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ÖZET 

NEV�T KODALLI’NIN TÜRK OPERASININ GEL���M�NE VE ULUSUMUZ 

EVRENSEL �AN REPERTUARINA KATKILARI 

 

Semin Süeda S�REL 

 

Yüksek Lisans Tezi, Sahne Sanatları Anasanat Dalı 

Danı�man: Doç. Vanya BATCHVAROVA 

Aralık 2005, 226 Sayfa 

 

 

 Kodallı, 12 Ocak 1925’te Mersin’de do�mu�tur. Küçük ya�lardan itibaren 

ailesinin ve müzi�e duydu�u sevginin etkisiyle müzikle u�ra�maya ba�lamı� ve ilk 

müzik bilgilerini a�abeyi Hayri Bey’den almı�tır. 

 Mersin Ortaokulunu bitirdikten sonra 1939 yılında Ankara Devlet 

Konservatuvarının açtı�ı sınavı kazanmı�tır. Necil Kâzım Akses’in kompozisyon 

ö�rencisi olmu�tur. Ferhunde Erkin ile piyano, Ernest Praetorious’la ve H. Ferid 

Alnar’la orkestra �efli�i çalı�mı�tır. 1947’de �leri Kompozisyon ve Orkestra �efli�i 

sınıfından mezun olmu�tur. Ardından M.E.B.’nın açtı�ı “Avrupa Konkuru”nu kazanarak 

1948’de gitti�i Paris’te “Ecole Normale de Musique”de Arthur Honneger’le 

kompozisyon, Jean Fornet ile orkestralama üzerine çalı�mı�, ayrıca Nadia Boulenger ile 

özel ders alarak piyano e�itimini sürdürmü�tür. 

 1953 yılında e�itimini tamamlayan Kodallı yurda döndükten kısa bir süre sonra 

A.D.K. yüksek bölümünde form, çalgı bilgisi ve kontrapuan ö�retmenli�ine ba�lamı�, 

ayrıca A.D.O.B. �efli�ine getirilmi�tir. 

 1981’de devlet sanatçısı unvanını kazanan Nevit Kodallı ulusal müzi�imizin 

olu�turulması, geli�tirilmesi, opera ve �an alanında repertuarımızın geli�tirilmesi ve 

yurtdı�ında müzi�imizin tanınması amacıyla çalı�malar yapmı�, ülkemizde polifonik 

müzi�in geli�mesini sa�lamı�, farklı alanlarda birçok eser vermi�tir.  

 

Anahtar Kelimeler: Form, kontrpuan, opera, �an, polifonik. 
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ABSTRACT 

CONTRIBUTIONS OF NEV�T KODALLI TO THE DEVELOPMENT OF 

TURKISH OPERA AND OUR NATION UNIVERSAL SINGING REPERTOIRE 

 

Semin Süeda S�REL 

 

MA Thesis, Department Of Stage Arts 

Supervisor: Doç. Vanya BATCHVAROVA 

December 2005, 226 Pages 

 

 Kodallı was born in Mersin on the 12th of January in 1925. From his childhood 

he started to be busy with music by effect of his music love and his family and he 

initially was educated in music by his brother Hayri Bey. 

 After graduating from Mersin Secondary School in 1939, he entered the 

examination of Ankara State Conservatory and he succeeds on it. He become a student 

of composition under N. K. Akses. He practiced the piano with Ferhunde Erkin, studied 

with Ernst Praetorious and H. F. Alnar for conducting orchestra. In 1947 he graduated 

from Advanced Composition and Conducting classes of the conservatory. And then 

having been successful in a competition of the Ministry of (Public) Education he went 

to Paris in order to advance his education of “Ecole Normale de Musique” He studied 

composition with Arthur Honneger, orchestration with Jean Fournet besides private 

lessons for his piano education with Nadia Bolanger. 

 Kodallı, who finished his education in 1953, after coming back to his native 

country started as an instructor of counterpoint, form and instrumental studies for 

advanced classes at Ankara State Conservatory. In addition he was also appointed to the 

position of conductor at Ankara State Opera and Ballet. 

 Nevit Kodallı, who was awarded the title of state artist in 1981, tried for 

constitution and development of our national music circle, development of our 

repertoire of signing and opera, being introduced in area of our native music in abroad. 

He took part actively about development of polyphonic music in our country. And 

finally he gave so much works in different areas of music. 

Key Words: Form, contrepoint, opera, singing, polyphonic. 



 

 

IV 

ÖNSÖZ 

 Bir toplumun geli�mi�lik düzeyinin anla�ılmasındaki en önemli ölçütlerden biri 

o toplumun sanatsal geli�im yönünden ula�mı� oldu�u düzeydir. Bu anlamda toplumun 

özellikle müzikteki gelmi� oldu�u düzey yine o toplumun ça�da�la�ma düzeyi, dünyaya 

bakı�ı ve sanatsal görü�ü hakkında bize önemli bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle 

toplumların çoksesli  müzikteki tarihsel geli�imlerinin incelenmesi o toplumların çok 

sesli müzikteki tarihsel geli�imlerinin incelenmesi o toplumların müzikteki geli�im 

a�amaları ve �u an gelmi� oldukları düzey hakkında önemli bulgular ortaya konmasını 

sa�lamakta ayrıca bu geli�imi daha da arttırmak amacıyla yapılması gerekenler 

hakkında önemli ipuçları vermektedir.  

 Ulusumuz müzi�imizin tarihsel geli�iminde özellikle Cumhuriyet sonrası 

dönemde Ulu Önder Atatürk’ün önemli giri�im ve katkılarıyla yeti�mi� olan de�erli 

Türk bestecilerimiz kendi ulusal müzi�imizi yaratmak, geli�tirmek ve müzi�imizi 

evrensel boyuta ta�ımak adına önemli eserler vermi�lerdir. Bu dönemde yer alan II. 

ku�ak bestecilerimizden olan Nevit Kodallı kendisinden önce gelen bu müzik anlayı�ını 

sürdürmü� ve bu amaca hizmet edebilecek önemli eserler ortaya koymu�tur.  

 Yapmı� oldu�um çalı�mada besteci Kodallı’nın özellikle operamızın geli�imine 

katkı sa�lamı� olan eserlerini ve �an repertuarımızda yerini almı� olan eserlerini 

inceledim. Bu ara�tırmayı yaparken öncelikle benden deste�ini ve yardımlarını 

esirgemeyen hocam sayın Prof. Nevit Kodallı’ya te�ekkür ederim. Tezimin olu�masında 

sa�ladı�ı kaynaklar bakımından Sevda CENAP AND Vakfı Genel Koordinatörü Elif 

Ba�man’a, �çel Sanat Kulübü de�erli çalı�anlarına,Mersin Devlet Opera ve Balesi  

çalı�anlarına, e�itim ve ara�tırmam süresince yardımını benden eksik etmeyen hocam 

sayın Doç. Mustafa YURDAKUL’a, Doç. Dr. Deniz AB�K’e ve  Doç. Vanya 

BATCHVAROVA’ya te�ekkür ederim.  

 

Semin Süeda S�REL 
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I. BÖLÜM 

 

 

G�R�� 

 Bir toplumun ya�amını belirleyen, gelece�ini içinde ta�ıyan üç ana etken 

bulunmaktadır. Toplumun ekonomik yapısı, kültürel yapısı ve toplumsal ili�kiler düzeni. 

Bir toplumun sanat anlayı�ı ve o anlayı� dahilindeki müzik ya�ayı�ı o toplumun 

ekonomik, kültürel ve toplumsal ko�ullarından kayna�ını almakta, bu ko�ulları 

yansıtmakta ve bu ko�ullarla kar�ılıklı etkile�im içinde bulunmaktadır1. Bu etkenlerin 

içerisinde yer alan, toplumun kültürel yapısının, geli�mi�li�inin önemini  kavramayı 

yine toplumsal geli�imi sa�lamadaki rolü bakımından di�er etkenlerden ayrı tutmamız 

gerekmektedir. Mentesquieö’nun “Bir ulusun müzikteki e�ilimine önem verilmezse o 

ulusu ilerletmeye olanak bulunamaz” sözünde de de�indi�i gibi bir toplumun 

uygarlıktaki ölçütü dü�ün ve teknikte oldu�u gibi sanatta da ça�ının gereksinimlerini 

yerine getirip bu alanlarda a�amalar kaydedebilmesidir.  

 Toplumların temel ö�esi ku�kusuz bireydir. Bireyin ça�da� dü�ünceye olan 

yakla�ımı, ait oldu�u toplumun ça�da�la�ma evrimini olu�turmaktadır. Toplumların 

gelece�e bıraktıkları soyut ve somut varlıklarının, dü�ün ve sanat çalı�malarıyla ilgili 

niteliklerinin tümünün olu�ması anlamına gelen uygarlık kavramı ça�ın dü�ünce, sanat, 

teknik ve endüstri alanlarındaki geli�melerine uyum sa�layabilmek, kendi öz varlı�ıyla 

bütünle�en geli�meler sa�layabilmekle varılan düzeydedir. Demek oluyor ki ça�da�lık 

ile uygarlık birbirini bütünleyen ko�ut iki kavramdır. Bir toplumun uygarlıktaki ölçütü 

dü�ün ve teknikte oldu�u gibi sanatta da ça�ının gerekleri yerine getirebilmesidir.  

 Do�ada zaten var olan ses ve müzik duygusu insanlı�ın varolu�undan bu yana 

çe�itli duyguları aktarmanın bir yolu olarak geli�mi�tir. Primitif (ilkel) toplumlarda 

insanların adlandıramadıkları güçlere ho� görünebilmeleri için müzi�in dansla birlikte 

kullanılmaya ba�landı�ını görmekteyiz. Ancak M.Ö. 7. yy’dan itibaren süregelen ritüel, 

tören müzikleri ise dini müzi�in ilk örneklerini olu�turmaktadır. Halk ozanları ile 

geli�en din dı�ı müzik, M.S. 8. yy’da ilk çalı�maları ba�layan 12. ve 14. yy’da yeni 

boyutlar kazanan çokseslilik (polyphony-polifoni) kavramı ile yeni bir döneme 

ba�lamı�tır. Operanın do�u�u, çalgı müzi�inin geli�mesi, ulusal okulların ba�laması bu 

                                                 
1 Muammer SUN, “Türkiye’nin Kültür, Müzik, Tiyatro Sorunları”. 
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kavramın do�al bir sonucudur. 19. yy’da müzi�in dü�ün ile birlikte ça�da� uygarlı�ın 

simgesi oldu�u dönemdir. Avusturya, Macaristan, Almanya, �talya, Fransa hatta 

�ngiltere müzikçilerinin yarattıkları eserler uygarlık tarihinde yerlerini almalarını 

sa�lamı�tır. 20. yy. ba�larındaki yeni arayı�lar, hızlı geli�meler göstererek çoktonluluk 

(politonalite), Tonsuzluk (Atonalite), Dizisizlik (Serializm) a�amalarıyla her türlü 

kuramsal engelin ortadan kalktı�ı bir ortama dönü�mü�tür. Do�uya baktı�ımızda Uygur 

Türklerinde önemli bir sanat dalı olarak ilgi gören müzik, bazı bilginlerin de ara�tırma 

konusu olmu�, sonraki yüzyıllarda sayıları çok olmayan bilginlerin çalı�malarıyla daha 

çok makamsal yapının olu�masında geli�me göstermi�tir. Türk toplumunun ya�adı�ı ve 

egemenlik kurdu�u toprakların, özellikle büyük ço�unlu�un ba�lı oldu�u dinin 

kültürüne sahip olma e�ilimi müzi�in de bunlardan etkilenerek de�i�ime u�raması gibi 

do�al bir evrim göstermi�tir2. 

 Bu evrim sonucunda geli�en müzi�imiz özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde daha 

büyük geli�meler göstermi�, o döneme ait bestecilerimiz verdikleri eserlerle bu 

geli�melere katkıda bulunmu�lardır. Bestecilerimizden Nevit Kodallı ülkemizde 

çoksesli müzi�in geli�imi adına önemli giri�imlerde bulunmu�, çok sayıda eser vermi�, 

ülkemizde müzikal ileri hareketin öncülerinden olmu�tur.  

 

1.1.  Ara�tırma Amacı 

 Besteci Nevit Kodallı’nın Türk Operasının geli�imine ve ulusumuz evrensel �an 

repertuarına katkıları. 

 

1.2. Ara�tırma A�amaları 

 1. Ulusumuz tarihsel müzik geli�imi nasıl gerçekle�mi�tir ?  

 2. Kodallı’nın ulusumuz müzik tarihindeki yeri nedir ? 

 3. Nevit Kodallı’nın müzik ya�antısı nasıl olmu�tur ? 

 4. Nevit Kodallı’nın ülkemizde �an alanında vermi� oldu�u eserler nelerdir ? 

 5. Nevit Kodallı’nın ülkemiz opera sanatında vermi� oldu�u eserler nelerdir ? 

  

                                                 
2 Orhan Tanrıkulu, I. Müzik Kongresi Bildiriler “Müzikte Ça�da�la�mak Uygarlı�ın Belli Ölçüsüdür” 
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1.3. Önem 

 Yapılmı� olan bu ara�tırma  besteci Nevit Kodallı’nın, �an ve opera alanlarında 

ülkemizde yapmı� oldu�u eserler, vermi� oldu�u di�er eserler, yine bu eserlerle 

yurtdı�ında yapmı� oldu�u etkinliklerle ülkemiz müzik kültürünün ve müzi�imizin 

bugün geldi�i noktanın evrensel müzik platformunda sergilenmesine olanak sa�lamı� 

olması yönünden, ülkemizde çoksesli   müzi�in  yaygınla�ması yönünden yapmı� 

oldu�u çalı�malar, ülkemizdeki müzik e�itim kurumlarıyla ilgili yapmı� oldu�u 

çalı�malar nedeniyle  müzi�imizin geli�im ve ça�da�la�ma sürecindeki yerini ortaya 

koymaktadır.  

 Bu nedenlerden yola çıkılarak yapılmı� olan bu ara�tırma ile bestecinin bugüne 

de�in vermi� oldu�u �an, sololu eser-koro-orkestra, opera, oratoryo, lied, kantat, türkü 

gibi birbirinden farklı türe sahip tüm eserlerini, bu eserlerin repertuarımızda kazanmı� 

oldu�u yeri hakkında edinilmi� veriler ortaya konmaya çalı�ılmı�tır.  

 

1.4. Varsayımlar 

 1. Ülkemizde �an alanında vermi� oldu�u eserleri, türkü düzenlemeleri, iki 

büyük operası, liedleri, Atatürk Oratoryosu, oda orkestrası için süitleri, piyano eserleri, 

yaylı orkestra için senfonileri, Cumhuriyet Kantatı, bale müzikleri, tiyatro ve film 

müzikleri, mar�ları, çocuk �arkıları, müzikli sahne oyunları, koro müzi�inin geli�mesine 

ön ayak oldu�u türlü çalı�malarıyla müzi�imizin geli�mesine katkıda bulunması 

açısından büyük verimlilik göstermi� bir bestecidir.  

 2. Vermi� oldu�u eserleri ile kendisini ulusumuzda özellikle �an ve opera 

alanlarında kabul ettirmi� ve ülkemiz müzi�inin evrensel platformda tanınması, 

kavranması adına önemli eserlerinin defalarca yurtdı�ında seslendirilmi� olması 

nedeniyle büyük ba�arı sa�lamı� bir sanatçıdır. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 Bu ara�tırma sanatçı Nevit Kodallı’nın özellikle �an alanında ve opera alanında 

vermi� oldu�u eserleri, bu eserler ile ilgili ayrıntılı verileri, kayna�ını, özünü 
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topraklarımızdan alan ancak daha evrensel karakterde yazmı� oldu�u eserleriyle 

ülkemiz müzi�imizin hem ulusumuz içindeki geli�imini artırması hem de yurdumuzun 

dı�ında da tanınması açısından göstermi� oldu�u çalı�maları kapsamaktadır. 
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II. BÖLÜM 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

 Ara�tırmanın materyalini Kodallı’nın bestecilik yönü, vermi� oldu�u eserler, 

müzik ya�antısının olu�umu ile ilgili verileri içine alan tüm müzik kitapları, müzik 

ansiklopedileri, filarmoni - orkestra – mavi nota müzik dergileri, hakkında çıkmı� olan 

tüm yazılar, Devlet Opera ve Balesi sezonluk temsil program bro�ürleri, kendisinin de 

panelist oldu�u müzik kongresi bildirileri, yazılı kaynakları ve yine kendisinin �an-

opera alanında verdi�i tüm eserler olu�turmaktadır.  

 

2.2. Yöntem 

 Ara�tırma bestecinin müzik ya�antısı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi edinme 

amacı ta�ıdı�ından kendisi hakkında geçmi�te yazılmı� tüm yazılı kaynakların, 

eserlerinin yer aldı�ı tüm dökümanların incelendi�i bir tarihsel ara�tırma �eklindedir. 

Ara�tırmanın alt amaçlarının gerçekle�tirilmesi için bu kaynaklardaki veriler 

incelenmi�, ayrıca bestecinin kendisinden de yararlanıldı�ı için görü�me yöntemi 

kullanılmı�tır. 
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 III.  BÖLÜM 

 

 

BULGULAR VE YORUM 

3.1. Ulusumuz Tarihsel Müzik Geli�imine Genel Bir Bakı� 

 Türk toplumu, tarih ça�ları insanlı�ının ve toplumlarının ,Türk müzik kültürü de 

tarih ça�ları müzik kültürünün en önemli, en etkili, en kalıcı veya en sürekli ö�elerinden 

biridir. 

 Türkler’in kendilerine özgü kültür tarihi genel olarak Altay dönemiyle 

ba�lamı�tır3. Tarih bilimcilere göre Türklerin ilk anayurdu Altaylardır ve ço�u 

dilbilimcilere göre Türk dilinin ilk olu�umu Altay Dönemiyle ba�lamı�tır. Bu nedenle 

Türklerin kültür tarihini Altaylılar ile ba�latmak ve Türk dilinin ilk olu�um dönemiyle 

birlikte veya ona paralel olarak izlemek tutarlı bir yakla�ım olarak görülmektedir. 

