
müzikal	 anlamda	 belli	 bir	 yeterlilikleri	 vardı.	 Bu	 nedenle	 dersleri	 kültür	 ağırlıklı	
yapıyordum.”	(Görüşme	No.	23)		

	
Resim-6:	Temel	Bilimler	3.	Sınıf	Öğrencileri	derste	(Url-1)	

TMDK’nın	 ilk	 yıllarında,	 ders	 planları	 ve	 içeriklerinin	 nasıl	 oluşturulacağı	 konusunda	 genel	
anlamda	 bir	 belirsizlik	 havası	 hakimdir.	 Bu	 nedenle	 dersler	 uzun	 bir	 süre	 eğitimcilerin	 kendi	
öğretim	 yöntem	 ve	 yaklaşımları	 ile	 yürütülür.	 Bölümler	 bazında	 ise	 bazı	 öncü	 isimlerin	 etkili	
olduğunu	 görüyoruz.	 Örneğin,	 halk	 müziğinde	 eğitim	 metodolojisi	 genellikle	 Nida	 Tüfekçi	
merkezinde	 şekillenir.	 Arif	 Sağ,	 Tüfekçi’yle	 yürüttükleri	 çalışmalar	 ve	 bu	 alandaki	 farklı	
görüşlerden	şu	şekilde	bahseder:	

“Nida	Bey’le	ikimiz	bir	düşünüyorduk,	diğer	arkadaşlar	da	bir	düşünüyorlardı.	Bu	çok	da	
demokratik	bence.	Hangi	akort	sistemini	öne	çıkaracağımızı	düşünüyorduk.	Biz	bağlama	
düzenini	savunuyorduk	Nida	Bey’le.	O	zaman	Yavuz	Top	ve	Orhan	Dağlı	da	bozuk	düzeni	
savunuyorlardı.	Bizden	başka	herkes	bozuk	düzeni	savunuyordu.	Yani	sonuçta	Nida	Bey’le	
ben	baskın	geldik,	bağlama	düzeni	okulda	bağlama	için	ana	düzen	oldu.”	(Görüşme	No.	20)	

İlk	 dönemde	 halk	müziği	 alanında	 görev	 yapan	 çalgı	 hocalarının	 birçoğu	 bölgesel	müziklerde	
uzmanlaşan	sanatçılardır.	Dolayısıyla	nota	bilmeyen	çalgı	hocalarının	derslerinde	uygulayacakları	
eğitimin	metodolojisi	bir	 sorunsal	olarak	gündeme	gelir.	Bu	derslerin	konservatuar	vizyonuna	
uygun	 biçimde	 yürütülebilmesi	 için	 bilgiyi	 metodolojik	 dile	 çevirerek	 öğrencilere	 aktaracak	
yardımcı	 eğitimcilerin	 derslere	 girdiği	 bilinmektedir.	 Bu	 sistem,	 ilk	 dönem	 boyunca	 devam	
ettirilir.	 Özellikle	 halk	 müziği	 alanında,	 ilk	 mezunların	 eğitim	 kadrolarında	 yer	 almasıyla	 bu	
problemin	 kendiliğinden	 çözüleceği	 öngörülür.	 Diğer	 taraftan,	 bu	 durum	 eğitimciler	 arasında	
birtakım	kutuplaşmalara	yol	açar.	Arif	Sağ,	bu	konuyla	ilgili	şu	bilgileri	veriyor:	

“Ben	o	zaman	Binali	Abi’nin	derslerine	girerdim.	Ya	biz	iyi	çalıştık	o	zaman.	Ben	girerdim,	
Binali	 Abi’yi	 öğrencilere	 aktarmaya	 çalışırdım.	 Şimdi	 Binali	 Selman’ın	 okuma	 yazma	
bilmek	gibi,	nota	bilmek	gibi	bir	derdi	yok	ki.	Binali	Selman,	enstrümanını	çalar.	Şimdi,	
diyordum	ki	siz	niye	bu	adama	“Buraya	böyle	bas,	ses	böyle	çıkar”	diyorsunuz?	Oturup	
dinleyin,	adam	burada	bir	saat	çalsın	dinleyin.	Bundan	daha	iyi	öğrenme	mi	olur?	Adam	
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hazır	 gelmiş,	 yakalamışsın,	 bir	 saat	 çaldır.	 O	 zaman	 küçük	 teypler	 de	 vardı,	 oraya	 da	
kaydedersin,	gidersin	evinde	de	dinlersin.	

O	zaman	Binali	Selman’ı	eleştirdiler:	İşte,	ilkokul	mezunu	bile	değil,	okuma	yazma	bilmiyor	
geldi	 buraya	öğretim	görevlisi	 yaptılar…	Yerine	koyabileceğin	başka	birisi	 varsa,	 böyle	
okumuş,	üniversite	bitirmiş	başka	birisi	varsa	yerine	koyabileceğimiz	onu	tercih	ederim.	
Ama	yok.	O	zaman	herkes	susacak.”	(Görüşme	No.	20)	

Gerek	kurum	içi	sorunlar	gerekse	1975-1980	yılları	arasında	yaşanan	siyasi	gelişmelerin	etkisiyle	
ilk	dönemde	TMDK	bir	istikrar	problemiyle	yüzleşmek	zorunda	kalacaktır.	Kurum	1975’te	Milli	
Eğitim	 Bakanlığı’na,	 1978	 yılında	 Kültür	 Bakanlığı’na	 ve	 1982	 yılında	 İstanbul	 Teknik	
Üniversitesi’ne	bağlanacak	ve	bu	süreçte	kurumsal	bir	yapı	oluşturmak	ve	metodolojik	bir	eğitim	
anlayışı	yerleştirmek	güçleşecektir.		

Yeni	Bir	Serüven:	TMDK	İTÜ’yle	Birleşiyor...	

12	Eylül	darbesinden	sonra	oluşan	siyasi	atmosferde,	kültür	öğesi	olarak	milli	folklorun,	ülkenin	
kalkınma	planında	geri	planda	bırakıldığı	düşüncesi	gündeme	gelir.	Devletin	desteklediği	kültür	
politikalarına	 yönelik	 olarak	 belirlenen	 “milli	 musiki	 eğitimi	 yapan	 resmi	 kuruluş	 ve	
yükseköğretim	kurumlarının	yaygınlaştırılması”	tedbiri,	TMDK’nın	devam	eden	süreçteki	eğitim	
yapılanmasını	önemli	ölçüde	belirleyen	bir	gelişme	olacaktır	(DPT,	1982,	s.	154,	akt.	Akkaş,	2015,	
s.	281).9	Bu	anlamda	1980’li	yıllarda	yalnızca	TMDK	değil,	genel	olarak	tüm	Türk	musikisi	eğitim	
kurumlarının	devlet	 tarafından	desteklenmesi	ve	Türkiye	çapında	yaygınlaştırılması	öngörülür	
(Akkaş,	 2015,	 s.279-281).	 12	 Eylül	 hükümeti	 döneminde	 tüm	 konservatuarların	 bir	
yükseköğretim	kurumuna	bağlanmasına	ilişkin	yasanın	çıkarılması	ile	1982	yılında	TMDK	da	YÖK	
kapsamına	 alınarak	 İTÜ’ye	 bağlanır	 (Hacıoğulları,	 1994,	 s.27;	 Akkaş,	 2015,	 s.315).10	 	 İTÜ’nün	
tercih	edilmesinde	Ercümend	Berker’in	kişisel	bağlantılarının	etkisi	büyüktür.11	

TMDK’nın	 İTÜ	 bünyesine	 dahil	 olması,	 kurumsal	 anlamda	 ulaşılmak	 istenen	 birçok	 hedefin	
gerçekleştirilmesi	 için	 uygun	 bir	 zemin	 hazırlayacağı	 gibi	 birtakım	 yeni	 problemlerin	 de	 baş	
göstermesine	 neden	 olur.	 Her	 şeyden	 önce	 öğretim	 kadrosunun	 üniversitedeki	 akademik	
koşulları	sağlama	zorunluluğu	gündeme	gelir.	Bu,	kayda	değer	bir	unvan	sorununu	doğuracaktır.	
Yalçın	Tura,	kurumun	 ilk	yıllarında	görev	alan	eğitimci	kadrosunda	unvan	sahibi	hiç	kimsenin	
olmadığını	 söyler	 (2001,	 s.	 18).	 1990'lı	 yıllarda	 Konservatuvar	 müdürlüğünü	 yürüten	 Fikret	
Değerli	de	okulun	akademik	kadrosunun	tam	anlamıyla	oluşabilmesinin	uzun	yıllar	aldığına,	bu	
tür	bir	eksikliğin	eğitim	açısından	devam	eden	uzun	soluklu	bir	problem	oluşturduğuna	değinir	
(1996,	 s.9).	Cahit	Atasoy	 ise	bu	anlamda	hem	akademik	hem	de	politik	birtakım	problemlerin	
giderilmesi	 amacıyla	 1982	 yılında	 İTÜ’ye	 bağlanma	 sürecinin	 eğitimci	 kadro	 ve	 yönetim	
tarafından	desteklendiğini	dile	getirir	(1996,	s.12-13).	Bu	noktada	aynı	yaklaşımı	savunan	Berker,	
“bu	 bağlantı	 değişikliğinin,	 özellikle	 uzun	 süre	 ihmal	 edilmiş	 Türk	 musikisini,	 bu	 musikiyi	
değerlendirme	 hatasını	 sürdüren	 siyasi	 iktidarların	 olumsuz	müdahalelerinden	 kurtarması	 ve	

 
9	Henüz	80	darbesi	öncesinde,	Demirel	hükümetinin	de	milli	musikiye	dair	aldığı	dikkat	çekici	tedbirler	vardır:	“Türk	
Musikisi	 Enstitüsünün	 kuruluşu,	 görevleri,	 faaliyet	 alanları	 ve	 çalışma	 metotları	 açıklığa	 kavuşturulacak,	 mevcut	
akademi	yeniden	düzenlenecek,	klasik	Türk	musikisi	ve	Türk	halk	musikisini	ele	alacak	yeni	akademilerin	açılması	ile	
ilgili	ön	çalışmalar	enstitünün	belirleyeceği	ilkelere	göre	tamamlanacaktır.”	(DP,	1980,	s.	134,	akt.	Akkaş,	2015,	s.	279-
280)	
10	İTÜ'ye	bağlanma	süreci	ile	ilgili	detaylı	bilgi	için	bkz.	Berker,	1985a,	s.99.	1982	Anayasası'nda	müzik	eğitimi	veren	
kurumların	 yükseköğretim	 kapsamına	 alınması	 kararıyla	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 ile	 birlikte	 Ankara,	
İstanbul	ve	İzmir	Devlet	Konservatuarları	da	YÖK'e	bağlanır.	İTÜ’ye	bağlandıktan	sonra	sırasıyla	Prof.	Dr.	Lütfi	Zeren,	
Prof.	Fikret	Değerli,	Prof.	Yalçın	Tura,	Prof.	Dr.	Can	Etili	Ökten,	Prof.	Dr.	Lale	Berköz,	Prof.	Dr.	Cihat	Aşkın,	Prof.	Adnan	
Koç,	Prof.	Serpil	Mürtezaoğlu	ve	Prof.	Dr.	Ali	Tüfekçi	TMDK’da	müdürlük	görevini	üstlenecektir.		
11	Tura,	kişisel	notlarında	Konservatuvarın	İTÜ’ye	bağlanma	süreci	ve	bu	anlamda	Ercümend	Berker’in	katkılarını	şu	
şekilde	açıklar:	

	“YÖK	yasası	ile,	o	tarihde	İstanbul’da	bulunan	3	konservatuarın:	Batı	Müziği,	Belediye	Konservatuarı	ve	Türk	
Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 Üniversiteye	 dönüştürülecek	 Güzel	 Sanatlar	 Akademisi’nin	 bünyesinde	
Müzik	 Fakültesi	 olarak	 birleştirilmesi	 düşünülmüştü.	 Oysa	 Ercümend	 Berker,	 Türk	 Musikisinin	 bilimsel	
temellere	 oturtulmasını	 istiyor,	 ve	 bunun	 için	 de	 Hukuk	 işlerine	 baktığı	 İTÜ’yü	 düşünüyordu.	 Bunun	
gerçekleşmesi	için	çok	uğraştı,	ilgilileri	ikna	etti	ve	Konservatuarın	İTÜ’ye	bağlanmasını	sağladı.”	(Yalçın	Tura	
Arşivi,	Kişisel	Notlar)	
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akademik	kariyer	aşamasına	ulaştırması	bakımından	temelde	doğru,	yerinde	ve	yararlı	olduğu”	
kanısındadır	(1985a,	s.94).	

Üniversite	dönemiyle	birlikte	gündeme	gelen	diğer	bir	konu	da	sistemli	bir	akademik	ilerleyişin	
sağlanmasıdır.	 Bu	noktada	ders	 planlamaları	 konusu	öncelik	 kazanır.	Haftalık	 ders	 saatlerinin	
belirli	krediler	ve	prosedürlere	bağlı	olarak	yeniden	düzenlenmesi,	bu	düzenlemeler	çerçevesinde	
ortaya	 çıkan	 kısıtlama	 zorunluluğunun	 hangi	 dersler	 için	 ve	 ne	 ölçüde	 uygulanacağı	 gibi	
meseleler,	 TMDK	bünyesindeki	 farklı	 ekolleri	 ve	müzik	 türlerini	 temsil	 eden	 hocalar	 arasında	
kutuplaşmalar	yaratır.12		

1982-1985	döneminde	TMDK’da	bölüm	sayısında	bir	değişiklik	olmaz	ancak	bölüm	planlarındaki	
ders	çeşitliliği	gözle	görülür	bir	biçimde	artar.	Dersler,	Saz	bölümünde	3	yıl	ortaokul,	3	yıl	lise	ve	
4	yıl	yüksek	olmak	üzere	 toplam	10	yıllık;	Şan	bölümünde	3	yıl	 lise,	4	yıl	yüksek	olmak	üzere	
toplam	 7	 yıllık;	 Temel	 Bilimler	 bölümünde	 ise	 4	 yıl	 yüksek	 devreyi	 kapsayacak	 programlar	
dahilinde	yapılandırılır.	Bu	planları	incelediğimizde	1975-1982	döneminde	Esas	Meslek	Dersleri	
sınıfına	giren	Türk	Musikisi	Solfej	ve	Nazariyatı,	Batı	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı	derslerinin	her	üç	
bölüm	için	bu	dönemde	de	ortak	dersler	sınıfında	olduğunu	ancak	dönemlik	kredi	dağılımlarının	
bölümlere	 göre	 farklılaştığını	 görüyoruz.	 Bunun	 yanında	 Armoni	 Analiz	 (Temel	 Bilimler	
bölümünde	 Armoni-Kontrpuan	 olarak	 geçer),	 Form	 Bilgisi,	 Repertuar	 (THM	 ve	 TSM	 anasanat	
dallarına	göre	ayrılır),	Türk	Halk	Musikisi	Bilgileri13,	Enstrüman	Bilgisi,	Folklor	(Halk	Bilim),	Musiki	
Tarihi	ve	Ses	Fiziği	dersleri	tüm	bölümler	için	ortaktır.		

Bölümler	özelinde	bakıldığında	Form	Bilgisi,	Toplu	Saz,	Sanat	Tarihi,	Eğitim	Psikolojisi	ve	Yabancı	
Dil	derslerinin	Temel	Bilimler	bölümü	programı	için;	Armoni	Analiz,	Türk	Halk	Musikisi	Bilgileri,	
Ana	Sanat	Dalı	Repertuar,	Yardımcı	Sanat	Dalı	Repertuar,	Form	Bilgisi,	Birlikte	Çalışma,	Folklor	
(Halk	Bilim),	Musiki	Tarihi,	Ses	Fiziği,	Milli	Oyunlar-Beden	Eğitimi,	Atatürk	İlke	ve	İnkılap	Tarihi,	
Sanat	 Tarihi,	 Eğitim	 Psikolojisi,	 Pedagoji	 Öğretim	 Lisansı,	 Yabancı	 Dil	derslerinin	 Çalgı	 bölümü	
programı	için;	Ana	Sanat	Dalı	Repertuarı,	Yardımcı	Sanat	Dalı	Repertuarı,	Armoni-Analiz,	Türk	Halk	
Musikisi	Bilgileri,	Form	Bilgisi,	Koral	Eğitim,	Enstrüman	Bilgisi,	Folklor	(Halk	Bilim),	Musiki	Tarihi,	
Ses	 Fiziği,	 Sanat	 Tarihi,	 Eğitim	Psikolojisi,	 Pedagoji	 Öğretim	 Lisansı	derslerinin	 ise	 Şan	 bölümü	
programı	için	yeni	dersler	olduğu	görülür.	

Bu	 dönemde	 bütün	 bölümler	 ve	 devreler	 için	 oluşturulan	 kültür	 dersleri	 havuzu	 ise	 önceki	
döneme	göre	oldukça	kapsamlı	hale	gelmiştir.	“Bütün	Bölümler	ve	Devreler	İçin	Kültür	Dersleri”	
başlığı	altında	oluşturulan	26	derslik	pakette	yer	alan	Türk	Dili	ve	Edebiyatı,	Atatürk	İlke	ve	İnkılap	
Tarihi,	 Türk	 Kültür	 Medeniyet	 Tarihi,	 Sanat	 Tarihi,	 Eğitim	 Psikolojisi,	 Yabancı	 Dil	 ve	 Pedagoji	
Öğretim	 Lisansı	 gibi	 dersler	 tüm	 bölümlerde	 verilen	 ortak	 kültür	 dersleridir.	 Esas	 Meslek	
Derslerinden	Türk	Musikisi	Solfej	ve	Nazariyatı,	ilk	üç	yıl	tüm	bölümler	ve	branşlar	için	ortak	bir	
planı	takip	eder.	Dördüncü	ve	beşinci	yılda	ise	bu	ders,	TSM	ve	THM	olarak	branşlara	ayrılır.	Bu	
uygulama,	 eğitim	 periyodunda	 ilk	 üç	 yılın	 bir	 müzik	 birikimi	 inşa	 etme,	 sonraki	 iki	 yılın	 ise	
uzmanlaşma	şeklinde	planlandığını	gösterir.	Batı	Musikisi	Solfej	ve	Nazariyatı,	Armoni-Kontrpuan,	
Form	Bilgisi,	Armoni	ve	Analiz	ve	Ses	Fiziği	gibi	daha	çok	Batı	müziği	alanına	ait	dersler	de	bütün	
bölümlerin	 ders	 planlarına	 dahil	 edilir.	 Yardımcı	 ders	 olarak	 belirtilen	 Repertuar	 dersleri	 ise	
Temel	Bilimlerde	TSM,	THM	ve	Yardımcı	Repertuvar	olarak	çeşitlilik	gösterir.	Kredi	yoğunlukları	

 
12	O	dönemde	pratikte	bu	uygulamalara	alternatif	çözümler	getirmek	adına	eğitimci	kadro	arasında	bazı	şahsi	eğilimler	
görülür.	 Süleyman	 Şenel,	 bunun	 bir	 yansıması	 olarak	 Türk	 Müziği	 Nazariyatı	 dersi	 veren	 hocalardan	 bazılarının	
80’li/90’lı	 yıllarda	 ders	 içeriklerinde	 halk	müziği	 konularına	 da	 yer	 verdiklerini	 aktarır.	 Hatta	 90’lı	 yıllardaki	 ders	
planlarına	ait	yapılanmalarda	aleni	olarak	 “Türk	Müziği”	başlığı	altında	halk	müziğine	dönük	derslerin	eritilmesine	
doğru	fikirlerin	oluştuğunu	belirtir.	Bazı	bölümlerde	bunun	denemelerin	yapıldığını	da	belirtir.	Halk	müziğine	yönelik	
ihtiyaçların,	“Türk	Müziği	Nazariyatı”	söylemi	içerisinde	yer	alarak	çözülebileceği	düşüncesinden	dolayı,	“Halk	Musikisi	
Bilgileri”	dersinin	gerekliliği	konusunda	bazı	olumsuz	söylemlerle	karşılaştıklarını	belirtir	(S.	Şenel,	kişisel	görüşme,	7	
Şubat-16	Nisan	2021).	Buna	ek	olarak	Şenel,	1990’lı	yılların	ortasından	sonra	bazı	Türk	Müziği	Nazariyatı	hocalarının	
halk	müziği	üzerine	yayınlar	yapan	önemli	isimlerden	edindikleri	içerikleri	müfredatlarına	dahil	ettiklerini	aktarır	(S.	
Şenel,	kişisel	görüşme,	17	Mart	2021).	
13	Bu	ders	tüm	bölümler	için	ortak	dersler	sınıfında	olmakla	birlikte	Saz	ve	Şan	bölümlerinde	THM	ve	TSM	dallarını	
seçen	öğrencilere	farklı	yoğunlukta	verilir.	



 221 

göz	önünde	bulundurulduğunda	Türk	ve	Batı	müziğine	eşit	ağırlık	veren	ilk	dönem	anlayışının	
İTÜ	döneminde	de	devam	ettiğini	görüyoruz	(bkz.	Tablo-1).		

Tablo-1:	1981-1982	Dönemi	Dersleri	

	

	

	

90’lı	Yıllara	Doğru	Müzik	Politikaları	ve	Müzik	Eğitiminde	“Bilimsellik”	Arayışı	

1983	 yılında	 Türk	 müziği	 ile	 ilişkili	 Milli	 Kültür	 Özel	 İhtisas	 Komisyonu,	 “Beşinci	 Beş	 Yıllık	
Kalkınma	Planı”nı	hazırlar.	Bu	planda	ağırlıklı	konuların	Türk	müziği	üzerine	yoğunlaştırıldığını	
anlıyoruz	 (Akkaş,	 2015,	 s.	 284).	 Sözü	 edilen	 komisyonun	Türk	musikisi	 alt	 komisyonunun	 ele	
aldığı	konular,	TMDK’nın	devam	eden	süreçteki	yapılanmalarını	da	etkileyecek	önemli	detaylar	
içerir.	Raporda,	dönemin	milli	müziği	ve	koşullarıyla	 ilişkili	olarak	bir	durum	değerlendirmesi	
yapılır.	Bu	değerlendirmede	Türk	müziğinin,	çağın	bir	getirisi	olarak	yabancı	kaynaklı	müziklerle	
etkileşiminin	kabul	edilmesi,	buna	rağmen	kendi	özünü	korunmasının	ön	plana	alınması,	evrensel	
nitelikli	bir	eğitim	anlayışının	da	bu	paralelde	şekillenmesi	gerektiğine	değinilir;	Türk	halk	müziği	
(THM)	ve	Türk	sanat	müziğinin	(TSM)	kendi	içindeki	özgünlüklerine	rağmen	Türk	müziği	kavramı	
altında	 bütünleştirilmesi	 gerektiğine	 dikkat	 çekilir.14	 Bununla	 birlikte	 Türkiye	 ölçeğinde,	 Türk	
müzik	 eğitimine	ve	bir	bütün	olarak	bu	eğitimi	 verecek	öğretmen	açığına	vurgu	yapılması,	 bu	
anlamda	 TMDK’ya	 da	 bir	 misyon	 yüklendiğini	 gösterir	 (Akkaş,	 2015,	 s.286-288).15	 Berker	 de	
çeşitli	yazılarında	bu	kalkınma	planıyla	ilgili	görüşlerini	şu	sözlerle	dile	getirir:	

“Bilindiği	 gibi,	 özellikle	 12	 Eylül’den	 sonra	 Türkiye,	 anayasasıyla,	 Milli	 Eğitim	 Temel	
Yasası’yla,	Yükseköğretim	Yasası’yla	 ve	nihayet	5.	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı	 ile	 tam	bir	
‘millî	kültür’	rejimine	girmiş,	bu	rejim	içinde	milli	kültürümüzün	soylu	ve	güçlü	değeri	olan	
Türk	musikisine	büyük	önem	verilmiştir.”	(Berker,	1988,	s.	52)	

 
14	Bahsi	geçen	Milli	Kültür	Özel	İhtisas	Komisyonu’nun	müzik	ile	ilgili	alt	komisyonu	olan	Türk	Musikisi	Komisyonu’nda,	
Yalçın	Tura	başkan	olmak	üzere	yardımcılar	Cinuçen	Tanrıkorur,	üyeler	Dr.	Nevzad	Atlığ,	Dr.	Alaattin	Yavaşça,	Bekir	
Sıtkı	Sezgin,	Memduh	Cumhur,	Mutlu	Torun,	Ersu	Pekin,	Yavuz	Özüstün,	Dr.	Nazmi	Özalp	gibi	isimlerin	yer	alması	tespit	
ve	kararlardaki	olumlu	gidişatı	etkilemiş	olmalıdır	(bkz.	Aktaş,	2015,	s.	284-290).	
15	 Raporun	 eğitim	 ile	 ilişkili	 bölümünde	 TMDK	mezunlarına	 o	 yıllarda	 hala	 eğitimcilik	 hakkının	 verilmediği	 ancak	
komisyon	 tarafından	 bu	 yanlışın	 düzeltilmesine	 dair	 tespitler	 sunulduğu	 anlaşılmaktadır:	 “Devlet	 katında,	 Türk	
musikisi	 eğitimi	veren	 ilk	ve	 tek	 ciddi	müessese,	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuvarı	 ancak	1976	yılında	 faaliyete	
geçebilmiş	ve	günümüze	kadar	da	çeşitli	engellemelerle	karşılaşmıştır.	Bu	kuruluşun	mezunlarına	henüz	öğretmenlik	
hakkı	sağlanamamıştır.	Halbuki	yurdumuzda	müzik	öğretmeni	açığı	%80’in	üzerindedir.”	(DPT,	1983,	s.	54,	akt.	Akkaş,	
2015,	s.	288)	
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“Ve	nihayet	Beşinci	Beş	Yıllık	Kalkınma	Planı’nın	583.	maddesinde	“Bugüne	kadar	ihmal	
edilmiş	olan	Türk	musikisinin	araştırılması,	geliştirilmesi	ve	tanıtılmasının	ana	ilke	olarak	
benimsenmesi”,	 584.	 maddesinde	 ise	 “öğretimin	 çeşitli	 kademelerinde	 verilen	 musiki	
eğitiminin	 Türk	 musikisinin	 gençlere	 tanıtılması	 ve	 sevdirilmesi	 amaçlarıyla	 yeniden	
düzenlenmesi…	 Türk	 Musikisi	 eğitimi	 veren	 kuruluşların	 yurt	 seviyesine	
yaygınlaştırılması”	 hedef	 alınmış	 ve	 5	 yıl	 içinde	 iktidara	 gelecek	 hükümetler	 bu	 işleri	
yapmakla	 görevlendirilmiştir.	 Görüldüğü	 gibi	 günümüz	 Türkiye'sinde,	 Türk	 musikisi	
üzerindeki	 değerlendirme	 doğru	 yörüngesine	 oturtulmuş	 ve	 sağlıklı	 bir	 musiki	
politikasının	alt	yapısı	hazırlanmıştır.”	(Berker,	1985,	s.	93)	

Bu	gündemin	TMDK’daki	yansımasını	1985-1989	planlarında	gözlemlemek	mümkündür.	Daha	
önce	Şan,	Temel	Bilimler	ve	Çalgı	bölümleri	etrafında	faaliyet	gösteren	TMDK,	bünyesine	katacağı	
yeni	 bölümlerle	 zenginleşen	 ve	 böylelikle	 çağın	 ihtiyaçlarına	 daha	 kapsamlı	 biçimde	 yanıt	
verebilen	 bir	 kurum	 haline	 gelecektir.	 Devam	 eden	 süreçlerde	 devletin	 kültür	 politikaları	 ve	
kalkınma	planlarına	yönelik	oluşturulan	müzik	komisyonlarının	karar	raporları	içerisinde	de	ilk	
defa	 müziğin	 bir	 bilim	 olarak	 tanındığına	 işaret	 eden	 “müzikoloji”	 kavramı	 ve	 bu	 kavramı	
karşılayan	 bilimsel	 bir	 bölüm	 yapılanmasının	 tasarlandığını	 görüyoruz	 (Kültür	 ve	 Turizm	
Bakanlığı,	1983,	 s.	53-54,	akt.	Akkaş,	2015,	 s.	316).16	Nitekim	TMDK’da	Müzikoloji	bölümünün	
kurulması	 ve	 lisansüstü	 eğitimlerin	 başlaması	 da	 bu	 döneme	 rastlayacaktır.17	 Bu	 gelişme,	
Konservatuvarın	 kültür	politikalarıyla	 entegre	olma	 çabasına	 işaret	 etmekle	birlikte,	 kurumda	
akademik	gelişimi	devam	ettirebilecek	yeni	bir	dönemin	başladığının	da	göstergesidir.	

Müzikoloji	bölümü	aynı	zamanda	kurumun	ders	planlarında	bir	dizi	yenileşmenin	de	habercisi	
olacaktır.	Tura,	kişisel	notlarında	Müzikoloji	bölümünün,	TMDK	 için	sıklıkla	vurgulanan	kültür	
dersleri	alanındaki	eksikliği	dolduran,	çeşitlendiren	öncü	bir	ders	yapılanmasının	önünü	açtığını	
dile	getirir	(Yalçın	Tura	Arşivi,	Kişisel	Notları).	Kuruluş	döneminde	Müzikoloji	ve	Etnomüzikoloji	
olarak	iki	anabilim	dalına	ayrılan	bölümün	Etnomüzikoloji	dalına	öğrenci	alınmaz	ve	bu	kısım	kısa	
süre	sonra	kapatılır.18	Müzikoloji	ölümünün	kuruluş	amacı	ve	süreci	Tura	tarafından	şu	şekilde	
aktarılır:		

“Başta	öğretim	elemanı	eksikliği	ve	yerleşim	problemleri	gelmek	üzere,	çeşitli	nedenlerle	
Etno-Müzikoloji	 anabilim	 dalı	 bir	 türlü	 işlerlik	 kazanamadı.	 Konservatuarda,	 kredili	
sisteme	 geçiş	 çalışmaları	 sonlandırıldığında	 senatonun	 onayına	 sunularak	 uygulamaya	
konulan	son	eğitim	planları	arasında	da	Etno-Müzikoloji	yer	almadı.	Bir	yandan	bu	olguyu,	
öte	 yandan,	Müzikoloji	 alanında	 ileri	 gitmiş	ülkelerdeki	 anlayış	değişikliğini	 göz	önüne	
alan	 Müzikoloji	 Bölüm	 Kurulu,	 Y.Ö.K.’ün	 ve	 Üniversite	 Senatosu’nun	 önerileri	
doğrultusunda,	 bu	 iki	 anabilim	 dalını	 birleştirerek,	 bölümle	 aynı	 adı	 taşıyan	 tek	 bir	
anabilim	dalı	oluşturma	kararı	aldı	ve	bu	karar	Konservatuar	Kurulunda	da	kabul	edilerek,	
2000	 yılı	 Eylül’ünde	 sayın	 Rektörümüz	 ve	 yardımcılarına	 verilen	 brifing	 de	 de	
konservatuarımızın	 yeniden	 yapılandırılma	 çalışmaları	 arasında	 bölümümüzün	 katkısı	
olarak	açıklandı.”	(Yalçın	Tura	Arşivi,	Kişisel	Notları)	

Bölüm	ders	 planlarının	 şekillenmesinde	 kurucusu	 Yalçın	 Tura’nın	 büyük	 etkisi	 vardır.	Çağdaş	
Müzik,	Müzik	Paleografyası,	Belge	Bilgisi,	Eski	Türkçe	ve	Osmanlıca,	Edebi	Paleografya,	Doğu	Dilleri,	
Araştırma	Teknikleri,	Bilgisayar	ve	Müzikoloji,	Seminer	gibi	dersleriyle	Müzikoloji,	TMDK’nın	diğer	

 
16	Müzikoloji	ile	ilgili	kararın	alındığı	komisyonda	Ahmed	Adnan	Saygun,	Nida	Tüfekçi	gibi	farklı	alanlarda	eğitimcilik	
yapan	önemli	isimler	de	yer	alır.	Daha	birçok	konuda	müzik	eğitimine	dair	kararların	alındığı	bu	kurula	Yalçın	Tura	
çağrıldığı	halde	katılmamış,	Yılmaz	Öztuna	 ise	katılmış	ancak	raporu	 imzalamamıştır	(bkz.	KTB,	1983,	s.	54-55,	akt.	
Akkaş,	2015,	s.	314).	Raporda	“Türk	müzik	kültürünün	bütününe	yönelik	araştırma,	derleme	gibi	çalışmalar	yürütecek	
Müzikoloji	Enstitüsünün	kurulması	ve	üniversitelerde	müzik	bilimleri	üzerine	yeni	birimlerin	açılması”	kararına	yer	
verilmektedir	(Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	1983,	s.	53-54,	akt.	Akkaş,	2015,	s.	316).	
17	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	GSÜ	Müzik	Bilimleri	1976	yılında,	Mimar	Sinan	GSÜ	1984	yılında,	Hacettepe	Üniversitesi	
Ankara	Devlet	Konservatuarı	Müzikoloji	bölümü	1986	yılında	ve	İTÜ	TMDK	Müzikoloji	Bölümü	ise	1985	yılında	kurulur.	
Çoğu,	birbirine	yakın	zamanlarda,	farklı	şehirlerde	kurulan	Müzikoloji	bölümlerinin	ders	planları	birbirinden	bağımsız	
tasarlanmış,	farklı	yapılanmalar	gösterir	(Çolakoğlu	Sarı,	2015).	
18	 Etnomüzikoloji	 dalı	 tekrar	 açılmasa	 da	 2000’li	 yıllarda	 yerleşen	 disiplinler	 arası	 anlayışın	 etkisiyle	 bu	 alandaki	
çalışmalara	yönelişler	artacaktır.	
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bölümlerinden	farklı	bir	karakter	sergiler.	Ders	isimlerine	bakıldığında	bölümün	araştırmalarında	
daha	çok	tarihsel	alana	yöneldiğini	söylemek	yanlış	olmaz.	Diğer	taraftan	Araştırma	Teknikleri	ve	
Seminer	 gibi	 dersler,	 müzik	 araştırmaları	 noktasında	 bilimsel	 bir	 perspektifin	 şekillendiğini	
gösterir.		

80’li	yılların	ortalarına	doğru	yaşanan	tüm	bu	değişimler	göz	önüne	alındığında,	hem	üniversiteye	
bağlanma,	hem	de	yürütülen	resmi	müzik	politikalarının	etkisiyle	gerek	bölüm,	gerekse	ders	planı	
yapılanmalarında	TMDK’nın	üst	düzey	bir	sistemleşme	uğraşı	verildiği	anlaşılır.	1985	itibariyle	
Saz	bölümünün	adı	Çalgı	Eğitimi,	Şan	bölümünün	adı	da	Ses	Eğitimi	olarak	değiştirilir.	Ses	Eğitimi	
ve	Temel	Bilimler	bölümleri	bu	dönemden	itibaren	THM	ve	TSM	anasanat	dallarına	ayrılır.	Ses	
Eğitimi,	 Temel	 Bilimler	 ve	 Çalgı	 gibi	 TMDK’nın	 kuruluşundan	 itibaren	 faaliyet	 gösteren	
bölümlerin	 ders	 planları	 1985-1991	 yapılanmasında	 büyük	 bir	 değişikliğe	 uğramaz.19	 Bu	
dönemde	Müzikoloji’ye	ek	olarak	Çalgı	Yapım,	Kompozisyon	ve	Türk	Halk	Oyunları	bölümleri	de	
kurum	bünyesine	katılır.	Yeni	bölümlerle	birlikte	TMDK’nın	icra	temelli	ilk	dönem	vizyonu,	Türk	
müziğinin	araştırılıp	geliştirilmesini	de	dikkate	alan	çok	yönlü	bir	karaktere	evrilir.		

1990’lı	yılların	soğuk	savaş	sonrası	evreninde	etkili	olan	 liberalleşme,	demokratikleşme,	 insan	
hakları	gibi	temalar	yeni	dünya	düzenine	adapte	olması	beklenen	milli	bir	kültür	düşüncesinin	
doğmasını	 sağlar.	 Temelleri	 1980’li	 yıllarda	 atılan	 birçok	 eğitim	 fakültesi	 ve	 konservatuvarın	
kurulması	da	bu	döneme	rastlayacaktır.	Diğer	yandan	TMDK	örneğinde	olduğu	gibi,	Türk	müziği	
ve	Batı	müziği	bölümlerini	ve	ders	planlarını	bir	arada	yapılandıran	ve	küresel	ilişkileri	canlı	tutan	
kurumların	ülke	çapında	faaliyete	geçmesi	ancak	2000’li	yıllarda	mümkün	olacaktır.20	Ercümend	
Berker,	1996	tarihli	bir	yazısında,	TMDK’nın	hem	kuruluş	ideallerini	koruyan	hem	de	90’lı	yıllarda	
oluşan	yeni	ihtiyaçları	karşılayan	çıktılarına	projeksiyon	tutar:	

“Konservatuarımız	bu	süre	içinde	Türk	San’at	ve	Halk	Musikisi	yanında	Klasik	Batı	Müziği	
alanında	da	ün	yapan	ve	uluslararası	ödüller	alan	san’atçılar	yetiştirdi.	Eğitim	ve	öğretim,	
uygulama	 ve	 örnekleme	 çalışmaları	 yanında	 üretim	 çalışmalarını	 da	 başlatan	
konservatuarımızın	çalgı	yapım	bölümünde,	mızraplı,	yaylı,	vurmalı	ve	 tuşlu	ana	san’at	
dallarında	 bu	 çalgıların	 hem	 eğitimi,	 hem	 de	 yapımları,	 onarımları	 ve	 özellikle	 Türk	
Musikisi	çalgılarını	geliştirme	çalışmaları	sürdürülmektedir.	Mezunlarımızdan	bir	kısmı	
konservatuarımızda	ve	Üniversitelerde	öğretim	elemanı	olarak,	bir	kısmı	orta	öğretimde	
öğretmen	 olarak,	 bir	 kısmı	 devlet	 korolarında,	 operalarda,	 Radyo	 ve	 Televizyon	
kuruluşlarında	 san’atçı,	 yapımcı	 ve	 yönetici	 olarak	 görev	 yapmakta	 ve	 giderek	
ülkemizdeki	Türk	Musikisi	görüntüsünü	değiştirmektedirler.	Böylece	özellikle	Türk	San’at	
ve	Halk	Musikisi	 alanlarında	 ulusal	 ve	 evrensel	 kültürlerle	 beslenerek	 yüksek	 öğretim	
görmüş	san’atçı	standardı	oluştu	ve	Atatürk’ün	“Ulusal	musikimizin	yükseltilmesi”	ilkesi	
ve	 konservatuarımızın	 bu	 ilkeye	 uygun	 “Türk	 Musikisi’ni	 kökten	 kopmadan	 geleceğe	
ulaştırmak”	 amacı	 doğrultusunda	 gelişme	 sürecine	 girilmiş	 oldu.	 Bu	 tarihi	 misyonu	
gerçekleştiren	 ve	 bize	 bu	 imkânları	 sağlayanlara	 kurucular	 adına	 şükran	 borcumuz	
vardır.”	(Berker,	1996,	s.	145)		

90’lı	yıllarda	TMDK’nın	ders	planlarına	yakından	baktığımızda	Türk	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı	ve	
Batı	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı	gibi	temel	derslerin	genel	olarak	tüm	programlar	için	en	yoğun	
ders	grubu	olma	özelliğini	sürdürdüğünü	görüyoruz.	THM	ve	TSM	olarak	iki	ayrı	branşa	ayrılan	
Ses	Eğitimi	ve	Temel	Bilimler	bölümlerinde	büyük	oranda	ortak	bir	eğitim	planı	uygulanır.	Ses	
Eğitimi	bölümünde	Repertuar	ve	Ses	Eğitimi	dersleri,	Nazariyat	derslerinden	sonra	en	yoğun	ve	
kapsamlı	derslerdir.	Diğer	 taraftan,	 kendi	 içinde	THM-TSM	olarak	branşlara	 ayrılan	Repertuar	
dersleri,	 Müzikoloji	 ve	 Çalgı	 Yapım	 bölümü	 hariç	 bütün	 bölümlerin	 ders	 planlarında	 yer	 alır.	
Ayrıca	Çalgı	 dersleri	 Temel	 Bilimler,	 Çalgı	 Yapım,	 Çalgı	 Eğitimi	 bölümlerinde	 diğer	 bölümlere	
nazaran	 daha	 ağırlıklıdır.	Toplu	 Uygulama,	 Toplu	 Çalışma,	 Koro	 gibi	 okulun	 “topluluk	 temelli”	
performans	 düşüncesine	 dayalı	 bir	 anlayışı	 önemsendiğini	 gösteren	 dersler,	 bu	 dönemde	 de	

 
19	Önceki	dönemlerden	 farklı	olarak	bu	dönemde	Bitirme	Ödevi	uygulamasının	 tüm	bölüm	planlara	dahil	edildiğini	
görüyoruz.	
20	Örneğin,	hem	Türk	müziği	hem	Batı	müziğini	bölümleri	olan	Afyon	Kocatepe	Üniversitesi	Devlet	Konservatuvarı,	
1999	yılında	kurulur	ve	2001-2002	akademik	yılında	eğitim-öğretime	başlar	(bkz.	Url-6).		
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varlığını	sürdürür.	Genel	olarak	bu	dönemde	branşlaşmanın	arttığı,	Türk	Müziği,	Batı	Müziği	ve	
Çalgı	derslerinin	devamlılık	gösterdiği,	belli	ölçüde	ortak	plana	sadık	kalındığını	söyleyebiliriz.	
2000’e	 kadar	 neredeyse	 bütün	 bölümlerde	 verilen	Musiki	 Tarihi,	 Türk	 Müziği	 Edebiyatı,	 Türk	
Kültür	Medeniyeti	Tarihi	dersleri	de	Türk	müziğinin	sahip	olduğu	kültürel	birikimin	konservatuar	
bünyesinde	bütün	bölümlere	 aktarılma	düşüncesinin	 işaretidir.	Örneğin,	 tarihsel	 araştırmaları	
destekleyen	bir	alan	dersi	olarak	Musiki	Tarihi	uzun	yıllar	okulun	tüm	bölümlerinde	okutulur.	

Özellikle	1995’ten	itibaren	ders	ve	bölümlerde	bazı	yeni	isimlendirmeler	yapılmıştır.	Türk	Halk	
Oyunları	bölümü,	İcra	Ana	Sanat	Dalı	ve	Öğreticilik	Ana	Sanat	Dalı	olarak	ikiye	ayrılır.	Bu	bölüm	
ders	planlarında,	Türk	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı	dersi	THM-TSM	olarak	branşlara	ayrılmış	ve	
THM	 dört,	TSM	Nazariyatı’ysa	 iki	dönem	olarak	planlanmıştır.	Genel	olarak	programların	ders	
planlarına	bakıldığında	en	dikkat	çekici	değişiklik,	Çalgı	ve	Repertuar	derslerinin	başında	yer	alan	
‘Esas’	 ve	 ‘Yardımcı’	 nitelemelerin	 kaldırılmasıdır.	 Kompozisyon	 ve	 TSM	 Anasanat	 Dalı	
planlarındaki	Repertuar	dersleri	de	Üslup	ve	Repertuar	olarak	bir	araya	getirilir.	Daha	önce	sadece	
Türk	Sanat	Müziği	Anasanat	Dalı’nda	yer	alan	bu	ders,	bu	dönemde	Türk	Halk	Müziği	Repertuarı	
olarak	da	planlara	eklenmiştir	(bkz.	Tablo-2).	

