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DÜNYA / 16.2.1960 / Bedii FA‹K

DÜNKÜ ÇOCUKLAR
Bu yaflta onun eline oyuncak bir keman vermifllerdi. Ama verifl o verifl.. Büyüdü, mektebe gitti, doktor oldu, fakat hayat›n›n hiç bir 
sahfas›nda ne keman›ndan ayr›ld› ne de musiki hastal›¤›ndan kurtulabildi. Son devir Türk musikisinde onun kadar genç yaflta fleflik payesine 
yükselebilmifl bir ikinci sima yoktur. Musikimizi ve konservatuar›m›z› meyhane havas›ndan kurtarmak için yapt›¤› mücadele unutulamaz. ‹stanbul 
radyosunun bugüne kadar gördü¤ü en baflar›l› müdür de o idi. fiimdi esas mesle¤inin emrinde çal›flmay› tercih ediyor ama, röntgen cihaz›n› hangi 
hastas›n›n iç bünyesine tevcih etse, ilk görmek istedi¤i yine de musiki hastal›¤›d›r.





B‹R TEfiEKKÜR MEVZUU
	Ayda bir defa doktor Nevzad Atl›¤’›n 

idaresinde olarak radyoda  büyük  Türk bestekârlar›na 
tahsis edilen konserin ikincisinde – çok arzu etmifl 
olmakl›¤›ma ra¤men - rahats›zl›¤›m dolay›s›yla bizzat 
haz›r bulunamad›m. Fakat Cumartesi akflam› radyoda 
zevkle dinledim.
     	 Bu fikir kimin taraf›ndan ileri sürüldü ise  
ona karfl› sanat ve bilhassa Türk musikisi nam›na 
kocaman bir teflekkür borcumuzdur.
       	 Birinci sanat  ve bestekâr konserinde  Itri 
ile Tanburi Mustafa Çavufl’u ve eserlerini 
dinledik.Yaz›mda da belirtti¤im gibi  konser muaffak 
olmufltu. Doktor Nevzad Atl›¤ Türk musikisi 
topluluklar›n›n en kuvvetli bir idarecisidir.
   	 Konseri ellerinden ziyade ruhu ile idare 
ediyor.
‹kinci sanat ve bestekar konserinde hayatlar›ndan ve 
eserlerinden bahsedilen bestekar  Tab’i Mustafa 
efendi ile Sultan III. Selim idiler.
           Bestekarlar hakk›nda verilen malumat beni 
oldukça tatmin eyledi. Zira daha bizde büyük 
bestekarlar›m›z›n hal tercümeleri bulunan bir eser 
bir kamus yoktur.
        Garpta büyük bestekârlar›n kamuslarda, 
ansiklopedilerde isimleri ve hayatlar› vard›r. Bizde 
ise bildiklerimiz kulaktan dolmad›r. Mesela son 
zamanlarda merhum ‹bnülemin Mahmut Kemal Bey 
“ Hofl seda” nam› ile bir esere bafllad›. Bitirme¤e 
ömrü vefa etmedi, bu bir musiki camias› olacakt›, 
hiçbir fley olamad›. Hasan Âli Yücel,bunu  “ 
‹bnülemin” ömürnâmesi haline koydu. Vefat›ndan 
sonra eserin tamamlanmas›n› deruhte eden merhum 
Avni Aktunç ‘da  “Hofl seda” y›  bir “bofl seda “ 
yapt›.