 Türkler �ç Asya’da çok uzun süren Altay döneminden sonra tarihlerinin 

günümüze kadar olan akı�ı içinde, ilk yurtlarından çıkıp Eski Dünya’da adım adım çok 

geni� bir co�rafi alana yayılmı� ve bu geni� alanda çe�itli bölgelerde toplumsal ve 

siyasal anlamda örgütlenerek, belirli dönemlerde sayıları artan, çok çe�itli devletler 

kurmu�lardır. Bu süreç içinde Türk müzik kültürü her dönemde en önemli, en kapsamlı 

ve kalıcı izli olu�umu-geli�imi, de�i�imi ve dönü�ümü o dönemin en temel,  en güçlü ve 

en uzun ömürlü ba�ımsız Türk devletinde göstermi�tir. Dönemin ana çekim merkezi 

olan Türk devleti, do�al olarak Türk müzik kültürünün ana oda�ı olma i�levi 

görmü�tür4. 

 Bu açıdan bakıldı�ında Türk müzik kültürü, ilk kökleri itibariyle M.Ö. 4. bine, 

bir görü�e göre ta� ça�ının ilk dönemlerine5 ve dolayısıyla Tarih öncesi Ça�lar’a 

dayanmaktadır ve Tarih ça�larının ba�lamasıyla birlikte adım adım kendini belli 

etmi�tir6. Bu ba�lamda, Türk dilinin olu�umuyla da ilintili biçimde, genel olarak M.Ö. 

3. binden itibaren Altay-Türk müzik kültürü olarak belirmi�, M.Ö. 2. binden itibaren 

yava� yava� Orta Asya Türk Müzik kültürü olma yoluna girmi�tir. M.Ö. 1. bin yılın 

                                                 
3 Bahaeddin Ögel, �slamiyet’ten önce Türk Kültür Tarihi, 1988. s.1, 3-7, 8,15-21 
4 Ali Uçan, Geçmi�ten Günümüze Türk Müzik Kültürü 
5 Melek Tekin, Türk Tarihi Ansiklopedisi, 1991, s.5,7,9,26 
6 Bahaedin Ögel, bkz: s.1-18 
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ba�larından itibaren yava� yava� kendilerinden söz ettirip M.Ö. 5. yy. dolaylarında tarih 

sahnesine çıkmaya ba�layan ve giderek bu sahnede etkin rol oynamaya koyulan 

Hunlarla birlikte Hun-Türk müzik kültürü olarak iyice belirginle�mi�tir. M.S. 6. yy.dan 

itibaren ise Göktürklerle birlikte Göktürk müzik kültürü veya daha kısa bir deyi�le Türk 

müzik kültürü olarak anılmı� ve adlandırılmı�tır. 

 Daha sonra gelen ve ço�unlukla birbirini izleyen Uygur, Karahanlı, Gazneli, 

Selçuklu, Osmanlı müzik kültürleri ile günümüzdeki Türkiye (Cumhuriyeti) müzik 

kültürü ise Türk müzik kültürünün tarihsel süreklili�i içindeki belirli siyasal-toplumsal 

evrelerini ifade etmektedir. 

 Di�er Türk devletlerinin kültürel süreç geli�iminde oldu�u gibi Osmanlı 

Türkiye’sinde de müzik, Türk devlet, toplum ve birey ya�amının vazgeçilmez kültür 

ö�elerinden biri olmu�tur. Osmanlı Türkiye’sinde müzik gösterdi�i tarihsel olu�um, 

geli�im ve dönü�üm bakımından üç ana evrede incelenmeyi gerektirmektedir. �lk evre 

(1299-1520), orta evre (1520-1826) ve son evre (1826-1920/1922). 

 �lk evre (1299-1520), Selçuklu Türklerinde olu�an birikimden yola çıkan 

geleneksel Türk sanat ve halk müziklerinin gerek inançsal, gerekse dünyasal dallarında 

hızlı bir olu�um, de�i�im7 Kapsamlı bir geli�im ve açılım gösterdi�i ikiyüzyirmi yılı 

kapsamaktadır. 

 Bu evrede ilk Osmanlı padi�ahları müzikle yakından ilgilenmi�lerdir. Özellikle 

Sultan Murat (II. Murat) ve ondan sonra gelenler müzi�e büyük önem ve destek 

vermi�lerdir. Sultan II. Beyazıt kendisine bazı besteler mal edilecek ve o�lu �ehzade 

Korkut kalıcı besteler yapabilecek kadar müzikle iç içe olmu�tur. Müzi�in devletten 

gördü�ü güçlü-köklü yardım ve yönlendirici destek sayesinde ba�ta Padi�ah sarayları ve 

pa�a konakları olmak üzere, Osmanlı devletine ba�kentlik eden Bursa, Edirne ve 

�stanbul büyük birer müzik merkezi durumuna gelmi�lerdir. Birbiri ardına yapılıp açılan 

camiler ve tekkeler ile Darülhuffuz ve Darülkurralar dinsel sanat müzi�inin, kurulan 

Mehterhane ve Enderun müzik okulu ile Me�khaneler de dünyasal sanat müzi�inin 

temel kurum ve kurulu�ları haline gelmi�lerdir. 

 Selçuklu’ların 1289’da Osmanlı’lara gönderdi�i küçük ölçekli “Tabılhane” 

zamanla büyütülüp geni�letilerek Fatih döneminde “Mehterhane”ye dönü�türülmü�tür. 

Osmanlı sarayı’nda Enderun Mektebi’nin temel birimlerinden biri8 olarak ortaya çıkan 

“Musiki Me�khanesi” kısa sürede bir tür devlet konservatuarı i�levi gören Enderun 
                                                 
7 Ali Uçan, Geçmi�ten Günümüze Günümüzden Gelece�e Türk Müzik Kültürü, s.44, Kasım 2000 
8 Ali Uçan, Aynı s.46 
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Musiki Okulu niteli�i kazanmı� ve ünlü müzikçiler yeti�meye ba�lamı�tır. Ba�lıca 

Avrupa Konservatuarlarının 1537’de ve Venedik Konservatuarı’nın ise 1685’te 

kuruldukları göz önüne alınırsa kendine özgü bir Türk Konservatuarı niteli�i ta�ıyan 

Enderun Musiki Okulu’nun bu alanda Avrupa’da öncü bir kurulu� oldu�u ortaya 

çıkmaktadır. 

 XIV. yy’da Anadolu’nun her biri bir Türk beyli�ine ba�kentlik eden yakla�ık 20 

büyük kentine yayılan müzik merkezleri Osmanlı devleti’nin güçlenip öbür beylikleri 

egemenli�i altına almasına paralel olarak batıya do�ru kaymı�tır. Osmanlı devletinin 

yükselme döneminin yakla�ık ilk yetmi� yılında Rumeli’de ve Anadolu’da çok geni� bir 

alana yayılan Türk Müzi�i zamanla büyük bir “imparatorluk müzi�i” niteli�i 

kazanmı�tır. 

 Orta evre (1520-1826) Osmanlı devleti’nin yakla�ık yüzelli yıllık kurulu� 

dönemi ile yükselme döneminin ilk yetmi� yılı içinde sa�lanan birikime dayalı olarak 

geleneksel Türk sanat ve halk9 müziklerinin gerek dinsel gerekse dünyasal dallarında 

geni� bir açılım, büyük bir geli�im ve çevre müzikler üzerinde yo�un bir etkide bulunu� 

gösterdi�i yakla�ık üç yüzyıllık bir süreci kapsamaktadır. 

 Bu evrede padi�ahlar �eyhülislâm’a varıncaya dek din adamları, pa�alar, devletin 

di�er ileri gelenleri müzi�i ve müzikçileri korumu�lar, seslendirmelere katılıp 

ba�darlı�a özenmi�ler, bazıları çok büyük önem ve de�er ta�ıyan yapıtlar ortaya 

koymu�lardır. Sözgelimi Sultan I. Mahmut 7 pe�reviyle 2 saz semavisi bize gelebilmi� 

önemli bir bestecidir. Sultan III. Selim ney çalan, on dört yeni makam ortaya koyan, çok 

sayıda nât, pe�rev, saz semaisi, kâr, beste, semai ve �arkılarıyla üstün nitelikte eserler 

veren bir besteci olmu�tur. 

 Geleneksel Türk sanat müzi�inin gerek besteleme, gerekse seslendirme alanında 

çok yüksek düzeye ula�tı�ı, büyük canlılık gösterdi�i bu evrede cami müzi�i müzikler 

hiyerar�isinin en üst basama�ındaki yerini iyice sa�lamla�tırıp imparatorluk düzeyinde 

en yaygın ve en etkin müzik türü olmu�tur. Galata, Yenikapı ve Eyüp-Bahariye 

Mevlevihaneleri en tanınmı� okullar olmu�lardır. Buralarda yeti�en besteciler ve 

seslendiriciler yalnız dinsel müzik dallarının10 de�il dünyasal müzik dallarının 

geli�mesinde etkin rol oynamı�lardır. Mehter müzi�i Türk dünyasal müzi�inin toplum 

genelinde en gözde dalı olarak çok daha görkemli bir duruma gelmi�tir. 

                                                 
9 Ali Uçan, Aynı s.47 
10 Ali Uçan, Aynı s.47-48 
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 Lale Devri geleneksel Türk sanat müzi�inin geli�mesinde ayrı ve önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu dönemde müzikte de �en, �akrak, akıcı ve alaycı bir üslup egemen 

olmu�, sivil müzik türleri daha ön plana geçmi�, fasıl müzi�inin belli türlerine ve 

özellikle “piyasaya-e�lence” müziklerine ilgi ve istek artmı�tır. 

 Osmanlı döneminde Suriye’nin, Yemen’in, Irak’ın, Cezayir’in, Tunus ve 

Mısır’ın belli dönemlerde Osmanlı �mparatorlu�unun bir parçası olmasının ve Bizans 

kilisesinin Türk toprakları içinde ya�amasının sonucunda bu yerlerdeki müzikler Türk 

müzi�ine benzemi�lerdir. Bu dönemde Türk müzi�inin Avrupa’daki güçlü etkileri önce 

Balkanlar’da ve Macaristan’da kendini göstermi�tir. Daha sonra bu etkiler daha geni� 

bir alana yayılmı�tır. Avrupa’da açılan Türk elçiliklerinin mehterhanelerinin müziklerini 

dinleyen Avrupa devletleri mehterhaneyi ve mehter müzi�ini yerinde, kayna�ında 

incelemek üzere uzmanlarını Türkiye’ye11 göndermi�lerdir. Çok geçmeden ba�ta 

Avusturya ve Polonya olmak üzere bazı Avrupa devletleri Osmanlı mehterhanesine 

özenerek askeri bandolar kurmu�lardır. Özellikle I. Viyana Ku�atması’ndan sonra 

Avrupa’nın ilgisini çeken davul, zil, çelik üçgen 18. yy’ın ilk yarısında Avrupa 

orkestrasına girmi�tir. 18. yy. ba�ından 19. yy. ortalarına kadar Türk müzi�ine kar�ı 

olu�an yo�un ilgi çerçevesinde Türk ezgilerinin alıntı olarak kullanılması, “Yeniçeri 

Müzi�i” ya da “Türk Müzi�i” olarak adlandırılan üç vurmalı çalgının birlikte senfonik 

müzik içinde kullanılması, sahne yaratılarında (bale, opera…) Türkler’in konu alınması 

moda olmu�tur. 

 Yaratılarında Türk müzi�iyle ya da Türklükle ilgili ö�elere yer veren Avrupalı 

birçok besteci olmu�tur. Bunlardan Mozart, Beethoven, Weber, Brahms, Spohr, Haydn, 

Ramcau, Gluck, Lully, Mussorgsky ilk akla gelen isimlerdir. Türk müzi�i ya da 

Türklükle ilgili ö�elerin yer aldı�ı yaratılar arasında Mozart’ın keman için Türk 

konçertosu (K.219), Allaturca piyano sonatı (K.331), Zaide Operası, Beethoven’ın Türk 

i�i müzikli Almanca senfonisi, Dervi�ler Korosu ve Türk Mar�ı, Weber’in Oberon 

Operası, Brahms’ın “Yeniçeri i�i açımlık” olarak betimledi�i Akademik Tören Üvertürü 

(Op.80), Spohr’un12 üflüme ve Yeniçeri Takımı için gece müzi�i, Michael Haydn’ın 

Türk i�i Süiti, Rameau’nun “Gönlüyüce Türk” bölümünü içeren Gönülçelen Do�ulular 

opera-Baleti, Gluck’un Umulmadık Kar�ıla�ma ve Ifijen Tauride operaları, Lully’nin 

Kibarlık Budalası müzi�i, Leo Fall’ın �stanbul Gülü opereti ve Mussorgsky’nin Türk 

Mar�ı ilk akla gelenlerdir. 
                                                 
11 Ali Uçan, Aynı s.48-49 
12 Ali Uçan, Aynı s.49-50 
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 Osmanlı Türkiye’sinin çoksesli  Batı müzi�i ile ilk ciddi ili�kisi 16. yüzyılda 

Fransa Kralının Kanuni Sultan Süleyman’a seçkin bir çalgı toplulu�u göndermesiyle 

ba�lamı�tır. Daha sonra �ngiltere kraliçesi Sultan II. Mehmed’e bir org arma�an etmi�tir. 

18. yy. ortalarına do�ru Batı kemanı ilk kez saray faslında kullanılmı�tır. Sultan III. 

Selim 1794’te Avrupa örne�ine uygun olarak kurdu�u bir askeri birli�in önüne yine 

Avrupai özellikte bir “boru-trampet takımı” olu�turup koydurmu�tur. Ayrıca yine III. 

Selim döneminde Topkapı Sarayı’ndan 1797 yılında padi�ahın yabancı bir opera 

toplulu�una opera temsili verdirdi�i o dönemin saray sır katibinin tuttu�u notlardan 

(Ruzname) anla�ılmaktadır13. III. Selim döneminde yarım kalan bu giri�im II. Mahmut 

döneminde yine gündeme gelmi�tir. Ku�kusuz bunlar askerlikle, bilim ve teknikle ilgili 

geli�melerden sonra müzikte de yenile�me ve Batıya yönelip çoksesli  Batı müzi�inden 

yararlanma e�ilimlerinin ilk ciddi ve somut belirtileri olmu�tur. 

 Son evre (1826-1920/1922) Osmanlı Türkiye’sinin müzik ya�amında, ça�ın 

gere�ince geleneksel Türk müzi�i ve halk müzi�iyle yetinilmeyip çoksesli müziklere de 

yer verilmek istenildi�i ve ülkeye yerle�tirilmeye çalı�ıldı�ı14 imparatorluk döneminin 

yakla�ık son yüzyılını kapsamaktadır. Bu bakımdan 19. yüzyıl, Türk müzi�inin tarihsel 

geli�iminde 10.yüzyıldan sonraki ikinci büyük dönüm noktasını olu�turmaktadır. 

 Bu evreyi ba�latan Sultan II. Mahmut 1826’da Yeniçeri Oca�ını kaldırdıktan 

sonra Avrupa örne�ine uygun bir boru takımı kurdurmu�, ilk kurulan boru takımı da 

bandoya dönü�türülmü�tür. Birkaç yıl sonra bandoya yaylı-orkestra çalgıları eklenerek 

ilk Türk senfonik Orkestrası kurulmu�tur. Yeniçeri Oca�ı ile birlikte kaldırılan 

Mehterhane’nin yerine Müzika-i Hümayûn kurulmu�tur. Bu kurumun bandosu, 

orkestrası ve ö�retim elemanlarının olu�turulmasını 1828’de �talya’dan ça�rılan 

Donizetti Pa�a sa�lamı�tır. Türkiye’de çoksesli  müzi�in Donizetti Pa�a ile ve 

besteledi�i “Mahmudiye Mar�ı” ile ba�ladı�ı kabul edilmektedir. Günümüzde uluslar 

arası nota yazısı olarak adlandırılan o zamanki Avrupa nota yazısı da bu dönemde Türk 

müzik ya�amına girmi�, böylelikle Türkiye’de çoksesli  müzikle birlikte yazmaya dayalı 

müzik gelene�i de ba�lamı�tır. 

 Esas olarak “Bando”,“orkestra”, “fasıl takımı” ve “Müezzinan” olarak dört 

koldan olu�an Müzika-i Humayun kurumu daha sonra bünyesine “Opera-Operet”, 

“Tiyatro”,“Ortaoyunu”,“Cambaz” ve “Karagöz-Hokkabaz-Kukla” bölümlerini de 

katarak müzik ve sahne sanatlarında eski ile yeninin, geleneksel ile modernin, teksesli 
                                                 
13 Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Sitesi “III. Selim ve Opera s.1 
14 Ali Uçan, Aynı s.50-51 
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ile çokseslinin,  makamsal ile tonalin, Do�u ve Batının, Asyalı ile Avrupalının birbiriyle 

etkile�ti�i bir kurum haline dönü�mü�tür. 