Tablo-2:	1995-1996	Dönemi	Ders	Programları	

	

	
Folklor	dersi	Halk	Bilimi,	Kontrpuan-Füg	dersi	ise	Kontrpuan	olarak	adlandırılacaktır.	Bir	başka	
husus	da	programların	son	dört	yarıyılında	görülen	Zorunlu	Seçmeli	derslerdir.	Daha	önce	her	
bölümün	birbirinden	bağımsız	olarak	verdiği	seçmeli	dersler	Zorunlu	Seçmeli	paketinde	tüm	okul	
için	bir	araya	getirilmiştir.	Pakette	yer	alan	dersler,	Toplu	Çalışma,	Toplu	Ses	İcra,	Toplu	Saz	İcra,	
Osmanlıca,	Araştırmaya	Hazırlık,	Yabancı	Dil	(Çeviri),	Toplu	İcra	(Koro),	Piyano,	Uygulamalı	Oyun	
Analizi,	Notasyon,	Toplu	Oyun	İcra,	Alet	Kullanımı,	Sanat	Tarihi,	Türk	Kültür	Medeniyeti	Tarihi,	Dini	
Müzik,	Askeri	Müzik,	THM	Bilgileri,	Batı	Müziği	Solfeji’dir.	

Uluslararasılaşma	ve	Kurumlar	Arası	Etkileşimlerin	Merkezinde	Bir	Konservatuvar...	

Teknik	Üniversite’ye	dahil	olmasıyla	birlikte	müzik	eğitiminin	 lisansüstü	kademesinde	yapılan	
düzenleme	ve	girişimler,	TMDK’yı	Türkiye	genelindeki	akademik	kadro	ihtiyacını	karşılayan	bir	
kurum	haline	getirir.	Böylece,	kuruluş	dönemi	ilkelerinden	biri	olan	Türk	müziği	alanında	yetkin	
eğitimciler	yetiştirme	ideali,	yüksek	 lisans	ve	doktora	kademeleri	 ile	birlikte	 lisansüstü	boyuta	
taşınmış	olur.	2000’lerden	itibaren	müzik	alanında	yetişmiş	uzmanların	sayısı	her	geçen	yıl	artar.	
1999	yılında	kurulan	Müzik	İleri	Araştırmaları	Merkezi21,	lisansüstü	yapılanmalarını	destekleyen	
önemli	 bir	 kurumdur.	 Gerek	 yüzde	 yüz	 İngilizce	 eğitim	 diliyle,	 gerekse	 eğitim	 planları	 ve	
müfredatıyla	 MIAM,	 üniversite	 yönetiminin	 İTÜ	 bünyesinde	 görmek	 istediği	 konservatuar	
modelidir.	 Kamran	 İnce’nin	 ifadesiyle,	 “lisansüstü	 eğitimi	 alanında	 20.	 yüzyılda	 geliştirilen	
yöntemleri,	müziğe	ezberci	değil	yaratıcı	bir	yaklaşım	sunan	Amerikan	sisteminin	uygulandığı	ve	
Teknik	Üniversite’ye	bağlı	olduğu	için	teknolojiyi	de	bu	eğitimin	içine	katarak	elektronik,	elektro-

 
21	Yazının	devamında	bu	kurum	için	MIAM	kısaltması	kullanılacaktır.	
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akustik	 müzik,	 ses	 sanatları,	 ses	 mühendisliği	 ve	 tasarımı	 eğitimi	 veren”	 MIAM	 (Url-2),	 hem	
TMDK’daki	lisansüstü	programlardan	mezun	olan	hem	de	yurtdışından	gelen	bilim	insanlarının	
oluşturduğu	akademik	kadrosuyla	farklı	ekollerin	buluştuğu	bir	kurumdur.	1999	yılında	yüksek	
lisans,	 2002	 yılında	 ise	 doktora	 programı	 (Çolakoğlu	 Sarı,	 2015,	 s.	 103)	 aktif	 olan	 kurumdan	
mezun	olan	isimler,	devam	eden	süreçte	TMDK’nın	hem	akademik	hem	de	yönetim	kadrolarında	
yer	 alarak	MIAM’ın	 eğitim	 anlayışını	 buraya	 da	 taşıyacaklardır.22	 Diğer	 yandan	 iki	 kurumdaki	
lisansüstü	öğrencilerinin	her	 iki	 programdan	da	ders	 alabiliyor	olması,	 hem	TMDK’da	hem	de	
MIAM’da	 çok	 yönlü	bir	 bilim	perspektifi	 ve	 etkileşim	alanı	 oluşmasını	 sağlar.	 Farklı	 akademik	
geçmişi	 olan	 yabancı	 hocaların	 ve	 öğrencilerin	 TMDK	 ile	 etkileşimi,	 konservatuvar	 eğitim	 ve	
öğretim	anlayışının	uluslararası	alanda	konuşulabilir	olmasına	zemin	oluşturur.	

MIAM	etkisinin	yanı	sıra,	TMDK	kadrosunda	yer	alan	Songül	Karahasanoğlu,	Şehvar	Beşiroğlu	ve	
Nilgün	Doğrusöz	gibi	hocaların	2000’li	yıllarda	Amerika	ve	Kanada’da	yaptıkları	çeşitli	akademik	
çalışmaların	 da	 TMDK’nın	 eğitim	 anlayışına	 yeni	 bir	 soluk	 getirdiğini	 belirtmek	 gerekir.	 Bu	
isimlerin	kuruma	taşıdığı	uluslararası	anlayışın	bir	sonucu	olarak	Communication	and	Mass	Media,	
Theoretical	 Perspectives	 in	 Ethnomusicology,	 Comparative	 Studies	 on	 Turkic	Music	 Instruments,	
Critical	 Approaches	 in	 Popular	 Music	 gibi	 dersler	 lisansüstü	 programlara	 dahil	 edilir.	 Böylece	
müzikoloji	 ve	 etnomüzikoloji	 alanındaki	 güncel	 tartışmalar,	 TMDK’daki	 lisansüstü	 eğitim	
vizyonuna	dahil	edilmiş	olur.	

Bu	gelişmelerin	eğitim	ve	öğretim	boyutundaki	etkileşimi	kadar	toplumsal	boyutları	da	2000’li	
yıllardan	 itibaren	 TMDK’nın	 gündeminde	 yer	 eder.	 2000’li	 yılların	 başından	 itibaren	
konservatuara	 müdürlük	 yapan	 isimler,	 kurumun	 sosyal,	 kültürel	 ve	 bilimsel	 çehresini	
zenginleştirecek	birtakım	girişimlerde	bulunmuştur.	Can	Etili	döneminde	(2001-2008)	kurulan	
ve	günümüzde	de	faaliyetlerine	devam	eden	İTÜ	TMDK	Bilimsel	ve	Sanatsal	Etkinlikler	Kurulu	
(BİSED)	 konservatuarın	 vizyonuyla	 paralellik	 gösteren	 birçok	 etkinliğe	 ev	 sahipliği	 yapar.	
Kültür/sanat	üretimlerinin	toplumla	paylaşıldığı,	konservatuardan	mezun	olmadan	önce	alanında	
uzmanlaşacak	 sanatçı	 ve	 akademisyen	 adaylarının	 kendilerini	 ifade	 edebildikleri	 bir	 platform	
olarak	BİSED	etkinlikleri	TMDK	için	büyük	önem	taşır.		

Cihat	 Aşkın’ın	 müdürlük	 görevine	 başladığı	 2008-2009	 yıllarından	 itibaren	 özellikle	 bu	 tür	
sanatsal	ve	bilimsel	hedeflere	yönelik	çalışmalar	hız	kazanır.	Bu	süreçte	okulun	ilk	dönemlerinde	
Nişantaşı	binası	ve	daha	sonra	Maçka’da	hizmet	veren	kütüphane	arşivi,	bugün	“Prof.	Ercümend	
Berker	Kütüphanesi	Arşiv	ve	Dökümantasyon	Merkezi”23	olarak	sistemli	hale	getirilmiş,	lisans	ve	
lisansüstü	 seviyelerde	 yapılan	bilimsel	 araştırmalara	 önemli	 katkılar	 sağlamıştır.	 Bu	dönemde	
çıkarılan	“Porte	Akademik	Müzik	ve	Dans	Araştırmaları	Dergisi”	ve	TMDK	yayınları	da	akademik	
anlamda	 önemli	 gelişmelerdir.	 Yine	 Cihat	 Aşkın	 döneminde,	 kurumun	 icra	 (ses,	 saz	 ve	 dans)	
alanlarında	uluslararası	düzeyde	bir	görünürlüğe	ulaşması	ve	Müzikoloji,	Müzik	Teknolojileri	gibi	
bölümler	etrafında	bilimsel	kimlik	kazanarak	fakülteleşmesi	hedeflenir	(C.	Aşkın,	kişisel	görüşme,	
2021).		

Bu	 dönemde,	 hem	 TMDK	 hem	 de	 MIAM’ın	 yurt	 dışındaki	 konservatuarlarla	 yaptığı	 karşılıklı	
etkinlikler	ve	ERASMUS	programı	gibi	akademik	anlaşmalar	hem	öğrenci	hem	de	eğitimcilerin	
bilimsel	 ve	 sanatsal	 anlamda	 etkileşimci	 ve	 güncel	 diyaloglar	 geliştirmelerine	 olanak	 tanır.	
Uluslararası	alandaki	bu	çalışmaların	yanı	sıra	Türk	müziğinin	geleneksel	yanını	öne	alan	bazı	
çalışmalar	da	TMDK’daki	müzik	eğitiminin	gelişmesine	katkı	sağlar.	Cihat	Aşkın,	ders	planları	ve	

 
22	2008-2009	yıllarında	Prof.	Dr.	Cihat	Aşkın	müdürlük,	Prof.	Şehvar	Beşiroğlu	ve	Doç	Dr.	Belma	Kurtişoğlu	müdür	
yardımcılığı	görevleriyle	yönetimde	yer	alırlar.	
23	İlk	olarak	okulun	kuruluş	yıllarında	Ercümend	Berker’in	ve	ilk	kadroda	yer	alan	isimlerin	girişimleriyle	başlatılan	bu	
süreç,	kütüphanenin	oluşumuna	ve	gelişmesine	katkı	sağlayan	Yalçın	Tura’nın	2001'de	Müdürlük	ve	Bölüm	Başkanlığı	
görevinden	 emekli	 olduğu	 döneme	 kadar	 devam	 etmiştir.	 1987-88	 yılında	 Nişantaşı	 binasındaki	 yangından	 önce	
Maçka’ya	 taşınan	 binanın	 arşivi,	 bu	 sayede	 kurtarılmış	 ve	 2001	 yılına	 kadar	 Müzikoloji	 Bölümü	 Arşivi	 olarak	
Konservatuar	Müdürlüğü'ne	bağlı	halde	çalışmıştır	(Yalçın	Tura	Arşivi,	Kişisel	Notları).	Daha	sonra	İTÜ	Kütüphane	ve	
Dokümantasyon	Daire	Başkanlığı’na	bağlanan	arşiv	Cihat	Aşkın	döneminde	kurulur.	24	Kasım	2009’da	hizmete	giren	
kütüphanenin	adı	önceki	dönemlerde	Kütüphane	Komisyon	Başkanlığı’nı	yürüten	Ş.	 Şehvar	Beşiroğlu’nun	vefatının	
ardından	 Prof.	 Ercümend	 Berker-Ş.	 Şehvar	 Beşiroğlu	 Kütüphanesi,	 Arşiv	 ve	 Dökümantasyon	 Merkezi	 olarak	
değiştirilmiştir	(Şerik,	2019,	s.	418).	
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kredi	sisteminin	yarattığı	zorunluluklar	neticesinde	Türk	müziği	eğitiminde	önemli	bir	yeri	olan	
usta-çırak	 ilişkisinin	 okulun	 eğitim	 anlayışında	 geri	 planda	 kaldığını	 belirtir	 (Kişisel	 görüşme,	
2021).	Aşkın’ın	girişimleriyle	oluşturulan	“Ustalık	Sınıfları”	projesi	kapsamında	büyük	saz	ve	ses	
sanatçıları	konservatuara	davet	edilir.	Böylelikle	öğrenciler	ders	saatleri	dışında,	alanında	uzman	
olan	 icracılardan	 eğitim	 alma	 fırsatı	 yakalarlar.	 Ayrıca	 bu	 dönemde	 konservatuar	 bünyesinde	
çıkan	“Porte	Akademik	Dergi”	ve	TMDK	yayınları	da	akademik	çalışmaların	yansımaları	olarak	
karşımıza	çıkan	üretimlerdir.	

Adnan	Koç’un	müdür,	Serpil	Murtezaoğlu	ve	Cihangir	Terzi’nin	müdür	yardımcısı	olarak	görev	
yaptığı	 dönemde	 ise	 icra	 bölümlerine	 yönelik	 lisansüstü	 programlarında	 önemli	 yapılanmalar	
gerçekleştirilecektir.	 2012-2013	 yılında	 eğitimden	 sorumlu	müdür	 yardımcısının	 oluşturduğu	
Yüksek	Lisans	Yapılandırma	Komisyonu’nun	çalışmaları	sonucunda	Çalgı-Ses	Tezli/Tezsiz	Yüksek	
Lisans	 Programı	 ve	 Geleneksel	 Danslar	 Yüksek	 Tezli/Tezsiz	 Lisans	 Programları	 İTÜ	 Sosyal	
Bilimler	bünyesinde	yer	alan	Performans	Anasanat	Dalı	çatısı	altında	birleştirilir	(Url-3).24	Diğer	
taraftan	bu	dönemde,	Sulukule	Sanat	Akademisi	gibi	özel	kurumlar	ve	güzel	sanatlar	liseleriyle	
TMDK	arasında	bir	etkileşim	alanı	oluşturacak	faaliyetler	gerçekleştirilir	(Görüşme	No.	27).		

2010	 itibariyle	 bugün	 hala	 eğitime	 devam	 eden	 ortaokul	 devresi	 yapılandırılır.	 1997	 yılında	
eğitim	 politikaları	 neticesinde	 eğitimin	 zorunlu	 sekiz	 yıla	 çıkarılması	 sonucunda	 ortaokul	
kademesine	öğrenci	alımı	zorunlu	olarak	durdurulur.25	Bu	anlamda	Çalgı	Bölümü	lise	devresi	için	
okul	bünyesinde	yetişmiş	öğrenci	profilini	sağlayabilmek	adına	2010’da	Milli	Eğitim	Bakanlığı,	
Talim	Terbiye	Kurulu	ve	 ilk	ve	orta	öğretimde	alt	yapısı	olan	Türkiye’deki	 tüm	konservatuvar	
temsilcilerinin	bir	araya	geldiği	iki	yıllık	bir	çalışma	süreci	başlatılır.	Cihangir	Terzi’nin,	İTÜ	TMDK	
adına	katıldığı	ve	öncülük	ettiği	çalışmaların	sonucunda	“Yükseköğretim	Kurumlarına	Bağlı	İlk	ve	
Ortaöğretim	Ortak	Yönetmeliği	çerçevesinde	E-Okul	sistemine	tabi	İTÜ	TMDK	Müzik	Ortaokulu	
ve	İTÜ	TMDK	Müzik	ve	Sahne	Sanatları	Lisesi”	kurulur	(Url-3).	

2012-2013	yıllarından	itibaren	kurum	dışından	da	çalgı	lisans	devresine	öğrenci	kabul	edilmeye	
başlanır.	Bu	 süreçte	TMDK’nın	öncelikli	 hedefi,	 Türk	müziğinin	MEB'e	bağlı	 devlet	 okullarının	
ders	 planlarında	 daha	 geniş	 bir	 etkinlik	 alanı	 elde	 etmektir.	 Çünkü,	 konservatuvarda	 çalgı	
eğitimine	 olan	 talebin	 azalmasına	 bağlı	 olarak	 yetişen	 öğrenci	 sayısı	 da	 azalmıştır.	 Lise	 ve	
üniversite	devresinde	yetiştirilmesi	planlanan	nitelikli	Türk	müziği	icracılarının	erken	yaşlarda	
alması	gereken	eğitimin	eksikliği	de	gün	geçtikçe	belirgin	hale	gelir.	Bu	durumdan	ötürü	Prof.	
Adnan	Koç	ve	Prof.	Cihangir	Terzi	yönetiminde	İTÜ	TMDK,	bir	misyon	olarak	Türk	müziğinde	iyi	
icracıların	 yetiştirilebilmesi	 için	 MEB	 ortaokullarına	 destek	 vermek	 ve	 eğitimde	 görünen	
boşluğun	bu	yolla	giderilmesini	amaçlamıştır	(Görüşme	No.	27).		

2000’lerde	TMDK	ekolü,	eğitim	planları	ve	dönüşüm	

Türkiye'de	müzik	eğitiminin	ve	bu	doğrultuda	yapılan	kurumsal	açılımların	2000’li	yıllara	kadar,	
“Batıcı/sentezci”	ve	“gelenekçi/liberal”	kültür	politikalarının	etkisi	altında	olduğunu	görüyoruz	
(Akkaş,	 2015,	 s.	 348).	 Bu	 tür	 kutuplaşmalar,	 eğitimde	 Türk	müziği	 ve	 Batı	müziği	 alanlarının	
birkaç	 istisna	 dışında	 farklı	 kurum	 çatısı	 altında,	 birbirlerinden	 bağımsız	 bir	 şekilde	
yapılanmalarına	neden	olmuştur.	Diğer	yandan	bu	müzik	dalları	içerisinde,	resmi	anlamda	eğitimi	
göz	ardı	edilen	alan,	daha	ziyade	Türk	müziğidir.	Buna	rağmen	TMDK,	tüm	bu	alanları	bir	araya	
getirmeyi	 amaçlayan	 bir	 kurum	 olarak,	 kuruluşundan	 itibaren	 müzik	 eğitiminde	 bir	 ekol	
yaratmayı	 başarmıştır.	 Zaman	 içerisinde	 hükümetlerin	 aldığı	 tedbir	 ve	 kararlar	 da	 değişmeye	
başlamış,	TMDK’nın	bu	ideallerini	destekler	duruma	gelmiştir.	Özellikle	2000’li	yıllara	doğru	milli	
kültürün	yerel	 ve	 evrensel	düzeylerde	kuvvetlendirilmesi	 fikri	 ön	plana	 çıkmış,	Avrupa	Birliği	

 
24	1986	yılında	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü’ne	(SBE)	bağlı	olarak	oluşturulan	TSM	ve	THM	Yüksek	Lisans	programlarına	
1988	yılında	Sanatta	Yeterlilik	programları	da	eklenir.	2001’deki	yeniden	yapılanma	sürecinde	mevcut	tüm	bölümler	
Türk	Müziği	Yüksek	Lisans	Programı	altında	toplanır.	Enstitüye	bağlı	Müzikoloji	ve	Müzik	Teorisi	anabilim	dalı	2002	
yılında	 kurulur.	 Müzikoloji	 ve	 Müzik	 teorisi	 doktora	 programı	 ise	 2002-2003	 döneminde	 eğitim-öğretime	 başlar	
(Çolakoğlu	Sarı,	2015,	s.	61;	Url-4).		
25	1997	yılında	8	yıllık	kesintisiz	zorunlu	eğitim	başlar.	1739	sayılı	yasa	ve	18	Ağustos	1997	tarihinde	Resmi	Gazete'de	
yayınlanan	4306	sayılı	kanunla	sekiz	yıla	çıkarılır	(bkz.	Url-5).	
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Uyum	 Süreci’ne	 yaklaşılan	 bir	 zaman	 diliminde	 ulusal	 sınırları	 aşması	 beklenen	milli	müziğin	
yıldan	yıla	desteklendiği	kültürel	politikaları	izlenmeye	başlanmıştır	(Akkaş,	2015,	s.	356-359).		

2000’ler,	TMDK’nın	üniversiteye	entegre	olmak	adına	ciddi	atılımlarda	bulunduğu	bir	sürecin	de	
başlangıcıdır	 ve	 bu	 dönemde	 İTÜ	 rektörlük	 görevini	 yürüten	 Gülsün	 Sağlamer’in	 kurumun	
geleceğini	 belirleyen	 önemli	 tasarrufları	 olacaktır.26	 Bunlardan	 en	 önemlisi,	 1996	 yılında	
üniversite	bazında	geçiş	yapılan	online/otomasyon	sisteme	2000’lerden	sonra	konservatuvarın	
da	 dahil	 olmasıdır.	 Konservatuvarın	 hem	 eğitimcileri	 hem	 de	 yönetiminin	 yabancı	 olduğu	
akreditasyon	 sistemi,	 otomasyon	 gibi	 teknik	 konular,	 ders	 kitabı	 ve	 çalışma	materyalleri	 gibi	
temel	eğitim	kaynaklarının	düzenlenmesi	hususu,	kurumun	öncelikli	gündemi	haline	gelir.	Daha	
önce	mevcut	olmayan	ders	kodları,	krediler,	İngilizce	ve	Türkçe	iki	ayrı	dilde	hazırlanmış	planları,	
yine	bu	dönemde	tamamlanır	ve	tüm	veriler,	otomasyon	sistemine	aktarılır	(Görüşme	No.	27).27		

2000’li	 yılların	 başına	 gelindiğinde	 TMDK	 gündemini	 belirleyen	 önemli	 bir	 diğer	 konu,	
öğretmenlik	hakkı	sağlayan	 formasyon	derslerinin	kaldırılmasıdır.	1976’dan	1995	yılına	kadar	
ders	planlarında	 “Pedagoji”	 olarak	belirtilen	 formasyon	dersleri,	 1997’den	 itibaren	kaldırılır.28	
Aynı	 dönemde	 üniversitenin	 bölümler	 düzeyinde	 yapmak	 istediği	 yapılandırmalar	 sonucunda	
ismi,	kurumun	sağladığı	eğitimin	uygulanabilirliği	ve	işlevselliğinin	sorgulandığı	Temel	Bilimler,	
Türk	Halk	Oyunları	ve	Çalgı	Yapım	bölümünün	kapatılması,	lise	ve	ortaokulun	ise	konservatuar	
bünyesinden	tamamen	çıkarılması	konuları	gündeme	gelir.	Yapılan	çeşitli	görüşmelerde,	o	dönem	
konservatuar	yönetiminin	kurumsal	bir	refleksle	bu	bölümlerin	kapatılmasını	önlemeye	yönelik	
çözümler	geliştirme	çabasında	olduğu	anlaşılmaktadır.	Sonuç	olarak	Temel	Bilimler	bölümü	adına	
bu	 problem	 2001’den	 önce	 bölümlerin	 kendi	 bünyesinde	 servis	 ettiği	Müzik	 Teorisi	 dersinin	
Temel	Bilimler	bölümünün	sorumluluğuna	verilmesi	kararı	ile	çözülür.29	Bunun	yanı	sıra	okulun	
yönetim	 kurulunun	 kendi	 bünyesinde	 ve	 daha	 sonra	 üniversiteyle	 yaptığı	 ortak	 görüşmeler	
sonucunda	Ses	Kayıtları	ve	Çalgı	Yapım	programları,	Müzik	Teknolojileri	çatısı	altında	birleştirilir;	
daha	sonra	Çalgı	Eğitim	bölümünün	adı	YÖK’e	ilişkin	bölüm	tanımlaması	problemleri	nedeniyle	
Çalgı	Bölümü	olarak	değiştirilir.	Bu	şekilde	mezunların	özlük	haklarının	da	korunması	sağlanmış	
olur	(Görüşme	No.	27).30		

Bölüm	yapılanmaları,	otomasyon	sistemi	ve	ders	kodları,	krediler	vb.	bütün	bu	konulara	ilişkin	
düzenlemelerle	birlikte	ders	planlarının	içeriğinde	de	önemli	bir	dönüşüm	başlamıştır.	Öncelikle	
2000’li	 yıllarda	 ders	 planlarının	 önceki	 yıllara	 göre	 daha	 kısa	 aralıklarla	 değiştirildiği	

 
26	2001’de	Can	Etili	Ökten	ile	birlikte	müdür	yardımcıları	Cihangir	Terzi,	San.	Öğr	Gör.	Leyla	Küreli	yönetimde	göreve	
getirilmiştir.	Gülsün	Sağlamer’in	rektörlüğü	sırasında	bu	ekip	TMDK’nın	üniversiteye	entegrasyonu,	ders	planları	ve	
müfredatların	İngilizce	dersler	ile	desteklenerek	bilimsel	faaliyetler	için	geniş	bir	alan	yaratabilmesi	adına	üniversite	
yönetimiyle	işbirliği	içerisinde	çalışmıştır	(Görüşme	No.	27).		
27	Yine	üniversiteye	entegrasyon	sürecinin	bir	parçası	olarak	bilimsel	çıktıları	açısından	dönemin	önemli	iki	mevzusu	
daha	 vardır.	 Birincisi,	 öğrencilere	mezuniyet	 diplomasının	 verilmesinin	 kararlaştırılmasıdır.	 25	 yıl	 sonra	 dönemin	
kültür	 bakanı	 Erkan	Mumcu’ya	 imzalatılan	 diplomalar	 2003’te	 özel	 bir	 törenle	 tüm	mezun	 öğrencilere	 verilmiştir.	
Dönemin	temel	başka	bir	mücadelesi	ise	eğitimin	mekansallığı	ile	ilişkidir.	Cihangir	Terzi,	derslerin	yapıldığı	alanlar,	
yatakhane,	 kantin	 vs.	 gibi	 temel	 ihtiyaçlar	 anlamında	 dönemin	 konservatuar	 müdürü	 Can	 Etili’nin	 ve	 üniversite	
yönetiminin	uyumlu	bir	çalışma	içerisinde	olduğunu	belirtir	(Görüşme	No.	27).	
28	Pedagojik	formasyonla	ilgili	yaşanan	problemler	90’lı	yıllar	öncesinde	de	karşımıza	çıkar.	1983	tarihli	Musiki	ve	Nota	
Dergisi’nde	 yayımlanan	 “Müzik	Dersleri	 Boş	Geçiyor	Ama	Konservatuar	Mezunları	Öğretmen	Olamıyor”	 başlıklı	 bir	
yazıda,	 öğretmenlik	 hakkının	 konservatuar	 öğrencilerinden	 alınması	 eleştirilir	 ve	 bu	 yanlışın	 hemen	 düzeltilmesi	
önerilir	(Nisan	1983,	sayı	4).	Dergide	verilen	bilgiden	yola	çıkarak	formasyon	konusunun	kurumun	erken	tarihinde	de	
dönem	 dönem	 bir	 problem	 teşkil	 ettiğini	 söyleyebiliriz.	 Nitekim	 Lale	 Sezer,	 YÖK’e	 bağlanma	 sürecinde	 Türk	 Halk	
Oyunları	ve	Çalgı	Yapım	bölümlerinin	o	dönemlerde	formasyona	başvurmak	için	kredi	problemi	yaşadığını,	formasyon	
hakkını	koruyabilmek	için	de	solfej	derslerinin	kredileri	arttırıldığını	söyler	(L.	Sezer,	kişisel	görüşme,	7	Şubat	2021).	
29	Formasyon	konusu	devam	eden	yıllarda	tekrar	gündeme	gelir.	Konservatuar	müdürlüğüne	Cihat	Aşkın’ın	getirildiği	
2010	yılında,	öğrenciler	ve	yönetim	arasında	bu	konuya	dair	bazı	görüşmeler	yapılır.	Öğrencilerin	talepleri,	öğretmenlik	
hakkının	 yalnızca	 eğitim	 fakültelerine	 tanınacağını	 öngören	 YÖK	 kararı	 nedeniyle	 karşılıksız	 kalır	 ve	 konservatuar	
öğrencileri	bu	dönemde	formasyon	eğitimini,	bu	eğitimi	veren	başka	eğitim	kurumlarına	özel	başvuru	yaparak	almak	
zorunda	kalırlar.		
30Bu	yıllarda	üniversite	politikalarının	bir	yansıması	olarak,	2001	yılında	Resmi	Gazete’de	çıkan	bir	yazı	ile	TMDK’nın	
kurulmasında	emeği	geçen	ve	uzun	yıllar	eğitimcilik	yapmış,	belli	bir	yaşı	geçen	Yücel	Paşmakçı,	Erol	Deran,	Mutlu	
Torun,	 Cahit	Atasoy,	Necdet	Varol	 gibi	 çok	 sayıda	 sanatçı-öğretmenlerin	 emekliye	 ayrılmasına	 karar	 verilmiştir	 (C.	
Terzi,	kişisel	görüşme,	4	Mart	2021).		
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gözlenmektedir.	Güncellemelerdeki	bu	 sıklık,	TMDK’nın	üniversitedeki	 sistemsel	değişikliklere	
uyum	 sağlama	 sürecinin	 en	 önemli	 göstergesidir	 (bkz.	 Tablo-3).	 Bu	 değişim	periyotları	 2005-
2006	Güz	Dönemi	Öncesi	ve	Sonrası,	2010-2011	Güz	Dönemi	Öncesi	ve	Sonrası,	2012-2013	Güz	
Dönemi	Öncesi	ve	Sonrası	ve	2020-2021	Güz	Dönemi	Sonrasında	gerçekleşir.	Örneğin,	1995-1996	
döneminde	oluşturulan	ders	planları,	devam	eden	on	yıl	boyunca	geçerliliğini	korumasına	rağmen	
2005-2006	döneminde	Temel	Bilimler,	Kompozisyon,	Müzikoloji	Türk	Halk	Oyunları	bölümleri	
için	güz	dönemi	öncesi	ve	sonrası	olmak	üzere	tekrar	yapılandırılmıştır.		

Tablo-3:	2000	Sonrası	Ders	Planlarının	Değişim	Sıklığı	

2005-2006	 Güz	
Dönemi	 Öncesi	 ve	
Sonrası	

2010-2011	 Güz	
Dönemi	Öncesi	

2010-2011	 Güz	
Dönemi	 Öncesi	 ve	
Sonrası	

2012-2013	 Güz	
Dönemi	 Öncesi	 ve	
Sonrası	

2020-2021	 Güz	
Dönemi	Sonrası	

Temel	Bilimler	 	 Müzik	Teorisi	 Ses	Eğitimi	 Çalgı	Eğitimi	

Kompozisyon	 Çalgı	 Çalgı	 Kompozisyon	 Bestecilik	

Müzikoloji	 	Müzikoloji	 Müzikoloji	 Müzikoloji		
%100	(İngilizce)	

	

Türk	Halk	Oyunları	 Türk	Halk	Oyunları	 Türk	Halk	Oyunları	 Müzik	Teknolojileri	 	Müzik	Teknolojisi	

		 		 		 Türk	Halk	Oyunları	 		

2000’li	 yılların	 ders	 planlarında	 bölümler	 bazında	 da	 bazı	 önemli	 düzenlemeler	 yapılmıştır.	
Metnin	ilerleyen	kısımlarında	bahsi	geçecek	olan	bu	değişimlerin	anlaşılabilir	olması	için	derslere	
dair	bazı	 temel	bilgileri	açıklamak,	önem	arz	etmektedir.	Öncelikle,	Ses	Eğitimi	Bölümü,	2012-
2013	Güz	Dönemi	öncesinde	THM-TSM	olarak	ana	sanat	dallarına	ayrılmışken,	2012-2013	Güz	
Dönemi	sonrası	ders	planlarında	ise	bu	iki	alan	birleştirilir	ve	ders	planlarına	Temel	Meslek	ve	
Meslek	Tasarımı	ders	paketleri	olarak	eklenir.	Bu	sayede	THM-TSM	branşındaki	alan	derslerinin	
seçimi,	paket	içerisinde	hazırlanan	derslerle	servis	edilmiştir.	Aynı	sistem	Müzik	Teknolojileri31	
Bölümü’nde	 de	 uygulanır.	 2012-2013	 Güz	 Dönemi	 öncesi	 programında	 Mızraplı	 Çalgılar,	 Ses	
Kayıtları	ve	Yaylı	Çalgılar	Ana	Sanat	dalı	olarak	belirtilen	ders	planları,	2012-2013	Güz	dönemi	
sonrasında	tek	bir	plan	içerisinde	yapılandırılır.	Ders	planında	belirtilen	Stüdyo,	Meslek	Teknolojisi	
ders	isimleri	sayesinde,	ilgili	alana	ait	dersler	bu	paketin	içinden	seçilebilmektedir.		

Her	bölüm	özelinde	ders	planında	gözlemlenen	değişimler	değerlendirilirse,	Temel	Bilimler’e	ait	
planda	 en	 belirgin	 farklılık,	 bu	 zamana	 kadar	 saat-kredi	 bazında	 en	 geniş	 yeri	 kaplayan	Türk	
Müziği,	 Solfej	 ve	 Nazariyatı,	 Batı	 Müziği	 Solfej	 ve	 Nazariyatı	 ve	 Çalgı	 derslerinin	 saatlerindeki	
azalmadır.	1995-1996	dönemi	ders	planlarında	TSM-Batı	Solfej	ve	Nazariyatı	dersleri	hazırlıkla	
birlikte	 beş	 yıl	 boyunca	 devam	 ederken,	 2005-2006	 ders	 planlarında	 iki	 yıla	 (dört	 yarıyıl)	
düşürülür.	 Türk	 Müziği-Batı	 Müziği	 Solfej	 ve	 Nazariyatı	 dersleri,	 1995-1996	 yılı	 planlarında	
toplamda	 52	 krediyken	 bu	 dönemde	 16	 krediye	 düşürülür.	 Batı	 Müziği	 Solfej	 ve	 Nazariyatı	
dersinin	 ismi	Temel	Müzik	 Solfej	 ve	 Teorisi	olarak	 değiştirilir.	Çalgı	 dersleri	 1995-1996	Temel	
Bilimler	ders	planlarında	beş	yıllık	program	ve	40	kredilik	bir	yoğunluğa	sahipken,	2005-2006	
ders	planlarında	üç	buçuk	yıllık	program	ve	7	kredi	olarak	belirlenir	(bkz.	Tablo-4,	5,	6).	

Tablo-4:	1995-1996	Dönemi	Kredi	Dağılımları	

	
 

31	2020-2021	Güz	dönemi	sonrası	ders	planlarında	bölüm	Müzik	Teknolojisi	olarak	adlandırılır.	Ders	planlarının	içerik	
özelliği	aynı	şekilde	devam	eder.		
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Tablo-5:	2005-2006	Dönemi	Kredi	Dağılımı	

	
Tablo-6:	2005-2006	Dönemi	Kredi	Dağılımı	

	

1995-1996	 dönemi	 ile	 karşılaştırıldığında,	 2005-2006	 planlarında	Meslek	 Çalgısı	 ve	Repertuar	
derslerinin	 kredi	 yoğunluğunun	 bütün	 bölümler	 bazında	 azaldığını,	 Üslup	 ve	 Repertuar	 ders	
isminin	ise	Repertuar	Bilgisi	(THM-TSM)	olarak	değiştiğini	görüyoruz.	Bunun	yanı	sıra	yine	1995-
1996	 yıllarında	 Piyano	 dersi	 sadece	 Kompozisyon	 bölümü	 planında	 mevcutken	 2005-2006	
yıllarında	bu	ders,	Türk	Halk	Oyunları	hariç	tüm	bölümlerin	aldığı	ortak	bir	çalgı	dersi	haline	gelir.	
Piyano	derslerinin	dört	dönem	1	kredi	olarak	tüm	bölümlerinin	eğitim	planlarına	dahil	edilmesi,	
asgari	düzeyde	de	olsa	Batı	müziği	teorisinin	öğretilmesinin	hedeflendiğini	gösterir.	1995-1996	
döneminde	 Zorunlu	 Seçmeli	 olarak	 belirtilen	 dersler	 2005-2006	 döneminde	 kaldırılır	 ve	 bu	
derslerin	 yerine	 beşinci	 yarıyıldan	 sonra	 ‘MT’	 ve	 ‘ITB’32	 kodlu	 ders	 paketleri	 yerleştirilir.	 Bu	
paketlerden	 MT’nin	 içeriği,	 her	 bölümün	 kendi	 eğitim	 anlayışı	 ve	 ihtiyaçlarına	 yönelik	
hazırlanmıştır.	 Bu	 pakette	 bir	 öğrencinin	 iki	 yıllık	 ön	 lisans	 eğitiminden	 sonra	 uzmanlaşmak	
istediği	alana	göre	seçebileceği	dersler	yer	alır	(bkz.	Tablo-7).	

Tablo-7:	5.	Yarıyıl	Seçmeli	Dersler	Paketi	

	

	

	
Türk	Halk	Oyunları	bölümü	planları	da	2005-2006	yılları	itibariyle	önemli	bir	yapılanmaya	girer.	
Bu	dönemde	nazariyat	derslerinin	kredi	yoğunluğu	azalır,	Üslup	Repertuar	dersleri	ise	planlardan	
tamamen	 çıkarılacaktır.	 Bütün	 bölümlerin	 aldığı	 havuz	 derslerinin	 kredilerinde	 ve	 müzik	
derslerinde	azalma	olurken	alan	derslerinin	ön	planda	olduğu	görülmektedir	(bkz.	Tablo-8).		
	

	

	

	

 
32	ITB	İnsan	Toplum	Bilimleri	isimlerin	kısaltması	olarak	kodlanmıştır.	Seçime	bağlı	ders	ismi	MT	olarak	kodlanmıştır.	
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Tablo-8:	Halk	Oyunları	Bölümü	Alan	Dersleri	

	

	

	
Bu	dönemdeki	önemli	hususlardan	birisi	de	Türk	Halk	Oyunları	bölümünde	öğretilen	dansların	
bölgelere	göre	çeşitliliğinin	artmasıdır.	Beşinci	yarıyıldan	sonraki	seçmeli	ders	paketinde	dahil	
edilen	 bu	 dersler	 bölümün	 bölgesel	 danslarda	 uzmanlaşan	 bir	 öğrenci	 profili	 yaratmaya	
odaklandığını	gösteriyor	(bkz.	Tablo-9).		

Tablo-9:	Türk	Halk	Oyunları	Bölümü	5.	Yarıyıl	Seçmeli	Dersler	

	
Diğer	taraftan	2005-2006	yılı	ders	planında	yer	alan	yedinci	yarıyıl	seçmeli	paketi	ise	bölümün,	
kendi	 coğrafyasına	 ait	 dans	 ve	 oyun	 kültürleri	 kadar	 uluslararası	 “performans”	 alanında	 da	
uzmanlaşma	imkânını	sunduğuna	işaret	eder	(bkz.	Tablo-10).	

Tablo-10:	2005-2006	Dönemi	Türk	Halk	Oyunları	Bölümü	7.	Yarıyıl	Seçmeli	Dersler	

	

Daha	önce	de	belirtildiği	gibi,	1980’lere	kadar	icra	merkezli	bir	vizyonu	benimseyen	TMDK,	80’li	
yıllardan	itibaren	akademik	yönelimleri	de	kurum	kimliğinin	bir	parçası	haline	getirmeyi	hedefler	
ancak	bu	hedefin	tam	anlamıyla	gerçekleştirilmesi,	2000’li	yıllarda	mümkün	olur.	

2000’lerden	itibaren	kurumda	disiplinler	arası	bir	anlayışın	yerleştiğini	ve	akademik	çalışmaların	
arttığını	özellikle	Müzikoloji	bölümündeki	çalışmalar	üzerinden	gözlemleyebiliriz.	Bu	dönemde	
Müzikoloji’nin	 çehresi	 Şehvar	 Beşiroğlu’nun	 bölüm	 başkanlığına	 atanmasıyla	 fark	 edilir	 bir	
biçimde	 değişir.	 Yeni	 dönemde	 bölümün	 kapsamı,	 2000’li	 yılların	 ruhunu	 her	 yanıyla	 temsil	
edecek	şekilde,	yerel	kültürün	yanı	sıra	dünya	kültürleri	ile	ilişkili	dersleri	ve	dil	paketlerini	de	
içine	 alarak	 genişletilmiştir.	 Tarihsel	 müzikoloji	 çalışmalarını	 merkeze	 alan	 ilk	 dönem	 eğitim	
anlayışı,	 antropolojik	 ve	 sosyolojik	 eğilimleri	 de	 kapsayan	 çok	 yönlü	 bir	 yaklaşıma	 doğru	
dönüşmüştür.	Bu	disiplinler	arası	anlayışın	etkisiyle	çeşitlenen	dersler	sayesinde	öğrenciler	belli	
bir	dönemden	sonra	ilgilerine	uygun	alanlara	yönelebilirler	(bkz.	Tablo-11).	

Tablo-11:	Müzikoloji	Bölümü	Eğitim	Planlarına	Dair	Ders	Örnekleri	
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Bölümün	genişleyen	vizyonunun	etkisiyle	bu	dönemde	çok	kültürlü	ve	çok	disiplinli	çalışmalara	
yönelimler	 artar.	 Bu	 aynı	 zamanda	 Müzikoloji	 bölümü	 özelinde	 TMDK’nın	 eğitim	 anlayışının	
uluslararası	 çerçeveye	 taşıdığının	 da	 bir	 göstergesidir.	 Gerek	 ulus	 aşırı	 araştırmaların	
yapılabilmesi	 gerekse	 dünyadaki	 çalışmaların	 takip	 edilebilmesi	 için	 dil	 yeterliliği	 ihtiyacı	
gündeme	gelir.	Bu	nedenle,	ilgili	olduğu	düşünülen	dil	paketleri	ders	programlarına	dahil	edilir	
(bkz.	Tablo-12).	

Tablo-12:	Müzikoloji	Bölümü	Seçmeli	Dil	Paketinde	Yer	Alan	Dersler	

	
2000’lerin	 ilk	 yıllarında	 gerçekleştirilen	 ilk	 önemli	 düzenlemelerin	 ardından	 2009-2010	
döneminde	 bölümler	 ve	 mevcut	 eğitim	 planları	 üzerinde	 bir	 düzenleme	 yapma	 fikri	 yeniden	
gündeme	gelir.	Öncelikle,	okulun	kuruluşundan	bu	yana	var	olan	Temel	Bilimler	bölümünün	adı,	
Müzik	Teorisi	olarak	değiştirilir.	Bölüm	adının	değişmesiyle	birlikte	eğitim	planlarında	yer	alan	
çoğu	dersin	de	tarihsel,	teorik	ve	uygulamalı	yönlere	odaklı	bir	içerik	kazandığını	görebiliriz.	Bir	
başka	değişim	ise	Türk	Müziği	Solfej	ve	Temel	Müzik	Solfej	ve	Teorisi	derslerinin	isimlerinin	Makam	
Teorisi	ve	Müzik	Teorisi	olarak	değiştirilmesidir	(bkz.	Tablo-13).		

Tablo.13:	Değiştirilen	Ders	İsimlerinin	Plandaki	Görünüşü	

	
2010	 ve	 sonrasında	 başlayan	 yeni	 süreç	 itibariyle	 ders	 planlarına	 tüm	 bölümler	 bazında	
uzmanlaşmanın	ön	planda	olduğu	bir	anlayışın	yansıtıldığını	söylemek	yanlış	olmaz.	Bu	durumun	
dersler	üzerindeki	yansımasına	örnek	olarak	o	güne	kadar	genel	bir	kapsamla	Müzik	Tarihi	olarak	
okutulan	dersin	“17.	yy	Osmanlı	Müziği”,	“Caz	Müziği”	gibi	özel	alanlara	ayrılması	gösterilebilir.	
Diğer	 taraftan	 Ses	 Eğitimi	 ders	 planlarına	 dahil	 edilen	 Yorum,	 Ses	 Tekniği	 ve	 Egzersiz;	 Halk	
Oyunları	bölümün	planlarına	dahil	edilen	Hareket	Anatomisi,	Kondisyon	ve	Esneme	gibi	dersler	üst	
düzey	teknik	yeterlik	kazandırarak	branşlaşmanın	hedeflendiğine	işaret	eden	örneklerdir	(bkz.	
Tablo-14).	

