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b.abdullah Ozay
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nevhis ercan
sevilay ba ylan

• gOlgGn becerik

. abduRah uz

. isma i m.~

• niUfer yJlmaz
• m.sem ih baylan

Mavi Nota'dan
Merhaba dilO"I miiz* dosllan,

Temmuz

5aymlll

sizle<e

l llmarlinda

ulaJ!'13bi'nen1'l $8¥D;tIi WlCOfkuSlInU ya~rk en.

biden kendimiZi Ekim 5a)'llllll lll hazl~lk ~h~1arI
bu/dI.t. QIduk~ )<l!)oo bir ~lll
arcllndan JU IIlda size ula~ EkiTI Si)"rnlll oku)'Q!$l,I1uz. Bizief "'avi Nola eklli olarak siller' yepyeni bir $.1),'1' ulaf"abiln80iI"I, hemde zamanll,da
~

ula fllrabi~n seW1cl1i

ve CO~USUf'1 U yiftyorllZ.

MAvt NOTA MUZiK OoOLLERi (m6)
ACUU.ANOI
Bu \'1 1 ~ "",,"", Mavi Nola 1.4U2*
(1996) Aguslos 1I)1I'un • ~
~klailcll. BeJ da ~ 11kifyt I'8riler1 \996)'1 k Milril

Odoleri

~ ~ oeniJ ~Iklama )'l delgimiZin 31-40
Si~larn:la

bulacaksM1'l.

IlAvi NOTA SADECE aiR BilM oe RGisi

DEGil..DR.
zaman zaman. derpmizd8
yazllarla ilgiIi oIar, k

yaplCl

ya yom ~

~

IlJIl

bul

sa-

mrniyetln izle ilaoo,O',TlI l ele priler almakla)1l. Bu
e1eJlDer. 6lelIKle bilInsel ac'~9 Iallaca ome)'<ln,
IJIID. i'IeeIer'ne. W\I. fiil 'lb. gibi yllZllann
ya)'lm lanmasl

Oncelikle

ilzeme gUnOeme gellrli'neldeor,

okurlanm,zon

has.sa~et ine

sa)'9l )'la

karf ll1ror. ele~irileme SCN'I derece 6rletn veriyotUl.

Mavl Noll, bir miizik ve saoil i:lefgisi:llr, s;.
Z.,oo an1ayaca~lnl z ~ muzik e9~imn va tMilmini
deMd9l'l ~Ilen yu llanll yaylmlanmas,nm yam
SIr<! rnilzill odakk 801, goD. ilceleme gib yazlianl'lda
yayJmlannW..... estelik aolarncla ODemIi bullyorul.
C'Jnkli didaklik nile19 oIan, bili'llsel aglll,. !q'y80
makale WI Yall.r hhp elI9 ~ ~ Onemidir.
Oysa biz Ma'; Nola darak, ~ 98"it ~
ulapnak, mf.ml<irl oIcb;).-a I8bana ~ gerri:J
bir l:lka" Mlesi ill kucaklaijlllak ~ Tabi' salliyemili ~imneden,
0dIill YeIIIIedenKISICa beWlligim bu neOenlec:liiki gezi, i'lceIeme,
WII,~,
w, gtIi konularak yer vennef:le)iz.
~ mU$l,fllJ l, bir ilokul ya da bit ottaokul
0{Tenci$Nl dergrnildeki bu yililann birisine iIgi
~rak muZigil dg,r konWnnada ~ini
Eger bunu bit O{TeflCi uzerirlde bal3labiliyot$3k
Mal'l NOla olarak nil mullu bile. Bjlim sel )'3z,lann
)'3m Sira n~eiki diger l(irlel(\eki yu,larlMlzlda
)'3Y1mlamak ulera Oe4Iliyorul

,.,..iZden

I"

32 Y1LUK SiR EIiiTiMCIoEN ANLAMU BiR
MEKTUP.
Postakutumuu ~ llO!1 ~$ilden ~
mekll4' gelif. Onlan heml!tl oracdtla ~ cturum,
AOuslOS a\'ll'lln II gUnleri'lde Zonguldak'lan bir melo:·
lup aldlm. Okunen ~ ~ duygulandl"'.
Zongulclllk 467E't'Iet ikokulu ~ Sa\'lnRemzl
Kunduraa gOndl!ti)Udu bu mektuIlu.

Oe?/e!' eQllrncmiz Sa,.., Remzi KunP lICl'nfl samimi bir dilleyud,g rnekt\.IllI.fll ball
bOIimIeri 5izIerl8 payla""ak lsledftl: "Sev!JI11 CottIar, Y,narel OZlemlnl (kIydugum ve boJlugunu
h1ss el1igim
"W ZiK"
konutundakl
~I" malannl1dln doll)') s1zltrl kUlluyorulll. Ben
32 ,,1I'k bl' egltlmdylm VI blr okulun
yllneticlliglnl yapmaktay'RL Okulumll1da da
mUzlk derslerine ben girlyorulll. klrafelrneliylmkl
derslerin
1,1&n1,lnde
klynak
yoklugu
~lunektayim yt do9al oIarak d. dtrsItrln pek y.
rflrl, ~@ne ll'llnll'lllktlyllll. (-J Buyuk Ala lTllz,n
dedlgl gibl "SanllslZ blr topIumun hayll de2

marlanndan blrl kopmu, clImIktlr." OZdtyl~
negittll blr s6z. HI )'Ill kkl gUniimiiZdI bu s6ziin
tam .kslna 1lf~lIrlmlle fOeukJann..za "POP"
mOzigi adI l1hnclll mUzIkIen ~kI mijzlk . d1nda,
IMI' lii rlii keplU8lik Mrgiltnlllllrt.clir. Su flIzilll!lin
oniine ~Umaslne )'6rMlik k,_ III oIsa
y6rlmM glJtek mii!lk yapmak I~in bana
lnanryorum kI Yl rdnna olIcakslnlL" ~
agtlmcimizil giiniimiiZ miizill anlay,~ ,na yORellk
dii ~irlcelerine aynen ka!,ld,~,""zr ~rtmak isliyorum. SaYin RamzI KlII'Idufadya yaldlll\C'
olaClg.m,z' belirliyor muzik B\)limi edtna ba13nh
1:4l'~lar yapma5l1'U dQyoru1. au arada yardlm
eItntk. diyaIog kurmak isleyen okurla nmizir;>'l ad~
Y81i)'on.m: Aemzl KUNOORACI467 Eyler Ikolculu
Miidii n1 67100Zonguldak,
MAviNOTACUUHUAIvETGAZETEsi'NDE.
5. Aguslo$ 1996 Puartesi g(n<ir Cumhl.lriye1
Gl zttn l'ni'l Ankarl KuliS! .dh k6JesndB, gao
l aleoin yazarlanndan ~ ~. MUzik StYgisl
irrln ba¥9 a~n:Ja Mavl HoIaI 'fa yet" verd. Sa,..,
ICIrI$I,I. bana sordIqJ bir soru ~
hallrlad'iI' ~, MaY! NotI'nlrl
pol.tbSl ...
~k,~ amICI'll belirt!i. Aynca Oerginizil yIZlt"'a adresini verd, Oer9im<za gO$IBfcligi ilgiden dolaY' CU~
huriye1 Gazelesl'nB ve SaI"1'l I" k KIM~'ya sonsuz
l~kiirlermi 5unanm. Oergim ize II olaralt. 1993
)'llirlda Far uk Yene r MIiIlye1 Gazmsl'/ldelo:i
k~esinda YfIf Y(lffll ~II ,
SEMPOlYUMLAR

ya,..,

Marmanr Ol'llyerslleS! A1atii rk Egldm
F. kiillesl'ni1 dUzen4ed9 2. Ulusal Egrtim Se~
polyumu 18-20 E~. 1996 tartllBfnOO
Oniver"enil Ziverbe:y KJn¢siinde yapldl. Mil
E~m Bakan, Prof. Or. Mellme! Saglam'lI'll;Ia bukJlduQu bu sempozyumda Miizl Egilini dahnda 36
bidori $LfIuIllJ. DOr1 IltutlJ'nda ok~ biIdrierOOn
SCfQ MUzj( Egitimi dalmda biIliti wren w ~
OniYBrs.telerden gelen sempol)'llRl boyIroca zamal'llau SOl derete ~ ~ kahlrncdar, II
gece SempoZ)'UlT\\ll1 SponsorlanM¥I Istanbul
8l.i)Vk~ BeIadiye Ba~ (n 11 daYellisi olarak
Hirjv Ka$mKla. bIci gacedB SaJak6y BeIadiye
Ba~kam'n," dal'elhi olarak CIa55is Olelda
a~'rland'lar. Kapan'i panelilde SemPOZ)\lR\.rl ~
ta nh ~9 Vll deQarli bildirilem 5un~1d\.9U bebrlil!t
Bu arada. bild;~iZ u181a, Uludag Oniversllesl
Egitim Fakiillesl Miizlk E!l/Ilml SOliimu ~9miZ
I'l l 1. Aralik. Hl95 lartli"ldll "Anldolu Giizel Sanalllll" Uselarrnln Problemlert " kcnuIu bir semllel"
dii zoolem~ jr. Mil egOn Bakanllg. lemsi'Osi. ~_m
Faku~eleli MuZik E~mi BOfJrnIeri ogetm BiBmanlan. AnadoIu Guzel SaNllar LiseIBri yOneb:i WI
O{Tetmeniarinil kahl,m ill ~leilllien 5eIM1er
biiyI)l yanIu uyarJd,rmll, iyibir zamanJa~ ill Onerni
Ill" kor'll.WlUR gOnderne gBIridifli YUt"gulamll~, r. 0 !IemilBrllB gOriiIdii ki Anadolu Giillli Sanallar IJ.
MltrI' rWl birla, M ders .ra~n, O{Tatl'l'l kaO'osu,
O{T- ptOl1'amlan ~. konularda Olletnli SOR.WlIat'
v.trdl WI daI\a. 98""iJ Q8Vreli bii'nsel IOpIanl'larda
larl'JlrnaSi gerekITIekIa. Yne0 lOpIar~lIja birS/lI'I'\o
po.zyum diizan4enmesi gOrU$iInB vaulmlill.

$indi hazvhlllan lamamlanan "1. Anadolu
GUlli Sanatllr Uselarl Miizik Solumlarl s.rn.
polyumu" yinB Uludag Onive15lles! Egilim
F. klillesl Miizik Egillml B61 iimii'niin girl$im i VEl organiza$yonu is 28-30 !<as,," 1996 latihleri araslnda
BurY'da yapl hcak, $empoZyIm Dilzenleme Kurulu'ndan . hnan biIgiye gOre. ilk Iki gCr1de 35 biI-

dmn 1lrrl'~'1acaQI dOr1 otururn ~~
Op:.ncu gUn ise i'Ic:elerrIHra$lwma gezin
aynm" ,
Okemizin 0ndB gelen muZik ~.., bidrifri ill blilacaCr bu sen'lpol)Vllun canll
gevnest1i ve yank llar uyan(lInnas'M1 yiireklin dIlyor\Jz. B~ 1Iil(!a bu iIu sempo1)'lJ1l habeMi
¢Ziiyla dergimile aldaran lemskilerWnl: Say," HHaI
Oicle'~ VEl SaY'" ismall BOlkaya'ya le~kki:W eo-

ea_inci

" ..
lzMiR'U BeSTECi VE MUZiK AOAMI NEe.
OET LEYEHri N55. SANAT YIU...
Cumhuriyelrnille ya,rt oIan Izmir'li be5leei VEl
muzik adam , HKde1 Levenl'in 55. saI\II yllfll, MavI
NOlI'nfl dUzenley8ce9 N 9'JCI1fe Tlabzon'da kulIayacag.z. au nedenlB Sa)'Ul NKdeI ~nrin
~, w besleci19 uzarila yapllan bit (:4I'~Y1
bu say,mzda yaywnhpu1. AIJUn'I(Ilden darJed9iniz loloiPaJlarlda 0 ~lem Inl$I1\I si.z degelt
ol<ur\arVTIIU SI.flU'yORIl. DegerI Be5leci ytl Miizi
adam, Necdel levfnI'in 55, saN1 Y'~"' kulIayacag.m'l ~ Tin mlizj( ya$olll'l,nl1 eeoe
galen .....;00 kalllacak. A)'UCII besleci'n izi'l eserleri (anlal"'-l saglalllrsaJ Uilldag Oniversit nl
MiiZik Eglliml Boliimii OrkeslraSl'nca seslendrrilacek

au sanal gece~il ger~ek1eijlllesl ~ blze
kalklda bu lu na ca~IMI belinan Trabzoo·daki k ~ VEl Iturulu~ lalll sonsuz l~kiirlermi sunuyorum ,
TORPiL ioDiALARI Y~E AY'fUKA I;Um
19 Aguslos gC.rni ba~layan lITO fE f Muzik
6OlOmO yatenek s,na'll Oncesi yillI "torpiJ" iddialan
,flaY
birhayli
alii.
iddIalarokadar ciirelkar boyutla la ulaill ki, bundan SOl derete
tabici sadeca Trabzoo'da degiI.
iizOntil duyc:h.rn.

g\rldemn

meW\A

au

au

SI1\l.tannl kendileli

am'

~iIdB

)'3~ bi~

yail"'yor.

okWnuzda da

~lBrdB, bir Z671anlal

tBfI9i'li yapll{l,m T5M korosl,nlan ogreocrn alan bit
k,z,m,z evinalil'lBlon edip. kendisne Iorpil bulmam,
isIedi. KendI1l buna oQdaI inandlrm" l1 ki,
t;all~yIa okula girebileceOi konu$Ur'lda ikN. et·
me«te SOl dafetelOfIandllll. Traln on'da "$Inn" koI'lUS\.I'IU kiminle kOl'lu$sam bana mullaka 10rpiIden
sOzalll,

au siitunlarda defaian:a yazd'k. u)'9Un ortamlarda delalarca SOyIedjk, bunun ~,karyolu yelanall s,nav,nLmerkezl slsternle yaprnaktl1. Hem
OOra!rn elemanlan gareksil blr tekilde zan ahLnda
kalmulaI, hem tle yapllan 5e9I'elem nfteigi iilt
dUzeyde oIur. Yile, birkez daha yu,yoRlz, bir kez
daha ~uz: Gt6n bu $InaV! melkezi s1s1emle
yapln, Si1de rehat llin. 8'iyonrn. miizok okuunUN'! sa)'IM yOneIicWi bu rr>esaPMlIU kulak
'f'eR'ney8Cek1etdir. Il8f zaman ob,gu gtIi Ama
lmJOOI yeni seyilen sa,.., RektOrimiiz Prof, or.
Tiirby Tiide" bi' tekide bu yazdLklanmlll okur <la.
bu konuyI parmak basar, !olpiI ~oduSl.flU
iirelanlBredB kon u~ malzama k. lmil,
lJeOerIi

cXlsllanm, size N sokIkIa oklrlaClsaYi $ut.Jyoruz. Dergil1izi'l
dahl nileliki olabimesi ir;>'l I:4 h~ Ian ",Zl bek~. AdresmiZi biIiyorsunu1.
g.mz,~Ul bit

Cumhuriye1 Bayram,n'1' en ~ dM!k1eOB
kulluyor. Arahk SI\'lm,zda bu,IJ~a dak hep«lize
esanlikJer mutluluktar ddiyorum.
"Mil Seinlh SAYLAH
Gene! YaylllYOrMlmenl

DI~

Kaynakh ~an Eserlerinin Dilimize
C;evi risi, Onemi ve C;eviri G(j~lUkleri
• GUI~en $iM$EK

SOziO rnuziOin en onernn ozeJligi, sozlerte ezginin
nem dil yOnOnden, hem de p rozodiye uygun olarak
gOze l bir ?ekilde kayna srnastdrr. Yabancr dille rdeki
sOziO muzlgin Turkce'ye uygulanmaslm n basit cevin
suurtannm c;:ok drama ta~acaQ I kacrmlmaz bir
gefQektir. Bu g ibi uygula mala r yaprhrxen mOzigin etkisirun zayrtlatrlama yacaq r gibi ana difimizin
yaprsmda da btr de g i ~ i kl i k yapuamaz. Muzik tOrieri
lclnde ayn bir Onern tesryan sOziO rnOzik $U iki unsurda n olusmustur: SOz ve ezgi.
Insa n sestnin mOzik clarak degerine tarihin ilk
vaglarmdan ben rastllyoruz. BugOn eldeki bir yOk
kaynaklara gOre insan sesinin mOzigin dogu$uyJa da
baglantllan oldugunu go ruyoruz. Ses ilk lnsantann
ya~YI ~la n nda . bugOn bildigi m;z anlamda sanat
degeri olan bir unsurdan cok. bir le lkin veya sadece
insantann duyqulanm anlatabilmeleri icin bir arac
otmustur. Bundan baska dini lnanclanmn tar mlanna
duyurulmasr iryin bir elciydi. eeusen ve ilerleyen teknoloji ile birlikte insan sesinin de oneml arttr. 0 artrk
sadece kQ(;:Ok bir ninni veya ilahiden baska. sanat
iCinde ayn bir deger otarak onem kazanmaya

basladt.
Insan sesi e;algllardan eyn olarak czel bir r~n k YE:
ilade gueOne sahiptir. Onun sagladlgl bu guzeilig.
henOz baska hi(:bir ealglyla yakalamak mOmkOn alamam l ~t lr. Sesin onemi ni artl ran en bOyOk un su~ dil
ve konu~madl r. GOzel $3rkl soylemenln YOlu guzel
konu ~ madan g~er. SoziO mOzikte sOzler eok onemli
rol oynar. Hem kon u ~ m a hem de ta~rd lk lan an.~am
yonOnden yorumcuya bOyOk kolaylrk saglar. Guzel
~a rkl soylemek iein gOzel konw; mak ve ko n u~lug u
dilin incetiklerini iyi bilmek gerekir.
~an titeratOrO ndeki d l~ kaynakll ese rleri eogu kez
ditleri yOzanden lam anlamlyla yorumlaya maylz. '? ~
yOZden hOzOnlQ bir gurbet ~rkls l m ~ ba h ar~ l ~ glb!
ne~li s6yle n i ~i a ~kt an sOz ederken Ise sa':lkl nefretl
an latl yormu ~uz gibi bir yoru mun, yabancl dllden kaynaklanan bir sorun olarak ortaya rylk1lgl bir gerye ktir_
Burada
kendiliginden
ceviri
zorunluluguyla
ka~lla~ml~ oluruz.
Cevir! profe syo n ~1 sanatcr l.~ r ve iyi yC?ru ~~la ~
~i n belk. eok gerek h olmayablhr, aneak dlnleYlcllen
ve ~an egili mine yeni ba~layan la n dO~ O n O rsek
Ozerinde Onemle durulmasl ve ele ahnmasl gereken
~ir konudur. ~u ra sl bir gercek ki, din le yi~i .iCin s.OziO
mOzik sozler anla~ lld l g l zama n OnemfJdlr. Ilgl ve
sevgi bu suretle elde edilebilir. YabanCI dilde
yaz l lm l~ bir ese r orjinal haUyle profesyonelce yo-

rumJansa da dinleyicinin dili He soylendigi zamanki
gibi ilgi cekemez.
Amac. ses egilim ine yeni baslayan bireye rahat
ve gOzel soyleme yeteneqim vermek olmahdrr.
Bunun icin bize en cok kendi dilimiz yarcrrncr ola cakttr . COnkO ses egiliminde gOzel sarkr soylemenin
yolunun dogru ve gOzel konusrnadan gectigine
inar uyoruz.
Sesi dogru yere oturtmak icin kendi diliyle
konusmadan yola rylklp. amaca en krsa yoldan gitmek gerekirken daha yolun basmda bireye hem de
bilmedigi bir dille $3rkl soyletrneyi dO ~O nmeme k qerekir. Boylece cevinnin gerekliligi tekrar on plana
erkrms oluyor.
D I~ kaynakll san ese rtenni dilirnize cevirirken $U
iki noktayr ere almak qerekir:
a) Dil yonunden dusunulmest gereken noklalar ve
ceviri gOCJOkleri,
b) Muzik yoocnoen dikkal eonecek noktalar.
cevlrmeon iyi bir mOzik kUltGrOne sahip
otmasryla birlikte, hem kendi dilini hem de uzennde
yah~acag l dili bOlO n dilbilgisi kurallarryla bilmesi ve
onu bOtOn ozellikleriyle temmasr gerekir.
Her dilin kendisine ozgO yaprsr. prozoorsi ve bazt
kalrplasrms deyimleri vardl r ki, c;:ok kere bunlann la m
ka~ l h g l m TOrk.;:e'de bulmak oldukc;:a gOC;:IOr.
Bu durumda cevirmenin yapacag l en guzei ~ey
genelde anlama bagll kalarak adapleye dogru
yonelmeklir. <;:eviri yaprllrken bnce ese nn sozleri
tercGme edilir, cOmleler uygun olarak ,Jlu~t urulur .
MOzige gore hece saYlsma dikkat edilir, uygun 01mayan sQzcOkler degi~li ril i r, soz rilmi ile ezgi ritminin
uyumuna 6zellikle dikkal edilir. Burada artlk tom prozodi kurallan dO$OnOlmetidir.
AC;:lk - kapah, vurgulu - vurgusuz. ince - kahn heceler sapla mr. Bu arada l iz ve pes seslere gel irilecek heceler de yoru mcular yonOnden dikkatle
secilmelidir. Ceviride vazg8(feme-yecegi miz oge
mOzik oldugunda n, sOzler aynl anlam etrafmda en
gOzelini bulana kadar degi$tirilebilir. Tam sozlOk
ka~ ll l g l caviri 6zellikle prozodi kurallan yOzOnden
c;:ogu zaman mOmkOn olamamakladl r.
<;:eviride soz ve mOzigin uyumu dU$OnOlerek esenn bir araya getirildigi ~i ir gibi gOzel bir bOtonl O~
saglanmaya C al l~llmalld lr . Cevi riten eserin c O m l e le ~1
sozcuk sezcOk dilimize c;:evirildigi halde gOzel blr
bOtOnlOk sagtanamlyorsa 0 zaman en yakm an-

(_) ~ . G.O. G.E.F. Muzik Egitimi BOIOmu OQr. Oyesi
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lamdaki sOl cOkler secilerek cevirimn
olusturulmaya ca ll~ lI ma hdl r.

bOtOnlO{jO

Yabanct dillerdeki sozcuklenn TO rk~ ' mizdeki
bize hece sayrst yanOnden de gOCIOk
Clkarabilir. MOzige gOre heceler fazla veya ekslk
ka r~ l h QI

sayrda olabili rle r. Bu ned enlerden 6tOrfJ de ceviri yapark en sozcOkleri d egi~tj rmak zor unda kahnz . Bu ve

buna benzer sorunlar cevir menin

kal1' l l a ~bilec eg i

problem ler arasmdacr r.

Ceviride dil sorunlan i1 e birlikte san eser lerinin
iceri{jinden kaynaklanan sorunlar da vardtr. SOzler
Ozerinde ne de rece d e Q i~j kl jk yapneblleceqi ese rin
tur Oyle yakmdan ilgi lidi r. Omeqin ceviri bir ope ra ise
konu d eg i~t irilemeyece Qi icin cevirmenin i~i zo nasr r.

Hesttatlvter konuca n aynl madan konusma rahatll{llyla cev nlmell. aryalar lse prozodi kuranarma
uygun Turkcelestintm elldir.
Lied'ier ($arkl) uzerinde onernle durmarr uz gereken san eserleridi r. Haten elimi1de dilimize
cevritmis cok gOzel Omekleri va rdtr .
.
C;eviride Onemli cte n bir boyutta ese rin bicim
(form) 6ze lli ~ id i r. SOziO muzikler en kOyOk bir oku l
$arklSI veya bir halk lOrkOsOnden en bOyOk bir ope ra
aryasma kada r lied ($arkl) Iormund a yazrhr.
a) Tek bOlumlO
b) Iki bOlOmlO
c) Ot;: b610m10
d) Kath ve triolu sarkt
gibi blcim ozellikleri va rdr r.
Eserin bic;:im y6nOnden enahzi cevirmenin eo~u
zaman i$ini kolaylastmr. Aym temalar geldigin de
ayru sozcnkler kulla mhr . Daha da ay rmtrya lnllerek
molitlerden cumlelere ve pen yotta ra kadar saptana rak sozcukle rin yerlestirtlmesinde bunlann
tolunmemesme dikkat el mek gerekir.
yevirisi en gOe ese rler halk sarkua nou. yO nkO
bunlan n kend ine 6zg0 slveleri ve kahplasmrs soz
grupla n vardrr. Eser lerin batOn g Ozelli~in i bunter
olustururtar. Her 0lke nin kend ine 6zg0 tolkloru ve
IOrkOleri vardtr. Ulkem izde olduQu gibi onlann
sarkrlartnda da kanplas rms yerli sozcukle r butunur.
Bun lar m cevirisi tam anlam ve so zcuk kan$hgl bulunam ayecaqmdan ya pua maz. Bir sekild e yapusa
bile aym espriyi ya kalayamayacajn icin Ozelligini yj.
lirir. Bu yOzden bu tip ese rle rin cevirisinde yog u kez
istenilen ba$an elde edilemez.
Sonuc;: olarak yabanc l literatOrdeki $<In eserleri nin
TGrkee'ye c;:evrili$inde g6z arelt edilmemesi gereken
pek eok boyut varel lr. Bunlann hic;:biri diQerine terci h
edilemez. Her boyut ayn ay n c;:OzQlmeli va ~vi ri
bOylece gerc;:ekle$li rilmelidir.
KAYNA K~ A

• EgOz, Saip - 1976 Toplu Ses EQitimi,
- Koray, Fuad - C;ocuga ve SOze Gore Muzik,

• Abmet Ay vac,

"'0
Jiire tema kllman hayat
bin y,lI,k yalmz/,glO
simyas, set uiedir
sendee/ir
nefesinden bugulanan diinyanm
biiyiisii
iizerinde aglad,g,m ma samn
ulu agac'
sendedir
yaprakla" dokiilen
kuytu ormanda y,ld,g,m
kahkahada sende
oyleyse:
ey yalvae, do.guran sen ana
sil ve temiz/e akim aynasmdan
o yapay k,/lOmlJ uyumu
bogarak beni Kaotika'ya
esrarm/a buldur
unutulmu~ Patika'y,

Neredeotag
Yank,s, sen
Mustafa Kemal

*
Oliimsuz pmardm
Su veren
Sonsuza

*
Yarall bedenim
aynld, ormanmda!

1948.
- !?imfek, GOI,en - Yaymlanmaml$ Asistanh k
Tezi,1 968.
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• Ozer C/RA VOGL U

Ankara SeyranbagJan Huzur Evinde
Sir Muzik Egitimcisi : "Akif SAYDAM"
• A. Aydin ILIK

BugOn
Kiliste
To"
kalhogullarl lakabr lle bilinen bir
aile yasamaktadir. Birzamanlar
Maliye Memurlugunda SOvari
TahsildarlrQ' yapan Mehmet
Vaklf Beym babast Tokal'lan
Kilis'e gelerek yerle~t igi ~in
b6y1e
anllmakladlr,
Tokalhogullan. Mehmet Vakil

-•

Bey ve eii Feride Hamm $eyh
Abdullah mahaflesinde oturudarken 24 Kasen 1912

ylhnda Akif SAYOAM dOnyaya
gelir. (Soyadl kanununda Mehmet Vakil Bey SAYDAM, soyadmr alml$llr.) SAYDAM oniki
kardeiinin icinde mOzige olan egiliminin kOCOk yaslarda nasil
bafiladlgml §oyle anla'maktadir. • Kilis, Ozellikle bilgin ve
arasurmecnar yeli~liren bir kentts. Biz oradayken yakla$lk ofuzbin nufusa sabipdi. Pekcok Davie! adanu va senate yetismesi
bOyle bOyiik bir yer ~in pek dogaldlr. 0 zamanlar Kilis R Q~tiyesi
(lisesi), Kilis idadisl (or1aokul) vepek eok ilkokul vardr. Bu okullar
lamledrisatia vah ~ n mukemmel egilim veren kurumlardr. Muzik
bakenlanndan ise hal1r\adtglm kadanyla, hark ozanlan ve
~irleri meydanJarda toplantnar yaparlar. lopluluklara konserler
verirlerdi. Bunlar mahalieler arasr gezginci halk mOzisyenleriydi.
Soyledikleri lQr1dilere baglama ile eil ik eder1erdi. Bunlardan
ba~a lasawuf muzigi yapan, serna g6s1erileri sunan bir mev·
IeVlhanenin varhglnl aOlmSlyorum. Turbelerin salonlarrnda
yapllan bu miizikli g6slerilerde ud, kudtim, davul ve zil
vahndlglnt sOyleyebilirim. Bayramtarda vebenzeri ienliklerde elferinde bayraklar1a dola~rak halka heyecanlt anlar ya~lan bu
topluluklardl. Dini bayramlar gevm~e uygun ~kilde yaiantrdl.
Halka Ozel bayram yerleri aClhrdl. yocuklar 6zenle ve lenemiz
giydirilip buralardakieglence yerlerinde eglendirilirdi.
Bendeki mtizik merakl ise, zaman zaman halk ozanlarrnda
g6rdOgum baglamayl laklil edercesine slradan bir tahla
pareasrna eivi cakar!ik ve iki cM arasma gerdigim lelieri calarak
ba~ladl diyebilirim. UreniQim calgmm adlna ' DIm - dim' der ve
onunla ~rk llar, liirkiiler soylerdim.
_
Ilk ve ortaokulu Kilis'le okuduklan sonra Adana Ogretmen
Okulu SlnaVlnt kazanarak burada ogrenci oldum. Adana'da
keman dersleri vererl Avusruryah (Viyanalt) Dr, Erwin'den ilk
mtizik derslerini ve keman eg ~im ini almaya bajladrm. Mezun
otup ilkokul OQretmenliQine Manisa'nln Salihli i~sinde , soma
Manisa (merkezde) vall~ll m . Yaz latiUerinde Istanbul'a giderek
Alman MOzik Egilimcisi ve Kernan hocasl Albert BRAUN ile
Kernan derslerimi sOrdOrdtim. Bu arada mandolin ile ilgili
arajtl rmalara yoneldim.·
1933 ylhnda oluilurdugu karma koro ile halka pek cok konserler veren Akif SAYDAM 1941 Ylltnda Gazi Egitim EnslitOsO
Muzik BOlOmO girij smaVlnt kazanarak 1944 ylltnda mezun
olana dek, Neede! Remzi ATAK ve Llco AMAR ile keman,
Prof. Eduard ZUCKMAYER ile armoni va.kQntrpuan, Ulvi
Cemal ERKIN ile piyano, Mahmul Raglp GAZIMIHAL ile mOzik
tarihi, Ceval Memduh ALTAR ile sanat l'!.rihi, Nedl Kazlm
AKSES ile mOzik formlan, Hali! Bedii YONETKEN ile uy-

gulama, Fual KORAYile kulakegilimi derslerini aldr. Mezuniyeli
ile 1952 Ylliarr arasmda Ankara'da AlalOrk Lisesinde mOzik
6grelmenligi, It. Sanat EnstilOsO Teknik Qgrelmen Okulunda
mOzik egilirnciligi, Milli Egitim Bakanhgl'nda $ube MiidiirlOgO
g6revlerinde bulundu. Bu tarihte bakannkca Avusturyaya
g6nderildi Viyana MOzik Akademisi ve Konservanrannda .ogrenci
oldu. Daha sonra Birleiffiij Milletlerden aldlgl bursla Isvil;re,
ltalya, Almanya ve Avus1urya'da mOzik egrtimi ve Calgl yapun
endustrismde bilimsel ara~llrm a ve incelemeler yapn. 1960-67
Ylllan arasmda Milli Egillm Bakanllgl Talim ve Terbiye Dalresinde gorev aldl ve bu sure ~inde A. Adna" SAYGUN'un raport6rlOgOnu yapn. 196Tde Cumhurbajkanllgl Senfoni Orkesfrasrnda gorevlendirildi ve 1975 YJltnda bureoan emekli oldu.
Almanca bilen SAYDAM'm bir oQlu (Argun SAYOAM) ve iki 10runu(Suzan ve Oklay SAYDAM) vardir.
Halkeven, ilk, orta ve yiiksek ogrelimde binlerce ogrenciye
muzik egil imciligi yaprms, yazdlgl 11 kitap. metot ve albOmle UC
milyonun Ozerinde basarak ve TOrkiyede ilk ealgl melodunu
(Mandolin Melodu) yazarak, (ilk beskrsr 1950·55 ylllarr aresmoa
~I kml~ken 1987'de 37. baskrsma UlajrTlljbr) bu elanda kmlmasr
gOe birrekoru k l rml~ll r. 1996'da 40. bask. yapnusnr.
11k kez 1973 Yl ltnda tantdlQlm ve 1981 ydlndan ilibaren kendisiyle valtiffiaya baj ladlglm SA'tDAM m Ozi ~ , g6rO~ ve
6rIerilerini ~y1e anlannaktadm 'Ulu Onder ATATURK'On MOzik
Allltm ve lIkeleri lj lglnda, mOzik egilimi konusu ele altnmahdlr.
Zira 0, 1924'de Musiki Muallim Meklebi'nin ku rulu~unu saglaml ~
ve bu alanda ilk ve en bOyuk mOzik allltmlni gerceklejlirmij lir.
'Ulusal MOzigi, modem leknik ~inde yiikse~me valt~ ala rl na
daha yok emek verilmelidir.' ·sOzleriyle bizlere halk mOzigimizi
b~mlendirme ve eqitimde kullanarak ~gd ajlajm ak yolunu
g6s1ermii lir. Muzik ogrelmenligi meslegimize daha elkili bir
b~ imde
sahip 'tlkmalrylz. Dikkallerimizi balldaki gibi
yOCuklanmlza y6nellerek, onlan caga uygun mOzik a nlaY I ~1
ICinde yeli~li rmel iyiz . Yeni yeni tislOn yelenekli CDCuklarr
zamanmda bulup egilmeliyiz. Bir cocugun muzisyen olarak
yelijlirilmesinde, doganln verdigi uslOn yeleneklerin yamnda, ailenin, okulun, mOzik 6gretmeninin ve toplumun bOyiik rolO
vardlr. Su noktalan iyi kavramak ve deget1endirmek gerekmekledir.'
Akif SAYDAM , Cumhuriyel d50eminin ilk ku~k mOzik
egilimcilerinin ele aldlklarr /t0k sesli mtizik egitimi kavrayljml,
'kind ku~k mOzik ~rtimcile ri olarak Ziya AYDINTAN (1905·
1982) ve Saip EGUi (192Q-1981) ile birlikle yaylnladlklan elli
kadar kilap, melol ve albOm ile milyonlarca insanm egilimine
rehberlik ederek, TOrkiye'deki Muzik Egitimine 'tagdaj bir yon
verm~ler ~ TOrk MOzik Egilimi Tarihinde 610msOz!8$ffiii lerdir.
Saip EGUZ ve Ziya AYDINTAN'I rahmelle, Ankara Seyranbaglan Huzurevinde yaj ayan Akif SAYDAM'. saygl ve minnelle anlyOruz.

KAYNAK9A
1- SAY Ahmet, Muzik Ansiklopedisi, 4. Cill. Sanem Malbaasl, Ankara, 1985
2· SAYDAM Akif, DOnyaca OnlO MOzisyenlerde yocuklu,
Doguj Malbaasl, Ankara, 1982.

(.) Gaz i Oniversilesi. Gaz i EOitim Fakultesi, MOzik Egihmi 861umu, Og retim Oyesi .
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"Foto Dogu - Ya,ar Alta,"
• Osman R. A KSU

Simdi Trabzon Maydan Parkrna bake n bOyOk bir
betonarme bina var. Ad r 'Suluhan'•.. Bilmeyen ne bitsin ki bu btnanm yerinde ~ok deg il 15 sene ewer eski
Suluhan vardr.; NaSl1 ki bir kirk sene ewel Maydan
Parxr'nm diger kenannda ·Sumer sinemas r vardr" ise,

Gazipasa yolunun kosesfnde bir 45 sene once -s ems

TUQrul'la beni - ala rak zigananm 0 dar yotlanna
girdi.. Ve de 80 km. lte -Meksila" virailanna giri!lt9 0
zarnarnn usta ~of6ni Tu grul OdOnun koptugunu
s6ylemi$ti. Hele bir gun ziganada zlrveye yakm bir
yerlerde bizi Alman plakah bir araba g~mez mi? Tut
Yasar aQabeyi tutabilirsen. 0 0$10 Almanyah i:x;inin
peslne. tabi Alman arabast kO.;uk civa gibi.. Efme
Yasa r agabey tnrak gitsin dedi lsek de 0 vine bildigini

(Gi..ine$) oteli va rdr' ise.. Bu kulturel birikim ler, san'at
ese rten arnk sadece fotograflard a kaldl. Hem de 0
Ylkllan Suluhan'm pa rka bekan maqazatarmdan blyeprr nstr.
rinin musteci n Foto Yasar'm ~ektigi folog raflarda..
Tabii bu daga gidi~ le rde i.;ki de vart n. Yasar
Koca vasar sgebey .. 12 Eyrut ihlilal 90 nO sOkaQa
agabey Kanhpelit'deki c;:e¥Tlenin basmda ilk kadehleri
crkma yasaqmm vardlgi kasvetle tazfaca ~ip, evde
ahrdr.. Bu seyahatlerden birkacma biz de katlld.k.
ouserek vefat enigini ne yank ki Istanbul's donO$te Ma';ka'da yapuan bir ah~veri~ ki yumurta peynir, rakr,
ogrendim. Oysa gOy ettig imiz Istanbul'dan gezi i.;in
scqen. patate s, domates gibi gerekli maddeleri kap sardr•• Eski zigana yo lunda Meksila gec;:i1ince dik viTrabzon'a ge lmi~ ve 12 EylOI de orada idim...
Ben cocuktuk qt mterimde Foto Dogu • Ya~ar
rajlar baslar ve kanhpelit ~e ~m es i gozOkOrdO. Buraya
A lta~ yazrh buyuk tebeleyr gordOgOmde hemen
ge l i~ le Yasar agabeyi oradaki k6yOn cccuklan
v asar Oog u .;a g n ~ l m l yapmrstrm, Oysa 19S0'Ii hazrrlamts bulunduklan cah .;.rp. ile beklerlerdi.. Blunlversite yutannoan ltibaren deva mfr mustensi zimkl onlara getirdigi ban incik boncu kla her hafta
olduq um Yasar agab ey rnizac olarak fevkalede orada olmatanm saglardl. . Hemen bir etes yakm r•• teyumusak yaprda ofmast yamstra ortaboylu, slsmanca reyaglOda yumurta peynirle pi~ irili r, domates ve sa·
bir k i~i1ikte idi..
latahktan mU le~ekk ii maze ile i<j:kiye baslarnrd r..
v asar agabe y bekardr.. DOkkam g~ saatlere
Orada qecen 2 saatten soma tmn anmaya devam edj·
kadar al; lk kahr ve 0, 0 devri n teknorcjst ge regi siyah lir..Harrislkoy' de ve riten' ara' da yemege oramn rna- beyaz totoqraftara yapml$ oldugu enfes rotuslerle. halli ve kendine has lokantalannda koyun yog urdu Ue
devam edilir , Hava dumanh deQilse zirveye ';Ikl$ta
g6lt0p
gil mi~
nice babalarm , dedelerin ve·
s i k~ lI k la n nd an duvarlan sosleyen birer portre Oretirdi.
kendin pi~i r kendin ye dive ozetienen et kesim yerIyi bir agrand isorO , SlUdyo mak inesi, spotlan vardl.
lerinde pirzola ile yemege devam edilirdi. Saal ikin3x4 m. ebadmd aki dOkkan bir karanhk oda, bir slOdyo dive yak l a~t . gr zaman, dOn O~ yolunda Ya~a r agabeyi
olarak oyle ustallkla bol OnmO~tO ki; vitrin arkasmda 2 gorOrdOnOz. labii bu Trabzon'un ozelli gini bilen bir
sandal yelik yer ile rotu~ yah$masl yaptlgl bir kO';Ok
k i ~i
olarak Foto Ya,ar'1 ba ~ka bir tarata
masa ve de sandaryeye bile yer kalmI911 . Ama bu gotOremezdiniz. Siz de niz seviyesinden ba$laYlp 60
bolOmOn benee en enle resan materyall ve rden 40
km. soma Virajlan dikkate aldlkta 1.5 saane 1600
em. yOksekliginde .d emir ayaklar Ozenndeki yuvarlak m.deki Hamsikoyde, 2 saattede 2000 rak lmdaki zi r~
demir mangal idi. I.;i kOlie doru idi... GorOnO$ bOyre, vede idiniz. Hava degi~ i mi n i tahmin edebilirsiniz. j ~te
ama soQuk bir gecede Folo Ya~r' ., ziyarette
Foto Ya,ar bunu yapardl.. Oralarda i~ki de insana
gilmi$sen iz, 0 manga l sizin i.;in bir ma$a lie kan$tlfl hr a';lk havs nln da elkisiyte pek dok unmaz...
Aslrnda Ya~r agabe yin j~ ki l i hariyle birka.; kO.;Gk,
ve i~i nde bir sOre sonra parlaya n fmd.kkabuk lan m
go rOrdOnOz. 0 yan m l~ fmdrkkabugunu Kazaz'm Meybir kez de bOyOk kaza yapt.glm... Bu kazada plymodan Hamaml'ndan allr, bu birkac;: kOrek ate$ bOtOn uth'un epeyee yOksek bir verden d O~t OgGn Q ve ta·
geee .;ok istikrarll bir s lcakllk sa~ l ard l..
,.
mirinin uzun sO rdOgOnQ hall rllyorum...
Bizim Feyzioglu Tugrul da Va$ar abinin iyi doslu
$imdi Suluhan bir heyula beton.. DO kkanlar IOks,
idi. Tugrul'un folograf merak. var ya.. Ya$ar agabey 0
olomatik rSlnIY0r. Ya~a r DoQu da bak Vine yan ll~
gozelim Trabzon manzaralanru .;ektik.;e, hayranhkla yazd lm, A rt~'da yok.. 'Bu hafta daga gidellm ml?'
seyrederdi. $ imdi 1996 da bir emekl i banka mOdOrG . diVe soracak kimse artlk yazllarda kald •.. Sir kez zirolarak epeyee bO$ zamamnt fotegrafa ay.n rken de vede karpuz yerken yay ladaki inekle rin yan(na gelmesi Ozerine, rahmetli karpuzu koydug u tabagl inege
Ya$ar abinin k . zkarde ~i Nimet Abla'ya bu fotograflann
uzal arak gel beraber yiyelim demes i va bunu Mah ir
negal ifleri var ml dive tela$la sorduruyor. Ve maaleset
agabeyin objektite slgdlrmasl hala seyrenigim bir
hepsinin ta$lnma Slraslnda kayboldugi.Jnu ogreniyor.
hatlrad.r. Daglar, samnm Ya~a r gibi dost buFoto Ya$ar bOlOn haftanm ag lr yorgunlugunu hafta
lunmazs.mz. Ve ne yazlk ki Trabzon'un yerlisi otup
sonlarl Ziganatara ~I karak gidenrdi . Bunu biz ne
zaman ke$fettik bilemem ama ne zaman ki Ya$3r da 0 dafllara her hafta degitse de ayda bir ~ . k . p temi z
hava aT.p,
temiz su i.,:meyen dostta nma hala
agabeye 0 kuyruklu 1957 mode l PLYMOUTH geldi 0
da bizi ~
~~ n m . ·
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"Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri'nin (Muzik Bolumleri)
Uluslararasl Faaliyetleri ve Sevda - Cenap And Muzik Vakfl"
• A. Ayd In iLiK

TOrkiye'nin varolan zangin kull ur mirastr nn. Cumhuriyet dOnemindeki ATATOAK'On anhmlan ile
~Qda~ va modem bir yasam ve egitim a nlaYI ~ 1 ile
deQerlendirilmesi amaclanrmstrr,
BugOn yedi yasma gelmekte olan Anadolu Gazel
Sanatlar Llselen. Resim ve Muzik BOIOmleri Ue ulusal
ve evrensel sanatlan yetlsmekte olan ge~ le rimize
O{jreterek, onlarm dOnya gOrO~leri nj r;:aga uygun bir
cizgiye
yOneltmek
arnacr tle cahsmalanm
sOrdOregelmekledir.
Bu
okultarm
mezunlan
Oniversitelerin i1 9i1i bOlUmlerinde daha da ge li~e rek
akademik bir yaprya kavusmak-tadtrtar.

Anadolu Gazel Sanatlar Liseleri egitimleri
sOresince cahsmalennm sergilenecegi. gerek yurt iQi
gerekse yurt dl~ l platformlara da acrlmak-tadtrlar.
COnkO rra Oda~ otmamn gereQi dOnyaya actlmak Ue
olacaktrr. OzgOn bir yaprst ve yeri alan sananmm
tamtmak ir;:in kurslar, festivaller ve yansmala r
de09r1endirilmesi gereken en Onemli Irrsatlardr r.
AnadoJu GOzel Sanatlar Llseleri son yinarda bunu
basarmaya rra h~maktad l r.
GunOmQzde planlanan her faaliyetin arka smda
resmi ve Ozel sponsOrlere ihtiyar;: duyutmaktacrr.

Devletin yardrmmm yetersiz kaldlQt yer ve zamanlarda Ozel kurum ve kurulustarm desteklen

kacnufmazdrr.
BugQn Avrupa Festivatler BirliQi'nin Oyesi alan,
Uluslararasr Ankara
Muzik
Festivafi'nin de
duzenleyicisi clan Sevda - Cenap AND MOzik Vakfl,
Ankara'da uzun yrlta rdan buyana r;:aQ da~ co kseli
mOzik sanatmuza ve eQilimimize katkrda bufunmaktadrr. Hir;: de aztmsanamayacak alan bu geleneksel katk r her yll artan bir tempoda
suregelmektedir. Onun da amacrarmcan blrt zeng in
TOrk KOllQr ve Sanan'r un yurt i~i nd e ve yurt drsmca.
modem bir anlayrsla ~aQ l n gereQine uygun bicimde
tar uup sevdirilmesidir.
"Anadolu Guzel Sanatlar Liselen' ve "Sevda Cenap And MOzik Vaktr' ortak yOnleri bulunan kuruluslardrr. v akrttar y6neldikleri ilgili alanlara hizmet
eden kurulustara destek vermektedirler. Bu anlayrsla
TOrkiye'nin
r;:tkarlanna
hizmet
edifmekte-dir.
Olkemizin ulusal r;:lkarlanna bizmet etmek hepimizin
en cnde gelen gOrevleri arasmdadtr. Ulusla rarasr
tOm platfa rmlarda TOrkiye'yi gOr;:IO krlmak. sanatmm
gOCO ile daha kolay asuacaxnr.