 Sarayda ve konaklarda çoksesli müzi�e ilginin artmasıyla birçok müzisyen 

�stanbul’a gelerek sanatların icra etmi�ler, ço�unlukla da “Do�u ��i” bir renkle, �arkı, 

mar�, çe�itlemeler besteleyerek dönemin padi�ahlarına hediye etmi�lerdir. Avrupa’dan 

gelen opera ve operet takımları �stanbul ve �zmir’de gösteriler sunmu�lardır. Özellikle 

Tanzimattan sonra �stanbul’da yapılan tiyatro binalarında �talyan opera toplulukları 

tarafından Verdi Operaları temsilleri verilmi�tir. 19. yüzyılın ortalarına do�ru ba�lamı� 

olan müzikte yenile�me çabalarına her �eyden önce �talyan Opera Sanatı örnek olmu� 

ve �talya’daki dönemin önemli hocalardan bu anlamda yararlanılmı�tır. Bu konuyla 

ilgili kar�ıla�ılan ilk önemli örnek Tanzimattan yedi  yıl sonra �talyan besteci Giuseppe 

Verdi’nin (1813-1901) 1846 yılında bir �talyan grup tarafından Beyo�lu’nda oynanan 

“Ernani” operasıdır. Yapılan ara�tırmalarda Verdi operalarının 1846-1985 yılları 

arasında, �talya’daki dünya prömiyerlerinden bir yada birkaç yıl sonra �stanbul’da 

sahnelenmi� oldukları tespit edilmi�tir. Bu bilgilere göre Verdi operalarının �talya ve 

�stanbul’daki sahneleni� tarihleri �öyledir: “Ernani” – Venedik 1844-�stanbul 1846, 

“Nabucco” – Milano – 1842 �stanbul-1846, “Macbeth” – Floransa 1847 – �stanbul – 

1848, “I Lombardi” – Milano 1843 – �stanbul – 1850, “I Masnadieri” – Londra – 1847 – 

�stanbul  1851, “Il Trovatore” – Roma – 1853 – �stanbul – 1853, “Rigoletto” – Venedik 

– 1851 – �stanbul – 1854, “La Traviato” – Venedik – 1853 – �stanbul – 1856, “I Vespri 

Siciliani” – Paris – 1855 – �stanbul – 1860, “Un Balo In Maschera” – Roma – 1858 – 

�stanbul – 1862, “La Forza del Destino” – St. Petersburg – 1862 – �stanbul – 1876, 

“Aida” – Kahire – 1871 – �stanbul – 1885’tir. 

 Bu operalar Basko, Naum ve Gedik Pa�a tiyatrolarında sahnelenmi�lerdir15.  

 1869’da yürürlü�e giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel E�itim 

Tüzü�ü) çerçevesinde kız ortaokulları ve kız ö�retmen okullarında 1910’lu yıllarda 

erkek ö�retmen okulları ve ilkokullarda müzik dersine yer verilmi�, devlet adına müzik 

ö�renimi görmeleri amacıyla Avrupa’ya ö�renciler gönderilmi�tir. Ayrıca ilk halka açık 

Müzik Okulu olan “Darülelhan” açılmı�tır. Aynı yılda (1917) Saray Senfonik Orkestrası 

Avrupa’da konserler vermi�tir. 

 1920/1923’ten sonra olu�an Cumhuriyet Türkiye’sinde Türk müzik kültürü bir 

yandan kökleri tarihin derinliklerine uzanan “geleneksel Türk müzik birikimi”ne, öte 
                                                 
15 �inasi Özel, “Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Operasının Dünü, Bugünü ve Gelece�i Ba�lıklı 
Bildirisi”, 2002 s.1-2 
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yandan Osmanlı döneminin son evresinde tasarlanıp geli�tirilebilen “düzeltme-

iyile�tirme” ve “yenile�me-batılıla�ma” çabaları çerçevesinde olu�turulmaya ba�lanan 

“yeni-çoksesli Türk müzik birikimi” ne dayanarak “uluslararası çoksesli müzik” ile 

yo�un etkile�imde bulunarak her bakımdan köklü, hızlı, geli�im, de�i�im16 ve dönü�üm 

sürecine girmi�tir. Bu süreç daha çok Ziya Gökalp ve ulu önder Atatürk’ün görü� ve 

dü�ünceleriyle temellenmi�, onların belirledi�i ilke ve amaçlardan kayna�ını almı�tır. 

Gökalp ve Atatürk’ün müziksel görü�, dü�ünce, ilke ve amaçlarının özü kısa bir deyi�le 

“müzikte Türk kalarak yenile�me, batılıla�ma, ça�da�la�ma ve evrenselle�me” olarak 

ifade edilmektedir. Bunlardan “yenile�me” ve “Batılıla�ma” daha çok Cumhuriyet 

öncesinden (Osmanlı’nın son evresinden) gelen, “ça�da�la�ma” ve “evrenselle�me” ise 

daha çok Cumhuriyet’le birlikte gündeme gelen kavramlardır. 

 Ulu Önder Atatürk ortaya koydu�u görü� ve dü�ünceleriyle, belirledi�i ilke ve 

amaçlarla, Türk müzi�inde Osmanlı döneminin son evresinde ba�latılmı� olan 

“yenile�me-Batıla�ma” eylemine göre çok daha yeni-köklü ve kapsamlı bir geli�imi, 

de�i�im ve dönü�ümü tasarlayıp gerçekle�tirmeyi öngörmü�tür. Bu hareketin temelinde 

asıl “müzikte ulusal özyapıyı koruyup geli�tirerek ça�da�la�ma ve evrenselle�me” 

ülküsü yatmaktadır. Bu do�rultuda Türk müzik kültürü yeniden yapılanmı�, örgütlenmi� 

ve yeniden kurumla�mı�tır. Belirli bir sıra, düzen ve zaman içerisinde bu örgütlenme ve 

kurumla�malar tümüyle “laik düzen” oturtulmu�, kısa, orta ve uzun süreli anayasal, 

yasal, tüzüksel, yönergesel ve programsal düzenlemelere ba�lanmı�tır17. Bu 

düzenlemeler müzi�i “yapma-ya�ama, ö�renme - ö�retme, yaratma - besteleme, 

seslendirme - yorumlama, dinleme - dinletme, üretme - tüketme, derleme - sınıflama, 

inceleme - ara�tırma, kuramlama -uygulama, koruma - destekleme, yayma - 

yaygınla�tırma” alanlarının tümünü kapsayacak biçimde geni� tutulmu�tur. Bununla da 

ba�lantılı olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müziksel ileti�im-etkile�im, 

bireysel ve toplumsal boyutlarıyla ça�ın ve ça�cıllı�ın gerektirdi�i biçimde kendini 

düzeltip iyile�tirme düzene�ine sahip, yeni bir yapıya kavu�turulmu�tur. 

 Cumhuriyet’in kurulu�undan itibaren toplumun ilgili her kademesinde ve 

kesiminde de�i�ik düzeylerde çe�itli eylemler ve giri�imler gerçekle�tirilmi�tir. Bu 

giri�imler do�rultusunda Cumhuriyet’in ilk on be� yılı içinde (1923-1938) öncelikle 

1923’de Darülelhan’ın Batı müzi�i bölümünü bünyesine ekleyerek �stanbul’da yeniden 

açılmı� ve 1926’da Konservatuvar’a dönü�türülmü�tür. �lk kez 1924’te Musiki Muallim 
                                                 
16 Ali Uçan, Aynı s.51-52, s.83 
17 Ali Uçan, Aynı, s.84 
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Mektebi Ankara’da açılmı�tır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte genel müzik e�itimi 

tüm ülkede laik bir temele oturtulmu�tur (1924). Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla 

“tekke müzi�i” sınırlandırılmı�tır. Makam-ı Hilâfet Mızıkası �stanbul’dan Ankara’ya 

aktarılarak Riyaset-i Cumhur Musiki Heyetine dönü�mü�tür. Devletçe “müzikte meslek 

ve uzmanlık e�itimi” için Batı’ya ö�renci gönderilmeye yeniden ba�lanmı� (1925), 

bunlar yasal kurallara ba�lanmı�tır (1929). Geleneksel Türk halk müzi�i ezgileri 

derlenmeye ve notaya alınanlar yayınlanmaya ba�lanmı�tır (1926). Geleneksel Türk 

müzi�i eserlerinin saptanmasıyla görevli Tespit ve Tasnif Heyeti kurulmu�tur. Bu 

eserleri seslendirmekle görevli �cra Heyeti olu�turulmu�tur (1927). Orta-Batı 

Avrupa’daki müzik ö�renimlerini bitiren Türk uzmanlar ilgili kurumlarda 

görevlendirilmeye ba�lanmı�tır (1927-1930). Çoksesli müzi�e ili�kin temel kurum 

kitapları yayınlanmaya ba�lamı� (1928), Balkan Oyunları Müzik Festivali düzenlenmi� 

(1931), Halkevleri kurulmu� ve açılmı�tır (1932). Ulu Önder Atatürk 10. yıl söylevi’nde 

Türk müzik kültüründe “ça�da�la�ma” amacını ve T.B.M.M. Açı� Söylevi’nde 

“evrenselle�me” amacını açıkça dile getirmi�tir (1933-1934). �lk Türk Operası “Özsoy” 

Ahmed Adnan  Saygun tarafından bestelenip sahneye konmu�tur (1934). Milli Musiki 

ve Temsil Akademisi Kanunu kabul edilmi� (1934). Güzel Sanatlar Genel Müdürlü�ü 

kurulmu�tur (1935). Ba�ta Paul Hindemith olmak üzere bazı Orta-Batı Avrupalı müzik 

uzmanları yurdumuza ça�rılıp görevlendirilmi�tir (1934-1936). Ankara Devlet 

Konservatuarı açılmı�tır (1936). Musiki Muallim Mektebi Gazi Terbiye Enstitüsüne 

aktarılıp ba�lanmı�tır (1937-38)18. Ankara Devlet  Konservatuarı’nda “Türk Halk 

Ezgileri Belgeli�i” kurulmu�tur (1937). Askeri Mızıkalar Ortaokulu açılmı�tır (1938). 

 Cumhuriyet’in ilk on be� yılına sı�dırılan bu geli�im ve atılım hareketlerinin 

uzantısı olarak 1900’lı yıllardan itibaren 1960’lı yıllara kadar yakla�ık altmı� yılık bir 

süreç içinde birçok önemli  hareket de gerçekle�meye devam etmi�tir. Bunlara örnek 

olarak Köy Enstitüleri kurulmu� (1940), ilk kez Hasan Ferit  Alnar, Ulvi Cemal  Erkin 

ve Ahmed  Adnan  Saygun adlı bestecilerimize özendirme ödülleri verilmi�, ola�anüstü 

yetenekli çocukların yurt dı�ında müzik ö�renimi görmesi için özel yasa çıkarılmı�, 

Devlet Operası kurulmu�, Türkiye Filarmoni Derne�i kurulmu�, pek çok müzik dergisi 

yayımlanmaya ba�lanmı�, çoksesli korolar kurulmaya ba�lanmı�, çe�itli illerde 

konservatuarlar, e�itim fakülteleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri kurulmu�, pek çok 

ulusal ve uluslararası festival ve sempozyum düzenlenmi�tir. 

                                                 
18 Uçan, Aynı s.84-85 



 

 

14 

 Cumhuriyet Türkiye’sinde Türk müzik kültürü Türkiye’nin tarihsel geli�imi, 

co�rafi konumu, kültürel birikimi ve siyasal yönelimi ile iç ve dı� dinamiklerinin do�al 

bir gere�i ve sonucu olarak biri “geleneksel teksesli Türk müzik kültürü” ve di�eri 

“ça�da� çoksesli Türk müzik kültürü” olmak üzere iki ana kolda biçimlenmektedir. Bu 

biçimlenme sürecinde Türk müzi�inin “geleneksel teksesli kolu daha çok Do�u’lu 

yönünü, karakterini,19 “ça�da� çoksesli” kolu ise Batı’lı yönünü yansımaktadır. Osmanlı 

döneminin son evresinde olu�maya ba�layan ve Cumhuriyet döneminde hızla geli�en, 

böylece daha somut ve belirgin nitelik kazanan bu ikili yapısı bir bütün olarak 

bakıldı�ında en karakteristik özelli�i olmaktadır. Cumhuriyet dönemi bu iki ana müzik 

kolunda çok sayıda ünlü besteci, seslendirici, müzik bilimci ve e�itimciler yeti�mi�, 

çalı�mı� ve hizmet vermi�tir. Ça�da�-çoksesli  Türk müzi�i alanında “Türk Be�leri” 

diye anılan besteciler Cemal  Re�it Rey, Ahmed Adnan Saygun,Ulvi Cemal Erkin, 

Hasan Ferit  Alnar ve Necil  Kazım Akses ardından onların yeti�tirdikleri Nevit Kodallı, 

Muammer Sun, �lhan Usmanba�, Ekrem Zeki Ün ve Bülent Tarcan, seslendiriciler 

olarak Necdet Remzi Atak, Ferhunde Erkin, Mithat Fenmen, �dil Biret, Suna Kan, Ayla 

Erduran, Verda Erman, Leyla Gencer, Hikmet �im�ek, Gürer Aykal, kuramcılar arasında 

Ragıp Gazimihal, Kemal �lerici, Gültekin Oransay, müzik e�itimcileri arasında Halil 

Bedi Yönetken, Ziya Aydıntan, Saip Egüz, Erdo�an Okyay, Ali Uçan ilk akla gelen 

isimlerdir20. 

 

3.1.1. Kodallı’nın Ulusumuz Müzik Tarihindeki Yeri 

 Neredeyse bin yıla yakla�an geçmi�iyle çokseslilik, Batı Müzi�inin en belirgin 

ö�esi olmaktan öteye, onu evrenselle�tiren en önemli boyutu da olmu�tur ve öyle 

algılanmı�tır. Di�er yandan Batı Müzi�inin yalınla�tırılmı� perde sistemi, bu müzi�in 

yazısına da yansımı�, bir yalınlık, açıklık ve kesinlik getirmi� ve Batı Müzi�i yazısı da 

evrenselle�mi�tir. O evrensel dil ve yazının okullarımızdaki müzik e�itimine temel 

alınmasının bir nedeni de, bu yalınlık ve kesinliktir.  

 Atatürk Devrimlerinin, Ça�da� Türk Müzi�ini yaratmak için ulusal özle 

birle�tirmek istedi�i dil, anlatım ya da teknik i�te bu evrensel müzik dili ve onun 

yazısıdır. Ulusal temellerden yola çıkıp bu evrensel dili kullanan her müzik, ister 

                                                 
19 Uçan, Aynı s.85-86 
20 Uçan, Aynı s.87 
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teksesli bir ninni ya da çocuk �arkısı olsun, ister çoksesli bir senfonik eser olsun, 

“Ça�da� Türk Müzi�i” sıfatını kazanacaktır21. 

 Önceleri Halk Müzi�imizin çok seslendirilmesi ile olu�an eserler daha sonra 

yalnızca Halk Müzi�i motiflerinden yararlanılarak, bestelenmi�, böylece özgün ve 

ulusal çoksesli Türk Müzi�i olu�maya ba�lamı�tır. Özellikle Türk Be�leri olarak anılan 

I. Ku�ak bestecilerimizin (Cemal Re�it Rey, Hasan  Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Necil 

Kâzım Akses, Ahmed Adnan Saygun) eserlerinde halk ezgileri ve motiflerini 

kullanmaları ile halkımızın çoksesli müzi�i tanımasında önemli adımlar atılmı�tır. Bu 

önemli hizmetlerin yanı sıra Cumhuriyet’in kuruldu�u ilk yıllarda yeti�en 

bestecilerimizin en önemli özelliklerinden birisi de Avrupa’dan getirilen müzik 

e�itimcileri ve uzmanlarla birlikte her birinin çe�itli müzik kurumlarında e�itimcilik 

yaparak II. Ku�ak bestecileri olarak adlandırılan önemli ki�ileri yeti�tirmi� olmalarıdır. 

Cemal Re�it Rey 1923 yılında kendi imkanları ile ö�renim gördü�ü Avrupa’dan döner 

dönmez �stanbul Belediye Konservatuvarı’nda armoni ve kompozisyon ö�retmenli�i 

yapmı�, Hasan Ferit Alnar �stanbul �ehir Tiyatrosu’nda orkestra �efli�i yapmı�, 

ardından Cumhurba�kanlı�ı Senfoni Orkestrası’na �ef yardımcısı olarak atanması ile 

birlikte Ankara Devlet Konservatuvarı’nda ö�retmenli�e ba�lamı�tır. Aynı �ekilde Ulvi 

Cemal Erkin de Paris dönü�ü Musiki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet 

Konservatuvarı’nda piyano ve armoni ö�retmenli�i yapmı�, Ahmed  Adnan  Saygun ise 

önce Musiki Muallim Mektebi’nde sonra �stanbul Belediye Konservatuvarı’nda ve 

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda dersler vermi�tir. Necil  Kâzım Akses Prag dönü�ü 

Musiki Muallim Mektebi’nde form bilgisi ve prozodi dersleri vererek ba�ladı�ı 

ö�retmenli�e okulun 1936’da Ankara Devlet Konservatuvarı’na dönü�türülmesiyle 

birlikte kompozisyon ö�retmenli�i yaparak devam etmi�tir. Türk Be�leri içinde en uzun 

süre ya�amı� olan besteci ya�amının son yıllarına kadar kendisini ö�retmenli�e adamı� 

ve her biri ulusal müzi�imize çok önemli hizmetler vermi� ö�renciler yeti�tirmi�tir. 

 �lk ku�ak bestecilerimizin ardından yeti�en II. Ku�ak bestecilerimiz 

ö�retmenlerinin izinde ba�ladıkları çoksesli ulusal Türk Müzi�i yaratma yolundaki 

çalı�malarında bir süre sonra kendi tarzlarını olu�turarak çoksesli Türk Müzi�ine yeni 

boyutlar kazandırmı�lardır. 

 Bu yeni ku�aktan Nevit Kodallı, Bülent Tarcan, Ferit Tüzün ve �lhan Baran gibi 

ba�darlarımız Türk Müzi�ine yakla�ımları açısından Erkin ile Saygun’un anlayı�ını 
                                                 
21 Dr. Erdo�an OKYAY “Türkiye’de Ya�ayan Müzik Türlerinin Ulusal ve Evrensel Normlar Açısından 
Teknik ve Öz Analizi” 
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sürdürürken Bülent Arel, Ertu�rul O�uz Fırat ve �lhan Mimaro�lu gibi ba�darlarımız 

tümü ile atonal müzik anlayı�ını benimseyerek deneysel kü� çalı�malarına 

giri�mi�lerdir22. 