Tablo-14:	2010-2011	Güz	Dönemi	Derslerine	Örnek	

	

	

	

	

	
Diğer	bölümler	gibi	Müzik	Teorisi	bölümü	ders	planlarında	kendi	alanına	hizmet	eden	dersler	
doğrultusunda	teori	alanında	uzmanlaştırmayı	hedefleyen	bir	vizyon	sunsa	da	öğrenci	ve	mezun	
profilinin	daha	çok	performansa	odaklı	bir	mesleki	yönelim	 tercihi	yaptığını	görüyoruz.	Bu	da	
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bölümün	kuruluş	vizyon	ve	eğitim	anlayışının	2010	yılı	 ve	 sonrasında	da	etkisini	koruduğunu	
gösteriyor.	

Eğitim	 planlarında	 her	 dönem	 mevcut	 bulunan	 nazariyat	 derslerinin	 2005	 yılı	 itibariyle	
yoğunluğunun	azalmaya	başladığını	ve	bu	durumun	birincil	nedeninin	aynı	yıllarda	her	bölümün	
kendi	 alan	 derslerine	 öncelik	 vermesi	 olduğunu	 görüyoruz.	 Buna	 rağmen	 Müzik	 Teorisi	
bölümünün	 2010-2011	 güz	 dönemi	 sonrası	 programında	 teorik	 derslerin	 eskisi	 kadar	 yoğun	
olduğu	gözlenmektedir.	Bölümde	ilk	dört	dönem	Makam	Teorisi	ve	Müzik	Teorisi,	sonrasında	ise	
İleri	 Makam-Müzik	 Teorisi	 olarak	 teori	 dersleri	 okutulmaktadır.	 Diğer	 taraftan	 dört	 dönemlik	
sürelerle	hazırlanmış	Teori	Uygulama	ve	Müzik	Teorileri	Tarihi	dersleri,	bölümün	kendi	hedefleri	
doğrultusunda	teori	alanında	donanımlı	bireyler	yetiştirmeye	odaklandığını	göstermektedir	(bkz.	
Tablo-15).		

Tablo-15:	2010-2011	Güz	Dönemi	Sonrası	Müzik	Teorisi	Programı	

	
Bologna	Süreci’nde	teori	ya	da	eski	adıyla	nazariyat	dersleri	zorunlu	ve	ortak	havuz	dersi	olarak	
Müzik	 Teorisi	 bölümü	 bünyesinde	 servis	 edilmeye	 devam	 etmiştir.	 Farklı	 bölümlerden	 gelen	
öğrencilerin	 hazır	 bulunuşluk	 seviyeleri	 arasındaki	 farklılıklar,	 bu	 derslerin	 bir	 havuzda	
verilmesini	ve	dersin	hedeflerinin	gerçekleşmesini	zorlayan	bir	durumdur.	Örneğin,	Türk	Halk	
Oyunları	 bölümü	 ile	 Bestecilik	 veya	 Müzik	 Teorileri	 bölümü	 öğrencilerinin	 potansiyeli	 ve	
donanımları	 arasında	 fark	 vardır.	Dolayısıyla	 teori	 derslerinin	 ortak	havuz	dersi	 olarak	 servis	
edilmesi,	öğrencilerin	derslere	uyum	sağlayabilmesi	ve	gelişimleri	açısından	çözülmesi	gereken	
önemli	 bir	 problem	 haline	 gelebilmektedir.	 Bahsi	 geçen	 duruma	 bir	 çözüm	 olarak	 Türk	 Halk	
Oyunları	 bölümü,	 2012-2013	döneminde	 havuz	 dersi	 uygulamasından	 çıkarak	 teori	 derslerini	
ayrı	bir	kod	 ile	bölüm	özelinde	açar.	Dört	dönem	boyunca	verilen	dersin	üçüncü	ve	dördüncü	
dönemlerinde	 halk	müziği	 ağırlıklı	 bir	 repertuar	 içeriği	 yapılandırılır.	 Bölümün	 geliştirdiği	 bu	
özerk	uygulama,	kendi	ihtiyaçlarını	karşılayan	daha	uygun	bir	ders	içeriğinin	oluşmasına	imkân	
tanımıştır	(E.	Uzunkaya,	kişisel	görüşme,	27	Şubat	2021).		

Planlarda	beliren	yıllık	ders	ve	kredi	dağılımları	incelendiğinde,	bazı	bölümlerin	havuz	derslerinin	
sahip	 olduğu	 kredi-saat	 yoğunluklarının,	 bazılarında	 ise	 uygulamalı	 derslerin	 saat	 ve	 kredi	
açısından	geri	planda	bırakıldığını	gözlemleyebiliyoruz.	Özellikle	2012-2013	Güz	Dönemi	sonrası	
planlarında	havuz	derslerinin	kredi/saat	yoğunluklarının	bazı	bölümlerde	alan	derslerinden	fazla	
olduğu	 anlaşılıyor.	 Halbuki	 alan	 dersleri,	 özellikle	 uygulamaya	 dayalı	 bölümlerde	 uzmanlık	
kazanılması	için	oldukça	önemlidir.	Haşim	Açanal,	Müzik	Teknolojileri	bölümünde	müzik	teorisi	
derslerinin	 alan	 derslerinden	 daha	 fazla	 ağırlığa	 sahip	 olduğunu,	 bu	 durumun	mesleki	 açıdan	
uzmanlaşmayı	etkileyen	olumsuz	sonuç	yarattığını	aktarır	(Kişisel	görüşme,	27	Şubat	2021).	Her	
ne	kadar	ders	sayısı	fazla	görünse	de	uygulamaya	dayalı	derslerin	kredi/ders	oranındaki	azlık,	bu	
nedenin	oluşmasına	yol	açar	(bkz.	Tablo-16).	

Tablo-16:	Müzik	Teknolojileri	(Çalgı	Yapım	Bölümü)	Örnek	Ders	Programı	
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Örneğin	Çalgı	Yapım	bölümü	incelendiğinde,	bir	dönem	boyunca	enstrüman	yapımı	için	ayrılan	
toplam	ders	saatinin	azlığı	ve	öğrencinin	atölye	dışında	çalgısı	üzerinde	çalışmasının	yasak	oluşu33	
mesleki	 yeterliliğin	 kazanılmasında	 büyük	 bir	 eksiklik	 olarak	 görülebilir.	 Bu	 noktada	 teori	
derslerinin	bölümler	bazında	ders	yoğunluğunun	tekrar	gözden	geçirilmesi	branşlaşma	açısından	
büyük	 önem	 taşır.	 Benzer	 bir	 problem	 Türk	 Halk	 Oyunları	 bölümü	 için	 de	 söz	 konusudur.	
Bölümde	 ilk	dört	dönem	alınan	Türkçe,	 İngilizce,	Bilgisayar	 ve	devam	eden	dönemlerdeki	 ITB,	
Atatürk	İlke	ve	İnkılâp	Tarihi	gibi	havuz	derslerinin	yoğunluğu,	alan	dersleri	için	kalan	kredi	ve	
ders	saatlerinin	oldukça	sınırlandırılmasına	neden	olmaktadır.34		

Havuz	ve	alan	dersleri	arasındaki	bu	tür	dağılım	eşitsizliklerinin	yanı	sıra	bu	iki	ders	grubunun	
bir	 bölümün	 ders	 programında	 bir	 araya	 getirilmesi,	 bazı	 dönemler	 için	 ders	 yığılmaların	
oluşmasına	neden	olur.	Bunun	bir	sonucu	olarak	özellikle	bütün	bölümlerin	planlarında	beşinci	
ve	altıncı	dönemlerde	öğrencilerin	aldıkları	ders	sayısı	10’u	bulur.	Ders	sayısının	fazlalığı,	bölüm	
derslerinin	 kredi	 ve	 ders	 saatinin	 düşük	 olması	 öğrenci	 ve	 hocalar	 açısından	 süreç	 takibini	
zorlaştırır	(bkz.	Tablo-17).	

Tablo-17:	Türk	Halk	Oyunları	Bölümü	6.	Yarıyıl	Ders	İsimleri	ve	Kredi-Ders	Saati	Oranları	

	
2010-2011	 güz	 dönemi	 sonrası	 ders	 planlarında	Müzik	 Teorisi	 programında	 1.	 yarıyılda	 9,	 2.	
yarıyılda	8,	3.	ve	4.	yarıyılda	9,	5.	ve	6.	yarıyılda	10,	7.	ve	8.	yarıyıllarda	ise	9	ders	alınması	gerekir.	
Aynı	şekilde	Kompozisyon	bölümünde	ise	ilk	dönem	10,	ikinci	dönem	9,	5.	ve	6.	yarıyıllar	da	ise	
11	ders	planda	yer	alır	(bkz.	Tablo-18).	

 
33	Yazılı	bir	karar	olarak	uygulanmasa	da	çalgı	yapım	aşamasında	makina	gerektiren	durumlar	için	güvenlik	nedeniyle	
bir	 hocanın	 eşlik	 etmesi	 kuralının	 olduğu	 anlaşılmaktadır	 (M.	 H.	 Açanal,	 kişisel	 görüşme,	 2	 Nisan	 2021).	 Belirli	
zamanlarda	öğrenci	ve	hocanın	uygun	olduğu	saatleri	örtüşemeyeceği	için	bir	ders	ve	çalışma	süresi	olarak	çalgı	yapım	
aşaması	sadece	ders	vakitleriyle	sınırlandırılmıştır.	Ayrıca,	çalgının	atölye	dışında	tamamlanması	da	yasaktır.	Uygulama	
derslerinin	dışında	diğer	 ders	 yükü	de	düşünüldüğünde	öğrencilerin	 çalgılarını	 tamamlamaları	 ve	 ilerleyebilmeleri	
açısından	ortaya	bu	tür	engeller	çıkabilmektedir.		
34	8	yarıyıl	 içerisinde	kredi	ve	ders	dağılımının	toplamına	bakıldığında	THO	kodlu	45	ders	86	kredi	getirirken,	MTR	
kodlu	10	ders	26,	ING	kodlu	4	ders	12,	ITB	kodlu	4	ders	12	ve	CAB,	MUZ,	ATA,	BIL	kodlu	dersler	11,5	kredi	getirmektedir.	
Toplam	151,5	kredi	ve	73	derslik	bir	program	ortaya	çıkar.	Ancak	genel	kredi/ders	saati	dağılımları	 incelendiğinde	
programda	zorunlu	olan	MTR,	ING,	BIL,	ATA	kodlu	dersler,	genel	alan	derslerindeki	kredi/ders	saati	düzeylerinin	ağırlık	
kazanmasına	imkân	tanımamaktadır.	Bu	sebeple	bazı	THO	kodlu	bazı	derslerin	kredisiz	ya	da	ders	oranlarının	düşük	
olması	gibi	durumlar	oluşmaktadır.	Ders	planının	genel	ölçeğinde	de	total	kredinin	aşılmaması	ve	zorunlu	derslerin	
yoğunluğu,	alan	derslerinin	kredi	ve	ders	saati	ölçeğinde	geri	planda	kalmasına	yol	açar.		
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Tablo-18:	2010-2011	Kompozisyon	Bölümü	Dönemlik	Ders	Sayılarındaki	Yoğunluğa	Örnek	

	
Yine	2012-2013	Güz	Dönemi	sonrası	ders	planlarında	bazı	alan	dersleri	de	ortak	ders	paketleri	
aracılığıyla	 sağlanır.	 örneğin,	 Ses	 Eğitimi	 ders	 planında	 alan	 dersleri	 ilk	 dönem	 ve	 üçüncü	
dönemden	sonrada	yer	alan	Temel	Meslek	dersi	ile	devamlılık	gösterir.	Beşinci	yarıyıldan	sonra	
gelen	Meslek	Tasarımı	ders	paketleri	de	aynı	sistemle	sekizinci	döneme	kadar	devam	eder	(bkz.	
Tablo-19	ve	20).	

Tablo-19:	Ses	Eğitimi	bölümü	ders	planı	örneği	
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Tablo-20:	Müzik	Teknolojisi	Bölümü	Ortak	Ders	Paketi	

	
Kısaca	 belirtmek	 gerekirse,	 2010	 yılından	 sonra	 ders	 planlarıyla	 ilişkili	 bu	 belirgin	 ve	 önemli	
değişimlerin	temel	sebepleri,	2007-2008	döneminde	başlayan	Bologna	Süreci	ve	bu	sürecin	bir	
sonucu	 olan	 AKTS35	 sistemi	 ile	 ilişkili	 uyum	 çalışmalarıdır.	 Bu	 sürecin	 tamamlanabilmesi	 için	
2009-2010	itibariyle	lisans	bölümlerinin	programları	üzerinde	çeşitli	düzenlemeler	yapılır.	Her	
bir	eğitim	dönemi,	30	kredilik	bir	içerik	dahilinde	ve	çok	yönlü	bir	eğitim-öğretim	planlanmasıyla	
düzenlenir.	 Günümüzde	 hala	 geçerli	 olan	 bu	 kredi	 sistemi	 içerisinde	 planlanan	 yıllık	 düzende	
özellikle	 beşinci	 ve	 altıncı	 yarıyılındaki	 planlar,	 ders	 yükü	 bakımından	 öğrencileri	 zorlayacak	
kadar	 ağırlaştırılmıştır.36	 Diğer	 taraftan	 2010	 yılı	 sonrası	 Bologna	 Süreci	 ile	 birlikte	 ders	
planlarının	daha	sistemli,	çok	yönlü	ve	içerik	açısından	çok	daha	çeşitli	hale	geldiğini	de	söylemek	
mümkün.	 Bazı	 alan	 dersleri,	 üniversite	 sistemiyle	 uyum	 sağlayabilmek	 ve	 kredilerin	 oransal	
olarak	düzenlenebilmesi	 için	 saat	 ve	 içerik	 açısından	 sınırlandırılmış,	AKTS	 açısından	yeniden	
düzenlenmiş	 veya	 havuz	 dersine	 dönüştürülerek	 servis	 edilmiştir.	 Alan	 derslerinin	 kredileri	
sınırlandırılırken	yardımcı	ders	sayılarının	arttırılmasıyla	öğrencilerin	çeşitlilik	içerisinde	odak	
noktasının	 dağılması	 kolaylaşmış	 ve	 bu	 durumun	 uzmanlaşma	 konusunda	 sorunlar	 yarattığı	
durumlar	ortaya	çıkmıştır.		

Bununla	 birlikte	 Bologna	 Süreci	 sonucunda	 hazırlanan	 ders	 planlarına	 ilişkin	 olarak	 özellikle	
İngilizce	 eğitim	 konusu	 gündemde	 önemli	 bir	 yer	 tutar.	 Müzikoloji	 bölümü	 açıldıktan	 sonra	
kurumun,	icranın	yanı	sıra	bilimsel	alanda	da	üretime	yönelmesi	gerekliliği	gündeme	gelmiştir.	
Cihangir	 Terzi	 ve	 Gözde	 Çolakoğlu	 Sarı,	 Türk	 müziğinin	 bilimsel	 yönü	 ve	 evrensel	 düzeyde	
gelişimi	adına	yüzde	otuz	ve	yüzde	yüzlük	İngilizce	eğitim	uygulamasının	sonraki	yıllarda	önemli	
sonuçlar	verdiğini,	bu	dönemde	yetişen	öğrencilerin	hem	ülke	çapında	hem	de	farklı	ülkelerde	
önemli	çalışmalar	yaptığını	belirtmektedir	(C.	Terzi,	kişisel	görüşme,	15	Aralık	2020;	G.	Çolakoğlu	
Sarı,	kişisel	görüşme,	14	Ocak	2021).	Yüzde	otuzluk	İngilizce	eğitim	kararı,	lisansüstü	programlar	
için	sorun	oluşturmamıştır.	Öğrencilerin	bu	programlara	girebilmesi	 için	zaten	dil	şartı	vardır.	
Ancak	 bu	 sistem	 lisans	 seviyesinde	 sancılı	 bir	 süreç	 yaratır.	 Sonuç	 olarak	 yüzde	 yüz	 İngilizce	
eğitim,	 lisans	 seviyesinden	 2018	 yılı	 itibariyle	 tamamen	 kaldırılarak	 yüzde	 yüz	 Türkçeye	
dönüştürülür.37		

Sonuç	

1970’li	 yıllardaki	 kültür	 politikalarının	 TMDK’nın	 kuruluş	 dönemi	 yapılanmasında	 büyük	 bir	
etkisi	 vardır.	 Diğer	 yandan	 TMDK,	 büyük	 ölçüde	 cumhuriyet	 dönemi	 müzik	 kurumlarından	
yetişen,	dolayısıyla	bu	kurumlardaki	anlayışı	benimsemiş	kişilerin	hayat	verdiği	bir	kurumdur.	İlk	
dönemdeki	 kurumsal	 anlayış,	 politik	 süreçlerden	 dolayı	 Türk	 müziğinin	 1970’li	 yıllara	 kadar	
ihmal	 edildiği	 düşüncesi	 etrafında	 şekillenir.	 TMDK’da,	 bir	 yandan	 bu	 ihmalin	 yarattığı	 açık	
kapatılacak	diğer	yandan	ise	Türk	müziğini	çağdaş	standartlara	ulaştırmak	için	çalışılacaktır.	Türk	

 
35AKTS	Avrupa	Kredi	Transfer	Sistemi’nin	kısaltmasıdır.	Bologna	Süreci’yle	birlikte	uygulamaya	giren	ve	öğrencilerin	
yurt	dışında	aldıkları	eğitimin	kendi	ülkelerinde	geçerli	olmasını	sağlayan	bir	akademik	denklik	sistemidir.	
362018-2019	dönemi	 itibariyle	konservatuvar	müdürlüğüne	atanan	Prof.	Serpil	Murtezaoğlu	ve	müdür	yardımcıları	
Doç.	Dr.	Tolgahan	Çoğulu	ve	Dr.	Öğr.	Üyesi	Şirin	Karadeniz	Güney’in	öncülüğündeki	eğitim	komisyonlarında	kısmen	
değiştirilmesi	 amaçlanan	 ders	 ve	 AKTS’lere	 ilişkin	 bir	 revize	 yapılacak,	 fakat	 uygulamaya	 geçirilmeyecektir	 (G.	
Çolakoğlu	Sarı,	kişisel	görüşme,	14	Ocak	2021;	S.	Şener,	kişisel	görüşme,	4	Mart	2021).	
37	Müzikoloji	bölümü	lisans	seviyesinde	yüzde	yüz	İngilizce	program	olarak	2011-2012	eğitim	öğretim	yılında	açılan	
bölüm,	2018	yılında	yine	kurul	kararıyla	kapatılmıştır	(G.	Çolakoğlu	Sarı,	kişisel	görüşme,	14	Ocak	2021).	
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müziği	eğitiminde	Batılı	bir	metodoloji	oluşturma	fikri	tam	da	bu	noktada	oluşur.	Başta	Ercümend	
Berker	 olmak	 üzere	 tüm	 konservatuvar	 kadrosu,	 TMDK’da	 evrensel	 nitelikleri	 karşılayan	 bir	
müzik	 eğitimi	 oluşturmak	 için	 Batı	müziğinin	 de	 bu	 eğitimde	 yer	 almasının	 önemli	 olduğuna	
inanır.		

İlk	dönem	ders	planlarında	özellikle	Türk	müziği	nazariyatı,	Türk	müziği	repertuarı	ve	Batı	müziği	
nazariyatı	dersleri	merkezi	bir	konumdadır.	1975	yılından	bugüne	kadarki	planlar	incelendiğinde	
Türk	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı,	Batı	Müziği	Solfej	ve	Nazariyatı	ve	Repertuar	hem	devamlılık	hem	
de	kredi/saat	yoğunluğu	noktasında	en	önde	gelen	derslerdir.	Ders	planlarında	yer	alan	diğer	bir	
önemli	ders,	Ritim	Uygulama’dır.	Osmanlı-Türk	makam	müziği	geleneğinin	önemli	unsurlarından	
biri	olan	usûl,	sözlü	bir	kültür	olarak	Türk	müziğinin	öğretilmesi	ve	aktarılmasında	öğrenciler	için	
temel	bir	konuma	sahiptir.	Bu	noktada,	TMDK	eğitiminde	Türk	müziğinin	geleneksel	niteliklerinin	
dikkate	 alındığını,	 her	 ne	 kadar	 Batı	 metodolojisi	 ile	 yazılı	 bir	 eğitim	 sisteminin	 kurulması	
amaçlansa	da	usûl	bilgisinin	temel	konumda	yer	aldığı	meşk	sisteminin	eğitimde	önemli	bir	yere	
sahip	olduğunu	anlıyoruz.		

TMDK	planlarda	yer	alan	derslere	baktığımızda	ses	ve	saz	açısından	uzman	bireyler	yetiştirmenin	
de	kurumsal	hedefler	 arasında	olduğunu	görürüz.	Bu	yanıyla	TMDK	kuruluşundan	beri	 devlet	
kurumlarındaki	 icracı	 ihtiyacının	neredeyse	 tamamına	yakınını	 karşılayan	bir	profil	 oluşturur.	
Diğer	yandan,	kuruluşundan	kısa	süre	sonra,	devam	eden	süreçte	ihtiyaç	duyacağı	eğitimcileri	de	
kendi	bünyesinden	karşılayacak	hale	gelir.	Ayangil,	konservatuarın	ilk	döneminde	Nida	Tüfekçi,	
Neriman	Altındağ	Tüfekçi,	Arif	Sağ	gibi	isimler	etrafında	şekillenen	halk	müziği	alanından,	o	günkü	
mesleki	kriterlere	göre	nitelikli,	piyasada	çalışan,	kendi	dershanelerini	açacak	donanıma	sahip	
öğrencilerin	yetiştiğini	söyler	(Kişisel	görüşme,	4	Mart	2019).	1990’lı	yıllarda	popüler	kültürün	
güçlü	tesiri,	bütün	alanlarda	olduğu	gibi	müzikte	de	kendini	hissettirir.	Batı,	halk	ve	sanat	müziği	
gibi	 geniş	 bir	 yelpazeyi	 kapsayan	 TMDK,	 bu	 yıllarda	 pop	 müzik	 alanına	 çalışmalar	 yapan	
öğrenciler	 de	 yetiştirir.	 Bu	 dönemde	 kurumun	 müdürlüğünü	 yapan	 Fikret	 Değerli’ye	 göre,	
öğrencilerin	pop	müzik	 alanındaki	bu	başarısı,	müfredatın	 çeşitliliği	 ve	 eğitimde	 izlenen	geniş	
perspektifin	bir	sonucudur.	Bu	anlamda	90'lı	yıllardan	itibaren	okulun	amacı,	çağın	müziğini	takip	
eden,	aynı	zamanda	kendi	müziğini	bilen	bireyler	yetiştirmektir	(Değerli,	1996,	s.	11).		

İlk	dönemde	eğitime	yönelik	idealleri	hayata	geçirme,	kurumsal	yapılanma	ve	sistemli	bir	ders	
içeriği	oluşturabilme	düşünceleri	hakimdir.	Bu	dönemdeki	ders	planlarının	1990’lı	yıllara	kadar	
büyük	 değişikler	 göstermediğini,	 radikal	 anlamda	 ilk	 değişimlerin	 2000’li	 yıllarla	 birlikte	
başladığını	 söyleyebiliriz.	 1982	 yılında	 İTÜ	 bünyesine	 dahil	 olan	 TMDK,	 2000’li	 yıllara	 kadar	
müzik	icrasının	merkeze	alındığı	bir	eğitim	anlayışını	devam	ettirir	ve	alanında	öncü	bir	kurum	
olarak	kendisinden	sonra	kurulan	birçok	konservatuara	örnek	teşkil	eder.	Kurumun	üniversite	
çatısı	 altında	 yapılanma	 bilinci	 daha	 çok	 2000’li	 yıllar	 itibariyle	 yerleşecektir.	 Dolayısıyla	
akademik	yaklaşımların	oluşması	ve	üniversitenin	sağladığı	teknik	imkanların	etkin	bir	biçimde	
kullanılması	ancak	2000’li	yıllarda	mümkün	olacaktır.		

TMDK’da,	 Türk	müziğini	 evrensel	 çizgiye	 taşıma	 fikri,	 2000’li	 yıllarda	 küreselleşme	 süreci	 ile	
başka	 bir	 boyut	 kazanır.	 “Türk	müziğinin	 yabancılaşmadan	 çağdaşlaşması	 ülküsü”	 ile	 hareket	
eden	kurumun	2000’li	yıllardan	sonra	farklı	alanlardan	gelen	eğitimcilerle	yeniden	yapılandığını	
ve	bu	idealin	dönüşerek	konservatuarı	yerel-küresel	çapta	çok	yönlü	akademik	çalışmalara	doğru	
taşıdığını	görmek	mümkündür	(Ayangil,	1996,	s.	21).	

TMDK’nın	 ilk	 dönemlerinde,	 özellikle	 halk	 müziği	 alanındaki	 çalgı	 ve	 ses	 icrasına	 yönelik	
derslerde	 usta-çırak	 sisteminden	 yetişen	 isimler	 hocalık	 yapar.	 Dolayısıyla	 ilk	 dönemdeki	
şartların	 bir	 neticesi	 olarak	 geleneksel	 eğitim	 yöntemleri	 kurum	 içindeki	 varlığını	 sürdürür.	
Özellikle	 ders	 planlarında	 yer	 alan	 geleneksel	 çalgıların	 eğitimini	 veren	 usta	 hocaların	 eğitim	
öğretim	süreçlerine	entegre	olmalarında	akademik	anlamda	unvana	sahip	veya	metotlu	öğretim	
konusunda	 bilgi	 sahibi	 hocaların	 yardımı	 ve	 desteklerinin	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	 Zaman	
içerisinde	 kurum,	 kendi	 ekolünü	 yaratacak	 ve	 eğitimci	 kadrosunu	 kendi	 bünyesinden	
karşılayacak	hale	gelir.	Bu	metodolojik	anlamda	olumlu	bir	durum	olsa	da	kurumu	geleneksel	
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eğitim	 yöntemlerinin	 kazanımlarından	mahrum	 bırakır.	 Bu	 nedenle	 2010’lu	 yıllarda	 faaliyete	
geçirilen	Ustalık	Sınıfı	projesiyle	TMDK,	kurum	dışındaki	usta	isimleri	eğitim	sürecine	dahil	eder.	

Konservatuarda	 üniversite	 sistemiyle	 uyumlu,	 çeşitlilik	 arz	 eden,	 bunun	 yanı	 sıra	 bir	 alanda	
uzmanlaşma	 sağlayabilecek	 bir	 ders	 planının	 tamamlanabilmesi	 düşüncesini	 geciktiren	 bazı	
süreçlerden	söz	etmek	gerekir.	Birincisi,	her	bölümün	ortak	dersleri	lisans	eğitimi	boyunca	aynı	
isimlerle	planlarda	yer	almakta	ve	anlaşılan	içeriği	de	çok	fazla	değişiklik	göstermemektedir.	Bu	
durum	Onur	 Akdoğu’nun	 da	 dikkatini	 çeker	 ve	 bununla	 ilgili	 ilgi	 çekici	 bir	 yazı	 kaleme	 alır.38	
Özellikle	 2000’li	 yıllarda	 gündeme	 alınan	 AKTS	 sistemi,	 oluşturulan	 ders	 planlarının	
çeşitlenmesine	 fakat	 bu	 kez	 derslerde	 yıllık	 dağılımın	 eşitsiz	 bir	 grafik	 oluşturmasına	 neden	
olmuştur.	Günümüzde	hala	mevcut	olan	bu	sorunlarla	birlikte	yıldan	yıla	derslerin	sayısı	artmış,	
branş	derslerinin	kredi	ve	saatleriyse	azaltılmıştır.	Bu	anlamda	bölüm	derslerinin	ortak	derslerin	
ağırlığı	dolayısıyla	sınırlandırılması,	TMDK’nın	uzman	bireyler	yetiştirme	idealleriyle	de	çelişen	
bir	durum	yaratır.		

Ortak	 derslere	 bakıldığında	 solfej	 ve	 nazariyat	 ile	 belirli	 kültür	 derslerinin	 uzun	 yıllar	 devam	
ettiğini	görüyoruz.	Bu	derslerin	daha	özgün	ve	kapsayıcı	olabilmesi	ve	evrensel	nitelikli	kültür	
derslerinin	 planlara	 yansıyabilmesinin	 2000’li	 yıllardan	 sonra	 geliştiği	 ve	 yakın	 zamanda	
şekillendiğini	 söyleyebiliriz.	 TMDK	 Müzikoloji	 bölümünün	 ve	 MIAM’ın	 kurulması,	 kadroların	
değişimi,	üniversitenin	2000’li	yıllardan	itibaren	sistemleşmeye	ilişkin	talepleri	vb.	gelişmeler	bu	
konuları	destekleyen	olumlu	etmenlerdir.	İngilizce	eğitim	de	2000’li	yıllardan	itibaren	okulun	en	
tartışılan	konularından	biri	olur.	Yüzde	otuz	ve	yüzde	yüz	eğitimle	ilgili	olarak	dönem	içinde	çeşitli	
olumlu	 ve	 olumsuz	 kararlar	 alınmıştır.	 Bu	 kararların	 desteklenmesi	 hususunda	 Müzikoloji	
bölümünün	 olumlu	 etkisinden	 söz	 etmek	 gerekir.	 2018	 itibariyle	 lisans	 seviyesinde	 İngilizce	
program	 tamamen	 kapatılır.	 Bu	 dönemden	 itibaren	 yalnızca	 lisansüstü	 öğrencilerinin	 dersleri	
yüzde	otuz	İngilizce	olarak	devam	eder.	Bu	durum	bir	sorun	oluşturmaz	çünkü	İngilizce	yeterliliği,	
bu	derslerden	bağımsız	olarak,	 lisansüstü	eğitime	başlamak	için	bir	önkoşuldur.	Dolayısıyla	bu	
önkoşulu	karşılayıp	programa	başlayan	öğrenciler	İngilizce	derslerde	bir	sorun	yaşamazlar.		

İTÜ	 TMDK,	 Cumhuriyet	 dönemi	 sonrası	müzik	 eğitiminin	 aktarımında	 vizyonu	 ve	misyonuyla	
bütün	olarak	önemli	bir	rol	üstlenmiş	ve	kurum	olarak	süreklilik	gösterebilmiştir.	TMDK’nın	bir	
ekol	 olarak	 kimliğinin	 yaratımında,	 eğitimcilerinin	 de	 önemli	 katkıları	 vardır.	 Çalışma	
kapsamında	 bizlere	 kalan	 bu	 miras	 incelenirken	 fark	 ettik	 ki,	 İTÜ	 çatısı	 içerisinde	 bulunan	
bireylerin	aktardıkları	yaşanmışlıklar	ve	tarihsel	kesitler,	kolektif	bir	hafızanın	oluşmasına,	aynı	
zamanda	 bugüne	 taşınmasına	 imkân	 tanımaktadır.	 Geriye	 kalan	 dağınık,	 çoğu	 unutulmuş	
bilgilerin	 ortaya	 çıkarılması	 ve	 sonraki	 kuşaklara	 aktarımı	 noktasında,	 aracılar	 olarak	 bizler	
devreye	giriyoruz.	Umarız	ki,	İTÜ	TMDK	ders	planlarının	değişimi	ve	dönüşümüne	odaklanan	bu	
araştırmamızda,	 TMDK’nın	 gelecek	 yakın	 tarihinin	 eğitim-öğretim	 anlayışına	 ışık	 tutar	 ve	 bu	
metin	amacına	ulaşır.		
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1990’LAR	TÜRKİYE’SİNDE	POP	MÜZİĞE	KURUMSAL	ETKİ	
BAĞLAMINDA	İTÜ	TÜRK	MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	ÖRNEĞİ	

Şeyma	Ersoy	Çak	

Ma’rifet	iltifâta	tâbi’dir	
Müşterisîz	metâ	zâyi’dir	

(Muallim	Naci)	

Giriş	

Osmanlı	toplumu	gibi	patrimonyal	geleneğe	sahip	toplumlarda,	sosyal	onur,	statü	ve	mertebelerin	
mutlak	 egemen	 bir	 hükümdar	 tarafından	 belirlendiğini	 ifade	 eden	 Halil	 İnalcık,	 böylesi	
toplumlarda	 sanatçı	 ve	bilim	 insanının	genellikle	 toplumda	egemen	sosyal	 ilişkiler	 ve	belli	 bir	
kültür	çerçevesinde	sanatını	ifade	ettiğine	(İnalcık,	2015,	s.	7)	işaret	etmektedir.	Ancak,	edebiyat	
gibi	müzik	de	toplumsal	ve	kültürel	bir	ortamda	yapılır,	ama	aynı	zamanda,	varlığı	yadsınamaz	
biçimde	bireysel	performans,	alımlanma	veya	üretim	şartlarına	bağlı	bir	sanattır	(Said,	2006,	s.	
xii).	Sanat	yapıtları	neredeyse	her	zaman	tek	bir	birey	tarafından	üretilmiştir.	Bu	bireyin	ürünü,	
onun	kendi	sanatsal	ve	entelektüel	niyetlerini	içerir	ve	yaratıcı	birey	hem	içerik	hem	de	biçimden	
sorumludur.	 Fakat	 sanayileşmiş	 demokratik	 bir	 toplumun	 kitlesel	 pazar	 koşulları	 altında,	 çok	
sayıda	bireyin	“popüler”	bir	pazar	için	tasarlanan	“mallar”ın	üretimine	katılması	gerekmektedir	
(Löwenthal,	2020,	s.	19).	Günümüzde	müzik	kavramı;	tüketim	unsuru	bir	meta	ve	aynı	zamanda	
kültürün	 yansıtıcısı	 olarak	 geçmiş	 yüzyıllardaki	 sanat	 kavramından	 farklılaşmış	 olan	 tanımlar	
çerçevesinde	 değerlendirilmelidir.	 Nitekim,	 teknolojinin	 ilerlemesi	 ile	 bireyler,	 eskisinden	 çok	
daha	 fazla	 imkâna	 sahip	 olması	 sebebiyle	 müziği	 dinleyici	 olarak	 tecrübe	 etmenin	 yanı	 sıra	
besteci,	düzenleyici/aranjör	ve	performans	kategorilerinde	de	tecrübe	etmenin	yollarını	bulmaya	
başlamıştır.	

1990’lı	yıllarda	pop	müzik	türünün,	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	mezunlarının	piyasa	
koşullarına	entegrasyonu	ve	statü	kavramı	bağlamında	iki	uçlu	olarak	incelendiği	araştırmada;	
yarı	 yapılandırılmış	 sorular	 kapsamında	 sözlü	 tarih1	 yöntemi	 kullanılmış,	 literatürde	 yer	 alan	
veriler	 bağlamında	 pop	 müzik	 üretimleri	 değerlendirilmiştir.	 Araştırma,	 sosyokültürel	
perspektiften	Türk	müziğinin	kurumsallaşma	 süreci,	 popüler	müzik	 alanına	 statü	 sağlayıcı	 bir	
kurum	 ve	 aynı	 zamanda	 müzikal	 türlere	 etkisi	 bakımından	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı	 odağında	 ele	 alınmaktadır.	Kapsam	bakımından	popüler	müzik	 türleri	 arasında	
1990’larda	zirveye	ulaşan	Türkçe	pop	müziğe	ağırlık	verilmiş,	arabesk2	müzik	meseleye	mümkün	
mertebe	 bu	 çerçevede	 dahil	 edilmemiştir.	 Araştırma	 özelinde	 yapılan	 görüşmeler,	
konservatuarda	eğitim	gören	ve	1990’lı	yıllarda	aktif	olarak	Türkçe	pop	müzik	piyasasında	yer	
almış	isimler	arasından	seçilmiştir.	Bu	isimlerden;	Ercan	Saatçi,	Ferda	Anıl	Yarkın,	Gökhan	Tepe,	
Çelik	Erişçi	 şarkıcılığın	yanı	 sıra	bestecilik	bakımından	aktif	olmaları	 sebebiyle	 seçilmiş,	kadın	
solistlerden3	 Ebru	Yaşar	 ve	Elif	Karlı	 ise	 1990’larda	 konservatuarda	 okurken	 şöhret	 olmuş	 ve	
söylemlerinde	kurumsal	statüye	vurgu	yapan	şarkıcılar	olması	sebebiyle	görüşme	listesinde	yer	
almıştır.	

16.	 yüzyılda	 Fransız	 Montaigne	 gibi	 yazarlarca	 Avrupa’da	 Rönesans	 olarak	 adlandırılan,	 yeni	
hayat	anlayışı	ve	dünya	görüşünün	deneme	türü	eserlerle	dile	getirildiği	zamanlardan	sonra	17.	

 
1	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 Müzikoloji	 Bölümü	 BAP	 Projesi	 kapsamında	 gerçekleştirilen	 yarı	
yapılandırılmış	sözlü	 tarih	verilerinden	 faydalanılmıştır.	Ayrıca,	bireysel	olarak	hazırlanan	soru	 formu	kapsamında;	
1980	ve	1990’lı	yıllarda	İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nda	eğitim	almış	ve	Türkiye	müzik	piyasasında	icracı,	
besteci,	aranjör	olarak	profesyonelleşen	Ercan	Saatçi,	Çelik	Erişçi,	Ferda	Anıl	Yarkın,	Ebru	Yaşar,	Gökhan	Tepe,	Elif	Karlı	
ile	 gerçekleştirilen	 kişisel	 görüşmelerden	 yararlanılmıştır.	 Konunun	 sınırları	 dahilinde	 arabesk	 müzik	 icracıları	
mümkün	mertebe	kapsam	dışı	tutulmuştur.	
2	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 mezunlarından	 arabesk	 müzik	 türünde	 icra	 yapan	 besteci	 ve	 icracılar	
araştırma	kapsamına	nispeten	dahil	edilmemiştir.		
3	 İzel	Çeliköz	ile	görüşme	girişimine	olumlu	yanıt	alınamamış,	sanatçının	sağlık	sorunları	sebebiyle	müsait	olmadığı	
bilgisine	ulaşılmıştır.		
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yüzyılda	müzikte	‘opera’	bestecileri,	müzikli	tiyatro	diyebileceğimiz	sözlü	anlatıyı	müzik	ve	sahne	
danslarıyla	 birleştirmiş	 ve	 bu	 sayede	 gündelik	 yaşama	 ayna	 tutmaya	 çalışmıştır.	Beri	 tarafta,	
Osmanlı	döneminde	18.	yüzyıl	saray	geleneğine	dair	müziğin	sade	tınısı	ve	sağaltıcı	yönüne	vurgu	
yapan	bir	öz	söz	konusu	olmuştur.	Hekimbaşı	Gevrekzâde	Hâfız	Hasan	Efendi’nin	(ö.1801)	yazdığı	
Risâletü’l-mûsikiyye	mine’d-devâi’r-rûhâniyye	adlı	eser,	müziğin	insan	ruhuna	tesiriyle	ilgili	kadim	
geleneği	hatırlatmıştır	(Çak	Ersoy	ve	Özcan,	2018).	Bu	süreçte	müzik	tüm	toplumlarda,	gündelik	
yaşamın	 aktarıcısı	 ya	 da	 ruha	 tesiri	 gibi	 farklı	 anlamlarıyla	 insan	 yaşamında	 varlığını	
sürdürmüştür.	Müzikteki	anlam	farklılığı,	20.	yüzyılın	ilk	yarısında	dünya	savaşlarının	getirdiği	
kayıplar,	demografik	değişikliklerle	birlikte	kaybolan	bellek	mirasının	yeni	arayışlar	içine	girdiği	
bir	 süreçle	 beraber	 ortaya	 çıkmıştır.	 Popüler	 kültür	 kavramının	 oluştuğu	 ve	 günlük	 yaşam	
pratiklerinin	 dönüştüğü	 bu	 dönem,	 sosyal	 bilimciler	 tarafından	 farklı	 bakış	 açılarıyla	
tanımlanmıştır.	Bu	anlamıyla	popüler	kültür,	“gündelik	yaşam”	kültürüdür.	Gündelik	ideolojinin	
yaygınlaşma	ve	onaylanma	ortamını	yaratır	(Batmaz,	1981,	s.	1).	Gündelik	yaşamın	pratik	hiçbir	
gereksinimini	karşılamaya	yönelik	olmayan	müzik,	bu	özelliği	sayesinde	Aristo’ya	göre,	insanların	
ekonomik	etkinliklerine	hiç	karışmadan	özgürce	yaşamaları	açısından	seçkin	bir	serbest	zaman	
etkinliği	 biçimi	 niteliği	 kazanmaktadır	 (Oskay,	 1982,	 s.	 86).	 Herbert	 J.	 Gans4,	 popüler	 kültürü	
“beğenilen	ve	tercih	edilen	kültür”	olarak	tarif	ederken,	toplumu	oluşturan	farklı	tabakaların	farklı	
beğenileri	 olduğu	 fikrini	 öne	 sürmektedir.	 Bu	 anlamda,	 popüler	 kültür,	 bireylerin	 kendi	
beğenilerini	oluşturdukları	bir	araç	olarak	düşünülebilir	(Gans,	2007,	s.	103).		

Teknolojinin	ilerlemesi	ile	plak	ve	kayıt	sektörünün	ortaya	çıkması	ve	medya	aracılığıyla	gelişen	
müzik	endüstrisi,	kitlelere	ulaşan	müzik	türlerinin	çeşitlenmesine	sahne	olmuştur.	Teknolojinin	
çalgı	yapımı	ve	kayıt	mekanizmalarına	etkisi	ile	ortaya	çıkan	elektro	gitar,	bateri	ve	synthesizer5’ın	
icadı,	popüler	müziklerin	miladı	olarak	kabul	edilebilir.	Kitlelere	hitap	edecek	şekilde	tasarlanan	
ve	popüler	kültürle	 ilişki	kurarak	 toplumsal	 ağlar	yaratan	bu	müzikler,	 arz	ve	 talep	 ihtiyacına	
yönelik	 piyasa	 koşullarına	 uyumlanmıştır.	 Antonio	 Stradivaryus6	 ya	 da	Guarneri	 del	Gesu	 gibi	
ustaların	 sırları	 kendileriyle	 birlikte	 ölmüştür.	 Stradivaryus’un	 yaşadığı	 dönemde,	 lütiye’lerin	
sayısı	ve	çalgıların	miktarı	da	son	derece	artmış	ve	arz,	talebi	aşmaya	başlamıştır	(Bennett,	2019,	
s.	 102).	 Çalgı	 yapımında	 zanaatkârın	makine	 ile	mücadelesi	 ve	müzik	 üretimi,	 Sanayi	Devrimi	
sonrası	kapitalist	düzende	birer	tüketim	araçları	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.		

Türkiye’de	1930’lu	 yıllar,	 laik	bir	 çerçevede	Osmanlı-İslam	geçmişini	 dışlayan,	 1940’lı	 yıllarda	
eski	Anadolu	uygarlıklarıyla	Türk	etnisitesi	arasında	“hümanist”	bir	bağ	kuran,	1950’li	yıllarda	
Osmanlı’yı	 yeniden	 keşfeden,	 1980’li	 yıllarda	 ise	 İslam	 olgusunun	Türklükle	 buluştuğu	 (Türk-
İslam	sentezi)	yeni	bir	kimlik	inşası	ile	devam	eden	(Copeaux,	2013,	s.	23;	aktaran	Satır	ve	Reyhan,	
2018,	s.	204)	siyasal	ve	kültürel	bir	geçmişe	sahiptir.	Erken	dönem	Cumhuriyet	kültür	ve	sanat	
politikaları	ışığında,	batılılaşma	gölgesinde	makamsal	müziğe	önem	verilmemiş,	Osmanlı	dönemi	
makamsal	müzik	yapısı	Bizans	kökenli	olarak	görülmüştür	(Ayas,	2019,	s.	296).	1950’li	yıllardan	
itibaren	 değişmeye	 başlayan	 dinleme	 pratikleri,	 Mısır	 ve	 Arap	 çevresiyle	 girilen	 etkileşimin	
izleriyle	1960’lara	gelindiğinde	 iki	kutba	ayrıştırılmıştır.	Türk	müziği	ve	halk	müziği	bir	yanda	
dururken,	Batı	(Avrupa)	müzik	tekniği	ve	halk	müziği	sentez	çalışmaları	başarıya	ulaşmamış	ve	
plak	 teknolojisinin	 gelişmesiyle	 endüstrileşen	 müzik	 piyasasında	 popüler	 müzik	 türleri	 tüm	
dünyada	olduğu	gibi	Türkiye’de	de	yaygınlaşmıştır.	