      	 Bestekâr  olarak s›ralanan flahsiyetler, flahs› 
ve sanat hayatlar› herkesce malum olan  
bestekârlardan ibaretti. Onlar›n da ço¤u eserde  yoktu. 
Eser bu bak›mdan hiçbir ifle yaramam›flt›r. Mustafa 
Rona Bey’in “50 y›ll›k Türk Musikisi “ adl› eseri 
bunun yan›nda bir hazinedir. Hiç olmazsa Astik 
A¤a’y› unutmam›flt›r.
         	 Bu meyanda Doktor Suphi rahmet ve 
minnetle anar›m……..
“Türk Musikisi” adl› eserinin  birinci ve ikinci 
ciltlerinde klâsik eserler veren pek çok bestekarlar›n 
hal tercümeleri mevcuttur.
   	 Sanat ve bestekar konseri Tab’i Mustafa 
Efendi ile bafllad›. Ben Sultan I. Abdülhamidin 
müezzin bafl›s› oldu¤unu bilmiyordum. Suphi Bey, 
bu zat›n yaln›z III. Osman’a müezzinlik etti¤inden 
bahsediyor. Tab’i hakk›nda malumat veren zat›n I. 
Abdülhamid Han’a  müezzin bafl›l›¤›n› nereden 
ö¤rendi¤ini bilmek isterdim. Çünkü arada  hayli sene 
geçmifltir. 
        	 Tab’i  çok velûd bir bestekâr idi. Bafllang›çta 
otuz eseri var deniliyor. Bende bir mecmua var ki  
Tab’i  nin pek çok eserlerinin güfteleri mevcut. Bizde 
nota olmamas› bu eserlerin  ziyan›na sebep olmufltur. 
Meselâ, Rast makam›ndan : 
     (Rast) geldim  o flehre k›ld› bir âgâze (Rehâvi)
Diye bafllayan bir Nakfl› ikinci m›srada (Pençgâh), 
üçüncüde (Nikriz) ve (Neva) ile tamamen bir Kâr-› 
Nât›k olabilir.	

Fakat bunu ben hiçbir yerde dinlemedim. 
Sonra : 
Tutsam sar›l›p ol güzeli bi haber öpsem
Diye bir de  Nak›fl Semai var. Bunlar› okudu¤um 
zaman  notas›zl›ktan nisyana  kar›flan bu harika 
eserleri düflünerek a¤lad›m dersem mubala¤a 
saymay›n›z .
     	 ‹lk eser ( Sazkâr )  beste, ikinci eser de (Rast)

makam›nda  Hafif usulünden “Seyreyle o billur 
beden…”  güfteli beste  idi. 
        	 Onu müteakip Tab’i’nin Türk musikisinin 
bütün güzelli¤ini bir araya toplayarak güzel sanata 
b›rakt›¤› k›ymetli yadigar› (Beyati) makam›ndan 
meflhur,
Ç›kmaz derûn’u dilden efendim muhabettin
Kurban›n oldu¤um  bize yok mu mürüvetin 
Semaisi  okundu. Bu bir eser de¤il bir abidedir.Tab’i 
fasl›na  Hüseyni bir eserle son verildi. Bundan sonra 
konser hakk›nda :
fiimdi konserin ikinci bestecisi….
Olarak III.Selim’in eserleri takdim edildi. Kaç defa 
söyledim: Türkçemizde c› ve ci ilaveleri sanat de¤il 
de  zenaat erbab› hakk›nda kullan›l›r. Bozac›, Turflucu, 
Arabac›….‹lah gibi. “Besteci” denilmez , “Bestekâr” 
denilir. “Sanatç›” denilmez “Sanatkâr” denilir.
      	 Büyük musikiflinas Sultan III. Selim “ 
Bestekâr” d›r. “Besteci” de¤ildir. Orhan Seyfi ne 
güzel söyler:   
     Doldu uydurma saçma laflarla
     Güzelim Türkçenin hemen yar›s›
     Ne  güzel intikam olur dilini
     Caz diye soksa bir eflek ar›s›	

Bir tarihte bestekârlardan  Sadullah A¤a 
hakk›nda bir film seyretmifltim. Burada  III.Selim 
rolünü yapan sanatkâr öyle bir makyaj yapm›flt› ki  
III. Selim’in  sakal›, deveci Cebrail gibi gözlerinin 
alt›ndan bafll›yordu. Küme fasl› bafllad›¤› zaman da 
o koca musikiflinas bütün usulleri yanl›fl vurmufltu. 
III. Selim‘in  62 parça eseri var iken konserlerde ve 
radyo da  dinlenen Suzidilaralar›  böyle mutena  bir 
musiki ziyafetinde  tekrar eylemeyi do¤ru bulmad›m.
      	 Bunlar konserin ihtiflam› ile mukayese edilir 
ise ehemmiyetsiz teferruatt›r, fakat bunu tertip 
edenleri rencide edecekse flimdiden af taleb ederim.
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MEYDAN / Nisan 1972 / Nihad SAM‹ BANARLI
“1949’dan Günümüze”