 Ba�langıçta tonal yakla�ımlar içerisinde sürdürülen ulusal çoksesli müzik 

yaratma çabaları oldukça kısa bir sürede on iki ton tekni�inden elektronsal müzik 

çalı�malarına dek uzanan deneysel müzik türlerini de içeren geli�im çizgisine 

ula�ılmı�tır.  

 II. Ku�ak bestecilerimiz arasında önemli bir yere sahip olan Nevit  Kodallı’nın 

önceleri tonal yakla�ımlar içerisinde vermi� oldu�u eserlerini antitonal ve daha özgün 

nitelikte, teknikte yaratmı� oldu�u eserleri izlemi�tir. 

 Ulusal müzi�imizde ilerleme kaydetmenin yalnızca çoksesli çalı�malarda 

bulunarak ba�arılamayaca�ını, Ça�da� Ulusal Müzi�imizin evrensel boyutlarda 

tanınması, varlı�ını kabul ettirmesi ve yaygınla�tırılması gereklili�ini çok önceleri fark 

etmi� olan Kodallı bu ba�lamda yaptı�ı çalı�maları günümüzde de devam ettirmektedir. 

Ulusumuzda opera sanatının geli�mesinde, �an repertuarımızın olu�turulmasında önemli 

katkıları bulunmu� olan sanatçı hem vermi� oldu�u eserler ile hem de bu alanlardaki 

bilgi ve deneyimleriyle  ülkemizde opera sanatının geli�mesine katkıda bulunmu�tur. 

Ayrıca yine vermi� oldu�u en önemli eserlerinden olan “Atatürk Oratoryosu”, 

“Cumhuriyet Kantatı” gibi eserleri, çok sayıda oyun, bale, film müzi�i eserleri, koro 

parçaları, balladları, piyano sonatları, yaylı çalgılar kuarteti, senfonileri, sahne müzikleri 

ve   erken ya�ta ba�lanacak müzik e�itimi amacıyla temelini oturtmak amacıyla çoksesli 

çocuk korolarının ve okul müzik repertuarlarının olu�turulması, çoksesli koroların 

geli�iminin sa�lanmasıyla ilgili çalı�malarıyla da Ça�da� Türk müzi�inin geli�mesi 

açısından büyük yararlılık göstermi�tir. 

 

3.2. Müzik Ya�amı 

 Cumhuriyet dönemi besteciler ku�a�ının önde gelen temsilcilerinden biri olan 

Nevit Kodallı’nın do�um yılı 1924 olarak bilinmektedir. Ancak Kodallı’nın gerçek 

do�um tarihi 12 Ocak 1925’tir. Resmi belgelere yanlı�lık sonucu geçti�i sanılan 1924 

yılı besteciyle ilgili pek çok kaynak eserde kullanılmı�, bu nedenle bestecinin 

                                                 
22 Prof. Necati Gedikli “Ekrem Zeki Ün’ün Ya�amı, Sanatçılı�ı, E�itimcili�i” E. Ün. G.S.F.Y.L. Tezi 
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kendisince de böylece kabul edilmi�tir. Ba�ka bir farklılık da adının yazılı�ı için 

geçerlidir. O yıllardaki gelenek ve yazım kurallarına göre aslı Mehmed Nevid olan 

Kodallı’nın ön adı giderek yazılmaz olmu�, adı Nevid ise (t) ile yazılmaya ba�lanmı� ve 

Nevit’e dönü�mü�tür. Dolayısıyla bestecimizi bugün Nevit Kodallı adıyla tanımaktayız. 

 Nevit Kodallı ailesinin be�inci ve en küçük çocu�u olarak Mersin’de Mesudiye 

Mahallesinde dünyaya gelmi�tir. Annesi Melek Hanım Giritli bir ailenin kızıdır. Babası 

A. Rıfat Bey Adana’dan gelerek Mersin’e yerle�mi� bir devlet memurudur ve Mersin’de 

kurulmu� olan Ziraat Bankası’nın müdürüdür. Nevit Kodallı’nın çocuklu�u ve ilk ile 

ortaokul ça�lan Mersin’de geçmi�tir. Akdeniz kıyısının bu güzel liman kenti olan ve 

aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yıllarında canlı bir ticaret ve kültür sanat merkezi olan 

Mersin kenti için Nevit Kodallı ileride yazdı�ı bir yazısında “...bir kez daha böylesine 

köklü bir uygarlı�a sahip bir yerde do�mu� olmanın, kısacası bu hem�ehrili�in 

ö�üncünü ve kıvancını ya�adım. �yi ki bu kentte do�mu�um…” diyerek do�du�u kente 

duydu�u sevgi ve ba�lılı�ı dile getirmi�tir. 

 Gerçekten Kodallı, ki�ili�inin ve müzik yöneli�lerinin biçimlendi�i çocukluk 

yıllarındaki Mersin’den, onun ho�görülü kültür-sanat dokusundan çok �eyler almı� ama 

sanatçı ya�amının olgunluk ça�larında da bu kente sanatsal anlamda çok �ey 

kazandırmı�, Mersin’in kültür-sanat ya�amını zenginle�tirecek çalı�malarda 

bulunmu�tur. 

 Kodallı küçük ya�lardan itibaren müzikte önce ailesinin içinde tanı�mı�tır. 

Babası tambur çalmaktadır ve Geleneksel Türk Sanat Müzi�ini amatörce ancak seçici 

bir zevk ile icra etmektedir. Sanatçı Türk Sanat Müzi�inin örnekleriyle bu yolla tanı�ma 

olana�ı bulmu� ancak bu müzik türüne ilgi duymamı�tır. Ablası Nimet Hanım, udun 

yanında piyano da çalmaktadır. Hamdi ve Nihat a�abeyleri sırasıyla keman ve mandolin 

çalmaktaydılar. Evde sık sık bu çalgılarla müzikler icra edilmektedir. Ancak onun ilk 

gerçek müzik ö�retmeni ailenin en büyük çocu�u olan Hayri A�abeyidir. Hayri Kodallı, 

müzi�e mandolin çalarak ba�lamı�, daha sonra da Mersin’de oturan �talyan bir 

müzikçiden keman çalmayı ö�renerek kendisini yeti�tirmi�, sonraları viyolonsel de 

ö�renmi� amatör bir müzikçidir. Karde�leri ve arkada�larıyla sık sık evde ve Halk 

evinde toplanıp müzik yapmakta, Halkevinde çalgı kursları açmaktadır. Kodallı’da on 

ya�larında mandolin çalmaktadır ve keman ö�renmeye ba�lamı�tır. A�abeyi Hayri ona 

bir yandan müzi�in kuramını ö�retmektedir. Daha sonraki yıllarda armoninin temel yapı 

ta�larını da Hayri a�abeyinden ve ortaokuldaki müzik ö�retmeni �rfan Sermer’den 

ö�renmi�tir. Bu yıllarda küçük beste denemeleri, do�açlamalar da yapmaya ba�lamı�tır. 
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�ki mandolin ve gitar için besteledi�i “Trio” o yılların kayda de�er bir çocukluk beste 

denemesidir. Halk evinde çalı�makta olan ve zaman zaman konserler vermekte olan 

küçük bir orkestra ve bando takımı, onun evrensel sanat müzi�inin kolay ve popüler 

örneklerini tanımasına yardımcı olmaktadır. Tüm bu müzik etkinlikleri ve aile içinde 

birlikte çaldıkları müzikler, onun çocuk ya�ta müzik be�enisinin olu�masında önemli 

etkenler olmu�lardır. Mersin’in açık bir liman kenti olu�u, Müslüman, Hıristiyan ve 

Musevi inançlarının büyük bir ho�görü ortamı ve inançlar arasında canlı bir kültür-sanat 

alı�veri�inin olması, ku�kusuz Kodallı’nın evrensel müzi�e yönelmesinde 

küçümsenmeyecek bir rol oynamı�tır. 

 Sonraları 1940’lı yıllarda Ankara’da sahneye konan ilk operalardan biri olan 

Madam Butterfly Operası Ankara dı�ında ilk kez Mersin Halkevi sahnesinde 

sahnelenmi�tir. (1946) Nevit Kodallı ilk ve ortaö�retim ö�rencili�i yıllarını böyle aile 

ortamı, müzik ortamı ve kentsel çevrede geçirmi� ve 1939 yılının sonbaharında Ankara 

Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Bölümü giri� sınavlarında ba�arılı olmu�tur. 

Giri� sınavında 3-4 sesli akorları çözümlemi�, müzi�in yapı ta�larına ili�kin soruları 

yanıtlamı�, hatta sonradan ö�retmeni olacak yabancı uyruklu bir ö�retmenin “acaba 

kompozisyonun ne anlama geldi�ini biliyor mu ?” �eklinde yöneltti�i soruya 

“bilmeseydim, bu bölüme ba�vurur muydum?” diyerek yanıt vermi� ve sınavda ba�arılı 

olmu�tur. Konservatuvarda Necil Kâzım Akses’in armoni ve kompozisyon ö�rencisi 

olmu� aynı zamanda Ferhunde Erkin ile piyano, Ernest Praetorius ve Hasan Ferit Alnar 

ile orkestra �efli�i çalı�mı�tır. 

 Konservatuvarda armoni sınıfındayken kendi kendine besteler yapmaya 

ba�lamı�tır. 1942 yılında Köro�lu’ndan esinlenerek piyano için bir “Ballad” yazmı� ve 

hocasına göstermi�tir. Necil Kâzım Akses bu besteyi ilginç bulmu� ve aynı yıl içinde 

yine Akses’in kompozisyon sınıfından ö�rencisi Bülent Arel’den bu eseri 

seslendirmesini istemi� ve eser ö�renci konserinde Arel tarafından seslendirilmi�tir. 

Konser programındaki adıyla “Destan” Kodallı’nın �imdiye dek bir konserde 

seslendirilen ilk eseri olmu�tur (3 Mayıs 1942). 

 Kodallı bir bestecinin de�i�ik çalgıların ses olanaklarını iyi tanıması 

gereklili�ine inancından yola çıkarak ö�rencili�inin ilk yıllarından itibaren piyanonun 

yanı sıra viyola ve alto saksofon, ardından Türk Halk Müzi�ini daha yakından tanımak 

amacıyla ba�lama çalmayı ö�renmi�tir. Ancak onun asıl çalgısı piyanodur. Asıl bran�ı 

olan kompozisyon ve orkestra yönetimi yanında sabırla ö�rendi�i bu çalgıda sabrı ve 

gayretiyle oldukça iyi bir seviyeye gelmi�tir. Öyle ki 1946’da besteledi�i ve “Ostinato” 
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adını verdi�i çocuklar için 5 piyano parçasını ö�renci konserinde ilk kez kendisi 

seslendirmi�tir. Daha da önemli olarak 1950 yılında besteledi�i piyano sonatını 1953 

yılı yazında (22.07.1953) Darmstadt’ta (Almanya) “Genç Ku�a�ın Müzi�i” dizisi içinde 

yine kendisi seslendirmi�tir. Bestecinin ilk eserlerini piyano için bestelemi� oldu�u 

görülmektedir. Nitekim hocası Necil Kâzım’da ilk eserleri olan “Prelud ve Fugler”i 

(1929), “Be� Piyano Parçası”nı (1930), “Piyano Sonatı”nı (1930) ve “Minyatürler”i 

piyano için yazmı�tır. Ayrıca Kodallı’nın insan sesine ve sahne müzi�ine yönelmesinde 

de hocası Necil Kâzım’ın yazmı� oldu�u “Çokseslendirilmi� Türküler” (1936), “Mete” 

(1933) ve “Bayönder” (1934) operaları gibi eserler de onun için örnek te�kil etmi�lerdir. 

Konservatuvarın di�er besteci ö�retmenleri özellikle Ulvi Cemal Erkin ve Hasan Ferit 

Alnar kendisiyle yakından ilgilenmi�lerdir. Ancak ö�rencili�i süresince Kodallı’nın en 

yo�un ili�ki içinde oldu�u kimse asıl bran� ö�retmeni olan Necil Kâzım Akses’tir. 

Bestecilik için gerekli tüm bilgi ve teknikleri Akses’ten, önce onun armoni ve 

kontrapuan derslerinde, ileriki yıllarda da beste yapma derslerinde edinmi� ve 

geli�tirmi�tir.  

 1945 yazında sınıf atlama sınavı için Altılı’yı (sixtet) bestelemi�, ertesi yıl eser 

ilk kez Ankara Radyosu’nda seslendirilmi�tir. Ö�rencili�i süresince 1946 yılında büyük 

orkestra için Do Majör Senfoni’yi bestelemi�tir. Ardından 1947 yılında ça�da� 

�airlerden derledi�i 7 �iir üzerine piyano ve �an için “7 poem” adlı eserini bestelemi�, 

bu eser konser salonunda 30 Nisan 1947’de Mezzo Sop. Nevin Örge tarafından, 

piyanoda da Bülent Arel tarafından seslendirilmi�tir. Sonra �sviçre’de bir kantatrist 

tarafından seslendirilmi�tir. 

 1947’de Kodallı Ankara Devlet Konservatuvarı  Kompozisyon ve Orkestra 

Yöneticili�i bölümlerini tamamlayarak mezun olmu�tur. Bir yıl sonra bestecilik üst 

e�itimi için açılan devlet sınavını kazanmı� ve hocası Necil  Kâzım’ın da önerisiyle 

Paris’e gönderilmi�tir. Dönemin önemli müzik okullarından alan “Ecole Normale de 

Musique”e kabul edilmi�tir. Buradaki e�itimini Arthur Honegger ve Nadia Boulanger 

ile sürdürmü�tür. Honegger olgun bir besteci olarak Kodallı’nın ufkunu açmı�, 

bestecili�ine yeni boyutlar getirmi�tir. 1946’da besteledi�i orkestra için süit’i 1948’de 

Carel Anser yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmi� ve çok 

be�enilmi�tir.  

 1 no’lu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 1949’da “Darmstadt Yeni Müzik Günleri” için 

seçilmi� ve Tibor Varga Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nce seslendirilmi�tir. Paris’te 

tamamladı�ı 1. senfoninin ilk seslendirili�i Hans Rosbaud yönetimindeki Riyaset-i 
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Cumhur Filarmoni Orkestrası tarafından 1950’de Ankara’da gerçekle�tirilmi�tir. 

Ardından Kodallı 1949’da Yaylı Çalgılar için Sinfonietta’yı bestelemi�tir. Bu eserde 

1950’de Darmstadt’da Genç Ku�ak Bestecileri programında yer almı�tır. Hermann 

Scherchen yönetiminde Darmstadt Opera Orkestrası tarafından seslendirilmi�tir. Yine 

1949’da Paris’te �an ve piyano için besteledi�i “Pastiches” (Benzetmeler) adlı eseri ilk 

kez Aydın Gün tarafından Paris Radyosu’nda seslendirilmi�tir. 1950 yılında hocası 

Ferhunde Erkin’e ithaf etti�i piyano sonatını Paris’te tamamlamı�, o yılın yıl sonu sınav 

konserinde ba�kan Alfred Corton’un jürisi önünde eserini kendisi seslendirmi�tir. Eseri 

aynı yıl hocası Ferhunde Erkin de Ankara’da seslendirmi�, 1953’te de yine besteci 

Darmstadt’ta eserini seslendirmi�tir. Paris’te bulundu�u yıllarda Ankara ile ili�kisini 

kesmemi�, bitirdi�i yeni eserlerini ya da yeni eser dü�üncelerini hocası Necil Kâzım’la 

payla�maya devam etmi�tir. O dönemde Türkiye’de siyasal geli�meleri kaygıyla takip 

eden besteci Atatürk için oratoryo besteleme fikrini o zaman olu�turmaya ba�lamı�, bu 

dü�üncesini de hocası Necil Kâzım ve konservatuvarda edebiyat ö�retmeni olan Cahit 

Külebi’yle payla�mı�, kendisinden bir oratoryo metni istemi�tir. Kodallı 1946 yılında 

konservatuvar ö�rencisi iken Külebi’nin yayımlanan ilk �iir kitabı olan “Adamın Biri” 

albümünden be�endi�i dört �iirini bestelemi� ve ba�ka iki ça�da� �airden aldı�ı üç �iirle 

birlikte “7 �arkı” (7 poem) adıyla bunları bir albümde toplamı�tır. Bu �arkılar 1947’de 

seslendirilmi� ve Külebi ile bu vesileyle ba�layan ili�kisi sonra da devam etmi�tir. 

Külebi’nin yolladı�ı birkaç �iiri oratoryo metni olarak yeterli bulmayan Kodallı, 

kendisine Necil Kâzım yoluyla bazı oratoryo eser notalarını ileterek özellikle müzik-söz 

uyumunun önemini vurgulamı�tır. Külebi’den en son 02.08.1950 tarihinde aldı�ı 

mektupta oratoryo metninin bitti�i ve kendisine gönderildi�i müjdesini almı�tır23. 

 Bestecinin Paris’teki ö�rencilik döneminin bitmesine az bir zaman kala Cahit 

Külebi’nin gönderdi�i on üç �iirden olu�an “Atatürk Kurtulu� Sava�ı’nda” ba�lıklı 

oratoryo metnini çok be�enmi� ve bununla ilgili çalı�malara hemen ba�lamı�tır. Daha 

önceleri Ankara’da Atatürk’ün Gençli�e Hitabesi’ni konu�ma korosu ve orkestra için 

bestelemi� olan sanatçı çok partili demokratik rejime geçildi�i bu ilk yıllarda Atatürk ve 

onun devrim ilkelerinin saldırıya u�ramasından etkilenmi�, Atatürk döneminin ülkemize 

kazandırdı�ı evrensel müzik kültürü ile beslenmi� bir besteciyi böyle bir eser yaratmaya 

iten en önemli güç bu siyasal atmosfer olmu�tur. 1951 yılı sonlarında oratoryoyu 

bitirmi�tir. Eserin ba�ında bir Prolog sonunda da bir Epiloga yer vermi�tir.  