Çok	 partili	 hayata	 geçişle	 birlikte	 (1946-1950)	 Türkiye’de	 modernleşmenin	 yeni	 boyutlar	
kazandığı	 ve	 sivil	 görünümlerinin	 güçlendiği	 söylenebilir.	 Şehirlere	 yönelik	 ilk	 göç	 dalgası	 bu	
dönemde	 gerçekleşirken,	 İstanbul’da	 kamusal	 özellikler	 taşıyan	 yeni	 imar	 hamlelerine	

 
4	Gans’ın	 tek	bir	popüler	kültürden	bahsedilmesinin	mümkün	olmayacağını	belirttiği	ve	geniş	bir	çeşitlilik	sağlayan	
kültürel	katmanları,	“beğeni	kültürleri”	üzerinden	ifade	etmenin	daha	etkili	olacağı	yönündeki	fikri	ile	önemli	açılımlar	
getirir.	Birmingham	Okulu	ve	Antonio	Gramsci	etkisi	ile	gelişen	ve	Gans’ın	beğeni	kamusu	fikri	değerlendirildiğinde,	
popüler	müziğin	kimlik	oluşumuna	etki	ettiği	ve	bireysel	seçimlerin	müziği	toplumsallaşma	aracı	olarak	onayladığı	yeni	
bir	yapının	etkin	olduğu	söylenebilir.	
5	Elektriksel	sinyaller	üretmek	için	kullanılan	bir	müzik	aleti.	
6	 Stradivaryus	 keman	 yapımına	 başladığında,	 yaylı	 çalgıların	 akort	 anahtarlarının,	 sırtlarının	 ve	 göbek	 kısmının	
oyulmasıyla	 ilgili	 olarak	 yüzyıl	 önce	 Andrea	 Amati	 tarafından	 oluşturulan	 standartlarla	 donanmış	 geleneğin	 bir	
parçasını	oluşturmaktadır.	Detaylı	bilgi	için	bkz.	Richard	Sennett,	Zanaatkâr,	s.	88-107.	
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girişilmiştir.	Yeni	yollar,	 iş	merkezleri	büyük	yapılar	bu	dönemin	 imar	 faaliyetleri	 arasındadır.	
İstanbul	Manifaturacılar	Çarşısı’nın	inşası	gibi	müzik	sektörünü	etkileyecek	önemli	hamleler	bu	
yıllarda	gerçekleşmiştir	(Demirkıran,	2016,	s.	91).	Ayrıca,	1960	Anayasası	ve	sonrasında	gelişen	
siyasi	hareketler	müzik	alanında	bir	bağlaşık	bulmuştur.	Yeni	ulusçuluk	ve	bağımsızlık	fikirleriyle	
dolaylı	 da	 olsa	 kanbağı	 olan	 bu	 hareket,	 Anadolu-pop	 denen	 sentez	 müziğin	 doğmasına	 yol	
açmıştır.	Anadolu-pop	sentezi	halk	müziğinin	Batılı	tekniklerle	çok	seslendirilmesi	düşüncesiyle	
akrabadır;	 aralarındaki	 tek	 fark,	 bu	 kez	 sentezin	 popüler	 müzik	 alanında	 amaçlanmasıdır.	
Aranjman,	özünde	apolitik	bir	müzik	olmasına	karşın,	Anadolu-pop’un	birçok	örneği	politik	mesaj	
içerir	ve	kitlelere	yöneliktir.	Benzer	şekilde	arabeskin	ortaya	çıkışı	da	tesadüf	değildir	(Tekelioğlu,	
1999,	s.	151).	Türk	pop	müziğin	miladına	tanıklık	eden	1960’lı	yıllar,	bir	yandan	ihtilalin	yarattığı	
siyasi	gerginliğin,	diğer	yandan	kırdan	kente	göç	sonucu	oluşan	işsizliğin	ve	ekonomik	zorlukların	
hüküm	sürdüğü	bir	dönem	olmuştur.	Belirsizliğin	yarattığı	bu	güvensizlik	ortamında	kaçınılmaz	
olarak	ekonomik	bunalım	da	artarak	sürmüş,	1980	yılındaki	diğer	ihtilalle	etkileri	uzun	yıllar	her	
alanda	hissedilecek	olan	yeni	bir	döneme	girilmiştir	(Küçükkaplan,	2016,	s.	72).	

NATO	üyeliği,	Marshall	Yardımı	ve	Hollywood	filmleri	eşliğinde,	içgöçe	maruz	kalan	yeni	Türkiye,	
şehir	hayatı	ile	düzenlenmiştir.	Bu	süreçte	büyük	şehir	sakinleri	için	yeni	eğlence	seçenekleri	ve	
müzik	 tarzları	 ortaya	 çıkmış,	 Hollywood	 yıldızları	 tanınmaya,	 Amerikan	 müziğinin	 örnekleri	
radyolarda	çalınmaya	ve	yerli	gruplar	tarafından	taklit	edilmeye	başlanmıştır	(Tekelioğlu,	1999,	
s.	 151).	 Bir	 başka	 taraftan,	 Türkiye’de	 arabeskin	müzikal	 bir	 form	olarak	 kaynağı,	 en	 azından	
1940-1970	 yılları	 arasındaki	 zaman	 dilimi	 düşünüldüğünde,	 Mısır	 müziğidir.	 1970’lerde,	 bu	
etkiye,	başta	Rahbani	Kardeşler	ve	Feyruz’un	yapıtları	olmak	üzere	Lübnan	müziğinin	etkisi	de	
eklenecektir.	 Ayrıca,	 Türkiye	 sinemalarında	 ve	 radyolarda	 Arap	 müziği	 etkileri	 Muhammed	
Abdulvahhab,	Ferid	el-Atraş	ve	kızkardeşi	Asmahan,	Abdülhalim	Hafız	ve	Ümmü	Gülsüm	Türk	
dinleyicinin	 müzik	 zevki	 üzerinde	 etkili	 olacaktır	 (Turan,	 2020,	 s.	 48).	 1970’lerin	 sonunda	
arabeskle	 etkileşimde	 olan	 pop	 müzik,	 1990’larda	 farklılaşan	 kimliğiyle	 Türkiye	 müzik	
piyasasında	 yükselişe	 geçmiştir.	 Bu	 noktadan	 sonra	 bir	 tür/tarz	 olarak	makamsal	 tınıların	 ve	
çalgıların	Batı	çalgıları	ile	kaynaştığı,	dünya	pop	müzik	piyasasında	kullanılan	teknoloji	ve	alt	yapı	
unsurlarıyla	harmanlanmış	ve	Türk	pop	müzik	üslubu,	kendine	has	bir	yapıya	bürünmüştür.	20.	
yüzyılın	 ikinci	 yarısı;	 dünyada	 olduğu	 gibi	 Türkiye’de	 de	 kitlelere	 ulaşan	 plaklar	 ve	 filmler	
aracılığıyla	şarkı	formunun	ağırlık	kazandığı,	müzik-dans	ilişkisinin	pekiştiği	bir	dönemdir.	1970	
sonrası	 dünyada	MTV7,	 1990	 sonrası	 Türkiye’de	 Kral	 TV	 gibi	 salt	 müzik	 videolarına	 ayrılmış	
televizyon	 kanalları	 devreye	 girmiş,	 özelleşen	 radyo	 ve	 televizyon	 medyası	 popüler	 müzik	
türlerini	 yaygınlaştırmıştır.	 Bu	 süreçte,	 televizyon	 ve	 internet	 aracılığıyla	 görsellik	 ön	 plana	
çıkarılmış	ve	müziğin	ayrılmaz	bir	unsuru	olmuştur.	

Kültürel	değişim	ve	Türkiye’de	müzik	ortamı	

Türkiye’de	 en	 azından	 iki	 yüzyıldan	beri,	 kültür	 sorunu	bir	 bunalım	kaynağı	 olmuştur.	Bunun	
başlıca	 nedeni	 de	 bilindiği	 gibi	 Türkiye’nin	 Batılılaşma	 sürecidir.	 Kültürün	 elitist	 tanımı,	 bir	
uygarlığın	meydana	koyduğu	en	yüce	manevî	değerleri	kültür	kapsamına	sokar.	 İngiliz	 şair	ve	
düşünürü	 T.S	 Elliot	 ise	 kültürü	 tanımlarken,	 modern	 antropolojinin	 radikal	 tavrına	 daha	 çok	
yaklaşır.	“Kültür…	bir	halkın	bütün	kendine	özgü	etkinlik	ve	ilgilerini	içine	alır.	Buna	göre	yalnızca	
entelektüel	 ürünlerin	 en	 yüceleri	 değil,	 gündelik	 hayatın	 en	 somut	 ayrıntıları	 da	 kültürün	
kapsamına	 girer”.	 Kültür,	 Raymond	Williams’ın	 dediği	 gibi	 “toplumun	 gelecekle	 bağlantısıdır”	
(Belge,	2017,	s.	47,	49).		

Gündelik	yaşam	pratiklerinin	değiştiği,	bireyin	ön	planda	olduğu	ve	kültürel	değişimin	kamusal	
alanla	 dönüştüğü	 süreç,	 Osmanlı	 Devleti’nin	 Avrupa’ya	 gönderdiği	 sefirlerin	 yazdığı	
sefaretnâmelerin	de	etkisiyle	kültür/sanat	etkileşimini	ve	Batılılaşma	serüvenini	başlatmıştır.	Bu	
süreçte,	değişen	hayat	 ritmi,	 şiirin	düzenine,	müziğin	 formlarına	yansımış,	 tavşanca8,	 köçekçe9	
gibi	formlar	bu	yeni	ritmin	müzikal	ifadeleri	olarak	ortaya	çıkmıştır.	Osmanlı	son	dönem	gündelik	

 
7	1981	yılında	Amerika	Birleşik	Devletleri’nde	açılan	ve	24	saat	müzik	video	yayını	yapan	televizyon	kanalıdır.		
8	Dansçıların	oyununa	(çengi,	köçek,	 tavşan	gibi	dansçıların)	eşlik	etmek	amacıyla	bestelenmiş	sözlü	ve	sözsüz	eser	
formudur.	
9	Çengi,	köçek	gibi	dansçıların	oyununa	eşlik	etmek	amacıyla	sözlü	eser	formudur.	
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yaşam	pratikleri	ve	mekânları	tiyatrolar,	semai	kahveleri,	gazino,	bahçe	ve	mesireler	gibi	müziğin	
icrasının	 yapıldığı	 yerlerde	 oluşmuştur.	Osmanlı/Türk	müziğinde	popülerleşme	 ya	da	popüler	
kültür	içinde	müziğin	kendisine	yer	edinme	gayretleri	biraz	da	resmî	anlamda	Tanzimat’tan	beri	
gelen	geleneksel	patronaj	kaynaklarını	yitirmiş	olmanın	verdiği	psikolojinin	dışavurumu	(Işıktaş,	
2018,	s.	63,	115)	olarak	düşünülebilir.		

Bu	 perspektiften	 bakıldığında	 Osmanlı	 döneminden	 Cumhuriyet	 yıllarına	 geçişte,	 müzikal	 ve	
sosyokültürel	 yapıda	 oldukça	 önemli	 farklılıklar	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Cumhuriyet	 sonrası	
Türkiye’nin	ekonomik	ve	siyasi	tarihindeki	dönüşüm	süreçleri,	toplum	yaşamının	vazgeçilmez	bir	
parçası	 olan	 sanat	 türleri	 ve	 müzik	 alanını	 ideolojik	 çerçeveye	 sığdırmaya	 çalışan	 bir	 bakışa	
dönüşmüştür.	Erken	Cumhuriyet	tarihinde	geleneksel	müziğin	kopma	noktasına	gelen	aktarımı,	
eğitim	anlamında	olduğu	kadar	dinleme	pratikleri	bakımından	da	oldukça	kısıtlıdır.	Cumhuriyet	
döneminde	Türk	müziğinin	çalınması	ve	söylenmesi	yasağı	18	ay	sonra	sona	ermiş	fakat	etkileri	
o	kadar	kolay	silinmemiştir.	Uzun	geçmişe	dayanan	“alaturka”	karşıtlığı	bilinçaltlarını	etkilemekle	
kalmamış	 aynı	 zamanda	müzik	 zevkinin	 değişmesine	 ve	 doğan	 boşlukları	 dolduracak	 türlerin	
çoğalmasına	da	neden	olmuştur	(Özdemir,	2018,	s.	200).	Batılılaşma	sürecinde	çarpıcı	bir	yenilik	
getirmeye	 çalışan	 bestecilerin	 çoğu	 popülerleşme	 yoluna	 gitmiş,	 bu	 yoldaki	 ilk	 adım	 yerli	 bir	
sahne	musikisi	yaratma	özleminde	kendini	göstermiştir.	Bu	arayış	içindeki	sanatçılar	ilkin	operet	
besteciliğine,	 saha	 sonra	 da	 operetten	 daha	 hafif	 türdeki	 müzikli	 oyun	 besteciliğine	
yönelmişlerdir.	 İkinci	 eğilim	 “fantezi”	 denilen	 serbest	 bir	 yapıdaki,	 çoğu	 hafif	 şarkılarla	 halka	
seslenme	yönünde	olmuştur.	“Kanto”lar,	revü	şarkıları,	film	musikisi	ezgileri	bu	yöndeki	en	açık	
eğilimleri	yansıtmaktadır	(Aksoy,	1999,	s.	34).	Türkiye’nin	kültürel	tarihinde	popüler	sanatın	ilk	
ürünleri	olarak	düşünülen	kanto	seyircisinin	büyük	çoğunluğunun	şehir	küçük	burjuvazisinden	
oluştuğu	 söylenmektedir.	 Ayrıca	 kantonun,	 yüzeysel	 bir	 anlamda	 tiyatro	 ile	 eklemlenerek	
toplumsal	tabakalara	hitap	edebilmesi,	içerisinde	gazel	okunan	ya	da	rumba	ritimleri	barındıran,	
komik	ya	da	duygusal	içerikli	olabilen	karma	niteliğinden	de	kaynaklanmaktadır.	Belge’ye	göre	bu	
nitelik,	 İstanbul	kentinin	dinamizmi	 ile	birleşmiş,	dönemin	İstanbulluları	hayatlarını	belirleyen	
bütün	 öğeleri	 “kökeninin	 arılığına”	 bakmadan,	 kantolarda	 yeniden-üreterek,	 yeniden	
yaşamışlardır	 (Belge,	 2017,	 s.	 305-307).	 İstanbul’da	 popülerleşen	 kanto10,	 operet	 gibi	 türler,	
erken	Cumhuriyet	dönemi	devlet	politikalarının	sonucunda,	popüler	müziğin	piyasada	arz	edilir	
olması	 ile	 siyasi	 ve	 kültürel	 bir	 ortamın	 getirisi	 olarak	 patronajını	 kaybeden	 Türk	 müziğine	
alternatiflerin	çıkmasına	sebep	olmuştur.		

Popüler	müzik	türleri	arasında	Necip	Celal	Andel,	Fehmi	Ege,	Necdet	Koyutürk	gibi	bestecilerin	
tangolarının	ön	plana	çıktığı	süreçte,	Arjantin	tangolarına	benzemeyen	ezgilerin	yeni	Türk	ezgileri	
(Aksoy,	 1999,	 s.	 33)	 olarak	 nitelendirildiği	 örnekler	 mevcuttur.	 Müzik	 formu	 olarak	 sade	 ve	
kolaylığının	dışında	tüm	popüler	türlerde	olduğu	gibi	toplumla	kurduğu	ilişki	bakımından	işlevsel	
olan	kanto	ve	tangolar,	Cumhuriyet	dönemi	kültür	tarihinin	dans	ve	müzik	ilişkisini	pekiştirmiştir.	
Kentten	 kırsala	 göç	 ile	 değişen	 ekonomik	 dengeler	 plak	 sektörünü	 ve	 müzik	 mekânlarını	
dönüştürmüştür.	Türkiye’nin	kamusal	alan	dışında	kalan	müzik	piyasası	için	İstanbul	odak	kent	
olarak	öne	çıkmış,	1967	yılında	ilk	alışveriş	merkezi	olarak	kabul	edilen	İstanbul	Manifaturacılar	
Çarşısı	 (İMÇ)	 içerisinde	 5’inci	 ve	 6’ncı	 bloklara	 yerleşen	 plak	 şirketleri,	 müzik	 piyasasını	
yönlendirmeye	 başlamıştır.	 Plak	 şirketlerinin	 sayısının	 artması	 ile	 Unkapanı	 Plakçılar	 Çarşısı	
olarak	anılan	bu	mekân,	gelişimini	sürdürmüştür.	1960’lı	yıllarda	müzik	endüstrisinin	gelişmeye	
başladığı	 bu	 ortam,	 45’lik	 plak	 formatının	 yaygınlaşıp	 Anadolu’ya	 dağıtımının	 sağlanmasıyla	
ekonomik	 olarak	 güçlenen	müzik	 sektörüne	 öncülük	 etmiştir	 (Demirkıran,	 2016,	 s.	 91).	 Türk	
müzik	 tarihinde	 önemli	 bir	 dönüm	 noktası	 olan	 bu	 süreç,	 Türkiye’deki	 müzik	 şirketlerinin	
çoğunlukla	 işletmecilerinin	 Musevi,	 Rum	 ve	 Ermeni	 gibi	 gayrimüslimlerden	 oluştuğu	 Alman	
Odeon,	İngiliz	His	Master’s	Voice,	Amerikan	Columbia	ve	Fransız	Pathél	gibi	plak	şirketlerinden	
yerli	müzik	şirketlerine	geçişi	gerçekleştirmiştir.	

1960’larda,	eski	musikinin	kalıntıları	üzerinde	yeni	bir	“tür”	olarak	“Türk	sanat	müziği”	tanımının	
ortaya	çıktığı	ve	bu	musikinin	en	belirgin	yanının,	eski	musikinin	malzemesini	asgariye	indirip	

 
10	 Kantolarla	 ilgili	 detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 Ş.Şehvar	 Beşiroğlu	 (2006).	 Ayrıca	 bkz.	 Ş.Şehvar	 Beşiroğlu-Berna	 Özbilen.	
Osmanlı-Türk	Musikisinde	Kadının	Değişen	Müzikal	Kimliği:	Kantolar	ve	Kantocular	(2005).	



 245 

ezgileri	basitleştirerek	yeni	bir	pop	yaratması	ve	asıl	popa	malzeme	hazırlaması	bağlamında	hicaz,	
rast,	 nihavend,	 uşşak,	 hüzzam	 gibi	 birkaç	 makam	 dışına	 çıkmadan	 ve	 makamların	 esnetilip,	
“hafifletildiği”	(Aksoy,	1999)	bir	dönem	olarak	değerlendirilebilir.	1950’lerin	ilk	yarısı,	1970’li	ve	
1990’lı	yılların	sonlarında	yaşanan	toplumsal	dönüşüm	süreçleri,	müzikal	anlamda	Mısır	ve	Arap	
film	müzikleri	 ile	 başlayan	 doğu	 etkisi,	 batıdan	 gelen	 rock‘n’roll	müzikle,	 20.	 yüzyıl	 ortasında	
çeşitlenen	popüler	müzik	türlerini	beraberinde	getirmiştir.	Önce	orkestralar	ve	belli	başlı	müzik	
grupları,	daha	sonra	çoğunlukla	yıldız	sanatçılar	etrafında	şekillenen	Türk	müzik	piyasası,	1980	
ihtilali	sonrasında	Turgut	Özal	döneminde	neoliberalleşme	ile	özel	sektörün	ön	plana	çıktığı	bir	
sürece	 tabi	olmuştur	 (Stokes,	2013).	Kültürel	kalıplar	gündelik	hayatın	popüler	 temsilleri,	dizi	
filmler,	dergiler	ya	da	başka	popüler	kurgu	biçimleri	aracılığıyla	yayılmıştır	(Turan,	2011,	s.	202).	

1980’li	yılların	ikinci	yarısında	filizlenmeye	başlayan	ve	bir	devlet	politikasına	dönüşen	“serbest	
piyasa	ekonomisi”	Türkiye	müzik	sektörüne	yeni	bir	ivme	kazandırmıştır.	Açılan	kapılarla,	dünya	
müzik	 endüstrisinin	 altyapısını	 simgeleyen	 yoğun	 teknolojik	 gelişmeler,	 beraberinde	 dünya	
standartlarında	 kayıt	 stüdyolarının	 açılması	 ile	 tempolu,	 ritmik	 bir	 kent	 hayatı	 ve	 pop	müziği	
(Kahyaoğlu,	 2010,	 s.	 224)	 beslemiştir.	 1960’ların	 genel	 olarak	 dış	 etkilere	 açık	 olan	 müzik	
ortamından	hareketle,	Batı’daki	popüler	müziklere	plaklar	ve	radyo	üzerinden	geçmişe	göre	daha	
rahat	ulaşabilir	olmanın	büyük	rolü	olmuştur.	Nitekim	her	ne	kadar	yapısal	özelliklerinin	oluşum	
sürecine	 denk	 düşse	 de	 daha	 sonra	 sektörün	 en	 önemli	 kollarını	 oluşturacak	 iki	 müziğin	 bu	
yıllarda	 ortaya	 çıktığı	 görülür:	 pop	 ve	 arabesk	 (Küçükkaplan,	 2016,	 s.	 72).	 Osmanlı	 makam	
musikisi	ilkin	1970’lerde,	daha	yaygın	olarak	da	1980’lerde	ve	1990’larda	pop	müziğine	girerek,	
bazı	yaygın	makamlar	hafif	müzik	şarkılarında	kullanılmaya	başlanmıştır.	Ergüder	Yoldaş,	Atilla	
Özdemiroğlu,	Fahir	Atakoğlu,	Ara	Dinkjian	gibi	bestecilerin;	Nur	Yoldaş,	Erol	Evgin,	Sezen	Aksu,	
Nükhet	 Duru,	 Kayahan	 gibi	 şarkıcıların	 kimi	 çalışmaları	 bu	 popülerleştirme	 sürecinin	 en	 son	
halkasını	 temsil	eder	(Aksoy,	1999,	s.	34).	Pop	müzik,	medya	aracılığıyla	eğlenceden	seçimlere	
toplumsal	 yaşamın	müzikal	 yansıtıcısı	 olarak	 karşımıza	 çıkmıştır.	 Bu	 süreçte,	 büyük	 kentlere	
göçün	de	etkisiyle	Türkiye’ye	ait	popüler	müzik	türleri	arasında	arabesk	müzik	ve	aranjmanların	
hâkim	 olduğu	 (hafif	 batı	 müziği	 de	 denilen)	 yıllardan	 sonra	 Türkçe	 pop	 müzik	 furyasına,	
yıldız/star11	kavramının	eşlik	ettiği	görülür.	Ajda	Pekkan	gibi	pek	çok	şarkıcı,	film,	plak	ve	çeşitli	
medya	araçları	vesilesiyle	şöhret	olmuştur.	

Kentli	insanın,	özellikle	de	her	katmandan	gencin	yaşadığı	kozmopolit	karakterli	bir	ruh	haline	
yanıt	veren	pop	şarkılar,	başta	televizyon	ve	gazeteler	olmak	üzere,	medyanın	ideolojik	rolü	ve	
yönlendiriciliği	ile	belirleyici	olmuştur.	Müzikte	görüntü,	video	klipler	aracılığıyla	önemli	bir	rol	
üstlenmiş,	örneğin	Tarkan	video	klibiyle	tanınmış,	Mirkelam	(koşan	adam)	albümü	çıkmadan	tek	
bir	şarkıyla	“yıldız”	olmuştur	(Kahyaoğlu,	2010,	s.	225).	1990’lar	özel	televizyon	kanalları	7/24	
müzik	yayını	yapan	kanallarda	müzik	videolarının	yaygınlaşmaya	başladığı	ve	müzikte	görselliğin	
önem	kazandığı	bir	dönem	olarak	belirginleşmiştir.	Bu	yıllarda,	popülerliğini	koruyan	arabesk	ve	
Anadolu	 rock	 müziğe	 Almanya’dan	 ithal	 rap	 müziğin	 dahil	 olması,	 giderek	 büyüyen	 müzik	
piyasasında	 farklı	 bir	 sürece	 işaret	 etmiştir.	 Aynı	 zamanda,	 bestelerde	 yeniden	 etkinleşen	
makamsal	ezgiler,	Türkçe	pop	 içerisinde	kullanılan	tanbur,	ud,	kemençe,	klarnet	gibi	çalgıların	
daha	fazla	duyulduğu	ve	melodik	yapıların	yeniden	şekillendiği	yıllar	olarak	nitelendirilebilir.	

1990’lı	yıllarda	müzik	koşullarını	değerlendirirken	II.	Dünya	Savaşı	sonrası	postmodern	dünya	ve	
gençlik	 hareketlerinin	 rock	 ve	 protest	 müzik	 ile	 kendini	 ifade	 etmeye	 çalıştığı	 dönemde,	
Türkiye’de	Fikret	Kızılok,	Erkin	Koray	ve	Moğollar’ın	popülerlik	kazanması	 ile	müzik	alanında	
yeni	bir	yol	açıldığını	ifade	eden	Çelik	Erişçi	(2020),	o	dönemde	pop	müzik	alanında	üretimlerin	
yabancı	müzikler	üzerine	yazılmaya	çalışılan	bir	dönemi	başlattığını	ifade	etmiştir.		

“O	 dönem	 için	 Fecri	 Ebcioğlu	 dışında	 on	 isim	 sayamıyoruz	 ve	 müzik	 üretimi	 hiç	 yok,	
dışarıdan	müzik	alınıyor	üzerine	 söz	yazılmaya	çalışılıyor	ama	bunlar	 son	derece	basit	
düzeyde…	Mazhar-Fuat-Özkan	 (MFÖ)	 grubu	 söz	 ve	müzik	 üretiminde	milat	 sayılabilir.	
Yalnız	burada	üretim	yapabilenlerden	bahsediyorum,	yorumcuları	yok	sayıyor	değilim.”	
(Çelik	Erişçi,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

 
11	Performans	ve	imajın	bir	arada	kurgulandığı,	biçimlendirilmiş	kendine	özgü	bir	modelle	popülerleşen	birey.	
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Osmanlı	Sarayı	 içerisinde	Enderun	kurumu	ile	gelişen	makam	müziği	geleneği,	Darülelhan	gibi	
kurumsal	girişimlerin	kısa	sürede	sonra	erdirilmesi	ile	kesintiye	uğramıştır.	Makam	geleneğine	
dair	 unsurlar	 ve	 çalgı	 tınıları,	 radyonun	 kesintilere	 uğratılan	 yayınları	 dışında	 gazino	 ve	 gece	
mekânlarında	karşımıza	çıkmış,	ancak	20.	yüzyılın	son	çeyreğinde	tekrar	kurumsal	himayesine	
kavuştuğu	 Türk	 müziği	 konservatuarının	 kurulmasına	 dek	 kurumsal	 himâyeden	 yoksun	
bırakılmıştır.	 Bu	 süreçte	 farklı	 popüler	 müzik	 türleri	 içerisinde	 yeniden	 karşımıza	 çıkmaya	
başlayan	makam	müziği	 etkileri,	 İTÜ	 Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 kurulduğu	 1976	
yılından	sonra	pop	müzikle	kurumsal	bağ	kurarak,	mezunlarının	müzik	piyasasında	etkinleştiği	
bir	başka	süreçte	statü	sağlayıcı	konumu	ile	yer	almıştır.	

Popülerlik	Meselesi		

“Adına	popüler	denilen	şeyi	unutma…”		

Wolgang	Amadeus	Mozart’ı	geniş	dinleyici	kitlelerini	gözden	uzak	tutmaması	için	uyaran	baba	L.	
Mozart’ın	oğluna	fısıldadığı	popülerlik	nasihati,	dönem	koşullarının	popülerlik	meselesine	zemin	
hazırlığı	olduğunu	hatırlatır	niteliktedir.	Popülerlik	algısı,	beğeni	ve	estetik	kaygılar	bir	 tarafta	
dursun,	kitlelere	ulaşma	ile	bağlantılıdır.	Bu	olgu,	dinleyici	bağlamında	tüketilme	süreciyle	gelişen	
bir	ifadeyi	kapsadığı	için	‘Herkesin	anlayabileceği	ve	her	kulağa	hoş	gelen	bir	müzik	anlayışının	
gelişmesi’	 ile	müziğin	keyif	duymayı,	şehveti	 temsili,	 toplumun	gündelik	yaşamında	yer	etmesi	
gibi	özelliklerinin	ön	plana	 çıkmaya	başlamıştır	 (Wicke,	2006,	 s.	7,	9).	Avrupa	müzik	 tarihinin	
gelişiminde	 besteci,	 eser	 ilişkisine	 eklenen	 dinleyici	 unsuru;	 operalar	 ve	 orkestra	 eserlerinin	
konser	 salonları	 aracılığıyla	 perçinlendiği	 bir	 süreçle	 gelişimini	 sürdürmüş,	 beğeni	 kamuları	
oluşmaya	başlamıştır.	

Matthew	 Arnold’un	 “Kültür	 ve	 Anarşi”	 (1869)	 başlıklı	 çalışmasında	 kültür	 (Storey,	 2003);	
‘dünyada	düşünülen	ve	söylenenlerin	en	iyisi’	anlamında	seçkinler	tarafından	belirlenebilecek	bir	
vurguya	sahipken,	popüler	kültür	tanımıyla	düzenin	bozulmasına	yönelik	bir	kaygı	içermektedir.	
Popüler	 kültür	 çerçevesinde	 popüler	 müzik	 tartışmaları,	 bir	 yönüyle	 etnomüzikoloji	 disiplini	
içinde	 gelişen	 bir	 çalışma	 alanı	 iken,	 diğer	 yönüyle	 kültür	 sosyolojisi	 ve	 müzik	 sosyolojinin	
kesişiminde	 yer	 almaktadır.	 Avrupa’da	 başlayan	 ilk	 kuramsal	 değerlendirmeler	 filozof	 ve	
sosyologların	 müziğin	 toplumsallaşma	 sürecine	 dair	 bulguları	 incelemesiyle	 başlamıştır.	
Nietzsche,	“Tanrı	öldü’	derken,	modern	hayatın	taşkınlık	dolu	etkinliklerinin,	doldurulamayacak	
bir	 boşluğu	 doldurma	 girişimi	 içinde	 popüler	 kültürü	 ürettiğini	 söylemek	 istiyor’	 (Löwenthal,	
2020,	 s.	 33)	 gibidir.	 Gans	 ise	 Amerika’da	 ve	 öteki	 heterojen	 toplumlarda	 iktisadi	 ve	 siyasal	
savaşların	 yanında	 ‘cinsel’	 konular,	 ‘aile	 değerleri’,	 ‘yüksek	 kültür/popüler	 kültür’	 ve	 sınıf	
çatışması	 gibi	 konuların	 ön	 planda	 tutulduğu	 “kültür	 savaşları”ndan	 söz	 eder.	 Kültürü,	 ‘ister	
eğitim	 amacı	 ile	 ister	 estetik	 amaçla	 ister	 manevi	 nedenlerle,	 isterse	 de	 eğlenmek	 ve	 vakit	
geçirmek	 için	 kullanılsın,	 kabaca	 “sanat”	 diye	 sınıflandırılan	 eylemleri,	 malları	 ve	 fikirleri	
kapsayan’	şeklinde	ifade	eden	Gans,	‘bütün	kültürlerin	siyasal,	toplumsal	ya	da	estetik	değerler	
barındırdığını’	(Gans,	2007,	s.	19,	21)	belirtmiştir.	

Latincede	 “halk”	 anlamını	 taşıyan	 “populum”	 kelimesinden	 gelen	 ‘popüler’	 kelimesi,	 Batı	
Avrupa’da,	 Latinceden	 oluşmuş	 dillerde	 (Fransızca,	 İspanyolca,	 İtalyanca	 gibi)	 ve	 İngilizcede	
Türkçede	 kullandığımız	 şekilde	 kullanılmaktadır.	 Almancada	 “halk”	 için	 “volk”	 kelimesi	
kullanılırken	 “pop”	 kökü	 ve	 o	 kökten	 gelen	 “pöbel”	 Almancada	 “kuru	 kalabalık”,	 “sürü”	 gibi	
olumsuz	 anlamlar	 taşımaktadır	 (Belge,	 2018,	 s.	 106).	 Simon	 Frith	 ‘pop’	 tabirini,	 Marx’ın	
yabancılaşma	olarak	adlandırdığı	duruma	bir	örnek	olarak	ifade	etmiş:	“İnsansal	bir	şey	bizden	
alınıyor	 ve	 bir	 meta	 olarak	 bize	 geri	 dönüyor”	 şeklindeki	 tanımla	 bir	 toplumun	 işleyişini,	
ideolojisini	 anlamak	 açısından	 birinci	 derecede	 önem	 taşıdığına	 vurgu	 yapmaktadır	 (Solmaz,	
1996,	 s.	 10).	 Marx’ın	 başlangıç	 yazılarında	 yer	 alan	 doğaya	 yabancılaşma	 olgusu,	 ‘insanı,	
insanlaştırarak’	 ve	 insan	 kültürünü	 geliştirerek	 maddi	 dünyaya	 gittikçe	 daha	 çok	 egemen	
olmasına	imkân	tanıyan	vurgusuyla	karşımıza	çıkar.	Ancak,	bu	durum	artan	yabancılaştırmanın	
ortadan	 kaldırılması	 için	 sömürücü	 sınıf	 ilişkileri	 kurulması	 olarak	 yani,	 insanın	 kendine	
yabancılaşması	gerektiğine	dair	bir	 ifadeyi	de	beraberinde	getirir.	Max	Weber’in	sınıfların	zıttı	



 247 

olarak	gördüğü	“statü	grupları12“na	dikkat	çekmesi	 ise	üretim	ve	 tüketim	arasındaki	karşıtlığa	
işaret	etmektedir.	Sınıf,	üretimdeki	 ilişkileri	 ifade	ederken,	statü	grupları	belli	 “yaşam	tarzları”	
biçiminde	tüketimde	yer	alan	ilişkileri	ifade	etmektedir	(Giddens,	2009,	s.	295,	301).	Bu	yüzden,	
radyo,	televizyon	ve	sinemanın	gelişimiyle	pop	müziğin	gelişimi	ciddi	biçimde	bir	paralellik	taşır	
ve	popun	patlamasında	en	önemli	 itici	güç	 teknolojik	gelişme	ve	 iş	bölümünün	çeşitlendiği	bir	
endüstrinin	 tam	 anlamıyla	 ortaya	 çıkmasıdır.	 Şirket	 ve	 dev	 işletmeler	 bu	müziklerin	 kopmaz	
parçası	 olmuştur.	 Pop	 müzik	 oluşup	 büyüdüğünde	 tüm	 dünya	 müzik	 endüstrisinde,	 küçük	
firmaların	 yavaş	 yavaş	 bünyesine	 dâhil	 edilmesiyle	 sayısı	 bir	 elin	 parmaklarını	 geçmeyen	dev	
firmalardan	 söz	 edilebilir.	 Bu	 anlamda	 pop,	 uluslararası	 bir	 pazarı	 simgelemektedir.	 Popüler	
müzik	görece	ulusal	esinler	 taşımakta,	dünyanın	neredeyse	 tüm	geleneksel	ve	etnik	müzikleri,	
poplaşıp	 -metalaşıp-	 tekrar	 tekrar	 farklı	 ürünler	 düzeyinde	 dünya	 pazarını	 kuşatmaktadır	
(Solmaz,	1996,	s.	10).	Popüler	müzikler,	endüstri	ile	ilişkili	şekilde	ortaya	çıkan	bir	tanım	olduğu	
için	gospel,	country,	blues,	caz,	rock,	brass	band,	kabare,	folk,	reggae,	müzikaller,	ragtime,	dans	
müziği,	 swing,	 kanto,	 tango	 gibi	 halka	mal	 olabilmiş	 tüm	müzikal	 türleri	 kapsayıcı	 bir	 nitelik	
kazanmıştır.	 Richard	 Middleton,	 19.	 yüzyıl	 ortalarında	 popülerleşen	 vals	 dansının	 önceleri	
burjuva	 kültürü	 içinde	 görülürken,	 değişen	 sosyal	 ilişkilerle	 popüler	 kültür	 içerisinde	 yer	
alabileceğine	 işaret	 etmiş,	 200	 yıllık	 müzik	 tarihi	 serüveninde	 üç	 radikal	 ‘değişim	 anı’	 tespit	
etmiştir	(Middleton,	1990,	s.	11).	Kültürel	alanda	karmaşıklık	ve	sınıf	mücadelesinin	yaşandığı	
yeni	 sınıf	 kuralları	 ile	 bağlantılı	 olarak	 yeni	müzikal	 türlerin	 geliştiği	 ‘burjuva	 devrimi’ni,	 tüm	
müzikal	 aktivitelerin	market	 sistemi	 ile	 yayıldığı	 (1840’lar)	 ilk	 süreç	 olarak	 tanımlamıştır.	 Bu	
sürecin	sonunda	çoğu	müzikal	ürün	konser	organizasyonları,	tiyatrolar	ve	yayın	evleri	gibi	ticari	
müzik	 yayıncıları	 tarafından	 arabuluculuk	 edilen	 ya	 da	 el	 değiştiren	 bir	 hal	 almış,	 bu	 sayede	
müzik,	 ilk	 kez	 satın	 alınabilir	 olmuştur.	 19.	 yüzyılın	 son	 çeyreği	 dans	 müziğinin	 inceltilmiş	
biçiminden	 başlayarak	 fantezi,	 rondo,	 varyasyon,	 kapris,	 sözsüz	 şarkılar	 vb.	 gibi	 birçok	
kompozisyon	biçiminin,	popüler	müzik	olarak	(Wicke,	2006,	s.	39)	tanımlandığı	bir	süreçtir.		

Middleton’a	göre	1890’larda	ikinci	bir	kırılma	kapitalist	yapıların	şekillendirdiği	‘kitle	kültürü’	ile	
yaşanmıştır.	Müzikal	bağlamda	ragtime,	caz,	yeni	dans	formları	gibi	kültür	ürünleriyle	homojen	
bir	market	yaratılmak	istenmiştir.	Gramofon/plak	şirketlerinin	ve	radyo	(1920’lerin	sonu)	ve	film	
endüstrisinin	 gelişimi	 bunları	 desteklemiştir.	 Bu	 süreçte,	 şarkı	 yazarı	 Charles	 K.	Harris’e	 göre	
‘yeni	bir	şarkının	toplumun	kulağına	yerleşmesi	için	yalnızca	bir	şehirde	değil,	her	şehirde,	köyde	
ve	kasabada	çalışması	gerekir,	ancak	öyle	popüler	olur’	(Middleton,	1990,	s.	14).	Üçüncü	kırılım,	
II.	Dünya	Savaşı’ndan	sonra	“rock’n’roll”	müziğin	parlaması	ve	pop	müziğin	terminolojiye	dâhil	
olma	 süreciyle	 şekillenmiştir.	 Elektronik	 sistemlerin	 devreye	 girmesi,	 yeni	 üretim	metotlarını	
yaratmış,	 elektrik	 gitar	 gibi	 enstrümanlar	 ortaya	 çıkmıştır.	 Çalışan	 genç	 sınıf	 ve	 yeni	 gençlik	
pazarının	oluşumu,	üretim	ilişkilerinin	değişiminde	etkili	olmuş,	bu	genç	grup	‘isyan	marjı’	ile	yeni	
müzikal	 kaynaklar	 aramışlardır.	 Siyah	 Amerikan	 müziği	 olarak	 rhythm	 and	 blues	 (R&B)	 bir	
yandan	baskı	hissine	karşı	ortaya	çıkarken,	1960’lardaki	rock	hareketi	yeni	sosyal-tarihsel	süreci	
başlatmıştır	(Middleton,	1990,	s.	14,15).	

Bruno	 Nettl’ın	 da	 belirttiği	 gibi	 müzikal	 modernizasyon	 illaki	 Avrupa-Amerikan	 teknoloji	 ve	
kültürünün	adaptasyonuna	değil,	 temel	 kültürel	 özelliklerin	korunmasına	 ihtiyaç	duymaktadır	
(Karahasanoğlu	 ve	 Skoog,	 2009,	 s.	 52).	 Modernleşme,	 genellikle	 az	 gelişmiş	 ülkelerin	 ileri	
derecede	 endüstrileşmiş	 ülke	 modeline	 uygun	 değişmeleri	 anlamında	 kullanılır.	 Bu	 açıdan	
modernleşme	de	değişmenin	özel	bir	halidir	(Kongar,	2010,	s.	59).	Müzik	kayıtları	toplum	bilimsel	
veya	tarihsel	incelemelerin	durağan	nesnelerinden	ibaret	değildir.	Bunlar	hareketli	ve	iletişime	
açıktır,	zamanda	ve	mekânda	bizim	için	canlıdır	(Stokes,	2013,	s.	31).	Modern	toplum	yaşamında	
eğitim	ve	kurumlar	önemli	bir	yer	tutar.	Mübeccel	Kıray’ın	‘tampon	kurumlar’	olarak	tanımladığı	
kuramı;	 feodal	 toplumdan,	 kapitalist	 topluma	 ya	 da	 geleneksel	 toplumdan	 modern	 topluma	
geçişte	 toplumsal	 değişmenin	 buhransız	 olması	 için	 (Kongar,	 2010,	 s.	 174)	 bu	 kurumların	
önemine	 işaret	 etmektedir.	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	

 
12	Weber’in	analizindeki	husus,	sınıf	ve	statünün	“tabakalaşmanın	iki	boyutu”nu	oluşturması	değil,	sınıfların	ve	statü	
topluluklarının,	iki	olası	ve	rakip	grup	oluşum	tarzını	temsil	etmeleridir.	Bu	oluşum,	toplumdaki	iktidarın	dağılımına	
göredir.	İktidar,	ilk	ikisiyle	karşılaştırılabilen	“üçüncü	boyut”	değildir.	
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erken	Cumhuriyet	dönemi	müzik	politikalarınca	ayrıştırılmış	olan	makamsal	müzik,	halk	müziği	
ve	 batı	 müziğini	 birleştiren,	 1980	 sonrası	 değişen	 Türkiye’de	 müzik	 kültürünün	 sancılı	
süreçlerine	tamponluk	eden	yegâne	kurum	olmuştur.		