Gazl Oniw rsitesl. GEF, MQzik E!)itimi BOlumu, OOrBtim Oyesi VB Sevda· Cenap And MQzik Vakfl Deslekl eme Kurulu Oyesi, Anka ra

Gerard Hoffn ung'dan
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Sir Flesch Ogrencisinin itiraflan;
Yfrah NEAMAN, ogretmeni ile i1gili hanralanru Evelyn
Chadwick i1e payla~lyo r.
• C;:evlren: Cansevll

TEBI~

Carl Flesch OQretmenlik kanyerine 24 yasmda ka r~ IS lnda ki Ogrencilerinin akuh ve dO~(men Insanlar
Bucharest Konservatuan'nda basladr. 38 YII sonra otduguna inanmca musade ediyordu. Bunu ornekle
1934'le. Berlln'deki Hochschule va Filedelfiya'daki acrklamak Ic;in Neaman $U hikayeyi anlatryor:
Curtis EnstitOdeki eansmatarmda aide ettigi bi- " Bloc h'un " Nigun" edtr esenm yorumlamak ic;in
rikimleri Ue Londra'ya geldi. Kendisine resmi bir onun yaylanr n va parmak numaratanm kopye etmek
gOrev verilmedi. Hampstead'te, 34 Canfield Garzonmda oldugumu biliyordum. 12 yasrma gelmeden
dene'ta Ozel dersler verdi. Yfrah Neaman Paris ken- once bu esen calnusnm. Ukala ve kibirli degildim
servatuarmda Ogrenci iken annesi Flesch'i ama gerc;:ekten her zaman ki yolla calabileceqlmi
duymustu. 14 ya ~ m daki oglunun. konservatuarda bl- d u~ O nOyord um . Ama parcayr ele aldlglmlzda Flesch
rincilik OdOIO atrrus olmasma ragmen. mOzik egilimini bana niye onun koydugu yaylan ve parmaklan kultemamlamasr ic;:in uzun bir yolu oldugunu hissetti. lanrnadlglf!ll sordu. Duygulanm ae;:lke;:a yerle bir
Flesch 193T de onu ogrenci cla rak kabul etti. (45 olmustu. OzrOmO diledim ve Flesch benim fikrimi
dakika ic;:in 52.5 ~iti n ka ~ lllg mda) ve master «;o rOttO . "Bunu degi~li rece ksin. zaman kaybl, bu
OQrencilerinin oldugu listenin ic;:ine ajdt. Flesch her senin 45 dakikan demek. cannaya devam et.
sabah 4 6grencisiyle ders yapardr ve Ogrenciler eve "Gerc;:ekten cck klzgmdl ve diger Og renciler «;ok
girdiklerinde isimlerini Iistede gOrmeyi Omit ederlerdi. memnundu. Bundan sonra yay ve parmaklann nasa
Listeye de herhangi bir sektlde itiraz mOmkOn konulacaqtm aglr bir sekilde Og ren m i ~ti m. Fakat bidegildi. Genellikle gelip " bu sen in dersin , hayd i tirdigimde Flesch "ta mam de gi ~tirmek zorunda
yuru " derdi. Ya da " n i~i n Londra'dasm? benimle degilsin " dedi. Sanki bulutlan n Ozerindeydim ama
~ahJmak i~in bundan daha onemli ne olabilir? "
hislerim bana, bunun onun zatert oldugunu
SOylediginde haklrydr diyor Neaman. "Oaha onemli sOyhiyordu. Onun icin Ogrencilerin onunde sarfettigi
hi~ blr fey YOktu."
sczterden vazgec;:mek hie;: cnemn degildi. Bunu saNeaman , Flesch'in kendine OzgO bir insalL- dece bOyOk bir adam yapabilirdi.
oldugunu soyluyor. Kadife cekeliyle ve ayaglOda
1930'larda Ysaye pek bilinmiyordu. Neaman
rugan ayakkabrlanyla alcak bir koltuga otururdu ve Ysaye sonat catmaya karar vermisti, Neaman, esen
sigara ic;:erdi. Dinlerken notlar altr ve ogrencisinden derse getirmeden once kendi kendme c;:all~m l$ll.
iyi bir pertotmans beklerdi. Siz ! dinler, ayaga kalkar, Flesch, Neaman'mn cansma konusunda bir f ey bilnotatan sehpaya koyar ve birer birer onemli noktatan medigini S6yledi ve
"sana
yardlm
edekem aru kullanarak aClklardJ . Ogrencinin yazJh otarak
bllecejilmden emin degilim ama sen yinede e;ar".
bellrtilmemis gOrevi ise, kendisine dtntetmeden bir Neaman calrnayr bitirdigi zaman Flesch son derece
gun Once e ~l ikc;:i Alan Richardson He en az bir kere memnundu takat Neaman'm annesine "oglunuz
eseneri prova yapmaktl. Dersler herkese aC;: lk olurdu gere;ekten miistesna bir ~ ocu k, hie; kim se
ve isteyen oturup izlerdi. Flesch'in ogrencileri, ara- ~almadlgl halde 0 e;almay, deniyor. Su e;ok ozel
lanndaki en iyiyi ders esnasmda dinleyip ortaya bir davram;;;. Biliyormusunuz samnm e;ok Iyi bir
~ I karabilirlerdi. Dinleyici saYlslntn kabank olmasl,
ogretmen olabilir. " Bunlar gelecege y6nelik c;:ok
Ograncilerin ba ~n sln J gOsteriyordu. Biliyordunuz ki isabetli s6zlerdi. Soylenenlerin ic;:inde Neaman'nm
e~er saat 10.00 ogrencisi iseniz en dO"Ok seviyeli
hatJrladlklafl bu kadar. Neaman'nln zamanlannda
Ogrenci idiniz ve 10.45 dersinin ie;ine girmek ic;:in Flesch c;:agda$ muzikle fazla ilgili degildi. Ornegin
c;:ah"mak zorundaydmlz. 12.1 5 dersi ise Josef Has~ Bartok'un adlnl hie anmlyor ya da repertuanna al·
sid va Ida Haendel'in seviyesi idi. Flesch c;:ok ze- mamak ic;:in Israrlt devranlyordu. Ama c;:all $malannda
kiydi va zarifti, asia klfl CI ve kaba olmazdl.
balans yakalamalan i<;in Drlrencilere kllavuzluk ediAma kendisinin koydugu yay i~ret le ri ve parmak yordu. Ogreneilerin kendi tercihlerini yeterinee yanumaralarma COk dikkat ederdi. Onun edisyonlanOin pabilmelerini bekliyordu. Paganini ve etot cah$rnasl
kullan,'maslndan ho~lamrdl ve Ogrencilerde yok ise yapllfrnadr. GunlOk eal l ~mala rd a izledigi yol kendi
kendi $ahsi kOtOphenesinden ilgili detaylafl kopye at- gam sistemi va belki biraz Sevcik idi. Va bundan da
melerini istardi. Neaman, bir sanatl 6grenmenin en ho~nunu . KQc;:uk hatalarla birlikte, derin bilgisini ve
gec;:e rli yolunun bu ol d u~ u nu kabul ediyordu. Flacsh mOzisyenliginin tam · oldugunu kanttl aml~t l . 0
calarl<en ba$ka bir yol iZlenmesine, aneak olaganustOydO. Eksiklerini kabul eden ilk k i~jydi. Bir
$ .0 .0 Burdur EOt. Fak. MUzik EOt. BOt ~t, rma GOfeviisi
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oetasm da "trillerle IIgili daima prob lemim var."
demisti ve do{lruydu. Moderato temporum drsmda
tnnert qercekten iyi yapamazdr. Neaman, Flesch'in
Ingillere'de iyi bir kemancr olarak ta r nnmadrqma
inamyor? OgOnlerde 65 yasmdaki bu adamm
yailand.{llnl hesaba katan bazttan artrk daha tazla
halk konseri yapamryacaqtm dusunuyordu. Bir
O{lretmen olarak 0 , tekmk ve muzikal iyerik
arasmdaki balansa dikkat cekiyordu. Neaman iyin
en onemf k e~ it Flesch 'in mOzik yaparken daha cok
tekni{le onem vermesiydi. Flesch netes yerlenni, pozisycnlan, d eg i~ti rici isaretteri. cumleten ve dinamikleri kitap Ozeri nde tsareuenn. O. vfJcudun
dogru kullanllmadJgl takdirde Iiklrlerin ae;:lkya ortaya
konutarmyacaqma inamyordu. Hie;: sapne yoklu ki,
Flesch keman calmayr bir sisteme baglayan ilk kemanor idi. v araourstan gelen arastmcr ruhuyla,
nerseve akncr yoldan bakryordu, Yay tekni{li konusunda bilinen en iyi g 6 rO~ le rden "yaym kontak
noktasl" tik rini ilk acrklayan ki~ i yd i , takat bu
ogOnlerde cok yeni blr g6 rO~t O . Neaman
kOC;:OklOgOnde Paris'te keman Ogreniminde, Mozart
catarken ses uygunlugu ve iyi bir ton elde etmesi konusu kendisine ogretilmiiti ama bunun nastl
yapllacagl gOsterilmemii ti. 0 zamanlar kimse
taratmdan duyulmarms Flesch'in kendine OzgO yay
leknigi. simdi caltcrlar tarafmdan aC;:lke;:a biliniyor.
Flesch,
insanlan n
yanlli
bir
bOlOmO
dOzeltebilecegine inaOlyordu ve bu fikri onu kitap
yazmaya g6tOrdO: Keman <;alma Sanatl (Carl Fischer, New York, 1924). Bu yeni tikirleriyle, yeni bir
gam sistemi yazdi. (her bir gam batOn lonlarda eiit
olarak yallnacak). BatOn ogrencilerinden her gOn
baika bir tonda ve hana double - harmonics'leri ile
e;:alarak bOW n zorluklann altmdan kalkmalannl i ~
byordu. Ogrencilerini nasll prabk yapacaklan
hakktnda da egini. yahimalarda 3 basamak konusunda tavsiyelerde bulundu. Ilk olarak klll; Ok bir
bOlOm Ozerinde e;:a h ~maya bai 1amak. lkinci olarak
rahatlama ve
nefesi kontrol altma alma
yahi malanndan sonra durmadan c;:almaya e;:a h~ ma k
ve zihinde problemli yerleri not elmek. UyOncO olarak ta bu yerlerde detaya inerek genii bir ~e ki ld e
yallimak. Flesch her bir ogrencisine, ~e risinde ders
esnasmda ortaya ylkan teknik problemlerin nasll
yahitlacagml O{lrelen yazllJ notlann oldugu defterler
verirdi. Neaman hala kendisine ait o la ~ll sakltyor ve
bunlardan birisinin 9iriiini okuyor. " Iki pro blemi
aym anda yozemezsin." ve takip eden OmeQ:i veriyor. " Oetai~ Ue IIgili bir probleminin oldugunu
varsayahm. Ilk yapacagl m i ey yay'a gerl donmek
ve daha onceden tekra r ediJen nota orn eklerini
deta, e tekn ig l ile yalmak" Bu, yay'a konsantre
olma durumunda sol elin hlz, konusundaki endii81eri
en aza indirir. Yay'daki elin pozisyonu Franco Belgian'ln Omeklerinde oldugu gibi, birinci parmaga
baskl yapllarak uygulanlr ve bu ~k Ude ya lt~maya
devam edilir. Flrech 'in pozisyon konusunda da
oldukya sert gorO ~le ri vardl. Orta seviye nolalarla
pratik yapllmasl konusunda Israrclydl. Neaman,
onun bundan ba~ka bir tikrini hiQ duymadl. Flesch
bu konuyu .yok net olarak ortaya koymuitu. Pratik
yaparken orta seviyedeki notalann ya ll~ l l masmdan
daha Onemli bir nokta olmadlglm ve pozisyon

qecerken parma em bir verden baska bir yere gidiiini
acrklad•. (bak: Keman yalma Seneu 1. kitap sayfa
27-30) NOans tsareuenne ve ttadeye 6zellikle bOyOk
dikkat sarfederdi. Bugunlerde ise bu, genel teknik
cahsmalannm bir parcasrdrr. 0 gOnlerde ise nuans
isaretlen ve itade kultanarak kadansm ve armoninin
baglantlslnl yapmak cok yeni bir dO~ Onceydi. Flesch
son derece sabrrlt bir insandt. Bazt Ogrencilerine
hayal dunyalannm en ustune c;:,klp base qecmetert
yalvanrdr , bazrlanna ise Sevcik gibi cok resmiydi
ve gOlUmsemezdi. Flesch'in disiplinll oldugu
dogruydu ama igneleyici sczlerin drsmda azmelme
duygusuna sahiptL Bu konuda Neaman'm ortaya
e;lkardlgl nokta ise dunya run c;ok acrmasrz
olduguydu. Onun meslektastanndan baztlanna gOre
bu sertlik belkide kotO birsey degildi. Bu cesaret ve·
nci de olabilirdi. Neaman Mczart'm 0 majOr
Kone;:ertosunun son MIOmOndeki -uc satrmk arpej
pasajmda. onun verdigi tavs'yelen hatntrycr: "Notalan dO, Onme Parmaktanm dO,unme Gozlerinl
kapa ve blrak parmaklan n sana yo n versfn. Eger
Iyic e pratik yaptrysan onlar kendil eri yapeceklardir. "BugOnlerde Barry Green ve Timothy
Gallwey'in (Pan, Londra. 1968) The Inner Game of
Music isimli kitabt gibi kilaplar krsa eneruerce bulunuyorlar ama Flesch'in gOnlerindeki bazt fikir1er de
bugOn qecerf degiL 0 Ogrencilerine, konser sahnesinde olduklannl hayal ettirerek cesarel verirdi.
"derin nefes 81. Muzige konsant re 01. Ve kendl
kendine , unu soyle: Oogru prati k yaptlm ve kendim den eminim. $ayet yanh, yapars an kendine
niyin oldugunu sor. Asia geri ye bakma. "0 e;ok
sezileri kuw elli, insanca duygular tailyan modern bir
insandr. Onun kayglsl dogru vOcut M IOmieri ve
durui pozisyonun slnuslzhgl idi. Flesch bir gOn Neaman'dan ogleden sonra lekrar dOnOp geri gelmesini istedi ama ders ie;in degil. ~ a n n e m ve ben
on un ne isteyecegini bilmi yordu k, bel klde bana
ders vermeyl blrakacaktl . Gor O,meye gittigimiz
zaman Flesch aylkya lfade elti." Yfrah, dOztaban
oldugunu dOiOnme? acaba diyorum ~u Ozel
pare;alan ayakkab.nln iyine koysan belkide daha iyi
olur. Flesch denileni takiban ayakkabllanm e;:l kardl
ve denileni yaph. Flesch "samn m bu senin Iyin
daha iyi olacak." dedi. 8u Neaman'ln daha Once
hiQbir yerden almadlgl Osl dOzey tavsilerden biriydi.
~ Fa k at olay ~ u n u ae;lga ylka rt lyor ki! Flesch bizim
hayal ettigimizden daha fazla f ey dO, Onuyor ve
daha
deri nlemesi ne
i1gil eniyor,
asia
gostereceklerinl basit bir yolla anlatmlyor ve
daima arada belli bi r mesateyi koruyordu."
Neaman 16 yailnda iken Flesch'ten aynldl.
Flesch 'in egitimi altlndaki zamanlarda " perde
a~lImlfll" diyor ve ilk zamanlarda herieyi gOrrneye
ve anlamaya e;:a h ~t l g lO l soylOyor. " Muzikal
yah,malar, yaJama yazllanla n, okuyarak ve bunIan
ozOmseyerek
aldan ldlg lndan
dolayl
tamamlyl a felsefeye sadlk kahn ve sonra bunlar
sizin duyarhhglmz ve anlayl,lmz olarak ger iye
doner. Flesch bun lan hi y orta ya koymadl ama
soyle mek istedikleri bunlardl. "
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Sofi'nin Dunyasl'ndan

Kontrpuan
- Josteln GAARDER- Cevlren: GOlay KUTUL
... aym anda ses veren birden cok ezgl

Hilde y~laOmela e1o{lruldu. Soli ile Alberto'nun OykOsOburda
bitiyordu. fyi de neler olmu~u sahiclen?
Bebasr neelen bu son bOlOmu yaz m l~ll ? Yemzca Soli'nin
dunyaslndaki gueunu gOstermek ~in mi?
Du~unceli da~anceli banyoya gidip giyindi. Kahvanlslnl
cabucak ettkten sonra be~eye ylklp sahncaQa olurdu.
TUm partideki lek manllkll ~yin Alberto'nun kcousmasr
olduQu konusunda Alberto'ya kallilyordu. Babasr Hilde'nin
dOnyaslnln da Soli'n;n bahye partisi kadar karmakarl~lk
oldugunu mu sOylemek isliyordu yoksa1 Yoksa onun eta dOnyasl
sonunda darmaetagm mr oiacaktJ1
Ya Sofi ile Alberto? Onlann gizli planlanna ne olmu~?
Bundan gerisini Hilde mi yazacaktl? Yoksa onlar Oykuden
kurtulmayl sonunda ba~arm l~la rrruydl ?
Ya ~imdi neredeydiler?
Birden bir ~yi anladr; Sof ile Alberto Oykuden kurtulmayJ
basarrmslarsa onlara ne oldugunu bu dosyacla bulamayacaQI
gun gibi OI1adaydl. CUnkOburada yazll! oIan her ~y babasnun
yok: ;yibilerek OykOsOnekoycluQu ~eylerdi.
Acaba her ~y sanr eratanrda rtu gizfiydi? Bir ara bundan
sOzediliyordu kilapla. Burada, sahncakta oturmu~ dururken
Hilde kitatn bir iki kez daha okumaSI gerekl~ni anladl.
Beyaz Mereecles'in bahyeye daldlgl an Alberto Sofiyl
kolundan kaplp ~it 'e sOrOklecli. Buradan Ofmana dallp
Blnbasmm Evi'nekostular.
- Daha hlZh! diye bag/rdl Alberto. - Binba~ blzi aramlYJ
akl! etmeden onceolmah her feY.
- Artlk Binba~'nm gOrii, aylSIOln dlflnda mlYlz?
- Haylr, ama tam slOlrda)'lZ.
GOIO kaylkla ~i p Binba"Oln EvI'ne geldiler. Alberto
bocIruma giden merdivenJerin kapcslnl a~. Sofi'yi merdivenlere dogru iteledi ve sonraherfeY kapkarlnhk oIdu.
Bunu izleyen gOnierde Hilde kendi planl Ozerincle ~1I~ 1l . Kopenhag'daki Anne Kvamsdal'a birkay mektup daha-yazcll, bi rka~
kez de lelelon eni. Ullesand'claki arkada~larlOdan cia yardlm isledi. NeredeyseSlOlhnm yanSI planma kai llml~ bulunuyordu.
Ara slra 'Soli'nin DOnyasl' nelan bOlumler okudu. Bu, bir
kere okumakla bilirilecek bir Oyku deQildi. Okuduk~ Soli ire Alberto'nun bahoye partisinden yokolduktan soma ba~aT'lna neler
getm ~ olabilece{line clair yeni fikirler geliyordu akhna.
23 Haziran Cumartesi gunU dokuz siralannda Uyandl.
Babasl l ubnan'daki kamplanndan aYT'l lrOl~ olmallydl. Amk bek·
lemekten ba~k a yapaeak bir ~ey yoktu. Babaslmn bu son gunu
dakikasl dakikaslna planlan m l~tl .
OQlene dek annesiye birlikte ertesi gune hazlrlrk yaphlar.
Hilde, Sofi'yle annesinin bu gune nasJl hazlrllk yapllklanm
dlJiiirvneden edemiyordu. Ama onlar bunu yapml~ bilirmi~lj,
10

deQil mi?Yoksa bu ~lerle onlarda ill ~nda rm ugra~yorlardl ?
5011 lie Albertb, cephesl katii gOriinii,1il havalandJrma
borulanyla kaplllkJ bUyOk blnsnln 6nOndeld ~I menlerde ct uruyorlardl. Blnalardan blrlnden ellncte kahverengf 9anta
tutan blr oglanla, klrmlZl IIkl1l9anta laflyan blr IozYlktllar.
Arkadald kO~Ok yo/dan blraraba ~.
- Neier oIdu? dlyeaordu SofI.
- Batardlkl
• $Imdl_adoylz peld?
- Burallmn aell Binbaflllln Evi.
- Blnba'lnln Evi ml? Ama._
- O,lo'cIa blr "mt buraS!.
- Emln mlsln?
- Kesinllkle. Bu binanm 8eh · Chateau Neuf· ve ·yeni
saray· anlamlO;ll gellyor. Burada muzik aGreUml yapillyor.
Oteki blna de ·lIahiyat FakOItHl·. Burada CIa din egltiml verillyOf'. Daha arkadald yOksek b1nalarda da dogal b1l1mJer,
edebiyat VI felsefe 6gretlml yapillyor.
- ~mdl biz: Hlkle'nin Idtabimn ve BinbaflOln denetlmlnln
tamamen dl,lnda mlYlz?
- EveL Blzi burada asia bulamaz.
- Paid armanela koftlrken neredeydik?
- Binba,1ekonomidanlfmanlRln arabaslnl t lma agaelRa
~arpt lrlT'ke n biz G~ife saldandlk. 0 sirada henQz embi'iyo
apmasmdaydrk. Hem yeni hem de eskl dUnyaya aittik.
BlObafi bizim 0 slrada Ofaya saldanacaglmlzt asia akil ed~
mezdl.
- Neden?
- Akl' edebilseydi blzI 0 kadal rahat birakmazdi. Her feY
b1r ..uya gib! oIup bitti. Ya da belki de 0 cia oyunun

,U

~rslndeyd i.

- He c1emek istiyorsun?
- Beyaz Mereedes'i ~ah,bran oydu. Belki de olup bitenlerden oyle YOfgun du ~ 0tw kl bizi golden kaybetmek
~in asltnda kendisI9abaladl._
Oglanla Ioz fimdi. iyiee yanlanna gelmhltl. Soff, Ofada
kenclinden olduk~ ya,11 bir adamla oturmaktan biraz
utanm l~l. Ayoca Alberto'nu soylediklerini bir fekilde
dogrulamak istiyordu.
Ayaga kalklp anlara ko~ u ve:
- Affedersiniz. Bu semlln adl neaeaba? dedi .
OnlaT'Sa onu ne gormO, ne de soylediklerinl duymu,
gibi davrandJlar.
Sofi klZlp tekrararkalanndan ko,tu ve:

- Bir soruya eevap vermek 0 kadar gUy bir ~ey olmasa
gerek! dedi.
Geny adam krza hararetle bir ~eyler anlatmakla
meiguldii:
- Kortrpuantik kompozisyonlarda iki boyut vardm yatay
ya da ezgisel, ve d ii~y ya da armonik. Burada birden yok
ezginin aym anda ses vermes! soz konusudur.
- Soziinuzii kestigim iyin ozOr dilerim ama...
- Bu ezgiler bir arada ylkardJklan sesten baglmslz otarak
birbirlerini en iyi lamamlayaeak biyimde bir l!raya getirilirler. Tabii burada uyum da yok onemlidlr. lste buna
kontrpuan diyoruz. Bu sozeiik aslrnda 'nctaya kari1lrk
nota" anlamma gelmektedir.
Olaeak ii degildi! Ne sagJr nede kordUler oysa. UyuneO
kezdeneyip tam karsuanna dikildi.
Ama onu kenara itip geytiler.
- Riizgar ylktl galiba, dediklZ.
SoriAlberto'ya doniip:
- Beni duymuyorlar! dedi ve bunu der demez Hilde ve
kolyesini g6rdOgOriiyasmt hanrledr.
- Evet, dedi Alberto. - Bu da bizim 6dememiz gereken
bedel. Bir kitaptan kurtulmusolan bizler kitabm yazarlyla tamamen aym konumda olmayl bekleyemeyiz. Arna Iste burada¥lz. Ve $U andan soma felsefi babce partisinde
oldugumuzdan bir gun daha yai lanmayaeagu .
- <;:evremizdeki lnsanlerle hiybir zaman i li~ ki kuramayaeak mlYlz yani?
- Geryek bir tilozof hkblr zaman "hiybir zaman" demez.
Saalin var ml?
- Saat sekiz.
- Evel, bu Kaptan Vlrajl'ndan aynldlglmlz saat.
- Hilde'nin babes: Lii bnan'dan bugiin donuyor.
- Evet, bu yiizden aeele etmemiz gerek.
- Ne demek isliyorsun?
- Binbaimm Bjerkely'e geli$ini g6rmek istemiyor
musun?
- Tabii, ama...
- Hadi gel oyleyse!
~e hi r merkezine dogru yiirumeye ba$ladllar. insanlarla
ka r~l la$tllar, ama herkes onlara hava elva muamelesi
yaplyordu,
Yolun kenarmda arabalar parkel mi ~ti. Alberto birden
OstO aylk klrmizi bir arabanm yanmda durup:
- Sanmrn bunu kullanabilitiz, dedi. Ama once bunun
bizimarabamlZoludugundan eminolmamlz gerek.
- Hiybir ~y antamlyorum.
- Anlataylm: Herbangi bir insana ait bir arabaYl alamaYIl, degil mi? Ustelik sadeee $oforsiiz bir araba
g6rdiiklerinde ne der insanlar? a ten blzimde bOyle bir arabayl sOrebileeegimizi hiy sanmam.
- Bu spor arabanm ozelilgi nepeki?
- Bu araba YI eski bir filmde g6rdiim samyorum.
- Kusura bakma ama bu esrarengiz laflardan hiybir $ey
anlamlyorum.
- Bu, hayal OrOnO bir araba Sofi. Tlpkl bizim 9ibi. DiQer
insanlarsa bu arabanln yerinde yalmzea bJr bo$luk
goruyorlar. Ama iite oneelikle bundan eminolmalJYlz.

Durup beklediler. Bir sure sonra kaldmmdan bisikletle

blr oglan gelip arabanm oldugu verden yola indl ve yoluna
devam ern.
- Gordun mO? lste bu bizim arabamrz!
Alberto sag kapryl aytl ve:
- Buyurunuz! diyerek Sofi'yi arabaya davet ettl.
Kendisi de direksiyona oturdu. Kontak anahtanm
dOndiirdO ve arabayall$maya ba$ladl.
Once Kilise Caddesi'nden geyip soma D(ammen
Yolu'na Ylktllar. Lysaker ve Sandvika'dan geytiler. Ozellikle
Drammen'den soma 24 Haziran vesilesiyle yakllml' pek yok
ate$gordi.iler.
- Vazm tam crtasr, Sori. Nenarlka, degit ml?
- Arabada da ne gOzel esiyor. Bizi $irndi kimse
goremiyor mu geryekten?
- Yalmzea bizim gibi olanlar gorebiliyor. Belki bunlardan
banstyla ka r~ r la $lrIz, kim bilir? Saat kay?
- Sekiz bueuk.
- Oyleyse biraz tnzlanmamu gerekiyor. su koea karnyonun arkasmdan kurtulmahyu en azmdan.
Boyle deyip koea bir mrsu tarlasma daldJlar. $ofi
arkasma doniip baktlgrnda uzertnden geytikleri mrsirlarm
yana yatml$ oldugunu gordu.
Alberto:
- Yann bakuklannda, "dun kuvvetll bir rOzgar esmls
olmeh"diyeeekler... dedi.
Binbasr Albert Knag, 23 Haziran gGnu saat dort bucukta
Kastrup Havahmanma indi. «ok uzun bir gun omostu bu . Volun
son krsrrnm Roma'dan ucakla gelmi$ti.
Pasaport kontrolunu, Ozerlr'lde tasrmaktan hep gurur
duydugu BM Onilormasl iqinde qectl. Bu hallyle yanrzca kendini
ya da yemzca kenoi ulkesini degii, uluslararast bir dOzeni, tOm
dOnyaYI kapsayan yOz yillik bir gelenegi temsil ediyordu.
Yalntzca kOyOk bir yanla la~lyord u omuzunda. BagajlanOin
geri kalaOiOI Roma'da ucaga leslim etmiiti. Ktrmlzt pasaportunu
~i:iyle bir sallamasl yet mj~ti .
' Nothing to declare' yazlll kapJdan geqti.
. Kristial1Sand'a giden ucagin kalkmaslna daha Oq saat vardt.
Once havaalaOindaki dOkkanlardan ailesinebirkay kUyGk hediye
aldl. Hilde'ye hayallnm aS11 en buyOk hediyesini iki halla kadar
once g6nde rm i~ti . Maril bu hediyeyi sabah uyaOinca bulsundiye
Hilde'ni ba~ucundaki masaya koyacaktl. Hilde'yle ya~gOnOndeki
o geq telelon konu~maslndan bu yanabir daha konu~m aml~tl.
Albert Norv~qe birka<;: gazete alip bara oturdu ve bir kahve
Jsmarladl. Ancak gazetenin baihklarma bakmli lt ki hoparlorden
gelen sesi duydu:
' Oikkat, dikkat! Sayln Albert Knag. Sayln Albert l\Oag.
Liitfen SAS enlormasyon gi~es ine geliniz"
Bu da neydi ki? Slrtlndan a ~a g l soguk terler indigini hissetti.
Tekrar LObnan'dan g6reve mi yagmlryordu acaba? Yoksa evde
bir terslik mi vardl?
Hemen enformasyon g i~es i ne ko~tu :
- Ben Albert Knag.
- Buyrun. Sizeacele birhaber var.
Albert Knag kend isin~ uzatllan zarff hemen ar;tt. Zarfm
iqinde Vine bir zarf vardl. Uzerinde: ' Binb a~l Albert Knag, Kast·
rup HavalimaOi SAS enlormasyon g i~esi eliyJe, Kopenhaq.'
yazlyordu.
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Heyecanrarll'm ~

ba- !taQlt vardl :

bir halda

k~Ok

zarfl da a~l.

I~nde

kOqOk

I¢i ve sigara sanlan dllty·free dOkkana da gitmesi ge·
rekiyordu arttk. Buradada ismi yaztll clan bir zart vardl. TOm ha·
valimam kendisinin in~ oIdugu bir bilgisayar oyunuydu sanki.
KAgtna ~unlat yazlhydl:

Sevgill babaelglm. Lubnan'dan hofgeldin. GOrdOgOn
gibl eve gelmenl dahl beJdeyemlyorum. Sana hoparlOfden
seslenmek zOf\Inda kaldJglm ~In aliir dilerim. En kola)'l
buydu. NOT. He V.I1k kJ ekonoml daOl~mam Ingebrigtsen
Kastrup'dlkl bOyOk duty·free dOWn! eliyle Biba' l
~hnml' b1r Mercedes ~ln lazminal davasl a~mJ' buKna9- 8enim buradan tum Istedigim, bir pakel saklZll ,eker
funuyor. NOT. NOT. Geldiginde benl muhtemeJen ba~ede ve birkllj kutu Anthon Berg badem ezmeli ~l1l:olata. Unutrna
oturuyor bulacaksln. Ami bellO bundan Once de vine he- ki bunlar Norv~'te ~ok daha paha,,! Habrlayabildigim
ber1e~blJiriz. NOT. NOT. NOT. B a~ede uzun sOre kalmak
kadanyll annem de Campart sever. NOT. Eve gelene dek
artJk benl korkutuyor. Bu tip yer1erdeyeryanhp yerin dibine tUm antenlerin ~lk durma". Bu 6nemli mesajlan ka~lrmak
~k ~ koby ~nkii. Sevgilel._ GeliJini planJamak ~in
lstemezsln, degil mi? Sevgiler_ Senden ~ok feY gOrervni,
bir SUtU vaktl oIm~ oIan Hilde.
klZIn Hilde.
BI'ba!' Allert Knao Once bit gtJlUmsedi, Nna sonr. bu
Albert pes etm~ bir taVlrla i;ili ~ ve dOkkAndarl ken~de yOneti~en rahalslzhk dvydu. 0 her zaman kendi vadisfle Ismarlananlan aid.. EIi'lde ~ lorba ve omzunda
~ kendi denefleyebien bit kili ol'n ~. LilesancfdaJO
cantaSlyla Utf8Qtn kalacaQl 2B numarall ~kl~ kaptSlna yOnekIi.
k6t;UcOk lull tutm~ ()l'lt.n Kastrup Havalinarll'ndaki N ' Ba~ tneSaJ da Yal'Sln otsundu. Blrimn hepsR arayacak han
rel<ellem denelliyordu hal Pe10 ...., yapabioyordu biro?
yoktu ya!
lartl it; ceplemden biri1e koyup havaalamndald iki yam
Ama 28 numarall kapnm hemen yaOindaki bit sUtLIlda cia
dUkX1nIl koridorlarda yOrOmeye kOYUIdu. Danrnarka yiyecekleri beyaz bit zart .~ bydo: 'Binda ~ Knag. Kas,lnJp H. vaJinaro, kajl<
satan bi' dUkkAna gJmek uzereydi 10 dUkk!nln carmna 28." au da HiJde'nil ya.zJSlydl ama sanki kapt runatasUlI bir
yapl~nml~ bI' ~ zarf gOrdO. zartln uzerilde kalm ispi101u
bajl<a~ yazm'jb . Vile de biro hesn oIarak s6yIemek oIa·
kalemle BiNBA~ KNAG diyo yaz,II,",. Allert zarn a np ."':
nakslldl. ~o ne de oIsa ilsaOOnn ya2ISlOl sa)'llardan
Kastrup Hav.limam'ndakl Oanimarka Oiikkiru eliyle lanomak pel< kolay ~kti ,
Binbafl Albert Knag'. mesal. Sevgili babaagsm. Uitfen
Arkasl ~ br" clJvara sabillerm~ oIan koltu1dardan bOle
benlm ~ln bUyUk, tercihan ikl kUoluk bir Danimarka salamI 0lUtdu. Torbalar M~ eImeydi. Sa(ja sola ~kuyle bakan bu
.Isr ml$U1? Annemln de konyak sgsisl ~una gidersamnm. haIyIe gunn, bir bi'ba~dan \ok ik he, tel< ba~na yolculuQa
NOT. Um~ord havyanna cia hayt, demem dogrusu. Sev- ~kmll kU\Uk bir ~.• nd,nyadu: Hilde buradaysa hendislri
giler_ Hilde.
Once 0fUl gOrmesi ZevKl/ll tanmnakIStemryordu ona.
Abert etraflna baklnd.. Hilde buraJarda oknaSlndl sakln?
Voiculan hlJlkuyle bir bit izlemeY" t>a¥ad': Kend'rsn dey.
Marit babaslOl ka~IamaSl ~ onu buraya yoIlamt~ oIabilil' Ietin em'liyeline g6z dikmi~ bir vatan halll gibi hissediyordu. Y01miydi? COnkO bu Hilde'nfl el yazISlydl...
culan il;eri almaya ~adlkJan an deril bir nefes aid!. ~oa
son binen de ooldu.
Birle~~ Milletler g6zlemcisi bir anda g6zJenikf,gi duy·
gusuna kaplldl. Sanki birisi tum yapttkJanru uzaktan deBin~ brttO! verecegi sirada. g",* g~ yapl~tmlrlll~ bir
netrl)'Ofdu. Kendini ~k bir ~n elindeki oyuncak bir zarf daha buldu.
bebek gibi hissediyordu.
Sofi ile Alberto Brevik kOprUsunu ve Kragero giri~n l If·
DOkkAna girip iki kiloluk bir salar.n. bir konyak so~isi .ve ~ kalannda b trak ml ~l a rdl .
kutu Umljordhavyan aldt. Sonra yO~me~e devam .e~ . HJlde'y~
- l80'le gidivorsun, dedi Sofi.
bif de doOm dOrust bir ya~gOnO hedrye5l venne!< tstryordu. B it
• Saal 9'a geliyor. Binba'lmn Kjevik Havalimam'na Inhesap makinasl ml alsaydl acaba? Yoksa kUl;t1k bir seyahat radmeslne bir ~ey kalmadt. Hem nasllsa bill afln siiranen fllan
yosu mu? Evel. eve!. Radyo ftOk iyi fikirdi.
Eleklrikli aleller satan dOkkAna geldiginde burada da cama dUldulamazlar.
- YI ~a rpl ..cakolursak?
bir zarf yapl~lmlmt~ oldugunu gOrdO.. Zarftn Ozerincle 'Kaslrup
Hava l imant'~ki en .ilQifllt ~OkkAn eliyle Binba~1 Albert ~nag '
• Slladan bir arabayla ~rpl~lrsak hilj:bir feY g.lmaz. Ami
diye yaztyordi. Zarfm IlYtndekl beyaz kAgtlta ~unla r yaztllydt.
bizimki gibi bir I rabayla ~Irp l~ma konusunda.••
Sevglll babaclglm. Sofi babaSlOdan aldlgl 0 cOrnert
- Evet?
ya$inO hediyesJ, FM radyolu mini. televiZ)'on I~!n sana
- i~te 0 zaman dikkatli oImamlz gerek. Blraz once ~n
tqekkOr etmeml Istedi. Itok harika bir feydi ama ote yanOtomabil1
~tigimizi gOrdOn mu?
dan bu ralnlZCI blr lynntJydl. Ancak bellrtmeliyim ki
• yrtnbJlnI bin de Soft kadar dOfk;OnOm. NOT. Heniiz gil·
• HaYI'.
oIabIlI" ln diye sllyluyorum; yiyecek !Oyler satan
- Vestfold'dablr yerde par1l: etmif duruyordu.
dUkkindl 'Ie kkfyIe slgara satan dOkklnda da noUar bel- $'I ~miizdeld turist otobUsOnO ~mek pek koIay of.
tKlbm. NOT. ·NOT. Y,~unUmde geIen paraler 350 kronu
buldu. Min televtzyonun bir bsmlOl da ben bu paralarla mayacak. Ustelik S891mlZ solumuz da orman.
- H~ sorun degil Soft. Aruk bunu senin de bilmen gerek.
......'.yeblll"m. S.vgllet_ Coldan hldiyl doIdurup Waldqrf
_ " _ i f _ H i l d e.
BOyle dedikten sonlll arabayla ormana dahp SJk
Mi'i televizyonun fiyah 985 Daninal1<a kronuydu. l<I2Inm Ii- ~ araSindan siirmeyedevam ermer.
reI<1i!Ie<iyIe oradan oraya yOOellien Allert Knag',n du)vJlanyie
5011 clerin bir netes lid!.
katj< ~,n~'Qlnda bu 1lO"el< yallll'C8 bit aynn..... 1<121 burda
8enl kOltuttun.
mtydl, deQil mijdi?
• Kortana, biz: ~li k bir duvann ~inden bile ~Iiriz.
o andan sonr. g"'9 he< yore di<kafle balanaya ~do .
Kendri ' VI' aroda _ bit casus _ de bit kukIa gtli his• Yan biz ~vremlzdekJ ft)'Ier1e karfllqbnldlglnda ~i
bot ruhlardan ba$ka bir ~y degiliz, oyle mi?
sediyo<du. roan; OZgUrlUQU ernden mi .hnoyadu yol<sa?

memI,
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- Haylr, haytf. Her feyi ters yuz etmi, oluyorsun bOyle
be, bir rna-

cIyeret. AsII ~evrem izdek i het' ~y bizim i~i n i~i
a lclan ibaret

• Bunenla nedemekisledigini bir. z eeman gerek.
• Oyleyse iyi dinIe. Ruhun su buhaflndan bile daha
-be,"
bir f ey olduguna lnanmr. Oysa
bunun tam tersidlr. Ruh, buzdan bile daha yogundur.
ger~ek

• BURU hit; dU, Onmemlftim.
- 0 halde sana bir oyJdi anlalaylm. Blr

zamanl.r me-

leklere inanmayan bir &dam vlrm',. 81r gun onnanda . g~
keserken yamn. bir meJek gelivenni,.

· Sonra?
• Blr ,Ore beraber yiiriimOifier. Sonunda adam melege
dOnup: · PekAla. Meleklerin varoldugunu kabul ediyorum.
Ama slz bizim gib! geryek degilsinlz.,· der. Melek, "Bununls
nedemek Istiyorsun1" di~e sorar. Ada"!. cevapvertr: "SI,az
once . blr kayaya geldiglmlzde ben kayaRio yanllldan
dolaf"1ak zorunda kaldlm. Sense kaya",n lelnden ~i n,

gittln. Yolu kUtOklef kapatml$b. Ben kUtUklerin Oserinden
tmnarup afIMk zorunda kaldlm. Sense kOtOk Y19lrumn
~nden ~ p ginln.· Melek bu cevaba fl'J lnr ve: ·Nasil
bOyle dersln?· der. · Demln bir batakhktan ~rken ildmiz
de slsln ~Inden yOnlyOp ~ik. COnldi her ikimiz de slsten
daha yogunUL·
• Ger~kten de oyle...
· I.. biz de bOyleylz Sofi. Ruhlar ~Ijk kapilerdan
~billrter. Ruhtan olufCln blr Jeyl ne tanklar ne de bombardlman u~aklan taMp edebilir.
- Bu ~ok Il gi~ bir dO,once.
- Birazdan RisOr'e geleeegiz ve BinbaJlmn Evi'nden yola
~Ikab daha b1r saat bile olmachl Ama canlm da ~ok fena

kahn \Oldyor.

SOndeled'den hemen Once F1ane'ye geldiklerinde yolun
solkenannda bir kafeterya g&'diUer. Adl ·Sinderella· idi. AI- ·
bertoburaya saplp arabayt ye,illildere park etli.
Kafeteryada Soft I~!derin durdugu doIabm kaPfslm
~mak lsledi ama kapt sank:i yerlne mlhlanml, Vibl
kJplrdamlyordu. Alberto da ilerde, arabada buldugu bir kaglt
barda;' kahve doldunnaya ~h"yordu. Tek yapaeagl Jey
kahve maklneslnin dOfJmesine basmaktl ama rum gOcfinO
kunanmaJda beraber bunu bafCIramlyordu.
YardJm Isteyen gOzIerte kafeleryadakl miiJlerilere bakll.
Kimse aldlOf ebneyince oyle yOksek bir sesle baglrdl ki
Soli kulaklannllukamak zorundakaldl:
• Kahve Istlyoruml
Hemen ardmdan da ne oldugunu anlaYlP bir kahkaha
patlalb:

• BIzI duyamlyortar k11 Onlann kafeteryalannda bir fe y
yiyip ~memiz oIanakslL
Tam dip" ~1I(Jnaya haztrtanlyor1ardl kI yafll bir kadtnln
yerinden kalktp kendilerine dogru geldiOmi g&'dOler.
KadmmOzerinde kJpIom'llZl bir elek, buz maviSi bir turb ve
beyaz bir bafOrtOsO vard!. Kadlmn OzerindekJ renlder de,
hallan da kafeteryadakl d1ge, kiflerden ~ok daha parlakb.
A1berto"ya geIJp:
·0 ne bl~lm bagln, oyle oglum?
- Ozur dUertm efendlm.
- Kahve Istediglnl s6y1emlflln. degil mi?
- Evelama...

- ~urada blzim de kO~Ok bir yerimlz var.
Kadmm ardmdan kafeleryadan ~lklP arkadakl bir pi"
libya girdiler. YOrOrierken:
• Buralarda yenisiniz galiba? dive sordu kachn.
• Dogrusunu saylemek gereklrse oyle, dedi Alberto.
- 6 yleysesonsuzluga hOJgeldinlz ~ocuklar l
- Ya siz?
• Ben Grimm karde,lerin masallanndan birindenim. lid
yOz ylioluyoralf891yukan. Ya . iz neredensiniz?
• Biz bir lelsele kilabindanlL Ben lelsefe ogretmenlylm,
Solide benim ogrencim.
• Kih kih. iJle bu yeni bir JeY.
Cok ~meden aga~larm arasmda bir meydana ~Ikttlar,
Elfaha hOJ, kahverengi kulObeler vaJdl. KulObelerln·
araslndakl bir bah~ede koeaman bir ale, yakllml$b ve
ate,ln etrafl pek ~ok renkli kiJilikle doluydu. Sofl bunfardan
~og unu bir baklfta tanldl: Pamuk Prenses ve Yedl caeeler,
keloglan, Sherlock Holmes, Peter Pan ve Pippi Uzun~ap...
KlrmlZl BaJhkil Klz'la KOt Kedlsi de oradaydl. Ate,ln
etraflnda adl olmayan ama tanldlk pek ~ok ba,ka karakler
de vardl: eaceler, einler, devler, cadner, melekfer ve kO~ Ok
Jeylanlar... Soti'ningozOne ge~k birnrol de ilifti.
• Ne lantana! diye yorumda bulundu Alberto.
• BU9.0n 24 Haziran da ondan. Valborg Gecesi'nden bu
yana bOyle bir araya gelmemiJlik. 0 zaman da A~
manya'daydlk. Bense ~u an yalmzca ziyarel amaclyla burdaylm, Kahve mi demiJliniz?
- Evet,10tfen.
Sofi aneak 0 zaman evlerin zencefil li ~orekler ve
Jekerden yaplima oldugunu larketti. Etraflakiler evlere
yaklaJlp istedikleri pan;alan yiyorlardl. Flnnel bir kadm da
onlann arkasmdan evleri lekrar lamir ed!y'0rdu. Soli de bir
evden bir par~a aid.. Bu Jimdiye dek yedigien lath, en gOzel
Jeydi.
Buarada kadm elinde kahveyle geldi.
• f10k le~kkfirler , dedi Alberto.
- Misafirlerimiz bunu nasli Odeyecekler bakahm?
• Odemek mi?
• Burada boIcumuzu para yerine bir oykO anlatarak
Oderiz. Sizinkl sadece bir kahvem oldugu I~in klsaclk bir
oykO anlatsamzda Dlur.
- Size insanhgln 0 inamlmaz oykOsOnO anlatmak isterdik, dedi Alberto. - Ama ne ywk ki ~ok acelemiz var. Bor·
cumuzu bir baJka zaman gelip Odeyebilir miyiz?
- Elbelle. Ama neden ~ok acelenlz var?
Alberto klsaca nereye yetiJmeye ~ah Jllkl anm anlalb.
Kadm dinlediklensoma:
• Evel, ge~klen de buralarda yeni oIdugunuz
anla" byor. Size tavsiyem bir an Once etten kemiklen olan
bu dOnyayla i1iJklyi kesmenizdir. Biller aruk buna baglmll
degiliL Biz ·gorOnmeyen insanla," grubuna dahiliL
. Biraz sonra Alberto lie Soli ·Sinderella- kafeleryaslna
,..geri donmO,ler ve lekrar kJrmlZl sPot arabaya binmiJlerdi.
Arabanm hemen yambaJmda bir anne ~oeugunu iJeliyordu.
Keslirmeden, laJlar kayalar iizerinden g~erek ~ok
~meden Ullesand'a vardllar.
Kopenhag'dan kalkan SK 876 ~~ numarali ueak 21.3S·de
Kjevik Havalimam'na indio UlfIk Kopenhag'dan kalkrnaya
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haw/amrken Binba~l g j ri~ gj~e sjnde buldugu zarll acn us,
~ jnde k ileri okumaya baslarmstt
24 Haziran 1990, Kastrup'ta u9u9 kartlnl gigeye vermekte alan Binba91Knag'a
Sevgili babaclQlm. Beni Kopenhag'da gorecegini
samms olabilirsin. Oysa benlm senin hareketlerin
uzerindekl denetimim bundan eok daha derlnlere uzamyor.
Seni nerede ciursan 01, gorebilirim ben. Cunku ben yillar,
ylllar once buyuk buyukanneme slhirf bit ayna sa l m l ~ otan
tj:ingene ailesini buldum. Onlardan bit de kristal bit kure
alden . Ve tste Or'negin su an u£akta yerine cturm us

oldugunu g6rebiliyorum. Unutrna ki fasten seatbelt " yazlSI
s6nenedek kemerlerin bagh ve koltugunun arkasr dik bit
{iekilde cturmahsm. Utj:ak havatanmktan soma koll u~unu

arkaya yatmp ~oy le bir guzel dinlenmelisin. Eve geldiginde
iyice di nlenm i~ olmanda yarar var. Lillesand'da hava
oldukea guzel olmakla beraber, sanmm slcakhk
Lubnan'daklnfn ol duk~ a allindadlr. Iyi yolculuklar! sevgiler... BuyucUier buyucusO, Aynalar Kral i ~e si ve en buyuk
lronl koruyucusu. krztn Hilde.
Albert klzgm rnr yoksa yamzca yorgun ve pes elmi~ bir
naloe mi o!duguna kararveremiyordo. Ama birden bire gulmeye
basladr. Oyle yuksek sesle gOluyordu ki yolcuar donup baknlar.
Sonra ucak havalandr.
Kendi e tmi~, kendi b ul mu ~tu ! Ama onunla Hilde arasmda
sank! onemli bir lark da vann. O. yanrzca Alberto ve Soli'ye
yapmrsf yapacaglnl. Ve onlar... Onlar yemzca bir hayal
urOnuydOler. Oysa kizr kendisini kulantyorcu.
Hilde'nin dedigi gibi yapn. Koltuqunu yatmp arkasma iyce
yastaror. Soma da kencme tevar ancak pasaport kontrolunO
geQip Kjevik Havalimanr yolcu salonuna girdiginrle geldi. Burada
kendisini gasteri yapan bir grup kar~!lad l.
Grup, Qogu Hilde'nin ya~ta rlilda ~- 1 0 ki~id en olu~ uyord u. EI:
lerindeki pankartlarda 'HOSGELDIN BABA!', ' HILDE SENI
BAH\:EDE BEKLiVOR" ve "iRONl SO ROVOR' yazlyordu.
i~in k6tlisu bavuliariOin 91kmasi0i beklemek zorunda olup
hemen bir taksiye allaylp gidememesiydi. Beklerken Hilde'nin
okur arkada~lar l elrafmda dola~lp durdugundan pankartlarl lekrar lekrar okumak durumunda kaldl. Klzlardan biri yanllla
yak l a ~l p bir gOI demeli uzaflnca yelkenleri suVa indi. Elini torbalardan birine daldlrlp g6slericilerden her birine badem ezmeli
birer cikolala verdi. Hilde'ye yalO1zca iki lane kalml ~l l . Bavullan
nihayet la~lma bandlnda g6rundugunde, yaOina gen9 bir adam
ya k!a~lp kendisinin Aynalar Kraligesi'nin emrinde olup onu Bjerkely'e gtitOrmekle gtirevlendirildigini soyledi. Bu arada
gostericiler degozden kaybol mu~la rdl.
E18 karayoluna 9lklllar. Bulun koprOlerin ve IOnel giri~leri ni n
uzerinde pankartlar aSlllydl: 'Ho9geldin baba!', ·Hilde seni bekliyor". 'Seni gorOyorum baba',
Albert Knag laksi nihayel Bjemely'deki evlerinin kaplslnda
durdugunda derin bir neles cekip, ~t6re laksi ucreli oran 100
kronlaberaber 09 kutu Carlsberg Elephanl birasl verdi.
Evin onOnde karlsl Maril kar91 1adl onu. Uzun uzun kuca k'a~lfktan soma Albertsordu:
- 0 nerede?
• iskeledeoturuyor.
Alberto He Sofi klrmlZl spor arabayla Lillesand'daki
Norv~ Ote/'in onundeki meydanda durdular. Saat ona
~eyrek vardl. Sahile ~ak lO kO~iik adalardan birinde buyOk
bir ate!i yakllml!i oldugunu gordUier. Sori:
- Bjerkely'i "!asll bulacaglz? dive sordu.
• Aramaktan ba!ika ~a re yok. Binba!ililln Evi'ndeki resmi

henrhyorsun, degil mi?
- Evet, ama acele edelim. 0 gelmeden orada olmak I...
tiyorum,
Arabayla hem kO~uk era sokaklardan hem kayallk yollerdan ge~t i l e r. Bildikleri en onemli ~y Bjerkely'nin denlz
kenenndaolduguydu.
Soli biden bagrrdl:
• i!itel [ste, bulduk!
- Sanmm oyle. Ama ne olursa olsun bOyle
bagirmamahslll.
- iyi ama nasrloIsa bizi kimse duymuyor kl...
• Sewgili Soli. Boyle uzun-bir felsefe kursundan sonra
hala boyle ~a buk ecnucrera varabilmen beni ~~lrtlyor
dogrusu.
- Ama...
- Etrafta tek bir Tirol, peri ya da orman clnl
ormadlgmdan nasil bOyle emin olabiliyorsun?
- Ah, hejnsm, OzOr dilerim.
Arabayla behee kaprsmdan g~ip evin onundeld yokuf u
~l ktl ra r . Alberto arabayl behcedekl salmcaqm yanlila park
eni. Biraz 8$aglda bir masanm uzerine O~ ki!iilik servis
ayllml!ih.
- Onu gorOyorum, dive Ilslldadl Soli. Tam rOyamdaki
gibi iskelenin ucunda oturuyor.
- Bu bahcenin sizin Yonca Sokagl'ndaki evinizin
baheesine ne kadar ~ok benzedigini goriiyor musun?
• Evet. Salrncak filan... Yar nnagidebilir miyim?
• Elbelte. Ben burada oturuyorum...
Sofi ko~ ra k iskeleye gini. Hilde'ye sarllacaktl ki bunun
verine gOzel giizel onunyaillna oturmayl tercih elti.
Hilde iskeleye bagh bir kaylgln ipiyle oynuyordu. Sol
elindede bir kaglt vardl. S,k srk saatine bakmasrndan birini
bekledigi belliydi.
Sofi onun ~ok gOzel oldugunu dii!ii.indO. Klvlrclk sapsan
sa~ li , yemye$iI gozJuydi.i. San bir yazhk elbise giymi!iti. Sofi
onu birazJorOn'e benzeni.
Hi~bir i~ yaramayacaglill bilmesine ragmen Hilde'nin
kulaglna flslldadl:
- Hilde! Benim, Sofi!
Hilde hi~ bi r tepki gostermedi.
Soli dizlerinin iizerinde dogrurup Hilde'nin kulagmm ta
i ~ine baglrdl: "Beni i!iitiyor musun Hilde? Hem kor, hem
sagn mlsln yoksa?"
Hilde gozlerini mi ayml$tl ne? Yoksa yava$ da olsa bir
sesduymu!i muydu?
Soma yana dondii. Ba!ilnl aniden saga ~ev i ri p Soli'nin
gozlerinin tai ~ine baktr, Ama bakl$lan Soli'yi gormOyor,
onu delip ge9iyordu sanki.
· 0 kadar hlZh baglrma Soli! diVe seslendi k,rmlZl arabasl/llil i~ i nden Alberto. • Tum bahgeye periler dolsun istemem dogrusu.
Birazdan derinden bir erkek sesi duydular: • Hilde!
Su OnilormaSI ve mavi beresiyle Binba!il'ydl. Bah~enin
yukarslilda duruyordu.
Hilde ayaga ' lrlaylp ona kO!itu. Salincakla krrmlzl arabani arasmda bulu$up kucakla!ihrar. Binba ~1 Hilde'yj
kucaglila ahp havadadefalarca dondu rdO,
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Hilde lskelede ofurmus babaseu bekliyordu. Kaslrup'a
vardlgl andan itibaren siirekli babasmm nerde oldugunu. ne
yaptlglOi. basma gelenleri nasrl ka~llad lgm t dii~unm O~IO . TUm
saatlerielindeki kaglda not efmisti.
Klzml~ rnlydl aeaba? Ama klZlna esrarengiz bir kitap yaZtp
soma daher ~eyin eskisi gibiolmasmr bekleyernezdi yat
Tekrar saat ee bakn. Dna ~eyrek vardr. Nerdeyse burda
cenes gerekiyordu.
Ama 0 da 091 Sofi'yi g6rdiigii riiyaslIldaki 9ibi bir ses mi
duymu~tu ne?
Aniden yanrna dOndO. Orada bir ~ey vardr, Emindi bundan.
Arna neydi?
Yoksa bu yazgecesinin bir cilvesi rniydi?
Bir kay saniye

sOresince kendisinin medyum filan

olmasmdan korktu.
• Hilde!
Oour yanma dOniip seen geldigi yOne baktl. Bebasrydr bu!
Bahtyeninyukarsmda duruyordu.
Kalklp babasma do{lru kostu. Sahncagln yanmoa bulustalar.
Bebee Hilde'yikucaglna ahp havada detalarcadondOrdO.
Hilde aglamayaba9laml9, Binba91nm da gazleridolmu9lu.
• GellY bir klz oirnusssn, Hildecigim!
• Sen degeryek bir yazarl
Hilde san elbisesinin kollanyla gozya~l anOl sildi.
• Ode~lik mi? dive sordu Hilde.
- Evet, Odei tik.
Gidip masaya oturdular. Hilde her seyden 61lCe babasmm
Kasnup'tan bu yana baemdan g~e nleri merak ediyordu.
Babasr anlattikcagOlmekten kmldllar.
- Kafeteryadakinolumu bulmadm rm yani?
• Oturup ber ~y yiyeeek halim mi vardl, seni cadi? Bu
yOzden 9imdi kamlmzil yallyor.
- Zavalhbabaclglm!
- Yoksa hindi deuydurma mlydl?
- HaY'r, haylr. Her ~ y hallr. AMem ~imdi gelirir.
Soma kitaptan, Alberto ile Soli'den bahsettiJer. Cok
QelfRleden annesi hindi ve Waldort salalaslyla bir 9i~ pembe
~ rap ve Hilde'ninkendi elJeriyle yapllgl ekmeQi gelirdi.
BabaSI Plalon'la ilgili bir ~y1er s6ylerken Hilde birden anun
sOzOnOkesti:

· Hi»...
- Nevar?
- Duymadm ml? Bir glcu11 gibi bir $ey...