                                                 
23 OKYAY S.C.A.M.V. Yayınları Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri Dizisi, No:10 
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 Eserin �iirlerini 1950’de yazmı� olan Külebi �u �ekilde anlatmı�tır: 

 “Atatürk’ü çocuklu�umda Tokat’ın Çamlıbel buca�ında görmü�tüm. 1937’de 

Türk Tarih Kurumu Kurultayı’nda günler boyunca çok yakının da oturarak bir kez daha 

görmek nasip oldu. Bütün ya�amım boyunca bu büyük Türk’ü bir destan kahramanı gibi 

gönlümde ya�attım, yakından tanımaya çalı�tım. “Atatürk’e A�ıt” adlı �iirimi 1943’te 

alı�ılmı�ın oldukça dı�ında bir bakı� açısında yazmı�tım. 1950’de o sırada Paris’te 

Honegger’in yanında uzmanla�ma çalı�malarını sürdüren Nevit Kodallı’nın bir türkülü 

müzik metni istemesi üzerine bu �iiri geni�leterek “Atatürk Kurtulu� Sava�ında” adlı 

yapıtımı kısa sürede olu�turdum. Her bölümü besteciyle çalı�ıyormu� gibi ve halk 

ezgileri içimde ya�ayarak co�ku içinde yazdım. Besteciye aklımın erdi�ince olanak 

sa�lamayı gözettim. Beste bitinceye de�in de Kodallı ile her hafta birkaç mektupla 

ili�kimizi sürdürdük. Külebi bu sözlerinin ardından büyük bir alçak gönüllülükle 

eklemi�tir. “Ba�arı de�eri ne olursa olsun, bu çalı�ma bizim için heyecanlı bir i�birli�i 

idi.”24 

 Besteci Nevit Kodallı ise Külebi’yi �u sözleriyle tamamlıyor: “Külebi’nin bu 

eseri o zamana kadar yazılmı�ların dı�ında ayrı bir esere “Atatürk Kurtulu� Sava�ı’nda” 

adını vermi�tir. Ad olarak uzun gelen bu tanımlama formu gere�i “Atatürk Oratoryosu” 

olarak saptanmı�tır.  

Honegger eseri çok be�enmi�, derhal Paris ö�renci müfetti�li�ine bir mektup 

yazarak, Kodallı’nın eserini çok iyi buldu�unu belirtmi�, bir an önce seslendirilebilmesi  

adına orkestra, solo ve koro partilerinin yazdırılarak ço�altılması için gerekenin 

yapılması ricasında bulunmu�tur. Milli E�itim Bakanlı�ınca gönderilen ödenekle, 

partiler Paris’te yazdırılıp ço�altılmı�tır. Ardından Ankara Devlet Operası’nda eserin 

çalınmasına ba�lanmı�tır. �lk seslendirme için, Atatürk’ün naa�ının etnografya 

müzesinden Anıtkabir’e ta�ınaca�ı 9 Kasım 1953 tarihi saptanmı�tır. Karar verilen 

tarihte eser, düzenlenen hazin ve görkemli bir devlet töreni çerçevesinde   

seslendirilmi�tir. 

Eserin çalı�ıldı�ı dönemde Paris’ten geri dönen Kodallı, çalı�malara yardımcı 

olmu�tur. Eseri, �ef Hans Hörner yönetimindeki Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, 

Ankara Devlet Operası ve Ankara Devlet Konservatuvarı Ö�renci Korosu 

seslendirmi�tir. Solistler; soprano Belkıs Aran, mezzosoprano Necdet Demir, Tenor 

Aydın Gün ve bariton Fikret Kutnay’dır. Böylelikle büyük be�eni kazanan Atatürk 
                                                 
24 15. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Birle�mi� Ankara Orkestra ve Koroları Konser Programı 
19.04.1998 
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Oratoryosu ile besteci, tekrar Türkiye’ye dönmü� ve Türk müzik ya�amına çok yönlü 

katkılar getirecek meslek ya�amının yeni dönemine adım atmı�tır.   

 Bu tarihten sonra Kodallı, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yüksek devre 

ö�retmenli�i görevine getirilerek kontrpuan, form bilgisi, enstrüman bilgisi dersleri 

vermeye ba�lamı�tır. Bu arada Ankara Radyosu’ndan tonmaysterlik görevinde 

bulunmu�tur, ayrıca 1981’de devlet sanatçısı olmu�, 1983’te Fransa Kültür 

Bakanlı�ı’nın sanat ve edebiyat “�övalyelik” ni�anını almı�tır. 1985’te profesörlü�e 

yükselmi� olan besteci 1994’te Anadolu Üniversite ve Cumhuriyet Üniversitesi Onursal 

Doktora Unvanına layık görülmü�tür. 1997’de Sevda Cenap And Vakfı onur ödülü altın 

madalyası ve 2003’te �stanbul Kültür Sanat Vakfı “Ya�am Boyu Ba�arı Ödülü” ile 

onurlandırılmı�tır.  1955 – 1989 yılları arasında ise Ankara Devlet Operası’nda görev 

yapmı� olan sanatçı burada Orkestra �efli�i, Opera ve Bale Yöneticili�i, genel müzik 

direktörlü�ü görevlerinde bulunmu�tur. Ayrıca, 1995 yılına kadar profesör olarak, 

Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümü hocalı�ı ve müzik bölümü 

ba�kanlı�ı görevlerini de yürütmü� olan sanatçı, 1995 yılından 2005 yılına dek 

Adana’da, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, kurulmasına ön ayak 

oldu�u, kompozisyon bölümünde armoni ve kompozisyon dersleri vermi�, aynı 

zamanda Opera-�an bölümü ö�rencilerine, müzik diksiyonu dersleri vermi�tir. 

 

3.2.1. 7 Poem (7 Lied) (1946) 

 Kodallı’nın �an alanında vermi� oldu�u eserlerin ba�ında 7 poem (7 lied) adını 

ta�ıyan, 1946’da yazdı�ı ve dönemin ça�da� �airlerinin �iirlerinden derlemi� oldu�u 

eseri gelmektedir. Bu eser 30 Nisan 1947’de mezzosoprano Nevin Örge ve Bülent Arel 

(piyano) tarafından Ankara Devlet Konservatuvarı konser salonunda ve Ankara 

Radyosu’nda seslendirilmi�tir. �iirler Bedrettin Tuncel tarafından daha sonra 

Fransızca’ya çevrilmi�tir. Eserin besteleni�iyle ilgili olarak kendisinden edinilen bilgi 

�öyledir: 

 “Konservatuvarın son sınıfındaydım. Bu eserden önce birçok lied denemeleri 

yapmı�tım. Ben onları ancak deneme olarak nitelendiriyorum. �kincisini Necil hocanın 

sınıfında yazmı�tım. O zamana dek yazılmı�, lied formunda, ses ve piyano için 

dü�ünülmü� büyür eser yoktu ki benim 1946’da yazdıklarım da bu anlamda ilk olma 
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niteli�i ta�ır. O zamana dek yazılmı� olanlar türkülerin altına yazılmı� aranjmanlar 

�eklindeydi daha çok. Benim bunları yazarken dü�ündü�üm �ey �uydu: 25 

 Öyle bir �ey yapayım ki günümüzün �airlerinin �iirlerini içersin. Onun için de 

Nazım Hikmet’in iki �iirini aldım. Bunlar Nazım’ın politik görü�leriyle ilgili olmayan 

�iirlerdi. Ardından o yıl ba� muavin olarak atanan ve daha da önemlisi edebiyat 

ö�retmeni olan Cahit Külebi konservatuvara gelmi�ti. 1946’da Külebi’nin ilk �iir kitabı 

çıkmı�tı “Adamın Biri” diye. Kendisi bu kitaptan bir tane de bana hediye etti. Açtım, 

okudum. �çindeki �iirleri çok be�endim. �lk önce oturdum, “Hikaye” yi yazdım. O 

albüm içerisinde dört tanesi Külebi’nindir. Ardından “Sivas Yollarında”yı yazdım. “20. 

Asrın �lk Yarısı” ve “Sonbahar Geliyor Serçe” yi yazdım. Nitekim ertesi yıl biz bunu bir 

dizi konser �eklinde yaptık Nevin Örge arkada�ımla. Bülent Arel de piyanoda e�likçiydi. 

Bu eserlerin ilk plak çalını�ı 1947’nin Mayıs ayına dek gelir. Yine bu eserlerin yazı 

tekni�i nedir diye sorarsanız zaten senfonik eserlerimden, piyano eserlerimden geli�mi� 

bu tekni�i belli bir forma sokamam diyece�im.Çünkü o dönem çok serbest yazıyordum. 

Kendimi armonikçi olarak tamamen bunların dı�ında hissediyordum. Tekst ne istiyorsa 

onu yazıyordum. Fakat en önemlisi bunlar müzik prozodisi üzerine yazılmı� �eylerdir. 

Özellikle Necil Hoca’nın yanında bunu yazmamın sebebi de odur. Çünkü Türkiye’de en 

iyi Türkçe müzik prozodisi bilen hoca Necil Kazım Akses’dir. Ulvi Cemal Erkin de 

bilir. Ben biraz bunlardan istifade edebilmek için bunları yazdım. Bir ta�la iki ku� 

vurdum. Hem güzel liedler yazdım hem de kendi prozodi bilgimin sınavını vermi� 

oldum hocanın önünde. Ondan sonra sıra 1949 yılındaki benzetmelere geliyor.”  

 

Benzetmeler (Pastiches) (1949) 

 Bestecinin Paris’te olu�turdu�u �an ve piyano için yazılmı� bu eserler ilk kez 

Aydın gün tarafından Paris Radyosu’nda seslendirilmi�tir. 

 “Ben o zaman Paris’te bulunuyordum. Bunların hepsini Paris’te yazdım. �stedim 

ki  eserlerim özgün Türk formu içerisinde olsun ama entellektüel  yönü belirgin olsun. 

Öyle bir eser yazayım ki hem bizim Türk karakterimizi, atmosferimizi i�lesin hem  de 

ça�da� olsun. Bunu yazarken belki de ilk yazmama sebep de Cahit Külebi’nin  

Ankara’dan yolladı�ı bir “Mengen türküsünün sözleridir.” Sadece sözlerini yollamı�tı. 

Baktım türküsünün sözleri o kadar modern tarzda yazılmı� ki; modern �iir demek 

mümkün. Ondan sonra Karacao�lan �iirini aldım. Sonra mengen türküsünü karı�ık a�ız 

                                                 
25 Kodallı’yla görü�me, 12 Ekim 2004. 
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ve maya formunda yazdım. Maya da bizim halk türkülerimizin bir formudur. Tabi �iirin 

gerektirdi�i �eydir o karı�ıklık. Çok ilginç sözleri vardır: “Yahha Ulu Kavak” diye 

ba�lıyor. Ondan sonra Maya haline getirdim, bozlak diye bitirdim.” 26 

 “Sözlü Türk Halk müzi�i ölçülü ve ölçüsüz olmak üzere iki önemli özellik 

göstermektedir. Ölçülü olanlarına “Kırık Havalar”, ölçüsüz olanlarına “Uzun Havalar” 

denilmektedir. Uzun havalar improvizasyona (do�açlama) dayalı ve konu�ur gibi bir 

yöntemle söylenmektedir. Anadolu’nun de�i�ik bölgelerinde ayrı adlarla 

tanınmaktadırlar. Bozlak, Türkmeni, Maya, Hoyrat, Divan, A�ıt gibi… Uzun havalar 

genellikle Karacao�lan, Dadalo�lu, Emrah, Ruhsati, Summani ve daha birçok ünlü halk 

ozanın deyi�leri üzerine söylenmekteyse de, halkın kendi iç dünyasını da yansıtan 

sözleri de içermektedir. Bu uzun havalar birçok ara�tırmacı ve müzisyene göre farklı 

�ekillerde adlandırılmı� ve gruplandırılmı�lardır. Sözgelimi Nida Tüfekçi uzun havaları 

her bir örne�i yörelere ba�lı söylenen havalar olarak yada ses trafi�i, tavır, ezgi akı�ı ve 

ritme göre izah etti�i ayak terimiyle, Mehmet Akif  Özbek biçim ve ezgilerine göre, Dr. 

Irene Judyth Markoff bölgesel isimlere ba�lı vokal melodiler olarak tanımlamaktadır. 

Adnan Saygun’a göre ise bu eserler mevzularına göre isimler almakta ancak uzun 

havaların melodi kalıpları mıntıkalara göre de�i�iklik göstermektedir. Muzaffer  

Sarısözen’e göre ise uzun havalar, ölçü ve ritm bakımından serbest oldu�u halde, dizisi 

bilinen ve dizi içindeki seyri, belli kalıplara ba�lı bulunan ezgiler demektir. Bozlak ve 

Maya tanımları yörelere göre de�i�en tanımlardır. Bunların biçim özelliklerine ve 

bestecinin eserini besteleme �ekline bakacak oldu�umuzda kar�ımıza �u özellikler 

çıkmaktadır. Serbest ritm söz konusudur.  Dizisi ve dizi içindeki seyri kalıba ba�lıdır. 

Kelime ritmine uyan her bir heceye bir not isabet eden Resitatif (Parlando recitativo) 

tarzdadır.”27 

 “Ardından ikinci ele aldı�ım Karacao�lan’dan Bozlak formunda yazdı�ım 

lieddir. Tabi ki bunları da yazarken Türkçe prozodiye dikkat ettim. Prozodinin 

gerektirdi�i �ekilde yazdım. Üçüncü olarak “Gökyüzünde tüten olsam” diye bir türküyü 

ele aldım. �imdi onu da Bozlak Çukurova a�zında yazdım. Orta Anadolu a�zıyla 

yazdım.”28 

 “…A�ız denilen yerel üslüplar daima usülsüz uzun hava tarzında kendini 

göstermektedir. Urfa a�zı, Harput a�zı, Orta Anadolu a�zı gibi…” Sadi Yaver Ataman 

                                                 
26 Kodallı’yla görü�me, 12 Ekim 2004. 
27 Salih Turhan, Türk Halk Müzi�inde Çe�itli Formlar, T.C. Kültür Bakanlı�ı Yayınları, Ankara, 1998 s.55 
28 Kodallı’yla görü�me, 12 Ekim 2004. 
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bir makalesinde “ Serbest Karı�ık A�ız” tabiriyle iki belirgin özellikten söz etmektedir. 

Resitatife yakın a�ız, Parlando rubato tarz. Besteci de okuyanın biraz daha zevkine 

bırakılmı�, belli tavır ve üsluba uyarak söylenen serbest a�zı kullandı�ını 

vurgulamaktadır. 

 “Bunların adını Fransızca’dan koydum. Pastiches Fransızca’da birinin formuna, 

sitiline özenilerek yazılmı� eser demektir. Tabi do�rudan do�ruya benim yazdı�ım 

eserlerdir. Bunların ilk söyleni�i:29 

 1951’de Paris’te oldu. Aydın Gün Paris Radyosu’nda seslendirdi. �lk söyleni�i o 

oldu. Zaman geçtikten sonra bunun arkasına iki �ey ekledim ben. “Menev�e”yi yazdım. 

Menev�e’nin iki versiyonu vardır. Biri  benim yazdı�ım ça�da� yorum di�eri çok basit 

bir düzenleme. Tabi ben bunlara piyasa müzi�i diyorum. Müzi�imizi yansıtan iki eser 

vardır: Biri Menev�e, öbürü de Süllüm: Arkada�lar Opera Anadolu turnesine çıkıyordu, 

arkada�lar dediler ki “�ki ki�inin söyleyece�i bir �eyler yazsana”. Erkek –kadın sesinin 

söyleyece�i bir �iir buldum gene Karacao�lan’dan. Karacao�lan benim her zaman 

ba�vurdu�um bir �airdir. Çünkü müthi� bir �airdir. Ben de Süllüm adlı eserimi yazdım. 

Onlar da Anadolu turnelerinde hep bu �arkıları seslendirdiler. 1953-54 senesinde iki 

tane lied yazdım. Yapı –Kredi Bankasının açtı�ı yarı�ma için. Orada birincilik 

kazandım. �ki tane Karacao�lan �iiri kullandım. Bunlar da lied formunda yazdı�ım 

�eylerdir. 7 poemin devamı gibi de dü�ünebiliriz. Baya�ı da iyi para vermi�lerdi o 

zaman. Fransa’dan yeni dönmü�tüm.”30 

 

“Hala Servilerde A�lıyorlar mı?”(Ankara, 1946) 

 Sözleri Nazım Hikmet Ran’a ait olan bu eser döneminin ilerisinde bir yazı 

tekni�iyle yazılmı�, sözlerinin etkileyicili�ini daha da vurgulayacak bir tonalite kavramı 

içerisinde yazdı�ı eserinde besteci ses imkanlarından en üst düzeyde yararlanmı�tır. 

(Bkz. Ek 1, s.52-55). 

 

“Hasret” (Ankara, 1946) 

 Sözleri Nazım Hikmet Ran’a ait olan allegro agitato (Tez canlı bir söyleyi�le, 

çabuklukla) tempoyla yazılmı� olan eserde Kodallı piyano partisinde süreklili�e sahip 

bir arpejleme yöntemine gitmi�tir. Buda sözlerin içeri�ine uygun, temaya paralel ve 

fonda süre gelen, akıcı bir dalga sesi ça�rı�ımı yaratmı�tır. Besteci sözlerdeki dramatik 
                                                 
29 Kodallı’yla görü�me, 12 Ekim 2004. 
30 Kodallı’yla görü�me, 12 Ekim 2004. 
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yükselmeleri, duygusal tırmanmaları ses partisinde nüansla da ba�lantılı müzikal 

tırmanı�larla büyük bir ustalık göstererek ifade etmi�tir. �airin “Madem ki bir gün ölüm 

mukadder…” cümlesinde a�rı biçimde hissedilen ölüm gerçe�i ile yüzle�me ve ölümü 

kabullenme duygusunun i�lendi�i bölümde besteci üçlüleri sadele�tirerek be�li aralıklar 

ve oktav sesleri kullanarak bu duyguyu ba�arıyla müzi�ine yansıtmı�, sözlerin yeniden 

tırmanı�a geçti�i bölümde sa�lam akor ve ses geçi�leri kullandıktan sonra yine dalgalı 

bir denizin durulması ça�rı�ımını yaratacak akorlar, ritmde yava�lama, nüansda dü�ü� 

sa�layarak sözlerin duygusunun tam kar�ılı�ını müzi�ine olan hakimiyetiyle ifade 

etmeyi ba�armı�tır (Bkz. Ek 1, s.56-59).  