“…Türk	müziği	devlet	konservatuarının	Batıdaki	bütün	konservatuarların	karşısında	eş	
değerli	ve	yüksek	seviyeye	gelmesi	mücadelesi	ön	plandaydı	zihniyetimizde.	O	yüzden	de	
bazı	 bölümlerin	 artırılmasının	 temel	 sebebi,	 Batı’daki	 ağırlıkların	 bizde	 var	 olması.	 Ve	
bizde	 fazla	 çalgı	 bölümü,	 çalgı	 aleti	 bölümü;	 halk	 oyunları	 bölümü	 gibi	 çeşitli	 yapım	
bölümleri	 var.	 Bir	 de	 işte	 demin	 de	 söylediğim	 gibi	 temel	 bilimler	 bunlar	 hep	
konservatuarımızın	geniş	bir	alanda	yayılması	gelişmesi	ve	böylece	Batı	ile	yapılacak	her	
türlü	 bu	 alandaki	 çalışmalara	 hedefimizin	 ortaya	 konması	 için	 örnek	 olarak	 ortaya	
konulmasıydı”.	(Görüşme	No.	3)	

Erken	 Cumhuriyet	 döneminde	 gazete	 ve	 dergilerde	 Türk	 müziği-meyhane	 müziği	
özdeşleştirmesinin	perçinlendiği	süreç	ve	1934	yılında	Türk	müziği	radyo	yasağının	(Ayas,	2015:	
197)	 ardından	 1937	 yılında	 çeşitli	 gazetelerde	 köşe	 yazarları	 ve	 musiki	 üstatları	 arasında	
hararetli	 tartışmalar	 meydana	 gelmiştir.	 Türk	 müziğini	 “meyhane	 müziği”	 ve	 benzeri	
tanımlamalarla	küçümseyen	yazılar	arasında	yer	alan	Sadettin	Kaynak’ın	söyleminde	dönemin	
piyasa	koşulları	ve	popülerlik	meselesine	vurgu	yapan	anlatım	dikkat	çekicidir:		

“(…)	Biz	san’at	kıymeti	üstün	eserler	verebilmek	için	kalabalığa	hitap	eden	nağmeler	de	
yaratmak	zaruretindeyiz.	Faraza	‘Yanık	Ömer’	bizi	besliyor.	Biz	de	ondan	kazandığımızla	
san’atı	beslemeye	çabalıyoruz.	Yani	bu	ediblerin	aşağılık	buldukları	halk	eserleri,	san’at	
kıymeti	üstün	olan	eserlere	velinimetlik	ediyorlar.”	(Bengi	ve	Zat,	2020,	s.	22)		

Gelenekten	gelen	miras	ve	yenilikçi	bakış	açısını	bir	potada	eritmeye	çalışan	bir	kurum	olarak	
Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı,	dönem	itibariyle	gelişen	devlet	kurumları	ve	özel	sektörün	
aynı	 süreçte	 geliştiği	 bir	 tarihsel	 süreçte	 öncü	 olmuş,	 başta	 Türkiye	 Radyo	Kurumu	 ve	 devlet	
koroları	olmak	üzere	Türk	müziği	alanında	hizmet	veren	icracı,	sazendeler	yetiştirirken,	piyasa	
koşullarını	oluşturan	müzik	sektörüne	de	katkı	sağlamıştır.		

Pop	Müzik	

Dünya	genelinde	güçlü	melodik	yapısı,	basit	sözleri	ve	doğrudan	eğlencenin	açığa	çıktığı	1970’ler	
pop	müziğin	altın	yıllarında	Osmonds,	Bay	City	Rollers	ve	Jackson	5	gibi	aynı	aileden	gençlerin	
üyesi	olduğu	erkek	grupların	ünlendiği	bir	 sürece	 işaret	etmektedir.	T-Rex	ya	da	David	Bowie	
tarafından	temsil	edilen	glam-rock	gibi	ya	da	Jacksons	5	örneğinde	olduğu	gibi	disco	ve	soul	daha	
yumuşak	versiyonlardır.	1970’lerde	Avrupa’da	İsveçli	grup	ABBA,	disco	ve	soft	rock	armonileriyle	
pop	müzik	listelerine	hükmetmiştir.	1980’lerde	popun	yörüngesi	üst	düzey	ses	ve	görüntülerle	
giderek	büyümüş	ve	parlamıştır.	1979	yılında	On	The	Wall	albümü	dünya	genelinde	20	milyondan	
fazla	satan	Michael	Jackson,	“pop	müziğin	kralı”	olurken,	Madonna,	1984	yılında	Like	A	Virgin	adlı	
albümü	 ile	 milyonlar	 satarak	 bir	 diğer	 “mega	 star/yıldız”	 olmuştur.	 Madonna’nın	 kariyerinin	
başlangıç	yıllarında	“Tanrı	kadar	meşhur	olana	kadar	mutlu	olmayacağım”	(Music,	2013,	s.	350)	
ifadesi	dönemin	pop	müzik	yıldızının	popülerleşme	arzusuna	işaret	eder	niteliktedir.	

Popüler	müziğin	 Amerika	 ve	 Avrupa’daki	 seyrine	 karşılık,	 1960	 ihtilaliyle	 siyasi	 ve	 ekonomik	
anlamda	 zorlu	 süreçlerden	 geçen	 Türkiye’de,	 popüler	 müzik	 türlerinin	 yaygınlaştığı,	 “serbest	
icra”	 ile	 geleneksel	 müzik	 kalıplarının	 aşıldığı,	 caz	 ve	 ‘rock	 ‘n’	 roll’	 başta	 olmak	 üzere	 çeşitli	
popüler	müziklerin	ilgiyle	takip	edildiği	bir	sürecin	başladığı	görülmektedir.	Çoğunluğunu	kent	
kültürüyle	yetişmiş	gençlerin	oluşturduğu	popüler	müzik	dinleyici	profilinde,	İstanbul	ve	Ankara	
gibi	büyük	şehirlerin	öne	çıktığı	söylenebilir.	1960’larda	lise	öğrencileri	tarafından	kurulmuş	ve	
sayıları	giderek	artan	orkestralar	bunun	en	somut	göstergelerinden	biridir	(Küçükkaplan,	2016,	
s.	14).	Popüler	kültür,	kaçınılmaz	olarak	bir	kent	hayatını,	kentli	insanın	yeni	ve	farklı	davranış	
biçimlerini	 şekillendirmek	 zaruretindedir.	 Geleneksel	 değerler	 ciddi	 biçimde	 bir	 değişime	
uğrayıp,	 tüketim,	 davranış	 ve	 özellikle	 eğlence	 biçimini	 yeniden	 yapılandırmak	 zorundadır.	
Popüler	müzik,	ağırlıklı	olarak	kapitalist	ilişkiler	ve	yaşama	biçiminin	hâkim	olduğu	toplumlarda	
kent	kültürü	içerisinde	tanımlanırken,	en	büyük	rolü	basın,	radyo,	televizyon	ve	plak	şirketleri	
üstlenmiştir.		
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Popüler	müzik	endüstrisinde	şarkıcının,	enstrümanistin	ve	şarkı	yazarının	rolleri	birbirinden	ayrı	
olarak	görülebilir.	Popüler	şarkılarda	çoğu	dinleyici	baş	vokali	duyar	ve	şarkının	duygusal	bağını	
onunla	 ilişkilendirir.	 Kelimeler	 ve	 sesler,	 şarkının	 sözleri	 ve	 dinleyici	 ile	 “konuşmak”tadır.	
Şarkıcının	 biyografisi,	 medya	 imajı,	 vücudu	 ve	 sesi	 en	 azından	 şarkının	 “kişi”si	 ile	 kolayca	
birleştirilebilecektir.	 Jean	 Baudrillard’ın	 simulakr13’ında	 olduğu	 gibi	 bir	 ekip	 tarafından	
kaydedilen	bir	şarkı,	onu	yazmamış,	onda	oynamamış	bir	şarkıcı	tarafından	temsil	edilmektedir	
(Brackett,	1995,	s.	2).		

Türkiye’de	 popüler	 kültür	 çevreden	 beslenir	 ve	 bireye	 seslenmektedir	 (Yılmaz,	 2017,	 s.	 115).	
Popüler	 müziği,	 toplumun	 belli	 bir	 kesimiyle	 ilişkilendirmek	 yanlıştır,	 çünkü	 toplum	 içinde	
işçilerden,	 köylülerden,	 orta	 sınıftan	 bahsettiğimiz	 gibi	 bahsedebileceğimiz	 “popüler”	 diye	 bir	
kategori	 yoktur.	 Popülerlik	 bir	 kültürel	 ürünün	 tüketilme	 sürecinde	 oluşan	 bir	 özelliktir.	
Dinleyicilerin	veya	kültürel	ürünlerin	bir	özelliği	değildir.	Bu	yüzden	popüler	müzik	kategorisini	
kullandığımızda,	birbirinden	çok	farklı	özelliklere	sahip	ve	çok	farklı	gruplar	tarafından	dinlenen	
müzikleri	tek	bir	kategoriye	sokmuş	oluruz	(Ayas,	2019,	s.	206).	Popüler	müziğin	estetiği	üzerine	
Pierre	 Bourdieu	 “popüler”	 ve	 “meşru”	 estetik	 yorumunda	 dinleyicinin	 “yeterliliği”ne	 vurgu	
yaparken,	 rekabet	 aralığının	 kişinin	 bireysel	 tarihi	 ve	 hatıraları	 ile	 ilişkine	 işaret	 etmektedir.	
Gönderilen	 mesaj	 nasıl	 olursa	 olsun	 alıcının	 arka	 plan	 kültürü	 ve	 yaşanmışlığı	 ile	 bağlantı	
kurulacaktır	(Brackett,	1995,	s.	13).	

Türk	Müziğinde	Kurumsallaşma	Süreci	

Osmanlı’nın	Batılılaşma	arzusu	askeri	ve	ekonomik	sahada	başlamış,	kültür	ve	sanat	çevresinde	
çeşitli	 etkiler	 yaratmış,	 özellikle	 edebiyat	 ve	 müzik	 alanında	 bu	 etkiler	 somut	 şekilde	 açığa	
çıkmıştır.	 Ahmet	 Hamdi	 Tanpınar,	 “Hakikat	 şudur	 ki,	 Tanzimat’tan	 beri	 Türk	 cemiyeti	 ve	 Türk	
insanı	nasıl	hayatındaki	ikiliğin	doğurduğu	bir	benlik	buhranı	içinde	kalmışsa	Türk	edebiyatı	da	bu	
cinsten	 bir	 ikiliğin	 tesiri	 altındadır.”	 diyerek	 dönemin	 ruhunu	 edebî	 cenahtan	 aktarmıştır.	
Batılılaşmanın,	 Osmanlı-Türk	 makam	 müziğine	 etkileri	 ise	 kurumsal	 boyutta	 daha	 keskin	
örneklerle	karşımıza	çıkmıştır.		

Fransa	 Kralı	 I.	 François’nın	 Sultan	 I.	 Süleyman’a	 (1520-1566)	 iki	 ülke	 arasındaki	 dostluğu	
pekiştirmek	 gayesiyle	 1543	 yılında	 gönderdiği	 orkestra	 ve	 1599	 yılında	 İngiltere	 Kraliçesi	 I.	
Elizabeth	tarafından	Sultan	III.	Mehmed’e	gönderilen	org	(Alimdar,	2016,	s.	2)	Avrupa	ve	Osmanlı	
Devleti	 arasındaki	 ilk	 batılı	 teşebbüsler	 olarak	 sayılabilir.	 Osmanlı	 Sarayı’nın	 Batı	 müziğiyle	
teması	16.	yüzyıla	dayanır	ancak	kurumsallaşma	anlamında	ilk	adımlar,	1826	yılında	II.	Mahmud	
tarafından	Mehterhane’nin	kapatılarak	yerine	“Muzika-yı	Hümayun”un	kurulması	ile	başlamıştır.	
Avrupa’dan	gelen	müzik	şefleri	 ile	şekillendirilen	süreçte	 İtalyan	Guiseppe	Donizetti14	ve	diğer	
yabancı	 hocalar	 aracılığıyla	 batının	müzik	 anlayışı	Osmanlı	 sarayı	 ile	 tanışmış	 olur	 (Dilmener,	
2003,	 s.	 20).	Osmanlı	Devleti’nde	 resmi	 anlamda	 ilk	mûsikî	 eğitimi	Edirne	 sarayında	Enderun	
Mektebi15	 ile	 başlamıştır.	 Bu	 eğitimin	 zaman	 içerisinde	 Mehter,	 Muzika-i	 Hümayun	 ve	
Mevlevihaneler	 gibi	 değişik	 kurumlarda	 artarak	 devam	ettiği	 görülmektedir.	 Osmanlı	 halkının	
mûsikî	yaşantısı	ise	genelde	ev	ve	bazı	açık	alanlarda	yapılan	fasıl	ve	meşklerden	ibarettir	(Özden,	
2020,	s.	4).	Osmanlı	Sarayı’nda	Muzika-yı	Hümâyûn	resmî	bir	kurum	olarak	Klasik	Türk	mûsikîsi,	
Batı	müziği	 ve	askerî	müzik,	dinî	mûsikî	 ve	halk	mûsikisî	 gibi	 tüm	 türleri	 ve	müzik	gruplarını	
kapsamıştır	(Toker,	2016,	s.	181).		

Müzik	aktarımının	sağlandığı	kurumlar	Mehterhane,	Enderun,	Mevlevîhane,	Muzıka-yı	Hümayûn,	
Darü’l-elhana	kadar	 sistematik	bir	 şekilde	hizmet	vermiş	kurumlardır.	Bu	kurumların	yanında	
birçok	Türk	müzik	cemiyeti	kapsamında	sivil	örgütler,	ön	plana	çıkmış	sanat	adamlarının	evleri,	
birçok	 tarikat	 dergâhları,	 camiler	 birer	 eğitim	 kurumu	 olarak	 Türk	 müziğinin	 aktarımını	

 
13	Bir	gerçeklik	olarak	algılanmak	isteyen	görünüm.		
14	Detalı	bilgi	için	bkz.	Emre	Aracı,	Donizetti	Paşa	–	Osmanlı	Sarayının	İtalyan	Maestrosu	(2006)	ve	Naum	Tiyatrosu	19.	
Yüzyıl	İstanbulu’nun	İtalyan	Operası	(2010)	Yapı	Kredi	Yayınları.	
15	 II.	 Murad	 (1421-1451)	 döneminde	 Edirne	 Sarayı’nda	 Enderun	 Mektebi,	 Osmanlı	 eğitim	 sisteminin	 en	 önemli	
kurumlarından	 biri	 olmuştur.	 Saraya	 ait	 belli	 bir	 zümrenin	 eğitim	 gördüğü	 okulda	 din	 eğitiminin	 yanı	 sıra	 tarih,	
coğrafya,	 hesap,	 Farsça,	 edebiyat,	 resim	ve	mûsikî	 gibi	 dersler	 okutulmaktadır.	Detaylı	 bilgi	 için	bkz.	 Erhan	Özden,	
Osmanlı	Maârifi’nde	Mûsikî,	2020.	
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sağlamıştır.	Darülbedayi16	 kurumu	 tiyatro	 ve	müzik	 bölümleriyle	 açılmış,	Darül-elhan17	 müzik	
kurumu	ise	1917	yılında	Türk	musikisi	ve	Batı	musikisi	olarak	iki	alanda	eğitim	vermek	ayrıca	
sanatsal	ve	yayın	faaliyetleri	yürütmek	üzere	tasarlanmıştır	(Kolukırık,	2019,	s.	21,	25).	Ancak,	
kısa	süre	sonra	Tâlim	ve	Terbiye	Dairesi	Sanâyi-i	Nefîse	Encümeni’nin	9	Aralık	1926	tarihli	kararı	
ile	yönetmeliği	ve	öğretim	programı	değiştirilerek	Türk	mûsikisi	(Alaturka	bölümü)	kapatılmıştır.	
Bu	 süreçte,	 Türk	 mûsikisi	 çalışmaları,	 yeni	 kurulan	 ve	 yürütücülüğünü	 Rauf	 Yekta	 Bey’in	
üstlendiği	Türk	Mûsikisi	İcra	Heyeti	ve	Tarihî	Türk	Mûsikisi	Eserlerini	Tasnif	ve	Tesbit	Heyeti	adlı	
iki	 kurulun	 faaliyetleriyle	 sınırlandırılmıştır.	 Darülelhan,	 22	 Ocak	 1927	 tarihinde	 ise	 İstanbul	
Mûsiki	Konservatuarı	adı	altında	İstanbul	Şehremaneti’ne	bağlanmış,	konservatuvar	daha	sonra	
İstanbul	Belediye	Konservatuvarı	adıyla	faaliyetini	sürdürmüştür	(Özcan,	1993,	s.	520).	

19.	yüzyılda	açılmaya	başlanan	gazino,	tiyatro	ve	çeşitli	türden	sahneler	mûsikî	hayatı	açısından	
önemlidir.	Zamanla	Pera’da	açılan	tiyatro	salonlarında	ve	gazinolarda	konser,	kumpanya	ve	çeşitli	
eğlenceler	düzenlenmiştir.	Hızlı	bir	dönüşüm	yaşamakta	olan	İstanbul	halkı	böylelikle	gece	hayatı	
ile	 tanışmıştır.	 Özellikle	 Ermeni	 ve	 Rum	 halkının	 yoğun	 olarak	 yaşadığı	 Pera	 (Beyoğlu)	 başta	
kanto,	 tango	 ve	 şarkı	 formlarındaki	 eserlerin	 gece	 geç	 saatlere	 kadar	 çalındığı	 bir	 merkez	
olmuştur	 (Özden,	 2020,	 s.	 4).	 1950’lerin	 başlarına	 kadar	 ikinci	 kantolar	 dönemi,	 azınlık	 kadın	
şarkıcıların	sahne	aldığı	 ilk	dönemden	farklı	olarak	Türkiyeli	kadın	şarkıcıların	da	sahne	aldığı	
ayrıca	Türk	makam	müziğinin	ve	Türk	müziği	çalgılarının	da	kullanımı	ile	ikinci	dönemde	Türk	
müziği	popülerlik	kazanmaya	başlamıştır.	Bu	süreçte	çaça,	 tango,	vals,	 fokstrot,	kentli	 elitlerin	
eğlence	algısının	bir	parçasıyken,	Türkiye’ye	özgü	bir	popüler	çizgiye	en	çok	yaklaşan,	tangolar	
olmuştur	(Kahyaoğlu,	2010,	s.	227).		

Bu	 süreçte	 şehir	 yaşamında	 mevcut	 farklı	 musiki	 meclisleri,	 kahvehaneler	 ve	 meşk	 silsilesi	
bakımından	 makam	 müziğinin	 aktarımına	 dair	 tüm	 yollar	 yeniden	 şekillendirilmek	 üzere	
değişime	 uğramıştır.	 Kurumsal	 yapı	 içerisinde	 eskiye	 dair	 geleneksel	 yapının	 yerine	 yeni	 bir	
kültürel	 kimlik	 oluşturma	 isteği	 müzik	 alanında	 şekillendirilirken,	 kültürel	 statü	 bakımından	
ancak	 1975	 yılında	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 resmi	 olarak	 açılmasıyla	 elde	
edilecektir.	

İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	örneği	ve	1990’larda	Türkçe	pop	müzik	ilişkisi	

18.	 yüzyılın	 son	 dönemlerinden	 önce,	 bağımsızlık	 genellikle	 toplumsal	 statü	 ve	 toprak	
mülkiyetiyle	ilişkilidir.	Kurumlar,	toplumda	statü	göstergesi	olarak	geleneklerin	inşasında	büyük	
rol	oynarken,	kültür	aktarımı	bu	kurumlar	aracılığıyla	yaygınlık	kazanır.	Osmanlı	Sarayı	Enderun	
kurumu	içerisinde	yer	alan	müzik	eğitimiyle	geleneksel	kodları	inşa	ederken,	yine	saray	merkezli	
gelişen	 Avrupa	 müziği	 tanınırlığı	 ile	 etkileşimler	 20.	 yüzyılda	 kitle	 iletişim	 araçları	 ile	
yoğunlaşacak	 sürecin	 öncüsü	 niteliğindedir.	 Kurumsal	 ve	 kamusal	 anlamda	 Avrupa	 müziğine	
yönelik	 kabul,	 beraberinde	 geleneksel	müzik	 kavramındaki	 karmaşıklık	 ile	 alaturka,	 alafranga	
terimlerinin	icadı,	Erken	Cumhuriyet	dönemi	müzik	politikalarındaki	anlam	sapmalarının	sebebi	
olarak	görülebilir.		

Yüksek	 veya	 düşük	 statünün	 belirleyicileri	 veya	 faktörleri,	 kendiliklerinden	 statü	 vermezler.	
Çünkü	 statü	 zihinsel	 bir	 inşadır.	 Toplumun	 bir	 birey	 için	 yaptığı	 değerlendirme	 derecesidir.	
Soyluluğun	türü	veya	servetin	miktarı,	kişinin	statüsünün	nesnel	olarak	belirlenmesine	yardım	
eder,	oysa	asıl	olan	toplumun	söz	konusu	faktörlere	yüklediği	anlamdır.	Statü	simgelerinin	önem	
ve	 belirleyiciliğine	 ilişkin	 değerlendirmeler,	 toplumdan	 topluma	 büyük	 bir	 farklılık	 gösterir.	
Toplumsal	statü,	 toplumsal	 tanımlama	olmasına	rağmen	onaylama	veya	onaylamamanın,	saygı	
veya	saygısızlığın	belirli	evrensel	ölçütleri	yine	de	vardır.	En	genel	terimlerle	bunlar	toplumsal	
değerler	 içinde	 yer	 alırlar.	 Yani	 belirleyici	 kriter,	 toplumsal	 değerlerdir	 (Ceylan,	 1995,	 s.	 95).	
Statünün	birçok	belirleyicileri	arasında	en	önemlileri	soy,	servet,	işlevsellik,	eğitim,	din,	biyolojik	
durum	(Fichter,	1994,	s.	32-33)	sayılabilir.	Alınan	eğitimin	düzeyi	ve	çeşidi	de	toplumsal	statünün	
evrensel	 belirleyicilerindendir.	 Eğitim	 düzeyi	 yükseldikçe	 toplumsal	 statü	 de	 yükselmektedir.	

 
16	İlk	resmi	konservatuar	olarak	1914	yılında	kurulmuştur.	Müzik	ve	tiyatro	eğitimi	veren	ilk	resmi	kurumdur.	
17	 Nağmeler	 evi	 anlamındaki	 müzik	 kurumu	 ile	 ilgili	 detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 Kubilay	 Kolukırık.	 (2019).	 Türk	 Müzik	
Tarihinde	Dârü’l-Elhân	ve	Dârü’l-Elhân	Mecmuası.	
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Yüksek	prestije	sahip	bir	üniversiteden	mezun	olmak	ve/veya	bu	üniversiteden	yüksek	derece	ile	
mezun	olmak	dahi,	toplumsal	statüyü	yükselten	önemli	bir	faktördür.	Toplumsal	statüleri	en	genel	
şekliyle,	 verilmiş	 (bahşedilmiş)	 ve	 kazanılmış	 (elde	 edilmiş)	 statüler	 olarak	 ikiye	 ayırabiliriz.	
Linton,	 toplumların	 verilmiş	 (ascribed)	 ve	 kazanılmış	 (achieved)	 olmak	 üzere	 iki	 statü	 tipi	
geliştirerek	bir	ikilemle	karşılaştığını	ifade	etmektedir.	Toplumsal	statüler	ayrıca,	temel	statüler,	
genel	 statüler	ve	özgür	statüler	olarak	kısımlara	ayrılabilirler.	Temel	 statüler	cinsiyet	ve	yaşla	
ilgili,	genel	statüler	meslekle	ilgili,	özgür	statüler	de	uğraşla	ilgili	statülerdir.	Birincisi	doğuştandır,	
diğerleri	sonradan	kazanılmıştır	(Ceylan,	2011,	s.	97).	

Rol,	sosyolojide	anahtar	bir	kavram	olma	özelliği	gösterir	ve	temel	bir	araç	olmayı	sürdürür.	Rol,	
belirli	statü	ya	da	toplumsal	konumlara	atfedilen	toplumsal	beklentileri	ortaya	koyar	ve	bu	tür	
beklentilerin	 gerçekleşip	 gerçekleşmeme	 sürecini	 analiz	 eder	 (Marshall,	 1999,	 s.	 624).	 Statü	
olmaksızın	rol,	rol	olmaksızın	statü	yoktur.	Rol	kavramı	da	statü	gibi	çift	anlamlıdır.	Bireyin	sahip	
olduğu	 roller,	 sadece	 onun	 kendisinin	 ortaya	 koyduğu	 davranışlar	 olmayıp	 aynı	 zamanda	
toplumun	ondan	beklentileridir.	Rol,	toplumda	belli	bir	pozisyonu	işgal	eden	bireyden,	toplumun	
genelinin	beklentisi	olan	uygun	davranıştan	başka	bir	şey	değildir	(Ceylan,	2011,	s.	99).	Müzik	
alanında	 bireylerin	 rolleri	 performans	 gösterdiği	 alan	 ile	 ilişkili	 olarak	 kurumsal	 ya	 da	müzik	
endüstrisinin	 “piyasa”	 koşulları	 olarak	 farklılık	 göstermektedir.	 Toplum	 içerisindeki	 statüleri,	
aldığı	 eğitim	 ve	 performansları	 ile	 ilişkili	 olarak	 değerlendirilebilir.	 Örneğin,	 müzik	
konservatuarları	 kurumsal	 bir	 saygınlık	 taşırken,	 popüler	 müzik	 piyasasının	 aynı	 statüyü	
sağlamadığı	 şeklinde	 bir	 algı	 akla	 gelebilmektedir.	 Bu	 durum,	 performans	 gösteren	 kişiye	 çift	
taraflı	etki	sağlayabilir.	Bireyin,	kurumun	sağladığı	haklardan	istifade	ederek	toplumda	belirli	bir	
statü	elde	etmesi	ve	kurumun	statüsünden	kaynaklı	bireyin	gerekli	rolleri	yerine	getirmesi	olarak	
iki	uçludur.	Kurum	statüsü	toplum	nezdinde	kabulleniş	ve	saygınlık	getirirken,	bireyin	rolü	kurum	
ile	şekillenmelidir.		

Toplumsal	statü	rollerinin	teknolojik	gelişmeler	ile	müzik	üzerindeki	etkileri	önce	kitle	iletişim	
araçlarının	işlevselleşmesi	ve	müzik	sektörünün	gelişmesi	ile	kurumsal	bağlamda	şekillenmeye	
başlamıştır.	1950	sonrası	süreçte	siyasal	yapının	tek	parti	yönetiminden	kopması,	değişen	müzik	
mekânları,	 plak,	 radyo	 ve	 televizyon	 gibi	 kitlelere	 ulaşan	 müzik	 faaliyetleri;	 Türkiye’nin	 hem	
doğudan	hem	batıdan	aldığı	müzikal	etkilerle	birleşerek	farklı	müzik	türlerini	ortaya	çıkarmıştır.	
Örneğin,	rock	müzik	Amerika’da	olduğu	şekliyle	değil,	Türkiye	versiyonuyla	Anadolu	rock	olarak	
harmanlanmıştır.	Yerel	çalgıların	ve	melodik	yapıların	Avrupa	müziği	 ile	harmanlandığı	bir	tür	
olarak	 doğmuş	 olan	 bu	müzik	 türünün	 ilk	 temsilcileri	 Erkin	Koray,	 Barış	Manço,	 Cem	Karaca,	
Fikret	 Kızılok,	 Edip	 Akbayram	 ve	 Moğollar	 olmuştur.	 Benzer	 şekilde	 arabesk	 müzik,	 Türkçe	
sözlükte	“Arap	tarzında	yapılmış	süsleme	veya	bezeme”	olarak,	Fransızca	“arabesque”	teriminin	
(Güngör,	 1993,	 s.	 17)	 dilimize	 girmesiyle	 adlandırılmış,	 Batı	 çalgılarını	 geleneksel	 çalgılarla	
harmanlayan	 eklektik	 bir	 yapıda	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Genellikle,	 umutsuz	 aşkları,	 günlük	
dertleri	ve	kadere	isyanı	konu	edinen	sözel	yapısı	ve	makamsal	müziğe	yakınlığı	ile	1960’lardan	
sonra	popüler	olmuştur.		

1958	 yılında	 ABD’ye	 gittiğini	 ve	 orada	 yaşayan	 göçmen	 halkların	 hepsinin	 kendi	 popüler	
müziklerini	 kendi	 dilleriyle	 söylediklerini	 gördüğünü	 ve	 bunun	 Türkiye’de	 niye	 hayat	
bulamadığını	 sorguladığını	 söyleyen	 Fecri	 Ebcioğlu,	 iki	 yıl	 içinde	 “Aranjman”	 müziğinin	
temellerini	atmıştır.	“Bak	Bir	Varmış	Bir	Yokmuş”	adlı	aranjman	parçayı	İlham	Gencer	grubuyla	
söylemiş	 ve	 bu	 parça	 ilk	 Türkçe	 pop	 şarkısı	 olarak	 anılmaya	 başlanmıştır.	 Bu	 süreçle	 birlikte	
Kamuran	 Akkor’un	 “Aşk	 Eski	 Bir	 Yalan”,	 Erol	 Büyükburç’un	 “Altın	 Tasta	 Üzüm	 Var”,	 Beyaz	
Kelebekler’in	“Bütün	Aşklar	Tatlı	Başlar”	gibi	aranjman	şarkıların	seslendirilmesi	ayrıca	Timur	
Selçuk’un	usta	şairlerin	şiirleri	üzerine	yaptığı	 “İspanyol	Meyhanesi”	gibi	örnekler	(Kahyaoğlu,	
2010,	 s.	 228,	 229)	 popülerlik	 kazanan	 eserler	 arasında	 yer	 almaktadır.	 Erol	 Büyükburç,	 1954	
yılında	“Fascination”	ve	“Star	Bright”	adlı	yabancı	şarkılara	yazdığı	Türkçe	sözlerle	sahneye	çıkan	
ve	“Little	Lucy”	adlı	şarkısını	taş	plak	olarak	yayınlayan	ilk	pop	yıldızlarındandır	(Dilmener,	2003,	
s.	32).	
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1960’larda	türkülerin,	Batı	müziği	çalgılarıyla	yeniden	düzenlendiği	ve	“Anadolu	pop18“	tabirinin	
kullanıldığı	ilk	dönemdir.	Tülay	German’nın	seslendirdiği	“Burçak	Tarlası”,	(Kahyaoğlu,	2010,	s.	
229)	bu	sürecin	öncü	şarkılarındandır.	Ersen	ve	Dadaşlar,	Kurtalan	Ekspres,	Barış	Manço,	Erkin	
Koray	 ve	 Cem	 Karaca	 gibi	 isimler	 Anadolu	 pop	 müziğin	 temsilcileri	 arasında	 sayılabilirken,	
1970’lerin	 başında	 Selda	 Bağcan19,	 Edip	 Akbayram	 gibi	 politik	 dokunuşlu	 isimler	 meşhur	
olmuştur.	1974	yılında	Fikret	Şeneş’in	Türkçe	adaptasyon	olarak	düzenlediği	“Palavra	Palavra”	
adlı	 şarkıyla	 Ajda	 Pekkan	 ünlenmiştir.	 Aranjman	 eserlerin	 dışında	 Türkçe	 popun	 kendine	 has	
üslûbunu	 bulmaya	 başladığı	 bu	 süreçte,	 1974	 yılında	 “Haydi	 Şansım”	 adlı	 ilk	 plağıyla	 tanınan	
Sezen	Aksu	söz	yazarı	ve	besteci	kimliği	ile	Türkçe	pop	müziğe	yön	verecek	isimler	arasında	yer	
almıştır.		

	
Resim	-1:	Naime	Batanay,	Cahit	Atasoy,	Özdal	Orhon,	(arka	sıra?),	Alaeddin	Yavaşça,	Fikret	Kutluğ,	(bilinemedi?),	

Laika	Karabey,	Ercüment	Berker,	Nevzat	Atlığ,	Selahattin	İçli,	Cüneyt	Orhon20.	(Sol	baştan)	

1976	yılında	Ercüment	Berker’in	davet	yazısı	ile	konservatuarın	ilk	öğretmenleri	arasında	görev	
almış	olan	Necati	Giray,	o	yıllarda	(1973)	İstanbul	Şehir	Orkestrası	(daha	sonra	İstanbul	Devlet	
Orkestrası	 adını	alacak)	ve	 İstanbul	Radyosu’nda	viyolonsel	 sanatçısı	olarak	görev	almaktadır.	
Dönemin	 Batı	 müziği	 icrasına	 yönelik	 radyoda	 aktif	 orkestralarda	 görev	 alan	 Giray,	 dönemin	
popüler	orkestralarını	şöyle	aktarmıştır:		

“Radyo	 Senfoni	 Orkestrası’,	 ‘Radyo	 Oda	 Orkestrası’,	 ‘Radyo	 Tango	 Orkestrası’,	 ‘Orhan	
Avşar	 Tango	 Orkestrası’,	 ‘Fehmi	 Ege	 Tango	 Orkestrası’,	 ‘Necdet	 Koyutürk	 Orkestrası’,	
‘Radyo	Caz	Orkestrası’	ve	bunların	dışında	‘4	Aslan’	adlı	bir	grubumuz	vardı.	Orada	da	caz	
müziği;	pop	müzik	şeklinde	yayınlara	giriyordum.”	(Görüşme	No.	1)	

 
18	Bu	müzik	türünü	ifade	etmek	için	kimi	zaman	“Anadolu	rock”	tabiri	de	kullanılmış	ancak	çoğunlukla	“Anadolu	pop”	
kullanımı	tercih	edilmiştir.	
19	 Selda	Bağcan’ın	1976	yılında	Kürtçede	 eğitim	ve	 yasakların	 kaldırılması	 konusuna	dikkat	 çektiği	 ‘Anayosa’	 plağı	
hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	Derya	Bengi.	(2020)	70’li	Yıllarda	Türkiye:	Sazlı	Cazlı	Sözlük	“Görecek	günler	var	daha”,	
s.17.	
20	Bu	fotoğraf	Prof.	Ş.	Şehvar	Beşiroğlu	arşivinden	alınmıştır.	
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Aktif	orkestra	ve	müzik	gruplarında	batı	müziği	ve	pop	müziğinin	etkili	olduğu	bu	süreçte,	İTÜ	
Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 kuruluşu	 Türk	 müziği	 ve	 batı	 müziği	 eğitiminin	 eşit	
şekilde	verilmesi	amacı	ile	dengelenmeye	çalışılmıştır:		

“Şimdi	 bazıları	 batı	 müziği	 denildi	 mi,	 efendim	 Batı	 müziği	 varsa	 Türk	 müziği	 ikinci	
plandadır	 diyen	 zihniyetler	 vardı.	 Biz	 o	 zaman	 dedik	 ki	 yani	 Batı	 müziğini	 de	 yine	
kullanalım.	Onu	ayrı	demiyoruz.	Ondan	da	bilelim	ki	dünyayı	da	 tanıyalım.	Ama	benim	
değerim	ön	planda	olsun,	benim	değerim	böyle	kalmasın.”	(Görüşme	No.	3)		

Bir	 yanda	 Batı	 müziği	 icraraları	 devam	 ederken,	 diğer	 tarafta	 yeni	 kurulan	 Türk	 müziği	
konservatuarı	 bünyesinde	 barındırdığı	 tüm	 müzik	 türleri	 ile	 yer	 almış	 ve	 o	 yıllarda	 sentez	
girişimlerle	ortaya	çıkan	Türkçe	popüler	müzik	denemeleri	dünyadaki	gelişiminden	farklı	olarak	
seyir	 izlemiştir.	Başlangıçta,	düşük	statü	ürünü	olarak	kabul	edilen	bu	tür,	sorunlu	bir	müzikal	
oluşum	ve	 bir	 anlamda	Amerikan	 özentisi	 bir	 açılım	olarak	 algılanmıştır.	 Türkçe	 pop	müziğin	
düşük	 statü	bir	müzik	 türü	olarak	görülmesi,	 konservatuar	 çatısı	 altına	giren	ve	 eğitim	alarak	
müzik	bilgisine	sahip	olan	üreticinin	ürünleriyle	1990	sonrasında	farklılaşan	bir	konuma	sahip	
olmuştur.	

“Şebnem	Aksu,	Cici	Kızlar	vardı	o	zaman,	Cici	Kızlar’ın	iki	elemanı	bizim	okulda	hoca.	İşte	
ne	bileyim	o	günün	popçuları	yani	bizim	okulda	okumak	istiyorlar,	gelmişler.”	(Görüşme	
No.	9)	

	
Resim	-2:	Cici	Kızlar	–	1975	Hayat	Mecmuası	
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Ajda	 Pekkan,	 Nilüfer,	 Füsun	 Önal,	 Nükhet	 Duru,	 Neşe	 Karaböcek,	 Nil	 Burak,	 Tülay	 gibi	 kadın	
solistlerin	 yanı	 sıra	 Bülent	 Ortaçgil,	 Alpay,	 Barış	 Manço,	 Fikrek	 Kızılok,	 Berkant,	 Erol	 Evgin,	
Yurdaer	Doğulu	gibi	pek	çok	isim,	1990’lara	dek	pop	müzik	türünde	örneklerle	tanınmıştır.	Pop	
müzik,	alt	yapısında	bas	gitar,	elektro-gitar,	davul/bateri,	klavye	gibi	çalgıların	kullanıldığı,	kimi	
zaman	‘Hafif	Batı	Müziği’	olarak	da	nitelendirilen	bir	başka	tür	olarak	gelişmeye	başlamıştır.		

Radyoyla	sinemanın	sentezini	hedefleyen	televizyon	(Adorno	ve	Horkheimer,	2010,	s.	166),	ve	
medyanın	bu	süreçte	etkileri	yadsınamaz	derecede	önemlidir.	Benzer	şekilde	müzik	dergileri	de	
pop	müzik	 yıldızlarını	 belirginleştiren	 yazılı	 ve	 görsel	malzemeye	 aracılık	 etmiştir.	 Türkiye’de	
dönemin	popüler	müzik	türlerinden	Türkçe	pop	müzik	odağında	yayın	yapan	Hey21,	Blue	Jean,	
Top	Pop,	Roll,	Popsi,	Number	One	gibi	dergilerde	Tarkan,	Kenan	Doğulu,	Mustafa	Sandal,	Burak	
Kut,	 Mirkelam,	 Bendeniz,	 Serdar	 Ortaç,	 Levent	 Yüksel,	 Ferda	 Anıl	 Yarkın,	 Çelik,	 Ercan	 Saatçi,	
Hakan	Peker,	Altay,	Sertap	Erener,	Aşkın	Nur	Yengi,	Yonca	Evcimik,	Nalan,	İzel	Çeliköz,	Reyhan	
Karaca,	Gülşen,	Yaşar,	Candan	Erçetin,	Mansur	Ark	gibi	isimler	karşımıza	çıkmaktadır.		

Türkiye’nin	neoliberalleşme	süreci	kültür,	sanat	ve	müzik	ortamında	değişimi	hissettirmiştir.	Bu	
süreç	popüler	müzik	koşulları	bakımından	Onno	Tunç	ve	Uzay	Heparı	besteleri	ve	düzenlemeleri,	
Kayahan,	 Sezen	 Aksu	 besteleri	 ve	 Aysel	 Gürel	 sözlerinin	 ön	 plana	 çıktığı	 yeni	 bir	 pop	müzik	
anlayışının	geliştiği	yıllar	olarak	değerlendirilebilir.	1980’li	yıllarda	Türk	popunda	Türk	makam	
müziği	 etkilerinin	 devreye	 girdiği	 Ergüder	 ve	 Nur	 Yoldaş	 çiftinin	 hazırladığı	 “Sultan-ı	 Yegah”	
parçası	 ve	 makam	 müziği	 bileşenlerinin	 pop	 müzik	 tavrıyla	 birleşmesinde	 öncü	 olan	 Sezen	
Aksu’nun	payı	önemlidir.	Aksu,	önce	Atilla	Özdemiroğlu	ve	sonra	Onno	Tunç’la	şekillendirdiği	pop	
tavrını	 “Firuze”	 şarkısı	 ile	 (Kahyaoğlu,	 2010,	 s.	 233)	 zirveye	 taşımıştır.	 Müzikal	 anlamda	 Batı	
enstrümanlarının	 hakimiyetinin	 görüldüğü	 örneklere	 zamanla	 makamsal	 tınıların,	 geleneksel	
çalgı	 pasajlarının	 eklendiği	 görülen	 ve	 popüler	müzik	 türlerinin	 çeşitlendiği	 bir	 dönem	olarak	
tanımlanabilir.	Ayrıca,	1980’lerde	iki	albüm	neredeyse	iki	yıllık	periyodlarda	piyasaya	çıkıyorsa,	
1990’lı	 yıllarda	 bu	 süre	 giderek	 kısalmaya	 başlamış,	 büyük	 firmalar	 pop	 şarkıcılarla	 albüm	
yapmaya	çalışmıştır	(Dilmener,	2003,	s.	356).		

Popüler	müzik	 türlerinde	 performans	 göstererek	müzik	 piyasasında	 yer	 alan,	 yazılı	 ve	 görsel	
medyada	 tanınırlık	kazanan	konservatuar	mensuplarının	giderek	çoğaldığı	bu	yıllarda	kurulan	
müzik	şirketleri	de	etkili	olmuştur.	Prestij	Müzik	(1991),	Raks	Müzik	(1992),	Bay	Müzik	(1994),	
NR1	(1997),	Avrupa	Müzik	ve	Universal	Müzik	Yapım	(1998),	DMC	(1999)	gibi	firmalar	pop	müzik	
türünde	 sanatçıları	 piyasaya	 sürmüştür.	 Konservatuar	 mensubu	 Mahsun	 Kırmızıgül	 ile	 1994	
yılında	 yaptığı	 ortaklığı	 sayesinde	 Prestij	 Müzik22,	 Alişan	 gibi	 yine	 konservatuarda	 okuyan	
sanatçılarla	ana	akım	müziğe	katkı	yapan	ilk	firmalardan	olmuştur.	1999	yılında	kurulan	ve	Ercan	
Saatçi’nin	 yönetiminde	 bulunduğu	 DMC	 firması	 ise	 uzun	 yıllar	 pop	 müzik	 piyasasına	 sayısız	
sanatçı	ve	albüm	kazandırmıştır.	Haziran	1990	tarihinde	MESAM’ın	BoomMüzik	dergisine	açtığı	
resmî	listede	dönemin	en	çok	satan	albümleri	ve	satış	rakamları	şöyledir:	

 
21	1970	yılından	1980’li	yılların	sonuna	dek	haftalık	yayın	yapan	bu	dergi,	yerli	ve	yabancı	şarkı	listeleri,	Türk	pop	müzik	
sanatçılarına	yönelik	tanıtıcı	röportaj/yazılar	ve	posterlerle	görsel	malzeme	sunarak	yayımlanmış	en	uzun	süreli	pop	
müzik	dergisidir.		
22	Prestij	müzik	firması,	o	yıllarda	ticari	olarak	oldukça	büyümüş	ve	kendi	aralarında	Popüler	Müzik	Yapım,	Kral	Müzik,	
Orjin	Müzik	ve	Mo.	Vi.	Ba	Müzik	olarak	dört	farklı	firmaya	bölünmüştür.	
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Resim	-3	1990	yılı	en	çok	satan	albüm	listesi	(Dilmener,	2003)	

Listede	ilk	sırada	yer	alan	Sezen	Aksu	dışında	en	çok	satış	yapan	ilk	5	albüm	incelendiğinde	Türk	
müziği	 ve	 arabesk	 türünde	 performans	 gösteren	 isimler	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Teknoloji	 ve	
medyanın	etkisiyle	bölge	etkileşimli	olarak	melez	müzik	türlerinin	ortaya	çıkardığı	ve	sadeleşen	
müzik	formlarıyla	meydana	gelen	popüler	müzik	türlerinin	yeşerdiği	bir	süreçtir.	Popülerleşen	
müziklerin	 en	 önemli	 özelliği,	 kitlelere	 ulaşması	 ve	 teknoloji	 aracılığıyla	 yaygınlaşmasıdır.	 Bu	
türler	 makamsal	 ya	 da	 yöresel	 unsurlar	 taşıyan	 arabesk	 türü	 ve/veya	 Avrupa	 kökenli	 çalgı	
kullanımı	ile	pop,	rock	vb.	müzik	türleri	olarak	karşımıza	çıkabilmektedir.		