-Yoo.
: Ama ben bir ~ey duyduguma eminim. Neyse. bir tarta faresiydi belki de...
Binba$mln yemege bU91amadan sOyledigi son ~ey:
- Ama felsefekursu henOz lamamen bi lm ~ degil, oldu.
- Nasll yani?
- Bu geee sana evrenden bahsedeeegim.
Yemege ba ~ larlarken :
• Hilde kucaga oluracak yail Q~li. Ama sen degil... diyerek
Albert kanslnl cekip kucagma oturttu. Bir sOre bOyle olurdu far.
. • DO$Onsene, neredeysekirk ya$mdasmartlk... dedi Albert.

Hilde babesme ko~arken Sofi gozlerinin doldugunu hissetti.
Hilde'ye hiebir zaman ul a ~ma yaca ktl!
Etten kemikten bir insan ctan Hilde'nin yerinde olmak isledi.
Hilde'yle B i nba ~1 masaya oturuduklarmda Alberto arabamn kornasml ~afdl.
Sofi yukanya baktl. Hilde de bOyle yapmarms mlydl?
Alberto'ya kOiuP arabada tekrar yamna oturdu.
• Biraz daha durup neter olduguna bakallm, dedi Alberto.
Sofi"evel" antemrnda baim l egdi.
- Agladm rrnyoksa?
Soli vinebai lnt salladl.
- Ama niye?
- Hilde ger~e k bir insan oldugu i~in ne kadar sensu...
BOyOyOp ger~ek bir kadm olaeak. Mutlaka ger~ek cccudan
daolaeak...
- Ve de tcrunlan..• Ama herieyin iki yOzOver Sofi. Felsefe kursuna baslarken de sana bunu anlalmaya
~a him lil l m .

- Ne gibi?
- Ben de senin gibi cnun sansuoldugunu dUi unuyorum.
Ama kurada yasarm ceken, oromo de ceker.
- Gercekten yaiaYlp clmek, dogru dOrOst yai amaYlp hi~
olmemekten daha iyi degil mi?
- Bizim Hilde gibi bir bayanrnu olmayaeak. Ne de
Blnbasr gibL. Ama biz de h i~ oimeyeeegiz. Ormandaki
kadmm ne dedigini hatlrltyor musun? Blz "gorunmeyen insanrar" grubuna dahiliz. Kedm kendisinin iki yuz yaimda
oldugunu da s oy lemi ~t i. Orada bin yai mdan fazla olan tipler de gOrdum...
- Belki de Hilde'nin sahip oldugu bu i eye... bu aile
hayalma ozeniyorum en ~ok .
- Senin de bir ailen var. Kedin, ku~l a n n. kaplumbagan
var•..
- Ama ben0 gerlj:ekligi terkettim.
- Hi~ de degil. Bu g er~eklig i terkeden yalOlzca Binbail.
noktaslOl koydu ve bizi artlk asia bulamayaeak.
- Geri donebileeegimizi mi soylUyorsun?
- Hem de istedigimiz kadar. Ama onee Fiane'deki "Sinderella- kafeleryasmm arkaslndaki yeni dostlanmlZl ziyaret
edeeegiz. .
Moller Knag ailes! ~i md i yemeklerine ba ~l am l~1J . Sofi bir
an it;:in bu yemegin de Yonea Sokagl'ndaki felsefi bah~e
partisine donmesinden korktu. Binbai l Marit'i dUiurur gibi
bir laklm hareketler yaplyordu. Ama haylr, lek yap1lg1
kansrm kueaglnaolurtmak olmuitu.
Arabalan onlarm yemek yedigi masanm epeyee
otesinde duruyordu. Konu ~tuklarmdan sadece bir klsml goIiyordu ara sua kulaklarma. Sofi ile Alberto bir sure olUrup
onlan ve ba h~e yi seyrettiler. Oturup uzun uzun felsefi
bahrre partisindenve onun dramatik sonundan bahsettiler.
Geeeyansma dogru masadan kalktllar. Hilde'yle babasl
sahncaga dogru geliyorlard1. Beyaz eve girmekte olan annesine elsal1ayarak:
- Sen gil yal anne! diyordu Hilde. - Bizlm babamla
konuiaeaklanmlz var.

o
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Nokturn
• Zeynep AlivE

Oaha biraz once gbgsOnde n
ooerek kollu ga yallrdlgl m ulumu
yenide n kucaqtm a aldrm . Sn trm
kanepenin arkahqma dayah, utumun arorc s.r n gogsO me yash...
Benim icin gecenin ve gOndOzOn
hie olmadlgl 0 sonsuz boslukta
yeni karanlrklar yaratarak utum,
gilgide soquyarak bedeni, oylece
durd uk. Biliyorum, kl ng rnhktan ole
kQsku n ve kon usmamakta kararh .
Belki de arnk sevmiyor. aencn.
crkarcr bin oldugu rndan emin.

Dostlugumuza

ihanel

ettim

/yOnkO. ..
GOlseren'le
ili~kimjz
suastnda yasamrmda yalr nzca bir

aksesuarmrs

gibi

davrandtm

utuma. Gerci yasantrmdakt onem
strasmm basamak lar arasrnda
gidip gelmesinden yOksOnmO:?
gorGnm Oyordu. Ama icin ic;:in
klskl ndl gtnl, bfkele nd igini seziyordum.
Bir
kauma
hava
atrtmast. 0 kadmm elde tutulmas t
arnacryla kullanlrdlglnr samyordu
-ki kuskula nnda hakh- bunu yeo
diremiyordu gururuna...

Ond aki
d egi~ ikr ig i.
daha
dogru su baskaldmyr ilk ta rkelmem .
GUlseren'le
bul u~tugumuz 0 sayl ll gOnlerde n
birindeydi. A~lk oldug um kadl na
en sevdigi pan;:aYI okumak ittin
mlzrab l vurdugumda sanmm tel·
ler,
can lan nln
islediklerini
c;:almaya
bai laml~Ja rd l .
Parmaklanm ln
bastlg.
yerlerden
ba ~ka ba ~ka sesler geliyor. 'm i',
'fa diyeze', ·Ia'. sol 'e·si· ye
kaC;:lyor,
0
ic;:li
'dOgah'
'h O seynia ~ i ran' b.~s bas gerdaniye
IInhyordu...
Ustelik
Ma nor
Usla'nln yaplml utumum duru p
dururken
boyle
burnunun
dogrusuna
gitme si
savu~tu ru lacak ya da gormezden
gelinecek bir ~ey degildi. Ancak
ben 'a ~ k ln sa rho~uyd u m' . 'ai kln
gOzO ise gertteklen kordO·...
BliyOk hata, bagl ~la nmayacak
16

hata...
Ocan a anyor simdl. Biriktirdigi
10m tepkiter i gosteriyor. Tek tek
sayryor telle nni. Gbvdesindeki delikle r bana byle geliyor ki gilgide
kapam yc r. Kemik nakrslar. notalan. serkrlan i.;:ine kililleyecek
kahn
perdele re
dbnOimek
uzere.; Mrzrabrmla tOm dokurunatanm.
oksa malenm
bc suna. Beneginin kapuanna kilit
vurrnus,
hittbir
sarkryr
ar urnsanuyc r. ya da ar nms amak
istermyor. Akor tutmuyor. sesi ses
olmaktan crktyor... aerct tumden
sessiz de degi!. Anlamsrz cacnn
gucurt uya
benzeyen
sesler
dokOlUyor zaman zaman eteklerinden yerlere. Ama 0 Kadar
gO';:sOz. isteksiz sesler ki bunlar.
kanat ';:lrplp havatanmak nerede,
bin ah'la of'Ia d O~t Okl e re Verde
kahyorlar...
Oysa cocukca davramyor. Bir·
likte yasanan onca
yoksulluktan, yalruzhktan soma ,
Ostelik de yrltan kapsayan bcyle sl
bir dostJuktan soma olacak sey
degi l... Onu harekele gec;:irmek
ic;:in harcadlgl .;:abalarsa ne yazlk
sonu.;: vermiyor. lile saallardir
ka~ lO
en ufak
yalvarmama
yu mu~ama belirtisi gostermiyor...
Mlz rabl blraklp parmaklanmla 1ek
le k okiuyorum tellerini. BOtun dil lerden ama lek b a~ lO a hic;:birinden
olan
kon u ~ma m l
yapryorum
kaC;: locl kez : " Kon u ~ benimle ,
lult en..." diyorum. "LOlt en... Sen
huseyn ia~jran. sen dOgah. neva .
Hatta
sen
kaba
buselik .
Hi';:biriniz ammsa mlyor musunuz
kimsesizligin
ic;:inde
hOngOr
hOngOr agladlgl m onca geceyi?
Beni leselJi etmeye en ftOk da sen
c;:a ll~ mlyo r muydun kaba buselik?
Nasll dOnersin srrtlO l gerdaniye?
Bu kadan haks.zhk degil mi?
Se vmi~tim GOlseren'i... Ve sizler,
a.~ l k
ama
te rkedilmi ~ .
daha

doqrusu atdatrlrms dostunuza
ozemkre oestek verrnemz gereken
bir oonemoe... Belki de bahane
anyo rdunuz yalr nzca. Evet. evet,
yatmzca bahane... Eski huyun
dep restt sevgili utum.
Inkar
etme.; "v ahsetin qag nsl " bu.
Benim de c uc aktanna sapla rup
olmemi istivordun. antadrm... Kimbilir kac ardl tt kusunun hazin sonuna
yakalanrnanu
bekleyip
durm ussun.. Kac ardlq kusu.
sana Uraia cagl ozlerru tcin de
gOcOnOn son zerreslnl de barcayarak kanal ct rparken sen bileyledin pencetenru , siv rilttin budaktanru. GOveyin i bekle r bir gelin
gibi t ~l l t l lar sacarak bekledin , budaklanndan
takthp
yanlacak
gbgOslerden
damlarken
yudumlayacaqm
klZIJ
kanm
dO~l e riyle deli diva ne... Bana numara yapmat Baskatannm rnutsuzluqu sana hep mululuk verdi
e;:OnkO!.. Degil mi? . Ancak boyle
doyu ma utasabllofqln .yatan rt u?
Hangi gOn. ah . hangi sevmclmi
paytastrn ki? Hep aCI. hep rnutsuzluk. hep inlemeydi senden
aldlglm... alacaglm... Ne yazlk ki
hie;:
anlayamadln
ben i...
Betlegimdeki son gbruntOyu Vi·
lirmemek ie;:indi lum c;:abam... Sapsari bir uqurtmayl sapsan bir pa·
patya
tarlaslndan
sapsan
gOneilerin yOzdOgO gokyuz One
ue;:urdugum film ~e ridi c;:oktan
siyah-beya za donO~ mu~ , .;:ogu
e;:izgileri
bel i rsj zle~ mi ~ ,
ka ·
ra n h k la i m l ~t l r... Ama GOlseren'in
sihirli e;:ubugu· degi~t i rive rmi~ti her
i eyi...
GOlseren,
yeniden
gOIO mseyi ~im
olmui 1u. Sak in.
doygun . yu m u~ac l k... Huzzamdan
segaha a kl ~ lmd l yani. Buselikten
kurtu lu ~umd u ,
hem
rast'a,
mahu r'a ' aC;: lll~ l mdl. . . Yataglnda
~ m ldaya n bir dere gibL..
Bir

insanla

kavgala~ lr

gib i

sOrdOrdOgum
bu
bin
dil'li
konusmaoan soma egihp utumu
biraz once aldrglm koltuktaki yerine b rrakmak icm katdrrdrglmda
' tnmnr mn..n" etti. tOm lifleriyle,
tum ruhuyla... Ikilik, dortlQk, sekizlik kor, anzah. eksik ontarca
sesin yog ruldugu bir inlemeydi.
Armut govdesi, zanqrr zanqtr titredi elimin attmda. "I uunnnr nnnn
tumnnr mn mmnn" G6gs0 . oenn .
kabma
sigmayan
bir
iQ
qsctnneoeyrntscesme devindi, gerildi, gerildi. .. Sanki yutrlacak...
Parmaklanm ta yokladtrn . "neva"
ydl bu kez ... Ama ne sans... Vaz
gOnO
nerede yse
tepe mize
deqecek kadar sarkan havayi
elektrik teneri gibi... Yasamamn
bundan boyle kendtstne haram
olduqunu
anlatmak
Istiyorou
"neva". Ayrn anda qovdeden
cmrtrya benzer sesle r geliyordu...
Iltimde dehset bir aglama iSlegi
yOkseldi, yOkseldi, koca bir yumak
oturdu bogaz lma . Oksama ya
bastadrm uturnun arorc srrnru,
goknar yuzunO . va nhs anla mastr n
istemiyordum.
Amacrm
onu
krrmak degildi... Ona Ihtiyacrrn
Onsuz
kimvardr It0nku...
sesizdim... Ka sm l ~t l soguyan bedenini. Parmak ultlarlm dan tutkumu, ozlemimi, sevgimi, aClml
aktararak sOrdOrdOm kon u~mam l :
"Sitiyorum, sen cani degilsin, oramazsln. Her bir ardllt ku ~uyla birIikle kendinin de bir parftasl
6IdO... Hep aglt yaktln ... Ya sen
sevgili
goknar?
Kendin
ultmad1ysan, ultup teselli edemediysen bile toh umlannl kanatlandlrtp
gonderdin
ardlca ,
aCISlnl birazclk hglfifletebilecegin
umuduyla...
Ustelik
aCI
Itektiginizin en bOyuk kamtl degil
mi bir uta g6vde olmak? En kaliteli plastik, kaultuk, ya da Itiftesu
veri lm i ~
en mOkemmel Itelik
govdelik edemez , gogOs olamaz
da bir ula niye ille de ladin, iIIe de
ardllt, goknar, maun gerekir?
Hepsinin
ya ~a m l
trajedidir
It0nkO... Slrtlndaki her bir dilimince
6zlem ,
ayrl hk
ya~aml ~s l nd lr
sevgili
ulum .
Sag l ~la beni... Yalva nnm... Sen
de GOlseren gibi 1 ~ l gln l alip
Itlkma beynimden...~
"Dil
lufam
aI,
gel... ..
demillin GU]Rren'e Kendislne
ve bana guvenmesiydi ondan
tek Istedigim... Ge/medl...
Bir tavernada masamlza
yak/al lp "Merhaba, larkmlzm

guhesini
benim
ifin
yazdlgmlz dan
eminim.
Ve
benim ifin okudugunuzdan..."
deyi1iyle ba11ayan g uzelUk bitt;
i1Ie...
if g ozlerimde faklVere n binbir ren k, uykulaoma do/ulan
dU1Ier... 0 yaz gecesi yap rsktsnm doktu...
kU1'ar,
ne
bu/utlar
Ne
ucu yor; ne ufurtmam setvvvor
artlk,.. Kwametin habe reisi sa m
ruzg{m bu otme n.: Bu tUn seslerin dilke1a veran 'da bu /u1tugu
ruzgar...
Ezan okunuyor... Seqah...
Gulseren'in, sesini begendigi
muezzm.; 0 gun, kucaqima
koyup basrm, bu kanepede, sonuna dek dmlemisti. Ezan btttnce
de m U l h i ~ bit istekle oudaklan
atss ates o p m u ~t O beni... A~kt r
ararruzdaki
duygu seli,
hilt
kuskum yok... A~kt l en ince
ktputrsma . klpl rtlslzhglna dek...
Arkarm dayadlg lm kanepenin
kutuphanesmdekt telefc na uzand t
elim hilt nedensiz... Telefon numaralan bellegimdeki en aydmlrk
noktalardrr. Belki iki yOzO a~k l n
numara
ezberimdedir.
Ezberledigimi bir dah unutamam
It0nkO ... Birden farkettim ki, ahizeyi tam gogsOnden sl kr slkl kavra m l ~ lm. . . AClyla gOIOmsedim...
Bililllt aillml n, benden, ka r~ l lamak
zorunda oldugum bir lalebi var,
anlamlOi ta ~ l yordu bu... Evet,
GOlseren'le
he sapla ~mak
zorundaydlmL.
Avucumu, parmaklanm dogru
Ozerinl? gelecek biltimde
ye rle~ti rdi m.
Ilk numara orta
parmaglmln altlnda: · Iki· . Soma
!;!e~ ,
iki'nin
hemen
altlnda,
Ult0ncO numara be~'i n saglOda
duruyor: "Altl" yeniden iki w ade
i~ aret parmaglmlO dokundugu numara: "Bir". Sekiz, 0lt0ncO sl ramn
ortasmda
be ~ in
altmda .
Arkasmdan yine sekiz ve ikinci
Utumdan
Slranln ba ~l : "DQrt
hicaz bir hlltkm k yOkseldi anSIZIn.
Iltimi eritecek derecede klrgln ,
mutsuz bir tInlama ama. Saplnda
gezdirdim parmaklanm l. 0 da
ne? Sedef i ~lemele r ka lkml~ ...
Oaha beleri. bir tOr intihara
y6neliyor utum: Abanoz sapl
balQlk gibi ytlmu~uyo r. .. MO th i ~ bir
pcrn ige kapllip slklca kucakladlm
utumu. Canslzdl yOrek at l~la n ve
gitgide yitiriyordu temposunu...
Olliyordu
utum...
Gozlerimin
tu~ la nn

M
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encnos can It e ki~iyo rd u . . . Buna
dayanamazdun .
Telefonu
kapadtm.
Utumun
gOQsOne
kapamp Opucukler kondu rmaya ,
bastaorm. Bir yandan srrtuu,
sapuu. burqulan m oksuyor. yalvanyo rdum: "Hayrr, yamhyc rsun...
Onu arayacaktrm ama yatruzca
6fkemi kusmak icin. Nefret edlyorum ashnda...~ Telefonu tursla
ilekledim kanepenin kol taratma.
Sonsuza dek surneuyrnm bu numarayi... Unufmahydnn sonsuza
dek...
Tamam
6zl0yordum
GOlseren'i, kahretsin... Ama tek
seceneglm vardr, onsuz bir
Gerltegimi
kayasam.;
bullenmeliydim. Gerlteg im, utum,
c;iltero, devetaba mrn ve ben yani
biz, bir bOtO nIOk... Aramrzda
baska htcblr seye yer yoktu... Sir
kez daha sevgiyle oksayip kako~ es in dek i
koltuQa
nepenin
buaktrm utumu: "Bitaz dinle n
canlm...•
c;iltero suskun yine. Uyukluyor
anlasuan.
Televizyon
kanaflarmdan
t ticbir
ses
de
cekemedi ilgimi. Btraktrm kumanda aletini. Siraz ilen kayrp
sehpanm Ozerindeki radyonun
dugmesine bastlm. KOrdili hicazkar bir semiU daldl odaya ...
c;iltero'ya seslendim, -c;iltero:;;,
ak~am olunca IOnOyorsun. Ku~
musun, tavuk mu?- Yan uykuluydu miyavlamasl: "Ama hava
Itoktan karardl. Hilt degilse benim
iltin I~ .kla n yaksan ya... BOyle karanhkla kedilerin de canl Slklll r...
"Haydi, haydi" diVe kestim onu.
·Gormen, gormemenden daha
k6tO, anlayamadln m. hala? Hem
gereklte
uykuculuguna
anyors un... Tembe l, cevaplama
geregi bile duymadl ... Ama
Ciltero
hakslzhk
ediyorum...
ya~l a nIYo r. Bir sOre soma lerkedecek beni. insanlar b a ~la nn a
bir :;;ey gelmesi halirJde besledikleri hayvanln geleceg inin tedirginligini ta ~l rlar hep. Bu evde
sanlnm ayOi duygularl Cigero
benim lltin la~IYo r. Tlpk l annem
gibi: "Ben 610nce bu ga rip adam
ne olacak? Bu dOnya ona gore
degil ItunkO; ne insanlarl, ne
e~yala rlyla!· kayglsl...
M

OevetabaOlml sulamak geldi
akllma. "Oertleri ne zevk ed i n ml~
ne de onlarslz kalabi lm i~" bir bitki
i ~te devalab anlm da... Rengi siyahla klrmlzl arasmda gidip geliyor bana gore... $ u gOn lerdeyse
hep
yalnlzca
siyah
ve
17

·dilke~averan · ...
· dilke~aYe ra n·

Siyah diycrum.
diyorum
ama
camm
S lk l ldlk~ a
sulama
ah~kanll~l ma bugOne dek dayanabilen tek -;ir;ek... Direndi.
Selki de "Ben yasarken O l mO~O m.
bu yOzden kurumam. suda

boOulmam...• suetamasmdet
Kalktrm,
sehpaya
carptr
bacaQlm. Kaval kemiQirn acun.
NaSI! oldu da yerinden oynadt ki
sehpa? Davetabam, Cicero ya da

utum

deOijtirmediyse yerini?
annem OQleden sonra
uQradlQlnda? BilinCIi de brrakrms
olabilir ya... · Aym apartmanda

Belki

otursak da

yatruz yese merm bir

tOriO kabul edemiyor•.. Sevda evlendikten sonra gOode

Oc posta

uQruyor artrk. En Onemli konusu,
"Ikimiz de yalmztz ..."
C~ero
gOrOttOyle uyenrms
clmalt.
Geldi,
bacaqtma
sOrtOnmeye baj lad,. Oksadrm
bembeyaz basrr n. Evet, bernbeyaz olmall bu yumusactk
tOylerin rengL.. Sevgi gibi, dostluk
gibi srcecik. Daha do{lrusu beyaz,
kedinin ba~ l olmah... Bir de nota
bulmak gerekse, Ozellikle "Layakl~ l r.. .
Bakttm ok~a n makta n
daha fazlaslnl istiyor yi~ero,
tlnnaltyor pa~la nmt. Kuca{ltma
ahp gO{lsOme basttrdlm. Parmaklanmla da yokladtm yiye{lin
topraQlnl, henOz nemli... Bira
i'tmek istedi canlm. yi'tero'yu
btrakttrn yere, mutfaga geytim.
Dolaptan bir bira kutusu elkarttlm.
y ieero MIa. ayagtmtn altlnda
dolamyor. Ses etmedim... Alt
gOzde votka olacaktl. Raklyla eok
benziyor votka ~i~e si. Kapagtnt
ae'p kokladlm. Tamam, votka...
Ikisini altp tekrar odaya dOndOm.
EUmdekileri sehpaya btraklp kanepeye oturdum. Ciyero steradt
kucaQl ma. Beni seviyor bu kedi...
Az degil, dOrt Ylldtr birtikteyiz.
-Peki GOlseren hie dostun oldu
mu? Yoksa sen kendini mi
kandlrdln?" sorusu taktldl usuma
bu kez. Evet, gereek en net haliyle ortada duruyordu: Geri vermerneye
prog ra m lanm l~
bir
kumar makinesiydi GOlseren.
Bense uslanmaz bir kumarbaz.
,Durmakstztn
sakladtm
GOlseren'den Ostelik. Sakladtm
kendimi,
klskans:hQlml,
gCM;:sOzIOgOmO, yalntzhglmt bilsin
istemedim.
Yantllyormuyum
yoksa? GOne~im , aytm, denizim,
bulutum
oldugunu.
sapsan
gOkyOzOm, sapsan ueurtmam, pa-
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patya tartam oldugunu biliyor
muydu yoksa? Aytrdtnda mlydt
onsuz bes parahk degeri olmayan
biri gibi duyumsadiqum kendimi?

son bulacaqrr n gordOgO mutsuzlugumu. ruhumda bir acrma
makinesi yaratrp lcine atabileceql
umudu...
Vurgulanma
butun

Telatonu bu kez qercekten kararh blcimde eektim. Arna larklt biriydim arnk. Beni uzaqtmda da
olsa a ~a gt l am astna izin vetmeyecektim bundan bOyle. Onun
kOfesi, kulla r up kullamp attlgl blr
esyasr ya da dost'u degildim,
bunu kendisine s6yleyecektim,
hemen sim di. Bir antamda da
OCO mO almarm saglayacaktt bu
atagtm. valmzca benim eccrn
degitdi aynca almacak olan, utumun 6cOydO... "Kaprlanrm annem
crsmoa sonuna dek ael1gtm tek
kadmdm.... diye adeta duyurmak
lsterceslne baqrrdn n yumruklanrm
srkarak. Evel , kendi ayak sasinden bite Orken, korkan,
Onceden haberdar ofrnaorqmda
kapryr bile kimseye acmayan,
benim gibi biri, etlgtn bir cesarette
bOtOn d O ~rn anl t klan , kinleri, intikamlan
karsrtamayr
g6ze
almrsn. Ona kavusabllmek iyin...
Ve 0... 0 inamlmaz, gereekten
inamlrnaz .

okla nmr.

DOn
aram l~t t r...

bugOn
mutlaka

i~yeri mde n
aram l ~ l lr.

Yat l~t lQ l m l d O ~ O nO yordu r.

0 gOn
tetefondaki Ofkemi, ktzglnlrQtml
kendisinden
asia
vazg6¥meyecegimin .. ilirafl gibi
algt tam t~l l r yankO... Oylesine bir
6zg0ven. Sanlralde benim yerime
yabancl bir ses duyunca de h~et
~a~ l rml~ttr.
"Santrali
baglarmtstntz?" demi~lir belki
de... Beni nerede bulmak isterse
oradaydtm yOnkOhep...
Inanml ~t lm
onun
farkll
olduguna. Ne aetma duygusu, ne
gee kalm l ~
bir romantizmi
tadlverme dOrtOsO, ne ya~a mtnda
deQ i~ikl ik yaratma arzusu olabilir
bana . geli~i ndeki neden, diyordum... Oysa bOtO n 0 kadtnlann
a~t t gt yarantn toplamtndan daha
i ~ leye n bir yara bu... Geryi aCt llydt
sesi, rol yapmtyordu eminim.
Hatts bir ara p i~ma n oldu, geri
danmek, s6zlerini geri almak istedi, pe~pe~e es'ler koydu
araya... Matematiksel hesaplar
yaplyordu belki. Belki hemeneecik
ueup gidiveren, yakalayamadlQt,
beni bir ba~ ka yoldan etkileme
olaslhgtntn kOr 1 ~ l g t . . . Belki de
bani bOlen, paryalayan, tokatlayan,
didikleyen
ve
kaylO tlmaz patlaYI ~ t n kedisinde

bancerle rimi.

ktrbaclanrm ustahkta yertestirip
basucunda birkac paket kagtt
mendille
alOma
beklemesini
onerdiqfrnde artrk lutamadt kendini. Burclanndaki beyaz bayraklar da dO~tO ... Agltyordu...
Arna emmm en fazla "nihavent"
bir
aglamaydl
bu...
yok
acrmasrzor
belki.
"Brrak
g 6zya ~la rtm
silah gibi kullanm ayr.;
DOrOstol..."
diye
baglrmam... Kapatmadt ama. Bir
cm rtr oldu yalntzea. Burnunu
((ekti. KOskOn bir ((ocuQunki gibi
bOktO mutlaka alt du daqtr u. Sonra
bir cakmaqm 'en' enst. .. Ahizeyi
aQzlOdan uzaklastrrmadan savurduqu
duman
sanki
kilometrelerce g6g0 qectrlp yOzOme
dolandt. Hayrr. nihaventten cok
hicazdt; ezik, cektnqen, ptsman,
utanc
lcoo e.;
Korkuyordu
GOlseren, anlatnm, benim kadar
korkuyordu... Herkesi aynt anda
yitirmekten, uykuya dalacakken
dileyecek ditek bulamamaklan;
tlpkt nehir klYlsmda eepleri
ta~la rla dolu kalakatkam duygusu... G6zlerim ate~ ate~
yantyordu...
Beynime bir banI gibi kazlnan
o kon u~mad aki bOtOn s6zcOkler.
imler, suskunluklar, es'fer Oy
gOndOr
durmakslzln
"~ra k k._
~rakk .. ~ rakk k. ~ra k kk k- d6vOyor
tOm varllglmt. Topraklanml yitiriyorum, kaylyorum kendimden
uzaklara. Solugum ciQerterimde
tutuklamyor. Ne h i ~b i r i~a ret vermeyen bir sessizlik ne de
aglamasmdan, yalvarmasmdan
asia etkilenmeyecegimi hayklran
bir kOskOnlOk hali bu: "Bunea zamandtr biz hi y iki ki9i kala m a m t ~ t n
trajik pandomimi...
Onu, kutsalllgtm saydlgtm kadlO t,
aylar boyunca kocasmln. oglunun
dt9tnda bir ba~ka erkekle daha
payl a ~tt glml nasll far1<:edemedim
peki? SOylemeseydi bOylece
sOrOp gidecekti demek? Yoksa
bazl ~eyleri garmek istemedim
mi, g6rmezden mi geldim bilerek,
kaslth, taammOden, planlt olarak
ka'ttlm ml gen;:eklerden? Hiybir
~eyde n emin degilim artlk...
-Di~ fJrfam al... gef... Kendine
guven ve bana... - demi~tim... Gelmedi.

"Anla ne otur... Senden Once de ranllQtn ve aydlnllQ ln olmadlOI bir
dOnyaya a h~ lh yo r ama sevdiOlm
0 ... Kredi kartrm.; Ama
Steak/ad' igerisi...
bugOne dek bana senin dav- kacmm 1 ~ ltmadl O I bir geleceQl
nasu dO"Onebilirim1 KaranhOlm
TeJefon
yaOlmda
au- randlQIO gibi davranan baska onunla aydlnlamyordu !tanka...
kimse
olmadt...•
ruyor...K/$k/rtlcl ve masum.•.
Artlk her ~ey gentekten zifirl... Va
Bir d i~ i OrOmcek gibi aQ10 1be- fotoQraflna
dokunmak.
parVantilat6ni 9all$tlrsam ml ?
denime dolamaya ba~JadlQlmn maklanml yfJzOnde gezdirdiQimde
Telefon...
larklOdaydlm
aneak
ka- ya~d lQ lm slcakhO' ya"atamlyor
patemamrstnn
telefonu... asia...
Bira barda~ml d ikip iftim so$a~lOl lk. censer. d O~ kmkllQI.
nunadek...
Teleton e;.ahyor. Daha erken.
Ofke. p ~manl l k. acrma.; KarOsl katfa 'pat pat' klifOk makan~lktl duygulanm... Buselikti Ahizeyi aQzlma dayayip bek·
Iryorum. 0. Aman AllahuTl. 0 ...
ad/mJarla kO}3n biri... ArdtncJan
klyll an dota~t lQlm deniz. 0
·Geldim.... diyor. Derinden bir inkahlcahalar .
konu!1uyortlu dunnakslzln...
leme geliyor, utum bu. Kolu
Tefefon yammda..•
o gOoden beri .beynimde yukan 1avana do{lru uzuyor. Sapl
Hay" . onu arayamam... Yap- aQlayan inleyen sesi ama tee atb atacak... Burgutan ge~iyor
aym cOmleyi yinetiyor, son iyice. Saplndaki nakl ~r kalt(Jyor.
mamaflyrm bunu ...
eumlesini: "Bu kentin bir yerinde Cit;ero kueaOlma sl~Yor. iyice
Telefon... dUfUYOr... yammda...
binikte oldu{lumuz zaman dl~ lnda yaylhyor.
ku lak lan m
dikiyor,
Onu ~i l . . . Benl aramasuu da beni d O~nen. OZleyen. benim kuyruOu serttesiyor. 0, "Geldim·
saglayacak bir ~y yapa bilirim de yaklOlllda olmak istediQim bir diyOr, ·A~Ql daYl m. ... Fulaylp
belki...
Yeniden
ele erkeQin var1IQlm bileyim... Kesme kalklyorum yerimden. yiQero
tuhyor. BacaQlma sannyoe. Aym
bu ipi...•
g~;rdiOj mde n . atyon krizine tudevetabaOlmln
soluk
tulm~ biri gibi onun knzine tuKadehime biraz daha votka, area
tuldugumdan
keslnlikle
emin
yanan
sigaramdan
yaktlQlm al l~ve ri~indeki hilianmayl hisBiliyOrum
yapolmah... lste 0 za man kusmahylm
hOzzam bir sigara daha.; Tek sediyorum.
butOn Ofkemi.. . Oeom yerd e kaleksik utum. Etverseydi, ona raklanmn yOlO tomur tomur ter ..
mamah...
sorup. ona sOyleyip, onunla ·A~Ql da ki kul0beden anyorum .
Sir dakika sonra yamndaYlm .
Teleloo...
Elimi
yeniden aQlayabilseydim... Sunm dOn m O~ ·$a~kmIlO l m bosuna gidiyor: · Iyi
ye r1e~t j rd i m
numaratarm yetrycr. Sanki hiCbir zaman cost ettim rni?" diye soruyor bu kez souzerine..• Tu~la dl m ... Caldl. .. Pek o larnarrusrz onunla da... Ben rulanOOan kurtulmu!1 en gOlen selaten hep ya' m z ml ~ l m ...
((ok gOzel 801ml, a n'lml la rkma
siyle. ·Cat.... ediyor, uzayan, uzavararak ya da varmayarak beC ~ero yamma klvnldl. Bir
yan, incelen, incelen. e rg inre ~e n ...
nimle payla~m l ~ bir 'alo', C~ektri
elimle kulaklanmn arkaslnl, en- Eminim kaba dOgah bu... Bam
Sem ih'in 'alo' su...
sesini ok~uyoru m. Nasll mutlu, tali... Ve binlerce rengarenk ses
sevgime blraklyor keOOisini.
Once soru i~a retle rine dOnOp
'Ala' (Son iki aydlr slk duyduQu
sesimi tanldl artlk...) Iyi ak~m la r .
saatimin camlnl kaldlrdlm. sonra 0 soru i!18retlerini kendi beEvet... GOI isliyorum yine...
ParmaQlmla yokladlm kadranl. yunlanm slkacak birer dOQOme
beyaz... (Yoksa MIa. t;Ozebilmis Yakla!1lk bir saat sonra "Merhaba dOn O~tO rOp canslz dOkOlfJyor yerSir
glClrtl
geliyor
deQil miyim a~lk oldu~um kadlOl?
sevgilim, ~i'teQi aldlm..: diyecek. lere...
k;
ri~le
rinde
n
,
bir
hangann
kaYoksa bir zehirli ~;~ek yaftaslm
susacaQlm onun hangi sOzleri
yap l ~l lnnakta hakslzhk ml ettim
beklediQini bilerek... Selki kasel p~~lan kapanlyor gibi kapamyor
ona? Tam tersine yabani otlar dinletmeye kalkacak: "Mihrablm glbl kapamyor utumun delikleri.
· Iyi
ettim
mi?·
ortaslOda rastlantlyla boy ve rmi~
diyerek sana yOz vurdum.... Iyiee soruyor,
GOzlerimclen
ya!1lar
sOzOliiyo
r,
alt
yediveren gOIO mO o? Nasll da
ku~kulanacak sonra. Yeniden
mutluydu kollarlmda? Pembeydi
konuimaya endi!1eli ba~la yacak . e ~ik oynuyor yerinden. Burgular
sa rma~ l kt l ,
turul19tu,
hem
Duraklaya,
heceler,
harller tek tek kopartlyol1ar kendilerini.
'Saba'ydl hem Rasftl'... KulaQlna
arasillda taklla taklta... Bense. C~ero sokak kaplslnl tl rmallyor.
mlnldaOOIQlm a~k sOzeOklerince.
·Merhaba $engOI.... diyeceQim. ~ekip gi1mek istiyor bu evden. De·
masumdu... sa~ lan m usul usul GOlseren deQil $8ngOIL. Scm vetabammln yapraklan dantel gibi
o~rken, parmaQlm haritaslOl
altlO sandlQlm kadlOaydl tOm oyuk oyuk oluyor. Ama sapsan bir
papatya
tarlalanna
~Ikartlrken yOzunDn. gel'\iekten
guzel duygulanm... Sen kaplama Ulturtma,
yalmzca benimdi biliyorum... 0
bile deQilsin. TlmaQlmla kazldlke;.a gOIOmseyerek yukandan, sapsan
gOn telefonda nasll da titriyordu
adi bir metal !tlklyor altlndan, g6kyOzOnde kuyruQunu salhyor...
sesi. aCI ~ekiyordu ya~mlOOa bir anlamlyla tepeleme yOkleyerek Ipi elimde, pe~i Slra ko~uyoru m
Parmaklanmda
ba~kaSI
daha
olduQunu
sOzcOklerimi. Ama onu sevmeyi sapsan...
Ylldlzlar.
yeni
aylar...
"Evet, iyi
a'tlklarken. ·sevmiyorum onu.
sGrdGremeden, 'belki geUr. h~
Sen safhQlmslO , sIQlnaQl mslO...• deQilse telefonla .arar' umuduyla ettin camm, iyi ejtin...• YOreQim
derken telefonun
Otelerinden
mis kokulu bahar gOnlerinde bile kesinlikle en DUGAH tlnllyor...•
uzanlp ellerime gOzya ~la nyta su- kendimi sevi~le eve kilit1emeden,
lanm l ~ OpfJeOkler kondururken
!1u aOOa beni dO~DnOyordu r
~endi. . . Sonra batOn ruhuyla
Omidini
ta!1lyamadan,
nasll
gOvdemin ~i ne, kendimi ooda ya ~ n m? I ~ IQI gOrmemeye, ka-

Telefon yammda duruyor...

vanf

°

kaybedecO\lim kada. ~me ge<;ip,
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Rep Muzik Yeni Ostun Irkm SozcUlugunu Yaplyor
• George Joey KRUPEY • JIm REDDEN
C;:eviren

: Asu OilMEN

Radikal blr orgiit otan "lslem Cemaali-, beyaz Irkm kcrkunt; bir klyametle yak olacaglnl i1erl suruyor. Bu savaf
vlghklan, sabahtan akfama kadar biitun dunyada duo

yuluyor. Tabil radyo kanallan ve rep mOziginl yapan en hlZh
gruplarm araclliglyla.

Teksas polisinin gOlden ~I kardlgl vO rOmO~ cesedin ne ba~ . ,
. ne de ellen vardl. Houston sehrinde taksi ~f0r10g0 yapan bir
zerci olan Raymond Wanlington, 1985 Ylb Kasun aYIOln sonlanna dogru llld Orii lmO~lij. Polis gorevlileri. Wattligton'un eesedini aneak 12. $ubaI1986'da buldular.
FBI'ya gore, Wanlington cinayelinde iki bas saruk Islam
cemeatl O1gOIO'oOo iryttleriydL Vine FBI'ya gOre Vine Wan·
lingleR, islam Cemaatl OrgOlii'nOn yonelimiyle bir anlaimazlrk
iyinde olan 6rgOI Oyesi bir mamdi.
MOs!Omanhk, Amerika Birl e~ik Devletleri'nde en biiyiik tuzla
din. Yakla~lk liy ya da dOlt milyon Amerikall, kendilerin;
mOslOman olarak tarumhyor Bu miislOmanlann hemen hemen
iJyle bim de zercter olu~luf1Jyor. l~le bu nsanlann yakla~l k
oo:1a biri kadan , yani 100binita 4Qb.n arasmda bir grup, Islam
Cemaati diye bilinen radikaJ Islam Orgiiw'nliniiyesi.
geli~n

islam Cemaati, Amerika Bi rte~ik DevieUeri'ndeki en etkili
zenci OrgOtU olabilir. au Orgill, esas olarak zencilere siyah
olmanm gurur verici bi~ey oldugunu ve siyah insanlarln kendilerine Y.elerli olabileceQini savunuyor. Bu arada da siyahlar
arasmdakl Onlu ki~ilert , Omegin eski aglr sikle.t boks
~~m piyonla n Oi bu propagandaya aiel ediyor. Cemaalin
ogrelileri, geni~ k~lele rin ;zledigi ben lilmlerde nadesini buldu.
AYIlI polilik mesaj, seperstar diye bilinen rep qruplarmm da ~l
sOzlerine yansiyor.
Islam Cemaal i, esas oIarak iki llfgGt lidernin d~ ncelerinin
olu~IU . Jamaica do{Iumtu Marcus Garvey,
kurdugu Uluslarar.sl Zencileri GeIi~lirme Demegl'nde tum
zeociJerin Afrika'ya dOnmesini ve burada bOyiik bir imparalortuk
kurmasmr Oneriyordu. Ole yandan vine Amerikalt bir zenci olan
Noble Drew Ali, krsmen Islam ogrelilerine dayanarak Magrip
Bilim Tapmagl adll bir Orgul kurmu~lu . OrgiitUn amacr, dO~ O~
olan insanllgl kurtarmaktr. Tabli Drew AIi'nin °dO, mO, insanllgl' zercilerden oru~ uyordu.
birle~mesiyle

BuOrgOtyerin (fah¥Oalarry!a ilgilenen bilimadaml Peter lamborn Wilson'a gOre, Islam Cemaati OrgOiOnOW. Fard adlr Rus
aSllll birSuriyeli kurdu. Farerln keodisinin de Islam elkisi altlnda
olan bir larikati vardr ve bu larikat -mavi 90ztO ~yta nlar- a

Spike Lee' nin 1992 yllinda
(fektigi Malcolm X adll lilminde gOslerildi~i gibi, Islam Cemaati ~
siyah ayn mcl h~1 savunuyor. Ama
bir yandan da biiyiik ~ehirlerin :.
milyonlarca sakinleri iyin bOyOk bir umul kaYl)a~1 olu~luruyor. v .
USA Today , Islam Cemaall'ni
Amerika'da uyu~turucu ticaretini ./ "':
Onleyecek ve gecekoodulan Ie- mizleyecek nadir cXgOllerden biri ? / /
oIarak laOimflyor. liin bu yiizu
",.do{lru olab~ir. Ama bir de Obur
///;/L
yUzii var. Bu ayldan San Fran·
:..
H
I .,r
, H 1! 1of:isco saVCISIOIn 1993 ylllOda
Islam Cemaali Orgliwne H~in
olarak yaYlmladlgl FBI ra]'(?runa
bakm;ak gerekiyor. 33 sayt~hk bu
( I
\
rafor Islam Cemaali 6rguwneciA
nayet. . cinayele le~, cinavel ~m ek uzere komplo yapmak, kokan sa!ICth~l , yasalara
aykm olarak yabancl Qlkelerle ~ r~""'K~_
iI~i1e rinde bulunmak, kredi kartl
sahlekarltgl, lehdit, sahle kimlik
kullanmak, vergl kacakClhQI ve
siyasl hedeflere ula~ak uzere _
~iddet eylemlerinde bulunmak -lil u~irasyon: Godfrey Daniels
gibi sU<,:lamalar getiriyordu.
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kalll ~lklyor ve Afrika ~e Asya vatandaslanom uslDnlOQOnOsavunuyordu. Fard. kendi tarlcatma Oyeler kazanabilmek il;in slk
sikDrew AIi'nin tapma~lna ziyaretlerde bulunuyOfdu.
Amerika'daki slyali muslUmanlar kitabmm yazan olan
Ene Uncoln, Fard'in hayaMI efrafuca ele allyor. L1ncoln'e
gOre Fard, ilk kez 1930 Yllfarmda Detroit ~ehrinde siyahlann
ya~dlOt bir mahallede spcnacr olarak onaya C1klyor. Fard,
esas olarak ipek giysiler satryor.
M ii~lerilerine santOI g ~i le rin Afrika'da ve Ortadogu'da

ya~yan soyda~annm giydjOi giysiler oId~unu sOylOyor ve bu
~kilde senstan ~ yiikseliyor. fard'm mO~lerileri arasn"lda

birCOk ki!ii, kOlelikten Oncekl get;rn~le ri konusunda bilgi almak
iCirl can atrnaya ba~lr yor. Bunun Ozerine Fardda, sal l~ yaptlgl
mahallelerde toplanillar dOzenlemeye bashyor.