 

“Hikaye” (Ankara, 1946) 

 Sözlerini Cahit Külebi’nin yazdı�ı eserde piyanoda hakim olan zaman zaman 

dramaturji ve ses partisine göre de�i�iklik gösteren sabit ritmsel alt yapı, vokalin ortaya 

çıkmasını, ezgideki akıcılı�ın daha belirgin bir �ekilde hissedilmesini sa�lamı�, vokal 

partisinin durgunla�tı�ı önemli cümle biti�lerinde piyano partisine hareket kazandırarak 

müthi� bir uyum ve denge sa�lamı�tır. Eserin geli�me bölümünde sözlerin içeri�inde 

ortaya çıkan gerilimi ve için için hissedilen hüznü piyano partisinde kullandı�ı disonans 

aralık geçi�leriyle daha da hissettiren besteci daha sonra yine eser ba�ındaki yakla�ıma 

geri dönmü�tür. Eserde yine dikkat çeken önemli nokta bestecinin vokallerin  geli� 

�ekillerini hususiyetle dikkate alarak ve prozodiyi iyi kullanarak eseri yazmı� olmasıdır 

(Bkz. Ek 1, s.60-65).  

 

“Ay I�ı�ını Bekleyi�” (Ankara, 1946) 

 �air Ömer Bedrettin U�aklı’nın ölmeden birkaç saat önce yazmı� oldu�u bu 

�iirin içeri�inden ve kaleme alını� �eklinden son derece etkilenen besteci piyano 

partisinde kullandı�ı saat objesinin varlı�ını hissettiren ritmsel hareketle ve ses 

yürüyü�leriyle �airin ölüme gitgide yakla�tı�ı duygusunu muazzam biçimde vermi� ve 

vokal partide sözlerde de hissedilen dinginlik ve sevdi�ine duyulmaya ba�lanan özlemi 

çok büyük atlamalardan, ses geçi�lerinden kaçınarak ve ritmde de dinginli�i 

hissettirerek vermi�tir (Bkz. Ek 1, s.66-70).  

 

“Sivas Yollarında” (Ankara, 1946) 

 Sözleri Cahit Külebi’ye ait olan eserde besteci piyano partisinde  ka�nıların 

yolda a�ır a�ır hareket edi�ini dinleyiciye etkili biçimde hissettirebilmek için a�ır 
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ritmdeki zengin tınıya sahip akorlar kullanmı�, ses partisinde hareketlili�e önem vermi� 

ve böylelikle zıtlıktan do�an müthi� bir denge yaratmı�tır. Eserin animato söyleyi� 

kısmında itibaren ise sözlerdeki kamyonların, arabaların geçi�iyle ilgili betimlemelere 

uygun olarak piyanoda hareketlenme yoluna gitmi�tir (Bkz. Ek 1, s.71-77). 

 

“Sonbahar Geliyor” (Ankara, 1946) 

 Besteci bu eserinde allegretto (çabukça) ritmden faydalanmı� ve piyano 

partisinde kullanmı� oldu�u on altılık arpej geçi�leriyle tam bir rüzgar u�ultusu 

ça�rı�ımını olu�turmu�tur. Ses partisindeki gidi�at ile piyanodaki ses yürüyü�ünün 

uyumluluk göstermeyi�i tamamen eserin ba�ından sonuna dek kendini hissettiren rüzgar 

temasının gerektirdi�i yazım tekni�inden kaynaklanmaktadır (Bkz. Ek 1, s.77-79).  

 

“Yirminci Asrın �lk Yarısı” (Ankara, 1946) 

 Besteci seçmi� oldu�u �iirin konusundaki a�ır, trajik, tesiri büyük sava� temasını 

en do�ru ve vurucu �ekliyle yansıtabilmek için hem piyano partisinde hem de vokal 

yürüyü�te disonans ses geçi�lerine, akorlara ve ritm de�i�ikliklerine fazlasıyla yer 

vererek söz-müzik uyumuna ne kadar önem verdi�ini bir kez daha göstermi�tir (Bkz. Ek 

1, s.80 -83).  

 

3.2.2. Benzetmeler (Pastiches) 

“Menev�e” 

 Besteci Karacao�lan’ın e�siz dizelerinden besteledi�i eserindeki ça�da� 

yorumunda piyano partisinde bize özgü ritmlerden faydalanmı�, sözlerdeki menev�e 

çiçe�iyle ilgili benzersiz betimleriyle birebir örtü�en muazzam bir ezgisel akı� yaratmı� 

ve bunu nüanstaki cresendo-descresendolarla destekleyerek ortaya bu denli tesirli bir 

eser çıkarmı�tır (Bkz. Ek 1, s.85-88). 

 

“Yahha Ulu Kavak” (23 Mayıs 1949) 

 Sözleri bir Mengen Türküsüne ait olan eserde besteci monotonluktan uzak, 

sıklıkla de�i�en ritmden ve ses partisindeki üst tırmanı� ve hareketlilikten faydalanmı�, 

Bozlak türünde ba�ladı�ı eseri Maya formunda sonlandırmayı uygun bulmu�tur. Eser 
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teknik söyleyi� ve müzikalite anlamında büyük ses becerisi gerektiren muazzam bir 

teknik özellik ta�ımaktadır (Bkz. Ek 1, s.89-93).  

 

“Türkü” 

 Besteci Orta Anadolu a�zıyla yazdı�ı bu eserinde prozodiye ve sözcük 

vurgularına çok uygun dü�en ve bunun için ço�unlukla ba�lı (legato) söyleyi�e yer 

verilen bir vokal parti yazmı�, piyano partisini ise kendisinin üst düzey piyano 

hakimiyetini gözler önüne seren de�i�ken bir tavırla ve orijinal bir nitelikte yazmı�tır 

(Bkz. Ek 1, s.94-97).  

 

“Süllüm” (2 Temmuz 1971) 

 Kız ve o�lan sesi olarak ayrılan iki ses partisini dü�ünerek “duo” olarak yazdı�ı 

bu eserinde besteci öncelikle erkek partisinin karakterini ve ses rengini ortaya çıkaracak 

bir ezgisel yürüyü� tercih etmi� ardından kız sesinin duru�unu, karakterini simgeleyecek 

üst ve orta tonlarda yürüyü�ü tercih etmi�tir. Eserin sonuna kadar atı�malar �eklinde 

süreklilik gösteren iki ses partisinde de consonans (uyumlu) üçlü aralıklarla birlikte 

devam eden ezgi yürüyü�lerinde muazzam uyum ve ses tınısıyla eser sonlanmı�tır (Bkz. 

Ek 1, s.98-105).  

 

3.2.2.1. Garip �arkılar Albümü (1958) 

 “1958 yılıydı. Ümit Ya�ar O�uzcan’ın “Garip �iirler Albümü” çıktı. Albümü 

inceledim ve çok be�endim. Bu �iirleri bestelemeye karar verdim. 19 veya 20 taneydi, 

tam sayısını hatırlamıyorum. Ama günümüzün ne kadar modern, soyut �airi varsa 

hepsinden birer �iir aldım. Bunlar aslına bakarsanız birer ta�lamadır. Erdo�an 

Tokmakçıo�lu’nun mesela iki dizelik bir �iiri vardır: “�ndim yarin bahçesine, 

parsellenmi�”. Bunlar 1960’da Selim Ünokur tarafından Ankara Radyosu’nda 

seslendirildi. Bunlardan ba�ka benzetmelerimin orkestra düzenlemesini gelen istek 

üzerine yaptım. Son zamanlarda orkestra ile de söylendi.”31 

 Bu albümde yer alan eserlerin hepsi günümüzde halen güncelli�ini korumakta 

olan önemli birer ta�lama olmaları nedeniyle zamanın ve zamanın çok daha sonrasının 

                                                 
31 Kodallı’yla görü�me 12 Ekim 2004. 
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bulundu�u durumu yansıtan, ihtiyacını kar�ılayan eserlerdir. Bu nedenle ulusumuz �an 

repertuarındaki önem ve yerleri daha da büyüktür.  

 

“Kilise” (24 Haziran 1958) 

 Kodallı Grekçe ba�layarak sonradan dilimize dönen içeri�e sahip bu sözlerin 

gücünü arttırmak için yava� tempoda seslendirecek bir eser yaratmı� ve kullandı�ı 

dokuzlu aralıklarla, disonans ses yürüyü�leriyle eserin etkisini artıracak müzikal yollar 

ke�fetmi� ve eserdeki sadele�mi� müzi�e ra�men büyük tesirli bir yaratım ortaya 

koymu�tur (Bkz. Ek 1, s.107-110). 

 

“Avrat” (26 Haziran 1958) 

 Çok büyük anlamlar, ta�lamalar barındıran sözlerin vuruculu�unu arttırmak 

konusunda göstermi� oldu�u ince zekayı piyano partisindeki yürüyü� ve çalı� tekni�iyle 

yansıtarak besteci, Külebi’nin sözlerinden  yola çıkılan bu eserde sözlerin ta�ıdı�ı ince, 

alaycı üsluba paralel de�i�ken bir müzik yapısı ortaya koymu�tur (Bkz. Ek 1, s.111-

112). 

 

“Maksimum” (5 Temmuz 1958) 

 Sözlerin içeri�indeki sitem ve ölüm korkusunu anlatan parlando rubatoya 

(Konu�ur gibi, ba�ımsız, yoruma ba�lı söyleyi�) yakın bir üsluba hareketli bir piyano 

partisi e�lik etmektedir (Bkz. Ek 1, s.113). 

 

“Kokteyl Parti” (6 Temmuz 1958) 

 Sözleri gere�i akıcı bir ezgisel yürüyü�ten ziyade konu�maya yakın bir üslupla 

seslendirilen eserin piyano partisi de sözlerle parelellik gösteren hareketlilik 

içerisindedir (Bkz. Ek 1, s.114-116). 

 

“Gökyüzü” (9 Temmuz 1958) 

 Sözlerindeki modern anlatıma uygun bir ses partisi yürüyü�ünü benimsemi� olan 

besteci artık dörtlü, eksik be�li hareketlerle ve disonans ses yürüyü�leriyle anlamı 

desteklemi�tir (Bkz. Ek 1, s.117). 
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“Oturaklı �iir” (13 Temmuz 1958) 

 Eserin piyano partisinde yaratılan alt ritmik hareketlilik müzi�i desteklemi�tir. 

Ses partisi yine recitatife benzer bir yorum ta�ımakta, zaman zaman seslenmeler de 

kullanılmaktadır (Bkz. Ek 1, s.118). 

 

“Mualla” (27 Temmuz 1958) 

 Sözlerin ta�ımakta oldu�u olaya anlatım tarzına denk dü�ecek bir atonal anlayı� 

benimseyen besteci piyanodaki ses yürüyü�lerinde atonal bir tını ortaya çıkarmı�tır 

(Bkz. Ek 1, s.119-120). 

 

“Yerli Film” (12 Eylül 1958) 

 Konu�ma ile ba�layan eser yerli filmlere yapılan göndermeleri içerdi�inden 

eserin içeri�inde, genel olarak kar�ıla�ılan silahla ate� etme eylemini anlatan sözcükler 

bu söyleyi�e uygun ritmik hareketle devam eden ses partisi ile piyano partisi büyük bir 

paralellik göstermektedir (Bkz. Ek 1, s.121-122).  

 

“Sayın Bay” (22 Eylül 1958) 

 Sözlerini Sabri Altınel’in yazdı�ı eserde ba�langıçta büyük bir alay, toplumun 

geldi�i a�amayla ilgili derin bir hicvin  yer aldı�ı söyleyi�e uygun yazılmı� ses partisine 

e�lik eden bir piyano partisi hareketlilik göstermekte, ardından gelen “Biraz memleket 

ister misin? Memleket” sözlerindeki a�ır anlama, yo�unlu�a uygun akorlar gelmekte ve 

yeniden partilerdeki yürüyü� hareketlilik kazanarak  eser son bulmaktadır (Bkz. Ek 1, 

s.122-125). 

 

“Zampok Eyin Pi” (24 Eylül 1958) 

 Tersinden okundu�u taktirde “ip niye kopmaz?” anlamına gelen orijinal bir isim 

ta�ıyan eser içeri�i gere�i müthi� bir ta�lamadır. Piyanodan çok vokal partiye önem 

vermi�, söyleyi�i güçlendirmek için vurgular kullanmı�tır. �nceli�inde bugün bile geçerli 

bir temaya sahip bir eser oldu�u açıkça görülmektedir (Bkz. Ek 1, s.126-127). 

 

“Sevinç” (9 Mart 1959) 

 Eserin ses partisinde sözle paralel olarak süre gelen dinginlik ve yalın 

hareketlili�e kar�ın piyano partisinde dokuzlu aralıklarla üçlemeler kullanılmı� ve bu 

dü�ünce esere daha orijinal ve zengin bir tını katmı�tır (Bkz. Ek 1, s.127-129). 
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“Delice Söyle�me” (28 Kasım 1959) 

 �lk defa piyanisti de eserin seslendirili�ine dahil eden besteci böylelikle esere 

ayrı bir orijinallik getirmi�, solist ile piyanistin konu�ması gibi bir ilke imza atmı� ve 

yine müzikteki yaratıcılı�ını eserin parti sonunda böylelikle farklı bir biçimde de ortaya 

koymu�tur (Bkz. Ek 1, s.130-133). 

 

“Söz” (1 Aralık 1959) 

 Sözleri Orhan Veli’ye ait eserde ses partisindeki yürüyü�e piyano partisindeki 

çoksesli tınılar e�lik etmekte, piyano partisi daha sakin bir yapı göstermektedir (Bkz. Ek 

1, s.134-135). 

 

“Mevlana’da Olmak” (3 Aralık 1959) 

 Fazıl Hüsnü Da�larca’nın e�siz dizeleriyle bütünle�en yalın, net ve dingin müzik 

eserin etkisini iki katına çıkarmakta aynı zamanda ritmik özelli�iyle ve nüans 

hareketleriyle incelendi�inde müzikalite anlamında önemli bir eser oldu�unu bize 

kanıtlamaktadır (Bkz. Ek 1, s.136-137) 

 

“Pandora’nın Kutusu” (13 �ubat 1960) 

 Can Yücel’e ait sözlerin yerle�ti�i müzikal yapı büyük hareketlilik 

göstermemekte, onun yerine piyano partisindeki ileri akor açılımları eserin anlamına ve 

tınısına büyük bir zenginlik katacak biçimde yaratıldı�ını bizlere göstermektedir (Bkz. 

Ek 1, s.137-138).  

 

“Bülbülüm” 

 �an ö�renimim süresince birçok kez  Nevit Kodallı’nın eserlerini seslendirme 

fırsatı bulmu� bir ö�renci olarak seslendirdi�im eserlerinden bazılarıyla ilgili �an tekni�i 

bakımından, yorum bakımından ya da eserin dili ve ta�ıdı�ı genel anlam bakımından 

edindi�im ki�isel tecrübelerimi aktarmanın yararlı olaca�ı kanaatindeyim. 

Seslendirdi�im eserler arasından seçti�im “Bülbülüm” adlı eser Kodallı’nın aynı adlı 

Trakya türküsünden düzenlenmi� ve soprano solo için yazmı� oldu�u lied formundaki 

eseridir. �an tekni�i bakımından incelendi�inde eserin bazı teknik vasıflar ya da ba�ka 

bir deyi�le bazı teknik zorluklar ta�ımakta oldu�unu görmekteyiz. Soprano sesler için 

ses e�itiminin özellikle ba�langıç evresinde tiz rejisterle orta rejister ba�lantısının 

kusursuzlu�unun sa�lanması açısından, genellikle risk ta�ıyan bir ses olan ince fa 
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sesinde ba�layan vokal partinin, eserin yazılı� biçimi gere�i piyano söyleyi�le ve zaman 

zaman müzi�inin gerekti�i cresendolarla yorumlanması gerekti�ini hemen fark 

etmekteyiz. Bu açıdan inceledi�imizde kar�ımıza çıkan birinci zorluk tiz bir seyir içinde 

olan vokal bir partinin, müzikal cümlenin piano (hafif) söyleyi�le yorumlanma 

zorlu�udur. Bu ancak belirli bir ses olgunlu�u ve becerisi kazanmı� sanatçı ya da sanatçı 

adayının ses tekni�iyle mümkün olabilmektedir. �kinci zorluk vokal partinin seyrine 

prozodi bakımından çok do�ru bir biçimde yerle�tirilmi� olan sözlerin öncelikle dar bir 

vokal olan “ü” vokaliyle ba�laması ardından daha geni�  bir vokal olan “a” vokaline 

geçmesidir. Bu zorluk �uradan gelmektedir: Teknik açıdan dar bir vokali seslendirirken 

pozisyon çok do�ru ele alınmalı, sesin çıkmasına yardımcı organlardan özellikle çene 

kasları çok gergin olmamalı bir yandan da çok dikkatli ve aktif biçimde söylemeye 

dikkat edilmelidir. Ayrıca vokal genel yapısı itibariyle dar ünlü oldu�u için söylenirken 

yapısının tersine geni� söyleyi� dü�ünülmelidir. Eserde kar�ımıza çıkabilecek di�er bir 

unsur nefes unsurudur. Eserdeki müzik cümlelerinin bütünlü�ünün bozulmaması 

açısından ancak bestecinin izin verdi�i yerlerde nefes alınmaya dikkat edilmelidir. 