Bas›nda

















































































































































































Tercüman / 24.01.1987 / Y›lmaz ÖZTUNA

Ünlü besteci Hac› Arif Bey

   Y›lmaz Öztuna’y› 1949 y›l›ndan itibaren musiki
mecmuas›nda “Musiki Lugat›” bafll›¤› alt›nda yay›nlanan
yaz› dizisinin müellifi olarak g›yaben tan›m›flt›m. Y›llar
boyunca yaz›lar›ndan takip etti¤im Y›lmaz Öztuna ile
olan dostlu¤umuz gecikmiflti. Zira, onun Fransada uzun
süre kal›fl›, daha sonra çok say›p sevdi¤i hocas› Arel’in
ölümüyle musikîden uzaklaflmas›, benim ise,
memuriyetlerim ve hekimlikle ilgili çal›flmalar›m yüzünden
bir araya gelmemiz mümkün olamam›flt›. Nihayet 1960
l› y›llarda, rahmetli Cahit Atasoy arac›l›¤› ile gecikmifl
olan dostlu¤umuz bafllam›flt›.

Ayn› düflünceleri paylaflt›¤›m›z için,
dostlu¤umuz ve dava arkadafll›¤›m›z çok k›sa zamanda
geliflti. Ortak mücadelemiz on sene içinde meyvelerini
bir bir verdi, sonunda Devlet Korosu ve Türk Musikîsi
Devlet Konservatuar› kurularak musikimiz, devletimizin
himâyesine kavuflabildi.
     Bu sonuçlar›n al›nmas›nda yap›lm›fl olan
mücadeleyi, omuz omuza vermifl arkadafl› s›fat›yle,
Y›lmaz Öztuna’n›n rolünün ve eme¤inin daima birinci
plânda oldu¤unu söylemeliyim. Her konudaki s›n›r
tan›mayan çal›flmalar› ve musiki kitapla¤›m›za ‘’Büyük
Türk Musikisi Ansiklopedisi’’ gibi önemli bir eseri
kazand›rm›fl olmas› emsalsiz bir hizmet olarak an›lacakt›r.
       Devlet Korosunun, Ankara’da Devlet Konser
Salonundaki aç›l›fl konseri provas›ndayken, NEVAKÂR’›n
notaya bak›lmaks›z›n ezbere ve adeta su gibi akarak bir
hamlede icrâ edilifli karfl›s›nda, heyecan içinde ön tarafa
koflarak, “olamaz olamaz böyle muhteflem bir fley’’
dedi¤ini hat›rl›yorum. Kendisi Ankara‘ya yerleflti¤i için
‹stanbul’daki pazar konserlerimizi ancak on sene sonra,
1987 y›l›nda dinleyebilmiflti. Bu konserimiz ile ilgili olarak
yazd›¤› “Devlet Klâsik Türk Müzi¤i Korosu’’ bafll›kl›
makalesinde, koronun baflar›lar›n›, musikimizin ihyâs›
için ömür tüketmifl olan musiki adamlar›n›, klasik ve
hafif müzik farklar›n› aç›klayarak incelemektedir.
Ayn› konserden sonra Gürbüz Azak ve Kâmi  Suveren
in yaz›lar› Devlet Korosu ve musikimiz ile ilgili görüflleri
içermektedir. N.A.