Fard. bu toplannlarda bUlOn zencilerin esas olarak
mOslOman olmasr gerektigini belirtiyor. Ayrlca gunde be~ vakil
namaz kllmalanm, domuz yemekten kaenmalanm ve lUlUn ve
alkol dahil 10m uyusturuculardan uzak durmatanm OQOIIOyor.
Bunun yamSlra zencilerin ' mavl gOzlU feytanlar" olan beyazlardan 10mOyle ayn yasamalanm sOylOyor.

1926 Yllinda Los Angeles polisi tarahndan /te kilm~ bir
fOIOOraflna baklldlQlIlda Fard, ~lk renk lenli, koyu siyah sar;h
ama kesinlikle bir beyaz gOrOnOmOnde ortaya /tlk1yor. Yani
tamyanlarlndan COOu onu bir Arap'a ya da Ispanyofa benzeliyor.
Fard, doOanm kenidisine verdigi bu Ozellilderle misyonunu da
bagda~h rmamn biryorunu buluyor. En bliy:ikmOridi olan EliJah
Poole'le kendisinin Allah oldugunu ve siyahtarla beyazlar
araslncla farKedilmeden dola~bilmek i'tin melez olarak ortaya
/tlldlgml iddia ediyor.
Malcolm X'in 0I0mOyie ilgili bir knap yazan Kart Evanl,
kitablnda Fard'm beyaz bir Yeni Zellanda'hmn, Hawaii doOumlu
ogluoldugunu iddia ediyof.
G~ igi nde ufak /t8pta gangsterlik yapan ve kal,:ak ilfki ve
aroin sall~lna bula~n Fard, 1926'yla 1929 araslnda San Quentin hapisanesinde yatlyor. I~te bu arada Noble Drew Ali'nin
Magrip Billm Tapmagl ile i1~kiye giriyor. Ali OIdOklen sonra
Fard, Ali'nin tarattarlanna kendisinin yeniden dunyaya g elm i~
alan AU oIduQunu inandlrmaya /t8h~lyor lakal bonu ba$8ramlyor
ve Detroife /tekiliyor.

Vine Evanz'm yazdlgl kitaba gOre Fard, mOridrerine kerldilerinin hesapta unutulm u~ olan AraPlf8 isimleril)i buluyor ve
bunun ilfin de adam ba~lna 10 dolar allyordu. OzeUikre peygamberin adt olan Muhammed de r;ok ser;kin k~~ere Ozel fiyatlarla sallityordu. Fard, zencilerin Ameri'dan kendilerine uy.
gulanan hakslzllga eninde sonunda klyamelin koparak, beyaz
IrKln yeryOzOnden silinecegini iler sOrOyordu.
Yine Evanz'm kilablna gOre 1931 ylltmn Ka~l m aymda Del·
roilAllah Taplnagl (OzgOn ISlamCemaali TaplnaQI),mn bir Oyesi
alan Robert Karriem, a rkada~anndan birini, oturma odaslnda
kurdugu bir sunak Ozerinde OldOrdO. Karriem, poIisleki sor·
gusunda arKada~m l kenidi -Tann- Ian alan Fard ve GuJam Ali
(Elijah Muhammed'intakma adl) ~in kuman elti9ini sOyledi.
Karriem, Ilsan kurban elme fikrini Fard'm MOslOmanltgm
Gizli Ayini adll bro~urOnden alml~ll . GOzaltlna aitnan Fard, Kar·
riem'irl kendisinin bir mOridi oldugunu kabul elli. Bununla birlikte
polis, Fard'l DelronSlnt rlan dl ~ma /tlkardl.
Fard'in yoklugu strasmda Elija Muhammed, _Islam Cemaali'niny6neliminiWmOyie elegeftirdi. Fard'm ogrelilerine kerl-

dilerininkini ekledi. Amerika'daki Zencilere Teblig adb
kijabmda Elija Muhammed, beyaz nkm -Ana U~a k - ya da
"Ana Tekertek" adlt dev bir uean daire taraurdan yok edilecegini belirliyordu. Bu uean daire. Elijah Muhammed'e gore
1929 Ylltnda Napon oeoten bir adada zerci bilim adamlan
taraltndan urelilmi~li. Ana U/t8k, en kahtef Aysa /teliginden
ya pl l m l~ll ve /tapl birbucuk kilometreydi.
Ana U~ak aynca, arev ve zehirli gaz saran 1500 lane kur;uk
ur;an dairenin de ana iissOydii. BOlOn bu kiir;iik ucan daireleri,
Arnerika'ya saldmp beyaz nOfusu yok etmek uzere egihl mi~ zencer y6neliyordu. Elijah Muhammed'e gore, ilk sadmdan sonra
Amerika 390 yll boyunca alev alev yanacak, sonra da 610 yll
iljersinde soguvacaktL Yani bin yllltk bir sOre<; sOzkonusuydu.

Elijah Muhammed,Ana Uyak'in varllglnt ar;lklamayla
kalrmyor, Tevrat'ta ad! ge<;en Yakup'uda, ani binyll Once beyaz
Irkl yaratan sahtekar bir siyah bitim adarm olarak ilan ediyordu.
Islam Cemaati orgOliinOn ioarustanna gore, 0 zaman var alan
insanlar sadece ozgOn siyahi Asyall nsanardr ve baskentleri
Mekke'ydi. Burada y6nelici durumunda olan Sabaz kabilesi
bugOnkO Amerikalt zencilerin atalanydr, Koca kalall Yakup,
Sabaz kabilesine isyan elli ve sonunda 6999 tarananyla birlikte
Patmos acasma sOrOldu. Bu adada da $abaz kabilesinden inlikamalmak il;in beyaz insanlarl yaranl.
Yakup, derisinin rengi biraz daha ar;lk siyah olan zenci
r;ocuklartn daha kolO ruhlu alma egilimi goslerdiklerini lesbil
elm i~ti. Buna dayanarak, her iki yOzYllda bir ozgOn siyahi Asyall
tOruMen daha ar;lk siyah renkli IOrler elde elmeye ba~l adl . Sonunda amaClna ula~tt. Beyaz lenli, san sar;lt, mavi g6zl0
~ytanla n yarant.
Insanltkla ilgisi olmayan bu beyaz yaratlklar, Kafkas
daglartntn agar;lannda vemagaralannda ya~lyo rla r, Oslelik hayvanlaila bile /tittle~erek daha da dejeoere duruma geliyorlardL
Sonunda Musaadllbir zero, bunlan va~1 ortammdan /tlkarllp
uyga rla ~ll rmak uzere gOnderildi. Sonunda bu zaylf beyazlar,
yan u yga rla¥l'll ~ bir duruma geldiler ve efendilerine isyan edip,
siyahi Asya uygarllglOl devirdiler. Sonur; 'olarak $ebaz kabilesinden milyonlarca insan kOle haline geldi.
IslamCemaali ogrelilerine gOre Allah, bunlann olmaslna izin
verdi. COnkO OzgOn Asyah siyah nsanlann ~ledi k leri
gOnahlardan bl kml~ll. Allah'ln iznine gore beyaz ~ytan lann
OSIOnlOgO1914 ylltna kadar sOrecekli. Ondan soma iki Irk biro
biriyle sava¥Jlaya ba~layacak ve klyamel denilecek bo son
sava~, Kuzey Arnerika'Oln va~ topraklartnda 70 yll boyunca
sUrecekli. I~le Islam Cemaali'nin gorO~lerine gOre, eski kaylp
siyah adamt kendine getirmek Ozere Allah, W. Fard'in kimliginde
dOnyaya ge'mi~li. Bu da klyamelin ba~ladlg lnm en bOyOk
i~ reliydi.

Rep mOzik plaklan yapan Del Jam adlt ~irkelin eski genel
mOdOrO Bill Stephney, ~Ie sOjIOyor:
-ihtilal pazartanacaktlr,Bugiin, 1stam Cemaali'nin ogrelileri milyonlarca mOride
popOler rep toptaluklannln mOziCi araclyla u la~IY0r. Bunlann
araslnda Brand Nubain, Rakim, King Sun, X Clan, Isis,
Lakim Shabau, KRS• One gibilerini sayabiliriz.
1988 ylltnda sOperslar rep gruplarmdan Public Enemy'nio
Ingillere tumesi slraslnda grubun basm daOl ~ma nllgm l yapan
Pro!. Gnfl, Islam Cemaatinin SJyahlann uslOnlOgunOileri suren
i1keleriniar;lklayarak,lngilizbaSlnlnt ~~In ltga ugranl.
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Public Enemy oin plagl olan It Take. a Nation of MUlions
to Hold U. Back'da sik sik "J8vtan1ar" , ·sooradan alma

1984 Haziran aymda Islam Cemaati'ni lemsilen Libya'ya
giden Farrakhan, Muammer Kaddafi'yle gorO~IO. Bu
,eytanlar", ·yllanla," gibi deYlmrer kullamhyor. Bu deyimler. gorO~meden score Islam Cemaali, Libya liderinden taizsiz be~
Islam Cemaati'oio beyazlan a~ag l lamak icin kullandlgl deyimler . milyon dolarkredi akk Seklz ay soma buborcun re icin verildigi
arasmda yer ahyor. Grubun digsr ~ark lla n nda da EIi;a M~ ortaya ~I kli. FBI raporuna gOre, Farrakhan 24 !?uba11985 giinO
hammed ve Islam Cemasll'oin bugOnkO onderi LouIs Far·
Chicago'da Kaddafi'nin Islam Oemaaf Oyeleri karstsmda bir
rakhan anillyor ve "kJyamete gerl SlYJm", "klyamet konusma yapmasuu sagladl. Kaddali konusmasmda. Amerikan
hOkOmetine bas kaldrracak her siyaha bir silah vermeyi leklif erti.
ge~kle,lyor · gibi sozler yer ahyor.
Ancak Farrakhanteklili reddetti.

Tabii burada Islam camalin'den aynlarak bir hizip ousiuran
Yi1zde Be, CemaU'nin ogretilerinin de elkisi var.

Malcolm X'in Harlem Tapmagl Islam Cemaalinden kovulan
Clarence 13Xtarallndan kurulan YOzde Be~ Cemaati, IslamCemaati'oio tUm ogrelilerini kabul ediyor. Ancak, Amerikall zencilem % 8S'inin kendi g~m i~lerine ve karaklerlerine uzak
kaldlgml, bu lnsanlarm da beyaz seytanann kOleligini yapan,
~de onluk bir d6nek siyalllar taknm tarahndan gOdOtdOgOnO
iddia ediyor. Geri kalan yOzde bes zenciler lse, mOcahitreri
o lu~tu ruyor. Bunlar dOOruyu bilen ve ~og unlug u kurtarmaya
~h ~n kutsal savascuar.
YOzde

Be~

cemaali'nin uyeleri, domuz yeme yasaqmm

d l~lnda Islam Cemaati'nin tOm kurallanm reddediyorlar. Rep

grubu Brand Nubian'ln Oyelerinden Lord Jamar
sOrdOriiyor.

~yle

Erlesi YII Vine FBi raporlanna gore, Farrakhan Libya'ya gitti
ve ihtilalcifer kar~lslnda bir konusma yapn. Bu arada da Philadelphia kOkenli bi~ siyah cete olan Ei Rukn Oyelerini Kaddafi'yle lanl~tl rdl. 23 Kasun 1987'de. bes EI Rukn Oyesi, Libya
hOkOmeli adma ABO aleyhine teronst giri~irnlerde bulunmaklan
mahkum edildiler.
1989 Ekim'nde Farrakhan, Washinton'da bir basm loplaeus dOzenleyerek 21 EylOI 1985'de kendisine gelen bir vahyi
a~lk ladl. Bu basin tcptannsmm metni daha soma °Ouyuru: ABO
HOkOmetine Son Uyan' ba~hgl altmda bir bro~ur ofarak
yayimlandr. Burada Farrakhan. Ana Ucak'm nasrl ahndlglOi ve
Elijah Muhammed'den kendisine nasrl bir teblig ileti1diQini

anlanyordc.

MYuzde Be, Cemaati'nden herkes kendi evreninin tek
yonetlclsldlr, Kendi evreninlzin tannsl lsenlz, kurallan kendiniz koyarsmlz. M

Farrakhanm iodiasma pore. kendisi kOyuk bir Meksika kasabasmm yamndaki bir daga g5IUn)lmu~, orada bir ucan daire
kendisini ahp Ana U~k'a gOIO rmu~IO . Farrakhan, uyaglO i~inde
bir odaya gi rmi~ ve bir hoparlorden Elijah Muhammed'in sesini
duymu~lu. Elijah Muhammed §tyle konu~mu~tu:

Clarence 13X'in 1969'da 61mesinden sonra VOzde Be ~ cemaati'nin uyeleri Onder olarak eski kemancl ve kalipso ~arklcls l
Louis Farrakhan'a dOndOler. !?arklc1hk yapllgl donemde,
MbOyOcOMlakabtyla aOilan Farrakhan "Beyaz adamm cennen,
slyah adamm cehennemldirMadh bir ~rkl da yapm l~t1.

" B a~a n Reagan, kurmay ba ~kanianyla bir topiant1 yaparak sava,a karar verdi. Washington'da bir baSin topiantisl
yapmam, bu planlanm a{:lklamam ve bilginin benim
taraflmdan sana Ana U{:ak'ta verildigini soylemenl istiyorum-
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Ey gelinlik f agma ermi~ ge nf k,zlarm titrek

~ yiirekli babala,,; belki bir A Y~ar baragm,
~

degilse bile, sIradan bir Anadolu Wrkiisiinii
yarmadan okuyabildiginden emin
~ olmad,gmlz hi fbir delibnllra yavrunuzu
x emanet etmeyiniz.
~ Ve ey alenen pilava ka~,k
~ saplayacak kertede gemi
1: aZlya alml~ kOfak erlerin
~ bahtirar babala,,;
~ evladlnlza layik goriip
1: evinize gelin diye
~ getirdig;n;z hammefendinin
l: belki bir r ozgat Siirmelis;
~ degilse bile, sIradan bir
~ krnahavasrn, ka~-gjjz
x yarmadan okuyabildigine
~ kani olmadl8,mz hirbir
~ giize/~ kor y;gid;niz; kurban
'S. etmeyiniz!
1: ka~.gjjz
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Bu vahiy ile ilgili olafak 1990 ylhnda bir rOpOrtaj veren Farrakhan, Libya'OIn OSldOzey yoneticileriyle bir loplanll yapllglnl
ve bilgiyi kendilerine aktardlgrm belirtti. Farrakhan'a gore, ABO
hOkOmeti birkali ay soma Ubya'ya saldlrarak, kendisine verilen
bilginin dogrulugunu ortaya koydu.
Brand Nubian grubu In God We Trust adll paryalannda,
mahallenin kan iyinde yOzdOgOnden ve beyaz ,eylaOin uygarh91010 yamura gomOldOgOndensozediyorlar.
Spin adh dergi, bir ba~ka rep grubunun Pure Poverty adh
paryaslnl beyaz dinleyicilerine "bu par{:ayia gaz odasma gidebilirsiniz· diye tanillyor.
1991 Ylhnda aiM plak alan rep sanatylsl lce Cube, albOmOn
kapagmdaki lolografta. Islam Cemaali'nin gazelesini okurken
gosteriliyor.
Ole yandan, bir beyaz rerx:i olan Serch; Yuzde Be, Ceo
maali'ni onayladlglOl §tylea{:lkltyor;
"OstOn Irk siyahiardlr. Nasli ki bir master teyibinlz var
ise ve digerierinin hepsj onun kopyaslysa, bunu da 0
~kiide anlamak gerekir. Ilk insan siyahtl, noicta, konu,ma
bitmi~tir, Kimsebununaksini ispatedemez. "
Burada ufak bir aymaz var. Bunlan sayleyen $erch. beyaz
olmaslOin yam Sira Osle1ik bir yahudi. Bu durumda klyamet
geryel<ten kopacak demeklir.

•

Necdet Levent
(Ya~aml ve BagdarhM *

NECDET LEVENT iN YA$ AMI

Eczacr SOleyman ~e vket Bey ue e,l Nazmiye
Harum'm ogullanndan ibrahi m Needet, 1340 (26
Arallk 1923) yrhnda Izmir'in Alsancak semtinde
dogdu. SOleyman $evket Bey ve aile si, ibrahim
Necdet'in ooqurnunoan Once, Selanik kentmin
" Kule Kahvele ri" semtinde yasrycrtardt. Birinei
Danya Savasrnm ba$1ayacagl gOnlerde, Izmir'e
venestser. Izmir'in v unantnar 'dan kurtanll$l ve 29
Ekim 1923 gOnO TOrkiye Cumhuriyeti'nin nam, toplumumuzu <:ok sevdindirmisti. Bu guzel olaym bir hediyesi de Nazmiye Har um'm iki ay soma [brahlm
Necdet'i dOnyaya geli rmesi oldu.

1928 yumda. Mugla'da ewelee mutasarnf (Tanzlmat'tan soma bir sancaam en bClyOk idare amiri)

gorevinde bulunan arrc asmm isteQi Ozerine aitece
Aydm'a yerlestiler. Sir YII sonra anneleri Nazmiye
Har um vefat etti.
Ibrahim
Necdetln
kOgle
kfiyOk
yasta
tamsrnasmda ailesinin bOyOk bir roro vardl. Kendisi
bu konudaki gO rQ ~ le ri nj ~oyle oite getirir:
Evimizde agabeylerim, ablalanm kalabahktlk.
Suyu k ablam etini kaybettigi itrin plyanosu ve
udu i1e bizde id i. Sunlara babamm ne zaman
satin aldlgml bilemedigim gr amafon u ve kUtruk
abtamm kemam da ekleninee seker, vag ve un
oluyordu.
Helvamn
mevcudumuz
tamam
kanlmasma gelinee it degl,lyordu. Kemand an
Seybold etudler, plyanodan petreYler, ud dan
" Kad ifeden Keses l" gramofondan gazeller ya da
hafif batl muzikleri biblrlne dolamyordu. Sonunda helya kanclhga ben de soyundum. Su I,
itrin oncelikle gramafonu set;tim. Sir plak vardlkl
~ahnmasl
lstegfnl
bende
tekrar
tekrar
doguruyordu. Gramofonun bana da saghkh bir
,ekUde muz lgi duyurmaslndan olacak, akortsuz
piyonaya, ~ahnmas l gu~ olan bOyuk kemana ya
da ud a tercih edlyordum . (5)
Necdet Lecent 1930 Ylhnda 7 EylOl Ilkokulu'na

I'):

qirerek basanf ~ rencili~ini , sanat uQralJllan lie blrHide sOrdOrdO. Bu okuldaki kOg derslerlne de ayn bir .
Onem ver iycrdu. KOQOQretmeni viyolonsekalar Rlza
SeQ'in bazr rrsal yaratrlan viyolonset lle O{lretmesi,
onda ~a lgl calma isteQine neden oldu. Babast
zamar un sevilen ~alg tsl olan mandoknl aldlQ lnda
suratle OQrenmeye ba~ lad l ve babasr da .onu, bir
baska kO{l O{lretmeni olan HOseyin Baymdrr dan
ders almasmt sa{lladl,
1935 yrlmda ortaokula bastayan Levent, kOQ
O{jretmeni ve aym zamanda kemancelar olan Abdullah Bey'den ders alarak, ikinei 9alglS[m gel19
yasta tamma ursan buldu. Bu durumun do{lal sonucu clarak sanatcr daha cocuk yasta U S K'nOn
ezellikle Klasik ve Romanlik donemlerlne iIi ~kin
yaratrlan temrms ve sevmisti. Ibrahi m Needet Levent'in kOQsel ge li~i mj nde bir baska Onemli elken de
o gQnlerde. Aydln'da eanh bir ku{l yesarmnm
olmaslydl.
N. Levent ortaO{lreniminin geri katamm 1938
yrlmdan baslayarak lzmlr Erkek Li sesl'nde devam
etti. Usede kOQle ilgifenen arkadastan ile bir grup
olusturdutar. Bu grupta ~o k iyi dOzeyde gitar, keman
ve mandolin catanar bulunuyordu. SunJardan Ismail
(Mumcu) Ardel ve Necdet Catalcall (6) lie Necdet
Levent bir O~Ol olusturarak dOzenli bir sekilde kO{l
cansmaianna bastaouar. Okul yonetiminin narta sonIan birlikte kOQ yapabilmeleri "fin onlara ay n lm l~
odada ve Needet Catalcall 'mn GOzelyall'daki evinde, Danela lle Pleyel'in ikilleri gibi iki keman yada iki
mandolin i~ in ikiller baQdaylp ~ala rla rd l . Aynca
KOltOr Park'm kOg yaymlannda da bu ikilleri seslendirirlerdi. Sanat910ln bu grubun Oyeleri ife elli09
Ylldl r kOQsel i1e l i ~imi halen sOrmeldedir,
Needet Levent yaz tatillerini Aydln'da g89irirdi.
Sanat9mln bu sOre iryinde kenlin kOg ya~m mda az
da olsa bir yeri vardlr. Hatta bu kentin kOg
O{lretmenlerinden Nevzat Kutbay ile Halkevi'nin
kOtOphane memuru olan piyan098lar Huse yln Say·
ka,a (7) ife beraber Halkevi'nde dintetiler verirlerdi.
Daha sonraki ylilarda ise kug ogretmeni Ihsan Onal

Dokuz ;;yl.OI Onlv. Gazel Sanatlar Fakullesi Miizik BOlumleri BOI0mu B. Abdullah Ozay 'ln Lisans bltirme, te zi· IZMIR - 1992
5): Tugrul Gogu~, ' jzmir'1iBir BaQdar Needel Levenr. M8Vi Deri nJ.ik , Izmir, Rel orm Matbaasl , 1990, yl13 ay, sy. 11· 12, yz . 43-58.6): Ismail (Mumcu) Ardel halen S"tockholm'de 'I e Necdel C3talcah Ise halen Alman ya Wesel'de doktordur. (1995 te IZI1'llr'e ye r1e~tl .)
7): Haseyin Baykara sess iz sinema dOOeminde, Izmir sinemala nnda piya no ~lml~tl r.
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da viyolonseli ire
bu

cansrnatar
a
katnrmstrr

1943/47
ylllannda
ise
belediyenin
kente
yaptlgl
eanh kOg
yaymlarmd

a Levent'in keman solotan .yahnlrdl.
Levent'in lise yrllan oa. Ozellikle kOgsel acrcen
oldukca harekelliydi. 1939 yrhnda Izmir AtatOrk Lisesi'nda felsefe Ogretmenligi yapan, getten yll yltirdigimiz, ptyanocalar ve kOg yazan Selehattln
Goktepe (8) lie tanrsr p, kOg ttaJ I~ma la n n l yakmdan
izledi. 1938140 yulannda GOktepe'nin piyano
e~liginde ve kGg ogretmeni Nacl Gundem'in " Man-dolinata Orkes tras." ile Halkevi'nde verdikleri din lennlerde OttOIde yer alan ki~llen n adlan (Ismail
Ardel, Necdet t;atalcah ve Needet Levent) yalkm
olarak yada ik,iUerde g~erdi.
Levent iki yll zotunlu otarak Hukuk eQitimine ara
verdtkten sonra, 1943/47 yrnanoda I U H F'nde
yOksek OOrenimini sOrdOrdO, Bu srrata rda piyerccatar Fatih Pasiner araelhgl Ha I B K
OQrelmenlerinden Seyfettin Asal (1901-1955) ile
tarusn, Ondan keman, uyum bilgisi ve karsrezqi bilgisi dersleri alarak bagda ~ h~ lanna y6neldi.
Aynes temel uyum bilgisi ittin, Nlkolay Rimskiy •
Kors akof un "Armoni" ba~ h k h kitabr mn Ahmet
Muhlar'ca (Ataman) TOrkc;e c;evirisinden yararlandr.
Ilk orkestra yaratnanndan yayll c;algllar ic;!n "Melancolla " va "Fug" 1952 yrlmda I T U Ogrenci Orkestrasl taraflndan (lBK'nln c;algl destegi ire) seslendirildi ve I T O Radyosu'nda yaylnJandl. (9)

Ie ramen ve boylece Oniki Ton Teknigi nzertne
bagda
'tal l~malan na
yOneldi.
Arel'in
kGg
gOrO ~ lerjnden oldukea etkilenen t evenr. bu larzda
ya pm l~ oldugu bagdalannl Arel'e cinteterek fikir ve
6nerilerini ajdr. Needet Levenl'in 1958 yumda
bagdadlgl " Yayll Calgl lar l~in MEVs i MLER". Onik.i
Ton Teknigi ile yazdlgl ilk ya rans. drr.
1959 yumda
Nazmiye An egOl
(GOlgeze) admda bir klZI dOnyaya geldi.

Levent

1962 yrlmda i~i dolayrsryta Izmir'e veneseo Needet Levent, 1976 yuma dek U S K'nOn 'te~jtli
akrmlarmda bagda cahsmalan yapmrstr r. Bu konudaki g¢rO~ le ri ni ~yle dile getirir:
1976 Ylhndan onceki muzik ugra,danmda KIaslk Armonl, Onikl Ton
Teknlgl, serbest tarz,
modal diziler gibl ~e,itll yollar denedim. Melanco lla ve Fugua'da Klaslk Armonl, Ikl Senfonik
Par~a ve Dell Oumrul Bale Muzlgl 'nde modal dizl,
Piyano 1~ l n Oort Perea'da serbest tarz , Mev·
simler'de Oniki Ton Teknigi, Yayh OordOl Nr. 1 ve
2'de hem serbest tarz hem de Oniki Ton
Teknlgl'nl kan ~ l k olarak kullanmm. (10)
1968 YlllOda

e~i

Latife Hamm vetat etti.

Needet Levent, 1976 yrhnda Izmir Devlet Kenservatuvan'na Ogrelmen atanan Muammer Sun
(dog. 1932)'un Ozendirmesi ile 1977 yrunden
bastayarax c;oksesli TOrk Sanat KOgG alanmda
yaratrlar vermeye ba ~ lad l . Aynca bagdardan Kemal
Ilerlci Olzgesl'ni de ogrendi.
Kemal hertel Oizgesi ya da baska bir s6yleyi~le
"Dortlusel Uyum Dizgesi " anlayrsrru, yarautannm
temel gereei olarak kullanmaya basladr . Bu antavrsta
bagdadlgl yaratnann bir 'togu, l o s 0 Sentonl Orkestrasr ve yurt itti - yurt dl ~ 1 odakOgO topluluklan
tarefmdan seslendirildi.
N. Levent Olkemizde " Kemal ilericl Okulu"
ndan s()z edilebilirmi? sorusunu ~Oy le ya n l tra m l~t l r:
Coksesll ~agda, Turk muziginin olu,umunda,
Kemailierlci'nin dort lu armoni sislemi, buyuk bir
rol oyn amaktadlr. Bu sistemle yazan bestecilerin
eserle ri ~oga ld lk~a , bu sistemin bir ~ok yonleri
de ortaya ~ Ik m l' olacaktlrrOorthl sistem. bir okul
ol u,turmaktadlr. Gelif ime de mu saittir. Bence
bestec lyl baglayan, klsiliayan yanl yoktur_ Hareket no ktas l olarak ~Qda , Turk muziginde.
dortlu sistemin uygulanmasl, en dogru yoldur.

I 0 H F'nde devam zorunlulugu ormadlglndan, askerlik gOrevini yedek - subayhk yaparak bitirdi.
EgitimiOOeki en bOyUk maddi deste{lini g6rdOgO
agabeysinin (Mithat Levent) bir tralik kazaSI sonucu
OIOmOile O{lrenimini SOn Slnlttan yanda kesmek zoruOOa kaldl. Oaha sonra Aydln'a dOnerek baba
mesleQi olan eczaclhk yapmaya ba~adl . Bu slrada
sanat ya~mlnda bOyOk desteke;isi alan Latife
(Zorlu) Hanl,m ire evleOOL

(11)

1956 Ylhnda Ankara'ya yer1e~rek, Alman lIae;
$irketi'nin bOrosunda .yah~ maya ba~lad l . Bu Slrada
Faruk Guven~ araclhgl ile BOIent Arel (1918-1990)

1980 ylhnda .yah~tl~ 1 ~t en emekli olan Needet
Levent, Izmir"in Konak semtinde "Levent Mlizikevl adl altlOOa kOg

(8): 5elehallilG6k1epe (1910-1991)
(9): Eki Radyo 8il/l. ., Klsa Dalga: 42,67m.
(10): 13 Nisan 1992g(rlQ b~ar iIe yapt9m gOnJ$lI*Itn.
(11): Per., AydIde, ~l herid Dizll"l'nin i;obnII Tun s-t MUzigi'M Etkisi, lzmir:oD E0 GS F MUzik Bilimleri BOIiJrnii USW calt$IN$I, 1985.

kitapevi acarak, kendisi de bagdamaya daha

1984

. C;:OBAN YILDIZI BALET A R D I~ I, Orkestra icin

1987

. CAGRI, Cccuk sarkr sr. Piyano e~l i kli

tazla zaman bulduqu gunlere kavustu .

1983 yilmda I D 0 B'nin bas kareoqraf Suna
sat meye koydugu "t;:oban Ylldizi Baleti",

~ene r'jn

bagdann Kemal lIerici Oizgesi'yle yaplJgl ilk balet
kugu yaratrsrdtr. Bagdar, FIOt ve Yayll <;algrlar Be ~i1i
ic;:in yazdlgl bu balet kOgO yaratrsrm. 1984 yumda Orkestre i~i n Ardl ~ bicjmmde yeniden dOzenledi.
Keman k orcert osu Nr. 1, en ilk 1987 yrhnda
MOnster (Almanya) Senfoni Orkestrast ve kemancuar Muharrem Cenker taratmdan seslendirildi.
TOrkiye'de ilk seslen dirins i ise , vine Muharrem Cen·
ker'ln k~tl ldl g l IDS 0 e~l igind e, 28-29 Subat 1992
gOnO EU AtatOrk KOnOr Merkezi Ahrnet Adnan Saygun Dinleti Salonu'nda qerceklestinldi.
Bagdarm Keman Kcncert osu Nr. z'mn hen uz bitmek Ozere oldugunu soyle mes i de, gelecege umutla
baktrqtrun bir g6stergesidir.
N. LEVENrlN YARATILARI~IN YILDIZINSEL SI·
RA LAN I ~ I

1939/42 - Mandolin ic;:in <;ALI$MA ve IK1L'ler
1943
1952
1958
1960
1963

1970

- Kernan ic;:in IKiL'Ier
- MELANCOLlA, Yayl. Calgl lar Orkestrast ic;:in
- FUG, Yayh Calgtlar Orkestrast tern
· MEVSIMLER, Yayh Calgllar Orkestrasr icin
• IKI SINFONISEL PARC;:A, Orkestra
icin
• plYANO 1c;:IN DORT PARC;:A
• YAYLI C;:ALGILAR DORDOLO Nr. 1
• YAYLI C;:ALGILAR DORDOLO Nr. 2
• ALT SAKSOFON ve YAYLI
C;:ALGILAR 1c;:IN B E ~ I L
• DELI DUMRUL BALET KOCiO, Piyano

. GORESLEME, Cc cuk Sarkrsr . Piyano
e ~l ikl i

1988

- IZMIR ACIMLlGI, Orkestra ~ i n
• FLOT ve YAYLI C;:ALGlLAR IC;:IN
A RDI ~

- YAYLI C;:ALGILAR IC;:IN KONC;:ERTINO
- SEVGI c;:1C;: ECi I BALET KOCiO, 0,kestra icin
- IKIL, Kernan ve Viyolonsel ~in
- ROMANS. Kernan ve Ork estra ic;:in
1990
• FANTEZI, Kernan ve Piyano icin
- ANDANTE CON ESTRO POETICO;
Kernan icin
- ROMANS, Keman ve Viyola ic;:in
. IKIL.,Keman ve Viyola ic;:in
N. LEVENT'IN YARATILARININ TORLERE
GORE K OM ELENI ~I
a) Balet KOgu tOrOnde Cry: ya rans r vardrr:
1· Deli Dumrul , Piyano ic;:ln. (1970f7 1)
2- c cten Yrldtzr. FlUt ve Yayll Be ~il icln. (1983)
en ilk Arallk 1983 gonOI D 0 B'de
1989

qerceklestinldi.

3- Sevg i Cic;:egi, Orkestra loin . (1 989)
b) Orkestra Yarantan
1· Melancolia, Yayh Calgllar icin. (1943) en ilk

~ in

1976

• OFLEMELI C;:ALGILAR IC;:IN IKI
PARC;:A
- oc SAZ ESERI, Yayh Calgllar Or-

kestras r ~in

• YAYLI C;:ALGlLAR DORDOLO Nr. 3
19n
· FERAHNAK SEMAI, Orkestra ic;:in
1978
- FASIL, Orkestra ic;:in
• FLOT ve YAYLI C;:ALGILAR IC;:IN BE ~
PARC;:A
1978/79 • PIYANO 1c;: IN ON PARC;:A
1979
• YAYLI C;:ALGILAR IC;:IN ALTI PARC;:A
1980
- PE$REV, Dart keman ~in
- IKI K SEMAI, Keman ve piyano icin
1981183 - KEMAN KONC;:ERTOSU, Keman ve
Orkestra icin
1983
- C;:OBAN YILDIZI BALET KOCiO, FIOt
ve Yayll
Calgllar Besili i~i n

Be$ karrio$ten en kiiyuqu Necdet Levent Aydm
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A lman KOltO r Mar kazi ve
ila 14 Nisan
1975 gOnu, I D K'nda seslendlnldl.

I D K i~b irl iQi

2- Yayh Calgl lar
DOrdOICr Nr, 2. (,1975) en
ilk"Assembly of Turkish
American Aesocieuoestarafmdan "National Museum of Women in th eArts
Washington. DC" de 5
Kasun 1991 gunO seslen dirildi . Sunrise Q ua rtet
.teratmdan
3- B e ~i1 , Alt Saksofon
, ve Yayl l Ca lgl lar iyi n.(1975)
4- Iki Pa rca, Iki O bua,
Klanne t, Fagot. (1975)

Necdet Levent Aydm 7 Eyliil likokulu'nda ogrenciiken Abiasl Suzan lie.

6 $uba11953 gOnOITO OQrenci O rkestras r
taratmdan sesle ndiritdi.
2- Fug, Yayh Calg lla r Orkestrasr icin. (1952)

0

6- Bes Parca, Frot ve Yayll Ca lgl lar lcln. (1978)

3- Mevsimler, Yayh Calgllar Orkestras r icin.
(1958)

7- 1ki Semai, Kerna n ve Piyan o icin. (1980)
Haz ar Ala pmar Kernan

4- iki Sentoniset Parca. (1960)

8- Pesrev . Dart Kerna n lcin . (198 0) en ilk 1989
tarihin de EU TOrk Mus ikisi Kc nservatuva n'nda'ses tendirlldl.

5- Oer Sa z Eseri, Yayh Calgllar O rkestrast lcln .
(1976) en ilk 11 ve 12 Kasun 1977 gOnO

i D S 0 tara tmdan seslendinldi.

6- Ferahn ak Se ma i. (1977)
7- Fasu. Orkestra lctn. (1978) en ilk
7 Arallk 1979 gOnO I D S 0 taraflndan
8- Altl Perce. Yayl l Cal glla r Orkestrast iein.
(1979)
9· Kernan Ko nce rtosu Nr. 1 (198 1/83) en ilk
Munster (Alma nya) Senfoni Orkestrasr
taratmdan 1987 tarihi nde sestendirudi.
(Bagda r, iki numa rah Ke man Koncertosu'nu
bitir mek uzer e.)
10- Caban Y lld lZI Balet Ard l ~l . (1984)

coten Y,ldrZI Balet KOgO'nOn Orkestra iein
A rdl~ bieimind e yen iden

9-! kil, Ke rnan ve V iyoJonsel lcln. (1989) e n ilk
22 $ubat 1990 gOnOGazi Uni versitesi Gazi EQitirn
FakOlte si Dinletl Salo nu nda, Flut ve Fagot' a uyarlanrms ~e k li seslendirilrnistir. Aydin llik + Farkas
Fh1t
Fagot
10- Fantazi, Kernan ve Piya no icin. (1990)

seslendi rildi.

duzentenisldlr.

En ilk 26 ve 27 Nisa n1985 gOnO I DS 0
taratmdan seslendi rildi.
11· izm ir Ae 1ml1gl. (1987) en ilk aym ta rihte
i DS 0 ta ratmda n ses lendirildi.
12- Konc ertino, Yayh Calgllar Ork estrasr icin.
(1988)
13- Ardts. FIOt ve Yayll Calgl lar Orkestrasr lcin.
(1988) en ilk 16 Mart 1990 gOnO Gazi
Univers itesi Ak a demik Oda Orkestrasr
taratmdan ses lendirildi.
c) Oda KOgO Yaratlla n
1- Yayh Ca lg lla r D6rdOlO Nr. 1. (1973) en ilk
lz mi r
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5- Yayh CalQ1la r
D6rdOl0 Nr . 3. (1978) en ilk 24 Ma rt 1983 gOI1& I D
B nde seslendirildi. Hazar Alapmar d6rtlOsO.

11- Romans, Kern an ve V iyola icin. (1990)
12- lkil, Kernan ve Viyo la

lcln. (1990)

d) vatkm varatnan
1- Ca h ~ ma ve ikil'ler, Mandol in icln. (1939/42)
2-l kil'ler, Keman icin. (194 2)

Parca. (1963)
ierin O n Parca. (1978/79 ). Bunra rdan

3- Piya no ierin Dart

4- Piyan o
Kora l (VI.) ve Fug (VIII.) henuz seslendir'lmedi.

5- Andante con estro po etico, Kernan ierin(1990)
e) Irsal Yaratllan cocuktar loin ya z l l m l ~ ve Qer tanedi r.

1- Cag n , Piyan o esfikli. (1987)
2- rscresieme. Piya no eslikli. (198 7)

3- Bans, Piyan o
Yaymlanm l~

e~likli.

(199 3)

Nota K itaplsn. 6 tane di r;

1- 2 Rom ans, Ke rnan ve Piyan o km. (199 1) Birtncisi Rast (Ke rnan ve O rkestra iyin, Kernan
Kon ce rtosundan) fkincisl: HOzzam (Kernan ve O rkestra lcln Roman s)

2- Piyano ierin On Perea. (1978 - 79) Yaym tarlhi . (1991)

3- Yayh Calgl lar lcln Parcalar. (199 1)
4- FIOt ve piyano j....in parcala r. (1993)
Y

'Y

5- Yaylr DOrdOI Nr. 2 (1975)
6- Pesret, Beste ve 2 Se mai (Kernan + Piya no)
(1980)
L EV ENT'IN S AGDARLIGI

dante cantabile - Alleqretto. Bu yaratrda da On lkl
Parde Tekniqini ozgi..irce kullan rr nstr r. "Assembly of
Turkish American Associatio ns' lara hndan en jlk
"National Museum of Women the Arts Washi ngton,
DC· de 5 Kasrm 1991 gO nO seslendirilmistir.
- BE$ iL, Alt Saksofon ve Yayll Calgllar ~in
yazurrutr r ve henDz ses lendi rilmed i.

197001 - neu DUMRUL BALET KOG O. piya no
iyin yazl lm l~t l r ve bagdann ilk baret kOgO yaratrsrdtr.
Bu da henuz sesle ndirilmemistir.
Btnncl Evre'de (1939-1976) senetci. Batt Sanat
'
KOgO'nOn ce~itli yazr tekniklerini kullandr. Bunlar
- OFLEMEU c;A LGILA R Ic;iN iKi PARc;A ,
arasmda basncala n. Gelenekset an laYI~ (~IO dizgi). henOz seslendirilmemistir.
baret Evrede (1976'dan sonrasn sanatcmm. yeret
Oniki Perde Teknigi, Serbest Atonal v an, Clg:lrsa l
gereeler gelir.Kendjne OzgO bagdama teknigi arayrsr kOgieriniz ile Geleneksel TOrk Sanat KOgO'nOn ez~i nde alan bagdar, bu alandaki bagda ~ h~ ma lanm
gisef, uyumsaf ve tattrmsa l yaprlanru kisisel bir
tamamen terketmedigi son ytllarda (1989190) tekrar anlayrsla kullandlgl bir evredir. Bu evreye i l i ~ ki n
kullandlQI gOrOlOr.
yaratnarmda kullandlgl leknik Kemal lfericfnin
1939142 - Man dolin I ~ in c;AU$MA ve IKi L' ler.
"OOrtlOsel Uyum Oizgesi" dir .
lise OQrenciligi yularmda bagland l. 0 yularda
0 6111 0sel Uyum Dizqesi. c oksesn Turk Sanat
otusturduklan OeOl (Ismail Aroet. Needet CataJeah ile
KOQO atarunda bugOne degin ortaya atnan kuram rnNecdet Levent) tarafmdan KOllar Park'm kOg
teliginde en 6nemli cansmacu. Kendi kinde
yaymla nndan seslendi rildi.
bOlunlOIOgu olan bu dizge, 1944 yrlmda bagda r ve
kuramcr K. lle rlc l (1910 - 1986) taraflndan
_ Keman 1~l n IKiL'ler (12),1942 yrlmda
bagdandl ve KOltOr Park'm kOg yaymla nnda aym olusturulmus ve 1970 ynmda "Bestecifik Bakrmmdan
klsllerterafmd an seslendirildi.
TOrk MOzigi ve Armonisi "ba~ hg l altmda kitap olarak
yaymlanrmsttr. Utusa! bir ck ulun .ofusmasma yonetik
1943· Yayh c;algllar Orkestrast lein ME·
encn b.agdarlanmlzdan Kemal lIeri ei basta olmak
LANC OLIA
uzere, IIhan Baran, Muammer Su n, Neeatl Gedikli ,
Fatih Pasiner yonettmlnde ITO ¢grenei Needet Levent ve daha bircck bagdarlanml z bu orzOrkestrasr taratrndan sesl endirildi ve I T U Rad- geyi kullanrr ustrr.
yosu'nee 6 Subat 1953 Cuma gOnOyaymla ndr.
Needet Levent, 1976 yrlmdan sonraki bagdarhgl
1952 - Yayll c;algllar OrkestraSI i-;in FUG AI- konusunda gorO$lerini soyle dile geli rir:
Turk Muzigi rna.
legro Mode rato tnzda olan bu yaratr seslendirilmedi.
1958 - Yayll C;:algll ar ·
kamlan ndaki
ses
i-;in
ara hklan,
Batl
Orkestrasl
MEVsIMLER, On ikiPerde
Muziginde n
farkh
Teknigi'ne tam olarak baQh
oldugundan
makatmrms alan bu yaratt, aym
kamlar daki
ses
arahxlan na
gore
zamanda baQdann bu teknikle
azdl"'l jlk
yap llaeak c oksesll bir
Y
~
yaplt . sadeee Tu rk
yaratrstdrr, Bu yaratr da sesMuzigi ~algl lan i1e se eYal mz
lendirilmemistir.
lendiri leb ilir.
1960 • IKI SINFONl s EL
bizim taraf lmlzdan ve
PARC;:A. Orkestra ilt;n yaz ll ml~
kend i -;algllan m lzla sesve henOz seslendiri lmemi$tir. Izmir Erkek Usesi son s /nif 6grencisi iken okufun mOzik le~d ! rilebil eeek olan . b~
1963 • plYA NO lc;:iN
odasmda5.5.1940
muzik,
evren sel _b lr
oORT
PARC;:A.
Bagda nn
_ .y. .
. boyut kazan'!maz. ..'!"u.rk
Izmir'e yerle$tikten sonra yazdlgl ilk bagdast dlr. Bu muzlglnm evrensel b ~r boyu.ta. u l a ~~l abllmes l.1 91!l,
da henOz seslendirifmemi$tir.
m~kam sal ~4?ku~a k l g ez l~ I~ l e ~m , g ~~k!.lenn
.
_ _
IJlglnda on Ikl eJlt ara hk yonteml ve Oortlu Ar.. - YAYLI C;:ALG~LAR OOROULU Nr. 1. Oort mon l sisteminin uygulanmasl en dogru bir yol
bOlumden olu$ur. SOlum ba$hklan; Moderato Allegro o larak gosteril ebilir. Burad aki konu f orm, usul ve
- Andante - A lleg~etto - Allegro. BaQda! bu makamlara uyular ak yapllacak bir "C;:o ksesli Turk
yaratlslnda, daha one,e, yazml$ , olduQu Yayll Muzigidir. Bunun dl~lnda , Junu ozellikle beCalgllar O rkestrasl . 1.91."
~evs lml er"
ba$ltkll Iirtmek gerekir kit yukan da bah sedilen huy'9-ratls.lOda kUlla~~I ~ 1 dlZlyl, o.zguree kU~la~ ~I ~t! r. En suslardan klsmen yara rla Oila rak ya da es inII~ Izmlr Alman Kultu ~ M_e~ezl ve 10K I$btrhg~ ~le , 1 4 len ere k ya da tamamen serbest bir tarz
ku lla narak yaratl lan Ca~daJ Turk Sana t Muzigl,
Nlsan 1975 Pazartesl gunu. 10 K nda seslendlrtldl.
. - YAYLI c;ALGILAR OOROOLO Nr. 2,
evrensel boyutlarda begenl ile serg ile nme ktedir
bOlOmden olu$ur. BOlam ba$llklan; Moderato - An- (13).
Needet Leve nt. bagdarllk yasarmru genel ola rak

iki evre halinde degerlendirmektedir.

Oc
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•

Levent.
yukandaki
gOru$lerine,
kendisiyle
yapl lglm son gO rU ~ med e , kendi yaratlcl hglna ili ~k in
su turrcelen de eklemistir.

Muzlkte
yarallclllk,
yaratam n
yetenegi
oramnda yeni bir feylo ortaya kcnulmasrdrr.
MOzikte yeninin yapJlmasl, gO~ oldugu kadar sik
karerlanan bir olay degildir. Yaretrlann bir 90gu,

kendinden evvelkilerln sesioi, solugunu laf1f.
Buna ragmen yaratllarda

dalma bi r farkhhk
vermr. Bestecinin duygularr. dO,unce tarzt,
kUltilrO, c;e"ltli mOzik eknnlannm etkilerl,
yaratllanna yon ve rmede rol oynayabillr.
1976 ylllndan cnce kt mOzik u g:rafl lanmda KIa-

sik Armonl, On iki Ton Tekn igi, serbest tarz,
modal diziler glbi c;e,itli yollarl denedim. 1976
yrhndan son ra Ise Kemal lIeri ci 'nin ortaya
koymu$ oldugu DortlO Sistem i1e Turk MOzigll(:in
aradlg lm armoniyl butmus oldum. 150-200 YII evvelki TOrk MOzigi'nin evrensel bir boyuda (nasrI
oleblleceglnl) dOfundum. Pesrev
Beste
(en strumanta l) - Saz Eserleri g ibi (makam, form
ve ritme en yaklaflk bir fekllde eadrk kahnarak)
yazrlacek bir "senfonik orkestra" mOzigl i1gin(:
olacakn. Bu konuda ortaya (:Ika rd lglm yaratrla r:
Fasll - Saz Eserleri - Keman Kcneertosu - Co ban
YlldlZI - Bale Muzlgi g ibl yaprtlanm DortlO Armonl
Sistemi i1e yaprtan "ILKM terdlr. Bunlarda: kolay
anlasuhr olmast, hal kin senfonik m Ozige
yatkmhglnl saglayacak bir koprO o tus turmas t
amact gOdOlmOftUr. Boyleee, makam , form ve
usul yonunden kifisel bir anlaY lfla yaptlg lm evrensel boyuttaki bu muzik, bir ema cr yerine getirmif oldu. Yarancrhkta bir smrrlema getiren bu
lip ugrafl yanmda, mOzi9 i daha se rbestce, dJledig ince kullanmak is tegim he p var c lmustur

(14).
N. Levent'ih bu donem de
ylldizinsel ola rak sunla rdtr:

yazdlgl

yaratrlan

oc

1976 - Yayll CalgJlar iiYin
SAZ ESE Ri. TOrk
kOglerinden estnf olan bu yaran, baqdann "Dprtlusel
Uyum Dizgesi" ile yazurms ilk yaransrdrr. Ur; Saz
Esen'nden
birincisi,
buselik
rnakammda
baQd a nml ~tlr. G iri~, do rt OIr;Oden clusur ve 4/4
IOktOr. Soma 214 10k harekelfi (Allegro Moderato)
otarak yaratr devam ede r. Bic;:imi, ABC 0 - 0 B orr.
lkinci Saz Eser i, Rast rnakammda baqdanrmstrr.
4/4 10k usuldedir. BiiYimi, A BC B dir.
Or.;:OncO Saz Eseri lse. nlhavent makammda ve 6/
4 10k usuioeorr . BiiYim i, A BC 8 dir. B bOlOmOnOn ilk
dOrt blr;OsOnde viyolonseller ezgiyi "cantabile olarak, diger yayh iYalgllarm pizzicalolan efliginde
r;alarlar. B bblOmOn ikinci dbrt blr;OsOnde ise, r;algl
grupla n
taralmdan
ka r~lezgise l
bir bir;imde
i$le n m i~t i r. C bOlOmO ger;kilerin slkr;a gbrOldOgO bir
bOlOmdOr. Son bliYOde B bOlOmOne ger;if ir;in hazlrhk
yaplhr ve 8 bblOmO baf ta old ugu gibi tekrarlamr.
Yaratl, son olcOde viyola lann Sol sesine i ni~ le ri i1 e
sona erer.
M

0 (: Saz Eseri, 11 ve 12 Kasl m 19n
(13): Tugrul ~~ . A, g. e. yz.. 49
(14): BaQdarla 17 Nisan 1992gilnii yapllOlm g6rii~meden .
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gOnO, Zeki

Aydm Halkevinde 1942

Evyapan ycnetlminde ID S 0 taratmdan selendirildi.