Cümlelerin üzerinde yazılmı� olan legato yazıma dikkat edilmelidir. Tabi diyafram 

hakimiyetini tam olarak sa�layamamı� ve vokal geçi�lerinde �an pozisyonunu henüz 

tam anlamıyla uygulayamayan  bir sanatçı adayı için bunu ba�arıyla gerçekle�tirmek zor 

olacaktır. Eserin final bölümüne baktı�ımızda yine piano hatta pianossimo söyleyi� 

ta�ıdı�ını görmekteyiz. Nüansın giderek azalması yine ince fa ve sol bemol seslerinde 

pozisyon olarak vokal uzun süre söylenerek gerçekle�tirildi�i için yine önemli bir teknik 

özellik ta�ımakta oldu�unu söyleyebilmekteyiz.. Tabi en önemlisi de sanatçı adayının 

kendi konu�ma dilinde bir eser seslendirmesinin eseri anlama ve yorumlamada büyük 

farklılık yaratmasıdır (Bkz. Ek 1, s.139-140).   

 

“Sonbahar Geliyor” 

 Yine söyleme fırsatı buldu�um ve büyük bir zevkle söylemi� oldu�um bu eserde 

allegretto (hızlıca) ritmin hakim oldu�unu görmekteyiz. Bu eserde kar�ıla�ılabilecek ilk 

ve en muhtemel güçlük �üphesiz ki�inin söyleyi�i esnasında entonasyonu koruma 

güçlü�ü olacaktır. Nitekim incelendi�inde görülecektir ki eserin piyano partisi genel 

seyri içerisinde rüzgarın sesini andıran onaltılık ses geçi�lerinin süregeldi�i ancak vokal 

partiyle tam paralellik göstermeyen müzikal bir yapı ta�ıdı�ı için seslendiren açısından 

entonasyon konusunda daha dikkatli davranmak zorunlu bir hareket olacaktır. Ayrıca 

yine ilk eserde söyledi�imiz husus burada da geçerli olmaktadır. Cümle yapısını 
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bozmayacak biçimde nefes alınmaya dikkat edilmeli, bestecinin belirledi�i ya da �an 

e�itmeninin uygun gördü�ü nefes yerleri kullanılmaya, sözcüklerin bölünmemesine 

özen gösterilmelidir. Bunun için prozodiye ve müzik cümlesinin yine eser içerisindeki 

genel yapısına göre kelimelerde kar�ımıza çıkan ve �an tekni�inde kullanılmayan “ı” 

vokalinin söylenirken çok dar dü�ünülmemesine, gırtlak bölgesinin çok kapalı 

dü�ünülmemesi ve vokalin geni� söylenebilmesi için yumu�ak dama�ın kubbe olarak 

dü�ünülmesine dikkat etmekte fayda olacaktır. �an tekni�inin olu�ması için   yapılan 

egzersizlerden de yola çıkarak ö�rencilerin teknik anlamındaki bu eksiklikleri 

giderilmeden,yine ö�rencinin ses rejisteri geçi�lerindeki ba�lantı sa�lıklı bir hal 

almadan bu eserlerin seslendirilmemesi,bireylerin müzikalite anlayı�larının daha büyük 

geli�im göstermesi açısından e�itimlerinin son a�amalarında bu eserlerin  ö�renciler 

tarafından seslendirilmesi ses e�itmenlerine ve ö�rencilere tavsiye edilecek bir yöntem 

olacaktır.(Bkz. Ek 1, s.77-79). 

 

“Menev�e” 

 Kodallı’nın sözlerini Karacao�lan’dan aldı�ı soprano ses için yazdı�ı Menev�e 

adlı eserinde vokal partide, sözlerde yer alan vokallerin prozodiye ve ezgide ritmsel 

hareketlilik yaratmak için kullanılan onaltılık ve aksak üçlemelere göre yerle�tirilmi� 

oldu�unu ve bu müzikal yapı içerisinde nüans olarak cresendo ve descresendo 

hareketinin ön planda oldu�unu görmekteyiz. Piyano partisindeki sekizlik ve onaltılık 

de�erlerinin, büyük ikili aralıkların hareketsizli�inin aksine vokal partide ba�lı bir 

müzikal ifade görülmektedir. Ayrıca  özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus da 

müzikal bir cümlenin içerisindeki tiz sese çıkılırken o notadaki vokalin yapısına göre 

sesin olu�umuna yardımcı organlardan yumu�ak damak bölgesinin kubbe gibi 

dü�ünülmesine, gırtlak ve boyun bölgesindeki kasların sesin olu�umu esnasında daha 

rahat, serbest dü�ünülmesine dikkat edilmesi gerekti�idir. Eserde açıkça hissedilen ve 

teknik açıdan önem ta�ıyan bu anlayı�a söyleyi� esnasında özellikle dikkat edilmelidir.  

 Bestecinin di�er eserlerinden özellikle piyano eserlerini inceledi�imizde bu 

eserlerde de Türk halk müzi�i motiflerinin kullandı�ı öze yönelik eserlerden atonal ve 

farklı ritm, nüans zorluklarına sahip müzikal yapılar gibi geni� bir yelpazeyi görme 

fırsatı bulmaktayız. Ara�tırmam esnasında inceleme fırsatı edindi�im Hatice Ça�la 

Önal’ın Kodallı’nın piyano müzi�i üzerine olu�turdu�u tez çalı�masında bunların 

örneklerini açıklıkla görmekteyiz. Önal’ın da üzerinde durdu�u gibi bestecinin 

“Ballade”, “Gençler için Piyano Parçaları”, “Ostinato”, “Piyano için parçaları”, 
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“Improvisation”, “Piyano Sonatı” ve “Ebru” gibi eserlerinde, �an için yazdı�ı 

eserlerinde de kar�ımıza çıkan özgün, antitonal ve zaman zaman folklorik müzik 

yapımızı ortaya koyan genel müzik anlayı�ı hakkında fikir edinebilmekteyiz. Örne�in 

bestecinin “Kavalcı”, “Horon”, “Enderunlu” ve “Oyun Havası” eserlerinde yine �an için 

yazdı�ı “Menev�e”, “Bülbülüm” eserlerinde oldu�u gibi halk müzi�i motifleri farklı 

ritm ve melodik yapı ortaya koyarak ça�da� bir müzik üslubu gösterdi�ini söylemek 

mümkündür. Yine bestecinin 1945’te yazdı�ı “Piyano için Parçaları” lied formunda ve 

daha yakın bir müzik diliyle yazıldı�ını söylemek yine do�ru olacaktır. Bu dönemden 

sonraki eserlerinde teknik anlayı�tan daha önemli olarak müzikal ifadenin ön plana 

çıktı�ını, eserin yorumlanma güçlü�ünün ve etkisinin buradan geldi�ini söylemek de 

yine yerinde olacaktır. Nitekim Kodallı’nın “Garip �arkılar Albümü”ndeki eserlerin ve 

“Benzetmeleri”ni inceledi�imizde de yine üstün teknik gücün yanı sıra müzikal ifadenin 

çok güçlü oldu�u bir anlayı�ın etkilerini görmekteyiz. Armonik yapı olarak müzikal 

karma�adan uzak daha sade bir yazım tekni�ini, ritm hareketlili�in öne çıktı�ı, �akacı 

bir üslubun da kendini gösterdi�i müzikal anlayı�ını bu eserlerde hissetmekteyiz32. 

(Bkz. Ek 1, s.85-88). 

 

3.2.2.2. Cumhuriyet Kantatı (1973) 

 Kodallı bu eseri Cumhuriyet’in kurulu�unun 50. yıldönümü nedeniyle 

bestelemi�, eserin ilk seslendirili�i 1973’te solistler soprano Özgül Tanyeri, tenor Cemil 

Sökmen, Muammer Sun yönetimindeki Ankara Devlet Konservatuvarı Korosu ve 

Hikmet �im�ek yönetimindeki Cumhurba�kanlı�ı Senfoni Orkestrasınca 

seslendirilmi�tir.  

 “Cumhuriyetin 50. yılı Kültür Bakanı benden bir eser rica etti. Ben de büyük bir 

Atatürkçü ve iyi bir �air olan Ceyhun Atıf Kansu bana özel olarak bir �iir yazdı ve 

oturdum solo ses, koro ve orkestra için yazdım. Çok güzel bir eser oldu. Kısacıktır, on 

dakikadır ama büyük bir eserdir. Ondan sonra yine iki lied yazdım Ahmet Ye�il üzerine. 

Çok yenidir. 1998-2000 yılına denk gelir. Ahmet Ye�il Mersin’li ünlü bir �airimizdir. 

Onun hayatı biraz hüzünlüdür aslına bakarsanız.”33 

                                                 
32 Bkz. H. Ça�la ÖNAL Sos. Bil. Ens. Anasanat Dalı, Y. L. Tezi “Türk Bestecilerde Nevit Kodallı’nın 
Piyano Müzi�inin �ncelenmesi”, Adana, 2003, s.33-37, s.38-50. 
33 Kodallı’yla görü�me 12 Ekim 2004. 
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 Kodallı soprano solo, koro ve orkestra için Ceyhun Atıf Kansu’nun �iiri üzerine 

besteledi�i eserinin 15 Haziran 1973’te tamamlamı�tır. Koro bu eserde genellikle halkın 

sesini canlandırmı�tır. Fanfar karakterindeki kısa bir giri�ten sonra Cumhuriyetin 

Do�u�u, halk tarafından kar�ılanı�ı, selamlanı�ı gelmekte ve eser Cumhuriyete övgüyü 

takip eden bir and içmeyle sona ermektedir. 

 Bestecinin eserlerine baktı�ımızda yapmı� oldu�u ilk çalı�malar halkı do�rudan 

do�ruya çokseslili�e alı�tıracak özgün nitelikte yapıtlardır. Halk türküleri, koro eserleri 

gibi. Sonraki çalı�maları yine Anadolu’muzun ritmlerini, ezgilerini, atmosferini yansıtan 

ancak daha ça�da� nitelikte yapıtlardır. Benzetmeler, suitler, liedler, türküler gibi. 

Eserlerin hepsinde görülen ortak özellik bestecinin Türkçe prozodiyi do�ru, yerinde 

kullanma gayreti, bu konudaki bilgi düzeyinin eserlerine çok do�ru biçimde yansımı� 

olması, Türkçe’mizin yapısal özelliklerini iyi bilmesinden dolayı yatay ve dikey çok 

seslilikten do�an ses dokusu içinde kullandı�ı sözleri iyi bir prozodiyle ve ses dokusu 

içinde kullandı�ı sözleri iyi bir prozodiyle ve ses tekni�iyle elveri�li biçimde yazmı� 

olmasıdır. 

 

3.2.3. Nevit Kodallı’nın Opera Sanatında Vermi� Oldu�u Eserler 

 

3.2.3.1. Van Gogh Operası(1956) 

 Nevit Kodallı ö�reniminin son yıllarında Paris’te yazdı�ı ve ulu önder 

Atatürk’ün Anıtkabire nakli münasebetiyle 1953 yılında seslendirilen eseri Atatürk 

Oratoryosu’ndan sonra bir opera bestelemeyi dü�ünmü�, bir müddet sonra Amerikalı 

yazar Irving Stone’un ünlü ressam Van Gogh’un ya�amını konu alan “Lust For Life” 

adlı romanından esinlenerek Van Gogh’un hayatı üzerine ilk operasını bestelemi�tir. 5 

tabloluk bu dramatik operanın librettosu, Dr. Orhan Asena tarafından yazılmı�tır. 

 Atatürk Oratoryosu’nda da görüldü�ü gibi Kodallı libretto üzerinde titizlikle 

durmaktadır. Hele opera için metin daha da önemlidir, eserin adeta “iskeleti”dir.Sadece 

konuyu anlatı� biçimi de�il, dramatizasyona uygunlu�u, �iirselli�i ve dil yönünden 

müzi�i ta�ıyabilecek yapısı, opera librettolarının önemini gösteren ö�eler oldu�u için de 

besteci sözlü eserlerinde seçici davranmaktadır. �lk temsili 19 �ubat 1957’de Verem 

Sava� Derne�i yararına verilen Van Gogh Operası Kodallı’yı Türk Ça�da� Opera 

tarihinde önemli bir yere oturtmu�tur. Aynı temsil ile Türk Operası’nın kurulup 
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geli�mesinde büyük eme�i olan Prof. Carl Ebert’in 70. ya� günü de kutlanmaktadır. 

Eseri Aydın Gün sahneye koymu�, Kodallı yönetmi�tir. Eser o dönemin en iyi solist 

sanatçıları Sevda Aydan, Ayhan Baran, Neriman Esi, Aydın Gün, Azra Gün, �hsan �enol, 

Selim Ünokur ve Nuri Turkan tarafından seslendirilmi�tir. Besteci Van Gogh operası 

için �unları söylemi�tir: 

 “Her sanat tüm olarak bakıldı�ında a�a�ı yukarı bir mısır ehramına benzer. 

Yılların içinden akıp gelen sanatçılar kendi ölçülerine göre ta�ıdıkları harç ve ta�larla 

kollektif bir abide ortaya çıkarırlar. Bize operamızın ilk temel ta�larını dünya sanatının 

iki büyük �ahsiyetine borçluyuz; Biri ünlü kompozitör Paul Hindemith, di�eri Carl 

Ebert. �lerde yeryüzü sanat alanında haketti�i yeri alacak olan operamızın geli�imine bir 

katkı olarak ben de Van Gogh’u yazdım” demi�tir34.  

 

3.2.3.1.1. Cumhuriyet Dönemi �lk Operaları ve Van Gogh Operası Üzerine Bir 

Kar�ıla�tırma 

 Cumhuriyet dönemi ilk opera denemelerinden librettosunu Selahattin Batu’nun 

yazmı� oldu�u “Kerem” opera tekni�i göz önünde bulundurularak sahneye konmu� ilk 

büyük Türk Lirik dramı olma özelli�ini ta�ımaktadır. Libretto yazarı ve besteci konu 

olarak efsanevi ça�larda Anadolu’da geçen eski bir Türk masalı olan Aslı ile Kerem’i 

seçmi�ler, bu a�k öyküsü içindeki felsefe anlayı�ı üzerinde de yo�unla�arak özellikle 

“tasavvuf” anlamını ortaya çıkarma amacını benimsemi�lerdir. Besteci ço�unlukla halk 

müzi�imizin örneklerine yer vermi� bu anlamda Anadolu motiflerinden ve çalgılarından 

faydalanmı�tır. Ancak eser her ne kadar hareketli ve renkli müziksel nitelik ta�ısa da 

librettosundaki eksiklik ve kusurlar bu müzikal yapının önüne geçmektedir. Operanın 

birinci perdesinden itibaren üçüncü perdesine kadar olan genel seyir içerisinde öncelikle 

vezir kızı Aslı Han ile genç avcı Kerem’in destansı a�kı Kerem’in monolo�u ve 

ardından gelen düetle vurgulanmakta, daha sonra gelen bölümlerde zaman zaman kız-

erkek karma korosu belirmektedir. Yine ba�kahramanların solo türküleri ve korolu 

bölümlerden sonra son perdede a�ıkların saz kullanarak seslendirdikleri a�ık pe�revi 

dikkat çekmektedir. Ku�kusuz genel olarak bakıldı�ında “Kerem” ile Kodallı”nın35 Van 

Gogh’u arasındaki kar�ıla�tırmalarımız sonucunda ortaya çıkan en büyük farklılık 

                                                 
34 Nevit Kodallı, Tiyatro Dergisi, Van Gogh 1951, Sayı: 47, s.41 
35 Cevat Memduh Altar, Opera Tarihi 1, s.434-438 
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müzikal tavırdaki yani ba�ka bir deyi�le besteleme tekni�i, genel görünüm ve seçilen 

enstrümanlardaki tercihlerin farklılıkları olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Ancak genel ve 

kesin bir kanıya varabilmek amacıyla Ahmed  Adnan  Saygun’un önceki operaları 

“Özsoy” ve “Ta�bebek” operalarını incelemekte fayda bulunmaktadır. 

 Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin ba�arılarını dı� dünyaya 

göstermek amacıyla, �ran �ahı’nın Türkiye’ye yapmı� oldu�u resmi ziyareti 

kutlamalarında sergilenmek üzere, bir opera yazılmasını talep etmesi sonucu bu üstün 

görev Türk müzi�inin önemli bestecileri arasında yer alan Ahmed Adnan Saygun’a 

verilmi�tir. Bu sipari� sonucu ortaya çıkan “Özsoy” Operası’nın librettosunu �ranlı �air 

Firdevsi’nin �ehname’sine dayanarak Münir Hayri Egeli yazmı�tır. Opera politik bir 

ortamda temsil edilmek üzere sipari� edildi�i için i�lenen konuda politik mesajlar 

içermektedir. Librettonun içerdi�i Türk ve �ran mitolojilerine göre insanlı�ın 

do�u�undan sonra dünya üzerine çöken karanlıkla mücadele eden ve dünyayı aydınlı�a 

kavu�turan kahramandan söz edilmektedir36. Üç perde halinde yazılan Özsoy’da birinci 

perde bir ozanın yaptı�ı monologla ba�lamakta, tapınak sahnesi olan ikinci perdede 

Anadolu kasabası görüntüsü belirmekte, librettoda da artık genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kalkını�ı ele alınmaktadır. Üçüncü perdede ise günün sosyal 

yenile�melerini ortaya koyan sahneler yer almaktadır. Üç perde olarak yazıldı�ı �ekliyle 

“Özsoy”, normal bir operada bulunmayacak kadar fazla diyalog ve tiyatrovari sahne 

içermektedir. Bu bilginin ı�ı�ında “Özsoy”u bir opera olarak de�il “musikili sahne 

eseri” olarak nitelenmi� olması haksız bir yorum olmasa da yapıtın Cumhuriyet’in 

müzik devrimleri do�rultusunda ortaya çıkan ilk örnek olmasıyla tarihi bir önemi 

oldu�u unutulmamalı, aynı zamanda ulusumuz ve dünya tarihi içinde ilk kez bir 

cumhurba�kanının ülkesinin önemli müzisyenlerinden opera yazmasını istemesi, 

hazırlık a�amasını titizlikle takip etmesi ve eserlerin librettoları üzerinde de�i�iklikler 

yapmı� olması açısından önemi unutulmamalıdır.  