Türk	popüler	müziğini	en	iyi	şekilde	ayırt	etmenin	iki	analitik	kavramla	yapılabilir.	İlki,	üstyapı23	
olarak	melodi,	makam	ve	parçanın	sözleri,	ikincisi,	altyapı	olarak	orkestrasyon,	kontrpuan,	form	
ve	parçanın	ritimleri	şeklindedir.	Örneğin,	Avrupa	popüler	şarkı	alt	yapısıyla	geleneksel	çalgıların	
kullanıldığı	 kanto	 türü	 ile	 Türk	 halk	 müziği	 melodilerinin	 birleştiği	 eserlerle,	 makamsal	
müziklerin	Avrupa	menşeli	rock	 ‘n’	roll	ve	halk	müziklerinin	eklemlendiği	Anadolu	rock	müzik	
türü	 arasındaki	 fark	 açıkça	 görülebilmektedir.	 1990’lardan	 önce	 alt	 ve	 üstyapıya	 göre	
ayrıştırılabilen	bu	farklılık,	sonraki	dönemde	“Batı-Arabesk-Türk”	müzikal	amalgamı	ile	karışmış	
durumdadır.	Ancak,	1990’lardan	sonra	“Batı-Arabesk-Türk	geleneksel”	müzikal	amalgamı	ile	alt	
ve	üst	yapıların	birbirine	karıştığı	görülmektedir	(Karahasanoğlu,	Skoog,	2009,	s.	63).	

Gazeteye	verdiği	röportajında	“Beni	herhangi	bir	kategoriye	sokmalarından	hiç	hoşlanmıyorum.	
Ben	her	müzik	 türünü	okuyabilirim	 çünkü	konservatuvar	mezunuyum”	 (Sözcü,	 2018)	diyerek	
eğitimin	 statü	 vurgusuna	 dikkat	 çeken	 Ebru	 Yaşar,	 1995	 yılında	 İTÜ	 TMDK	 Temel	 Bilimler	

 
23	Detaylı	bilgi	için	bkz.	Songül	Karahasanoğlu	ve	Gabriel	Skoog,	Synthesizing	Identity:	Gestures	of	Filiation	and	Affiliation	
in	Turkish	Popular	Music,	2009,	University	of	Texas	Press,	s.52-71.	
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bölümünde	okumaya	başlamış	ve	aynı	yıl	profesyonel	müzik	kariyerine	bir	albüm	çalışmasıyla	
başlamıştır.	 Solist	 Ebru	 Yaşar,	 konservatuarın	 sağladığı	 statünün	 altını	 çizerek	 konservatuar	
eğitiminin	piyasa	koşullarına	olumlu	etkilerini	şöyle	ifade	etmiştir:	

“Yaptığınız	 mesleğin	 diplomasını	 elinize	 almanız,	 müzik	 kariyerinize	 mutlaka	 olumlu	
etkiler	 yapıyor.	 Çok	 başarılı	 bir	 öğrenci	 olmasanız	 bile	 kulağınızda	 kalan	 bilgiler,	
hocalardan	aldığınız	 feyz	bu	bile	altın	bileziktir	diye	düşünüyorum.	Ben	okuldan	sonra	
formasyon	 derslerimi	 alarak,	 öğretmenlik	 hakkımı	 da	 kazandım	 ancak	 profesyonel	
hayatımın	 yoğunluğundan	 dolayı	 hem	 öğretmen	 kimliği	 ve	 sanatçılığı	 bir	 arada	
yürütemeyeceğim	 için	 bu	 şekilde	 devam	 etti.	 Okulun	 verdiği	 güven	 ile	 yoluma	 devam	
etmemi	okul	sağladı.”	(Ebru	Yaşar,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

Konservatuarlar,	 kurumsal	 anlamda	 toplum	 içinde	 statü	 sağlayıcı	 konumuyla	 bireye	 kimlik	
kazandıran	 bir	 süreci	 de	 beraberinde	 getirmektedir.	 1982	 yılında	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’na	 giren	 Elif	 Karlı,	 kemençe	 öğretmeni	 Cüneyt	 Orhon,	 Türk	 müziği	 solfej	 ve	
nazariyat	 öğretmeni	 Göksel	 Baykurt,	 Sadun	 Aksüt	 gibi	 kıymetli	 öğretmenler	 ile	 aynı	 havayı	
solumanın	ve	11	yıl	eğitim	almanın	öneminden	bahsederken,	müzik	alanında	olduğu	kadar	kültür	
derslerinin	de	verildiği	kurumun	kattığı	değeri	şu	sözlerle	ifade	etmektedir:	

“Konservatuar	eğitiminin	çok	büyük	etkisi	olduğunu	düşünüyorum.	Kendime	güvenmek	
açısından	 ve	 kendimi	 daha	 geliştirmek	 açısından	 etkisi	 oldu.	 Okullu	 olmanın	 dışında,	
eğitimini	 almamış,	 çok	 değerli	 yorumcu	 solist	 arkadaşlarımız	 var	 örneklerini	 biliyoruz	
ama	bana	ne	gibi	etkisi	oldu.	Ne	yaptığımı	biliyorum.	Bir	şarkının	aranjesini	dinlediğimde,	
artık	 albüm	 bitmiş	 en	 ufacık	 bir	 ses,	 sazlar	 olsun	 ya	 da	 bir	 konsere	 gittiğimizde	 şarkı	
okurken	 sol	 karar	 okuyorum	 demem	 bile	 hoş	 olmuştur.	 4	 ses,	 5	 ses	 demem	 bile	 hoş	
olmuştur.	Saygı	görüyorsunuz.”	(Elif	Karlı,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

Statünün	 önemli	 unsurlarından	 eğitim,	 müzik	 alanında	 nota	 bilmek,	 çalgı	 çalabilmek	 ya	 da	
kompozisyon	bağlamında	teknik	unsurları	barındıran	bilgiye	dayalı	olarak	düşünülebilir.	Müzikal	
bilgi	 alınan	 eğitim	 ile	 pekiştiğinde	 toplum	 nezdinde	 değer	 kazanır.	 Toplumsal	 değer	 ve	 statü	
bakımından	 konservatuarda	 okuyarak	 piyasa	 yaşamına	 dâhil	 olmanın	 getirdiği	 ayrıcalığı	 her	
fırsatta	dile	getiren	şöhretler	arasında	bulunan	Gökhan	Tepe,	konservatuarın	önemini	şöyle	ifade	
etmiştir:	

“1988	yılında	orta	1	 seviyesinden	konservatuara	Çalgı	Eğitim	Bölümü	adı	 altında	Türk	
müziği,	halk	müziği,	Batı	müziği	eğitimi	ve	enstrüman	eğitimi	alarak	başladık.	Türk	müziği	
solfej	 ve	 repertuar	 halk	müziği	 solfej	 ve	 repertuar	 ve	 batı	müziği	 solfeji	 eğitimi	 alarak	
dönemin	en	iyi	hocaları	ile	çalışma	şansımız	oldu.	Birçok	eseri	derinlemesine	inceleyerek	
ve	tatbik	ederek	özel	bir	eğitim	aldık.”	(Gökhan	Tepe,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

1990’larda	dünyada	yükselişe	geçen	New	Kids	On	The	Block,	Backstreet	Boys,	East	17	gibi	boy	
band/erkek	gruplara	Spice	Girls	adlı	bir	kız	grup	da	eklenmiş	(Music,	2013:	351),	pop	müzikte	
grupların	etkili	olduğu	bir	sürece	girilmiştir.	Aynı	yıllarda,	Türkiye’de	1991	yılında	ilk	albümleri	
‘Özledim’	ile	İzel-Çelik-Ercan	grubu	olarak	tanınan	İzel	Çeliköz,	Çelik	Erişçi	ve	Ercan	Saatçi,	İTÜ	
Türk	Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı’nda	 okurken	 tanışmış	 ve	 pop	müzik	 alanında	 ses	 getiren	
çalışmalara	 imza	 atmışlardır.	 “Özledim”	 adlı	 ilk	 albümlerini	 1991	 yılında	 dinleyiciye	 ulaştıran	
grubun,	 albümde	 yer	 alan	 12	 şarkının	 3’ü	 dönemin	 Türk	 pop	 müziğinin	 yürütücüsü	 olarak	
düşünülen	 aranjman24	 eserden	 oluşmaktadır.	 Diğer	 9	 şarkı	 ise	 daha	 sonraki	 albümlerinde	 de	
şarkıcılığın	yanı	sıra	söz	yazarı	ve	besteci	olarak	tanınacak	olan	Çelik	Erişçi,	Ercan	Saatçi	ve	Ufuk	
Yıldırım’a	aittir.	Aynı	yıllarda	yine	konservatuarda	tanışarak	Grup	Vitamin25’i	kuran	Emrah	Anul,	
Selçuk	Aksoy	ve	Gökhan	Semiz,	1991	yılında	 ‘Bol	Vitamin’	 adlı	 ilk	 albümlerini	 çıkarmış	ve	1,5	
milyon	satışa	ulaşmıştır.	Sertaç	Demirtaş,	Murat	Uzunal,	Ufuk	Yıldırım,	Ercan	Saatçi	ve	İzel’in	de	
grubun	ilk	üyeleri	arasında	bulunduğu	Grup	Vitamin’den	ayrılan	Ercan	Saatçi	ve	Ufuk	Yıldırım	yine	

 
24	Yabancı	sözlü	şarkıların	melodisi	korunarak	üzerine	Türkçe	söz	yazılması	suretiyle	oluşturulan	eser.	
25	1991	yılında	ilk	albümleri	“Bol	Vitamin”de	rap	müzik	türüne	yönelmiş	olan	grup,	‘Rap	Vitamin’,	‘Rap	Beni	Ramizem’	
gibi	şarkılarla	ünlenmiş	müzik	grubudur.	
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aynı	 sene	Uf-Er	 adlı	 bir	 başka	 grup	kurmuş,	 diğer	 yanda	 İzel-Çelik-Ercan	üçlüsü	 çalışmalarına	
devam	etmiştir.	1991	yılında	İzel	ve	konservatuar	arkadaşı	Reyhan	Karaca	ile	Eurovision	Şarkı	
Yarışması26’na	katılmış,	yarışmada	Can	Uğurluer’in	de	içinde	bulunduğu	gruplarıyla	“İki	Dakika”	
şarkısını	seslendirerek	12.	olmuştur.		

	
Resim	-4	Ercan-İzel-Çelik	

	

Türkçe	pop	müziğin	yükselişe	geçtiği	ve	kendine	has	bir	üsluba	sahip	olduğu	1990’lı	yıllardan	
sonra	 Batı	 çalgılarının,	 makamsal27	 melodilerle	 bir	 arada	 kullanıldığı	 ve	 “Düyek”	 usulü	 gibi	
geleneksel	 ritim	 kalıplarının	 birleştiği	 şarkıların	 en	 çok	 dinlenenler	 listelerinde	 yer	 aldığı	
söylenebilir.	 Günümüzde	 1000’den	 fazla	 besteye	 sahip	 olduğunu	 ve	 konservatuarda	 aldıkları	
eğitim	 sayesinde	 makamsal	 öğeleri	 bilerek	 işledikleri	 için	 halk	 nezdinde	 kabul	 gördüklerini	
belirten	Ercan	Saatçi,	şarkılarında	kullandığı	geleneksel	çalgıları	belirtmiştir:	

“Yaptığımız	ilk	albümde	Türk	müziği	çalgılarını	kullandım.	Ne	klarnet	ne	ud,	ne	keman	o	
zaman	 pop	müzikte	 çok	 kullanılmıyordu.	 Yapılan	müziği	 konservatuarda	 okuduğumuz	
için	daha	iyi	anlıyorduk.	Hep	makamsal	değerleri	vardı	ve	biz	bunu	pop	ile	birleştirdik	ve	
daha	 sıcak	 oldu.	 Şarkılarımız	 duyulduktan	 sonra	 bizi	 güzel	 bir	 yere	 koydular.”	 (Ercan	
Saatçi,	Kişisel	Görüşme,	2020)		

Ercan	Saatçi’nin	“Seni	Görmeyeli”	şarkısında,	Saatçi	ve	Ufuk	Yıldırım’ın	“Sensizlik	Haram	Bana”	
adlı	 ortak	 şarkılarında	 Hicaz,	 Saatçi’ye	 ait	 “Kara	 Kışlar”	 adlı	 şarkıda	 Kürdi	 makamı	 ezgi	

 
26	24	Mayıs	1956	yılından	günümüze	dek	aralıksız	olarak	devam	ederek	her	yıl	gerçekleştirilen	şarkı	yarışması,	dünya	
çağında	 51	 ülkenin	 en	 az	 bir	 kez	 katıldığı	 bu	 yarışmaya	 Türkiye	 ilk	 kez	 22	Mart	 1975	 tarihinde	 Semiha	 Yankı	 ile	
katılmıştır.		
27	1994-2006	yılları	arasında	seçilmiş	100	popüler	müzik	şarkısı	üzerinde	yapılan	araştırmada	53	eserin	Kürdi,	9’ar	
eserin	Buselik	ve	Hicaz,	4’er	eserin	Nihavend	ve	Uşşak	ve	1’er	eserin	Hüzzam,	Saba,	Hüseyni	makamlarıyla	bestelenmiş	
olduğu	 görülmektedir.	 Detyalı	 bilgi	 için	 bkz.	 Songül	 Karahasanoğlu	 ve	 Gabriel	 Skoog,(2009).	 Synthesizing	 Identity:	
Gestures	of	Filiation	and	Affiliation	in	Turkish	Popular	Music.		
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çekirdeklerine28	örnek	teşkil	edebilecek	makamsal	üslûp	öğeleri	görülebilmektedir.	1970’lerde	
Barış	Manço’nun	şarkılarında29	 rastladığımız	örneklere	yeni	bir	boyut	kazandıran	Türk	müziği	
çalgıları	ve	makamsal	öğelerinin	kullanıldığı	bu	örnekler,	1990	sonrası	Türkçe	pop	müzik	türünün	
ezgi	çekirdekleri	ve	geleneksel	çalgı	kullanımıyla	birleştiği	yeni	bir	sürece	işaret	etmektedir.		

Benzer	 şekilde,	 günümüzde	 220	 civarında	 bestesi	 olan	 Gökhan	 Tepe’nin	 Türkan,	 Araftayım,	
Beyaz30,	Veda	Makamı	gibi	şarkılarındaki	makamsal	melodik	anlayış	ve	geleneksel	çalgı	kullanımı	
konservatuar	 eğitiminden	 eserlerine	 yansıttığı	 farklı	 üslûbu	meydana	 getirmiştir.	 Tepe,	 1996	
yılında	konservatuarda	okurken	halk	müziği	ve	sanat	müziği	alanında	projelerde	solistlik	yaparak	
başladığı	müzik	kariyerine,	kendi	albümüyle	devam	etmiş	ve	şöhret	olmuştur.	Üreticisi	olduğu	
Türkçe	pop	müziği,	yeni	jenerasyonun	duygu	ve	düşünce	biçimini	doğru	ifade	etme	biçimi	olarak	
tanımlayan	 Tepe,	 bu	müzik	 türünü	 Türk	müziği,	 halk	müziği	 unsurlarının	müzikal	 alt	 yapıda	
harmanlandığı	özgür	bir	ifade	alanı	olarak	görmektedir.		

“1990’lar	 pop	müzik	 adına	 heyecan	 dolu	 yıllardı.	 Bizim	 konservatuardaki	 orta	 ve	 lise	
yıllarımıza	 denk	 geliyor.	 90’ların	 başında	 başlayan	 yeni	 pop	 müzik	 akımı	 (yeni	 bir	
dönemdir	 o)	 öğrencilik	 yıllarımda	 bende	 müziksever	 olarak	 etkilenmiştim.	 Bu	 akımın	
içerisinde	olmak	hayalim	vardı.	Orta	üçüncü	sınıf	lise	bir	civarında	profesyonel	ilk	bestemi	
yaparak	Ayhan	Aşan	değerli	sanatçımıza	verdiğim	‘Git	git’	isimli	şarkı	ile	müzik	kariyerime	
adım	atmış	bulundum.	Pop	müziğin	altın	yıllarıydı.”	(Gökhan	Tepe,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

	
Resim	5-	Gökhan	Tepe,	“Canözüm”	müzik	videosundan	kesit	(1999)	

Gökhan	Tepe	konservatuar	yıllarında	Erdem	Kınay,	Hüsnü	Şenlendirici,	Ayşen	Birgör,	Oğuzhan	
Balcı	gibi	Türkiye’nin	önemli	müzisyenleriyle	aynı	dönemde	eğitim	almıştır.	O	yıllarda,	İTÜ	Türk	
Musikisi	Devlet	Konservatuarı	Çalgı	mezunlarından	Çetin	Akdeniz	ve	Cengiz	Özkan	TRT	bağlama	
sanatçısı	olarak	görev	yapan	isimler	arasında	yer	almış,	Engin	Demirtaş,	Kültür	Bakanlığı	İstanbul	
Devlet	 Modern	 Folk	 Müzik	 Topluluğu’na	 kadrolu	 olarak	 girmiştir.	 Adalet	 Büyükkaya	 ise	 bir	
yandan	TRT	halk	müziği	sanatçısı	olarak	görev	yaparken,	halk	müziği	kaset	çalışmasıyla	piyasa	
müziği	içerisinde	yer	alan	isimler	arasındadır.	Bu	yıllarda31	mezun	olan	73	öğrenciden	16’sının	
stüdyo	 ve	 kaset	 çalışması	 yaparak	müzik	 piyasasında	 yer	 aldığı	 görülmektedir	 (Gürses,	 1996;	
Parlakgöz,	2000).	12	Eylül	1980	darbesinin	ardından,	TRT’nin	çoğunlukla	devlet	konservatuarı	

 
28	Makamın	karakterini	yansıtan	 “ezgi	 çekirdeği”	kavramının	detaylı	 anlatımı	 için	bkz.	Bayraktarkartal	E.,	Güray	C.,	
“Makamın	Yapıtaşı”,	(2021).	Anadolu	ve	Komşu	Coğrafyalarda	Makam	Müziği	Atlası	(ed.	Cenk	Güray,	Murat	Salim	Tokaç),	
AKM	Yayınları,	Ankara.		
29	Barış	Manço’nun	“Sakız	Hanım	 ile	Mahur	Bey”	(1988)	şarkısında	kemençe	ve	kanun	çalgısının	kullanımı,	 “Dağlar	
Dağlar”	(1993)	şarkısında	kemençe	taksimiyle	başlayan	şarkı	örnekleri	bu	duruma	örnek	teşkil	etmektedir.	
30	Bestesi	Gökhan	Tepe’ye	sözleri	Şebnem	Sungur’a	ait	bu	şarkıyı	Ebru	Gündeş	seslendirmiştir.		
31	1990-1995	yılları	arasında	İTÜ	TMDK’dan	mezun	olan	öğrencilerin	hangi	alanda	iş	yaptığı	incelenmiştir.	
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mezunları	ile	kadrolaştığı,	sanat,	halk	ve	Batı	klasik	müziği	topluluklarının	müziğe	egemen	olduğu	
yeni	 bir	 süreçten	 sonra,	 1990’larda	 Türkiye’de	müzik	 üzerindeki	 resmî	 gölgenin	 ciddi	 şekilde	
dağıldığı	 bir	 dönemdir	 (Stokes,	 2013,	 s.	 45).	 1990	 sonrası	 devlet	 koroları	 ve	 TRT	 bünyesinde	
görev	 alan	 çok	 sayıda	 sazende	 ve	 solist	 icracının	 görev	 almasının	 yanı	 sıra	 birçok	 mezunun	
popüler	müzik	 türlerinde	piyasa	müziğine	 girmiş	 olduğu	 söylenebilir.	 Popüler	müzik	 alanında	
birer	birer	şöhret	olan	bu	isimler,	dönemin	müzik	piyasasında	gösterdikleri	etkin	rolle	yeni	bir	
algı	yaratmış,	kurumsal	statü	ve	popüler	kültür	arasında	bağ	oluşturmuştur.	Müziğin	kurumsal	
statü	algısı	değişmeye	başlamış	ve	piyasa	koşullarına	entegre	olmuştur.	

	
Resim	6-	Ferda	Anıl	Yarkın,	“Sonuna	Kadar”	kaset	kapağı,	(1995).	

1990’larda	konservatuarda	birlikte	eğitim	aldığı	dönem	arkadaşlarının	birçoğunun	günümüzde	
popüler	müzik	 piyasasında	meşhur	 olmuş	 isimler	 olarak	 karşımıza	 çıktığını	 ifade	 eden	 Ercan	
Saatçi’nin	dönem	arkadaşları	arasında	yer	alan	isimler	şöyledir:	

“İzel,	 Çelik,	 Ufuk	 Yıldırım,	 Adnan	 Karaduman,	 Feyyaz	 Kuruş,	 Birsen	 Tezer,	 Murat,	 Ata	
Demirer,	Hakan	Altun,	Ali	Güven,	Özer	Arkun,	Hüsnü	Şenlendirici,	Orhan	Hakalmaz,	Aşkın	
Nur	 Yengi	 hep	 sınıf	 arkadaşlarımız.	 Rüya	 Ersavcı,	 Mahsun	 Kırmızıgül	 sonradan	 geldi.	
Yeşim	Vatan	 Barış	Manço’nun	 vokalisti.	 Özlem	 Yüksek	 yine	 Barış	Manço’nun	 vokalisti.	
Ferda	Anıl	Yarkın	vardı,	Günay	Cantürk	gibi	çok	başarılı	olmuş	arkadaşlarımızla	okuduk.	
Türk	halk	müziğinde	Çetin	Akdeniz,	Güray	Hafiftaş,	ablası	Nuray	Hafiftaş	vardı.	Birçoğu	
hoca	oldu.”	(Ercan	Saatçi,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

Bu	 isimler	 arasında	 yer	 alan	 ve	 henüz	mezun	 olmadan	 ilk	 albümünü	 yaparak	 şöhret	 olan	 ve	
günümüzde	 100’den	 fazla	 bestesi	 bilinen	 Ferda	 Anıl	 Yarkın,	 Batı	 müziği	 devlet	 konservatuar	
eğitimini	2	sene	okuduktan	sonra	bırakarak	Türk	müziği	öğrenmek	için	geçtiği	İTÜ	Türk	Musikisi	
Devlet	Konservatuar	eğitiminin	müzik	yaşamına	ve	besteciliğine	etkilerini	şöyle	aktarmıştır:	

“Konservatuarda	 hem	 Türk	müziği	 hem	 türküler	 halk	müziği	 hem	 Batı	 müziği	 eğitimi	
almamızın	büyük	katkısı	oldu.	Piyanoyu	yardımcı	meslek	sazı	olarak	öğrenirken,	keman	
eğitimi	 almak,	 nota	 yazmak,	 çalgı	 çalmak	 gibi	 vasıflar	 elde	 ettik.	 Bunlar	 önemli	 çünkü	
günümüzde	bu	yetilere	sahip	çok	fazla	isim	kalmadı.	Alt	yapısı	hiç	değişmeyecek	olan	bu	
kültürün	içinde	olan	makamsallığın	içinde	olmadığı	bir	iş	kalıcı	olmaz.	Toplumun	müziği	
algısı,	 çalgısı	 ne	 ise	 yine	 o	müzik	 algısı	 devam	 eder,	 kalıcı	 olur.	 Bu	 ezgilerin	 temsilcisi	
olarak	düşünülebilir.”	(Ferda	Anıl	Yarkın,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

Türk	müziği,	halk	müziği,	Avrupa	popüler	müziği	ve	arabeskin	Türk	popüler	müziği	üzerindeki	
etkisinden	 bahsetmek	 için	 dört	 tarihsel	 sürecin	 altını	 çizmek	 gerekir.	 Yaklaşık	 son	 100	 yıldır	
Türkiye’deki	 popüler	müziklerin	 gelişimi,	 Cumhuriyet’in	 kurulması	 ve	 1980	 darbesi	 yanı	 sıra	
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özellikle	 sürekli	 değişen	 medya	 teknolojilerinin	 aracılığı	 ile	 yurtdışından	 gelen	 etkilerle	
(Karahasanoğlu	ve	Skoog,	2009,	s.	52)	meydana	gelmiştir.	

Besteci,	söz	yazarı	ve	solist	Çelik	Erişçi,	konservatuarda	okuduğu	yıllarda	hazırladığı	lisansüstü	
tez32	 çalışmasında,	 Türkiye’deki	 popüler	 müzik	 albümleri	 üzerinde	 yürüttüğü	 araştırma	
kapsamında	 4000	 şarkıyı	 incelemiştir.	 Çalışma	 kapsamında	 incelenen	 Türk	 pop	 müziği	
şarkılarının	%90	oranında	Türk	musikisi	etkisinde	olduğu	ayrıca,	pop,	halk	müziği	ve	arabesk	
müzik	içerisinde	Kürdî	makamının	etkisinin	yoğunluğu	ortaya	çıkarılmıştır.	Araştırmada	en	çok	
kullanılan	 Kürdî	 makamını	 takiben	 Hicaz	makamının	 ikinci	 sırada	 yer	 aldığı,	 majör	 ve	minör	
dizilerin	 ağırlıklı	 kullanımı	 incelendiğinde	 ise	majör	 dizi	 kullanımının	%10	 oranını	 geçmediği	
ifade	edilmiştir.		

“Türk	pop	müziğinde	majör	ve	minör	incelemesine	girerseniz,	majör	%10	oranda	kalır.	
Buradan	 karamsarlık,	 kadercilik,	 göç	 koşulları,	 ekonomik	 etkenler	 ve	 toplumsal	
düzeyimizi	anlayabiliriz.”	(Çelik	Erişçi,	Kişisel	Görüşme,	2020)		

Profesyonel	müzik	kariyerine	1993	yılında	okulu	bitirdikten	sonra	başlayan	Elif	Karlı,	yine	aynı	
okulda	okuduğu	ve	müzik	piyasasında	solist,	besteci,	söz	yazarı	ve	yapımcı	olarak	şöhrete	ulaşmış	
Ercan	Saatçi’nin	 teklifi	 ile	 ilk	albümünü	yapmıştır.	1990’lı	yıllarda	gelişmeye	başlayan	popüler	
müzik	piyasasının,	-günümüzdeki	dijital	çağdan	farklı	olarak-	çevre	faktörlere	bağlı	dinamiklere	
sahip	 olduğunu	 belirten	 Karlı,	 “o	 yıllarda,	 konservatuvarda	 okuyor	 ya	 da	 konservatuvardan	
mezun	 olmak	 müzik	 piyasasına	 giriş	 yapmak	 anlamına	 geliyor,	 dönemin	 en	 önemli	 müzikal	
göstergelerinden	 ‘albüm’	 yapmaya	 ve	 yapımcılarla	 tanışmayı	 sağlayan	 çevre	 koşullarını	 da	
sağlıyordu”	şeklindeki	ifadesi	ile	1990’lı	yıllar	müzik	piyasasını	şöyle	aktarmıştır:	

“90’ların	sonuna	yetiştim	ben.	Kendimi	şanslı	hissettiğim	bir	dönemdi.	Otobüslü	turnelere	
yetiştim.	Kaset	 vardı,	 12	 şarkı	 varsa	12	 şarkının	bir	 ağızdan	 söylenen	dönemlere	denk	
geldim.	Zor	bir	dönemdi,	müzik	kanalları	 çoktu	ama	her	 şey	adalete	uygundu.	Şu	anda	
biraz	daha	farklı	bir	dönem	çünkü.	Çok	güzel	paralar	kazanılıyordu.	Haftanın	6	günü	bir	
mekân	vardı	ve	ben	her	günü	full	dolduruyordum.	Haftanın	bir	gününe	inmiş	durumda	
sektörden	dolayı,	gece	hayatı.	Ödenen	paralar	daha	makuldü.	Bir	kişi	10	kişinin	hesabını	
ödeyebiliyordu,	mekanlar	doluyordu.	Bence	çok	şey	değişti.”	(Elif	Karlı,	Kişisel	Görüşme,	
2020)	

	 	
Resim	7-	“Aşk	Yolu”	albüm	kapağı	(1998)	 	 Resim	8-	“Sevenler	Ölmez”	albüm	kapağı	(1997)	

 
32	Detaylı	bilgi	için	bkz.	Çelik	Erişçi.	(1996).	Türk	pop	müziği	etkilerinin	analizi.	İTÜ	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Yüksek	
Lisans	Tezi	(Yayımlanmamış).	
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1990’larda	özel	televizyon	kanallarının	ve	müzik	video	kanalı	olarak	Kral	TV	başta	olmak	üzere	
açılan	diğer	yayın	mecraları,	özel	radyolardaki	artış,	popüler	müzik	türlerinde	özellikle	arabesk	
ve	pop	müzik	 türlerinden	çok	sayıda	şarkıcı/solist	ve	yapımcının	Türkiye	çapında	 tanınırlığını	
sağlamıştır.	 Eğlence	 mekânlarının,	 gece	 kulüplerinin,	 türkü	 barların	 fazlalığı,	 sosyal	 medya	
olmadığı	için	menajerlerle	çalışılan	bir	dönemdir.	Bu	dönem,	Türkiye’nin	popüler	müzik	türlerinin	
işitsel	ve	görsel	anlamda	en	popüler	yıllarıdır.	Sanatçı/solist	ya	da	grupların	yıldızlaştığı	(star),	
yıldız	kavramının	getirisi	olarak	ulaşılmaz	olunan	yıllardır.	Jacques	Sequela’nın	“Yarın	Çok	Star	
Olacak”	adlı	kitabında	sıraladığı	‘Starlık	İlkeleri’	arasında	yer	alan	‘kalıcı	olmak,	çağını	keşfetmek	
ve	 kendini	medyalaştırmak’	maddelerinin	 sanatçılar	 tarafından	 uygulandığı	 bu	 yıllar,	 popüler	
müzik	türlerinin	yaygınlaştığı	ve	moda	haline	gelen	türlerin	dönemsel	olarak	önem	kazandığı	bir	
sürece	işaret	etmektedir.	Müzik	alanında	bu	modayı	Ebru	Yaşar	şöyle	tarif	etmiştir:	

“1990’lı	yıllar	daha	makamsal	müzikten	beslenen	bir	müziktir.	90’lar	o	yüzden	bir	mihenk	
taşıdır	ve	hala	o	yıllardan	besleniriz.	O	dönem	bölünerek	bir	halden	başka	bir	hale	geldi.	
Değişen	sound	ile	beraber	bizde	değişimi	yakaladığımız	sürece	var	olabiliriz.	O	dönemdeki	
dinleyici,	 daha	 pop	 veya	 R&B	 dediğimiz	 tarzda	 bir	 müzik	 kitlesi	 var	 ama	 müzikte	 iyi	
yapılan	 şeyin	 hiçbir	 zaman	 ölmeyeceğini	 düşünüyorum.	 Ben	 iyi	 yapılan	 şeyin	 ‘halk	
tarafından	yerini	bulduğunu’	düşünüyorum.	Türkü	de	olsa,	sanat	müziği,	pop	müzik	olur,	
arabesk	 olur,	 rap	 olur	 iyi	 olduğu	 takdirde	 yerine	 bulduğunu	düşünüyorum.	Bir	 şarkıyı	
illaki	80’lerde	90’lardaki	gibi	anlatmamıza	gerek	yok.	Önemli	olan	ifade	biçimimizi	ayakta	
tutabilmek,	o	duyguyu,	u	ruhu	karşı	 tarafa	 ifade	ederek	geçirebilmek	önemlidir.”	 (Ebru	
Yaşar,	Kişisel	Görüşme,	2020)		

İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 mezunları	 arasında	 Türkiye	 Radyo	 Televizyon	
Kurumu’nda	sazende	ve/veya	hanende	olarak	görev	yapan,	eğitim	kurumlarında	öğretmen	olan	
ve	müzik	sektörünün	farklı	alanlarında	profesyonelleşen	mezunlar	olduğu	gibi	Türk	pop	müziği	
ve	arabesk	müzik	alanlarında	albüm	çıkaran,	kitlelere	ulaşarak	popülerleşen	ve	medya	aracılığıyla	
şöhret	 olmuş	 çok	 sayıda	 isim	 sayılabilir.	 1990’lı	 yıllarda	Ercan	 Saatçi,	 Çelik	 Erişçi,	 İzel,	Hakan	
Altun,	Funda	Arar,	Gökhan	Tepe,	Ufuk	Yıldırım,	Aşkın	Nur	Yengi,	Nalan,	Pınar	Dilşeker,	Nadide	
Sultan,	 Ali	 Güven,	 Alişan,	 Hüsnü	 Şenlendirici,	 Nuray	 Hafiftaş,	 Mahsun	 Kırmızıgül,	 Alişan	 gibi	
popüler	müzik	sahasında	performans	gösteren	çok	sayıda	isim	konservatuvarda	eğitim	almıştır.	
Konservatuarın	kurum	statüsü	bakımından	mezunlarına	sağladığı	eğitim	ve	prestij,	performans	
gösterenlerin	müzik	piyasasına	etkilerini	ve	dönüştürücü	niteliğini	pekiştirmiştir.	Popüler	müzik	
türlerinde	 makamsal	 ezgilerin	 ve	 geleneksel	 çalgıların	 kullanımı	 ve	 kompozisyon	 biçimlerine	
etkisi,	2000’li	yılların	başlarında	iyiden	iyiye	hissedilir	olmuştur.		

Sonuç	Yerine	

İTÜ	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	mezunlarının,	başta	Türkiye	Radyo	Kurumu	(TRT)	olmak	
üzere,	devlet	koroları,	müzik	okulları	ve	müzik	endüstrisinin	çeşitli	mecralarında	1990’lı	yıllar	
itibarıyla	fark	edilir	etkiler	bıraktığı	söylenebilir.	TRT	ve	devlet	korosu	gibi	kamu	kurumlarının	
statü	 sağlayıcı	 konumu	 karşısında,	 piyasa	 koşullarının	 bağımsızlığı	 ve	 belli	 kalıpların	 içine	
temellenmemiş	 yapısı	 sebebiyle	 toplumda	 konumlanışı	muğlak	 bir	 algı	 yaratmaktadır.	 Benzer	
şekilde,	çoğu	zaman	popüler	müzik	türleri,	klasik	Türk	müziği	ve	Batı	müziğinden	farklı	olarak	
düşük	 statü	 ürünü	 olarak	 görülmektedir.	 Bu	 sebeple,	 İTÜ	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’ndan	 popüler	 müzik	 temsilcileri,	 statü	 sahibi	 bir	 kurum	 ile	 ilişkisi	 bakımından	
toplumda	 saygın	 bir	 rol	 elde	 ederken,	 diğer	 bir	 yönüyle	 temsilcisi	 oldukları	 popüler	 müzik	
türlerinin	toplum	nezdinde	meşrulaşmasına	aracı	olmuşlardır.		

“Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	sadece	çalgı	çalan	kişiler	yetiştiren	bir	yer	değildi,	
formasyon	 sahibi	 müzisyen	 sanatçı	 ve	 analistler	 yetiştirmiş	 bir	 kurumsal	 eğitim	
sistemidir.”	(Çelik	Erişçi,	Kişisel	Görüşme,	2020)	

1990’larda	 açılan	 özel	 radyo	 ve	 televizyonlar,	 Türk	 müzisyen	 ve	 tüketicilerde	 genel	
kozmopolitizmin	yükselişini	sağlamıştır.	Turino’nun	kozmopolit	kültür	tanımı;	objeler,	fikirler	ve	
kültürel	 olarak	 şehirdeki	 belirli	 yerelliğin	 globalden	 etkilenmesi	 olarak	 yaygınlaştığı	
(Karahasanoğlu	ve	Skoog,	2009,	s.	62)	yönündedir.	Popüler	kültürün	birbirine	zıt	iki	farklı	anlamı	
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vardır.	Birincisine	göre	popüler	kültür	toplumsal	ilişkileri	zorlayabilen,	karşı	çıkan,	hatta	var	olan	
ilişkileri	değiştirebilecek	güce	sahipken,	bir	başka	bakış	açısına	göre	toplumsal	değişmeleri	yok	
sayabilir,	durdurmaya	çalışır,	hatta	gizler.	Theodor	Adorno’ya	göre	“Kültür	endüstrisi,	binlerce	yıl	
boyunca	 birbirinden	 ayrılmış	 yüksek	 ve	 düşük	 kültür	 alanlarını	 her	 ikisinin	 zararına	 olacak	
şekilde	müşterilerinin	 kasten	 ve	 tepeden	 bütünleştirilmesiyle	 birleşmeye	 zorlar.	 Örneğin,	 pop	
müzik	metalaşmanın,	şeyleşmenin	ve	standartlaşmanın	özelliklerini	sergiliyor	olabilir,	ama	aynı	
ölçüde	“acı,	öfke,	neşe,	isyan,	cinsellik	vs.	gibi	duyguları	da	ifade	edebilir”	(Adorno,	2009,	s.	33-
34).	Bu	iki	savın	ortak	noktası	popüler	kültürün	“aykırı”	(Ersoy	Çak	ve	Beşiroğlu,	2017,	s.	114)	ve	
özgür	 ifade	 biçimini	 göstermesidir.	 Bu	 anlamda	 Adorno,	 kendi	 dönemi	 için	 geçerli	 tanımlar	
üretebilmiş	ancak	teknolojinin	gelişimi	ve	toplumsal	dönüşümü	öngörmekte	eksik	kalmıştır	zira,	
popüler	 müzik	 alanı	 toplumsal	 dönüşüm	 süreçleri	 ve	 beğeni	 kamularının	 etkinliği	 ile	 farklı	
paradigmalar	 içeren	 ve	 yeni	 anlamlar	 yüklenen	 bir	 olgu	 olarak	 düşünülmelidir.	 Sanatçının	
kurumun	sağladığı	haklardan	istifade	ederek	toplumda	belirli	bir	statü	elde	etmesi	ve	kurumun	
statüsünden	kaynaklı	bireyin	gerekli	rolleri	yerine	getirmesi	olarak	iki	uçlu	düşünülebilecek	statü	
algısı,	 toplum	 nezdinde	 kabulleniş	 ve	 saygınlığı	 sağlarken,	 sanatçının	 rolüyle	 kurum	 yeniden	
şekillenmektedir.	
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KONSERVATUAR	KURUMUNUN	TARİHÇESİ,	DÜNYADAN	VE	
TÜRKİYE’DEN	KONSERVATUAR	ÖRNEKLERİ	İLE	İSTANBUL	TÜRK	

MUSİKİSİ	DEVLET	KONSERVATUARI	

Günay	Koçhan	

Giriş:	

Türkiye’de	 Avrupa	 sanat	 müziği	 eğitimi	 veren	 konservatuarların,	 İstanbul	 TMDK’nın	 kurucu	
kadrosunun	konservatuar	öğretimi	ve	yapılandırması	anlayışını	belirlemiş	olduğunu	ve	bu	erken	
dönem	 konservatuarlardan	 yetişmiş	 hoca	 ve	 müzisyenlerin	 TMDK’nın	 eğitim	 sisteminde	 de	
etkileri	olduğunu	düşünmek	yerinde	olur.	Bu	nedenlerle,	konservatuar	kavramı	ve	tarihçesinin	
kısaca	 aktarıldığı	 ilk	 bölümün	 ardından,	 ikinci	 bölümde	 Türkiye’deki	 konservatuar	 eğitimi	
modellerini	 etkileyen	 Fransız	 ve	 Rus	 konservatuar	 yapıları,	 ardından	 üçüncü	 bölümde	
Konservatuarın	tüm	dünyada	yaygınlaştığı	20.	yüzyılda	bu	durumun	yerel/geleneksel	müziklere	
etkileri	 ve	 özellikle	 İkinci	 Dünya	 Savaşı	 ertesinde	 konservatuarların	 değişim	 ve	 dönüşümü,	
dördüncü	bölümde	ise	Türkiye’de	kurulmuş	en	erken	konservatuarlar,	TMDK’nın	bu	tarihçedeki	
konumu,	ve	genel	olarak	Türkiye’deki	konservatuarların	dönüşümüne	ilişkin	bilgiler	verilecektir.	
Böylelikle,	 kitabımızın	 diğer	 bölümlerinde	 kuruluşu,	 müfredatı	 ve	 yapısı	 hakkında	 çok	 daha	
ayrıntılı	 bölümleri	 okuyacağınız	 TMDK’yı	 yalnızca	 Türkiye’nin	 kültürel	 tarihi	 içindeki	 yeri	
anlamında	 değil	 dünya	 ölçeğindeki	 yeri	 açısından	 da	 ele	 alabilmek	 için	 bir	 başlangıç	 noktası	
kurulmaya	çalışılacaktır.		

1-Konservatuar	Kurumu	ve	Tarihsel	Süreci:	

Türkçe’de	 konservatuar	 olarak	 kullanılan	 terim	 ilk	 olarak	 Avrupa’da,	 İtalya’da	 en	 erken	
örneklerini	 gördüğümüz	 conservatorio	 adlı,	 öncelikli	 amacı	 müzik	 eğitimi	 verip	 müzik	
profesyonelleri	 yetiştirmek	 üzere	 kurulmuş	 okullardan	 gelir.	 İtalyanlardan	 sonra	 Fransızlar	
conservatoire	 ve	 Almanlar	 Konservatorium	 adları	 ile	 anılan	 benzer	 eğitim	 kurumları	
oluşturmuşlardır	(Weber	et.	al.,	2001).		

17.	 yüzyılda	 İtalya’daki	 ilk	 konservatuarlar	 opera	 şarkıcılarının	 yetiştirildiği	 okullar	 olarak	
kurulmuşlardı.	 Avrupa’da	 en	 erken	 sistematik	 ve	 standartlaştırılmış	 müzik	 öğretimleri	 kilise	
koroları	 ile	 başlamıştı	 ve	 aristokrat	 sınıfın	 saraylarında	 devam	 ettirilmekteydi.	 18.	 yüzyılın	
ortalarından	 itibaren	 ise	 profesyonel	 müzik	 yaşamı	 artık	 dini	 yapılar	 ve	 saraylar	 içinde	
sınırlanmadığından,	eskiye	göre	daha	geniş	halk	kitleleri	için	sergilenen	konser	ve	operalar	için	
çok	sayıda	orkestra	müzisyeni	yetiştirilmesi	 ihtiyacı	doğmuştu.	Eski	profesyonel	dindışı	müzik	
yaşamı	bu	ihtiyacı	karşılayabilecek	bir	sistem	değildi,	zira	18.	yüzyıldan	önce	görece	sınırlı	sayıda	
müzisyen	yetişmesine	olanak	sağlayan	bu	sistemde	müzisyenler,	müzisyen	ustaların	yanında	veya	
belli	müzisyen	ailelerin	içinde	eğitim	görerek	yetişirlerdi.	Konservatuarlar	Avrupa’daki	bu	yeni	
müzik	 hayatının	 gereklerini	 karşılamak	 üzere	 oluşturulmuş	 kurumlardı,	 yanı	 sıra	 değişen	
toplumsal	sınıf	hiyerarşilerinin	ve	ideolojilerinin	de	sonucuydular.	Bu	yüzyıl	öncesinde	saraylarda	
icra	edilen	sanat	müziklerinin,	artık	18.	yüzyıldan	itibaren	orta	sınıf	değerleri	içine	katılarak	ve	
bu	 değerlerce	 dönüştürülmesi	 söz	 konusu	 olmuştu.	 Ayrıca	 yüzyıl	 sonunda	 dini	 ve	 din	 dışı	
kurumların	 birbirlerinden	 ayrılması	 ve	 manastır	 ve	 kilise	 müzik	 okullarının	 kapatılmaya	
başlamasından	 sonra,	 kilisenin	 müzik	 eğitimi	 üzerindeki	 pek	 çok	 işlevini	 devlet,	 özel	 sanat	
koruyucuları	ve	cemiyetler	üstlenmeye	başlamıştı	(Weber	et.	al.,	2001).		

Özellikle	 18.	 yüzyılın	 ilk	 yarısında	 Avrupa’da	 Venedik	 ve	 Napoli	 konservatuarları	 modelinin	
egemenliği	varken	18.	yüzyıl	sonunda	finansal	problemlerin	büyük	etkisiyle	İtalya	bu	etkililiğini	
kaybetti	(Arnold,	2001),	aynı	zamanda	Napolyon’un	İtalya’yı	1796’daki	 işgali	siyasi	düzeni	çok	
etkiledi	ve	İtalya’daki	diğer	kurumlarda	olduğu	gibi	konservatuarlar	da	tekrar	eski	etkili	hallerine	
dönemediler	(Gessele,	2001).		