- YAYLI CA LGILAR OORO OLO Nr. 3, 0,
bOlOmden crcscr. 8610m bashklan: Allegro Moderato
- Andantino (-Rast " a~w sema i) - Moderato. En ilk
Hazar Alapma r ybnelimi nde 24 Mart 1983 gOnO 10
o B nde seslenorrnot.
1977 - FERAHNAK SEMAI. 6/4 10k usulde, btrer
agaiY Oflemeli catglla r, iki komo ve yayhlar il;:in
yazrlmrstrr (Nisan - 1977) Bir.;:imi: A (1-8) B (9-20), C
(21-36), OzgOr k.srm sofolar ile koprO (37-52) , A (5356), B (57-62). HenOz seslendinlmemistir.
1978 - FASI L Btrer agac Oflemeli (:8lgrlar, iki
korno. timpani ve yayhlar iiYin ya ztlnustrr. Bu
yaranda . hicaz ailes fne att makam lar kullarulrr usnr.
Uc bOlOmden orusur. BOIOm basukla n: Pesrev Beste - Semai ( Mayrs - 1978)
a) Pesrev (Alleg ro Moderato) 20/4 luk (4/4 • 6/4 •
6/4 - 4/4) usuioeorr.
1. Hane - 2 x 20/4 ( 1-8)
Ezgi once nelesli calquarda. soma yayh
calqtlara qecer.
2. Hane - 1 x 20/4 (9-12)
Ezgi obua'da, yansmda ise yayh ~tg l la r
tamamlar.
3. Hane - 2 x 20/4 (13-20)
Ger;kili klslm yer all r ve yay tl r;algllar
gen;ek lenir.
2. Hane - 1 x 20/4 (21:24)
4. Hane - 2 20/4 (25-32)
Bas sesler yayll iYalgllar, ikinci yanda ise
uflemeli r.;:algllar taraflndan gerce kle~i r.
2. Hane - 1 x 20/4 (33-36 )
b) Beste (Andante):28/4 10k (6/4 - 4/4 - 4/4 - 6/44/4 - 4/4) usuldedir.
1. Hane - 1 x 2814 (1-6)

Ktarinetin ezg isine, yayh calqrla r
vurusu seklinde akorlarla e~lik ede rler.
2. Hane - 1 x 28/4 (7-12)

usut

Teslim hanesid ir. Ezgi, o bua ve soma fa·
gotla nn kanlmu tle qe rceklesir.
Terennum - 2 x 28/4 (13-24)
Yayn e;:algllar ve nnemen e;:algllarm kattlrrm
jle fort issimo (II) olarak yaprhr. Daha sonra , obua ve
fagot ezgisel g idi~i surdurere k ye rini yayh calquara
brraku .
3. Hane - 2 x 28/4 (25-36)
Geckile r o nce flut ve klarinet ile, da ha
sonra da yay ll calqrla nn kanhrm ile surdu rur. Terenn um u hazrrlayan ve bir koprilyO de lceren bir ezgi
duyurulur.

Terer mum - 2 x 28/4 (37-48)
u ccoc o Haned e duyurulan kOpru sonras r
te rennum tekrartarur. Ardmdan ikinc i Hane aOae;:
uflemeliler ve Oe;:OncO 61e;:ude yay h e;:algllann kanhrm
11e bu bOlum (Best e) sene erer.
c) Semai (Allegretto) , 614 10k ( 2· ~ . 2 ) ve (

¥ )

duzO mlu usu lded ir. All l alc;:OIOk bir g i ri ~te n soma A (7
- 14). B (15 - 22) . 6zg0r bir krsnn i1 e koprO (23 - 32)
bic;:iminde ezg ise l g id i ~ surer. Oa ha so m a, A (33 36) ve B (37 • 44 ) konulan tekrarla r nr. Krrkbestnci
61e;:Oden itiba ren usut 3/4 10k olu r, aO l rla~ l r. Basla rda
ve yayh c;:algllarda aOlr sema i seklin de ye ni bir ez gi
duyu lur. C (4 5 • 62) . Sek iz 6 1e;:uluk obua solos unu
(63 - 70), yay he;:alg lta r sOrd OrOr. (71 - 78). Daha
sonra ise. f10t (79 • 84) ve klarinel (85 - 90) g ~i ~
k6prUsO ola rak fagot ve obuaya (9 1 · 102) go rev verirken, metronom Alleg ro'ya don O~ere k, B (103 110) konusu tekrar tar nr. Semai bOIOmO, koda (111 114) ile son bul ur.
Bu ya ran, 7 ve 8 Arahk 1979 tarihinde. Hikmet
$im~ e k y6ne li minde ID S 0 tarafmda n ilk kez ses lend irildi.
- FLUT VE YAYLI <;:ALGILAR i<;:iN BE ~
PARC;:A. Be s b6lOmden olu sur. BalOm bashklan: AI·
legro Moderato (Huseyni) • Andante (Saba) - Allegretto (H Oseyni) - Andant e (Segah) • Allegro (Rast)
En ilk 6 Ma rt 1990 Cuma gU[lO OOr. Gar. ErtuOrul
Bayra ktar yo nettmmde. Gazi Universltesi Akad e mik
Oda Orkestrasr taratmda n Gaz i Egilim FakOltesi Dinlett Sa lonu' nda seslendiritdi.

197 8179 - Pi VANO ic;:iN ON PARC;:A. Muammer
Sun'un 6zendirmesi He baOdanan piya no ~ in modal
dizili pa reslardm
I. SElAM
mode rato (La
HOseyni)
andante (Si Buselik)
II. AGIT
111 . ELELE
, a llegretto (Mi
H Oseyni)
IV. OZL EM
moderato (M i Hicaz
H.)
v . YAREN LIK
all. moderato (La Bu·
selik)
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VI. KORA L

andante (Re HOsey ni)

VII. SOY LE$ I

all . mod erato (Fa
Rast)

VIII. FUG

moderato (Re Buselik)

IX. 8 E K L E Y I ~
X. EFE

andante (Si SegAh)
alleg retto (La
H Oseyni)

Bunl arda n AOIt, Elele , bzlem ve Fug, Co ban
YlldlZI Bale .KOgO'nde kultarulrrustrr. En ilk 30 Oca k
1990 g OnO Torsten Bra nd'm plya nocalar ola rak
katlldlO' "Konze rt mit turkisc he r und e uroptsche r
Musik" dintetide. seum. Elele. Ozlem. Sayleyi~,
Be kleyis ve Ete" Festsaar des l3athauses MOnsterde seslendlramis tir. Aynca, D E U G S F Izmir Devlet
Konservatuvan MOdOrlugu Ae;:lklamalr Piya no Din letisl'n de 15 Mart 1983 gOnO 5eyya l Karat, Ag lt ve
Yarenlik (Sela rn ile Elele Turkeye'de en ilk)

parealanm sestendirmtstir.
1979 - YAYLI <;:ALGILAR i<;:iN ALTI PAR<;:A. piya no parcatanndan uyarlanmrstrr ve henOz ses-

lenotrumemtstir.
1980 - PE$Ri;V. Dart keman ic;:in yaz urmstrr. En
ilk 1989 yrlmd a EU Turk Musikisi Konservatuva n'nda
seslendirildi .
- iKi SE MAI. Iki keman ve piya no lctn yazl l m J~
ve henOz ses lendiri lmedi.

1981/83 - K EMAN KONC;: ERTOSU. Kerna n ve
Orkestra
yaz tlrmstrr. Bagda rlO , D r. ErdOOan
Aca rlar'a ithat ett igi Kernan Koncertosu 09 b610rnde n
olu sur.

icm

1. SolUm (Moderato). Mi Haseyni.
O rkestranm g i ri~ krsmmdan (1 - 16) so nra
Kema n, solo olarak A konusunu duyuru r (17 • 24).
Agae;: OfIe meIi e;:arg llan n dart 61c;:OIOk koprOsOnden
(25 - 28) sonra , Kernan A konusun u bir oktav tizden,
yayh e;:algrlar e ~IiOinde yine ler (29 • 36) . Aga9
OfIerneIi ve yayh c;:algllan n d6rt ale;:OlQk k6p rOsu ile
(37· 40), ge l i~mey e gec;:er (41 - 65). B kon usu (66 69) bir kac;: kez Ke man ve Orkesl ra ile tekra rlamr (70
· 81 ) ve bir kaprD ile (82 · 105) Si HOseyni olarak A
ko nusunun tekra n ve geli ~i m i yapll ir (106 - 166), Ka-
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dans (167 - 182) tan so nra A konusu (183 - 202) se-

rilir" Bu b61Um bir Koda ile (203 - 214) son butur.
2. Bolum (Andante). Sol Rast.

A!:). , Saz Sematsi, AS CB 0 AS bicim indedir. A
g i ri~

kon usu yay h calg11ar taratmda n sun utur (1 - a).

Sonra ana konuyu yayh ~ I g l'a r e~liOinde Obua solo
olarak serer B (9 - 17). Solo Keman kQ(;Qk bir
qiristen sonra (19) ana konuyu tiz seslerde duyururken, yay ll c;algllar Pizzicato Ue 314 10k usulu .
Karna ve Fagotlar da dolg un akc r tar ile ezg iye all

yap. olustururtar (19 - 34). Oaha sonra solo Keman,
Viyolonsel ve bascalqrlann e~liginde B konusuna
konlrast (ka r~ l azgi) clusturan pest sesierce C konusunu (37 • 50) ondOrt 611;;0 sOrdOrdOkten soma,

yayh c;argl lar ve agac; Oflemeli c;alglla ra de vreder.
Sek iz Olc;OIOk bir kOprO ile (5 1 • 58) A konusu. Do
Cargah olarak tOm orkestra ~Ig llannca yinelenir (59
• 66). Solo Keman 16 61~OlO k 0 konusunu (67 • 82)
serdikten sonra, A konusu, Flat ve Obua, daha
sonra Fagot ta raftndan yayll ~ Igl la r e ~l ig i nde Vi·
nele nir (83 • 90) . Solo Ke rnan ana konuyu (B) se·
rerken Flat bir okta v tizden ay nr konuyu iki vurus qeeiktirerek cala r ve Fagot ako rlarla alt yap lYI
dold ururken yaylr ~alg l la r ako r o fusturacak ~ kilde
semai usulOnO be lirtirler (91 - 106). lkinci bOlOrn son
aln 6 1~Oden clu san bitirmeli k ile sana erer (107 112).
3. Bolum (All egro non trappa). La HOseyn i. Ana
konu (A) yay h yalglla r e ~ l iOi nde once solo Kernan (1
- 16), daha sonra orkest ra taratmdan (17 - 32) sentir.

Yan ' onu!a, B (33 ' 54). C (55 ' 88). D (89 ' 112)
Oly Oler aras lnda be lirtildikten sonra, ge li~ti rme
bCilQmO (113 · 136) O l~(jfer araslnda sOrer. Yeni bir
konu solo Kernan tara frndan cantabile olarak m0de rato assai (heme n orta ~a bu kl u kta . Melronom . 88
• 104) h rzlnda sunulur E (137 - 166 ). Sonra ikinci bir
geli~tirme bOIOmO geli r ve solo Keman orkest ra ile
birlikte ka r~r h klr at l~rak (167 - 188) bir Ad libitum
(istege ve yoruma bagh ola rak) ile ana konuya gide r
(189· 2 10). BOlam bir koda ile sona erer (211 - 225) .

ona . Fakat asktan bir tOrlO su yOzOne e;: l kamam l ~ l r.
Gene Bahk~ I, krza ye~itl i hareketlerle kendlnl
g6sterir. Ol e ya nda herkes Saf Adam ne
~'en me ktedir. Ycrenln adeti Ozerine Gene Balrkel.
Gene;: Kiz'a yemeni ve rir. KIZ yemeniyi ahr ve
bahkemm asktru kabullenir. Bu olaya tam ahall c;:ok
sevinir. Mutlulu k danslan yaprhr. Gene;: Klz ve Ge"9
Ball ker yerlerinde duramazlar . Dogan gOnO. ~n lik
gOnO yakmdtr.
11. PERDE
Perde DOgOn'On Ozerine acrhr. Galin ve da mat
lill ri rl partama ktadmar . Geny Kizta r ve bahke;:llar,
onlann mutlulu klanru paylasmar. Danslar eglence
epe y sOrer. Herkes, arkadaslannrn dOQOnlerinde bir
hata yapmamak i~i n cabalayrp duru lar, en gOzel hediye leri sunarlar geny e;:ilte. Bu arada eski kaptan
ya~ 1r belrkcmm verdigi cka uotes tidanlan ve Sat
Adam' m verdi!'}i besik dikkati e;:eker. DOgan biter,
gelin ve damat evlerine e;:e~i l ir. Uzun bir zaman
soma ball kCllar sefere Clkaeaktrr. TOm haz tr hjdar tarnamlam r, tekne engin de nize acrhr. Gene K lz ilk kez
yalnrz kahr. lcmoe btr srkmtr vardir. Hava da pusludur. Hafit aralrklarla sOren rOzgar tuzlamr ve
hemen ardm dan m Othi~ bir trrtma kopar . Herkas
kuskuludur. Nitekim aCI heber tez utasrr. tekne
batrmstrr. Geny Bankcrda y i tmj ~ti r. Kurtulan ~ok

ezdrr.
Gene KIZ, korkunc bir aCI icindedir . Kayrklann
OnOne geUr, yemenisini crkanr. karnmdan gelen
garip seslere kulak verir. Gebe oldugunu anlar. Bir
an yoc ugunu d u~iinlk Ama hie bir sey aCISlnr din-

Keman Konyertosu. DOnyada en ilk 05 Temmuz
1987 tari hinde MOnster (Almanya) Wa rendorf VHS
dinleti salonunda kema n~ la r Muharrem Cenke r
tarafrnda n
se sl e nd i ri l mi~ti r.
Torst en
Brand
y6netiminde MOnster Sinlon i OrkestraSl takviyesi ile
Wa rendol VHS Orkes trasl eilik e l mi~ti r.

1983 - !;:DBAN YILDIZI BALET KOaO. FICrt ve
yayh Be~i1 iyi,:\ yaz rlm l~tlr. En ilk 1983 · 84 Ylllnda I 0
B
sanalyllan
taraflndan Suna
$enel'in
kareog rafisiyle sa hney e kon ul mu~tu r. Needet l eve nt'i n Kemal Ileriel Dizge si rle yazdlgl ilk balet
ya ratlsld lr. -COba n Yrldrzl Baleti- nin konusu :

o

1. PERDE
Deniz ken annda meyd an. Bir ya nda sevd igi klza
yemeni vermem i~ Sal Ada m, 6te ya nda esk i kaplan
y'a~ 1I balrk~ lnrn komutlanyla ag ~eke n bahkyrlar.
Once vurgun ye m i~ ya~1I ballkC1 , ardlndan
balr k~ lla nn sev ineine ortak olmak ;yin. ge len G en~
KIZ ve arkada~la n me ydanl doldururlar . Gen y
BalrkCllardan bin Gene Klz 'a ailktlr. Gen e;: Klz'da

(15) ; I 0 0 B ProgramDergisi, Aralik 1983, sy. 6 yz. 20
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diremez. Caban yrldlzma do nuk don uk bakar (15) .

1984 - !;:OBAN YILDIZI B ALET ARDI~I . !;:aban
YlldtZI Balel KOgO'nOn Orkestra iCin Ard l~ biciminde
yeniden dOzen len i ~id ir . Oturtumu: 2 Flot, 2 Obua . 2
Klarinet, 2 Fagot, 4 Korno, 2 T rompel, 2 Trombo n,
Timpani, TOrk D.?,-vulu, Def, Trampet , Simba l, Parmak Zili, Cetik Ucgen ve Yayhlar On bOlUmden
o t u~maktad ,r:

1. Bolum: Acrmllk (Re Buselik) 4/4

K,:aderi simgeleyen dOrt OI~OIGk bir konu lle baslar
(1 - 4~Bu konu yaylt ~alg llar taratmdan unison (aym
sesten olusan ezgi ) olarak ~a hmr. Konu daha sonra
dOrtlO akorlarla Once a~a~ Of IerneIi ~algllarda (5 - 8)
ve yayh ~a lg l la rda ge~kili olarak sunulur (9 - 12). Hitmik bir ezgise l ik l ~ lie perde a~Jhr (13 - 25).
2. Bolam: Baltkctlar (Moderato) Mi Busefik. 2/4
Ba [l k~llann a~ ~eki~i ni belirten sekiz Ol~ O IG k konu
Once yayh -;algJ larda daha sonra yayll ~a l g! l a n n pizzicato (teneri parmakla cekerek) e ~li~i nde aga~
Ollemeli ~a lgllarda sunulduktan sonra (1 - 16). Kiarinetin hareketli g e~ i~ leri ile sOslenip (17 - 24), konuyu tutti (tOm orkestra) bOyOk bir cosku ile forte (f)
cana sonra fortiss imo (forteden kuwell i - ft-) olarak
serer (25 - 58).

3. Bolum: Geny
- Sol Rast:214

Bal lk~1

c) Moderato . La Hcaz. 9/8
Flat solosu yayll yalgllar e~ligi nde gelir (1 - 16).
d) Moderato. Re Rast. 9/8
Turk Davulu ve t rompetin katl ldlQI. oeltkanhr nn
kmrun da. ezgisel ak l~ ! Viyolonsel. Kont rabas ve
Fagot yapmaktacn (1 - 8).
8. Balum: Bahkcrlarm Krnm (Moderato). 214 FIOt
solo, yayll ~algl lar e~ IiQ inde Bahkyllarm sahneye
gi ri~ i n i hareketli bir ezgisel yizgiyle duyurur (1 - 20).

(Animato) La HOseyni

La HOseynl olarak baslayan eZ9isei ak l~ , delikanhnm hareketlerin e elverisll bir bi~i m de yazrlrme
ve Sol Rast'ta karar k, lm l~t l r (1 - 75).
4. Bolum: Krzfar (Allegretto) La Rast. 9/8 Aksak
tartrmh, hareketli bir ezgisel g idi~i vardrr. Ana konudan (1 - 8) sonra kemanlarm staccatolan ile aga~
OflemeJi ~a lg lla r ana konunun baskantrsnu sunariar
(9 • 16). Yayh ~alg lla r dert O I~ OI O k yeni bir hare ket
serdikten sonra (17 - 20), FIOt ve Klarinet yayh
~alglla r e~li~ i nde onun bir benzeri
hareketini
sOrdOrO rier (21 - 32). B a ~a do nO~O , yayh ~a lg l l ar piz- :
zlcatc clarak yapar (33 - 40). Oaha sonra Onison ve
oktavh olarak ana konu baskantrlanm yayh ~a lg l lar
aga~ Oflemeli <:alg llar serer (4 1 - 52). Tekrarlardan
sonra (53 - 64) ana konunun qelistirilmesi ile bir
kocla meydana getirilerek kmn sona erdirilir (65

72) .

5. Bolum: Yemeni Kmm (Andante cantabile)
La Buselik. 214
B i~i mi: A BC A B dir. Ezgisel
~Ig l lar e~lig inde sunulur (1 - 50).

akrs, FlOl ve yayh

6. BoIQm : Sevi Kmru (Moderato) Mi l-llcaz. 214
Bagdar, "Piya no I~in On Parca" adh yaratrs trun
dOrdOncOsO alan QZ LEM'in ezgisel ~izgisi nden yarartanarak bu b010mOn gid i~i nde islemistir (1 - 72).
73. ol~Ode n itibaren solo Kernan, sevi konusunu (La
Buselik). yayll ~a lgl la n n pizzic atolan e ~li g inde sunar
(73 - 88). Oaha sonra ikinci solo Kernan da bu ezgisel akrsa katrh r (89 - 104). Orkestra , 105. 61~Ode n
itibaren sevi konusunu birlikte ealarlar (105 - 120) ve
sonra Mi Hicaz ile giri~ konusuna donule rek bOlOm
sana erdirilir (121 - 144).
7. Bolum : Dagan Kmn lan
a) Allegretto. La Hicaz. TOrk Oavulu ve Parmak
Zili. 9/8 lik aksak ta rtrmla yayll yalgrlann e~liginde.
Flat ve Klarinet bir kmn ezgisi seslendirir (1 - 8).
Obua ve Fagot buna cevap verirler (9 - 12). Bu
bOlme. Flat ve Klarinetin kmn ezgisin i tekrar etmesiyle sona erer (13 - 16).
b) Alleg ro modera to. Re Rast. Orkest ra 9/8 Uk
aksak tart lmla ezgisel ak l~ l ba~lat lr ve ekiz OIl;:OIOk
ge~kili bir gidi~le yerini O~OncO kmndaki FIOt soloya
blraklr (1 ·8).
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a) Veda Kmru. Mi Buselik
Altm cr bclurndeki sevi kmm konusu bu defa viyolonsel solo olarak duyulur (1 - 16). Sonra aynr
Kernan solo ve ikil ola rak devam eder (17 - 32) ve
yayll ~a lg l la r taratmda n tekrarlanrr (33 - 48).
Bahkcrlann giri ~l eki konusu tekrar orkestrada duyulur (49 - 76 ).
b) Hasret Kmm. Mi Busetik
Flat hasretl ilade eden iki cOmletik bir konuyu, Viyolotann d l ~rndaki yayll r;:algllan n staccatola n ile sererken, viy olotann ezgisel akl ~lndaki uyum dikkati
ceker (1 • 8). Flut, yaylJ yayg llann pizzicatola n
e ~ligi nde, bahkcrlann sahneye giri~teki harekelli ezglsel konuyu iki kezduyurur (9 - 24) ve Mi·Hicaz'a
g@(fki yaprlarak (25 - 28), amnc bOlOmdeki sevi
kmmm anlmsatan (29 - 60) konulardan spnra. FlUt
bahk~l lan n gi ri ~ konusunu yeniden duyurur (61 - 76)
bellQm bir Kocla ite sona erer
81).
9. Bolam: Denizde Fl rtrna (Andante - Allegretto)
Hicaz. 4/4
~

'77 -

Flrtmamn habercisi olarak Klarinet ve FIOlOn hareketli sesleri, Keman ve viyolalann tremololan, agao
uflemeli yalgl lar ve kom olann uzayan akorlarr
arasmda bir Viyolonsel ve Kontrabasrn uzayan ve
kabaran sesle ri ile f lrtmanm ba~l ad l g ln l hissetti rirler
(1 - 14). Harekell i nota lar ile ~ lk,~ yapan Fagot. Vi·
yo l~ nsel ve Kontrabaslara ka~ l hk , birinci kemanlar
31

aQa~ OflameIi calg11ar nz seslerden oesnere dogru
lnerken Kama. Trompet ve Trombonlann akorlan,
ikinei Kernan ve viyolalann tremololan ile bOlOnlenir
(15 • 20). FlI11n8 dana da ~iddetle ni r ve deniz kabarrmstn (21 - 23). Oenizde girdap lar olusur (24 •
27). Deniz daha da cesar ve dalgalar klVllara bOyOk
bir tuzla vurur (28 • 35) . Koca smr deni zde kaybenigini anlayan Gene KIZ sahile YI ~ lI lr. 536 - 39).
10. Bolum: Final. v asarn ya da OIOm (Andante)

Si Segah. 6/4
· Piyano i4;in On Parca" dan BE Kl EY I ~ (IX)'ten
yararlamlrrustu, Kocasim kaybeden Gen<; KIZ'In,
yasamak ya da olme k arasmda bccalamasr, Obua,

Klarinet ve yayh ~Igl la rda i ~leni r (1 . 4). Pi·
yanossimo (PP) olarak baslayarak forte'ye (f) dogru
gidan dOrt OICOIOk ana konudan soma, bu konunun
piyano (P) o lara k tekran nda FIOt, sevl kmm konusunu duyurur (5 • 6). Kararsrzhk giderek daha belirgin hale gelir (7 - 10) ve isyan eder. Gene Krz
zaman zaman karrunda ki eocuQu dO ~ OnO r (11 • 18)
ve karanm verir. vavas yavas kayaltklara dogru iler·
ler (19 - 22) ve kendini denize tnrakuken kayalann
Ozerinde yemenisi kahr (23).
Coban YlldlZI Balet Arcll~ l , en ilk 26 ve 27 Nisan
1985 gOnO M. Rochat yOnetiminde l os 0
tarafLndan seslendirildi.
1987 - CAGR I, BaQdann cocu kiar icin yazdlgl ilk
nsal yarausrdtr. Piyano e~liklidi r.
Needet Levent. bu konudaki gOrO ~lerin i ~yle
aC1klar.
Coc uk ,arkl sozu ve muzlginde genellikle
· £ oc:uksu· lu k aranmaktad lr. Selki bu , ~ok
kU~uk
yaf takil er
i~ l n
d Of unUiebilir.
Tekerlemeler, ma saisl sozleri olan ,ark llar gibi.
7·12 Va, g ru bu ~oc uklardan ozelliikl e ust
slnlrlard a o lanlars (m aalesef omekleri fazla
degil) i ~eri kli, oz gun ve ~ag da, , ark ll ar vermek
zorundaylz. Venus gezegenln in ~evres i n d e uzay

gemllerl, uydular dclamrken, geli,mi, bi ...
glsayarlar
ve
diger
olagan OstLi bulu,lar
neyenmua
girmekte yken,
lG-12
ya,takl
cccukla ra (Iafln gel lf i) hala Ali babamn ~iftligini
mi soylelelim? Guncelligl alan, du,unceye
yonelten, egiten ve ~a gda, goru,u getiren
, arklla n vermeliyiz oolara. Hem bu fClrkllann
d igsr bl r yaran da il erd e ammsanacak bir zaman
d iliminl dUe ge tlrmi, olmasldlr.
Sir dostum anlatm " II: Ellibe, yll evvel
Ilkoku lda Iken sczteri" Pe,tema h biz • Ylrtar
atanz.••• ,eklinde ba,layao, kara ~rfCIf ve
pe.temall kln ayao blr ,arkl og retml,ler. Ataturk
Inkda blOa uygun bir davrems gosteren bu fClrkl ,
l, levlnl 0 gOnlerde verine getlrmi, •••
- CAGRI- bu yuzden bir eccu k ,arklsldlr (16).
- GOAESLEME, Qccuklar iein yazumrs. piyano
esliklf ikinci rrsat varauscr r.
- IZMiR ACIMLlGI, Orkestra icin yazrlrr ustrr. Bu
actmhk. [zmir Marst'nm ilk oert nctasr ile Izmir'in Kavaklan ezgisi esas atmarak meydana ge li ri l mi~ti r. Ilk
O I~ O Trampel ve Timpaninin tremolotan piyanodan
fortessimoya yOkselirken, ikinci 0ICOnOn basmda Zillerin de katrlmastyta orkestramn tom r;algllarl, Izmir
Marsi'nm ilk d6rt notasi ile bastayan ezgise l eizgi,
fortessimo y~in li {Jind e duyurulur (1 · 34).
35. OICOden itibaren yeni bir b610me oasarxen.
yay" r;algllar Si Segaha g~ ki yapar (35 - 40).
Izmir'in Kaveklan. 9/8 tarnmmce Obua tarahndan
aynen catrrur, ara baglantllan Flul ve Klarinet oktavh
olarak yapar. Ezgisel ~izgiye, yay!l r;algllar pizzicatotan ile e~ lik edener (40 - 53). Bu ezginin birinci
ba~ka ntl smda konu kemanlarla i ~lenir (54 • 67).
lkinc:i ba ~kant l , birinci ve ikinci kemanla r degi~ik bir
~kilde , viyolalarln ha reketli ~ nolalan Ozerir:de iki
sesli olarak i ~lerle r (68 · 8 1). Ult0ncO ba~kantlda ise,
Once aQac Oflemeti .;:algllar, daha sonra ·yaylt calgllar
OeO! olarak konuyu i ~lerle r (82 • 95). Kemanlarm iki
OfCOlOk koprOsOnden soma yaratmln ba~la nglc lnda ki
bblOm lekrar edilir (96 - 111). Yarall yedi ol.;:OlUk bir
koda ile sona erer (112 - 118).
Izmir Ae1 mhfll, 1987 tarihinde t-1ikmet $i m~ek' i n
yOnetiminde l o s 0 tarafmdan EU AtatOrk KOltOr
Merkezi o inleli Salonu'nda (~i md iki Ahmet Adnan
Saygun oinleli Salonu) seslendirildi.

1988 ARDI~. Be ~

ROT VE YAYLI C;:ALGILAR lC;:iN
bOlOmden o l u~u r. BOIOm

ba ~hklan :

1.Mulluluk (67 6"0). 2. Sevi (36 Ol~).
3. DOSlluk (109 6" 0). 4. HazOn (23 0,,0).
5. Ne,;" (123 01,0).
En ilk 16 Ma rt 1990 gOnO Gazi Oniversitesi
Akademik Oda Orkestrasl tarafl ndan
Iendirildi.

-

ses-

YAYU C;:ALGILAR 1c;:IN KONC;:ERTiNO.

BaQdarln iki numarah Yayll <;algllar DOrdOIO'nOn. Orkestra ~n d Oze nleni~di r ve 16-17 Arahk 1994'1e
Hikmet ~ im~k y6netiminde 10 50 da seslendirildi.

1989 - SEVGI C;:1C;:Elil BALET KOliO. Orkeslra
K,zl A~egUl'un 4. YS$gunCJnde Hsziran. 1963
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i/tin yaz ll m l~t l r ve henOz seslendi rilmedi.
- ixlt, Keman ve Viyolonsel iltin yazllm l~tl r.
"Yas GOnO" ba!ih{ll He Cenkerler'e ithal edilmis
otan bu Ikil, 28 Nisan 1990 gOnO Almanya'da Muharrem Cenker ta rafmda n seslendirildi.
ROMANS. Keman ve Orkestra i/tin
yazunustu ve henuz seslendirilmide.
1990 - FA NTEZi. Keman ve Piyano k;in
yaz ll m l~t l r ve henOz seslendiriJmedi.
- ANDANTE eON ESTRO pOETieO. Keman
i/tin 28 A{lustos 1990 gOnO yaztlnustrr ve henuz ses~
lendirilmedi.
- ROMANS. Keman ve Viyola kln yazrlrrustrr
ve henOzseslendiritmedL
- IKil. Keman ve viyola i<;in ya z ll m l~ ve "Ke·
lebek" ba~ll g lO l tasrr. Ba{ldann bu yarattsr da henOz
seslendirilmedL
27 Nisan 1992 gOnO yaptl{llm gOrO~ mede Needet
Leva nt. yeni bir keman Roncertos u (Nr. 2) uzerinde
eansmaiar yaptlQJnl behrtmistir.

N.

lEVENT iN

YARATIU RI

OZERiNE

ElE~TiR i lER.
•... Kla sik mOzi{limizin Semel bi/timinde,. OzgOn
bir melodi. Armoni yaplSI i/tinde besteledi{li "U/t Saz
Eseri", bu yolda /t0k ~y bekleyeeeQimiz bir
mOzik/tinin olgun, dO~O:n O r, k i ~ il ikl i yaratrltsrru
ya nsrtryord u..."
Oner Birkan, Milllyet Sanat Dergisi, 21 Kasrm
1977 sy. 252, vz. 28·29
"... Nihavencl. Hast, Buselik makamlanndan
OzOmlemelerie Oz ve bi/tim uyumlulugu ve uslahglvla
va ret mi~ oldugu yaplna (Yayll <;:algl ROrtlOsO Nr. 3).
kendi Olkelerinin kOltOr, birikimlerinin O{lelerini,
yanslmalanm bulan, algllayan dinlevicifer. bu
pa~YI , bOyOk uslalarm yer aldlgl programa kar{iIO ,
uzun uzun alkl~lama ktan kenditerini alamad Jlar.•:

Fahir Aksoy. Somut Dergisi, 22 Nisan 1983, yll
3, sy. 38 , Yz, 12
•... Pe ~rev • Beste · Semai siralamasl k;inde.
Barok yazlsl Ue geleneksel TOrk MOziQinin ezgisel
Ozelliklerini bir araya getirmek isteyen... de g i ~i k bir
bi le ~i mi n yaratlelsl ol m u~t u r...•
Oner Birkan. Milliyet Sanat Derg is l. 17 Arahk
1979, sy.348,yz.30
..... FASIL adml l a ~ l ya n ve geleneksel TOrk
MOzigi Ozenne o ~i na l melodilerden ku ru l mu~ olan
eser bu tOrde il gi~ bir kompozisyanu sergilemektedir...•
Prof. Hikmet $im~ek. Mektup, 10 Qca k 1980
Ba~ lI k:
"Bu yaratl daha /tok ilgi gormeli,
yayg lOla~t lrl l ma h . Wa rendort ~gda~ bagdar N. La·
vent'in (TOrkiye) yaratls lnm ilk ~h m ~l n l ya~d l .
... Bu ko~ertoyu "tO rkism·, modern tonlandl rrna
veya Avrupamn gelenekse l kOgOne dayanma gibi on
li klner olmadan dinlerseniz, en 90k zevki ahrslmz.
Bagdan n pek r;ok malzemeden bir J ~, r;orba
hazlrl amaya ihtiyaci yok, kend isinin bir ~eyler Va·
ratma gOcO okadar bOyUk 10, ona ba ~kalanmn son·

radan sune ya da buna benzerliklar bulmalan
bagdan hi<; etkileyemez.
Ilk bolumde (Moderato) yahn ve kendi iyinde
dOnen bir motitten, daha cok kemamn OrdOgO narin
bir dcku geli~i r. Kernan. orkestramn arkada~ ld lr.
kar~ l l l degi!.
Ikinci bOlOm (Andante) hayal gOCOmOzO kula
lamrsak, aglr bir kmn gibi anras.hyor. Solist, yayrr u
kuvvetli ve aym zamanda yumusak olarak kullandu,
ezgiyi sunarken.
Son bOlum (Allegro non treppe) temasmda
ektncset etki ve sonunda dOrtlOsel uyum verdi, takat
betmm asmrrus. geleneksel yoliarmdan ayn l m l ~ bir
sekilde .
Butun bunlar sagll klt bir lnsan an laY.~ 1 iyinda
deQarli bir ese r meydana get i rmi~ti : Bu ya ran daha
90k ilgi gOrmeye laYlktlr. Her hali karda a l kl~lar sadace nezaketen olmarun r;-ok ustOndeydi .va TOrkler
ile Almanlar arasmdakl kaemrlmaz sO rt O~ le r
bazen bir ek i~ loplumunun seviyesinin r;ok eltmda
seyriniginden, bu tOr faaliyeller istenen antasmatara
Ornek olarak gOslerilebilir. Ne yaztk ki bu kOg dl~1 Ion
yak edilemiyor...•
Dr. E. GOhne. Di e Glocke , 7 Temmuz 1987,
Keman Konce rtos unun elestiris l (r;eviri)
•... Bu kez. Needet Levent'in, yurt drsmda elde
ettiQi bir basarmm duygulandmCI etkisi attmdaymu
-oernc Armoni" slsternlnin. klasik TOrk mOzigi
makam, bir;im ve ritimlennin kul1andlOI Keman
Koreertosu, [zmirli bestecmin bu alandaki son
ratmasr, Koncertc. Federal Almanya'da, MOnster
Sentoni Orkestrasi'nda /ta h~ makta cla n bir bas ka
degerli Izmirli mOzik/tinin, kemanc: Muharrem Cenker'in cabastyla. 5 Temmuz 1987 gOnO Warendol
Halk YOksik Okulu'nda ilk olarak seslendirildi. Bu tOr
bir tanltma /tall~masl m ba~ n y la ge ~ekle!iti rdigi ,

va-

Biricik klZI Ay~egijl'un dogumgununde '994

...

"TOrk" inges inin genelJikle,
ne yazlk ki pek de nos 01mayan caQn$lrnlarla zedelendiQi 0 Olkeye. yurdumuzdan bu aychnhQI. bu
kafa ve gOoOl yaratmasuu

gOtOrdOQO icin. ge ne;: Izmirti

kemarcryr
nasu
kutlayacaQlml bilem iyo rum ...
Necd et Leven t'in Keman

xcocencsc . sanmrn,

8$lik

panisinde (Ozellikle baklr
Ufleme ~Ig lla n n birinci
bOlOmdeki
kimi
~~e rinde )
bir miktar
dOzeltme ve yumesatma ile,
senfani orkestrammn prog ramlannda yer
almaya

deOer bir yaprttrr. Need et
kutluyor. basanu

Leventt

~Oda$ TOrk
mcjziQine katkuanru buedan
bOyle dikkatle izleyeceQirni
belirtmek istiyorum.·
Oner Birkan, "Izmirli bir
bested: Necdet Levent".
MiIIlyet Sanat Darg isl, 01

•

~h~lm n.

Izmir Devlet Senfoni Orlcestras/ tarafmdanKernan K~"csUllun seslendirili$i.
28.2.1992
SoIist : Muharr6m Cenker
$8f
: Rengim G6kmen

Eyl011987, sy. 175, yz. 54 ·55
•... Bale'yi CObB" YlldlZI ile oana cok seveceksiniz...
. Bodrum Orf ve adellerinden yarartanarak sahneye
kana" OykCJde, folklorumuzun bize OzgOCizgi ve motilleri bateye uygun bir sekllde kultarnhyor... Ortaya
erkan ya plt gertrekten soluk kesic i.... .
Needet

1~lk,

Yenl ASlr Gaze tes l , 31 Oca k 1984

•... Izmir' de Onemli bir bale olayr. Bu yrllzmir Devlet Ope ra ve Balesinin sah nesini conan Yl ldlzr adll
bir bale sOsledi. . Ya ~ la ~ r k Otr ay ka:p~1J gi~
cynadrktan so nra ~ r mdr lerde Ege bOlgesJnrn cesttu
kenUerin de se rgile nen bu bale ire yepyen i bir olgu su
yOzOne trr klyo rdu. HenOz d ~maml ~ olan, ama
dogum sancrsr ceken TOrk aatesr, yeni bir kaynakla
beslenmekte yd i...•
Prof. Dr. Ahmet Necdet Sez er, ~agda , e le, t ir i
Dergisl, Temmuz 1984, yrl 3. yz, 30-31
.... Kema l Ilerici'nin yOnleminden yararlanrfarak
yaz ll mr~ ilk balet part iluru...•
Prof. Dr. GOltekin Oransa y,
si klopedis l. 10 EylOI 1984, yz. 49

Turkiy e / A n-

·0 konse rferde dinleyiciler. Miche l Roc hat'ln
yOnetimindeki Izmir Davlet Senfoni Orkestrasr'ndan.
Izmir'l i bested Necdetlevent'in (1923) sevim li. rahat
dinlenir. basit takat ince ~ifikle 6rOIO·<;oban Yl ldlzl·
Bale SOitinin ba~n h bir yo rumunu dinlediler. Necde t
Levent, Izmi r'de Yillardan ben sessizce . amat Orce.
altrak gOnOIiO6JtrOler Icinde, ara~tlrmaci merakl ve ti- •
tizligiyte tralr~ lr. sevi mli ve .;elebi k~ il igiyle .;evres ine
dostluk ve sevgi 1 ~l kJa n yayar. l Ork MQzigt rnakaml anm, bu n/arm Ozelliklerine uygun bir trek seslilik
yapisl ~i nde orkestra ortamma uygulamada ve
Kemal Ilerici'nin armoni dOzenini kullanmada
34

gOsterdigi basanyr "Orkestra itrin Ferahnak Saz Semaisi" (1977) . ·Yayh CalgJlar Orkestrasr itrin ~ 5az
Eser i" (1978) ve ·O.rkestra itrir:l Fasll· (1978) ba~h kJ l
esene nrce. beOenryle Izleml ~t lk. Gecen mevs im
Izmir Devlet Opera ve Balesrnde sa hnelenen
·COban YlIdIZI" na yay hlar besnst ve flOt itrin yazdrgl
mQzigi bu kez senfonik orkeslra boyutlanna g6re yeniden kesip bitrmi ~. bir konser sOiline d6nO~tOrm~.
ccoan Ylld lZI MOziQinin ·a ltlh- ortamr itrinde tazla ca
yatm ve tek dOze tuuayan atmc sterinin ta~ldlgl ekstklikler. bu ye ni versiyonda hemen bQtOntiyl e gideri lm i~, eser yeginlik, tu b. aruanm gQcO kazanrms
Necdetlevent'i n censn atanm... Kutla n m.·
Oner Birkan , Milliyet Sana t Dergls l. 15.5.'1985.
sy . 119
"... 1983 - 1984 d6 nemi [zmlr Devlet Balesi itrin
(nicelik ve nitelik actsmdan) OnemUbir yll olou. Needet Levent'in bestelediQi Coban YlldlZI. Arahk
1983'te Suna $enel'in OzgOn kareografisiyle perde
atrtr. Aytatr $e nel'in OkaliptOs agatrlarr OykOsOnden
baleye uyarlanan yoban Ylkhzl TOrk trfzgi ve molif lerini klasik bale kalJplanyla sundu ...•

Jak De leon , Bale Tarl hl, 1986. yz: 76
NECDET
LEVENT'IN
izMIR
VA~AMIN DAKI VERI

KOCi

Olkemizde tr0ksesl i kOQ alamnda e9it im veren
kurum ve ku ru lu~la rm kal klsl ile COksesli TOrk Sanat
K.OgO,. ~ze:"j kl~ 0tr bOyCr ~ kentimizl:!e y~u n la ~ n bir
dlOleYICI kitlesl ne sahlptlr, Fakat gun umuzde bu kitleye cevap vere bilecek yelerl i sayl da dinleti saIonlanm lZ yoktur. Bu topf umsa l ge~ek i~ birtikte.
baOdarlanmrza gOsle rilen ilgi de Onemlidir. ~ bfiyQk
sinToni orkestramlz ile tre~illi odak OgO topluluklanm lz. bi'f<?k bagdarlanm lzlO yaratllanna
(Ozellikle seslendl ri lmemi~ olan yaratllanna) izlence

l

dagarlannda QOk az yer vermesi hem utkemlzin
90ksesli kOQ ge r i~im in i hem de baqdartenrmzm
uretkenliQini oJumsuz yOnde etkilemektedir,
Necdet Levent'ln bagdar olarak Olkemiz ganelinde adl yeterince duyulmamasma karsm, Izmir'in
coksesli kOg yasammda cnemllce bir yeri oldugu da
bilinen blr ge~ekti r. Lise yrllanndan lttbaren
sOrdOrdQgO kOg yasa nunda, kentin Qe~i ll i kOg atkinlikJerinde ya kendisi gorev a rm l ~ ya da
yaratuanrnn Qe~ jtli kOg topluluklan tarafmdan sesl endi ri1i~ i ile adrrn duyurmustur. Aynca, bagdann
genQlik yrllarmda Aydm'm coksesli kOg yasamma
katkrlan da unutulmamahdrr. 1943/47 yutan arasmda
Aydin Belediyesi'nin kente yaptlgl canh kOg
yaymmda ve bir kay sanatcrdan otusan odakOgOtoplulugu He Halkevi'nde dinletiler vermistir. Bu qOne
deQin Aydm'm kOg -yasammt lceren bir cansrna
yaptlmadtgt i~ i n, biryok konuyla birlikte Necdet Leovent'in de Aydm'daki etklnliklen saptanamarmstrr.
Oysa, bir ka~ itimiz i~i n bu tOr cahsmalar ge~ m i~ tarihlerde yaprlmrstrr.
SOzgelimi Mahmut Raglp Gazimihal'in "Konya'da
Musiki". "Bursa'da Musiki- gibi.