170

“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Son Havadis / 02.03.1987 / Kâmi SUVEREN

DEVLET KLÂS‹K TÜRK MÜZ‹⁄‹
KOROSU KONSERLER‹

ATLI⁄’I D‹NLERKEN
Do¤ufl / 01.02.1987 / O¤uz AKALIN
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



    Devlet Sanatç›l›¤› ünvan›, ilgili kanunda yap›lan de¤ifliklikten
sonra, 1987 y›l›ndan itibaren Türk Müzi¤i sanatç›lar›na da verilir
hale gelmiflti.
     fiubat 1987 y›l› bafllar›nda, Ankara’ya Kültür Bakanl›¤›’na
davet edilmifltim. Devlet Sanatç›s›n› seçmek üzere seçici kurul
üyeleri aras›nda bulunuyordum. Çal›flma bafllay›nca baflkan taraf›ndan
toplant› d›fl›na ç›kmam istendi. Me¤er Bakanl›k ve YÖK müflterek
olarak beni Devlet Sanatç›l›¤› için aday göstermifl.
      Bir süre sonra seçici kurulun oy birli¤i ile devlet sanatç›l›¤›
için adayl›¤›m›n uygun görüldü¤ü aç›kland›. Daha sonra kültür
bakan› Mesut Y›lmaz, adayl›¤›m› Cumhurbaflkan› Kenan Evrenin
onay›na sundu. 16.02.1987 tarihinde, Say›n Evren’in onay› ile Türk
Müzi¤i alan›nda, ilk Devlet Sanatç›s› ünvan› ile taltif edildim.
        10.05.1987 de Atatürk Kültür Merkezinde Devlet Korosu
ile verdi¤imiz konserde görkemli bir tören yap›larak, Devlet
sanatç›l›¤› berât›m› Kenan Evren’ in elinden ald›m. Berât›n metninde
flunlar yaz›l›yd›; “Türk sanat›na yapt›¤› de¤erli hizmetler, üstün
sanat kiflili¤i dolays›yla, Kültür ve Turizm Bakan›n›n teklifi ve
Cumhurbaflkan› Kenan Evrenin onay› ile Dr. Nevzat Atl›¤’a Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Sanatç›s› ünvan› verilmifltir.’’
       Ayn› tarihte, benimle beraber Ayhan Baran, Mükerrem
Berk, Gülsin Onay, Bedia Muhahhit ve Vasfi R›za Zobu’da Devlet
Sanatç›s› seçilmifllerdi.
        Y›lmaz Öztuna “Türk Musikisinde  ilk Devlet Sanatç›s›”
bafll›kl› makalesinde, evvelce birçok kifliye verilen bu ünvan›n, ilk
defa bir Türk musikisi mensubu Nevzat Atl›¤’a verildi¤inden
bahisle, Devlet Sanatç›l›¤› hakk›ndaki görüfl ve düflüncelerini
aç›klamaktad›r.
       Metin Toker “ Devletin sadece sanatç›s› m› var” bafll›kl›
yaz›s›nda, sanatçlara verilen ünvan›n bir “pâye” oldu¤unu ifade
ettikten sonra bunun yeterli olmad›¤›n›, daha düzgün ve daha
üstün bir yaflam düzeyine kavuflmalar›na, devletin yard›mc› olmas›
gerekti¤ini vurgulayarak, eski parlamenterlere tan›nan statüye
benzer bir statünün çözüm olabilece¤ini ifade  etmektedir.
  Ayhan Songar ise, ”Nevzat Atl›¤-Devlet Sanatç›s›”  bafll›kl›
makalesinde, bugün devletimizin himayesi Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n
u¤urlu elleriyle Nevzat Atl›¤’a uzanm›fl ve ona Türk müzi¤i
sanatç›lar› için ilk defa lây›k görülen “Devlet Sanatç›s›” ünvan›
verilmifltir dedikten sonra; Bu, milli kültürümüzün dönüm
noktalar›ndan biri olarak tarihe geçecek bir olayd›r. Bu suretle,
milletin sanatç›s›na devlet el vermifl bulunuyor” diyerek yaz›s›na
devam etmektedir. N.A.