19.	yüzyılda	Avrupa’da	Fransız	ve	Alman	konservatuar	modelleri	yaygınlık	kazandı,	20.	yüzyılda	
ise	tüm	dünyada	yaygınlaşan	konservatuarlar	tek	bir	modele	yatkınlık	yerine,	önceki	yüzyılların	
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etkilerini	de	yansıtan	ancak	daha	eklektik	yapılar	olarak	karakterize	edilmekteler.	Bu	eklektik	
yapıdaki	konservatuarların	en	erken	örneklerini	Avrupa	sanat	müziği	geleneğinin	yanı	sıra	yerel	
ve	halk	müziklerinin	de	konservatuar	çatısı	altında	sistematik	öğretiminin	yapılmaya	başlandığı,	
Sovyet	Devrimi	sonrasında	daha	geniş	bir	alanda	güçlenen	Rus	ekolü	ile	görmek	mümkün	oldu.		

20.	yüzyıl	boyunca	değişen	yerel	ve	küresel	ihtiyaçlar	ve	ideolojiler	doğrultusunda	pek	çok	farklı	
ülkede	yeni	konservatuarlar	kurulurken,	konservatuarlarda	öğretimi	yapılan	müzikler,	uzmanlık	
alanları,	bölümler	çeşitlendi	ve	eski	konservatuarların	bazıları	da	dahil	olmak	üzere	konservatuar	
ve	müzik	okullarının	pek	çoğu	tüm	dünyada	üniversitelere	bağlandı.		

Ülkemizde	 Cumhuriyet	 Devrimi’nden	 sonra,	 yani	 20.	 yüzyılın	 ilk	 çeyreği	 ardından	 asıl	 olarak	
“konservatuar”	adı	ile	anılan	kurumlar	oluşturulmaya	başlandı.	Türkiye	Cumhuriyeti’nde	kurulan	
ilk	 konservatuarlar	 Fransız,	 Rus	 ve	 Alman	 konservatuar	 anlayışlarının	 yansıtıldığı	 Batı	 sanat	
müziği,	tiyatro,	opera	ve	bale	eğitimlerini	veren	devlet	kurumları	oldular.		

2-Fransız	ve	Rus	Konservatuarları:	

Paris	Konservatuarı	(Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	et	de	Danse	de	Paris),	Fransız	
Devrimi	döneminde	Ulusal	Antlaşma’nın	(Convention	Nationale)	maddeleri	gereğince	yürürlüğe	
giren	genel	eğitim	reformlarının	bir	sonucu	olarak	1795	yılında	kuruldu.	Modern	konservatuar	
anlayışının	ilk	örneği	olan	bu	okulda	ulusal	ölçekte,	Fransa’nın	dört	bir	yanından	gelebilecek	ve	
okula	 kabul	 için	 yeterliliği	 sağlayan	 tüm	 öğrencilere	 parasız	 eğitim,	 devlet	 finansmanı	 ile	
verilecekti.	 Vakıf	 ve	dini	 kurumlarla	hiçbir	 ilişkisi	 olmayan,	 tamamıyla	 seküler	bir	 yapı	 olarak	
kurulan	 bu	 konservatuar	 Avrupa’da	 ve	 tüm	 Batı	 dünyasında	 kendinden	 sonra	 gelen	 bütün	
konservatuarlar	için	bir	model	oldu	(Gessele,	2001).		

Paris	 Konservatuarı’nın	 getirdiği	 yeniliklerden	 en	 önemlisi,	 1796	 yılında	 zorunlu	 hale	 gelen	
birörnek	müzik	öğretim	yöntemlerinin	oluşturulması	ve	yaygınlaştırılması	olmuştu.	Hem	öğretim	
müfredatı	hem	de	sınavların	içeriği	ve	değerlendirme	kriterleri	detaylı	olarak	saptandı.	8-13	yaş	
arasındaki	öğrenciler,	fırsat	eşitliği	ilkesine	uygun	olarak	Fransa’nın	farklı	coğrafi	bölgelerinden	
eşit	sayıda	(her	bölgeden	altı	öğrenci	olmak	üzere),	ve	eşit	oranda	kız	ve	erkek	öğrenci	olacak	
şekilde	okula	kabul	edildiler.		

Eğitim	üç	temel	aşama	şeklinde	modellendi	ve	her	aşama	için	sınavlar	ile	denetleme	yapılması	
planlandı.	Birinci	aşama	özellikle	solfej	ağırlıklı	olarak,	ikinci	aşama	çalgı	ve	vokal	icranın	çeşitli	
branşlarına	yayılarak	ilerlerdi,	üçüncü	aşama	ise	teorik	bilgi,	müzik	tarihi	ve	şarkıcılara	eşliğin	
yanı	sıra	icracılık	düzeyinde	hem	temel	hem	yardımcı	alanlarda	öğrencilerin	bireysel	ihtiyaçlarına	
özel	 önerilere	 dayalı	 bir	 eğitimdi.	 Bir	 aşama	 süresince	 yılda	 iki	 kere	 düzenlenen	 ara	 sınavlar	
yapılarak	gelişme	takip	edilir	ve	aşama	sonunda	genel	sınavlar	yapılarak	öğrenciler	yetiştirilirdi.		

Bunun	 dışında,	 dersler	 düzenli	 müfredatları	 belirlenerek	 belirli	 bir	 zaman	 çizelgesi	 üzerinde	
standart	hale	getirilmişti,	öğrencilerin	de	belli	zamanlarda	çalışmaları	zorunlu	kılınmıştı.	Öğretim	
materyalleri	 olarak	 kullanılan	 metot,	 armoni	 ve	 teori	 kitapları	 1826	 yılına	 kadar	 Paris	
Konservatuarı’nın	kendi	yayın	evinde	basıldı,	o	tarihten	sonra	ise	özel	yayın	evlerine	devredildi.		

Zamanla	Paris	Konservatuarı’nın	müfredatı	ve	imkanları	genişletildi.	1822-1842	yılları	arasında	
İtalyan	besteci	Luigi	Cherubini’nin	direktörlüğünde	olan	bu	konservatuarda,	piyano	hem	solo	icra	
çalgısı	olarak	hem	de	vokal	ve	armoni	öğretiminde	pedagojik	bir	araç	olarak	ön	plana	alınmaya	
başlandı.	 19.	 yüzyıl	 boyunca	 orkestra	 eserleri	 ve	 orkestra	 çalgılarındaki	 çeşitlenmeler	 ve	
değişimle	beraber,	konservatuarın	müfredatında	da	değişiklikler	yapıldı;	örneğin	arp,	 trompet,	
korno,	trombon	gibi	çalgıların	öğretimi	için	yeni	bölümler	açıldı	(Gessele,	2001).		

19.	yüzyıl	sonuna	kadar	Paris	Konservatuarı,	tüm	Fransa’nın	müzik	hayatında	egemen	konumda	
olsa	da,	onun	bu	pozisyonu	alternatif	sistemler	de	öneren	çeşitli	daha	küçük	konservatuarlarca	
zorlandı.	Örneğin	1817	yılında	Choron	tarafından	açılan	ve	erken	dönem	müziği	teorisi	ve	icrası	
üzerine	 odaklanan	 bir	 okul	 1830	 yılında	 hükümetin	 finansal	 desteğini	 çekmesiyle	 kapanmak	
zorunda	 kaldı.	 Daha	 sonra	 Niedermeyer	 tarafından	 1895	 yılında	 yeniden	 hayata	 geçirilen	 bu	
kurum	ve	dini	müzik	üzerine	çalışmalarını	odaklayan	benzeri	yapılar	(örneğin	1894’de	kurulmuş	
olan	 Schola	 Cantorum),	 Paris	Konservatuarı	 ile	 aynı	 zamanda	 var	 olmaya	devam	ettiler,	 hatta	
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Schola	 Cantorum	 1931	 yılına	 kadar	 prestij	 açısından	 da	 Paris	 Konservatuarı	 ile	 yarışır	
durumdaydı.	 1919	 yılında	 kurulan	 Ecole	 Normale	 de	 Musique,	 ayrıca	 1921’de	 kurulan	
Conservatoire	Américain	Fransa’daki	diğer	önemli	konservatuarlar	arasında	sayılabilir	(Gessele,	
2001).	19.	yüzyıl	boyunca	Paris	Konservatuarı	modeli	tüm	Avrupa’da,	özellikle	İtalya,	Almanca	
konuşulan	 bölgelerde	 ve	 İngiltere’de,	 ayrıca	 ABD’de	 ve	 Rus	 İmparatorluğu’nda	 uygulanmaya	
başladı.		

Profesyonel	 müzik	 eğitimi	 verilen	 okullar	 Rusya’da	 geç	 kuruldu.	 Okullaşmadan	 önce	 müzik	
eğitimi,	 yabancı	 müzik	 hocalarınca	 aristokratların	 çocuklarına	 ve	 serfler	 arasından	 seçilmiş	
yetenekli	çalgı	icracılarına	özel	dersler	verilerek	yapılırdı.	Ancak	19.	yüzyıl	başlarında	Moskova	
ve	 Karkiv’deki	 bazı	 üniversitelerde	 de	 müzik	 dersleri	 verilmeye	 başlandı.	 19.	 yüzyılın	 ikinci	
yarısında	 ise,	 ünlü	 St.	 Petersburg	 Konservatuarı	 resmi	 olarak	 kuruldu	 (1862).	 St.	 Petersburg	
Konservatuarı’nın	devlet	desteğiyle	kurulmasının	ardındaki	kişi,	konservatuar	yoluyla	ülkedeki	
profesyonel	 müzik	 yaşamının	 tasarımında	 ve	müzisyenlerin	 diğer	 sanatçılar	 ile	 eşit	 derecede	
saygınlık	ve	yasal	statüye	sahip	olmaları	için	attığı	adımlar	ile,	Anton	Rubinstein	olmuştu.	Rusya	
İmparatorluğu’nda	 bu	 konservatuar,	 ardından	 kurulan	 diğer	 konservatuarlar	 için	 önemli	 bir	
model	oluşturmuştu	(Oldani,	2001).		

St.	 Petersburg	 Konservatuarı	 şan	 eğitimi,	 piyano	 ve	 tüm	 orkestra	 çalgılarının	 icraları,	
kompozisyon,	 müzik	 tarihi	 ve	 müzik	 estetiği	 konularında	 eğitim	 vermek	 üzere	 yapılandırıldı.	
Akademik	 program	 altı	 yılı	 dolduruyordu.	 Solfej,	 piyano,	 müzik	 tarihi,	 edebiyat	 ve	 estetik	
derslerinin	 yanı	 sıra	 okul	 korosuna	 katılım	 da	 tüm	 öğrenciler	 için	 zorunlu	 tutuluyordu.	 İlk	
öğrenciler	çalışma	programlarında	ilerledikçe,	armoni,	kontrpuan,	füg,	form	analizi,	kompozisyon,	
orkestrasyon,	nota	(score)	okuma	konularında	planlanan	yeni	dersler	de	müfredata	eklendi.	Rus	
dili,	Rus	tarihi	ve	coğrafyası,	Rus	edebiyatı	dersleri	de	daha	sonra	öğretim	planına	katılarak	1865	
yılında	okulun	müfredatı	son	halini	aldı.	Aynı	yıl,	aralarında	Tchaikovsky’nin	de	olduğu,	mezun	
olan	yedi	öğrenciye	devlet	tarafından	“özgür	sanatçı”	yasal	unvanı	verildi,	ki	bu	unvan	askerlik	ve	
vergi	muafiyeti	sağlıyordu.		

St.	 Petersburg	 Konservatuarı’nın	 kuruluşunu	 izleyen	 yıllarda,	 Anton	 Rubinstein’ın	 kardeşi	
Nikolay	Rubinstein,	Moskova’da	bir	 konservatuar	kurdu.	Moskova	Konservatuarı	 1866	yılında	
resmi	 olarak	 açıldı.	 St.	 Petersburg	 konservatuarının	 ilk	 mezunlarından	 genç	 Tchaikovsky	
kompozisyon	profesörü	olarak	Moskova	Konservatuarı’nın	teori	bölümünün	başkanı	oldu.	Anton	
Rubinstein’ın	ideallerinden	biri	olan	Rus	kültürü	için	tamamıyla	profesyonel	yerli	müzisyenler	ve	
müzik	 hocaları	 yetiştirmek	 ve	müzik	 eğitimini	 bu	 yerli	 ekolle	 sürdürmek	 gayesi,	 bu	 örnek	 ile	
hayata	 geçirildi.	 St.	 Petersburg	 ve	 Moskova’dan	 sonra	 Rusya	 İmparatorluğu’nda	 Bolşevik	
Devrimi’ne	kadar	beş	şehre	daha	konservatuar	kuruldu.		

Bolşevik	Devrimi’nden	sonra,	yani	20.	yüzyılın	ilk	çeyreği	itibarıyla,	yeni	Sovyetler	Birliği	rejimi	
konservatuarları	 tamamıyla	devletleştirdi	 ve	 onları	 1918	yılı	 itibariyle	Yüksek	Öğretim	Devlet	
Kurumları	 statüsüne	aldı.	1925	yılından	 itibaren	 ise	konservatuarlarda	 lisans	üstü	programlar	
kuruldu	ve	Moskova’da	1921	yılında	kurulan	Devlet	Müzik	Araştırmaları	Enstitüsü’ne	bırakılmış	
olan	profesyonel	müzikolog	ve	müzik	teorisyenlerinin	eğitimi	de	konservatuarlara	verildi.	1945’e	
gelindiğinde,	Kazan,	Alma	Ata,	Taşkent,	Bakü	ve	Erivan	şehirlerinin	de	içinde	olduğu	11	büyük	
merkeze	daha	konservatuarlar	kurulmuştu	ve	bu	konservatuarlarda	verilen	eğitim,	Moskova	ve	
Leningrad	 (eski	 adı	 St.	 Petersburg)	 konservatuarlarındaki	 müfredatı	 ve	 düzeni	 örnek	 alarak	
devam	 ettirildi.	 1920’lerde	 oluşturulmuş	 olan	 bu	 kurumsal	 yapı	 Sovyetler	 Birliği	 rejiminin	
yıkıldığı	tarih	olan	1991’e	kadar	geçerliliğini	korudu	(Oldani,	2001).		

3-1945	sonrası	konservatuarların	durumu	ve	tüm	dünyada	yaygınlaşmasının	etkileri:	

20.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısından	 itibaren	 yeni	 kurulan	 ve	 köklü	 konservatuarlarda	 alternatif	
yapılanmalar	 görülmeye	 başlandı.	 Öğrenci	 sayıları	 ve	 programları	 açısından	 bu	 okulların	
ölçekleri,	resmi	statüleri,	müfredatları	ve	uzmanlık	alanları	itibariyle	çeşitlilikler	söz	konusu	oldu.	
Bazı	 konservatuarlar	 bağımsız	 kurumlar	 olarak	 devam	 ettiler,	 bazıları	 üniversitelere	 bağlı	
kurumlar	oldular.	Bazıları	devlet	tarafından,	bazıları	ise	vakıflarca,	özel	kişilerce	ya	da	ailelerce	
finanse	edildiler.	Bazı	konservatuarlar	sadece	müzik	eğitimi	verirken,	bazıları	müziğin	yanında	
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bir	 ya	 da	 birkaç	 farklı	 sanat	 dalında	 eğitim	 programlarını	 bünyelerine	 dahil	 ettiler.	 Bazı	
konservatuarlar	binlerce	öğrenciye	eğitim	verebilecek	kapasitede,	bazıları	ise	birkaç	yüz	öğrencili	
eğitim	kurumları	oldular	(Ritterman,	2001).		

Geçmişte	 konservatuarların	 öncelikli	 amacı	 solist	 icracılar	 yetiştirmek	 iken,	 İkinci	 Dünya	
Savaşı’ndan	sonraki	dönemde	müzik	bilgisi	açısından	profesyonel	donanıma	sahip	müzisyenler,	
orkestra	 elemanları	 ve	 oda	 müziği	 icracıları	 da	 yetiştirmeye	 yönelik	 programlar	 kurulmaya	
başlandı.	 Sanat	 yönetimi,	müzik	 terapi	 gibi	 farklı	 uzmanlık	 alanları	 için	 ve	konservatuar	 çatısı	
altında	 Batı	 sanat	 müziğinden	 farklı	 müzik	 türlerine	 yönelik,	 örneğin	 caz	 müzisyenliği	 gibi	
bölümler	de	kuruldu.		

İngiltere	ve	Galler’de	devletin	 ilk	ve	orta	öğretim	seviyelerinde	müzik	alanında	da	ulusal	çapta	
standart	eğitim	verilmesi	konusundaki	yeni	eğitim	politikaları	doğrultusunda,	devlet	okullarında	
müzik	 eğitimi	 verecek	 öğretmenlerin	 yetiştirilmesi	 için	 artan	 talebi	 karşılamak	 üzere	
konservatuarlar	 dışında	 kurumlar	 da	 açıldı.	Müzik	 öğretmeni	 eğitimleri	 neredeyse	 tamamıyla	
konservatuarlar	dışına	çıkmış	oldu.		

Ders	müfredatlarında	uzmanlık	alanları	ve	eğitim	seviyelerine	göre	ihtiyaçlar	göz	önüne	alınarak	
düzenlemeler	 yapıldı.	 Pek	 çok	 konservatuar,	 bir	 ana	 müfredat	 tespit	 edip	 eğitimin	 erken	
safhalarında	 bunu	 takip	 ederken,	 lisans	 eğitiminin	 son	 yıllarında	 ve	 lisansüstü	 düzeyde	
öğrencilere	 farklı	 alanlarda	 uzmanlaşma	 seçenekleri	 sunabilmek	 için	 dersler	 ve	 bunların	
içeriklerini	 çeşitlendirdi.	 Ayrıca	 öğrenciler	 uzmanlıklara	 olduğu	 kadar,	 çok	 yönlü	 beceriler	
kazanmaya	da	teşvik	edilmeye	başlandı.	Teknolojik	ilerlemeler	ve	bunlarla	koşut	olarak	değişen	
güncel	 müzik	 piyasasının	 gereği	 olan	 müzik	 profesyonelleri	 yetiştirmek	 üzere	 düzenlemelere	
gidildi.	 Örneğin	 kompozisyon,	 düzenleme,	 elektronik	 çalgı	 ve	 aletler	 ile	 kayıt	 stüdyolarında	
yapılan	çalışmalar	da	artık	öğrencilerin	müzik	öğrenim	deneyimlerinin	bir	parçası	olmaya	başladı.		

Bunlarla	birlikte,	Batı	sanat	müziği	açısından	“çağdaş	müzik”	öğretimi	müfredatta	daha	çok	yer	
kaplamaya	başladı,	bazı	konservatuarlar	ise	“erken	dönem	müziği”,	“kilise	müziği”,	sanat	müziği	
dışındaki	müzikler	ve	çeşitli	dünya	müzikleri	alanlarında	da	uzmanlar	yetiştirmek	üzere	gereken	
imkanları	sağlamaya	yöneldi.	Müzikoloji	alanı	da	öğrencilerin	uzmanlaşabilecekleri	bağımsız	bir	
çalışma	 programı	 olarak	 ilk	 defa	 bazı	 öncü	 Avrupa	 ve	 Amerika	 müzik	 okullarında	 açıldı	
(Ritterman,	2001).		

Batı	 sanat	 müziğinin	 19.	 yüzyıl	 standart	 orkestra	 çalgılarının	 yanında,	 dönemsel	 çalgılar	 ve	
standart	 orkestra	 çalgıları	 dışında	 kalan	 örneğin	 saksafon,	 akordeon,	 gitar	 vb.	 çalgıları	 da	
konservatuar	 müfredatlarına	 alındı.	 Bazı	 konservatuarlar	 sadece	 Batı	 müziklerini	 öğretirken,	
örneğin	bazı	Asya	(Uzakdoğu)	konservatuarlarında	ülkelerin	geleneksel	çalgılarının	eğitimleri	de	
verilmeye	başlandı	(Ritterman,	2001).		

Konservatuarların	 20.	 yüzyılda,	 Avrupa	 ve	 Amerika	 dışında	 da	 yaygınlaşması	 ve	 bu	
konservatuarlarda	yerel	geleneksel	sanat	ve	halk	müzikleri	programları	oluşturulması,	özünde	
Avrupa	sanat	müziği	tedrisatı	ve	değerler	sistemine	göre	kurgulanmış	olan	konservatuar	kurumu	
kültürünün	 yerel	 müziklerin	 eğitim	 müfredatlarını	 ve	 öğretim	 tekniklerini	 (pedagojileri)	
etkilemesine	neden	olmuştur.	Pek	çok	farklı	siyasi	ideoloji	(milliyetçi,	sosyalist,	faşist,	demokratik,	
eşitlikçi	 vb.)	 geleneksel/halk	 müziği	 müzisyenlerinin	 yetiştirileceği	 müzik	 bölümleri	 ve	
konservatuarların	 oluşturulması	 yönünde	 teşvik	 edici	 rol	 oynamıştır.	 Bu	 bölümleri	 ve	
programları	 oluşturan	 lider	 ve	 yönetici	 kadroların	 ideolojik	 kökenleri,	 ayrıca	 geleneksel	
konservatuar	 kültürü	 ve	 programların	 pedagojik	 nitelikleri,	 her	 bir	 programın	 etkilerini	 ve	
yaygınlaşmasını	belirleyen	etkenler	olmuşlardır	(Hill,	2009,	s.	208).		

20.	 yüzyılın	 ilk	 ve	 ikinci	 yarısında,	 çeşitli	 ülkelerin	 kültür	 politikalarına	 yön	 veren	 ideologlar,	
klasik	 Batı	 müziği	 besteleme	 tarzlarının	 ve	 orkestrasyon	 tekniklerinin	 benimsenerek,	 kendi	
bölgesel	ve	ulusal	geleneklerinin	geliştirilmesi	ya	da	modernize	edilmesini	amaçladılar.	Bu	tür	bir	
yaklaşımın	 en	 iyi	 belgelenmiş	 ve	 başka	 bölgelere	 de	 etki	 etmiş	 örnekleri	 Sovyet	 Rusya	müzik	
eğitimi	geleneğinde	görülebilir.		
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Böyle	bir	yaklaşımın	halk	müziği	bölümleri	açılmasını	nasıl	etkilemiş	olduğunun	örneklerinden	
birini	 Izaly	 Zemtsovsky	 tarif	 etmiştir:	 St.	 Petersburg’dan	 Vasily	 Andreev	 (1861-1918)	 Rus	
milliyetçiliği	ideali	ile,	Rus	çalgısal	müziğine	yeni	bir	yön	vermek	için,	pazarlardan	ve	köylerden	
halk	 müziği	 çalgıları	 toplayıp,	 bunların	 sahnede	 icraları	 için	 “uygun”	 hale	 getirilebilmeleri	
amacıyla	 her	 birini	 sopranodan	 basa	 her	 ses	 sahasına	 uygun	 farklı	 boyutlarda	 çeşitlerini	
yaptırarak,	ortaya	çıkan	çalgılardan	oluşan	orkestra	için	yeni	müzikler	yazıp,	bu	orkestraya	Büyük	
Rus	 Halk	 Çalgıları	 Orkestrası	 adını	 vermiştir.	 Hemen	 sonrasında	 gerçekleşen	 Sovyet	 Devrimi	
ardından	 bu	 tür	 orkestralar	 tüm	 Sovyet	 Cumhuriyetleri’nde	 kurulmuş	 ve	 Sovyet	 döneminin	
sahnelenen	 halk	 kültürü	 geleneğinin	 yapı	 taşını	 oluşturmuşlardır.	 1920’lerden	 itibaren	 bu	
çalgıları	 ve	 bu	 yeni	 orkestral	 stili	 öğretmek	 için	müzik	 okulları	 da	 kurulmuştur	 (Zemtsovsky,	
2000,	s.	775’den	alıntılayan	Hill,	2009,	s.	211).		

Sovyetler	döneminde,	 özellikle	de	 İkinci	Dünya	 Savaşı	 ertesinde,	 halk	müziklerinin	 klasik	Batı	
orkestrası	düzenine	uyarlanması	ve	bu	yeni	Batılılaştırılmış	halk	müziği	standartlarını	öğretmek	
üzere	eğitim	kurumları/akademiler	kurulması,	pek	çok	sosyalist	Doğu	Avrupa	ve	Asya	ülkesini	
etkileyerek	 yaygınlık	 kazanır	 (Hill,	 2009,	 s.	 211).	 İcat	 edilen	 bu	 yeni	 geleneksel	 orkestraların	
yanında,	 senfonik	 müzik	 etkisinde	 kurulmuş	 büyük	 koroların	 da	 Sovyetler	 döneminde	
yaygınlaştığını	hatırlamak	gerekir.		

19.	 yüzyılda	 Fransız	 konservatuar	 modelinin	 tüm	 Avrupa	 konservatuarlarını	 etkilediği	
boyutlarda,	 Sovyet	 Rusya’daki	 Batı	 sanat	 müziği	 teorisi	 ve	 icrasına	 yönelik	 yüksek	 öğretim	
kurumlarının	eski	Sovyet	Cumhuriyetleri’nde,	Doğu	Avrupa	ülkelerinde	ve	Çin’de	yaygınlaşması	
ile,	ilerleyen	yıllarda	o	bölgelere	ait	geleneksel,	sanat	ve	halk	müziklerinin	de	öğretildiği	kurumlar	
halini	 alması	 ve	 bu	 durumun	 geleneksel	 öğretim	 sistemleri	 ve	 icra	 tarzlarına	 olan	 etkileri,	
ülkemizde	 de	 görülen	 bir	 olgudur.	 1975	 yılı	 itibariyle	 Türkiye’de	 bir	 devlet	 konservatuarında	
sadece	Batı	müziği	değil	geleneksel	çalgıların	icrası	ve	geleneksel	müzik	sistemlerinin	müfredata	
alınarak	bir	konservatuar	yapılanması	 ile	öğretiminin	başlaması,	 İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	
Konservatuarı	ile	mümkün	olmuştur.		

Bruno	Nettl	Western	Impact	on	World	Music	(1985)	adlı	kitabında,	İran,	Hindistan,	Kore,	Çin	gibi	
ülkelerde	 Batılı	 konservatuar	 modelinde	 kurulan	 müzik	 eğitimi	 programlarının	 etkilerini	
anlatırken,	şöyle	bir	gözlemde	bulunur:	Genellikle	konservatuarlar	ilk	önce	Batı	müziği	öğretmek	
üzere	kurulur	ve	sonrasında	Batı	sanat	müziği	müfredatı	ve	öğretim	teknikleri	Batı	dışı	geleneksel	
müziklerin	öğretimi	için	kurulmuş	olan	bölüm	ve	okullarda	uygulanır.	Sovyet	örneklerinde	olduğu	
gibi	 bu	 tür	 konservatuarların	 kurulmasındaki	 öncelikli	 amaçlardan	 biri	 Batılılaşma	 yoluyla	
modernleşmedir.	 Batı	 dışı	 toplumlardaki	 müzisyenler,	 Avrupa	 ve	 Amerika’dan	 ithal	 edilen	
geleneklerle	kendi	geleneklerini	yarışır	duruma	getirmek	isteğiyle,	kendi	sanat	müziklerinin	Batılı	
yöntemler	ile	öğretimi	yoluna	gitmiş	ve	bu	şekilde	bir	değişim	yaratmayı	amaçlamışlardır	(Nettl,	
1985,	s.	72’den	aktaran	Hill	2009,	s.	212).	

Konservatuar	 sisteminin	Batı	dışı	müziklere	olan	etkileri	hakkındaki	Nettl	 (1985)	ve	 Jonathan	
Stock’un	(1996,	2004)	gözlemlerini	aktaran	Hill	(2009,	s.	212)	şu	şekilde	bunları	sıralamıştır:		

1- Sözlü	aktarım	geleneğinin	azalması	

2- Daha	çok	yazılı	notasyon	kullanımı	
3- Bir	müzik	sistemini	farklı	konulara	bölümleyerek	uzmanlaşma	(örneğin	müzik	teorisi,	

tarihi,	felsefesi,	teknikleri	vb.)	

4- Pek	çok	tür	ve	biçimin	bir	arada	öğretilmesi	(özellikle	Batı	müzik	teorisinde)	

5- Öğretim	sürecini	müzik	kültüründen	ve	genel	olarak	kültürden	soyutlama	
6- Tarihsel	biçim	ve	türlerin	yeniden	hayata	geçirilmesi	ve	korunmasına	yönelik	artan	

ilgi,	süregiden,	gündelik	üretilen	yeni	repertuar	yaratımından	kopuş	

7- Repertuarın	kanonlaştırılması	

8- Müzik	tarihinde	bestecileri	öncelikli	figürler	olarak	övmek	
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9- Bireysel	yaratıcılık	fikrinin	değerli	görülmesi	

10- Müziğin	temelleri	ve	müzik	olgusu	anlayışında	değişim		

11- Daha	sınırlı	bir	müzikal	dil	ve	kuralların	kullanımı	
12- Otantik	halk	müziklerini	 ilkel	 ya	da	en	azından	 işlenmemiş	ham	madde	gibi	 görme	

eğilimi	

13- Konservatuar	eğitimli	müzisyenlerin	geleneksel	eğitimli	müzisyenlere	göre	yetenek	
düzeylerinin	körelmesi	(bu	durum	özellikle	Batı	dışı	sanat	müzikleri	için	örneğin	İran	
ve	Hindistan’da	sanat	müziği	öğretimleri	için	öne	sürülen	bir	tespit)	

14- Batı	tarzı	konser	performansları	için	müzikler	üretilmesi	

15- Ulusal	eğitim	ve	medyayı	yönlendiren	bir	müzik	eliti	yaratılması	(Hill,	2009,	s.	212).		
Klasik	Batı	müziği	değerleri	ve	pedagojisi	sadece	Batı	dışı	kültürlerin	müzik	öğretim	sistemlerini	
değil,	Batı	ülkelerindeki	halk	müziklerinin	ve	geleneksel	müziklerin	öğretimini	de	etkilemiştir.	
Örneğin,	Batı	Avrupa	ülkelerinde	20.	yüzyıl	sonları	ve	21.	yüzyıl	başlarında	kurulan	pek	çok	halk	
müziği/geleneksel	 müzik	 eğitimi	 bölümünde,	 Batı	 sanat	 müziği	 bilgisi	 dersleri	 öğretim	
planlarında	öncelikli	yer	alır.	Bu	okullarda	klasik	müzik	eğitimi	gerekliliğinin	nedeni	Hill’e	göre,	
halk	müziği	pedagojisinin	henüz	geliştirilmemiş	olmasıdır	(2009,	s.	213).	Bu	müziklerin	doğaları	
gereği,	 standartlaştırılmış	bir	 eğitim	modeline	uygun	olmayabileceklerini	 söylemek	belki	daha	
yerinde	olur,	zira	klasik	Batı	müziği	dışındaki	müzikler	ve	eğitim	yöntemleri	kendi	iç	dinamikleri	
içerisinde	 farklı	 yapılardaki	 kurumlaşmalar	 ile	 halihazırda	 nesilden	 nesile	 aktarılabilmiş	
olgulardır.	 Saraylarda,	 tapınaklarda,	 askeri	 kurumlarda	 ve	 halkın	 gündelik	 yaşamının	 pek	 çok	
bileşeninde	 icra	 edilen	 ve	 öğretilen	 müzikler	 konservatuarın	 sistematik	 yapısı	 dışında	 farklı	
dizgesel	yapılarda	da	öğretimi	yapılagelmiş	kültür	öğeleridir.	Dolayısıyla,	bu	eğitim	biçimlerinin	
de	konservatuar	sistemi	ile	standardizasyonu	ve	dönüşümü	söz	konusudur.	

İkinci	 Dünya	 Savaşı	 sonrası	 tüm	 dünyada	 konservatuarlar	 ve	 müzik	 okulları	 açısından	
gerçekleşen	 genel	 değişimler	 konusuna	 dönecek	 olursak,	 1945	 sonrası	 dönemde,	 üniversite	
düzeyinde	 özelleşmiş	 sanat	 eğitim	kurumlarının	 artışı	 söz	 konusu	 oldu.	Müzik	 akademileri	 ve	
üniversitelere	bağlı	müzik	okulları	kurulmaya	başlandı.	Örneğin	Galler’in	ilk	konservatuarı	olan	
Cardiff	Galler	Müzik	ve	Drama	Koleji	1949	yılında,	1945’te	Tel-Aviv’de	Rubin	Müzik	Akademisi	
(şimdi	 Tel-Aviv	 Üniversitesi’ne	 bağlı),	 1947’de	 Jerusalem	 Rubin	 Müzik	 ve	 Dans	 Akademisi,	
1950’de	 ise	Pekin’de	Müzik	Konservatuarı	kuruldu.	Avusturya’da	 ise	1970’te	Graz,	Salzburg	ve	
Viyana’daki	 Hochschule’lere	 üniversite	 statüsü	 verildi.	 Avustralya’da,	 Queensland’da	 1957’de,	
Tasmania	ve	Canberra’da	ise	1965’te	devlet	konservatuarları	kuruldu.	Ayrıca	var	olan	kurumların	
birleştirilmesiyle	kurulan	yeni	konservatuarlar	da	oldu,	örneğin	1949	yılında	Tokyo’da	National	
University	of	Fine	Arts	and	Music,	1973’te	Oslo’da	Norwegian	State	Academy	of	Music	ve	1973’te	
eski	 Northern	 School	 of	 Music	 ve	 the	 Royal	 Manchester	 College	 of	 Music’in	 birleşmesiyle	
Manchester’da	Royal	Northern	College	of	Music	kuruldu.	1970’ten	itibaren	kurulan	diğer	kayda	
değer	okullardan	bazıları	arasında	1971’de	kurulan	Rotterdam	School	of	Music,	1984’te	the	Hong	
Kong	 Academy	 of	 the	 Performing	 Arts,	 1992’de	 the	 School	 of	 Music	 of	 the	 Korean	 National	
Institute	of	the	Arts,	ve	1994’de	Rostock’da	Hochschule	für	Musik	sayılabilir	(Ritterman,	2001).		

Üniversitelere	 bağlı	müzik	 okulları	 kurulmasının	 ve	 varolan	müzik	 okullarına	 yüksek	 öğretim	
statüsü	verilmesinin	yanında,	20.	yüzyıl	boyunca	konservatuarlar	da	üniversitelere	bağlanmaya	
başlandı.	Bunun	nedeni	devlet	politikaları	gereği	yüksek	öğretim	mezuniyet	derecelerinde	tüm	
meslek	 alanları	 açısından	 standartlaşma	 sağlanmasının	 hedeflenmesi	 idi.	 Örneğin	 1980’lerin	
sonlarından	 itibaren,	Avustralya’da	her	 iki	 konservatuardan	biri	 resmi	olarak	bir	 üniversiteye	
bağlandı.	 Aynı	 şekilde	 20.	 yüzyılın	 son	 çeyreğinde	Britanya’da	 da	 yüksek	 öğretim	 için	 izlenen	
ulusal	 politikalar	 doğrultusunda	 konservatuarlar	 ve	 üniversiteler	 bir	 birine	 yakınlaştı.	
Londra’daki	Royal	College	of	Music	ve	Glasgow’daki	Royal	Scotish	Academy	of	Music	and	Drama	
gibi	kendi	mezuniyet	derecelerini	verme	yetkisine	sahip	birkaç	kayda	değer	okul	dışında,	Britanya	
konservatuarlarının	pek	çoğu	resmi	mezuniyet	derecesi	verme	amacı	ile	üniversitelere	bağlandı.	
1980’lerin	 sonunda	 artık	 Britanya	 konservatuarlarının	 hemen	 hepsinde,	 yüksek	 öğretimdeki	
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mezuniyet	 derecesinde	 standartlaşma	 eğilimine	 uygun	 olarak,	 konservatuar	 eğitimi	 diploması	
lisans	derecesi	diploması	ile	eş	değerlik	kazandı	(Ritterman,	2001).	Türkiye’de	ise	bilindiği	üzere	
1982’den	 itibaren,	 Yüksek	Öğrenim	Kanunu	 çerçevesi	 içinde,	 konservatuarların	 üniversitelere	
bağlanması	 yasalaştırıldı.	 Bu	 tarihe	 kadar	 varolan	 Ankara,	 İstanbul	 ve	 İzmir’de	 olmak	 üzere	
toplam	 beş	 konservatuarın	 üniversitelerin	 bünyesine,	 önce	 güzel	 sanatlar	 fakülteleri	 olan	
üniversitelerde	 bu	 fakültelere,	 daha	 sonra	 ise	 rektörlüklere	 bağlanmaları	 durumu	 söz	 konusu	
oldu.	 1982	 tarihinden	 sonra	 açılan	 konservatuarlar	 ise	 doğrudan	 üniversiteler	 bünyesinde	
kuruldular.		

Özellikle	 Avrupa’da	 ulusal	 müzik	 eğitimi	 ve	 öğretiminde	 yapılan	 düzenlemelerin	 bir	 parçası	
olarak,	kişilerce	ya	da	yerelden	yönetilen	bazı	köklü	konservatuarların	kanuni	statüleri	değişmiş	
ve	bu	konservatuarlar	devlet	kontrolü	ve	devletin	ekonomik	himayesi	altına	girmişti.	Bunlar	da	
halihazırda	devlet	kurumları	olarak	tanınan	diğerleri	ile	birlikte	genel	olarak	üniversite	statüsü	
kazandı.	 1946	 yılında	 Prag’da	 the	 Academy	 of	 Music	 and	 Dramatic	 Arts,	 1948’de	 Budapest	
Academy	ve	the	Royal	Danish	Academy	of	Music	kurumları	bunlara	örnek	olarak	gösterilebilir.		

Amerika	 Birleşik	 Devletleri’nde	 pek	 çok	 büyük	 devlet	 üniversitesi	 bünyesinde	 müzik	
fakültelerinin	kuruluşu	da	bu	savaş	sonrası	döneme	rastlar.	Ancak	ABD’de	hem	bağımsız	hem	de	
üniversitelere	 bağlı	 olmak	 üzere	 her	 iki	 tür	 yapılanmaya	 sahip	 müzik	 okulları	 halen	
bulunmaktadır.	 Örneğin,	 Illinois,	 Indiana,	 Michigan,	 Northwestern	 ve	 Southern	 California	
Üniversitelerine	bağlı	 olan	müzik	okulları,	 ve	University	of	Rochester’e	bağlı	 bir	okul	olan	 the	
Eastman	 School	 of	 Music	 gibi	 bazı	 önemli	 Amerikan	 müzik	 okulları,	 resmi	 olarak,	 büyük	
üniversitelerin	bölümleri	hüviyetini	taşırlar.	Bu	arada	diğer	önemli	müzik	okullarından	olan	the	
Curtis	Institute	ve	the	Julliard	School	bağımsız	kurumlar	olarak	kaldılar,	Baltimore’daki	Peabody	
Conservatory	ise	1977	yılında	the	Johns	Hopkins	University’ye	bağlı	bir	bölüm	oldu.		

Pek	çok	ülkede	konservatuarlar	 ilk	kuruldukları	zamanlardan	itibaren,	çalgı	eğitimi	 için	seviye	
gözetmeksizin	her	yaştan	öğrenci	kabul	eden	yerel	ve	bölgesel	merkezler	oldular.	Ancak	İkinci	
Dünya	Savaşı	sonrasında	bazı	Avrupa	ülkelerindeki	konservatuarların	statülerinin	resmileşmesi	
ve	işlevlerinin	belli	bir	standarda	göre	belirlenmesi,	ilk-orta	öğretim	düzeyi	eğitimleri	ve	yetişkin	
eğitimlerinin	birbirinden	ayrı	kurumlarda	yapılmasına	neden	oldu.	Örneğin	Britanya,	 Japonya,	
ABD	ve	Avustralya	gibi	bazı	ülkelerdeki	tanınmış	müzik	okullarında	ilk-orta	öğretim	ve	hazırlık	
bölümleri	 devam	 ederken,	 bazı	müzik	 okulları	 ve	 konservatuarlar	 normal	 okullarda	 okutulan	
müfredatı	 kendi	 bünyelerinde	 de	 artırmaya	 yönelerek,	 yoğun	 müzik	 eğitimi	 veren	 uzmanlık	
okulları	 gibi	 bir	 işlev	 görmeye,	 bazı	 okullar	 ise	 yetenekli	 öğrenciler	 için	 yarı	 zamanlı	 eğitim	
sağlamaya	 başladı	 (Ritterman,	 2001).	 Türkiye’deki	 konservatuarlarda	 da	 tam	 zamanlı	 eğitim	
kısmında	orta	öğretim	seviyesinde	genel	 kültür	dersleri	 okutulmaktadır,	 ancak	kültür	dersleri	
müfredatı	 ülke	 çapında	 yapılan	 üniversite	 giriş	 sınavı	 için	 yeterli	 düzeyde	 planlanmamıştır;	
yüksek	 öğretim	 seviyesinde	 ise	 konservatuarlar	 üniversite	 bünyesinde	 bulunduğu	 için	
konservatuar	 mezunları	 üniversite	 mezunu	 sayılırlar.	 Ülkemizde	 yarı	 zamanlı	 kısımları	 olan	
konservatuarlarda	 ise	 öğrencilere,	 orta	 ve	 yüksek	 öğretim	 için	 dışarıdaki	 okullarına	 devam	
ederken	konservatuarlarda	meslek	derslerini	alma	olanağı	verilir	ve	bu	yarı	zamanlı	öğrenciler	
programlarını	başarı	ile	bitirdikleri	takdirde	konservatuar	mezunu	diploması	alabilirler.		

İkinci	 Dünya	 Savaşı	 sonrası	 dönemden	 itibaren	müzik	 dünyasında	 da	 yoğunlaşan	 uluslararası	
işbirlikleri,	 konservatuarların	 öğretim	 kadroları	 ve	 öğrenci	 profillerinde	 de	 gözlenmeye	
başlamıştır.	19.	yüzyılın	sonunda	bazı	köklü	konservatuarlar	yurtdışından	öğrenci	çekmiş	olsalar	
da	o	sayılar	görece	küçük	miktardaydı.	Savaş	sonrası	dönemde	ise,	yurtdışında	okumak,	özellikle	
de	lisans	üstü	düzeylerde	eğitim	almak	tüm	dünyada	yaygınlaştı.	1970’lerden	itibaren	Avrupa	ve	
Amerika’daki	 konservatuarlar	 pek	 çok	 yabancı	 uyruklu	 öğrenciyi	 kabul	 ettiler,	 bazıları	
profesyonel	müzik	 icracıları	olarak	veya	öğretim	elemanı	olarak	eğitim	gördükleri	bu	ülkelere	
yerleşti.	Bazıları	ise	kendi	ülkelerine	dönerek	yurtdışında	aldıkları	eğitimleri	kendi	ülkelerindeki	
okullarda	yeni	nesillere	aktarmaya	başladı.	Konservatuarlar	ve	diğer	müzik	eğitim	kurumlarında	
bu	 değişen	 sosyal	 yapılar,	 verilen	 eğitimi	 dolayısıyla	 ulusal	 icra	 ve	 kompozisyon	 stillerini	 ve	
uluslararası	müzik	hayatını	etkilemektedir	(Ritterman,	2001).	
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4-Türkiye’de	Konservatuarlar	ve	İstanbul	TMDK:	

Fransız	devrimi	öncesi	Avrupa’da	ve	Rus	İmparatorluğu’nda	olduğu	gibi	Osmanlı’da	da	devletin	
sahiplendiği	 sanat	 müziklerinin	 sistematik	 eğitimi	 öncelikle	 Saray’ın	 himayesinde	 kurulmuş	
Enderun,	Mehterhane,	Muzıka-yı	Hümayûn	gibi	eğitim	kurumlarında	verilirdi.	Bunların	yanısıra	
dini	musikiler	Mevlevihane,	çeşitli	dergahlar,	cami	ve	kiliselerde	yaşatılmaktaydı.	Dini	kurumlar	
ve	 Saray	 okullarından	 bağımsız	 olarak	 tasarlanan	 en	 erken	 sanat	 eğitim	 kurumu	 Osmanlı’nın	
başkenti	 İstanbul’da	1914	yılında	açılan	tiyatro	okulu	Darülbedayi	oldu.	Bu	okul	Birinci	Dünya	
Savaşı’nın	 karmaşasının	 da	 etkisiyle	 aslında	 çok	 kısa	 bir	 süre	 sonra	 çalışmalarını	 durdumak	
zorunda	kaldı,	ancak	1917	yılında	bu	kuruma	eklenen	müzik	okulu	Darülelhan	daha	uzun	ömürlü	
olabildi	(Anıl,	1977,	s.	46).	Bu	okulun	sivil	yapısı,	yani	Saray’dan	ve	dini	eğitim	kurumlarından	
bağımsız	olması,	o	dönem	için	Avrupa’nın,	özelinde	ise	Fransa’nın	konservatuar	anlayışına	yakın	
ilk	sanat	eğitimi	kurumu	sayılmasının	nedenidir.	Ancak	tamamiyle	kamu	kurumu	olup,	yetenekli	
her	öğrenciye	orta	ve	yükseköğretim	derecelerinde	parasız	eğitim	vermek	üzere	planlanmış	bir	
konservatuara	dönüşmesi,	1927	yılında	İstanbul	Konservatuarı	adını	da	almasıyla,	Cumhuriyet’in	
kuruluşundan	sonraki	döneme	denk	gelir.		