NECDET LEVENT
ESERLERi:
ORKESTRA:
2.
Melancolla - Yaylt yalgllar Orkestrasrlcin (1952)
3.
Fuque - Yayh yalgtlarOrkestrasr lein(1952)
4,
Mevsmler . YayIJ yalgdarOrkesnasi lein (1958)
5.
2 Senfonik Parca (1960)
12. Oe Saz Eseri - Yaylt yalgllar Orsesfrasrlein (1976)
13. Ferahnak Semai (1977)
15.
Fastl(1978)
18. Yayltlar lein 6 Parca (1979)
23. ccben Ytldtzt Bale Suiti(1984)
24. Izmir Uverturu (1987)
25. Yayltlar iein Konvertino (1988)
28. Sevgiy ivegi Bale Muzigi (1989)
SOLO9ALGI ve ORKESTRA:
17.
Fllit ve Yaylt yalgtlar lein 5 Perea (1978)
21 . Kernan Korcertosu (1981- 1983)
26. Flatve Yayltyalgtlar Ivin Siiit(1988)
27. Romans - Keman + Orkestra (1989)
Necdet Levent, coksesn TOrk Sanal KOoO
daganna bireok yaraltlar kazandrrrtustrr. Tlk
39. Kernan xcrcenosu Nr. 2 (1992 - 1993)
yaratrlarmda Bal l Sanat KOgO'nOn ~e~ itli yazt tekODA MOziiii:
niklerini kullanrmstrr. Oaha sonra lse, btcem olarak
8.
Yaylt D6rdiil Nr. 1(1973)
geleneksel sanat kOgOmOz lie yerel kOgO mOzOn ez11.
Yayh
DOrd01 Nr. 2 (1975)
gisel, uyumsal ve tartrmsal yaouanru. Kemal
Herlcl'nln "OortIOsel·Uyum Dizqesi' ile bOtOn Je~li rerek
10. Alto Sax ve Yayltlar. Be~ il (1975)
ki~ isel bir anlayrsla bagdamaya y6 ne l m i ~ti r.
9.
2 Perea- 2 Obua, Klarnet, Fagot (1 975)
Geleneksel sanat kOgOmOz ile yerel kOgOmOzun
14. Yaylt D6rdiil Nr. 3 (1978)
ezgisel, uyumsal ve tarnmsel yapuarmr yaratnannda
19. 2 Semel • Kernan, Piyano (1980)
yorumlarms ve yerel kOglerden aldlgl konusaJ
20. Pesrev - 4 Keman (1980)
qerede re zaman zaman yer vermistir. Buna en
22. ccoen Ytldtzt , Bale Muzigi - FIliI ve Yaylilar (1963)
QarptCl Omek olarak -yoban Ytldtzl Balet A rd l~ l " ve
29. Duo - Kernan, Viyolonsel (1989)
"Izmir A~tm lt~'V gibi orkestra yaratrlanm verebiliriz.
33.
Fantazt- Kernan, Piyano (1990)
Necdet Levent'ln yaratrlanru tcplumsal acrdan irteledigimizde crkan sonuc, toplumumuzun ccksesu
34.
Romans - Keman, Viyola(1990)
Turk Sanat KOgO'ne olan ilgisini cekebilmek lcin bir
35.
Duo· Kernan, Viyola (1990)
kOprO o lu~t urm astd t r.
30.
Yaybyalgtlar ~jn Parealar (1991)
Bu baglamda ~a l t~mala rt na araltkstZ devam eden
37. 2 Romans - Kernan, Piyano (1991)
Levent'in ktrkbir yarattslndan yirmisekiz'iyurtic;:i ve
32-a Andante - Keman, Piyano (1992)
yurtdl~ l nda sesle nd i ril mi ~li r. Necdet Levent, Kemal
38. Fliil ve Piyano lein PariY3lar (1993)
Ilericinin -TOrk MOzigi ve Armonisi- isimli KitablOdan
yarartanarak yazdlgl "yagda~ Turk MOziginde 06rti0
40. Pe~ev - Klarinel, Piyano (1993)
Armoni- KitablRt 1995 te yayt n ta m t~tl r.
40-a Beste · Klarinet, Piyano (1993)
SOLO 9ALGILAR:
1.
Malldolin lein Eliit (1942)
6.
Piyano ~in 4 Parva (1963)
7.
Deli Dumrul Bale Miizigi - Piyano(1 970 -1971 )
16.
Piyano Ivin 10 Parva (1978 - 1979)
* 32.
Andante can astra poetico - Keman (1990)
~A N:

yagrt, Piyano E~l i k yocuk ~ar\(tst (1989)
G6reslerne, Piyano E~ l ikJi ((ocuk $arklsl (1989)
B art ~, Piyano E~l ikl i !;ocuk $arktst (1 994)
* $es/endiri/en/er
Necdetl event'in yaratllartntn yaytn hakkl kendisine aittir.
30.
31.
41.
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•

l;al91 Egitiminde Nota Okuma Becerisi nin Onemi
• Christi ne Brown Cev: Nevhiz Ercan

'Ilk bakl~ta okuma" SOlcugO OQrencilerin ~un u korkutur.
Neden? Kabul edilmelidir 10, bir mOzik saytasm ilk bakrsta okurnak, baslang l~ dOzeyinde bile elsa, bir kitap sayfaslOi okumaktan daha karmasik bir ~lemdir veciddibir ~ah ~ a geraktirir.
((algi egiliminde ilk bakl ~ta okuma beeerisl cok llnemlidir, bu
nedenle OOrencilerin iyi biter oku~u olmalao konusunda
kar~IJa~tl klan g~IOkleri ~Ozme gOreVl de ogretmene dii~e r.
Ilk bakl~ta okuma neden yak 6nemlidir? Birincisi; bu beceri
6{lrenciye dogru ve gerektfgi bi~ imde ahitlrma yapma
0I808g1 verir. Nola ckumasr zaytl olan OOrenci daima basa ga.
riye doner. nola okumak 909 gelir, vaya mOmkOn olmasa bile
kaldlgl yerden ba~lamak ~ dikkatinl konsantre etme
geregini duyar. Ikincisi; kolayhkla okuyabilen ogrenciler yeni
pareatar okumay' ~k eglenceli bulurtar. Okumasl zaylf alan
ogrenciler ise, bir parcanm rum rotelanraagrenmeyi bitirmedeo
Once Sik sik yamhrlar ~nkjj OOrenme i~lem i ~ok yavasnr. Bir
dOoem veya bir VII boyunca yalmzca iki ya da Oq parca agrenip
yalabilen OQrenciler verdrr. Bu, onlann mjjzikal egitimleri ile ilgili
ciddi bir smmamadir. Bu rur ogrenciler kendi gefi¥'le basamaklanndakl repertuarta tarusmalan iltin llgretmenleri
larafmdan cesaretlendirilmelidirler. Iyi nota okuyan ogrenciler
geni, bir repertuara sahiptirter ve paryalan 09rendikleri siire
iltersinde aitolduklan d6nemler ve ~e~itli stiller hakklnda fikir sahibiolurtar.
~jjncUsjj ; k~ayca okuyabilen ogrencl mOzigi geni, bir
,ekilde ke,fedebilir, ~jjnkij ogrelmeni laralmdan belli
paryalarla Slntrlandmlmaz. ~reome merakl yeni ber kilapla
artar ve bjjrun paryalan yalmayl dener. BOylece nota okunu~ becerisi geli~r ve kar~IIa~lgl her paryayt okur. Bazen bOyle
OOrencilerden doQ~tan okuyucu olaraksOzedilir lakal bu ger~ek
bir a~ l klama degildir. ~jj nkjj onlar ~ok fazla nota okuduklan ~in
bukonuda u stala~m l~lard l r.
c;ocuklarm okulda okuma becerilerini nasll geli~tird i klerine
dikkal edin. Unlarln oKumalan 0 andaki kilaplanyla
smlrlandlnltrsa ilerlemeleri yava, olacakllr. Oysa ki de9i~ik kitaplan okumayl deneyenlerin gel~s i ~ daha yabuk
ger~kle~ec ektir. 9alg, egitimi alan 6j)rencilerin de iyi birerokuyucu olmasl istentyorsa Once onlarm gerekli becerileri elde elmelerine yardlmcl olmah -ve daha soma ogrenme arzulanm
artlnnak iI;in lalmin edici ve uygun maleryallertemin edilmelidir.
DOtdoncOso; birtikte mOzik yapma t;all,malanna
ba,layan ogrencilerde' gO~lUk ~kmeden nota okuyabilme
becerisi birinci derecede 6nem ta'lr. Kendi partisini
llgrenmesiuzun zaman alan Ogrenciferin diie~ trio veya kuartel
gibi gruplarda yalmak iltin u'ygun aday olmadlklan dO~iinmebilir.
Bir grupla yalmak, onlarm gereksinim duydugu mOlivasyonu ve
okumalannln ge l~esini sagtar. Su nedente ge~ llgrenciler
~ok erken basamaklardan itibaren miizik yapan loplutuklarta
lant~llfl lmah ve piyano ogretmenteri de bireysel ders alan
llgrencilerini birlikte miizik yapmaya ah~ttnnak i9n uygun ra• N&..tliz Ertan: G.O. G.E.F. MiizkE~ 801.
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ceuar ve uygutama ~ns. saglamada gayret sarfetmelidirler.
BOylece OQrencilerin kazandlgl yarar ogrelmenlerin g6slerdigi
gayreti degerfi alacaknr.
sorueta ogrenciler oerelert sona erse de yalmaya devam
edebitmeleri i~in iyi nota okuma becertsi esastrr. ((CInkOonlann
OQretmenteri deneliminde ogrendikleri parcalar ya~ ntl lannda
son olmayacaktlr. ~phesiz ogretmenin bir gOrevi de yll beyunca zevk alabilecekteri yeni par~a lar ~renebj~kleri
giivencesini kendilerine vermekts. Neden pek ~ok ~renc injn
nota okumasl zaylftlr? Ogrencinin ~algls l na aylrdl9' otalama
zaman sOresi ite nota okumaya aylrdlgl ortatarna zaman scresi
klyaslandlglnda dog u~tan yelenekti ogrenciter ha ~. zaman
zaman ansnrma yapmayr nola okumaya terce eden (ab~l nnaya
daha eok zaman aylran) ogrencilerden ~ikayel ederiz. Her
nasusa pek ~ok ogrenci nota okumaya azzaman ayndlgl ve bu
ijj sevmedigi i~in zevk atmazve basansu olur.
"Nota okuma negerektirir?' sorusuna verfecek cevap, "nota
okuma, gOrsel sembonere Iiziksel ber cevap gerektirir" ~eklinde
olecasnr. Bazl ogrenciler bu cevabr digerlerinden daha ~ buk
ge~ekle~tirirrer. fakat gerekli becenler geli~iri ljrse diger
ogrencilerde iferleyebitirler. Bir muzik saylaslnt dogru okumantn
ve sembolteri sese d6nii ~tOrm en in gerekleri neterdir?Su konuda
kazantlmaSI zorunlu DIan be~ beceri ~Oyle siralanabilir: A- Nota
bilgisi. B- EnstrOman bilgisi. C- Yeterli leknik bilgi D-Tantllm
Omeklerini kavrama becerisi, E·Ezberieme becerisi.
A" Nota Bilgisi
~u bilinmelidir ki eger birtaklm sembotleri sese
dOnii~liirebiliyorsak ilk. once onlar hakkmda iyi bUgi sahibi
otmall)'lz. Heniiz birCOk ogrenci en temel nola bilgisinden bile
yoksundur. Eger ogretmen ogrencisine nola okumaSlnI
geli~linnesi koousunda yardlm edecekse bu ba~langl ~ noktasl
otmahdlr. COnkO nolalan anlamak yava~ iterler ve sOrekti egitim
gerektirir. BaSl1l notalarla ~a tgt arasmdaki i li~kide notalan
~Imanl n isimlerinden daha onemfi birinen bir ger~ektir. Bu nedanle ogrencinil nota ogr~nim ini kotayla~tlrma k ~i n larkll gOrsel
yardlmcllar kutlamlabilir. Ornegin; evde yapllabilen kOltiik nota
karttan gibi. Kalvyenin Ozerine uygun bir ~kilde yerte~li rilen ve
notalarla pareleluzanan geni ~ biTmOzik merdiveni ~ek tindeki bu
yardlmclya ogrenci ogrendigi notatann isimlerini yazabilir ve
aynca ladiyez ile sol bemolOn i~i deQi~ik isimti fakatayni nolalar
oldugunugOrfrp ogrenebilir.
Nota ogretiminde ba~rang l~ta ses ve lartlml aylrmak gO~
ofmasma ragmen, sonunda bu iki age birle~ti rilecektir . Bir
Ogreniceyi mOzikal yazlm i~retle rin i sese dOr1ii~tOnn eyi
OQretmede i~e sesterle ba ~ lanmahdl r. 0rnegin kueuk bir COmle
yallOlp sOy1e sorutabilir: "Su ses neVe benziyor? Sunu nasI! yazabiliriz? ya da '~imdi bunu ~at· gibi. niger bir de~le ogrenme
dizisi ses - i~rel - ses ~ek l i nde devam eder. Benzer ~k ilde, bir
~ocu k ketimeteri okumayl Ogrenmeden Once, onlarm seslerini
lantmak zorundadlf. Egar bQretmen bu gOrcegi unutur ve
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ogrenciye mQzigin sesten hakklnda yeler~ deneyime sahip 01madan nota bilgisi Ogrelmeyi denerse, muhlemelen anun bir
okuyucu otarak ge l i~mes ini geciktirmi ~ olur.
Nola ogrenmenin ilk asamalannda, ogretmen celeoen
6grenciye elle vuru~lan yapnrmast, sesn olarak saydmllasi.
mOzikal ~izgileri takip enirmesi. aynca t>gretmen laraflndan
bilirw;li olarak yaprlan yanh~la n buldurmasr gibi aktivileler il;eren
~ h~alann yarar" oldugu kanltlamm~tlr. Pek ~k O{lrenci. ileri
dOzeyde bile elsa son yapltgl ah~tlITnaYI l or bulur, ~nk O bu
yalmz onun nola bilgisini olemez, ayni zamanda sesleri duyma

becerisni de konlrol ecer.
B- EnstrOman Bilglsi
Sir agrenci ilk dersinde iki veya Or; nola ogrenebilir, bu nedenle nota okuma genellikle bir problem t~U ebnez. cOnkti zoo
ruolu olarak 0 gOnkO dersl birkaC nola ve belki degijik zaman
ornekleriyle sm. rlandlnlml~tl r. ~renci nctalan tamamiyle rahat
bir sekilde ogrenmedikr;e nota dizilenni okuma gur;lugil artar.
Eger hangi r;izgideki nota, ya da hangi parmak mm arasnu kullanmak zcn mca oldugunu durup du~nme si qerekiyorsa nota
okumadaki surekliliQi kaybolacakllr. Ayni zamanda ogrencinin ellerine bakmadan ~Iabilmesi de Onemlidir. C;:unku Onundeki notadan gOzlenni aynnrsa bu kez de calma sOrekliligini kaybedecektir. Bakmadan ~lma becerisini geli~tirici egzersizler
ba~langJ(; a~amaslndan itibaren verilmelidir. KOr;Ok r;ocuklar bir
par~YI gazlen kapah olarak ~ Imaktan daima mutlu olurlar,
takat daha bUyiik 6grenciler balen bu ~i yapmaya pek istekli
g6rilnmezler. CunkO kendilerine ' guvenleri yokt\Jr. Bu liir
agrencilere par.,:aOln tOmOnO vermektense bir cOmle veya bir
OIt;:Osunu vermek gerekebilir. Ogrencileri gam ve arpej
.,:a h~ala n Oi gOzu kapah olarak yapmalan konusuoda ce·
saretlendirmek onlann konsanlrasyonuna ve ~lg l lanOi n
cografyalarlOl laOlmalannayardHTlCl olur.
e- YeterliTeknik Bilgi
Okumak ilj:in se.,:i lm~ par.,:alar O{lrencinin teknik gUcilne
uygun olmahdlr ki, gOzleriyle nolaYI lakip edip tartlml dogru olarak okumayl surdOrebilsin ve her ~yden 60emlisi yaptlgl i~len
zevk alabilsin. Ogrencinin bir problemi de lstemeden okuma
yapmasldlr. Bazl kolay ve .,:ekici par~la nn se.,:imiyle sorun
l,:QzUlebilir. Aynca parl,:8nm leknik yOnden l,:ok zor olmaSI
O{lrenciyi okuma konusunda ba~nsl z kllacagl gibi, bir laklm
kOlu al1~ka nh kla! da ge li~firmesine neden olur. Materyal s~imi
ltOk 6nemlidir. Ogrencinin ba~nslOl geli~lirmek ~in uygun kitaplardan gen i~ bir repertuar ol u~turmak gel i~menin her
a~masmda agrelmenin enzorunlu garevlerinden biridir.
Ogrenci gel i~tikr;e , laOlmaya ba~ladlgl gam, arpej ve kmk
akor Orneklerini parl,:8 ilttlde daha aklCl l,:8lmalanOl bekleriz
takal bu Ornekleri taOlYlp Ozerinde durmadlkl,:8 beklenen aklclhk
ger.,:ek~meyecekti r. Teorik ve pratik l,:81r¥'l a araslndaki bag,
semboller sese dOnO~IO r(jldOgOnde I,:ok daha lazla !lnem
kazanlr. Ogrenciler okuduklan parl,:alardaki ~kil ve Omekleri
algllama konusunda cesaretlendirilmelidirler. Bu, harflerin grupIa~tl nhp kelimelere d61'10~liinj lmesine benzer. Ball kelimelergenellikle birbirini takip ederler. Nasll bir slfattan soma bir isim duymay' umarsak, henzer ~kilde mOzikte de birbiri ardl slra gelen
nolalarda bir sonra gelecek olan nola lahmin edilebilir. Qmegin
lonikle ba~layan bir bas partisinde hare~etin lonik - dominal lonik ~eklinde oldugunu bildigimiz gibi. Par~l ar arasmda
k1yaslama yapmak I,:ok lazla pa~ l,:8lma deneyimine bagltdtr
ve bu da agretmenin 6grencisinin repertuartnt ara~t l np
gel~tirme si iljin bir neden lesk~ eder.
0- Tartlm Omelderini Kavrama Becerisi
DOzenli vu ru~la r il;inde tarllmomeklerini kavrama becerisine
sahip olmakla malemaliksel manllQa sahip olmak lamamiyte
ayni degildir. Pek I,:ok ogrenci bir d6rt1uk nola il;inde dOrt lane
onan.hk oIdugunu anlalabilir, lakal bifltOOu da dOll onanlllgi takibeden d6rt!Ok nota)'! tam oIarak vuramaz. Ogrenci iki ~

nota deQerini oorenir oorenmez tamm Orneklerini kavrama becerisini geli~ li rme .,:a lt ~ala rl baslayabfir. Bu konuda da dehe
Once sOz edilen ve evde hanrlanabilen gorsel yardlmcllardan
yararlamlablir. Kartlar Ozerine hanrlanan deg i~ik tamm
omekleri ogrenciye eliyle veya ayaOlyia ham.,:e vurdurulur ya da
l,:8ldmlabilir. COk yarrah olabiecekdiger ahstmna da OOretmenin
eliyle vurdugu tamm 6rneklerini OQrencinin kartlar uzerinde buIarak gOslermesidir. Bu anstmnalann amacr, og-encinin tarnm
Orneklerili tek lek nola olarak degil blrimler olarak gOrmesidlr.
(Okumayl agrenen cocugun kenrreleri tek lek harf olarak degil,
bir bOlOn olarak gOrmesi gibi).
Ball sOzCOklerin kullaOlh~ 1 tamm 6meklerini kavramada
agrenciye yardllTlCl otabili-se de kesin bir yo! degildir. C;:ilnkO
OWenciler sOzCOkleri her zaman istenilen ~kilde sOyiemez1er.
Tanmm I,:ah~mala nnda iyi soncdar, giJl;lOk dereceleti gitlikce
arlmlan kartlarla yapilan ahsnrmalarla elde edilebilir. BOtOn btl
cehsmatara ragmen 6grenci yine de dOzenli vurusa n
sOrdOremiyorsa metronomla l,:ah¥f1asl Onerilmelidir.
E· Ezberleme Becerisi
Hanza iyi nota okumanlO temel 6gelerinden bindir. Pek lfOk.
agretmen iyi nola okuyan 6grencilerin eZberleyebildiklerili de
dO~OnOrler. Fakal ltOQunlukla iyi bir hallzaya sahip olan
ogrencilerin nola okumasl zaylftlr. Bunun nedeni de yeterince
l,:8h~ ma yapm aYI ~lan ndand. r. Asltnda eZberleyebilme becerisi,
aklCl bir ~ekilde l,:8lmaYI arzu eden ogrenci ~in gerekli olan bir
unsurdur. lyi okuyucu gerl,:ekte iyi bir ezberleyicidir. Bir Oll,:U
veya birkal,: nota bile 0 aoda onun akumadaki aklclllglnl gOsterir.
Bu nedenle agrencilere duzenli ah~tl rma larla ezberleme be·
cerilerini geli~tirme konusunda yardlmci olmak gerekir. Omegin,
bir 611;uyfi on dakika incelediklen soma ondan ayni Oll,:uyfi kapalarak ezbere I,:almasl islenebilir. Ayni ~ekilde kOl,:Ok kartlara
hazl rlanrm~ Omeklen oyun ~eklindQ OQrenciye gOsterdilden
sonra kartlarda 06_oldugu .,:abuk bir ~eki lde tekrar etlirilmek soreliyle l,:81l ~alar yapllnlabilir. Ogrenci OnOndeki parl,:8)'! okurken olr;Oler soldan saga dogru kapaillarak daima ileriye doQru
bakmaya cesaretlendirilmelidir. Bu ayni zamanda onun l,:8ldlgl
parr;ada hangi yanlt ~la n yapllgml ke~ledebilmesi il;in oll,:Oye
uzun uzun bakmaslnl da Onler. OOrenciyi iyi bir ~kilde nota
okumaya hazlrlamak ilj:in klsa yol yoktur. Her dersle nola okumaya gereken Onem verilmelidir. Teori og-etirken ondan doOru
bir ~kilde 611,: U1ere aylrdlgl ezgiyi l,:8lmasl -veya sOylemesi isleoebilir. Ya da leknik cgrelirken fartlm 6meklerini Once eUe vurdurup daha sonra ayni omekleri lr;eren gam ve arpejler
l,:8ldmlabilir. Yararll olacak diger l,:8 h~ma da. 6{lretmenin eliyle
vurduQIJ lartlm orneklerini 6grenciye yazdlrmasl olabifir. Unutulmamaltdlr ki, ilk bakl~ta okuma ve bir pal'l,:amn ckldi bir
~k ilde l,:8'mm8Sl degi~k ya kla~l m lar gerektirir, .,:unkO, ilk
bakl~ okumada amar;, belirlenen tempoda devamllllktlr ve
yan h~ tartlmla dogru notalar yerine, dogru lartlmla yanlt~ notalar
lercih edilir. Yeni bir par1,:8 6{lrenirken yanh~ notalardan
kal,:lntlmaltdlr, bu yOzden okuma maleryalleri olarak yeni
parw1arm kullantlmamasl daha iyiolur.
Dgretmenler zaman zaman iyi okuyucu olarak doQulur 0100maz derler, lakat bu yalntzca bir mazerettir. Onlar zamanlannln
daha bOyuk bir b010mOnO agreoci1erinin iyi birer okuyucu 01malan ~i n harcamaltdlrlar. Haliham da rnevcul olan nola okuma
becerisi daha olumlu bir hale getirilebifir ve gelirilmelidir. Be~
temel beeerinin sislematik ve duzenli olarak ah~l rmasl iyi
sonu.,:lar verecek va agrenciler yapllklan ~Ien zevl< alacaklar,
ayni zamanda daha buyOk cabalar sarlelmek .,., cesaretlendinleceklerdlr. Ogrenciler yeteri kadar iyi okuma)'!
agrendikleri lakdirde, muzik dOnyaslnl kendileri ke~ledecekler
boylece ogretmenlerde kendi kendilerini kanltlaml~ olacaklardlr.
Kaynak: MusicTeacher· Mart 1996, London
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Mavi Nota Muzik Odulleri
1996
Derleyen: Sev lla y BAYLA N

Muzik Hlzmet Odulii:

Prof. Dr. Edip GUNAY
Marmara Oniversilesi Atator1o: Egt im
Fakuhesi Muzik EQitim BOJumu B~

Kendi Kslemlnden Prof. Dr. EdJp GUNA Y
Edip GONAY, 1931 yllinda Milas'a doQdu. 1948de Erzururn Erkek Ilk QgrelmenOkulunu bitirdi.
Aym yll Pro f. Edua rd ZUCKMAYER'in b¢IOm ba ~kan h g m l yapmakta oldugu. Anka ra Gazl
Egiti m Enstitusu Muzi k BolUmu'ne girerek Lico Am ar'ln keman 6grencisi oldu ve bu ckulu
1951 Haziran'mdabairdi.
Askerlik hizmeti ile 09 yll Bingol Ortao kulu ve 09 yll Bolu Li ses! mOzik ogretmenliginde n
sonra, bir smavr kazanarak Gazi Egltim En stitusQ Muzik Egitim i Bolum u'nde Bern hard K1ein'in yanlnda keman asistanl1g1g6revine eteon. 1958 .
DAAQ borsu ne Bal l Almanya'da OC; yll keman ve oda mOZigi eienmoe ogrenim g6rdO, (19611964). Ankara'ya dOOCr~te Devlet Konservatuan 3gretim elerrem Bek;:ika'lI Jules HIGNY jle ezet
olarak yah!;>I., (1965-1967)
Hacetepe Universitesi Sosyal ve lcart Bilimier FakUllesi Egilim B6lumu'nde Hazutlk Programl'nl bitirerek Psikolojik Danl!;>ma
ve Rehberlik BOlumO'nde Bilim Uzmanllgl oereceeo t akf r, (1974). Doktora Yelerlik Slnavl'm11976) vererek. "Fon MuzlQlnln
Insanm C;:ah,masma Etklsl "ni tocereyen deneysel aresnrmesr ile Birim Doktoru covennu aldl, (1978)
Marmara Oniversilesi ode D<x;enllik, (1988), ve ProlesQrh1k, (1995) unvanlanm alck
Hemet ctarak: Muzik Ogrelmenligi (7 ytl}, Gazi Egitim Enatitusunde aststanhk (3 yll) ve Almanya d6nO~unden sonra
llgrelmenlik (15 yll), Dokuz EylOI Oniversilesi MUzik Bilimleri BOIGmO'nde bir sure b6IGm ba!ikanligl oIarak agrelim gOrevtillgi (6
yll), Marmara Oniversitesi AlalGr1c: Egitim FakOltesi MCzik Egifimi BOIOmOnde <X!refim Uyeligi (10 yll) ue su gGnlerde BOlam
Ba!;>kanllg. sayllabilir. Aynca YOksek lisans ve Dolctora dOZeyinde Ara~llrmacl llk, Muzik Psikolojisi gibi dersler vermelcte ve
aresnrmetara dan l~manh k yapmalctadlr, konferanslar vermekte. seminerler dOzenlemektedir. Kendisi aynl zamanda Kopuz
Oda Orkest rasl Oyesidir.
v aym olarak, onbir ciltlik "Keman ire C;:evreden Evrene Kernan Egltl ml l (Ali UCAN'la birikte), OY:Uuluslerarasr nitelikte
yirmi bilimsel bildin ve onsekiz yaYlnlanml~ makale sayllaMr.
M
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Muzik Ba§an Odulii:

-

-

--

Prof. Sadettin UNAL
G.O. G.E.F. MUZik Egitimi BOl. ~

Sevl m UNAL
MUzik Egitimcisi

Muzik eQitimcisi clan bu deQerli I;ift gunOmOze dE:Qin binlerce cocuQun mOziQe baslamastm saQlaml§. DevJet
Cocuk Korosu'nun kurulmasma bOyOk emek vermtslercu, Bu alanda iQneyle kuyu kazarcasma verdikleri emek,
mOzik egitimciligi adma I;ok Onemlidir,
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KOLTOR BAKANLIGI OEVLET COCUK KOROSU
KOItOr BakanllQI Devlet c;;ocuk Korosu, Devtet Operas. C:;ocuk Korosu'nun
15 Kasun 1990 tarihinde Devlet y ok

Se s l l

<;o cu k

d6n~tOrOlmes i

K or o s u'n a

ire kuruldu.

Coc uk Ko ros u, 1988 yll lnda
TOrkiye'de ilk xez Incl GO! adll bir
COCUk operasr oynaml~ ve ~~itli oper-

alarda gOrev a1mll (Aik ve Bans. Pag6·
ace. Carmen, Tasca, La Baheme, TOo
randat) cocvk sayrda TV poQramlan
yapml~ , pe rtyod ik kcnse t ter ve tOren

c.s.a. ile

konserleri vermlsnr. Aynca
eserleri seslend i rmi~tir.

~~itli

COCuk Korosu. 1991 Mayls aymda
A.S.D.• 1992 ylhnda Marsin. 1994 ythnda Adana-Marsin ve Antalya (Aspendos) tumelerini ge~~tirmi~ti r.

Cocuk Korosu. kurulusunda piyanist Menek,e Akar solfej e{litiminde Sevgl Onal ite cahsmalanm
sOrdQrmO§tOr. Koro baZI eserleri de Deniz (:19 ve Murat Goksu 'nun yapt_Ql koreograti cahsmatan ile zengin·
lestirerek seslendirmektedir. Koronun esliklen ha ten Filiz Peker taratmdan yaprlmaktadr r. Koronun e{Jitiminde
~efler1e bir1ikte Mustafa ErctoOan gOrev almaktadrr.
Sevlm Onal ve Prof. Sadettin Onal k ururu~undan buyana koro nun ~e lli{J ini yapmaktadrrtar.

Dergi Ozel OdOIO;

Trabzon TOrk Sana! MOzigi OS! Kor osu

1960'11 yrtlan n basmda Trabz on Turk Mu sikisJ Cemlyetl'nin itgisizlik ve cerniyetl erin hukuki sorumluluklanru n getirdiOi sorunlar nedeniyle kapa nmasr uzenne Trabzon'daki mOzik catrsmetan bir sure kes intiye
uOrarnlliu r. 1964 Ylltnda Temel $ Okr O Dogru ve Arkada'ils rI grubunun ku rulusuyla Tra bzon 'daki muzik
.;:a ll ~m~ la nnln renk kaz anm asr ve ardmdan Trabzon Liseler inden Yetl'ien ler Cem lyeU'nd e sOrdi..iriilen
mi..izik C(S 1t~malan kentin yasarmrda Onemli bir yer tutmu~tur.

Anca k ilerleyen zama n icerist nde Ahmet Selim Teymur ve Temel $OkrO Dog ru'nun yOnettiQi iki muztk
grubu, daha sonra bu deQerli iki muzisyenin mQziQi buakmalan sonucunda kendi eraianrca birtik olcst oramarms
ve scmcta Trabzon'da inli ufakh bir cok mOzik derneQi olesmustur.
Ku~kusuz bu daOlnlkhk kentin mOzikyasamma kalite getinneyip yanni ktslr dOngOlere brrakmrstr r. Bu arada bir
araya gelip tek bir korc clu sturma cabalan da hep sonucsuz kalm l ~tlr. 1995 y thnda TAT MOzik Dairesi Baskam
Zlhn l Der~ln'in. TAT Genlflik Korolarmm kurulu~lartn l gerve kle~ti nne k j~in Trabz on'da burunduQu srralarda ortaya attlQ! - 8 ir aray a gelme- dO~Onces i benimsenmis ve bu yolda C(Sltimalara bailan m t~tl r.

Trabz on'd aki GTSM Oerneklerinin yOnetim kurulu Oyel eri ve bu ko nuda uQra~ vermis sayg ln ki~i1a ri n
ol~turdugu bir Ost kurul cerceveslrde 1995 y tll eyrol aymda kururup Him aylnda C(Sh ~maran na basiayan Trabzon Tu rk Sana t MOzlgl Ost Korosu. bir yllllk bir .;:all!jma sonueunda ilk konserini ge ~ekle!jtirme basensuu
gOstermilitir.
Trabzon 'd aki GTSM derne klerinin e flt kad rcla nnm birle!jtirilmesi sonucunda clusturutan koronun
C(Sh~nna katillmi te~k edebilme nedeniyle, jOrimizce bu OdUl kendrlenne YenhTl~tir.
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Radyo Nllellkll Muzik Programc.hg. OdOIO;
GOI Hallce OZALTAY

(TRT 3 Ankara)

1965 v,lInda Glresun\m Bulancak lI~eslnd8 doodu. 11k va Orta egitimi creee. liseyi Istanbul'de KadlkOy K IZ usesl'ndeokudu. OnlvelSlta egitimlnl lse A.O. Zlraat FakOltesl ve Ekooomisl Yuksek Okulunda Iamamladl. Aynl okulun - K6y EI Sanatl an Ana BllIm Del.- kOrsOsOndan Yuksek Lisans diplomas. aldl. TRT'nin actl gl
· Pr odiikt&, " SlnaVlnl kazanarak, Mart t9SS'de Ankar. Radyo lu'nda gOreve ba$ladl. Sekiz yrhm doldurdugu

Coksesll Muziklsr !iubas!'nda, - er - Kon••," ve ' Ulualara,u, An kara Senet Featlvali 'nden' program'an yle A.3 dinleylclsille tanl$ll. Bunler! " Frana. ' dan Ealn tlla, ·, "MOzlge Yolc uluk " programler! takip ani.
Odor kazandlOl ' EskldenVeniye"pmgranllnl1991 ylhndan bu yana hazn1lyor. Program 1993 YJ ltndan itibaren de
,.bnam S.....'yl ve Halu k Ert am tarali ndan caml olarak sunulmaktad lr. Sir di~er programl Ise Ne, e Tartanoglu Me blrllkte 1995 ydlndan bu yana surdUn:lU!)U "!?Imd l Klaslk Miizlk ft. Hayatlna 1992 Ylhnda. Ece ve Blge
IsmIndaldklZlan katlldl.

GOl91n l;lENCAN

(TRT 3 Ankara)

Ankara'da~u. Normal

egitlminin yanl$lra, ~Iugundan beri uzun yillar !?an, Solfej ve Piyanodan olusan bir
mozlk egttlml a1d1. 0 $lralart!a 1970 Ylhnda Ankara Radyosu'nca
bir SlnaVIkazanarak, TAT Anka ra RadY08U Cokse811 Ko roa u'Ma 1. Soprano olarak gOreve ba~ladl . Bu gOrevini sOrt!OrGrken, (10 yll kadar) g~lrdiQi
led blr trafik kazasl nedenlyte uzun bir sere yatarak leda v! gOrdO va dolayls lyla Koro orah~malarlndan uzak kaldr.
Oahe sonra aqllan prOdUktOrtuk SlnaVlnl kazanarak prodOktOroklu. 0 gUndan buyana pakqok programa imzasuu
alii . Bun larda n beman: - Mu zi k Bllmecul- , " Sav ll e n Eser ler", " Bar o k MOzlk ", ftKo r o DOnyas ln de n" , ftUnu ta ma d lg lm lz Eserler ", " Blr Bestecl " ve halen hazsrlamakta oldug u " Per de Ay rhyor"
ve "Y6,.sel Ezgllerden Ealn tller" dir. Gul<yin seneen 8vll ve bir l;ocuk annasidir. OdulOTRT 3'de yaYlnlanan
- Parde Al; lhyor - adh programl yla kazandl.

Orhan SUER

ecuen

(TRT 3 Ankara)

Istanbul 'da do9du. Babasl subay olmasl ve gOrevi nedeniyle ilk, orta ve lise Ogrelimini Anadolu'nun degi~ik
yOrelerinde tam amla dl. Anka ra Hukuk FakUttesi mezun u. Tum ya~anl lSI boy unca muzik, va,antlSlmn
vazg8l;lIme z blr pan;a.s l clcu. U zun Villar kem an ve kompozisyon r;ah, tl. 1962'de kuruIan Ankara Universltesl
AmalOr Yayl l ~9 1 lar OrkastrBsrnl Ikl y ll boyunca yOOattl ve toplulu{ja konserler varirdL au ereca va~itIi lopluluklann keman par1ilarinde gOrev aid!.
au )'lilarl TRT kurumundakl ~t~maJarl Izledl. 1965 VlIlnda Ankara Radyosu'na Idasik batJ mv.ziQi prodOkiOnl oIarak atandl. Bir sOra soma , af prodOktOrluge daha sonra da bOlum rnOduriOgune getirildi. Cokse sli MOzikler
MUdUrlugu'nda l;811ft191ylllar boyunca.;ok saylda l;afilli programlsr Vaptl. "Sanatl;lnln Garip DOnyasl " i1ginc
olaylan va anakd olla n Il;eren ilk program dizislnl olu~turdu. Buna daha sonra " Beslaler ve OykiUerl", "O nlil
Yo r u m llr,OnlO Yorumcular-, " DOn)'. Korolarm dan Y.nkllar- ve MUi us al Es erl ar l, Yo resa l Ezgllet'" g ibl sevilen prog ramlart IzledL OdUlO TAT 3'de vaYlnlanan MMilzlk Serg lslnden Tab lola r " adh progl8nu yla kazandl.

Barl' KILICBAY

(TRT 3 Ankara)

1974 y lhnda Ankara'da dogdu. 1996 Yllmda Ankara Oniversitasi Ilati~im Fakuttesi'ndan mazun Oldu. Yapl Kredi
YaYlnlan taraflndan yaYlnlanmakta olan Tanten'in Macaralan adh l;izgi roman dizisinl TOrkl;e'ya Ij:eviriyor. Mizah
kultUrCI darglsi GOI Dlken iqln Franslzea'dan ve Ingilizca'dan l;eviriler yaplYOr. 1l;lerinde Jean Fournel , Ig or
Ol al r akh gibi daOarli mOzis yenlarin bulundugu OnlO sanall;llaria yapllgl rOportajlar hahahk Pazar POStasl gazatasinde yaYlnJamyor.
Klasik mozikle ciddi anJamda altl Ylldlr i1 gileniyor.lrk klasik muzik programl olan Nota lann Dilnyasl , 1995 ylll
boyunca Ankara Onlv arsitasl'nin radyosu Radyo Radyo'da yaYlnJandl. TRT Radyo-3 tl;in hazrrladlgl M iizigln
Renklerl programl yaylOina 1995 ylh KaSlm ay lnda ba~ladl . MOzlgln Renklerl'ni OnOmOzdeki yillarda kitap.
19itl1TT'l8.Y1 planbyor. Odulu TRT 3'da yaylnlanan "Miizlgln Ran klerl - adli programlyta kazandl.

Esln CEKiRGE

(61 FM Trabzon)

1976 ylbnda Trabon'da doOdu. Ilk O{lranimini Of·Balaban Marke z Ilkokulu'nda. Orta OQranimini Arsin Usesi'nda
ta mamladl. $u an KTO Orman MOhendisligi BOIurnO3. slOifO{lrencisi.
Sir buquk ytldar TV 6 1 m 'de gOrev yapmaktadlr. lyi bir tiyalro izleyicisl oImaslnln yamnda Ganl;lik Merkazl Tiyat·
ro kolunda amatOrtiyatro l;8Il~malannda da bulunuyor. $ iir okumayll;Ok seviyor va rnvtsuz Oldugu zamanlarda
de filr yazlyor.
Sanaltn her dahnln desteklenme si gareklig ina lnanan birisl oJarak sa natsal aglrhklt program lar yapmaya
98h~lyor. Yere l radyo prog ramlan nda ekslkligini 90rd00 0 klasik muzi~a aglrhk varerek 61 FM'de hazutaml'
old u~ u " Hita 01 Classic " programmln " Nitell k li Radyo Program clhgl ~ dalmda Odora layl k gOrOlmlll
oImasll"ldan OIJjrG IfOk rnuIIu.
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Gelenek sel Miizikler Te§vik Odiilii
Nli giin

ABI~KA

•
(TAT An kara Radyosu T5 M
Sllnat~ 1 81)

1961 yrlmda [stanb ul'da do§du. Hkokuldan basla yarak

batOn ogrenim yasarrur uAnkara'da tamamladr. Universlte
hayatma "Slyasal Bilqiler FakOltesi Basin Yaym
Bolu mu 'de basl amayr

ve gaz eteci clmay t dO ~O nOrke n ,

1981 yrtmda TRT'ni n a.;:ml~ oldugu "Yet l f Ur llmek
Ozere Ses Sanat~lsl" smavrna girdi. Ankara Radyosu'nda yaklasrk bitbucuk YII sOren staj devresl ve bu arada
yapuan smavlan da basarryla g~ikten sonra 1983 vrnnda

kadrolu ses sanatcrsr clarak Ankara Radyosu'nda goreve
asladr . Hafen bu radyoda gorevini sOrdOrmektedir.

Mehmet Salih HOLEP
(Muzi k Egltlm ci sl ·Trabzon)

1962 yrlmda Trabzon'da dog du. 1970 yrtmdan bu yana
mOzikle ugra,tl, baglama ogrendi. Geleneksel as tklann
yaren sohbetlerine katlldlgl stralarda bardoya ilgi duydu.
Orta okul ve Lise yrltann da band a majoru o jarak gorev
yaptr. 19 82 yrnnoa vatani gore vini ya pmak uze re
Qanakkale 2. Jandarma Tuqaym a gitti, orada mOzisyen
olarak gorev yapn. Askeri bandoda bariton yardl. Aynl zamanda Turk Hark Muzigi cebsmejan ve konserterinl devam
ettir dt. Aske rligi atrastnda hark muziOini n p rofesyonel
sanatcuan ile tamsrna oranaO I buldu . Askerlik donO~O
Trabzon Belediyesi Bandosunda goreve basladr, 1990
yrlmd a Trab zon Belediyesi Turk Hark MuziOi Korosu ve
Folklor Ekiplerini kurdu. Her ay bir sanat gecesi duzenledi.
$u anda Trabzon Belediyesi'nden goru~ aynlrklan nedenlyle ayrurms olup kendi adma kurduOu Trabzon Muzi k
Merkezl'nde 150 'ye yakm oOrencis iyre gele nekse l hauc
muziOine hizmet efmektedlr.
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Sesin Olusurnu ve AIgllanmaslndaki Fizyolojik Temeller
• Gii lgiin BECE RiK

lnsam diger cann varhklardan ay rran en belirqin
yaprsa l ozelliklen; iki bacakh yOrOmeye en Iyl ~kiJde
uyumu, ellerini alet ve uretimde kulla nmasr. bit klsel
ve hayvansa l olarak beslenecek omnivor 6zellik ka-

zanmasr, dik yOrOyebilmesi ve iletlslm kurabilmesidir.
fteusrrn kurabilmesinde en Onemli taktor ise, anJamh

sestenn ctusfurulabilmesl ve bu seslenn algllanlp
manuksal olar ak yorumlanabilmesidir.
1 1 eti ~i mi n temel ogesi olan ses 0 kadar Onemlidir
ki bir rrkm yak ofusuna veya doQ u~una neden olabilir . Orneg in; dilci Philip Lieberman ve anatomist

Edmund Crelin'in yaptrklan cansmataroa. Ne-anderthal insamnm konusma itti" gerekti harlleri
crkaracak glrtlak yaprsma sahip olmadlgr bulunmus,
bu nedenle bir konusma dilini g eti ~tiremedi g i ,
dolasryrsla dogudan gelen diger rrklara oayanamayarak ortadan kalktlgl; bununla birlikte tam
yetkin bir konusmanm ere Magnon insanmda ortaya t;:lktlgl g6ru l mu~t ur.
Ku!turun temel Ogesi olan dil, msanran birbirine
yeklastrran, aralannda i1eti~imi saglayan en g ~l u
aractrr. bte yandan duygu, du ~u nce , tasanm ve iz~
lenimleri belirli bir guzellik anlasrsma gOre
du zenlenmi ~ sesler le anlatan bir bOlOn otan mOzik
de diger bir anlatrm aracrdrr.
Bu saptamalardan da an ra~ llacag l pzere insan
i le l i ~ i m i nde ve dolaylslyla muziksel i l eti ~jmde en
soylu role sahip alan sesin; ol u~u m u ve
algllanmaslndaki temel fizyolajik kurallar uzerinde
duracaglz.
Ses havamn
hangi bir cismin

neden olabilecek her~
ile meyclana geUr. Cismin
tit re~meye ba~la masl Ue onu saran hava molekulleri
de titre~me ye ba~ la r. Cismin etraflndaki hareketsiz
hava tabakasl cisimden aldlgl ene ~ i ile titre~meye
ba ~l aymca , bu l it re~ i m ler kendisiyle temas halinde
olan ko m ~u hava tabakalanna da iletilir ve bOylece
ses dargalan meydana gerir. Ses dalgalan birbirini
takip eden ve uzunlamaslna olarak yayllan hava
tit re ~im l erinde n ibareUir.
litre~ i mj ne

tit re~i mi

Havamn bir saniye sOresince tit re~ i m·saY ls l hertz
olarak ifade edilir. Insan kulagt ortalama 16-21 bin
. ....0. K.K.E.F. MilDl: EOt. BOI. Ogr. EJemanI
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hertz arasmdakl sesleri alqrlayabilir. Ya~ i1erledik~
bu yetenek azalrr. 21 bin hertz'e 'kadar otan S9$lerl
alglramada kut;:uk cccuk kulaklan yetenekli olup, orta
yaslarda 10·15 bin hertz arasmdaki sesler
alqrlanabinr. 60 yasmcan sonra ise 5 bin hertz'den
sonraki sesler i~ i li lmez . .
Insanlann seslerinin ses gen i~liOi. belirttiQimiz
lsitme sahasmm ~inde ve hatta ondan cok daha
klslthdlr. Larin ks' in yaptsr gereQi ClkaracaQI see
gen i~ lig i en cok 5 oktav kadardrr ki bunu da pek az
insan erkartabilir. Genellikle 1-3 oktav arasmda olup,
bunun Cogunlugunu 1-2 oktav kadar ctabjen sesler
te ~ kil eder. Herhangi bir notanm Irekansmm bir kat
tazlast, 0 notamn bir oktav ustO demektir. OrneQin;
256 frekanslJ "Do" nun bir oktav OstO 512 frekansn
"Do"; 648 frekansll "Mi" nin bir oktav ustu 1296 fre·
kanslr "Mi" dir. Bunlardan da a n l a~ l l acag r Ozere
insan sesinin fazla ge ni~l ig i yoktur. Bir insanm sesi
kalmsa. ses frekans cetvetinin ba~ taratmdan 1~3 oktavhk yer i~ ga r eder. Sabsm sesi ince ise lsitrne
sahasuu yuksek ton ktsrmla nnda 1·3 oktav hk yenni
ahr. Eger katm ve ince botun insan seslerini birlikte
degeMendirecek olursak: insan sesinln 9-10 oktavhk
bir geni~liQe sahip olduQu gOrUlUr ki bu geni~li k frekans ve hertz eayrsr olarak 1-11 .000 civanndadrr.
Larln ks'in Clkardlgl seslen iylce anlayabilmek iCin
sesin birkaC fiziki Ozelliginden bahselmek yerinde
olacaktlr.
1· Sesln Tonu: Buna sesin yOksekligi (perdesi)
de denir. Sesin tonu, sesi meyclana getiren cismin
ve cismin litre ~l i rd igi havanm, saniyedeki titre~ im
saYlslyla ilgilidir ve frekans ite ifade edilmektedir.
COchlea'da Helicotrema yakmmda dO~Q k sesler, fenestra ovalis yaklmnda ise yOksek tondaki sesler
toplanm l ~tl r . Insan, i ~i lt i g i seslerin frekans g e fl i ~ ligi
kadar ses crkartamaz. Omegin erkek sesi 100 ile
11.000 kadln sesi ise 150 He 12.000 frekanslar
araslnda olup bu Slnlrlar da ~hs m Clkarabilecel}j en
son slnlrladlr. Her bir ki~i nj n ClkarabileceQi en kahn
ve en ince seslerin frekanslan ile smlManan bir ses
g eni~ligj vardlr. [nsandan insana farkh olan ses
geni~li gi , butunu He lrekans absisinin belirli bir yerine
ye rle~i r. Absisin ba~ JO da, ortaslnda veya sonunda

cla bilir. Yani hicbir sahsm ses geni~IiQi, tin lSI ve per desl diQerinin ayrusr deQildir.

2- Selin ~ Iddet l : Sesi n ~iddeti ses dalgalarr nrn
amplutudO ile ilg ilidir. [kl nota arasmda gerilmi ~ blr
telin o rtasma vu rulduqunda, tel belirli bir ton ve
~iddette ses C1kartacaktlr. Ikinc i defa telin crtasma
kuwetli vurulacak olunursa, ~ lkacak olan ses evvelki
ses ile aym to nda (freka nsda) takat da na ~i dd etli clarak ~ I kacaktl r. COnkO lkinci sesin clusurnunda daha
fazla kuvvet tatbik edilmi~ ve 0 ora nda da amp litOd
(gen i~1i k) bOyOmO~tO r. Son ue olarek sesin ~ iddeti,
ses! crkartan elete tat bik ecnen kuvvetin veya enerj ini~ mlktan ite orantmdrr.
3- Se~ln Rengl veya Tlm's,l: Uygun bir mOzik
aletl ile iste nUen ton ve perdede ses Clkartl lab Uinir.
Anca k Clka rttlk la rr sesle r ayni olsa lar dahi,
kulaQlml zda baska • baska izlenimler uyandmrtar.
Bu durum, aletlerin Clka rthQI seslerin fark ll renk ve
tnusrm olmaemdan kaynejdar nr. OmeQin kema n tel lerinden biri ~kill p brraknacak olu nursa, tel be lli bir
toneta see sckartaceknr, Bu sese telin botQnQ ile
9tkarthQI ve datga boyu Ue frekenst sablt otan "esas
ses' ad l verilir. Esas ses batOn mOzik ajetterinde
ayrudrr ve kulakta ayru intiba y. verir. Ege r tam mOzik
aletleri yelr uz eS8S sesi 9 lk8 rtm l ~ olsalardt; algllanan
sesin hangi mOzik aleti ndan kayna kland lgllil bllrnemiz m OmkOn olmayacag l gib!, enstrOmental bir
zen gintik de olmazdl . o olaylslyla mOzik aletinin cinsi
ve yap1Slntn d eQi ~ ik olm as lndan v e herhangi bir ses
teli nin tOm titre~ i m i lie Clk ard lQI esas seslen ba~ ka ,
kOc;Qk par~la ria titre ~imi sonucu meydana ge len
farkh sesler de va rdlr. Bu ~kilde ~I kan saslere esas
sesin astOn ses i ad l verilir. OstOn sesleri freka nSI
esas sesin frekanslndan fazlad lr. Omeg:in tel uyan st
Ue t itre ~im yaptln hyo rsa ~ lkan sas, esas sesin iki katl
yani bir okta v kadar fazlasl olacaktlr. Aynca bu sesler her alette farkll saYI va nitelikted ir.
GOrOldOgO Ozere her bir mOzik aletinde meydan a
getirilen esas ses ve ayni zama nh olu;;an fa rkh saYI
va nilelikte ki OstOn ses lerin; birl ikteki halinde
kulagl mlza ge lmesi (Klang) bu alelle re i1i ~kin ses
renklerini yani t lntSlnt meydana getirir.
Insan sesi nin o[u ~masl prensip yOnOnden mOzik
aleti tellerinin ses Clkartma slnda n fark slzdl r. Plica
Vocalls'lar (ses telleri) bOtOnO Ue titre ~im ya parken
ayn l anda voca l kaslara ait kas lilIerinin veya lif gruplanntn da aynca litre~mesi ve keza aglzda dil, di ~ ,
duda k ve damaQa ca rpan ses lerin OstOn ses
~ l ka rtmaya sebep olmasl, insan ses inin rengini ve
tlnt'sml vermekt ed ir. Vocal kaslan n her bir insanda
uzunluk, kahnllk, ihtiva ettikleri kas litlen ve bunlann
sinirlerle ilgile rinin farkh o lma sl, vocal ba ~lann §ekil
ve duru mlanmn ba~ka ba~ka olu~u ve nihayet a~ l z,
dil , di~ dudak. damak ve burnun insa ndan insana
da~ i ~ik1i k gOste rmes i insan seslerinin renklenni far kll
duruma sokmu ~tur.

Sesln yuka nda yaz tlan 09 ozeUigi (Ion. siddet ve

nmsu ses tellerinm ~u ozethktenne baQlldl r;
1· Ses tellerlnm boyu : Ses tellennin boyu, sesln
trekanst ile yakmdan i1gilid ir. Ay m gerg inlikte olan iki
telden uzun olaru daha kahn (uzun dalga boylu ve
dQ~Ok frekan sll ), kJ SS olaru daha ince (da ha tazla
Irekans ve daha kOCOk dalga boy u) ses verir. Bu
durum insa n ses flzyolojisinde de ge~e rlid i r. Plica
Vocalls'ler krsanrsa. dalga tun hava i~j n betir f
serttard a sabit oldugundan frekansm artmasr gerekir. 0 hade aym qerqinlikte cla n krsa ses tell ince
ses, uzun ses tef kahn ses ve rece ktir . Ay nca Plica
Voca lis'leri n ince alan i~ taralr tttrestm ya parsa ses
ince olur, butOnOyle titresim yaparsa kahn kitlesi nedeniyle ses kalm olur.
2- Ses lellerinin ka hn ve ince otusu : Kahn ses
telleri gerdirilmek suretiyle oaha yOksek pe rdeoen
ses ~ lkarh labilir. Fakal ~ I ka rtaca g l sesin frekans
yQksekligi, telin gerilme di renci, yaprsr, c insi ve
kahnh{J1 gibi 6zelliklerinin smmm qececek kad ar ileri
gidem ez. Aym boy ve gerginlikte ola n birisi kalm
dig eri ince iki lei, aym perdeden ses Clkartml~ 01salarda, bu ses lerin IInI SI ve oktavlan farkll olacaktr r.