172 16.02.1987

“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Tercüman / 20.02.1987
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Tercüman / 07.03.1987 / Y›lmaz ÖZTUNA Milliyet / 06.03.1987 /  Metin TOKER
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Günefl / 11.05.1987

Dr. Nevzat Atl›¤, ünlü bestekar Yesare As›m Arsoy ile bir sohbette. Y›l 1988
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Tercüman / 22.03.1987 /  Ayhan SONGARNevzat Atl›¤ “Devlet Sanatç›s›”
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda

Bu, milli kültürümüzün dönüm noktalar›ndan biri olarak tarihe geçecek
bir olayd›r. Bu suretle, milletin sanatç›s›na devlet el vermifl bulunuyor



1986 y›l›ndaki Almanya konserleri
dönüflünde dostum Necati Sepetçio¤lu, Türk Ticaret
Bankas›’n›n Klâsik Türk Müzi¤i plâklar› yapt›rmak
istedi¤ini, yap›mc›l›¤›n› Prof. Dr. Turan Yazgan’›n
baflkan› oldu¤u Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf›n›n
üstlenece¤ini söyleyerek, beni bu konunun
görüflülece¤i toplant›ya davet etmiflti.
       Toplant› sonunda, alt› adet otuzüçlük
longplay’den oluflacak bir albümün yap›m›na karar
verilerek benden, bestekâr isimleri ve program
istendi. Merâgal› Aldülkadir’den Rahmi Bey’e kadar
uzanan  dönem içindeki önemli bestekâr ve eserlerini
tespit ettikten sonra, gereken izin Prof. Dr. Turan
Yazgan taraf›ndan Kültür Bakanl›¤›ndan al›nd›. Ses
kay›tlar› için Ankara Radyosunun A stüdyosu
günde en çok üç saat olmak üzere dört gün süreyle
tahsis edildi¤inden, alt› saatlik ses kayd›n›, toplam
olarak on iki saat gibi k›sa say›labilecek bir sürede
tamamlayabilmek, iflimizin en zor taraf›n›
oluflturmufltu.

Yap›lan albüm, Türk Ticaret Bankas›n›n
Kültür hizmeti fleklinde da¤›t›ld›¤› için müzikseverlere
ulaflmas› mümkün olmam›flt›. Bunu sa¤lamak üzere
Turan Yazgan hoca, müzik kay›tlar›n›n telif hakk›n›
Kültür Bakanl›¤›ndan bafl›nda bulundu¤u vakfa
devralarak, alt› kaset fleklinde yay›nlad›. Bir süre
sonra koronun konser kay›tlar›ndan yararlanarak
dört kaset ve CD lerini haz›rlad›.
    1990 y›l›nda, KENT ve EM‹ plakç›l›k flirketi,
Turan Yazgan’›n baflkan› oldu¤u vak›fla anlaflarak,
on saatlik müzi¤i yeni teknoloji kullanarak on Cd
ve on kaset fleklinde yay›nlayarak plâk piyasas›na
sundu.

1996 y›l› Dede Efendi’nin ölümünün 150.
y›l›na rastl›yordu. Bu münasebetle, ‹stanbul Radyosu
stüdyosunda özel olarak yapt›¤›m›z ses kayd›n›,
Bakanl›¤›m›z›n izni ile, Türk Kültürüne Hizmet Vakf›
ve Kalan Müzik firmas›, Dede Efendi albümü fleklinde
iki CD olarak yay›nland›. Kalan müzik firmas›, daha
sonra ayn› flekilde izin alarak Itri’den Suphi Ziya
Özbekkan’a ad› alt›nda, koro konser kay›tlar›ndan
oluflan dört CD lik bir albüm daha yay›nlad›. Bu
suretle, devlet korosunun on alt› saatlik müzik
kayd› gerçekleflti.

Plâk ve kasetler konusunda, genifl bir zaman
diliminde, de¤iflik imzalarca yaz›lm›fl olan yaz›lar,
Devlet Korosunun ileriye dönük kal›c› hizmetini
de¤erlendirmesi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.
N.A.

KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I’NIN BÜYÜK ESER‹

Tercüman / 30.09.1987 /  Y›lmaz ÖZTUNA
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Türkiye / 20.06.1988 /  S.Ahmet ARVASÎSAYIN NEVZAT ATLI⁄’A TEfiEKKÜR
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Bas›nda



Devlet Korosu bir konser çal›flmas›nda y›l 1990 179
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Bas›nda



Tercüman / 02.07.1988 /  Ahmet KABAKLITercüman / 12.06.1988 /  Beflir AYVAZO⁄LU
KLÂS‹K TÜRK MUS‹K‹S‹ PLÂKLARI ÇIKTI MUS‹K‹M‹ZDE OLAY
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Tercüman Sanat / Mehmet GÜNTEK‹N“Yak›nda CD’lerimiz de ç›kacak”
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Milliyet / 04.07.1998 / Y›lmaz ÇET‹NER
DEDE EFEND‹ VE BEETHOVEN

Milliyet / 17.08.1988 / Faruk YENER
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“1949’dan Günümüze”

Bas›nda



Tercüman /18.08.1988 / Y›lmaz ÖZTUNA

DEVLET KLÂS‹K TÜRK MÜZ‹⁄‹ ALBÜMÜ

Devlet Korosu bir pazar konserinde y›l 1996
183
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Bas›nda



Tercüman / 14.04.1987 / Y›lmaz ÖZTUNA

        Türk musikisi klâsiklerinin nota yay›nlar›,
bu alanda duyulan ihtiyac› karfl›layacak ölçüde de¤ildi.
Y›llarca evvel, Rauf Yekta Bey ve Dr. Suphi Ezgi
öncülü¤ünde olmak üzere, ‹stanbul Belediye
Konservatuar› Tasnif Heyeti Yay›nlar› ve daha sonra
Türk Musikisinin araflt›rma ve de¤erlendirme
komisyonunun yay›nlar›, önemli kaynak olmalar›na
ra¤men tükenmifl durumda idi.
     Tatbikatta nota eksikli¤inden dolay›
karfl›lafl›lan güçlükler, herkesçe hissedilmektedir.
Bunun ne demek oldu¤unu bilen biri olarak, devlet
korosu çal›flmalar›ndan yararlanmak suretiyle, Türk
musikisi klâsiklerinin notalar›n› yay›nlamak istedim.
‹lk 20 fasikül, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf›nca
yay›nland›. Bu zor ve zaman gerektiren çal›flmada
Turan YAZGAN, Y›lmaz ÖZTUNA, Muazzam
SEPETÇ‹O⁄LU, Ender ERGÜN, Fatih SALGAR ve
nota yazar› Erol ÜNAL en de¤erli yard›mc›lar›m
olmufllard›. Zamanla bilgisayarla nota yaz›m›
yayg›nlafl›nca, fasiküllerin haz›rlan›p bas›lma iflini,
Bak›rköy Musiki Konservatuar› Vakf› üstlendi.
Geliflen teknolojiden yararlan›larak, birinci fasikülden
itibaren notalar bilgisayarla haz›rlanarak yeniden
bas›ld›. Bugün 40 fasikül bas›lm›fl olarak musiki
alemimizin hizmetindedir.
      Bak›rköy Konservatuar› baflkan› Hikmet
Özkahraman dostumun, bu önemli ve güç ifli, musiki
afl›¤› olarak gönülden kabul edip matbaas›n›n bütün
imkanlar›n› açmas›, bu hay›rl› hizmetin devam›n›
sa¤lad›. Bu vesile ile kendisine teflekkürlerimi
sunuyorum.
       Halen, de¤erli ö¤rencim ve devlet korosu
flefi Fatih Salgar ile birlikte çal›fl›yoruz. Bu çal›flmalara
gücümün  yetti¤ince devam edebilmek dileklerimin
aras›ndad›r.

Y›lmaz Öztuna’n›n 14.04.87 ve 25.07.87
tarihli ve Ayhan Songar’n›n 04.10.87  tarihli makaleleri
bu konu ile  ilgili olarak yay›nlanm›flt›r. N.A.
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