1920	ve	1930’lar	

1917	yılında	İstanbul	Şehzadebaşı’nda	öğretime	başlayan	Darülelhan’da	müzik	eğitimi	yalnızca	
çalgı	ve	ses	icrasına	odaklanılarak,	kadın	ve	erkek	öğrenciler	için	olmak	üzere	iki	bölüm	ve	dört	
yıllık	bir	eğitim	sistemi	olarak	planlandı.	Kuruluşunda	gözetilen	hem	Türk	müziği	çalgılarının	hem	
de	Batı	müziği	 çalgılarının	 öğretilmesi	 amacı,	 1917-1926	 yılları	 arasında	 yani	 kurumun	 resmi	
olarak	 sadece	 dokuz	 yıl	 süren	 etkinliği	 sırasında	 değişikliklere	 uğradı.	 Erkeklerin	 öğrenim	
gördüğü	Batı	müziği	bölümü	ilk	bir	yılın	sonunda	kapandı	(1918),	kadın	öğrencilerin	Türk	müziği	
çalgıları	öğrendiği	bölüm	ise	öğretimine	devam	etti.	1923	yılında	bir	düzenleme	yapılarak	Batı	
müziği	 çalgıları	 yeniden	 müfredata	 alındı	 (Anıl,	 1977,	 s.	 46),	 ve	 daha	 sonra	 konservatuara	
dönüştürülmek	üzere	Darülelhan	1926	yılında	kapatılana	dek	(Göktürk	Cary,	2014,	s.	16),	Türk	
ve	Batı	müziği	çalgıları	eğitimi	birlikte	sürdürüldü.		

Çalgı	 icra	eğitimi	vermenin	yanısıra	Darülelhan	çatısı	altında	derleme,	notaya	alma,	koruma	ve	
tanıtma	 çalışmaları	 da	 yapıldı.	 Anıl	 bu	 kurumun	 başlıca	 amaçlarını	 “Türk	 müziğinin	 değerli	
eserlerini	korumak,	eski	müzik	eserlerini	 saptamak,	ulusal	müziği	geliştirmek,	 çağdaş	müziğin	
tanıtılmasına	çalışmak,	batının	opera	ve	tiyatro	eserlerinin	yurdumuzda	tanınmasını	sağlamak”	
olarak	sıralamıştır	(1977,	s.	46).	Dolayısıyla	klasik	Türk	müziği,	Batı	müziği,	Anadolu’da	yapılan	
derleme	çalışmaları	ile	halk	müzikleri,	ulusal	bir	müzik	kimliğinin	geliştirilmesi	ve	çağdaşlaşma	
motivasyonları	ile	bu	kurumdan	araştırmacılar	tarafından	birlikte	ele	alındılar.		

1927	yılında	İstanbul	Belediyesi’ne	bağlı	olarak	İstanbul	Konservatuarı	kuruldu.	Darülelhan	resmi	
olarak	 kapatıldığı	 halde	 onun	 bir	 devamı	 niteliğinde	 görülen	 bu	 okulda	 yönetim	 ve	 öğretim	
sistemi	 yeniden	planlanarak	 kapsamlı	 olarak	Batı	müziği	 eğitimi	 verilecek	 bir	 yapılandırmaya	
gidildi.	Konservatuar’da	Türk	müziği	eğitimi	konusu	1940’larla	birlikte	değişime	uğrayacak	olsa	
da,	1927-1944	yılları	arasındaki	dönemde	İstanbul	Konservatuarı’ndaki	müzik	eğitimi	yalnızca	
Batı	müziği	üzerineydi.	Tongur’un	not	ettiği	üzere	Konservatuar’ın	1927	yılı	yönetmeliğine	göre	
öğretimi	 yapılan	 dersler	 şu	 şekilde	 sıralanmıştı:	 “1-Solfej	 ve	 musiki	 nazariyatı;	 2-Teganni	 ve	
inşad-ı	 musiki;	 3-	 Armoni,	 Kontrpuan,	 Füg,	 Kompozisyon,	 Enstrümantasyon	 Orkestrasyon;	 4-	
Piyano,	Harp,	 Org;	 5-	 Genel	 olarak	 telli	 sazlar;	 6-Genel	 olarak	 nefes	 sazları,	 Vurularak	 çalınan	
aletler;	 7-	 Umumi	 musiki	 tarihi	 ve	 temsil	 edebiyatı	 tarihi;	 8-	 Koro;	 9-	 Sesli	 okuma;	 10-	
Emprovizasyon”	 (1973a,	 s.	12).	Görüldüğü	üzere	konservatuara	dönüştürüldükten	sonra,	artık	
yalnızca	 icra	 derslerinin	 yapıldığı	 bir	 okul	 olmaktan	 çıkarak,	 Batı	 müziği	 teorisi	 ve	 tarihi	 ile	
yukarıda	saydığımız	alanlara	ait	derslerin	de	müfredatta	bulunduğu,	giriş	 sınavlarını	başarıyla	
geçen	yetenekli	her	öğrenciye	eğitim	veren	ve	Türkiye’de	müzik	profesyonelleri	yetiştirmek	üzere	
yapılandırılan	en	erken	kurum	oldu.	Türk	müziği	çalgılarının	icra	eğitimi	müfredattan	çıkarıldı	ve	
konservatuardaki	 Türk	müziği	 çalışmaları	 uzun	 yıllar	 yalnızca	 Tarihi	 Türk	Musikisi	 Eserlerini	
Tasnif	ve	Tesbit	Heyeti	ile	sürdürüldü.		
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Tasnif	ve	Tesbit	Heyeti	1935	yılına	kadar	Rauf	Yekta	Bey	başkanlığında	çalışmalarını	yürüttü,	bu	
süreçte	Ali	Rıfat	Çağatay,	 Subhi	Ezgi	gibi	önemli	 isimler	bu	heyette	görev	aldı,	1935’ten	 sonra	
heyete	Mesut	Cemil	de	katıldı.	Bir	dönem	Subhi	Ezgi	çalışmalara	yalnız	devam	etti,	yaşlandığında	
heyetin	 başkanlığına	 Saadettin	 Heper	 gelerek	 çalışmaları	 1970’lere	 dek	 sürdürdü.	 İstanbul	
Konservatuarı	 bünyesinde	 bulunan	 Tasnif	 ve	 Tesbit	 Heyeti	 kuruluşundan	 1940’lara	 kadar	
oldukça	önemli	makam	müziği	çalışmaları	yürüterek	bunların	yayınlarını	da	yaptı.	Bu	eserler	İcra	
Heyeti	 tarafından	 seslendirildi	 hatta	 plaklara	 da	 kaydedildi.	 1925-1930	 yılları	 arasında	
Darülelhan	Külliyatı	ismiyle	yayınlanan	notaya	alınmış	250	kadar	makam	müziği	eseri,	1930’ların	
başından	itibaren	ise	dini	musiki	eserleri	ve	koleksiyonları	yayınlandı	(Berkman,	2018,	s.	89-90).	

Darülelhan	 zamanında	 Anadolu’da	 yapılan	 derleme	 çalışmaları	 kurum	 konservatuara	
dönüştürüldükten	sonra	da	1932	yılına	kadar	devam	ettirildi	(Kolukırık,	2016,	s.	487).	Anadolu’da	
halk	müziği	 derlemeleri	 ile	milli	 kültürün	 belgelenerek	 yazılı	 olarak	 korunması	 ve	 sistematik	
öğretimlerinin	yapılmasının	amaçlanmış	olması,	Sovyetler	Dönemi	Rus	konservatuar	geleneğinin	
etkilerini	yansıtır	niteliktedir.		

İstanbul’da	 Osmanlı	 döneminde	 temeli	 atılmış	 ancak	 Cumhuriyet	 ideallerine	 göre	 yeniden	
düzenlenerek	 Batılı	 anlamda	 bir	 konservatuara	 dönüştürülmüş	 olan	 İstanbul	
Konservatuarı’ndaki	 durum	 1920’li	 yıllarda	 yukarıda	 anlatıldığı	 gibi	 iken,	 yeni	 Cumhuriyet’in	
başkenti	Ankara’da	Cumhuriyet	döneminin	ilk	resmi	müzik	okulu	1924	yılında	müzik	öğretmeni	
yetiştirmek	 üzere	 kurulan	 Musiki	 Muallim	 Mektebi	 oldu.	 Kurucuları	 arasında	 Alman	 besteci,	
piyanist	 ve	müzik	 eğitimcisi	 Prof.	 Eduard	 Zuckmayer’in	 de	 bulunduğu	 bu	 kurum,	 Cumhuriyet	
Devrimi’nin	eğitim	idealleri	ve	reformları	doğrultusunda	kurulmuş	bir	okul	olarak,	tüm	yurttaki	
orta	 öğretim	 okullarında	 müzik	 dersi	 verebilecek	 öğretmenlerin	 yetiştirilmesi	 için	 planlandı	
(Göktürk	Cary,	2014,	s.	16).		

1934	 yılında	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı’nın	 konservatuarların	 nasıl	 kurulması	 gerektiği,	 açılacak	
bölümler,	 sınıflar	 ve	 müfredatlar	 hakkındaki	 bir	 raporunun	 yayınlanması	 ile	 bu	 alanda	 ülke	
sathında	bir	standartlaşma	için	adım	atılmış	oldu.	Avrupa’dan	uzmanlar	getirilerek,	incelemelerde	
bulunmaları	 istendi	 ve	 raporları	 doğrultusunda	 izlenecek	 yollar	 konusunda	 tavsiyeleri	 alındı.	
Alman	besteci	Paul	Hindemith	1935’de	Türkiye’ye	davet	edildi,	ve	1935’den	1938	yılına	kadar	
kendisi	çeşitli	ziyaretler	ile	incelemeler	ve	denetlemelerde	bulundu.	Musiki	Muallim	Mektebi’nin	
müzik	 öğretmeni	 yetiştirmek	 dışında	 bir	 işlevi	 olmadığını	 rapor	 eden	 Hindemith,	 kurumun	
mutlaka	bir	konservatuara	çevrilmesi	gerektiğini	devlet	yetkililerine	önerdi	(Anıl,	1977,	s.	48).		

25	 Haziran	 1935	 tarihinde	Milli	Musiki	 ve	 Temsil	 Akademisi	 Kanunu	 adı	 altında	 ülkede	milli	
musikinin	 geliştirilmesi	 ve	 yaygınlaştırılması	 ile	 opera,	 tiyatro	 ve	 bale	 gibi	 her	 türlü	 sahne	
temsilleri	 için	 yeterli	 sayıda	 sanatçı	 yetiştirmek	 üzere	 bir	 akademi	 kurulması	 amacıyla,	 bu	
alandaki	 ilk	yasa	çıkarıldı.	Ancak	1936	yılına	kadar	Temsil	Bölümü	kurulamadı	ve	okul	Musiki	
Muallim	Mektebi	olarak	devam	etti	(Anıl,	1977,	s.	47).	1940	yılında	resmi	olarak	kurulacak	olan	
Ankara	 Devlet	 Konservatuarı	 için	 1936	 yılında	 adımlar	 atılmaya	 başlandı	 (Anıl,	 1977,	 s.	 48).	
1937’ye	 kadar	 devam	 eden	 Musiki	 Muallim	Mektebi,	 bu	 tarihten	 sonra	 ikiye	 bölündü,	 müzik	
öğretmeni	 yetiştirme	 görevi	 Gazi	 Orta	 Muallim	 Mektebi	 ve	 Terbiye	 Enstitüsü’ne	 verilirken	
(Göktürk	Cary,	2014,	s.	16),	Ankara	Devlet	Konservatuarı	kuruluş	çalışmaları	da	başlatıldı.	1935’te	
çıkarılan	ancak	hayata	geçirilemeyen	yasada	olduğu	gibi,	“20	Mayıs	1940	tarihinde	kabul	edilen	
3829	sayılı	yasa	ile	Devlet	Konservatuarı	iki	kısıma”	ayrıldı.	Müzik	kısmı	kompozisyon,	orkestra	
yönetimi,	piyano,	yaylı	sazlar,	nefesli	sazlar	ve	şan	olmak	üzere	altı	bölüme;	Temsil	kısmı	opera,	
tiyatro	ve	bale	olarak	üç	bölüme	ayrılıyordu.	Orta	ve	yüksek	olmak	üzere	 iki	 tahsil	derecesine	
birden	eğitim	verilmesi	planlandı,	ayrıca	temsil	bölümleri	için	uygulama	sahnesi	kuruldu	(Anıl,	
1977,	 s.	 48).	 Ankara	 Devlet	 Konservatuarı	 1982	 yılında	 Hacettepe	 Üniversitesi’ne	 bağlanarak	
Hacettepe	Üniversitesi	Ankara	Devlet	Konservatuarı	adını	aldı.		

1940’lar	

1940’lı	yıllarda,	İstanbul	Belediye	Konservatuarı’nda	dikkati	çeken	bir	husus	olarak	Türk	müziği	
çalışmalarına	 ağırlık	 verilmeye	 başlandığı	 görülür.	 1940	 yılında	 Türk	 Musikisi	 İcra	 Heyeti	
konservatuar	 bünyesinde	 yeniden	 oluşturuldu	 (Tongur,	 1973b,	 s.	 54).	 1943	 yılında	 İstanbul	
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Konservatuarı’ndaki	öğretimi	düzenlemek	üzere	Hüseyin	Sadeddin	Arel	yetkilendirildi,	1944’de	
ise	 İstanbul	 Konservatuarı’nın	 resmi	 adı	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	 oldu.	 Aynı	 yıl	
Konservatuar	Genel	Yönetmeliği’nde	bir	değişiklik	yapılarak	öncesinde	konservatuarın	sanat	ve	
danışma	kurullarınca	yürütülen	sanat	ve	eğitim	işleri,	yeni	oluşturulan	geniş	yetkilere	sahip	bir	
‘konservatuar	 reisliği’	 makamına	 verildi	 ve	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel	 konservatuar	 reisi	 oldu	
(Tongur,	1973a,	s.	15).		

Arel’in	 İstanbul	Belediye	Konservatuarı	Reisliği	görevinde	bulunduğu	1943-48	yılları	arasında,	
konservatuarda	 Türk	musikisi	 eğitimi	 ve	makam	müziği	 üzerine	 yapılan	 kuramsal	 çalışmalar	
yoğunluk	 ve	 ciddiyet	 kazandı.	 Arel’den	 sonra	 Şerif	 Muhiddin	 Targan	 konservatuar	 reisliğine	
getirildi	ve	Targan	1949-1951	yılları	arasında	bu	görevde	kaldı.	Arel	ise	konservatuar	reisliğinden	
istifasının	 ardından	 İleri	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı	 Derneği’ni	 kurdu	 ve	 1953’e	 kadar	
çalışmalarını	burada	sürdürdü	(Sanal,	1991,	s.	352).		

İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nda	 Türk	 musikisi	 bölümü;	 gündüzlü	 kısımda	 eğitim	 veren	
kompozisyon	bölümü,	başlıca	Batı	 çalgı	 gruplarının	 icra	bölümleri,	 tiyatro-bale	bölümü,	 opera	
bölümü	gibi	dokuz	bölümden	biriydi	(Tongur,	1973b,	s.	25)	ve	bir	sene	süren	hazırlık	sınıfı	 ile	
birlikte	 toplamda	 altı	 senelik	 bir	 eğitimdi.	 Hazırlık	 sınıfına	 16-24	 yaşları	 arasındaki	 ortaokul	
mezunu	 öğrenciler	 kabul	 edilirdi,	 Türk	 sanat	 musikisi	 nazariyatı,	 genel	 solfej,	 Türk	 musikisi	
solfeji,	Türk	musikisi	teganni	usulü,	klasik	Türk	musikisi	üslubu,	edebiyat,	folklor,	ve	genel	şan	
dersleri	okutulurdu	(Tongur,	1973b,	s.	39).	Önemli	bir	nokta	olarak	altını	çizmek	gerekir	ki	burada	
verilen	eğitim	asıl	konservatuar	müfredatından	bağımsız	bir	yapıda	olması	nedeniyle	ve	bölümün	
resmi	okullara	denkliği	bulunmamasından	ötürü,	öğrenciler	dışarıdaki	kendi	okullarına	devam	
ederek	burada	bir	ölçüde	yarı	zamanlı	eğitim	almış	olurlardı	(Berkman,	2018,	s.	93).		

İşte	 bu	 dönemde,	 yani	 1940’lı	 ve	 1950’li	 yıllarda	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nın	 Türk	
musikisi	 bölümünde	 eğitmenlik	 yapmış	 hocalar	 ve	 eğitim	 görmüş	 öğrencilerden	 bazıları,	 ve	
Arel’in	 İleri	Türk	Musikisi	Konservatuarı	Derneği	 içerisinde	 çalışmalara	katılmış	olanlar,	1975	
yılında	 Ercümend	 Berker	 önderliğinde	 kurulacak	 olan	 İstanbul	 Türk	 Musikisi	 Devlet	
Konservatuarı’nın	 kurucu	 kadrosunda	 yer	 aldılar.	 Arel	 ve	 Targan’ın	 konservatuar	 reislikleri	
döneminde,	 konservatuarın	 Türk	 müziği	 bölümünde	 Sadeddin	 Arel,	 Laika	 Karabey,	 Şefik	
Gürmeriç,	Münir	Nurettin	Selçuk,	Nevzat	Atlığ,	Mefharet	Yıldırım,	Halil	Bedii	Yönetken,	Naime	
Batanay,	 Mustafa	 Nafiz	 Irmak,	 Dürdane	 Altan	 eğitmen	 kadrosundaydı.	 Bu	 bölümde	 yetişmiş	
sanatçılar	arasında	Vecihe	Daryal,	Bekir	Sıtkı	Sezgin,	İnci	Çayırlı,	Tülin	Yakarçelik,	Tülun	Korman,	
Naime	Batanay,	Abdi	Coşkun,	Özdal	Orhon,	Ayla	Büyükataman,	Nigar	Galip	Ulusoy,	Mehmet	Münir	
Kökten,	Haydar	Sanal,	Ercümend	Berker,	İrfan	Özbakır,	Kasım	İnaltekin,	Tarık	Kip,	Doğan	Ergin	
sayılabilir	(Berkman,	2018,	s.	91,	93).		

Yatılı	bölümü	de	bulunan	ve	çeşitli	öğrenim	derecelerinde	öğrenci	kabul	edilen	İstanbul	Belediye	
Konservatuarı	 1950’lerin	 başlarına	 kadar	 yalnızca	müzik	 eğitimi	 verilen	 bir	 konservatuarken,	
1950’lerle	birlikte	önce	tiyatro	bölümü	daha	sonra	ise	bale	bölümü	de	açılarak	sahne	derslerinin	
de	eklenmesiyle	genişletildi.	Üniversiteye	bağlanma	süreci	diğer	konservatuarlardan	bir	kaç	yıl	
geç	gerçekleşti.	1986	yılında	İstanbul	Üniversitesi’ne	dahil	edilerek	İstanbul	Üniversitesi	Devlet	
Konservatuarı	adını	aldı	(URL	1).	

1950’ler	ve	1960’lar	

1950’li	 yıllara	 kadar	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	 ve	 Ankara	 Devlet	 Konservatuarı	 olmak	
üzere	ülkemizde	iki	adet	olan	konservatuarlar,	1954	yılında	İzmir	Müzik	Okulu’nun	kurulması	ile	
temelleri	atılmış	olan	ve	1958	yılında	İzmir	Konservatuarı	olarak	yapılandırılan	konservatuar	ile	
birlikte	 üçe	 çıkmış	 oldu.	 İzmir	Müzik	 Okulu	 1954	 yılında	 solfej,	 piyano,	 keman	 ve	 ses	 eğitimi	
verebilecek	küçük	bir	öğretim	kadrosu	ile	İzmir’in	Konak	semtinde	maddi	şartların	oldukça	kısıtlı	
olduğu	 bir	 binada	 eğitime	 başladı.	 Orta	 öğrenim	 düzeyindeki	 öğrencilere	 kurs	 verir	 nitelikte	
başlayan	 bu	 okul,	 kurucularından	 başta	 Orhan	 Barlas	 ve	 Seride	 Barlas’ın	 çabalarıyla	
öğrencilerinin	başarılarının	 sergilendiği	 konserlerin	de	 etkisiyle,	Ankara’daki	 bürokratların	 en	
sonunda	dikkatlerini	 çekerek	1958	yılında	 resmi	olarak	 İzmir	Devlet	Konservatuarı	 statüsünü	
kazandı.	 Ankara	 Devlet	 Konservatuarı’nın	 hocalarının	 da	 katılımıyla	 konservatuarın	 giriş	
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sınavları	yapılarak	ilk	öğrencileri	1958-1959	ders	yılında	okula	kabul	edildi.	Konservatuarın	ilk	
yıllarında	 tiyatro	 bölümü	 bulunurken,	 1961	 yılında	 bu	 bölüm	 öğretmen	 yetersizliği	 nedeniyle	
kapatıldı	ve	öğrencileri	Ankara	Devlet	Konservatuarı’na	aktarıldı.	Ankara	Devlet	Konservatuarı	
ile	 işbirliği	 ve	 bağlantının	 yoğun	 olduğu,	 adeta	 Ankara	 Devlet	 Konservaturı’nın	 İzmir	
Konservatuarı’nın	 kuruluşunda	 rehberlik	 ettiği	 ve	 ilerleyen	 yıllarında	 da	 öğrencilerin	
gerektiğinde	 nakledildiği	 bir	 destek	 okul	 gibi	 olduğu	 düşünülebilir.	 İlk	 on	 yıl	 içerisinde	 yaylı	
çalgılar	bölümüne	viyolonsel	ve	kontrabas	anasanat	dalları	ile,	üflemeli	çalgılar	bölümüne	korno,	
trompet,	 obua,	 klarinet	 ve	 fagot	 anasanat	 dalları	 da	 eklenerek	 eğitim	 kapsamı	 genişletilebildi,	
1968	yılında	konservatuara	bale	bölümü	de	eklendi.	Ayrıca	1960’larla	birlikte	yatılı	öğrenci	de	
kabul	edilmeye	başlandı.	1987’de	yatılı	öğrenci	statüsü	kaldırıldı.		

1958-1974	yılları	arasında	İzmir	Devlet	Konservatuarı’nda	sadece	orta	öğrenim	düzeyinde	eğitim	
verilirdi,	 yüksek	 döneme	 geçen	 öğrenciler	 ise	 eğitimlerini	 Ankara	 Devlet	 Konservatuarı’nda	
tamamlamak	üzere	oraya	nakledilmek	zorundaydılar.		

Kültür	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olan	 Devlet	 Konservatuarlarını’nın	 işleyişi	 ile	 ilgili,	 bakanlığın	 1972,	
1974	 ve	 1975	 yıllarında	 yürürlüğe	 soktuğu	 Devlet	 Konservatuvarları	 Kuruluş,	 İşleyiş	 ve	
Örgütlenme	 yönetmelikleri	 o	 tarihlere	 dek	 varolan	 devlet	 konservatuarlarının	 ve	 1975	 yılı	
itibariyle	İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı’nın	da,	yüksek	öğretim	düzeyinde	eğitim	
vermek	dahil	daha	birçok	açıdan	yeni	düzenlenmelere	tabi	tutulmasına	neden	oldu.		

Örneğin	bu	yönetmeliklerin	yayınlamasını	 takiben,	1974	yılında	İzmir	Devlet	Konservatuarı’na	
Yüksek	Dönem’in	açılması	ile	bu	konservatuar	yalnızca	orta	öğretim	yapan	bir	kurum	olmaktan	
çıktı.	İzmir	Devlet	Konservatuarı	1982	yılında	ise	Dokuz	Eylül	Üniversitesi’ne	bağlandı.	1991’de	
yüksek	 lisans	programı	Müzik	Anasanat	Dalı	olarak	Üniversite’nin	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü’ne	
bağlı	olarak	açıldı.	1997’de	ise	yarı	zamanlı	eğitime	başlandı	(URL	2).		

1970’ler	

Türkiye’deki	dördüncü	konservatuar	İstanbul	Devlet	Konservatuarı	adıyla	1970	yılında	açıldı	ve	
1971	yılında	İstanbul’un	Etiler	semtinde	eğitime	başladı.	Kuruluşundan	itibaren	müzik,	tiyatro,	
opera	ve	bale	bölümleri	ile	faaliyete	geçen	İstanbul	Devlet	Konservatuarı	1982	yılına	kadar	Kültür	
Bakanlığı	Güzel	Sanatlar	Müdürlüğü’ne	bağlı	iken,	bu	tarihten	itibaren	Mimar	Sinan	Üniversitesi	
Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi’ne	 bağlandı,	 1985	 yılından	 itibaren	 ise	 Mimar	 Sinan	 Üniversitesi	
Rektörlüğü’ne	 bağlanarak	 Mimar	 Sinan	 Üniversitesi	 Devlet	 Konservatuarı	 adını	 aldı.	 2003	
yılından	itibaren	ise	Mimar	Sinan	Güzel	Sanatlar	Üniversitesi	Devlet	Konservatuarı	adıyla	faaliyet	
göstermektedir	(URL	3).		

İstanbul	TMDK	

İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı,	Türkiye’deki	beşinci	konservatuar	ve	İstanbul’daki	
üçüncü	konservatuar	olarak	1975	yılında	Ercümend	Berker	başkanlığında	kuruldu.	1976	yılında	
eğitime	başlandı.	Kurulduğunda	temel	bilimler,	ses	eğitimi	ve	çalgı	eğitimi	bölümleri	olmak	üzere	
üç	bölüme	sahip	olan	konservatuara	daha	sonra	halk	oyunları,	kompozisyon,	müzikoloji	ve	müzik	
teknolojileri	bölümleri	de	eklendi,	temel	bilimler	bölümü	2000’li	yıllarda	müzik	teorisi	bölümü	
olarak	yeniden	yapılandırıldı.	Böylece	başlangıçta	yalnızca	çalgı	ve	ses	icrası	ile	genel	müzik	bilgisi	
üzerine	çalışmaların	yapılabileceği	alanlar,	Batı	müziği	konservatuarlarındaki	gibi	zaman	içinde	
genişletilerek	dans,	bestecilik,	müzik	bilimi	alanları	ve	müzik	teknolojileri	bölümü	altında	çalgı	
yapım	 ve	 ses	 kayıtları	 programları	 ile	 zenginleştirildi.	 Geleneksel	 çagıların	 ve	 Batı	 müziği	
çalgılarının	öğretiminin	resmi	müfredatta	bir	arada	verilmesi	açısından	Türkiye’deki	 ilk	devlet	
konservatuarı	oldu.	Çalgı	eğitimi	bölümüne	orta	öğretim	düzeyinde	öğrenci	kabul	edilen	1982	
yılına	kadar	olan	dönemde,	çift	tedrisat,	yani	sabah	ve	öğlen	olmak	üzere	eğitim	planlanmış	ve	ilk	
yıllarda	 kültür	 dersleri	 verilmediğinden	 öğrenciler	 konservatuarda	 yarı	 zamanlı	 olarak	 eğitim	
görmüşlerdir.		

İstanbul	 TMDK’nın	 kuruluşunda	 yurt	 içinden	 örnek	 olarak	 alınan	 konservatuar	 öğretimi	
yaklaşımında,	Darülelhan’da	1917-1918	ve	1923-1926	yılları	arasında	izlenen	hem	Batı	hem	Türk	
müziği	çalgı	eğitimlerinin	bir	arada	verilmesi	durumu	ile,	bilhassa	1927’den	1950’lere	İstanbul	
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Belediye	 Konservatuarı’nda	 Türk	 Musikisi	 Tasnif	 ve	 Tesbit	 Heyeti’nin	 ve	 Türk	 Musikisi	 İcra	
Heyeti’nin	 çalışmalarının	 yanısıra	 bu	 konservatuarda	 yürütülen	 yarı	 zamanlı	 Türk	 müziği	
öğretiminin	 (özellikle	 Hüseyin	 Sadeddin	 Arel’in	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı	 İlmi	 Heyet	
Reisliğini	yapmış	olduğu	1943’den	1948’e	kadar	olan	dönem	ve	Şerif	Muhiddin	Targan’ın	aynı	
görevde	olduğu	1949-1951	yılları	arasındaki	dönemdeki	Türk	musikisi	çalışmalarını)	etkilerini,	
ayrıca	Arel’in	Belediye	Konservatuarı’ndaki	bu	görevinden	ayrıldıktan	sonra	kurduğu	İleri	Türk	
Musikisi	Konservatuarı	Derneği’nin	ideallerini	görmek	mümkündür.		

1982	 yılında	 Yüksek	 Öğretim	 Kanunu’nda	 yapılan	 değişiklikle	 bir	 üniversiteye	 bağlanması	
gereken	İstanbul	TMDK,	İstanbul	Teknik	Üniversitesi’ne	bağlanarak	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	
Türk	 Musikisi	 Devlet	 Konservatuarı	 adını	 almıştır.	 Günümüzde	 orta	 ve	 yüksek	 öğretim	
seviyelerinde	 eğitim	 vermesinin	 yanında	 lisansüstü	 programlarıyla	 da	müzik	 akademisyenleri	
yetiştirmektedir.		

1980’ler	ve	sonrası	

Tüm	 dünyada	 bu	 yönde	 varolan	 yönelime	 paralel	 olarak,	 1982’den	 itibaren	 Türkiye’de	 de	
konservatuarların	üniversitelere	bağlanması	yoluna	gidilmiştir.	Böylelikle	yeni	kurulan	Yüksek	
Öğretim	Kurulu’nun	denetimine	giren	üniversitelere	bağlanarak,	konservatuarların	üst	yönetimi	
Kültür	 Bakanlığı’ndan	 YÖK’e	 devredilmiş	 oldu.	 Bu	 tarihten	 sonra	 Türkiye’de	 açılan	 her	 yeni	
konservatuar,	doğrudan	üniversiteler	bünyesinde	kurulmuştur.		

1983	 yılında	 kurulmuş	 olan	 Ege	 Üniversitesi	 Devlet	 Türk	 Musikisi	 Konservatuarı,	 İstanbul	
TMDK’dan	sonra	 ikinci	Türk	musikisi	konservatuarı	olmuştur.	1986	yılında	Eskişehir	Anadolu	
Üniversitesi	 Devlet	 Konservatuarı	 Batı	 müziği	 konservatuarı	 olarak	 kurulmuş,	 2015	 yılından	
itibaren	 Türk	 müziği	 öğretimi	 de	 vermeye	 başlamıştır.	 1987’de	 Gaziantep	 Üniversitesi	 Türk	
Musikisi	 Konservatuarı,	 1988	 yılında	 Ankara	 Üniversitesi	 Devlet	 Konservatuarı,	 1989’da	
Adana’da	 Çukurova	 Üniversitesi	 Devlet	 Konservatuarı	 kuruldu,	 1990’lara	 gelindiğinde	 ülkede	
toplam	 10	 adet	 konservatuar	 bulunmaktaydı,	 bunlardan	 üç	 tanesi	 Türk	 müziği	 diğerleri	 Batı	
müziği	konservatuarıydı.		

1990’larla	 birlikte	 konservatuarların	 sayısı,	 Anadolu’da	 kurulan	 yeni	 devlet	 üniversiteleri	 ve	
ayrıca	artan	özel	üniversitelerin	bünyelerinde	kurulanlar	ile	birlikte,	önceki	yıllara	oranla	çok	hızlı	
bir	 artış	 gösterdi.	 2000	 yılında	 tüm	Türkiye’de	 22	 konservatuar	 bulunmaktaydı.	 Üniversiteler	
bünyesinde	 sadece	 yeni	 Türk	 müziği	 konservatuarları	 açılmakla	 kalınmadı,	 Batı	 müziği	
konservatuarlarında	Türk	müziği	bölümleri	de	kuruldu	(URL	4).		

Özel	 üniversitelerde	kurulan	konservatuar	 ve	müzik	bölümleri	 arasında	 en	 erkenleri	 arasında	
Bilkent	 Üniversitesi	 Müzik	 ve	 Sahne	 Sanatları	 Fakültesi,	 ve	 Haliç	 Üniversitesi	 Konservatuarı	
sayılabilir.	Özellikle	2000’lerden	 itibaren	Türkiye’de	yeni	 kurulan	konservatuarların	doğrudan	
yüksek	 öğrenim	 düzeyinde	 öğrenci	 kabul	 eden,	 bunları	 hazırlayıcı	 birimleri	 kendi	 içlerinde	
olmayıp,	güzel	sanatlar	liseleri	mezunları	ya	da	gerekli	şartları	sağlayan	öğrencileri	kabul	eden	
üniversite	bölümleri	olmaya	başladıkları	görülmektedir.		

İstanbul	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı,	orta	ve	yüksek	öğretim	düzeylerinde	eğitim	veren	
erken	dönem	Türk	müziği	konservatuarları	için	bir	model	olmuş,	bu	konservatuarlarda	yetişen	
öğrenciler,	 bu	 okullardan	 sonra	 çeşitli	 üniversitelerin	 bölümleri	 olarak	 kurulan	 Türk	 müziği	
programları	içinde	istihdam	edilebilmişlerdir.		

Sonuç:	

Osmanlı’da	Batılılaşma	hareketinin	bir	sonucu	olarak	İmparatorluğun	son	yıllarında	ve	çok	kısa	
bir	 süre	 faaliyet	 gösteren	Darülbedayi	 ve	Darülelhan’ın,	 Cumhuriyet’in	bu	yöndeki	 çabaları	 ile	
İstanbul	ve	Ankara’da	kurulan	 ilk	konservatuarlarının	Batı	müziği	ve	Türk	müziği	arasında	bir	
sentez	 yaratmak,	 zaman	 zaman	 birlikte	 öğretmek	 zaman	 zaman	 ayırmak	 yönünde	 çelişkili	 ve	
sancılı	bir	kimlik	oluşturma	mücadelesi	gibi	görülebilecek	bir	yol	 izlemesi,	1940’larda	yeniden	
İstanbul	Belediye	Konservatuarı’nda	Arel’in	başkanlığında	Türk	müziği	eğitiminin	özel	statüde	de	
olsa	 konservatuar	 bünyesinde	 verilmeye	 başlanması	 ve	 ardından	 değişen	 politik	 iklimlerle,	
Arel’in	öğrencilerinin	başta	Ercümend	Berker	olmak	üzere	çabaları	ile	1976’da	eğitime	başlayan	
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İstanbul	 TMDK	 ile	Arel’in	müzik	 eğitimi	 ideallerini	 “devlet	 konservatuarı”	 kuruluşu	 ile	 hayata	
getirmesi	 söz	 konusu	 olmuştur.	 Bu	 süreçte	 Avrupa	 ve	 dünyanın	 diğer	 bölgelerindeki	
konservatuarlar	 ve	 müzik	 okullarının	 yapılanmaları,	 resmi	 statüleri,	 öğretim	 müfredatları	 da	
çağın	gereklerine	uygun	olarak	çeşitlenmiştir.	

Türkiye’deki	 erken	 dönem	konservatuarlara	 ve	 TMDK’ya	 da	 böyle	 bir	 çerçevede	 bakıldığında,	
belli	açılardan	dünyadaki	gelişmeler	ile	koşutluklar	görülebilir.	Bu	koşutluklardan	bazıları;	müzik	
konservatuarı	 olarak	 kurulan	 okulların,	 ilerleyen	 yıllarda	 sahne	 sanatları	 bölümlerini	 de	
bünyelerine	 dahil	 edecek	 yapılandırmalara	 gitmeleri,	 sanat	 ve	 ticari	 müzik	 dünyasının	
gerektirdiği	 ihtiyaçlar	doğrultusunda	çalgı	eğitim	bölümlerinde	çeşitlendirmeler,	ulusal	orta	ve	
yüksek	 öğretim	 sistemine	 entegrasyon	 için	 önce	 kültür	 derslerinin	 planlanması,	 yarı	 zamanlı	
eğitim	 sisteminin	 uygulanması,	 yatılı	 kısımların	 açılması,	 geleneksel	 çalgıların	 konservatuarda	
öğretimine	 başlanması,	 1980’li	 yıllarla	 birlikte	 konservatuarların	 üniversitelere	 bağlanarak	
öğrencilerine	yüksek	öğrenim	denklikleri	ve	öğreticilerine	akademik	ünvanlar	verilmesi,	sanatsal	
çalışmaların	 akademik	 disiplin	 ile	 birleştirilerek	 müzikoloji	 bölümlerinin	 konservatuar	
bünyelerinde	açılması	olarak	sayılabilir.		

İstanbul	 Belediye	 Konservatuarı’nda	 olduğu	 gibi	 yerel	 yönetim	 ve	 devlet	 finansmanı	 ile	 bu	
eğitimlerin	geniş	halk	kesimlerine	sağlanabilmesi,	TMDK’da	olduğu	gibi	geleneksel	halk	ve	sanat	
müziklerinin	 otantik	 ortamlarından	 çıkıp	 aslen	 Batı	 sanat	 müziği	 eğitimi	 vermek	 üzere	
tasarlanmış	 olan	 Konservatuar	 kurumu	 içerisinde	 ve	 onun	 gereklerine	 adapte	 edilerek	
öğretiminin	standartlaştırılması	söz	konusu	olmuştur.		

Diğer	ülkelerdeki	konservatuarlar	ve	müzik	okulları	ile	işbirlikleri	ve	üniversite	sistemine	bağlı	
olmanın	getirdiği	olanaklar	ile	öğrenci	ve	öğretim	görevlisi	değişim	programları	yoluyla	özellikle	
Avrupalı	öğrenciler	ve	akademisyenlerin,	İngilizce	ders	programları	sayesinde	TMDK’nın	eğitim	
ortamından	 faydalanabilmesi,	 20.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısından	 itibaren	 tüm	 dünyada	 çeşitlilik	
gösteren	 konservatuarların	 ilk	 örneklerinden	 biri	 olması	 dolayısıyla	 TMDK’nın	 ülkemizde	 ve	
dünyada	önemli	bir	konumda	olduğunu	söylemek	mümkündür.		

Kaynaklar	

Anıl,	M.	(1977).	Türkiye'de	Konservatuvar	Eğitimi.	Eğitim	ve	Bilim	2(8),	46-51.	

Arnold,	D.	 (2001).	Conservatories:	 II.	Up	to	1790	1.	 Italy	2.	Other	countries.	May	2020	tarihinde	
Grove	 Music	 Online:	 https://0-www-oxfordmusiconline-
com.divit.library.itu.edu.tr/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001
/omo-9781561592630-e-0000041225.	adresinden	alındı	

Berkman,	 E.	 (2018).	 Darülelhan’dan	 Konservatuvara	 Türk	 Makam	 Müziğinin	 Görünümü.	
Konservatoryum/Conservatorium	5(1),	77-95.	

Göktürk	Cary,	D.	(2014).	The	evolution	of	music	education	in	Turkey.	Debates,	(13),	13-22.	

Gessele,	 S.	 M.	 (2001).	 Conservatories:	 III	 1790-1945:	 2.	 French-speaking	 countries.	 May	 2020	
tarihinde	 Grove	 Music	 Online:	 https://0-www-oxfordmusiconline-
com.divit.library.itu.edu.tr/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001
/omo-9781561592630-e-0000041225.	adresinden	alındı	

Hill,	 J.	(2009).	The	Influence	of	Conservatory	Folk	Music	Programmes:	The	Sbelius	Academy	in	
Comparative	Context.	Ethnomusicology	Forum,	18(2),	207-241.	

Kolukırık,	K.	(2016).	Osmanlı	Devleti’nde	İlk	Resmî	Konservatuvar	Olan	Dârülelhanda	Derleme	ve	
Yayım	Faaliyetleri.	Selçuk	Üniversitesi	Türkiyat	Araştırmaları	Dergisi	(35),	479-498.	

Oldani,	 R.	W.	 (2001).	Conservatories:	 III.	 1790-1945:	 4.	 Russia	 and	 eastern	 Europe.	 .	May	 2020	
tarihinde	 Grove	 Music	 Online:	 https://0-www-oxfordmusiconline-
com.divit.library.itu.edu.tr/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001
/omo-9781561592630-e-0000041225.	adresinden	alındı	



 278 

Ritterman,	 J.	 (2001).	 Conservatories:	 IV.	 Since	 1945.	 May	 2020	 tarihinde	 Grove	 Music	 Online:	
https://0-www-oxfordmusiconline-
com.divit.library.itu.edu.tr/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001
/omo-9781561592630-e-0000041225.	adresinden	alındı	

Sanal,	H.	(1991).	Arel,	Hüseyin	Sadeddin.	TDV	İslam	Ansiklopedisi,	c.3,	352-354.	

Tongur,	 H.	 (1973a).	 Belediye	 Konservatuvarının	 Kuruluşu	 ve	 Gelişimi.	 [Kuruluşunun	 Ellinci	
Yılında	 İstanbul	 Belediye	 Konservatuvarı	 Özel	 Sayısı].	Orkestra	 Aylık	Müzik	 Dergisi,	 11	
(112),	8-15.	

Tongur,	 H.	 (1973b).	 1955’ten	 bu	 yana	 Belediye	 Konservatuvarı	 [Kuruluşunun	 Ellinci	 Yılında	
İstanbul	Belediye	Konservatuvarı	Özel	Sayısı].	Orkestra	Aylık	Müzik	Dergisi,	11	(112),	24-
63.	

Weber,	W.	et.	al.	(2001).	Conservatories.	May	2020	tarihinde	Grove	Music	Online:	https://0-www-
oxfordmusiconline-
com.divit.library.itu.edu.tr/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001
/omo-9781561592630-e-0000041225.	adresinden	alındı	

URL	Listesi:	

URL	1:	https://konservatuvar.istanbul.edu.tr/tr/content/konservatuvarimiz/tarihce	

URL	2:	http://konservatuvar.deu.edu.tr/tr/tarihce/	

URL	3:	https://www.msgsu.edu.tr/faculties/devlet-konservatuvari	

URL	4:	https://musiconline.co/tr/blog/turkiyedeki-konservatuvarlar	





E-ISBN: 978-975-561-521-9