3· Ses tellerinln gerginlik d erecesl: Sesin incel igi ya ni trekansmm yOksekligi telin ge rginliginin
artmasma bagh olarak artm a goslerir.
BOtOn bu 6ze lliklerde n ozetle; Ses;n tonu. ses tel le rinin boy una , kahn ve ince ol u~ ra n na ve ge rginlik
derece lerin e .baglldl r. Uzu n, kalln ve az gergin oran
teHerden kahn ses yani d O~Ok tre kanslJ ses (pest
sas) ~ lka r. Klsa, ince ve ge rgin olan lellerden yOksek
frekansh ses (ince ses, tiz ses) has ll olur• •
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Uludag Universitesi Egitim FakUltesi
MOzik Egitimi SalOmO
• DoC;. Abdullah UZ

-

..
MiJzlk E6itimi B6fiimii binasmm 6n cepheden gOnJnum O. (Alt iki kat)

ONSOZ
Saym Semih Baylan'a muzn egilimine sahip ytkllgl, alanla
ilgili yazuann yaymlarmasma olanak sagladlgl ve alaru desleklemek iyin yansma, Odiil vb. endnlikler dClzenledigi;
SOliimumiiziin tamnmma olanak sagladlgl iyin BOhimum adma
yok te~kkiir ederim. Buna yok gereksinmemiz vardr. CiinkO
bizce, BOliim'de ve Bursa'da Onem~ gel~eler sagllyorduk;
aneak basmm birtiirlu i1gisini cekemiyorduk.
YaZIYl haznferken, -her konuda Oldugu gibi- ogrelim ele·
mars arkadaslanm (Bu yanda 009. Ramazan Akku~ , Yard.
009. Ismail Bozkaya, Yard. 009. Ismail Gogi:i~ , Ogretim
GOrevliJeri Zeld Cubuk. Necdet Kalender, Gulay GOQu~.
NilUfer Yilmaz, Eral Demirbatlr). belirli konularda beznnklar
yapnlar. Ben bu yanlann bir bOlumiinden yanmda yararlan<hm;
bir bOliimOnu ayrl yaa otarak koydum. Ana melin, benim kalemimden yrktl; aroak gerisinde BolOm'iin bu hale gelmesinde
katklsl olan. yazr iyin hazlrllk yapan arkadastanmm eme{li,
gel~ eyi
engeUemeyen, geli~eye katklSI bulunan
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y60elicilerin Ortderligi var. Dogrudan ya da dolayll olarak katklSI
olan herkese te~kkur ederim. AYflca. memurtann v09u il jnde
iken, yann Slca~mda bu yaznan titizlikle yazan BOIOm Sek·
ratermiz Ayten ~en'e de le~ekkOr etmeliyim.
Yanda. anlallm kolayhglndan, yooelici olaralt co9u olaya
taOik olmamdan dolay' ve gef~lerin gerisindeki olaylan, 01·
gulan aylklayabilmek ilrin genellikle blrind lekil ~hJS ekini kul·
landrm ve sOreQ olarak anlatnm. BQylece belki, geli¥ne
sOrecinde alan eorOmler deneyimlerimizin bir bOfumOnden yararlanma olaoa91 bulabfirler; ya da gelebilecek ele~liriler
qellsmemize katoda bulunur. Yanda alt bOlumlerde• -ayrukurumen 6gelerini cermelertooen dolaYJ- zaman zaman diger
bOI0mlerin konulan da bulunabilmekledir. laman zaman, bilgi
lekran daolabUmektedir.
Butun muzikvemiizike{lilim camiaslnaBursa Muzik EQitimi
BOlumu'nun en iyi dilekleriyle.

Gi Ri~
1980'li yillano ba ~la nyd l. Bir gezi nedeniyle Bu ~'daY~I,m :
Bir tamdlk O{Jrenci oldugu il;:il, burada MUZIk EgltifTII
Blllumu'nfin varhgm bi~yordum . Aynca o. )'lllatda bu kurumlardan kopanldlglm il;in biraz da Ozlem gidermek ~lyla
Bolum'e ugradlm. Muzik egitimi amaClyia yapllml~, hepsl de
sesyalrllmll yakla~l k 130 odall, konset: + p wa salon~ bi~~l.
45'j bulan piyanosu ve zengin OOretim ka~rolu GClZI .MuZlk
Egilimi B61umu'Men sonra bu onaml gOrUnce lam btr p
yasadim. Yanh~ aramsarraycrsam, eski Egitim EnstitUsO yatakhane~rilden bozma. hiIbi' OZe ni~ olmayan. bUyUkl" boj
bit alandan ibarel 4·5 ada. iki-Oc;: eski piyano ve tlplu •
kokullarda oIdugu gibi OOtCln dersleri kapatrnaya ~Il~n 1-"
ogretim elemaru Yard!. Rastladlglm ~ ~rero m ~ •. ka·
ramsarcrar. Bu erada 86/Um'le iIgiIi oIarak, yetel'SlZltkler
yOztX1den, OOrencilerin bar.yoIarda ~1g 1 ~It~ lklanna ~~in bit
gazele haberi okudum. 1988'de gazelede gOrdU{lClm bit eleman
uarana dayanarak. barvurdum ve 1989 ba~ n nda bu B6IOm'e
ogretim iiyesi veBOIQm Ba~1 oIarak alandlm.
G.,.. zaman i\erisinde. ~Om'de ball gelijmeler oin~tu:
BUyUk odalardan ba~. bir kat )'\Jkarda. suntalarta

I

elemam vardl. OOrancl saYlsl 112'ydi. Ancak, bu kosullan yeterli
bulmak olanaksizdr. Akustik (jOk ciddi bir sorundu. BOyOk smillar
hamam gibi yankl yaplyor; BOliin odalarda sestet oldugu gibi
k~u odalara g~yordu . Daha da kOlOsO, SOlum binasmm ya·
takhane olarak yapllmasr ve teslsatm eski clmasr, biraz da
yOneticilefin fazla ·~vre<:l · olmalan yOzOnden. kl~ln 16-17 dereceden lazla Isrtllamlyordu. By kosullara karsm O{jrencilerinbir
tK)IOmO insanm gOzOnO yasartan ozver! ve tutkuyla sabahm
yok erkeo saallerinden (kl~ k~u llannd a bazan 6.00'da)
ba~ayarak g~ saallere kadar ~ h~lyordu. Dogru teknikJe
eamalanna karsm, ~k1a ~b~hklan ~~ ~I lan b2Jek a~sl
~kmeye ba~ad llar. ~m~mO~.09!e:olenne Ozgu b:i'" ~~
tam gel~. lahana gibiustosle gryIlrm~ eamasm ve 9')'SIlem
Ozema ko!u uzun, piyano cah~lrke n yaJOIzca parmaklan
d l~r<la buakan bir mont ya da benzeri giysi. Burul yan!nda
bezan parrnak ~nnl dl ~ rda brrakan eldiYen giyilir. Piyano
dersleOnde OQrenci'lin em, bileQinin durumlllU gOrebilmek ~
bazan montun ko!unu geri doQru srvamak gerekir.
Ogerderimiz SOOUOU 0 denB kanlksadllar ki daha sorva
kalll la~bldan ~k ortamlara hil; srzlarYiladan katlanclliaf.
Bursa'da bile yeterree tamrmayan B6lOmumuzu tanltmak,
ogrerx:ilem deneyimili artmnak ve Cevrenin mtiziksel eQitWnina
kalklda bulurvnak amaCly1a. kar~ 'akone, Bahkesir Hecatibey Egitim Fakuftesi'ne 24 KaSlm Ogretmenler GiXlu kuIIamaian ~rcevesflde bir konser gezisi duzenlem~ tik. Orada ~
-b(rrokrasinin slk Slk yaphQ! gibi- kl~ ortaSlTlda kaloriler sisterruOl
(~Ieme , ~1t¥TIa lan vardl va kalorilerler yamuyordu.
DgrencilerimiZ, Ilce beyaz g6mlek ve elek ya da pantolondan
oIu~n giyslleriyle sOyIediler va cald1lar. Benzer durum
Onivers~e'nin Felhiye'deki KuMr Merkezi'nde de ba~lml za
geldi. Bu iki konserde de OQrencilerimiz h~ lepki gOstermeden
gOrevlerini yerl'.e. getirdiler. ~elim elemanlannda da durum
pek larklt de{lildi; 2·3 corap Ost Osle giyilir; ~na .kO lotl~ .~aya~
(jOrabl bile giyiljr. Birkae ilt cama$trl, kazak. u.st usle gl)'lIlr; bl~
elde Calgl ya da notalar; ObOr elde eleklrlklt IS!hC ~ E.lektnkll
ISlllcllar, Ozellikle odalarda aC1k1a blraklrmlyor; cunku bOlmel~r
sunta ve prizler bu sunlalann uzerinde, yerlerde de sentehk
hahlar var. OOrenciler ders dl~mda bu luksten yararlanamlyorlar.
Daha soma, lsrnma sorunu bir derece ¢ziildO. Dekan
degi~lj. Yeni dekan, 'BOtOn kazanlarr yakarrm; kOmur bilerse, islerim; vermezlerseOgrelime ara veririm' dedi ve biitiin k~ zanla rr
yaktlrarak, zlcatmlgl 2.-3 de~~.a yukselni. Meger oncekl ~~kan,
cevreci olmasl nedenryle klrltltge kalklda bUI~n~amak 'C1n. ~~
asker kOkenli RektOr'e sorun golUfmemek 1~ln yakma I~ln l

-r

slnl rla nd lnnl ~ .

Sun/aJarla b61Unerek

oI~hJtUJan

f8/ffIM odal.an

bOIUnerek. 4O'a yakln cab¥M odasI ~rulm~.
.
Piyano sa)'lS! 8'e ~kml~ ve benlnle birlikte 9 kadrolu ogretm

Ole yandan, dersliklerde akustik sorunu ¢ zmeye yooelik
hie bir duzenleme yoktu. Ozellikle bOyOk dersliklerde sesler
ugunu halinde C1k1yordu. Bu durum hem derslerin cok yorucu
olmaslna yo! aC1yor, hem de beklenen verimlilik ve liIizlikle
yaprlmasrnl OtlIOyordu. Sorunu VOzebi lme~ i:9in_par~ .b u.l ma ml~
olanakslz gibi gOriiniiyordu. Sorunun cozumune III~kNl fikn,
Istanbul AtatUrk Egitim Fakultesi Muzik Egitimi
BOIOmu'nden, BOlOrn'e konlerans iltin ~gl rdlgl mlz bir hoca
verdi: Hoca. keodilerinn BOI0m'de duvarlan yumurta viyoIleriyle
kaplayarak akuslik sorunu ¢zduklerini; viyolleri plastik tulkalla
viyolO yap!$Ilnna)'l denedim; yaP1 ~rrnyordu . Ba~a yapl~bnCl~r!
da denedim; soouoda ayakkabl yapl$1mclsmm sonUC verd'9lnt
gOrdOm. Ogrerdlem. BOIUm ~lI~rumlz Emina Hanlm ve ball
diger ~h~nn call ~ lan sonucu, dersliklem Iavanlaflnl
kapladlk ve akustik sorunu 0nem6 ~ C6roldu.
Bu arada akustigi daha da iyi hale gelirmek ve ISlrvna sorununun ¢ zOmOne azda oIsa kalklda bulunmak amaCly1a. ora-
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Artlk akuSliQi epeyce iyi, il;:indeki mOzik doiabmda televizyon,
video-player, mOzik seli bulunan yakl a~l k 100 k~i1ik bir konser
saloncugumuz vardl
3urasl ilk yillar etkinlerimi.l igio
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DersliklerrJe akustik sorununu ¢zmek amae/yla, lav8na
d~~en9n yumurt8 viyolleri.

jan buradan (okuldan. ~e~ nli ~letmelerden) bulduQumuz ~l k lntr
sentelik hahlada bOtOn odalann labaorannl kapladik. Dinteliler.
konleranslar vb. elkinlikler igin uygun salonumuz yoktu. Su
1I.ma91a, akustigi olduk~ bozuk, bakimsrz, pek az kullaoolglmlz
'108 numara"yl, ogrelimgorevlisi arkacasemz Rabia V,lmam'm
esi Memlf y,lmam, bizzat giri, imde bulunarak veorganize ederek Osmangazi Rotary KulObO'ne "tefrir enirdi. (Kasik -1).

Kooser salontJmlJZ(108NlIITIara)

yeterliydi ve buranm 8oHim'deki etkinliklere yok kalkisl oldu.
Bunun varunda Memi, Yllmam, 0'1 odamn da tefri~in i yaptmn.

En ifi ako&kdOfItJmmlak8{Wl3n 101 Ab. Iu detslifiUniz

Kesik I

FiziKSEL ORTAM
SOlum'de kullandlQlmlZ Ijziksel ortam yetersjzdi. Buna ek
olarak, her yll 30ogrenci almrrken. biraz yooetimin zodamasiyla
biraz da SOlum'deki soruelarm yozumOnu ived i~l i rir

(0) ~retim Elemanlafl y!a IIgili saylsal verner. Yillara gOre ~edi r:
Egtiim sakcnest MUzik Egilimi BOlOmO. 1982 yrlmda bir OQretim ererrem ile al;lldl, 1984 yllinda bir ogretim gOreviisi ve bir okutman,
1 985~e iki ogretim g6revlisi, 1986'da UI; ogrelim gOrevlisi ve bir eresurme gOrevlisi, 1989'da bir yardlmcl doI;ent. 1990'da ikl, 1991'de 01;,
1992'de iki, 1993'le Iki Ogretim gOrevlisl BOlum kadrosuna dahll edildi.
1996 ylll itibariyle ~IOm'On kadrosunda, C/l;: eeeent, C/l;: yardlmcl doI;enl, ~O yabanCI uyruklu sOzle~meli persone l oImak uzere on bir
ogrelim gOreviisl, 01; okulman ve bir arasnrrna gOrevlisi olmak uzere toplam yirmi bir ogrelim elemanl bulunmaktadlr. V.O. Oda Qr1Ie slrasl
sanejcrlannda n dOrteremen. uerelli ogrelim elemanl olarak BOIOmde gOrev yapmaktadlr:
OOrelim elemanlannln bir bOI0mO. diger bOI0mlerde CW; l lm l~ IisansuslO programlara kaill arak akademik geti~meteri ni tamamlamaktadlriar.

uo.

46

dO~Oncesiyle 40 00renci almaya ba~ladl k. Aynca. dOzeyi
yOkseltmek iQin derslerde ve smavlarda ban standartlar ve barajlar ol u~turunca alttan ders alan OOrenci saYISI ~Idl.
OQrenci konlenjan arnsr orerunda mezun veremedik ve agrenci
sayrsr artt•. BOylece fiziksel ortarn sorunu addl boyullara ulasn.
Katlanrruzda tuvalet, banyo gibi kuUaOllmayan yerler vardl.
Dekan'a boralan derslik ya da cah¥Tl8 odasma ~tO rmeyi
Onerdik. Buratan g~i olarak kunandlQlmlZl ve devler malin!
korumak gereIdiQini One SOrerek ain vermedi. BOyle
soylemesine kalllllk. yeni bina yaptuma istewmizi de dikkale
almlyordu. Sonraki dekan ail verdi. C~ kaynaklardan bulunan paralarla, ban ~yerlerilden malzeme sa~ ayacak, buralar ~ yarer hale ~rUIdO . Bu areca uzun uOra~ar sonueunda gi~ katlmlzda bulunan, Resim-l~ B6lOmU'nUn
kUftandlQl folograf atOlyesn alma)'! basararak, derslik ve
y6netin yen oIarak dUzenledik.. Son )'Illarda, btl mekenan da,
kuRarmamlza kar~ln ar11k tl kaMl l~ oorurnda)'ll. Gereksirmemiz oIan yerj piyanolan koyacaQlmlz oda yok..
Rekl~ mii:z Prof. Or. Ayhan KJZlrdan ve DekanlmlZ Prof.
Dr. All Oz;elebfden bOliimi.miiZlin gerekleJile uygun yeni bina
yapnrma SOZU aldlk.. Bakallm bunda basanh oIabiecek miyiz?
H ~ ~y olmasa da bo konuda sOz a ma~ 6nemi bir gelijme
olarak gOOiyor, br basan oidIJ!'iu>J ~z.
OORETiM ELEMANLARI'
BOIUm'de gOreve ba$ladlOlmlzdaki 9 6getln e!emanI buIuooyordu. bu tabii ki saYlca ve programda bulunan derslefin
gereldirdi~ , dallar ~ISlndan yetersizdL BUtUn 6Qretim elemanlan 30-32 saal (hatta daha fazla) derse giriyo«lu. Bazllan
5-6 ~$ij dersil 6gretim elemamydl. Ttkamkllk daha ~ piyano
ve $<in.. derslerildeydi. Her flrsatla bUtun kadrolan ilan etlik.. Iki
dalda da nilelikrr eleman bulmakta zortancllk.. Ozenikle ~nda,
daha iyi olanaklar sa~l aya n kOl'olar veoperalar bile gelebilecek
elemanlann oounO kesiyordu. Istanbufdan bulabildiQimiz bir gi~rcl , digefi piyanocu konservaluvar kOkenli iki eleman,
"Istanbul'un aynhglna" dayanamadllar ve k,sa silrede
gorevden aynldllar. (BOylece, mOzik eQitiminin sava$lmlnl
Muzik Egitimi ElOIOmieri mezunlanmn sOrdurebilecegini de
6grendik). Yeni mezun 6grencilerimize OCretli ders verdirdik.
Dersler OQrencilerimiz a~ l slndan doyurucu olmadl ve bu uygulama k,sa surdO. Yabancl Diller ElOIOmu, yurt dt$lndan pek
~ok eleman geliriyordu. Aym yoldan yararlanmak ~in biz de
yurt dl$lnda ilan verdik. Birka~ ba$vuru oldu; kO$ultanmlzt
6grenince vazg~liler. 0 zaman Ankara Devlel Konservaluvan'nda e&ll$an bir Macar Piyanisl kabul elli; ancak ana
da konservaluvar muvalakal vermedi. Bu arada mucize
~Yl rabilecek bir olay ger~kle$li; Eskifehir Anadolu
Universitesi Konservatuvan'nda yah$iin Prof. Zohrap
AdlgOzelzade'den, Ahmel Velik Pa$ii Tiyatrosu MCKIOrOFeyha
Celenek kanahyla, karde$inin (Bestec:i Hasan AdlgOzelzade)
ve e$irJin (Piyanisl Ylldlz Aslanova), SOlum'de yah$fTIa istekleri haberi geldLKonuya Dekan da okJmlu baklYOrou. ZOhrap
AdlgOzelzade, gOrO$ffieye geldi. Ben, BOlum'u gezmesini isledim; ~nkO bana gOre BOlum'dek,*u llat iyi deOiIdi va Batllllar
gibi Azerbaycanhlann da bu k~ llarda yall$ffiClk islemeyeceQini dli$UnOyordum, en azlndan geldikleri'lde hayalkmkhglna ugramalannl istemiyordum. Hasan Adl~iizelzade
ve YlldlZ Aisianova'ya yazd.~l m ca~n mektubuoda da aynntlll
oIatak
k~llan
anlattlm; OzeJlikle 6!}rencilemizin
~ugu nun SOlUm'de 18 ya$toda mul i egitimine
-~adlklannr belirttim. Gene degekliler. (80m 1991 J. Ilk derslerden sonra lepkilerili merak f(,1iyorduk. Hasan Bey'il ilk sOzu

yakla$lk $Oyle olclu: "Vi lla slzln heykellnlzl dikmek l&ZIm;
bunlan naSlI bOyle eglteblldlnlz7" Anla$llan, bilse de 18
ya$lnda mOzik e~ilim ine baslayan ~rencinin durumunu tahmin
eoememlsi Ikisi de BOlum'e yabuk uyum sa~ lad,lar ve
BOlum'de dOzeyin yOkselmesine, Bursa'da mOziksel crtemm
geU$ffiesi1e bUyiik kalklda bulundular. Resital vermeye
ba~adlla r; SOIOm koro ve orkesnanm duzeyi yOkseldi;
da~arclldar zenginle$li. BOlum'On yany" sonu konserlerine ilginil artmasmda sanmm Onemli katlulan olclu. Uludag
Universites! Oda OtkestraSl'mn Azerbaycan'dan d60erJ
sana~la r getirilere!l; kurulmaslnda, sCIrekli yah~arak , periyodik
konserler vererek ve bem bir dOzey Mturarak. kurulmaya
yall$llan senfoni crkestrasme basamak oIu~tu rulmasl nda
Hasan Adlgiizelzade'nil pa)'l tartJ~ tinaz. Orkestra il;il gelen
Azerba ~nh sana~ la r, BOIUm'de OCretli derse de girerek
eQitininile Onemli katklda bulunmak1adlf1ar. BugQn kadrolu
6!}relin elemam saYIS! 2f1ye ~kbOi ; otll.estra liyeleri"den deslek saQlandIOI halde ogelim eemenanem ~uQu. haJa 'to"
fazla derse girmekledir. Her flrsalta uygun durumdaki bCttOn
kadrolar iIan edilmekte; BOIOm'Un geJecegi ~s lndan ~ Onemli
oIan bu koroda nitelik ~ ISlndan litiz davrammak1adtr. OOretin
elemara a~Oi henUz kapaillamaml$flr.
BOIum'de, daha Once, OQrelim elemanlanna yCrlelik oIarak
YOksek Usans Program. ~inl$tl; 1995-1996 OOrelim )'Illnda
OOretim kadrosu 8CISlndan yeterii k,*ullann olu$fU9u,
dU$Onlilere!l;, bu program yeniden a~lldl. 10 k~lik kontenjana
ka~ lhk 6 agrenci ahnabildi ve bir OOrenci kayd,m dondurdugu
~ 5 OOrenciyle OOrelim sCIrdOniJdlj. OnlimOzdeki OOretim )'Ill
ic;il gene 10 ki$ilik kontenjan ilan edildi. YOksek Usans Programl'mn a~i1rTII$ omas, 6sans dClzeyindeki OQrencilerde g6zle
gOnilur oIumlu elkiler blrakll. Onceki ylnarda 6grenciler karamsardllar; gelecege ili$kinbeklenlileri pek yoktu ve durumverimi du$Onnekteydi. Klsa sOre soma doktora programl da
~tJacak1J r.

PROGRAM
1989·1 990 OQrelim ylhnda, YOK'~e gOnderilen programa
yakl" bir ders programl uyguJanmaktaydl. Sonraki 6grelim
ylhnda, programdakl bazl sorunlar ve dengesizlikler kOyOk
deQ i~ ikl ik le rle giderildi. Ancak daha sonra i$ler birden degi~ti.
Once bir S aYI~lay denet~isi geldi ve ~1g 1 derslerinin'astlnda 20
ki$iyie yapllabilecegini, h i~ olma.zsa 10'dan a$agrya d09ffiemesi
gerektigini' sOyledi (ve yazdi). Ucreller, dolaylslyla ~o~u ucrelli
olan dersler lehlikeye . girdi. t;:algl derslerinin bireysel
yapllabileceQini kaRitlayabilmek i~in yapm a d l~l mlz kalmadl.
';:algl derslerinin oldugu hemen hemen biilun okullardan bHgi
aldlk. Burokraside ul898bileceQimiz her veri yardlma yaglrdlk,
arkada$larrmlZ mOzikle u~r~n lara komik gelen bu larll$fT1aYI;
mUZikle ilgisi olmayanlara anlatabilmek ~ in ilginy bulu§lar
yaptllar. Bunlardan birine gOre piyano dersleri direksiyon
6grelimine benzetildi. On ki$iye bir arabada aynl anda direksiyon OOretileb~ir miydi? .. Bu arada, bir yaklRlna BOlum giri~
S,naVIRI kazand l rama dl~l ml z Sayman ·sorununun ~zu munO
iyice g~Ie $lirdi. Soo~ , yalgl derslerini ~r k~ yapmaya
raZI' oIar.ak kurtulduk. Bunun yaOinda, uygulamall gOsterilan, 0
yOzden tlpkl labarotuvar vb. yall$fTl8lart gibt.- van OCret
Odenmeye ya da Odenmemeye kalkl$IJan alan dersleri sorunu
ortaya t;lktl. Bu sorumla dauzun sOre boOu$tuklan sonra, btitOn
dersleri leorik yaparak kurtulduk. BUtOn bunlann gerisi'lde
btitl;edeki slklnll, ders OCreUeMcIeki yOksek Mar yalmaktaydl

-'MJIah Uz "MUzik E!)itimi BOliimIerinin OOrend YaptSio Uludag Oniversitesl Eg;tim F. kOrtnl Dergis i, V1l11l. 1992. .. 129-140.
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saranm; tjUoku hemen ardmdan demokralik (J) bir b~imde , ders
yediye, haftahk ders saatini yirmiye iodirmemiz islendi.
Asker kokenli Reldor, konu ~in yapllgl toplantrda. herkesin
he~e yi a~lkca sllylemesini istedi. Ben de B6lUmAkademikKu-'
rulu goru~ ve karan olarak ve bazr verilere dayandlrarak, dersleri amrmayr .du~undOgumOzu s6y1emek gafletinde bulundum.
Reklor, aldl sozu ve soyJemedigini t nrakmadc "Ben Muzik
Egitimi B6JOmu'nu biliyorum. Orasr Konservaluvar degil...' Salondakiter bOyle tehlkeli bir konusma yapllglm iltin bana
aC l m l ~lar. Dersleri azaltmak ityin Fakune Kurulu'nda yaphglmlz
tarnsratar da ilgirlCfli. Kimya Profesllru Dekan ~6y le dedi: 'Cok
seslendirmede ogrenciler zaman zaman ~rkl sOylemiyor mu?
halde derate ses egitimini de yaprversenlz.' (Bu Rekt6r ve
Dekanmazm, ogretim etemanannm dl ~rda calrsmamaan konusundaki litizlik ve tutarhlrklan da takdir edilmelidir.) Sonunda
dersleri isrenilen ~e~i1 ve saYlya indirdik, Cokseslendirmeleri
(ArmoN, Kontrpuan, Turk Muzigi ~okses lendirm e), Eser
C1lz0mlemeyi, Muzik B i~jm lerini bidestirerek, dersn admr Muzik
Kuramtan yapbk. Beske ban dersleri birte~tirdik : banianm
kaldrrdlk. KOtyuk degi~ik lerle bu yrla kadar geldik. 1996-1997
OQrelimydirlda kredili slsterne ge<;ecegiz. Bu setemo ban sonmlanmrzr tyozecegini dUiunOyoruz. B6lumumOz, C;algl
Egitimi, Ses Egitimi, Muzik Kuramlan Egitimi, b~im indeki
anasanat dall aynmma gore program olu~lurmaYJ be-nimsemedi. Bu aynmm muzik ogretmenligi ityin uygun
olmadlglOl, konservatuvarrn yaprsma yakm oldugunu
du~uniiyoruz. Onun yerme, Okul Oncesi Muzik 6gretmenligi,
IIk6grelim Muzik 06relmenligi gibi okultann yapnasmasma
uygun, program baznda bir aynrnm daha gertyek~i olacagml
samyoruz. Bu erada, Anadolu Guze! Sanallar Iiselerl mezuolan
gelmeye baslaymca diger (}Qrencilerin birikim bo~lugu n u doldurmak ve gi ri~ smavlanndakl, bOtUn lilizligimize karsm belki de
alamo dogasl geregi yanll~hkJa giren ogrencileri basmdan,
daha ba~ nll oJabilecekleri alanlara y6nlendirmek ityin, yukardaki program ayrlmlarrOl da il;eren hazlllik srOll1 acme
giri~imimiz basansrzhkla SOllurylandl. Yurdun de{liiik yerlerinden halla Krbns'lan gelen, lisans lamamlama proqramr
a~ma istekleri dogrullusundaki gi ri~imim iz kabul edildi;
anumCrzdeki dOnemde a~acagrz.
~e~idini

o

ARAC-GEREC
yOnCrnden, ozellikle piyano a~lslndan yetersizdik. Bazl yeni atyllan milzikegitimi bOlOmleri bile bizden iyi
olanaklarla OQretime ba~layabil iyordu . Her ogrencinin, hergun
ik~r saat piyano 981l~asl durumunda bile olanln (8 piyano) 4
kall kadar piyano gerekiyordu. Bu sorunumuzu her hrsalla her
yerde dile gelirdik. Asker kOkenli Aeklor'e bir lCrrIU
ula~amlyorduk , Bir konser sonrasl ortamln uygun olacaglOl
dO~Crnere k , leknik a~a mas lnda "Elendim sizinle gorO~ebili r
miyim? Bazl sorunlarrmlZvar' dedim. YaOllI "Dekamnla gorOf,
Meger sorun sozcOgCrnu duyunca tUyleri diken diken olurm u~ ,
Zaten kendisine sorun gCilUrmeyen y6neticHer ba~rrll
goruliiyordu. (Belki de 0 yiizden Ylilarca Ui uduk.) Aekl6r,
Universile'nin altlh~, kapaOl~ konu~alarrncla hep, Muzik.
Egilimi BOlum'ncle 'Onceleri banyolarda lalan 1(8.1l~1 1d1 ~l nr ; ~imdi
bireysel ~Il~a odalannm bulundugunu sOyliiyor, "~ iyi durumda oldugumuzdan bi~eyler islemenize gerek yoklur' demeye geliriyordu, 108 numaranm tefriiinden sonraki atyl lr~ta
--QeDe de bazl sorunlarr dile gelirdim. Yaptlgl kon u~mada,
6ncedEm buldurdugu eski bir boruyu gOstererek, B6lum'Crn bununla ogretime ba~ lad l~ln l sOyledi ve borunun camekan ityine
ahnmaslOl ve cemakana ogretime bu boruyla ba~landrg mln
yazllmaslm isledi. Biz de bu istegi yerine getirdik. Ara~-ger9lf
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RektOtUn is!e1tJfe camekan3kOfl{J!3n bon!. AhllJda Yti.zlK Egifimi
86ItHnii 1982 yllll1d3yalmZ&a /)u ale!fe ogre!ime b3pamljllr. •yulfOl".

Krsaca sOyiemek gerekirse SOIOm, plansrz, hazlrllkslz, slflrta
atyllrm~ lr. Aeldor, bep bu Slliria karsdasnrma yaplyordu. Ancak,
bazen bUltyeden, bazen gi~ smavannda toplanan paralarla
bazen birka~ k~i nin kalluslOl saglayarak almen piyanolarta
bugunkCr saYlya (22)ulail1dl. Piyanonun birisi Saghk Kiiltur ve
Spor Dairesi'nden bir digeri de Bursa KUltur ve Sa~a t
Vakfl'ndan konunun dorugu, Tayyare KUlliir Merkezj'ne Idil
Birel'in katkllarryla Bosendorf~r Marka konser piyanosunun
alrnmaSI olayldlr. Idil Birel, Universite KullUr Merkezi'nde
lstanburdan gelirilen bir piyano ile konser verm i~li. Konserden
sonra B610m'e davel edildi. Kabul ederek ertesi gCrn B6him'e
geldi.

Kesik2

Yamrda est !;)efik YOksel ve Banayol AbacI da vardr.
Bursa'da konser piyanosunun olmadlglnl, e~inin Bursau
oldugunu, bu konuda kafkrlannm olup olamayacaglnl sorduk;
e~i Idil Siref in konser verebilecegini; leberrulu bilel satarak piyano allnabilecegini soyledi. Aynca, fahri doklora ya da fahri
bOlOm ba~kanli g l onerimizi de kabul edebilecegini soyledi. Konser eocesnoe. bilet satrslanrmz pek iyi gilmiyordu. 500 milyon
liradan oleye gidemeyecegimizi dO~Onmeye basladrk. Ancak,
yeni AeklorOmOz Prof. Dr, Ayhan Klzl!, bizzat bilet satarak, piyano perasmm bOyfik bOlOmOnO topladr. ldil Sirel, piyanonun
bizzat ~il mesini sagladl ve akortyuyla, sanaictann erok
begendiQi bir piyano ahndl. Daha Once degerli sanatcuenn konser
verme
Onerilerini
piyano
yoklugunetan
geryekle~lirem iyorduk. Oysa Bursa'da iyi bir dinmeyici polansiyeli vard.. BOyU~e hir Belediyesint 720 k~ilik, akusligi iyi
Tayyare KOllOr Merkezi'oj restore ent Universite de konser piyanosu sagladl ve derenin 6rlOndeki sel ka lkrnl~ oldu. 19951996 konser dOneminde, yoQu dOzeyli sa)'1SIZ konser verildi.
Konserler ogrencilerimizin egitimi aylslOdan yak 6oemliydi.
(Prof, ZUekmayer bu nedenle Ankara dl~lnda mOzik bOlUmO
ayllmaSlnlndoQru olmadlgml s6y1erdi.)
Bursa'eta piyanolarln akordu ve baklml eta sorundu. Piyano
akortyusu yoktu. Gazi'den degerli hocarmz Hayri Akay, piyanolanmlzl elden geyirdi ve bu tlrsattan yararlanarak eski
glinlerimiZi de andlk. (Kesik 2) Piyanolann baklm ve onanmlnl

Kesik 3

ndan sonra Azerbaycan'dan gelen Cemil Bey, dO~k blr Cterelle
dOzenli olarak yapu. BOIOm'de piyanolardan ba~ka , 13 keman,
4 viyola, 4 viyolonsel, 1 konlrabas, 3 yanflOt bulunmakladlr.
SOIOm'e geldigimde, kOl;:Ok bir mOzik sen kUllaOlhyordu.
Bundan baska. Sony marka giJzet bir set varml ~; kimyager
dekan, SOIOm'de yeterince korunmadlglnl One surerek, -vift
kaselyalarll oIdugundan-yalnrzca kasellen kasete kayll yapmak
iyin YabaooOiller BOl0mO'ne aldrrmrs. Ne sOylediysek vermedi.
((ok sonra yemekhaneye yaym yapma bahanesiyle aldlQlmlzda,
plkabl ve kasetcatannm bazt fonksiyonlan bozuktu aruk.

ETKiNLiKLER· TANIT1M
SOIOm'On elkinliklerde bulurmasr, kendini tanumas dabaa
engelleri asarak mumkOn olabildL SOIOm ve elkinlikleri kent
iyinde bile yelerince tamrsmyordu. Onun iyin kent merkezinde,
herkesin kolayca gelegilecegi bir yerde konser vermeliydik. Bu
konudaki istegimiz, 'Universite'nin kOItOr merkezi var; orada
konser vermelisiniz' denilerek geri ~vrildi. I(OtlOr Merkezi, kenlin klYISI denilebilecek bir yerde, hem de Ilahiyal FakOtles(nin
bahyesi iyindeydi. Pek ula~l m da yokIu. Benm izleyebildigim ilk
konserde, yoQun duyurma eabatanmga ka r~m, yeiozce iki
suakk dinleyici grubuna konser verdik. Ogreociler yo!< uzilldOler,
ben de "hilt olmazsa Reklore dinlettik: ilgisini yektik" dedim.
'Ha)'1 r hocam Aekloruyuyordu' dediter. Dahasonramerkezdeki
Ahmet Vefik Pa~ Tiyatrosu'nda konser vermeyi basannk . Ilk
konserlerde, otobaslere marJaza,lara, okullara vb. af~
yapl$llrmamtZa; bOlOn mOzik ogrelmenlerinebillat u.amlza
ka~m 450 k~ilik salonu dolduramadlk. Dinleyici, sa)'lmlz giderek artll. Ve bir konserde salon yetmediOi if;jn giremeyenleri
polis dagllmak zorunda kaldl. Bunun Ozerine paralJ konserler
yaparak BolOm'e 5nemli sayllabilecek mali deslek sagladlk ve
dinleyici sa)'1SIOi SlOlrlandlrdlk. Sooonda 720 ki:$ilil(" Tayyare
Kiiltiir Merkezi de yetmez oldu.
Gene taOltlm ve kOllOrel hizmet vermek amaclyla kent
d l ~lflda da konserler verdik. Bunlardan Ineg6I'deverdigimiz kooser, dinleyicilerin lulumu aylslndan lam bir fiyaskoydu. Dinleyiciler, egfence beklenlisiyte gelmi$lerdi. Anadolu'nun yoQu yerindeki orlamln benzerinin ya~ama aylslndan geryekyi bir
deneyimdi.
BOIOm yanYl1sonu konserleri ba~hba~lna bir olaydl. Konser
)1!kla$llglnda bOlUn ogrelim elemanlaru'lm kailldlgi bir i ~b610 mO
yapllarak, laOlllm, sahne arkasl dOzeninden, piyano
la~lnmasl na kadar i~t e r planlaOlyordu. En zor i$ de piyano
I3ilnmaslydl. (Konser piyanosu bizi bu sorundan da kurtardl),
Piyano la~lma gOrevini alan arkad3i, erkek ogrencilerden bir
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tasuna grubu olu~ l uruyord u. Bu da problemdi. yiinkii erkek
ogrenci azdr ve eym O{lrenci!er piyano tasnn aktan t nkrmslardr.
Konserlerden baska deQi~ik pek 90k elkinlik ge~ekle$liri ldi.
(Kesik 3). Bazen konu$macl gefirildi; bazen B6lumce biual IOp-

l?nll dOzenlendi, bazan da B6l ii~e etkinlik izlemeye gidildi.
Dgrelim elemeraan konserlere icraCI.oIarak kallldllar; B6lQm'de
Bursa ilfinde degi~ik yerlerde, diQer Universitelerde kOfltJ~alar
yapnlar. bildirilerle toplannlara kanldnar. Cumhurba,ka nhgl
Sentoni Orkestrasl'mn Ahmet Vefik Pap TIyatrosu'ndakl
konserine, 6z0rOnO bildiren 4 O{lreoci dl$lnda O{lrerdlerimim
10mO kalllml$!l. Bunun yanmda, loptuca memaya gitme. bir
$irketten Dekamme Ali CZyelebi'nin' gin~imleriyle iia etsiz
saglanan olobOsJe, Istanbura opera izlemeye gitme gibi etkinlikler de duzenlendi. idil Blrette ~m'e geld~inde kendisiyle konU$tuQumuz istanbul Filarmoni Dernegl sekreteri ve
Orkestra dergisini 9,kartan Panayot Abacl'mn Ooerisiyle konserler dllzenlemek ve ba~ etkinlerde bulurrnak Crzere Once
Istanbul F~armoni DelTl80rnin Bursa $UbeSili kurmaya vaJr ~ k;
ba$8ramaYlflca. ReletOr' Prof. Dr. AyhaFl 1<J1II, Buyiik ~,
Belediye B a~ kam Erdem saker, Egitim Fakilftesi Dekam
Prot. Dr. Ali Czyelebi, Coy. Abdullah Uz, ~. Ramazan
Akku$, Yard. ~ ismail GOgG$, Cgretim GOrevfisi GUiay
GogU$ ve
Doktoru Ulcay Akm'ln kurucu o~ ; bir yrkta
kenlin jlen gelenlenrm ve B6liim'deki ~ ogretm elemanlOin
O:ye yaplldlgl ve Onemli mCrziksel etkinlikJer ~$lir en
Bursa Filarmoni Dernegi'nikurduk.

0;,

Y O RUM
OGRENCiLER

DU$umde aghyordum

Islakve srcakh
Nehr·j Kevser gibi rOhum

Aktl ald.
Akt.

Ogrerdlenmiz, g6zlemleme ve yaptlQl bir ar~rmaya
gOre bCryUk bir olaslhkla bOtOn Miizik Egitimi BOlOmlenilde
oldugu gibi· -BOliim'un bulundugu kentten, yani Bursa'dan KoyKj
O{lrenci ban gir~ smavanna bir kez gireMryor. Sosyoekooomik labanh, sosyo-kultiirel bir senor; oIarak da erkek
ogrenci sayrsr krzlara oranla dU$uk: Anadolu Lisesi ya da 6ze!
lise mezuntan da hemen hemen hilt gelmiyor. Son yrllarda
yanya yakml Anadolu GCrzel Sanalla' Lselerinden, yogunluk
normalliselerinden meaun.
Ogrencilerimizle ilgili en biiyOk sorunlardan bin, 69rencileril

otel. lokaraa benzen yerlerde calmalandn. Bursa, sanayi kenti
K EN AN SA R IA LIOG LU

omast ve lstanauun yakmmda olmast nedeniyle eglence
sekl6runCrn geli~ligi bir kenttr. Ancak bu sekloriin miizik gereksinimini karsrlayacak birkaynak yoklur. Bu aryl!)1 bOlOmOmiiz
ogrencileri bOyOk olyOde kapannaktenr. Bu durum, hem
ogrencilerin derslerdeki verimini d a~Orm ekle , hem de kclayclhga kayarak mCrziksel ~eniler inifl dO~Ok kalmaslna yol
arymakladlr. Aynca, bu alandaki yOksek kazanytan dolayl. mGzik
O{lretmenliQine yCinelmeleri engellenmekle; bu a9'M n ciddi
kaYlplar olu~mak ladl r. Diger yandan, burada ya h ~n
O{lrencilerin veriminin dU$fTlesi. 69renim siirelerinin uzamasma.
ders yOkumuzun artmaslna, BOIOm'deki mekan arary-gerecin
yiikunOn deartmaslna yol aymaktadlr.
Bu arada 69rencilerden 56z ederken girl$ slnavlanyla ilgili
gOzlemlerini de aktarmahYlm. Bursa bUyiik bir kent. ancak Mia
kasabagibi dedikodu,90k. Insanlar birbirlerini denelliyorlar. Dedikoduyu 6rIlemek it;in aldlglmlz bt1!:un Onlemlere ka~ n ryer
slnav dOoeminde s6yIenliler ljlkmaktadlr. A1dlg1mll. Onlemler.
smav alanlna g6re ayn komisyonlar oIu$lurmak: komisyonlann
Slnavyapacaklan ogrenci grublanOi son anda belil1eme; kura lie
yekilen ~k soru laklmlan hazlrlama; aday iIe komisyon
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arasrna paravana koyma; adaylann OOtetim elemenanna
daOl¥Mlan, kendilerini dinletmelerini yasauama vb. Son gi~
slnavmda da sOyIenliler ortallgr kapIa)'lOCCl, Dekan, Dekan
YardJmcrSl ile birlikte basin lopIanllSl yapllk. Yerel gazeleler ve
bi' lelevizyon kanall muhabir g6nderdilet. Dekamn a~lklama lan
AS TVde uzun uzun ~rktl . Gazeleler ~ poolalarta lorpilin
oina d,~" yazd'~ . IKesi<

4).

Kesi"

VONE"TiU
Bursa Muzik EQitimi B610mO'nCrl kendln& OzgO bir yOoelim
yaPISl oIduQo sOylenebmr. (Bir baklma Gazi Egitim EnstitUsu
Muzik SOlumO'ndeki geleneQin uzanllSI olarak). Genel
~izgileriyle tam kalllLmh demokralik yOoelim geleneQi
oru~~tur. Ba ~angl~la m u konu SOlum Akademik Kurulu'nda ' 90rUi Olmui ; zaman zaman Onemli konularda, Osl
y6nelimle kurul karil ka ~l ya gelirilmiitir, Fakiine'nin diger
bOliimlerinde pek i~ti lme digi halde baikan yardlmcJhgl elkin
bir biCimde iilelilm~; baiJanglytaki klsa dOnem dl~lnda arahklJ
oIarak iki baikan yardlmclsl alarvnlillr, Baikan Yardlmcrlan
gOrev alanlanna du~ kooolarda tam yelki~ oIarak t;ah¥'l l~t ,
buno atada Slrada unutan ya da buna uymayan BOIum
Baikan'lnI uyarmlilardl r. Yanetimset ~, B61iim baikaru ve
Baikan YardJrflCllannlO gene! koortflOalOrlUOUnde yaptlan bir
ijbOlUmiiy1e og.lYn . lemanlannca payla~ rn'l; hemen hemen
her l'Y ~ yUniI1irn~lIlr. ~et'" Elemanian gene'ikle
B6lUm'deki he'l"Y" sat;p 9k,P, sorumlu~k duymUjlar, __
SUI gelijme~ r r;i1 .~jtirmijler, olumki gelijmele< r;i1 destek
verm~erdit.
yOnetin bW;i'ni, BOliim Baikanl'mn YUksek
OOretiTl Yasasl'mn kendne tanldlgl yelkileri kul\atYnamasryla
miimktin olabilm~; bu b~em zaman zaman list yOnelimce va
ball OQte:1im elemanlatlnca fazla demokratik burunm ~; Baikan
yelkilerinden bir bOIiimiinii kullanmaya kalktlglOda, -deffiOkralik
yOnelim b~emi gelene k le~tiQi ~in oIsa gerek· demokralik
olmadJO! ~imind e elei tirilmiilir.

Ogrenciler, elkin b~imde yanelime kahlmaya t;ah¥"J ~;
ancak bu. 6grencilerden kaynaklanan necenlene sagllkh
b~imde ger~kleilirilemem~lir. Bai langllfla. slnlllemsilcileriyte
baglantl kurulmll!i, sik sik bUliin 6grencilerle loplanll yaplmlitlf.
Oaha soea. demokralik Mumlu dekanlmlzlO yCinetime gelmesiyIe, propagandall, f1'/ sandlkb d~ bOIUmlere 6mek oIan
~Ier yapdmli: ogrerri lemsi\cileri BOI um Akademik Kurulu
lopIard:llanna allmli. gene de etkin kallhmlan. toplanlilara
dlizenli gemeleri bilesaglanamamli lrr.
Yard. ~. Ismail BON ya, bUyUk bir Ozveriyle en uzun
siireli (yaklililk 6 )'lQ Ba¥an yardlmcrllgml yapmli: sorumlu tutumuyla ve IiIizI9yIe kcoutara hakiniyetiyte, B6Jtjm'Uo 60emli
bir OO&si oIagelmiitir. Yard. Doc;, Ismail Gogui , krsa stsen
Saikan Yardlmclhgl d6neminde oIagantislU yarancr ve yogun
~ah¥"8sryla pek lfOk elkinligi ger~ekle~tirm~lir.lsmajl Gogui'un
BOlum'e geldiQinde ilk islemden birisi, yabani onarta. la~arla
kapil, engelebi ve terkedilmii izlenimi veren 86rum'un Onune
kadar ki atam, ~e~illi kamu ku r ulu~lanndan sagladlgl aracger~le rle diizelnirip yeii"endirmek oldu. $imdilerde bnanm IfOk
kolU gOriinOmlO On cephesinin boyatumas.nm pesode.
Kasrmua Sempozyuma gelenlerin guzel toyah bir cepheyle
ka~l lai8caklanndan kuskum yok. Baskan yardlmcl hgl (incesi
ve sonrasr dOnemlerde de gercekleilirdiQi elkirllerle Burse'nm
muzicsel ~eh resinin deQiiffiesinde hemen hemen en Cinem~ rolO
oynaml ~l lr. Son Baskan Yarduocllan GUlay GogOi ve NilOfer
Yllma:. biiyUk bir dlOamizmle gOrevlerWli baiClnyla
surdurmektedirler. Bit yll BOlum Baikanllgl yapan Doc;. Ramazan Akkui. bu krsa siirede, 6nemli alillmlar yapmli tlf.
KOiUllan zorlayarak, hem egrtimimize, hem de Bursa'nm rnUzik
y~m llla biiyiik ka!lo;lSl oIan Oda OrkestraSl kurma tasansua
gercekleilirm ~; BOlurne, mekan, arac-ger~ aClslndan blryUk
kalkllar sa9lam1i, birinci )'II derslerirlin, -t;a{Pai program IIkeJeme gOre- programlanOin yapdmaslna Onayak OImLlifur.
Asllnda krsaca sOyIemek qereksse. 86liim, BOlOmdeki herkest1
ka!l(llanyla mOzik eQilimciligi sistemimiz il;erisinde Onem~ bir
yere gemiilir. Ge1iiim yOniinden deQl¥neye aClk, dlnamik
yaplSlyla hlZIa geliimekledir. Geliimecitik geleneg; halne
ge1miilir. Yuzumiiz hep ileriye OOnuktur. Hedelimiz, mezunlanmlzln meslek y~mlatlmn sOrecegi 2025-203O'lu
yJllardlr.
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Uludag Universitesi Egitim Fakultesl
Muzik Egitimi Bolumu
Yard. Do~. ismail BOZKAYA

1981-1982 agrelim ynmda Bursa YOksek Ogrelmen Okulu

bOnyesinde aerlan, 1982 Eylul aymdan sonra 2547 saYIIi
Yuksek Ogretim VasaSI ile olusturuan yeni yapllarvnayla
Uludag OniversUesi Egitim Fakultesi ~inde yer alan Muzik

Egitiml BOIiimu onbe$ ylhm tamamlamrs bulurmaktamr.

Ogretim elemanr olmadlOI iljin ilk ogrencilerin g ir~ yeterek
smectan Ankara'da yap,leIl. 11 krz. 14 erkek 25 ogrenci ile.
Slrasryla Ankara. Istanbul, Izmir ve bir are acthp kapanan Nazilli'deki mOzik bOlOmleriOOeo soma OlkemiZin ogretmeni
yel~li ren dOrdOncO kurumu otarak agrelime baslayan
BOIOmumOzOn ba$langll; ta kadrolu elemaruyoktu. Ilk YII Ocrefli
elemanlar ile pragram yiirOffilmeye yall$lldl. 1982 ylll mart
aymda ucrelli dera vermek Ozere bQlume gelen Rabia Yllmaz
aym Yilin AgUSlos aymda, kadrolu eleman olarak goreve
ba~la m l ~ ve bOllimumuzun ilkogrefim elemam olmusfur.
o yillarda ders araclan ve mekan acrsmdan da slkmllh bir
dOnem ya~andl gl yurt binaslndan mOzik bOlOmOne d6nu~l O rulen
bir ortamda ogrencilerin fuvaleterde ve banyo kOvelleri i~inde
keman ~1I~lJkla n 0
gOnleri ya~yanlar tarannoan
anlahlmakladlr. Oyte ki 1981'de 25, 1982'de 3D, 1983'de 30
ogrenci alman bQlOme bu nedenlerden delayl 1984 ylllnda
ogrenci ahnmarms. 1985 Yllmda da ba ~vuranlan n il;:inden
egitilmeye uygun ancak 19 aday bulunabilmiilir.
Ozellikle 1985 Ylllndan soma yeni ogretim elemanlannln
katllmasryla ve yeni ders ara~lartyla ~1i ~1 1an bir orlam olu~mu~.
giderek ba~ka bir geli~ enin oldugu gozlervni~lir. Her yll 30
ogrenci allnan SOIOm'e 1990 ylhndan ba~layarak 40 ogrenci
ahnmaya ba~lanml~ll r. Yillara gore allmlarl Table 1 de
g6sle rilm i~tir.

Tabla 1
Erkek

TOPLAM

VII

Klz

198'
1982

,1

14

25

'7

'3

30
30
'9
31

'983

22

8

1 9~

1988
1969
1990

13
18
22
21
21
23

6
13
8
10
10
'9

1991

28

t4

42

1992

27
30

'3

40

29
24

10
12
16

40
41
42

306

' 66

474

' 984

1986
1 ~7

t 993
1994
1995

TOPLAM

m

31
31
42

1994 ylltnda ba~layarak Anadolu GOzet Sanallar Useleri
~ lkl ~1l ogrencilerin de kahlmaslyla gO~lenen ogrenci yapisl daha
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est dOzeyde olusumlan da gere ktirmi~ t 995 yilrnda tsansustc
ogrelim verilmeve ba~lanml~l l r.
Bu atade. Bursa ile kardes kent olan Darmstad'lan gelen
davet Ozerine t 989 ve 1990 YllJarlnda BolOmOmOz'den ban
ogrenciler Dermted gen~lik Senfoni Orkestrasrnda konuk
ogrenci otarak ~aldlla r. Ayrlca bunu rZleyen Yillarda mezuniyel
soreasr kimi mezunlanmrz dil ogrenmek ve alam ile ilgili konularda inceleme arasnrma yapmak Ozere kendi olanaklan ile
yurl dl$lnagittiler.
Mezunlanmrzdan bazua n degi~k yilksek ogrelim kurumlarmda ogrelimelemam olarak gorev amrslardn.
MOzik Ogretmenligi meslegindeki basanlan da ovgO ile
karsilanan mezontanrmz ~ in Milli Egitim Bakanhgl MOletti$leri
degi$ik zamanarca gerek alanlannoaki basanlan. gerekse
6gretmenlik formasyonu acsmcen dikkal ~ekic i durumda 01duklanm belirlmi$lerdir.
B610mOmOzOn onemli ozelliklerinden biri de ogrelim programlanm her YII gozden gecirerek g6rOnOm ilgi ve ge·
reksinimlerine gore yeniden duzenlenmesoir. Ozellikle 1991
ylhnda k6klO degi$iklikler yapllml$, secimlik ve hobi derslerinin
de eklenmesiyle proqramtar ogrencilerin data ~ok ilgisini ceker
duruma gelirilmeye ~1J ~l lml~tl r.
Onceki YJllarda akademik OnvaOl uygun kadrolu ogrelim elemam olmadlgl ~ in vekalelen yiirtilOlen bOlOm ba~anltg l
gorevini 1989 Yilt ba~lnda D~. Abdullah Uz iisllervn~tir.
U. O. Egilim FakOllesi MOzik BOlUmOnde 1993 yllinda
ham lanan ve YOK'e leklif edilen "Ana Okulu MOzik
Ogretmenligi Program l" Lise MOzik Ogretmenligi Program'"
gibi islihdam alanlarlna y6nelik programlarl da i~e ren "Hazlrllk
Smlflart Muzik Egltimi Programl- Gazi Egilim FakOltesi
Muzik Egitimi SollimO'nun onerisi reddedildigi" gerek~esiyle
redded i lmi~l ir. Bu konu yeniden g6ndemi getirilebiJir.
Mezun ogrencelerimizin meslekteki ba~a rtlan ve ~vreye
olan sanatsal - kiillOrel kalkllan ile adlOi duyuran ve hlzl! gel~n
bOlOmumuze yabancl uyruklu ogrefim elemanlan da ilgi
gOstermiilerdir.
1991
ylhnda Azerbaycanh
Hasan
Adlguzelzade ve Yddlz Aslanova'nln gOreve ba ~ama s lnda n
sonra ilgi artml$ ve bOlOmde ders yapan yaballCl ogretim elemanlartOin saYlsl dokuza ula$rTll$hr. Ayrlca bir Amerikah
etnomOzikotog • piyanisl • egilimci ile anla~ma sag:lanmak
Cizeredir.
BugOn DO¥., Yard. D~. Ogrelim Gorevlisl, Okutman,
Ara$tlrma G6revlisi veyabancl uyruklu sa nat~1 • egitimci ogretim
elemanlarr ile zengin bir ogretim kadrosuna sahip olan
BOIDmumOziin geli$irn Cizgisi Oniversite Yonetimi, yerel yonetim
ve Olkemizin bnde gelen sanat~ l larl taraftndan dikkatle iz·
lenmekte ve giderek daha g ii~ I O , elkili sanatsal orlamlarrn
olu~masl bektenmektedir.

ULUDAG UNivERSiTESI EGiTiM FAKULTESI
MuziK EGiTiMi BOLUMU PROGRAMI
1996 -1997

Birinci Yanyll
401101 Ana yalgt
401102 Yardr mct ya lgl
401103 Muzlksellsitme ve Oku.
401104 Biriysel Soyleme
401105 MOzige Gi ri~
401107 Muzik Kuru mlan
401171 Egitim Bilime Gi ri ~
401200 Zorunlu Secme f Oers

401172
401173
401183
XX 401 001

TOrk oili
AtatQrk Ilk ve InkTarh.
Yabanci Oil
Bed. E{I. veya G. San. o al. B

XX

T

[ki ne ! Ya rtYll

Hattalt k Oar s Sa atl
T
K.
Uy. K. Top

2
2
5

402101
402102
402103

22
2
2
2
2
55
5
1
1
1
2
22
333
2
2
2
2
2
2

Hat tau k Ders Saa t!
K.
Uy. K.
Top

2
2
5

2
2
5

1

1

1

402104

3
2

3
2

3
2

402105

3

3

3

2

2

2

20

20

2
2
2
2

2
2
2
2

(Zorunlu DeQIl. isteQe baQhdlr.)

402107
402174
402200

402172
402173
402183
X402001

Ana y algl
Yardrmcr y algl
Muziksel 1 ~1. ve Okuma
Bireysel S6yleme
MOzige G iri~
Muzik Kuramlan
Egilim Sosvoloiisl
Zorunlu Secmef Ders

TQrk DiU
AtatOrk Ilk. ve Ink. Tarihi
Yabancr Dil
Bed. EQ. veya G. sa n. Dal. 8.
X (Zorunlu Oe~il ,

isle~e

19

19

2
2
2
2

2
2
2
2

baQlIdlr.)

X 1996 - 1997 OOretim Yl ~nda kredili sistema aecileceOinden, prog ramda degi~i ktikler yapllabilir ya da program faridl b~imd e uygulanabilir.

ucancuYanyrl

T

K.

403101

2
1
4
1
6
2
3
2

2
1
4
1
6
2
3

403102
403103
403104
403107
403108
403175
403300

Ana I;algt
Yardrmcr I;algl
MOziksel lsitme - Okuma
Bireysel Soyteme
Muzik Kuramlan
Koro
E{Jilim Psikolojt sl
Sec meli Dersler

Uy. K.

2

1

21

Top

DOrdOncOYanyl l

T

K.

2
1
4
1
6
3
3

404101
404102
404103
404104
404107
404108

2
1
4
1
6
2
3
2

2
1
4
1
6
2
3

405 103
405 106

405108
405 109

405178
405 107
405300

Ana I;algl
Yardtrrcr I;algl
Muziksel tsnme • Okuma
Geleneksel MOzik
Koro
Orkestra I Oda MOziQi
EQitimde Olcme ve Deger.
l ark MOziginde I;ok. Ses.
Secmeli Dersler

I;algl
Yardimci Oalgl
MOzikse ll~ itme • Okuma

Bireysel SOyleme
Muzik Ku ramlan

Koro
09" like ve YOnt
Secmeli Dersler

20

Besinc Yanyn

405101
405102

404176
404300

~ na

Uy.

2

K.

1

21

Top
2
1
4
1
6
3
3

20

Altm cr Yanyrl

2
1
2
4
2
2
3
2
2
22

2
1
2
4
2
2
3
2

2
2

1
1

2
1
2
4
3
3
3
2

20

406101
406102
406103
406108
406109
406197
406115

Ana I;algl
Yardlmcl l;algl
Muziksel lsitme - Okuma
Koro
Orkestra I Oda MOziQi
Muzik Tarihi
Rehberlik
Muzik EQitimine G i ri~

406300

Sec mell Derster

406 111

2
1
2
2
2
4
2
2
2
21

2
1
2
2
2
4
2
2

2
2

1
1

2
1
2
3
3
4
2
2

19

•

~

~
~

Yedinol VanY'1
407101
Ana <;:.Ig.
407108
Koro
407109
Orkestra I Oda MOziQi
40711 2
THM ve Ba~'ama
407114
MOzik Topluluk. YOnet.
407115
Muzik DQrt. YOnternleri
407116
Okul MOzi!:)i E ~lig i

T

K.

2
2
2
2
2
3
1

2
2
2
2
2
3
1

4071 B1

Egilim Yonetlmi

2

2

407300

Secmef Dersler

2
22

Uy. K.

2
2

1
1

Top

Sekizinci Yanyll

T

K.

2
3
3
2
2
3
1

408101
408108
408109
408112
408116
408117
408182

An. <;:.Ig.

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2

40B200

Zorunlu Secmeli Ders
(Oku l ((ocuk yalgllan)
Secmef Dersler

40B300

Koro
Orkestra I Oda MOziQ:i
THM ve BaQlama
Ok. MOziQi Dag. ve E~Ii Q i
MOzik E~l. Ara~.
OQrelmenlik Uyguiamasl

1B

1

1

Uy

K.

2
2

1
1

6

3

Top

2
3
3
2
2
2
3

0.5 1.5

2

19

18.5

MOzl K EGITIMI B()LOMO PROGRAMININ UYGULAMASIYLA ILGILI A<;:IKLAMALAR
1. Ana calgisl piyano olmayan OQrencilerin yardrmcr IfalglSI piyanodur, Ana c;alglsl, san alan ogrenciler, 1-2 Ylllarda -Bireysel SOyleme (98n)- dersfnl almazla r; onun yerin e piyano d l ~lnda bir C;alg ly l ikinc:i yartnrrcr C;alg l olar ak haftada bire r saat ahrlar.
2. Ogreneinin ana ca1glSl, birinci VII sonunda il9ill dal 0{Jretim elemarnnm onerisl Ozerine BolGm Kurulu'nun g OrG~G ahnarak FakGlte YOnetim Kurulunca
deg i ~t iril eb i l ir.

3. Ogrenci, "Orkestre" ve "Oda MGzigj" derslerinden yalmzca birini almak zorundadtr. Bu dersler iQin Once orkestra grubu orusturunn: kalan Ogrencilerle
oda mGzigi qruplan olusturulur. Oda MGziQi dersi gerektiginde birden tazla ogretim elemenmca verilebilir..
4. "Koro", "Orkestra' ve "Oda Muzig,· derslennde gerek duyuldukea degi~i k yll Ogrencilerinden gruplar olustunnablhr.

I
I

ULUDAG ONivERSiTESi EGiTiM FAKOLTESi
MOziK EGiTiMi 80LOMO OGRETiM ELEMANLARI LisTESi VE DALLARI

I

1·

Do~ .

Abdulla h UZ

2- Doc . Ramaz an AKKU$
3·

occ, Me md uh b Z OEM IR

Piyano. Muzik Eg itimi Sosyolojis i. (So lum Baskar n)
v lyola . 9 al91 Egilimi Anasanat Dan Bask.

Muzik Ku ramtan (MOzik Kuramla n Egili mi Anesanat Dah
Ba~ k . )

4- Yard. D~ . Ismail BOZV AKA

Muzi k Kuramla n

5- Yard. 0 0((. Atilla SAGLAM

Muzik Kuramlan

6- Og r. GCr. Zek i CUBUK

Kernan

7· Og r. G6r. Ylld,Z ASLA NO VA

Piyano

8· Ogr. G6r. Hasa n ADI GOZELZADE

Muzik Kura mlan , Besteci.

9- 09r. Gor. Nejdet KA LEN DER

Ke rnan

10- Va rd. DO\'. Ismai l GO(;O$

san (Ses Egilimi Anasanal Dab B a ~k .)

11- 09r_GOr. G Olay GO(; O$

Muzik Ku ramtan (SolUm Baskan vardun crsr)

12· Ogr . G6r. Ne srin BIBER

Kerna n

13- Ogr. G6r. Aydi n ATALAY

Gelen eksel Muzi k Okul Cocu k 9 algllan

14· Ogr. G6 r. Mete SUNGURTEKIN

Piyano

15· Ogr. G6r . Erol DEMIRBAT tA

Viyolonsel

16- Ogr . G6r. Rana AZ.IMZADE

Piyano (Aze rbaycan 'h)

17- Ogr . G6r . NilOfer YILMAZ

Piyano, Konl rabas (SolUm Baskan

18· Okutman Ayhan HELVACI

San

19· Okutman Ender BILGE

Gila r

20- Okutman Anl l HACIOGL U

Yanfla!

21- Ar~ . G6r. azgOr ELGON

Viyolonsel

22 - Se vda NE YMANZADE

Keman (Aze rbaycan'lt orke stra sanatcrsr, Ocretli)

23- Beyaz it AHUN DO V

Kernan (Azerbayca n'h ark. sa n. ucretli)

24 - Vusul HASANOV

Viyo la (Azerbaycan'h ark. san . Ocretli )

25- Elha n NECAFO V

Viyolonse l (Azerba yca n'h ork. san . ucretli)

26- LAle MEMEDALIEVA

Piyano (Azerbaycan'h, ueretli)

27- Saul e KA LIJANOVA

Ke rnan

28- Yusuf EKEA

Caz (lsa darm. Ocretli)
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( ~aza kist a n' h

varouncrsn

ork. san. Oc retli)

I

•

Uludag Universitesi Oda Orkestrast Konserleri
• Dol'. Ramazan AK KU$ •

U. O. Oda Orkestrest, bast a U. O. RektorO
Prof. Dr. Ayhan Klzil Reldor Yard. Prof. Dr. Erhan
Qgul , Doc;: . Abdullah Uz, DoC;. Ramazan Akku f
0 9r. Gor. Hasan AdlguzeJzade .,!e Saghk KUlIGr
Spor - Caire Ba,kam Ruhi Ozeke'nin czvenll
cabalan ile 1994 ylll so nlann da kuruldu. (1) Ozell ikle
sanata, sanatcrya ve sanat kurumlanna y6nelik
ltagdl!;l soytemle rin pe rvesrztasmava ba~lad lg l bir
donemde boyle bir orkestranm kurulmasr ic;:in
g6sterilen cab atan n ayn bir 6nemi vardrr.

On iki orkestra elemaru Ue kuru lmu~ olan U. O.
Oda Orke stras r'na bir flat ve bir viy ojonsel sa natcrsr
da katrlrmstr r. OnOmOzde ki yularda bu saymm artmasrr nbekliyoruz. (EK-1)
Orkes trarnn ya bancr uy ruklu uyetert, U. O. Egitim
FakGltesi Muzik Egilimi 8lllumu'nde sozlesmeli veya
ucretn ogretim etemar n otarak cahsmaktadutar.
Ula ~ab i ld i Oim bilgilere gOre U. U. Oda Orkestrasr.
Oniversiteler icin de ~ oze l Bilkent Oniversitesi'nden
sonra ikinei, Devlel Universileleri ~ i nde ilk resmi or-

kestra olarak degerlendirilebilir.2
U. O. Oda O rkest rasr, 8.1.199 5 ta nbinde kl a~ t h~
konserinden bu yana ge~e n bir ytlllk sure i~lnd e
ge ~ekle ~tirdigi yirmiye yekm konserlerinden birini,
D onanma Kom utanhqi'nm daveti uzerine Goleuk'le,
lkincisinl de Qanakkale Tabibler Odasrrun daveti
Ozerine Canakkale'de vermtsitr.

g e fl;ekle~tirecek ve bu yona adnu tilke drsmda da
duyurabileeektir. Bu yll otuzbesinclsl dOzenlenen
"uluelarerast Bu rsa Kli ltUr Sanat Festlvall ·_ ~inde
vereceqt iki ayn konsene Orkestra, daha birinci
Ylltnda Uluslararasr tec rube kazanmrsnr.

U. O. Oda Orkestrasi'nm. onumuzdeki ylldan itibaren kadrosu qenisletilerek " Bursa Fllormonl
Dernegl" nin ca batanyta "Bursa Fllarmonl Orkestrasr" adryla Senfoni Orkestras. haline
dOn O ~tOrOl me si planla nmaktadrr. Bu arrecra U. O.
Aektorhi gu ve Bursa Bayuk $ehir Belediye
Ba ~ ka nh g l arasmda bir protokot lmzatanrr nsnr.

Bu rsa Fila rmoni Dern egi taratmdan olusfurutan
teknik bir komite "Bursa-Fuarmoni Orkestrasr" run alt
yaprsma yOnelik cahs malanru sO rdOrmektedir.
U. O. Oda Orkestrasr: Bursa Devlet Sentonl Orkestrasl'na, U. 0 D Devl et Kcnservetuven'ne,
Bursa Devlet Opera ve Balesi'ne uzanan ge li~i m
c;:izgisinin ba~ la ng l~
noktasrdu ve bu kurumlasmatarm c;:ekirdegini olusturacaktr r.
(EK 1)
U. U. ODA ORKESTRASI'NIN UYELERI

Orkestra $efi

: OO r. GOr. Hasan
AdlgOzelzade

I. Kernan

: Beyazrt Ahundov, Saule Kalijanova,
09 r. Gor. Nesrin Biber

olmalanna, nota bulma sonusundaki zorluklara

II. Kernan

karsm U. U. Oda Orkestrasr, yirmi O~ ayn bestecinin
ya kla ~ lk emye ulasa n degi~ ik eserlerinl seslendir mistlr. (EK-2)

: Sevda Neimanzade, 09r. Gor. Nee det Kale nder. Kenan Karaman

Viyola

: Yusul Hasanov, Doc. Aamazan

Orkestra ele manlarmm yogun ders yukO atlmda

U. O. Oda Orkestrast, cevre il, i1~e ve
Oniversitelerden
konser
daveUeri
almaktacrr.
Ozellikle, bUnyelerinde MOzik Egitimi BOIOmO bulunan Oniversitelerden bu davellerin gelmesi aanlamltdlr.

U.

O.

dl ~ lndan

Oda Orkestrasr, yurt il;:inden ve yurt
davet.edecegi solist sanatcrtarta konserler

•u. O. EOilin FakUllesi ~elirn Oyesi

Ak ku~

Viyolonsel

: Elhan Necatov, A ra~ . Gor. OzgOr
ElgOn

Kontrabas

: Ogr. GOr. NiiOfer Ytlmaz

FIDt

: O kut. Am i Hacl oQlu

Piyano

: OOr. GOr. Yrldiz Aslanova

_

..•..

1.0!1<.esIian1fl kurutUW ~ bkz: Ramazan ,lXJ(U$. 'U. u . OdaOrl\&msl·,.OrkMtnlDerglsl, 1st 1995 saY!: 259 s: 24·27
2. ~ski$Mir AnadoIu UniwrsIesiOda OrbWasr, bUyUk ~ bu lImersile'ye ~ konseIvalwar 6gtenciteril"l(len oIuynakla.kurulu$ va , !&yif bakll'llIndan
U. U. Oda Orbslrasr'ndan larldlhldar g6sl&rmekledir. 8u aJ8nda 19~)'IllOda G. E. l:nstiliIsU MUzl El¢I{mj 6greti'n elemantan larallOdan kurum ~en1 Oda Or·
testrasr", G. AYKAl )OOi8linilde 1 ytII ~Ifl bi" sen ~1Il' .
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(EK - 2)
U.

2. Alia Turea

O. ODA ORKESTRASI'NIN SESLENDI RDIGI

Ork. OOz: H. AdrgOzerzade

ESERlER ..

Solist: Y. Aslanova

A. viVALDI

3. Olj: Dans

1. Re-minOr Ikili Keman Koncertosu

H. ECCLE S

Solistler: B. Ahundov·S . Neimanzade

1. PrelOde, Courante

2. Mj·MajOr Keman Koncertcsu

Viyolonsel SOlO ~ n ork. DOz: H. AdlgOZelzade

Solist: B. Ahundov

SoIist: E. Necatov

3. Sol minOr Ikili Viyolonse l x oncert osu

Solistler: E. Necafov- O. EIgOn
4. Orkestra Wrin Madrigal
5. Sinloni8 No:1

T.ALBINONI

G. MUFA

1. KUCOk Anlik SOit
J. G.ALBRECHTSB ERGER

1. Sibemol · MajOr Piyano koocertcsu Nr. 1

souse Ylldrz Aslanova

1. Orxestra Mrin Do-MajOrKant;:erto
2. Orkastra k;in Re-MinOr Koncerto
A. CORElli
1. Orkestra ~in Oo-Ma}Or k~ rto Op. 6 Nr. 10
P. RAMO

1. Tamburin

G. B. PERGOLESSI

1. Re MajOr Rlit KOrllj:Srtosu
Solist: Anlr HacoQJu
R. GliER

1. Romance
Viyola solo k;in ork. DOz: H. AdlgOZelzade

G. F. HAENDEL

1. Bourre. Sarabande, Fugetta, Gavotte
J. S. BACH

1. Fa-MinOrPiyano Koncertosu
Solist: YlldlZ Aslanova

2. Orkestra ~jn SOit: No: 2
3. Ave- maria

FIOt - Kema n soja ~j n ark. DOz: H. AdlgOzelzade
sofistler: A. HacloQlu • B. Ahundov

Viyola solo: Y. Hasanov

O. HACIBEVlI
1- Arazban
N. GEDIKlI

1- Tamzara
N. LEVENT

1· Orkestra ilj:in s~ il mj~ parcalar
( Pe~ rev,

sea. A ~k Dansr. Saz Eseri, Scherzo)

4. Arya, Bourre. Fuga

G.GARAVEV

J. C. BACH

1. Vals

1. Do-MinOr Viyola Koncertosu

Ork. DOz: H. AdlgOzelzade

sonse Y. Hasanov

2. Ay~'nin DanSI

H. PURCELL

Ork. OOz: H. AdlgOzelzade

1. Fairy Quine operasmdan SOit

R. GEBHARD

J. HAVDN

1. Dry. StUck

1. Adagio. MenDet

F.

J. M. HAVDN

1. PIccola Musica 01 Concerto

1. C!I: Ma,. (I. Ma,.,

B. BARTOK

W.A.MOZA RT

1. Macar ezgileri

1. Sintonietta
Orkestra DOz: G. Kresyfer-H. Ad.gOzelzade

FAR KA ~

•

Uludag Oniversitesi Egitim Fakultesl Muzik Egitimi
Bolumu Giri ~ Yetenek Smavlan
• 09r. Gor. GOlay GoCiO$

u . O. eQitim FakOltesi Mazik eOitimi BOIOmO'ne
her YII 40 OQrenci almmakta. aynca 2 KKTC . ve 1
yabancr uyruklu kontenjanla birlikte bu sayl 43'e
ulasabllmektedlr. Ahnacak Ogrencilerin belirlenmesi
i~ i n

yeprlan MGlrl, Yetenek Slnavlan

M

r un Tem-

muz'un son hattasmda uyqula nmasr adeta bir gelenek haline ge lm i~t ir.
Giri~ smavlanndan Once bir hattahk MHazlrllk
Kurslan M dOzenlenmektedir. Bu kurslan n arnacr; bir
yandan adaylara kurumun smavlany la i1gili bilgi vermek veya bilin yti bir eansrna ola nag_ bulamarms
adaylara deneyim kazand mnak, diQer yandan kurumun havasma ahsmala nm saglayarak, smav
c rtammda daha rahat olabilmelenne yerdrmcr 01-

maktrr.
Giri9 yetenek smavlan ve sonuclan Ozerinde
arastrtmala r yaprlmakta, mGmkGn olduqunca
iyisi aranmaya ~al l ~ l l ma ktad lr. Nitekim 1990
onceslnln tek asamah ve tek komisyonlu
smavlanndan, bugGn iki asamah ve birden 90k komisyonun iyi bir koordine yle sG rdGrdGkleri, adaym
yetenekl erini de{ji~ik acrlardan smamaya yOnelik
smav bicimlerine ge li nmi~tir. Bu geli~im sureci i~i nd e
bOlumGmGz; Turkiye'deki ilk deta (1994 Temmuz'unda) kend i gel i~ti rd igi , muziksel i~itme ve
alqnamaya yonellk (25 sorundan olu ~an) bir testi soz
konusu smavlann I. asarnasmca adaylarma uygu lam l~t lr. Bu test uygulamasl; adaym i~ ittigi sesleri
kendi sesiyle tek rar etmesi ne dayah - MOziksel
I,itme- smavla rmt de{j i~ik bir a91dan ele alara k, varolan yetene{jini sadeve i~ it me ve algi lama yoluyla
ortaya 9!karmasl (yani aradan ses unsurunu n
9tkanla rak OI90Iebilmesi), aynca adayln bir komisyon
OnOnde olmantn verdigi stresin yok edilmeye
tral l~l l mas l gibi dG~un cele ne ortaya at l lml~t t r.
~~i Ui

Yapllan a ra ~t mna sonucu (1), test uygulamas l
olumllJ bulunmu $ ve 1995'de I. a~maY I % 50 et-

kileyecek sekllde ve soru sayrsr -40'a crkanfarak tekrar uygula nml~t lr. BOylelikle giri$ yetenek smavr.
adaym 00$ farkli acroan smandtgl (bes ayn
smavdan cn rsan) bir smvalar bOtOnu haline geli rilmi$tir. Ozerinde arastrrma ve incejernele r
sOrdOrOlen test . sonucla nn vine olumlu olma sr nedeniyle (2) 1996 yrh nda benzer sorutada vine
smavlann I. asamasmda bu kez tek basma uy-

qulanrmstr r.
Giri$ yetenek srnavtarmm II. asamasmda:
MMOzikse l lsltme", M«;:alg l M ve MSesM alantarma
lliskln komisyonlar birbirlerinden baglmStZ olarak,
adayr sadece 0
alandaki davrantslan
lle
degerlendirmeye calrsrnaktadtrla r. Boylece aday ,
hem tr0k daha fazla kom isyon Gyesi taratmdan
gOzlenmekle (komisyon lar ~ veya 00$ kisiden
olusmaktadtr). hem de turn yetenekleri birbirine
kanstmlmadan ya da birbirinden etk ilenmeden
de{jerlendirilebilmekledir . Bu asamada adaylann
rahat bir ortamda smav yapdmalan icm de c;e$itli yollar denenmektedir. Son olarak 1996 yrlmda yaprtan
smavlann (II. asama) Muziksel lsttme ile ilgili olan
komisyonu smavuu . paravana arkasmoan ada yr dinleyerek yapmrs ve adaym komisyon Oyelerinden
ofumlu veya olumsuz elkilenmelerinin OnOne
gec;ilmeye censurr usnr.
Gin$ smavla nru clu sturan arantara ili$kin
olc;Omlerin,
adaylann
kurumda
ogrenim lerine
bas tadrktan sonra ilgili derslerdeki basa nla nyla
klyaslamalan yaptlarak gec;erlik a ra~tt rma la n da
yapllmak1adtr. (3) Sonuc;lar gOzden gec;irilerek eksikler tamamlanm aya (falt$tlmakta ve. daha iyiye
ula$tlmaktadlf. Son olarak U.O.E.F.'nin yetenek
smavlyla ogrenci alan Oc; bOlOmOnde giri$ yele nek
Slnavlarmm gec;:e rligini ara$ttran bir ara$lt rmada; en
yOksek ili$kiler MOzik Egitimi BOIOmG'nde yapllan
Slnav sonuC;lannda ortaya 9Ikml$tlr.

1) GOOUs. GOlay. 'U_Oe,F. 1994·1995 OOrelim Yltl Muzik EOrtiml BOlilmu'ne Gj~ Yelenek SlnaVirlda Uygulanan TeSI Ozerine Sir loceleme" OrlIeslr1l. Sayt: 255
Man) fW5,
2) GOOU~, .Giil~y ve Ismai M, GO/liif. "1994 ye 1995 Ytllan/lda Yaptlan U,O.E.F. MOzill EOilimi BOI()mune Gi~ Yeleoek SU'\CIYla lll1tn I. ~tndakl TeslUyIlulamalail Uzeme' Orkestrl , sa)'!: 264, (Arallk) 1995.
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Uludag Oniversitesi Egitim Fakultesi Muzik Egitimi
BolUmu Etkinlikleri
• Yrd. Do~.l smaii M. Gogii~ - Ogr. Gor. Niliifer y,lmaz

Muzik EQitimi BOtOmOmOzOn · fahriba ~ ka nr ·.
1995'ten bu yana donyaca unlU piyanistmizik id il
Blreftir. Idll Blret, bOlUmOrnOze bir konser piyanosu
kazandlrrnak amacryta 3 Haziran 1995 guoD. ucret
talep etmekstzm Tayyare KOftOr Merkezl'ode bir resrtal ge ~ekle~tirdL Bu resttal ~in.. teberrulu bilet
sanslennden elde edilen gerire U.U. GO~lendinne
Veldl'n," da katloalanyla (225 cm.)J~osendorf er marxa

piyano ahnda. Aesital Oncesi U.U. Rektoru Prof. OJ.
Ayhan KIZII taratmdan Biret'e bini$ gidirildi ve U.U.
Senatosu taratmd en Ishri doktora urweru verildi.

1996 A.rallk ayrnda, bu kez dOnyaca OnlU pi,
yanistimu Fu ll Say, b610mOmuze katkrda bulu nmak
emaciyla
Dcret talep etmeksizm bir resitat
ger~kle$tirm eye sOz vermrsnr.
Muzik Ei)itimi BOlOmO, Bursa'da degi~ik kurumlan
oiusturma cabatan ~e risinded i r . Bu kurumrardan;
1994'de U.U. Oda Orkestr asl, 1995'te Bursa Fllarmonl Demegl omek oIarak sayllabirir. Aynca
~ehi rde senfonik bir orkestra,_ bir Devlet Konservatuvan kurulmasma yOnelik, Universite - Belediye
ve ce ~itli sanayici - i ~ adamlan ve kuruluslena belirli
organizasyonlan ge n;:e kle~ti rmeye ~h~maktad l r.
Bir Avrupa sehrl olan Bursa'ya, sanatsal • kUltOrel •
bitimsel alanda bOlOmOmuzOn ezunsanmayacak
katkuan bulunmakted u. Bir~ok eenaicr. sanatct qruplen, bilim adamtanm Bursa'ya davet ederek cesnn resital, konser ya da konferanslar ger~ekle~ti rmi~ ti r.
Bun1ann yamsrra, her yanyll, Bursah dinleyicilere alflk
Ahm et Veki f P8f8 nyatrosu veya Tayyare KOltO r
Merkezl'nde BOrum konserteri ge rliek1 e~tiri l mektedir.
Su konserlerde 720 ki~ i l ik TKM'nde bir konser
ogrencilere, bir konser halks ali,k olmak uzere iki kez
tekrarlanabi1mekte ve her ikisinde de saron dolabilmektedir. Bu durum, bOlOmOmOzOn li evreye olan
olumlu etkile ~ iminin de gOstergesidir. Aynca BolUm
6{lrelim elemanlan, ogrencileri, BOIOm iltinde oldugu
gibi B610m dl ~.nd a da lfe~itli resilaller ya da konferanslar gerlf:ek le ~ti rmekted i rler .
Muzik Ei)itimi b610mOmuz, gercekle~lirmeyi planladlgl I. Ulusal Anadolu GOzel Sanatlar Useleri MuZik
BohJmleri Sempozyumu'na hazlrl'k amaclyla Arahk
1995'de bir seminer ger~ekle;;tirmi~tir.
CS;;itli Oniversitelerden gelen ogretim Oyeleri, Milli
Egitim Bakanhglnd an bir uzman 'Ie Anadolu G Oz~1 Sanatlar Useleri'nden bi ~k ogretmen bu Sefmnere
katl1dl . Seminerde konunun hemen hemen bOtun be-yutlan irdelendi. 28-29-30 Kaslm 1996 tarihlerinde ise
sempozyumun g erlf:ekle~ti rilmesi planlanrm;;tlr. Sampozyuma 40 konu;;macl, 20 (it dl;;mdan) dinleyici
basvuru yaprm~ bulunmaktadl r. MOZik Egitimi
BOlumu'nOn gelenekselle¥'li~ ~Ir~malanndan biry .de;
her 6gretim Ylhnln ikioo yanyll inda ge~kle~tln len
· Slnlf Konserlerl· dir. Nisan aymln ikinci yanslndan
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itibaren gerlfekle;;tirilen bu konserterde ogrenciler,
ders1erde ortaya lirkard rklan OrClnterini sergilemekle,
Slmf
dOzeyl
hakkrnda
gorU~
olusmasrru
sa9lamaldadlrlar. Slnl ' konserleri, 6{lrencilerin cah~ma
eQltimterini otumlu yOnde etkilemektedir.
BOI0mde, A ve B Orkestratan oImak uzere. iki
ogrenci crkestrasr buiunmaktadtr. Bu orkestrelar, her
yanyll en az birer kez dinreyici kar~lsl na
lflkmaktadrrlar.
_
Vine Muzik Egitimi B6hJmumOzOn U.l,J. Saglrk
KurtOr Spor Dairesi Ba ~ ka nhgl ire yaptlgr (j:81 r ~mala r
sonucunda 1994 yumda U.U. Oda Orkestrasr kurulmustur. Bu crkestrada 6 Azerbaycanh, 2 Kezakistanh 6grelim elemam ya da sanatc tsr ve 5 OOOm
6gretim elemam yer aimaktadn . Orkestra 1994'den bu
yana TKM (Tayyare KOltUr MerkeZi)'nde her ay
duzenli konserter vermektedir. Aynca lie~itfi ali lh ~
t6renlerine davel edilmektedir. (28.3.1995 tarihli konser program.)
Orkestra Bursa dr ~rnda canakkaie Tabipler
Ocasrr un duzenlem i~ oldugu Tip Bayrarm et·
kintikterine davet edilmi;;tir. Vine Golcuk Donanma Komutantlgr'nda da basanh bir konser vermtsnr.
Bursa'ya bir senfonik orkestra kazandrrma cabalan
do?Jrurtusunda MOzlk Egitiml B61umu itici bir gult
olusfurmektadtr. Bu konuyla ilQiti olarak Bursa FIlermcnl Dem egl - Bursa Bjj y u k ~ ehl r Beledlyesl Universtte ite ~e~itti ya lr~ ma ra r iyerisindedir. 8u
lj:8balar, ilk urun[mu Bursa 8uyOk~ehl r Be1ediyesi'nde
ve rmi~ti r. Bursa B o y u k ~ ehir Belediyesi, lte~itli konservatuvarlardan geten birlt0k adaYln katlld lgl slnavlar
sonucu, ko rno , fagol ve flUt alanrnda 3 sanatltr
al m l ~tl r .
S ln~vta r
sOrdurOterek yeni elemanlar
allnacakhr. U.U. de yayh li81grlar atamnda lta h ~mal ar
yapmaktadlr. Sentonr orkeslraS lnrn kurl.!.r u~la i1gili olarak Bursa Filarmoni Dernegi • Utudag Universitesi ve
Bursa BO y O k ~ e h ir Belediyesi aras rndaki protokol,
31·7· 1996 larihinde im za t an m l~l r r .
MOzik
E~ itimi
B6tOmO'nun Bursa
dr ~rnda
gel"lfe kte~ti rd i gl konser elkintikteri ~6yle srratanabilir.
G61cuk Oonanma Komulanlrgr konserleri (Bu konserlerden biri. Donanma Kuvvetleri Bandosu ite birlilde
ge rc;ekl eJti ri1 r:n i ~tir) , KaramOrsel Deniz Er Egitim Komutanhgl, l rJ.e ~ 6 1 ; Bahkesi r, Selici k, Es k i ~h lr
{Anadolu
Umversit esi!,
Istanb ul
(MarlJ'lara
Oniversllesi Eijiti m Fakultesi), Bol u (Abant Izzel
SaySal Universltesl Egit im FakUltesi) kon serterl .
BOI0mumuzde her yll birkali kez OntObir sanat~ln l n
"work • shop- u. zaman zaman da -master class Ian
duzenlenmekledir.
BUfllardan
.belli
ba~lrcalan
araslnda ; Cihat A~kln, ldil Sirel , Ilhan Usmanba"
Fazll Say, An kara Devl et Ope ra 'Ie Balesi solis1
san al -;lIanmn ge rltekle~tird rkleri etkinlikler sayllabirir.
Aynca. bilim adamlan, mOzik egitimcileri de davet edi'enler arasrnda yer atmaktadlr. -

"Lambada" Buram Buram Deniz,
ve Mutluluk Kokuyor

A~k

• Muli! Semih BAYLAN

Trabzon'da rutubetli bir Temmuz aksanu: havamn
bunattrct srcaqmdan kacabilmek it;:in eve slgmdtk.
Srgrndrk ama ev daha bir steak. Neyse. ku~ gibi
erken yatacak degiliz ya. uydudan aldlglmlz kanauan, elimizde uzaktan komuta cihazt habire
kanstmyo ruz. 0 da net Fransa bijirci kanah. aln,
yedi yll encesinrn g6zde parcatar dizisini yayn nuyor,
bizde 0 zamantar pek tutulmayan ama oralan kasrp
kavuran Patricia Kaa s eon hatunun "Mol Mec A
Mol" adh saocsr ~allndJ . ,.
1
a rdm da n 0 zama ntar listebas r
a lan Lambada.

J\..

1989
yurrn n Temmuz
ayrdtr. BOtOn Batt, hele nere
Fransa Lambada Lumbada inflyer, hop oturup hop kalkryor.

o

zamanlar TAT raoyotan

var. Batryr yerinden oynatan
bu mOzik blzl m radyoda
kula qun a h i~ calm marmstr.
diskolarda
plagtm
koyup
d6rdOrdClIer mi bilmiyorum , ,r
, ~Cl n kO gittigim yerter degildir,
en son diskoya u g ram t ~h g tm
yirmibes, otuz yll encesjne vanr. 0 srratarda - Soulfalan edilirdi.
Yani sOzOn krsasr T.C. dana otaym tarkmda
degild i. Turgut Ozarm Cumhurbaskanhqma s~iIi~i .
hayat pahal thgt gibi konularla bogu ~lugu m uzda n
dunyada neler crop binigini izleyemeyip rskalryorduk.
Latin Amerika'da sekizyOze yekm tarO olan lambada neydi? Neydi ki ortahgl kaSIP kavuruyordu?

parmaqmcan tutup fl rdolaYI cevirmece, bu arada
krztn ereq t acrhyor. 0 da i~in seyirlik yam.
Lambadanm "vl deo klfplne'' gelince, 0 da herhalde hi~ mi hi~ cynanrebumez televizyonumuzun
h i~ bi r kanatmca, ~ Cl n kO etendim - gelenek sel orf ve
adetlerimize" pek uygun bir gorClnlO sayrlamaz!..

Aman Anatum. arkada Pasifik Okyanusu, bir
Bahia ktYISI kosesi. milletin elinde icine ananas, hinotstan cevizl, guava, papaya
"egzotiklcecekler
gibi
kanstmfrms buzlu kadehler,
kapkara
hatunlar,
derileri
qunesten yana yana Franstz
koselesine don m O ~ btrtaktm
oglanlar,. kumsalda l ambada
yapryonar. On iki- on O~
yaslann da bir zenci oglanla,
(yak, bOIOn bOtOne de zenci
degildi, rnefezdi galiba, Sezen
Cumhur'un
deyimiyle
"cukutata renkli", gene on bir on iki yastannda sapsan bir
krz cocuqunun askrl.. Bunlar
bir gezip tozup bir aynhyorta r. oglan OzOnlOsOnden
kendini portakal suyuna vuruycr. (olacak 0 kadar,
lambada dans trun taM ICI video klipini Oringana partaka! sutan ~i rke l i "sporso r" el m i ~t i ! ) , son unda lambadaya tutusuyorlar.
Insamn aktma su MDirty Dancing M filmi qeliyor,
hani su pazutan gereginde n fazla, beyni gereginden
az ge l i~ m i ~ yakrsrkh Patrick Swayze ile namm
hammcik, pek masumcuk, rsornoz bakrsu. ama ne
"ma l oldug u" filmin sonunda meydana crkaca k ola n
hsttkla r flSltgl Jennifer Gray'in cynadtklan "Kirli
Dans" filmi.

E!endim. hatunu ~oy l e tango yapar gibi tutacaksmrz, ~yle belinden, hafitce, sol kol
kmlmayacak, hatunun eli sizin elinizde... Buraya
kadar pek Oyle olaganOstCl bir ~ey yok da ... Sag diAma, Lambada 0 kadar kirli degil, bir kere Oyle
zinizi ileri kmp uzatacakSInIZ. hatunun da, sOylemes i e~e k gibi lepjnmiyor insanlar bu danst ede rlerken,
aylp, "mahrem bOlgesi" dizkapagtn tzla baldtnntz ikincisi COk latlt, y u mu~a k bir le mpoda, gOIOmseyen,
arastnda bir yerlerde 'kendine yer a~ l p gel keyfim gel uyumlu ~ifl l er ,.birbirlerine biraz daha bir insanca
ya kla~ l m .yla ye rle~ecek ! Bundan ales i, aZlc tk J .ya kla~ lyo r lar . Oyle klZI havala ra ltrlatmaca. yerler6
samba, bir tutam salsa, O~ yudum reggae, iki par- atlp sOrOndOrOp c;;ekmece , artlk kimselerin ahp satmak rock ritmiyle ileri geri sallanmaca, hatunu madlgl John Travolta misali, dansa ka lkm t ~ cOmle

6,

r
coluk coccktan yuzde doksam r un hie beceremtyeceqi bht akrm akrobalik numarelanru.
dOpedOz bale ya da "modem dans " egitimine
bulasrmsbk isteyen carnoazlrklan herkesin edebiteceqi mazbut raks diVe yutturmaca yak bunda.

Lambadamn en bOyOk Ozelligi. yi rmj~be~ _yil
kadar soma dans gibi dansm kacrru lmaz geri
d6nO~O . Onlenemez yOkse lj ~j antarruna gelmesi...
Oyre ya, "bizim zam ammrzda" dans ded igin. krzla
oqtamn. erkekle kadmm birbirlerine yaklasabnmelen
lein ' vesuevdr'. 00lamn kolu kmn beline sanhr.
kmn kolu oglanl n boynuna dofamr, lath lath
sahmrken insanlar birbirterinin kulaqma iki Cift laf
ederler... Soma film tuztandr. -rittler birbir1erinden
koptular, krzla oQlanm arasma iki metre uzakhk girdi!
Giderek dans. etkekle kadm taratmd an. birhkte edilir
olmaktan da C;:lktl. Artlk sekiz ktzm, dokuz oglamn
kendi kendilerine -grup halinde takiknklanm"
gCirOyorduk. c;:ember yaprp kendi kendilerine tepiniycrtardr. ter anyortardt, kurtlanm dok Oyorlardl ya.
dansm 0 gOzelim slcakllOl, iki ka~l cins uyesimn birlikte gerc;:ek le~lird ikleri keyifli tlrklrk ortadan kalkmrsn.

(Eh, ~i md i iki deg i~ ik g6rO~le n iki ce~it tepki gelir
bu satrrlara , benim asian sosyal demok rat arkaoasranm -vay, burjuva neyremna bak nele nele r
savunuyor" tatan diye sacmelarlarken. seriat cr
kardeslenmde -zmdlga bak nasn gOnahlara banyor
boylu boyunca " diyorlardlr herhalde) .
j ~le bu lambada denilen dans, ~ imdi yeniden
kadlnla erkegi birbirine ya kla ~ l m yo r.
Ho~ , tango ic;:inde aym dlrl ltllar o l m u~t u . y ok c;:ok
eskiden 1910'larda Bu en os Ai re s'ir. a~gl ev·
lerinden Bandeneon yaklnmalarl yarah hayvan
C;:lgllklarl gibi yOkselir, A ~a n li n halkl aClslnl, afkesin i,
umudunu lango dizeler ine daker, Ca rlos Gardel der·
ler kara saell , ince btYlkl1 zAII-muhlerem ortalrgl
kaslp kavurur... Caz mOzigine de aynl gerekc;:eyle
b u la ~t ll ar , efendim bunlar bir kere a~g l Irkln, zencHerin mOzigiymi!? Oyle mOzik falanda degilmi!? de
kuru gOrO ItOym O~ .

Oaha
1840'larda
vals imparalorlugu kuruldugunda da valsi begenmiyOrlardl, gOzelim kadrilin, polkanln ~e n ~ak ra k nagmeleri du rurnen neydi
o oyle erkek kadl mn elini tuluyor. belini tUluyor,
d6nOp duruyorlar. bu ne ahla,ksIZhk?
Soma biz TOrkler tangoyu aldlk, yumu!i8tt lk,
Ebedi $ef, Mil1i ~ef d6nemlerine pek yara!?lr ~kilde
- sosyal lc;:erlglnde n - SIYlrdlk. kin k hayatlarl n,
hOzOnlU a!?k1arrn. Ozlenen kadlntarln, ka~ l hkslZ sev·
dalarln, yak lcl tulku larln ic;:i slzl ldayan tUrkOsOne
c;:evirdik... Fena da olmadl. rahmetli Seyyan Hamm.
Be, ikta , h Galip Bey. Mahmure, Ner iman

Ham ml ar, soma Celal ince, Feh m i Efe ustarmz,
~eca att i n
Tan yerli deslanlar yaz drtar tan go
dtm yasma.
Tabii temposunu da ritmini de yavastattrk bu
arada, kenormrze uydurdu k. TOrk miUeti oyle pek
t uzh ise qelemeyeceqinden salonlarda pistlerde
naz!r nazf ktrmfdamr oldu kadmrrruz erkegimiz,
-Apa~ - law bize qitmezdi. kadrru snt OstO yatmp
kaknrmalar. settee geri donusler. bir kol boyu fu t anp
cekmefe r ruhumuza yatkm degildi pek!
Dana doqrusu. Secaattm Bey'in ~ker!i sesincen
etkilenecek kesime yatkm degildi, -Turkc;:e Tangolar- dinleyicisi. evinde ol urup cu moasmda c;:eyiz
dOze ouze kismet bekleye n namm krztanrmz dan. 0
harnrn krztara utamp srkumadan. yanacrkla n
krzarma dan sokulamayan, hani su limona tah kurupastalt davetterde klZI langoya kaldtrma k ~i n bit
tOriO cesa retrni toptayrp gidlp lekhf edemeyen temiz
aile cccukianncan olusu vordu.; Ktzm da sal}
yamnda zebana gibi babasr. sol yanmda yanm
dOnya anasr. srkrysa gil de kaldtr bakaltm, ahkAm
kesmesi kotay!..

Oaha rahat. serbest kesirn, elhlerde " rock'n rolt "
C;:lklnca sanamp yuvarlanmaya, pacasr ayak bilegin in
bir kan ~ uzennde bahk';l patolcntar ouz tebanh bale
patnetan. nrdonunce papatya gibi acrnveren k1o~
etekler ve kahn tokah kemerlerle tepinme ye rahat
uyum sagladl... Bunlar da kolejli molejli .;ocuklardl,
agabeyterimiz. ablalan mlZ dl 0 walar. biz 0 OnlO
" twist" e yeti~lik , ama klz-oglan "temasr" kop m u~t u
bir kere, ara ara slow c;:atrnmlyo r deg ildi sagda solda,
artlk "diceyle r", (disc· jockey. plak sOrOcOsO de·
yiminin Amerikan klsaltmasl, OJ'den "mOdevver"
dee-jaay deniyor ya ukala c;:evrelerinde, dicey i ~te) .
dar! dakik a slow IOlfedip soma hemen iki saal boyu n~ a
ealmacas rna hlZl1
lepinmeli i?arkllara
geqiveriyorladl...
Lambadayl 1988 yazlnda Porto Seguro'da bir
kumsalda k e ~ fedi yo r Jean Kar akos adrnda birisi.
Brezilya'nln Bahia bOlgesinde zenc iler . mel ezler.
bahkc;:lIar , gece kondu mil let i, gariban taklm l hab abam, lambada, lumbada ed iyo nn u ~, ako r·
deonlar, zurnalar , defi er . dumbelek ler cumbu f
klyamel... Beyazlar, hele hele "burju valar ", Brezilya'mn zengin kesimi 6nceleri hie;: mi h i~
begenme m i ~ l er lambad ayl , bu ne rezillik. ne ahlakslzhktlr canlm dive IUll u r mu ~ l a r.. . (Ah g6zu
kOrolaslca Baron, gene mi sen C;:lklln kar~ l ml za?)
Ama kim oe derse desin, l ambada buram buram
deniz, a~k ve mutluluk kokuyor.
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