 �lk Özsoy’un notaları bugün elimizde olmadı�ı için eserin müzik diline ait olarak 

fazla yorum yapmak mümkün olmamaktadır ancak “Özsoy” da pentatonik yapının a�ır 

bastı�ı anla�ılmaktadır: Birinci perdedeki yakarı� korosu, dua sahnesindeki müzik 

yapısı, �enliklere ait yerler Anadolu motiflerine dayanmaktadır. �kinci perde ve birinci 

                                                 
36 Emre Aracı, Ahmet Adnan Saygun, Do�u-Batı Arasındaki Köprü, Cumhuriyetin �lk Dönem Operaları, 
Ankara 2001, s.68 
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perdenin prelüdleri serbest bir37 dü�ünceyle yazılmı�lardır. Eserin kalan kısımlarında 

tonal yazı tercih edilmi�tir. Orta Asya rengini hissettiren pentatonik unsurlar kendisini 

hissettirmektedir. “Özsoy”un temsil edilmesinden kısa bir süre sonra Mustafa Kemal 

Atatürk’ün Ankara’ya geli�inin seneyi devriyesinin kutlanması nedeniyle birer perdelik 

üç opera daha genç ku�ak bestecilerine sipari� edilmi�tir. Bunlar “Ülkü Yolu”, 

“Bayönder” ve “Ta�bebek” tir. “Ülkü Yolu” Ulvi Cemal’e, “Bayönder” Necil Kazım’a 

ve “Ta�bebek” Ahmed Adnan’a verilmi�tir. Her üç operanın da librettoları yine Münir 

Hayri Egeli tarafından yazılmı�, Mustafa Kemal bunları bizzat inceleyerek üzerlerinde 

de�i�iklikler yapmı�tır. Üç eser de alegorik olarak Cumhuriyet devrimlerini 

yansıtmakta, “Bayönder” Mustafa Kemal’i, “Ta�bebek” yeni bir nesil yeti�tirmeyi, 

“Ülkü Yolu” ise devrimlerin amaçlarını i�lemektedir. 

 “Ta�bebek”te libretto olarak yazılmı� kısımlardaki kusurlar besteciye arya 

yazabilme imkanı tanımamı�tır. Temsil için istenen 27 Aralık 1934 tarihinde Necil 

Kazım “Bayönder”in ancak bir kısmını yeti�tirebilmi�, Ulvi Cemal ise “Ülkü Yolu”nu 

besteleyememi�tir. Bu nedenle genel olarak38 “Özsoy” ve “Ta�bebek” operalarının 

yazılmı� oldukları dönem itibariyle Anadolu motiflerine dayandıkları, halk müzi�imizin 

özelliklerini, karakteristik yapısını içerdikleri görülmektedir. �ki eserde de kullanılan 

çalgılar halkımızın dinlemeye alı�kın oldukları halk çalgıları olmakta ve yine her iki 

eserde de libretto yönünden besteciye zaman zaman sıkıntı ya�atan kusurlar 

bulunmaktadır. 

 Librettosunu Orhan Asena’nın yazdı�ı Van Gogh operası araya birkaç  

‘arioso’nun girdi�i, refakatli recitatifler serisi halindedir; yani ses partilerinde kelime 

daha ön plandadır. Kodallı ses partilerinin görünürdeki yeknesaklı�ını renkli, hummalı 

ifadeli bir orkestrayla izole etmi�tir. Yer yer bestecinin melodi yaratıcılı�ındaki 

kuvvetinin delili kısımlar belirginle�mektedir. Ursula’nın �arkısı ve tüm üçüncü tablo 

bunun güzel bir örne�idir. Zaten üçüncü tablo operanın en güzel müzik ihtiva eden 

kısmı diyebilmekteyiz. Soprano solo ve kadın korosunun renk uyu�masından ustalıkla 

faydalanan Kodallı büyüleyici bir müzik yazmı�tır. Sahneyi müzik ile ifade bakımından 

besteci yer yer incelik göstermi�tir. Üçüncü perdede Van Gogh Maya ile sevi�meye 

ba�ladı�ı zaman kadın korosunun yerini erkek korosuna bırakması uygun bir sembol 

                                                 
37 Emre Aracı, Ahmet Adnan Saygun, Do�u-Batı Arasındaki Köprü, Cumhuriyetin �lk Dönem Operaları, 
Ankara 2001, s.71 
38 Ragıp Gazimihal, 55 Opera, s.370 
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olmu�tur. �kinci ve üçüncü tabloların ba�ında Van Gogh’un çalı�masını temsil eden 

fugato, ressamın yaratı� çırpınmalarını anlatmaktadır (Bkz.Ek 1 s.143-151). 

 Kodallı’nın grameri, disonans ve atonaliteye meyilli özellik göstermektedir. 

Vokal yazısı bilgilidir ve sanatçılara zaman zaman ses tesiri imkanı vermektedir. 

Orkestrasyonun da bakır nefesliler hakim durumdadır39. Opera boyunca Kodallı konuyu 

dikkate de�er bir duyguyla vermektedir. Onun müzi�i daima yaratıcıdır, iyi biçimde 

orkestratize edilmi�tir. Dördüncü perde operanın en dramatik sahnelerinden birisidir. 

Van Gogh buraya Gaugin’le birlikte gelmi�tir ve perde açıldı�ında oradaki kızlardan 

olan Rachel ressamın dizinde oturmaktadır. Rachel Van Gogh’a kulaklarının �ekliyle 

ilgili takılmakta ve Gaugin �akacı biçimde Van Gogh’un hiç parası olmadı�ını, bu 

yüzden tadaca�ı mutlulu�un bedelini ancak kulaklarından biriyle ödeyebilece�ini 

söylemektedir (Bkz.Ek 1 s.152-174). 

 Operadaki en iyi müzikal pasajlardan biri Van Gogh rolündeki tenorun 

seslendirdi�i uzun monologdur. �imdi Van Gogh’un akli sara nöbetlerinden biridir. 

Kendisini kutsal ruh zannetmektedir. Bu kısım Rus operasının kasvetli, koyu tınısına 

sahiptir. Son olarak Kodallı Van Gogh’un yakınındaki yatak odasına do�ru ko�tu�u ve 

ardından kesti�i kula�ını Rachel’e sundu�unda sahnede muazzam bir müzikal tepe 

noktası in�a etmi�tir. Be�inci ve son tablo Van Gogh’un ölümünü ve ressamın tavan 

arasındaki odasında geçen son anlarını resmetmektedir. Yanında Theo ve Dr. Gachet 

bulunmaktadır. �lk olarak anla�ılan Van Gogh’un gördü�ü halüsinasyonlar yüzünden 

azap çeken bir durumda oldu�udur. Yine besteci altın rengindeki mısır tarlalarının ve 

ayçiçeklerinin üzerinde süzülen kargaları sembolize eden motifler kullanmaktadır. 

Bunun ardından müzik ressamın ölümüyle birlikte yatı�maktadır. Opera görkemli bir 

koral pasaj ile sona ermektedir ve bu pasaj bir anlamda Van Gogh’un bir sanatçı olarak 

görkemli sonu anlamına da gelmektedir40 (Bkz.Ek 1 s.171-192). 

 Operanın librettosu Irving Stone’un “Lust For Life” adlı romanından serbest 

biçimde uyarlanmı�tır. Ancak Bülent Sokullu’yu da aralarına alan Türk otoriteleri Van 

Gogh’un trajik ya�amını Amerikan versiyonunda yazılmı� oldu�undan daha naif, ince 

bir üslupla ele almı�lardır. Libretto ressamın zihnindeki psikolojik çatı�maları özellikle 

vurgulamakta, sanatçının hayata ve kendi eserlerine verdi�i duygusal tepkimelerin 

analizini yapmaktadır. 

                                                 
39 Daniel Eriç, Akis Dergisi Sayı. 147, 2 Mart 1957 
40 Anonim “The Times”, 5 A�ustos 1957 
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 Bu genç kompozitörü en çok etkileyen Van Gogh’un kendi çirkinli�inden dolayı 

duydu�u deh�et duygusu ve sevilme arzusudur ve Kodallı, tıpkı Honegger’in Claudel’in 

Jeanne ve Bucher sahnesinde yaptı�ı gibi, mutsuz ressamın ya�amı� oldu�u duygusal 

patlamaları, göstermek adına parlak ve modern bir orkestrasyon kullanılmı�tır. 

 Eser be� tablodan olu�makta, ilki Van Gogh’un sevdi�i kadınlar içinde 

evlenmeyi dü�ünece�i Ursula için gelmi� oldu�u Londra’da Ursula’nın evinin önünde 

geçmektedir (Bkz.Ek 1 s.141-142). 

 Ressam Gaupil’de çalı�tı�ı esnada kendisini görebilme, özele�tiri becerisine 

sahip olmu�, beceriksiz bir sevgili ve güvenilmez bir insan olmasına ek olarak bu denli 

çirkin olmasından ötürü kendini suçlamaktadır. �kinci Tablo Hollanda’nın Etten 

kasabasında kurulmu�tur ve ressamı i�inin ba�ında çalı�ırken göstermektedir. Ancak 

kendisine birçok konuda büyük ölçüde yardım etmek isteyen köylüler ressamın karde�i 

Theo kendisine kar�ı bu konuda sempatik ve yardımcı bir tavır göstermektedir. Üçüncü 

tablo Arles’dadır. Van Gogh parlak güne� ı�ı�ının ve rengarenk kız manzarasının 

etkisiyle sarho� bir biçimde ve büyük bir heyecanla o ana kadarki en iyi çalı�masını 

yapmaktadır. Ressam parlak, göz kama�tıran güne� ı�ı�ı nedeniyle biraz kendinden 

geçmi� bir haldedir ve besteci yükselen bu gerilimi çok zekice ifade etmektedir. 

�üphesiz tüm opera boyunca Kodallı konuyu dikkate de�er bir duyguyla vermekte ve 

onun müzi�i daima yaratıcılıkla dolu olma, güzel biçimde orkestratize edilmi� olma ve 

orijinal olma özelliklerine sahiptir. Hiç �üphesiz �u da alı�ılmadık bir durum: Nasıl bu 

Türk besteci Van Gogh’un karakterindeki zorunlu Batılı karma�asını Türk dü�ünce 

biçimine kaymadan yansıtabilmeyi ba�armı�tır ? (Bkz Ek 1 s.143-174). 

 Üçüncü tabloda, Van Gogh’un talihsiz a�k maceraları üstüne Maya ile yüzle�ti�i, 

tartı�tı�ı sembolik bir pasaj vardır ve bunun ardından Gaugin görünür (Bkz.Ek 1s.145-

174). 

 Dördüncü tablo Madame Louis’nin genelevinin holünde geçmektedir ve bu 

sahne operanın en dramatik sahnelerinden biridir. Van Gogh buraya Gaugin’le birlikte 

gelmi�tir ve perde açıldı�ında oradaki kızlardan birisi olan Rachel, ressamın dizinde 

oturmaktadır. Önceleri müzik ne�eli ve hafif Fransız opera-buffa’sının alaycılı�ıyla 

yüklüyken daha sonra sahne dramatik bir yo�unlukla geli�mektedir. Rachel Vah Gogh’a 

kulaklarının nazik �ekliyle ilgili takılmakta ve Gaugin �akacı bir biçimde Van Gogh’un 

hiç parası olmadı�ını, bu yüzden tadaca�ı mutlulu�un bedelini ancak kulaklarından 

biriyle ödeyebilece�ini söylemektedir. Müzik �imdi ise u�ursuz, kötülük saçan bir tınıya 

sahiptir ve besteci Van Gogh’un beynindeki karma�ayı glissando pasajlarla ve korkunç 
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sone, doruk noktasına do�ru tırmanan müzikal hareketle tehdit edici hale gelen, 

pırıldayan ritmle zekice sunmaktadır.(Bkz. Ek 1 s.152-174) 

 Kodallı’nın Van Gogh’unun önemlili�i Ankara Devlet Operası tarafından 

bütünüyle sahnelenen yalnızca ikinci Türk operası olmasından kaynaklanmaktadır. 

(Birincisi Ahmed Adnan Saygun’un Keremi’ydi).  

 Buradan hareketle Kodallı’nın operaları ba�ta “Van Gogh” ve ardından 

“Gilgame�”, Saygun’un operalarına kıyasla besteleme tekni�i olarak atonal bir yazı stili 

benimsenerek yazılmı�, seçilen enstrümanlarda bakır nefesliler ve yaylılar olarak Batı 

müzi�i enstrümanları kullanılmı�, renkli, ritmik ve zengin bir müzikal yapı ortaya 

konmaya çalı�ılmı�tır diyebilmekteyiz. Bestecinin özellikle “Van Gogh” gibi dünyaca 

bilinen bir ressamı operasını konu edinmesi ve bunu ba�arıyla gerçekle�tirmesi yüzünü 

Batı’ya dönme iste�ini daha da do�ru bir ifadeyle Türk operasının geldi�i ça�da� 

seviyeyi gözler önüne serme, almı� oldu�u Batı kaynaklı ileri derece kompozisyon 

e�itiminin bir sonucu olarak ça�da� nitelikte opera yazma amaç ve arzusundan 

kaynaklandı�ı açıkça görülmektedir. 

 1957’de yayınlanan Daniel Eriç’in makalesine göre Van Gogh operası 

hakkındaki müzikal yorumlarla ilgili �u bilgileri bulmaktayız: “Temsillerinin kalitesi 

günden düne dü�en Devlet Operası’nın bu eserde, gerek sahneye koyu�, gerekse 

müzikal icra bakımından beklenmedik seviyede bir temsil ortaya çıkarması güzel bir 

sürpriz oldu. Refik Eren’in dekorları ve Hale Eren’in kostümleri, uzun zamandır bu 

müessesenin sahnesinde rastlanmamı� bir zevk ve titizlikteydi. Dekorlarda Van Gogh’un 

üslubuna ve renklerine bilhassa sadık kalmaya gayret gösterilmi� bu ara dekorlar, 

�stanbul’dan getirilen bir uzmana boyatılmı�tı.” 

 “Eseri sahneye koyan Aydın Gün, dört yıl önce “Konsolos”tan beri göstermedi�i 

ba�arıyı tekrarlıyordu. �ahısları kukla gibi de�il, etli kanlı insanlar olarak sahneye 

çıkarmı�tı. �kinci tabloda kalabalı�ı idaresindeki beceriklilik dikkat çekiyordu. 

Korodaki her tip ayrı ayrı i�lenmi�ti. Üçüncü tabloda Maya’yı dekorun arkasına 

yatırması ve seyircilere sadece Van Gogh’u davet eden elini seyircilere sadece Van 

Gogh’u davet eden elini göstermesi güzel bir bulu�tu. Fakat Aydın Gün’ün sahneye 

koyu�unda �üphe çeken taraflar da yok de�ildi. �lk tabloda, halden maziye geçi� ve 

tekrar dönü�, anla�ılması güç bir �ekilde yapıldı. Pek çok seyirci bu tablonun manasını 

kavrayamadı. �kinci tabloda rejisör Aydın Gün, libretto yazarı Aydın Gün’ün – ve iki 

yazar arkada�ının – tuza�ına dü�mü�tü. Bu tabloda Van Gogh, evinin önünde resim 

yapmaktadır. Librettoya göre bir kol resmi. Köylüler etrafında toplanırlar. Biri “yüzü 
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nerede bunun?” diye sorar, öteki “giyini�ine bakılırsa kadın olsa gerek” der. Az sonra 

seyirciler ressamın ne yaptı�ını görme fırsatını bulurlar. Gerçekten ressam, el ve kol 

çalı�ması yapmı�tır. Acaba köylüler, nasıl olup da bu çalı�madan, “giyini�ine bakılırsa 

kadın olsa gerek” tahminini çıkartabilmi�lerdir?” 

 “Van Gogh rolünü Aydın Gün üstüne almı�tı, bu tenor belki hayatında hiçbir 

zaman bu kalitede bir oyun ve söyleyi� çıkarmamı�tır. Sanatkârın bu tipi derinli�ine 

tetkik etti�i seziliyordu; bilhassa asabi buhran sahneleri, aktörün bir sinir doktoru 

nezaretinde çalı�tı�ını dü�ündüren bir inandırıcılıktaydı. Sesi her zaman parlaktı; 

entonasyonu do�ru ve telaffuzu açıktı.” 

 “Maya rolünde Sevda Aydan, beden güzelli�ini ve ifadeli oyununu, renkli bir ses 

ve müzikal bir söyleyi�le birle�tirmi�ti. Gaugin’de Ayhan Baran, ses ve teganni 

vasıflarının yanına gittikçe geli�en aktörlük meziyetleri de katmaya ba�ladı�ını 

gösteriyordu. Rachel’de Azra Gün ve fizik bakımından rollerine yakı�mamalarına 

ra�men Ursula’da Suna Korad, Kay’da Selma Aktuna, Theo’da Nuri Turkan ve daha 

küçük rollerdeki bütün sanatkârlar, övgülere hak kazanmı�lardı. Orkestra her zaman iyi 

tınladı ve icradaki disipline, eserini bizzat idare eden Nevit Kodallı’nın gayreti 

küçümsenemezdi. Herhalde bu temsil, korodan orkestraya, ba�rollerden en küçük 

partilere, rejisöründen sahne i�çisine kadar herkese bir �eref payı sa�lıyordu”41. 

 

3.2.3.2. Gilgame� Operası (1963) 

 Kodallı Gilgame� operasını 1963 yılında bestelemi� olmasına ra�men kendisinin 

Gilgame� destanı ile ili�kisi daha da eskilere dayanmaktadır. 1954 yılında bu destandan 

esinlenerek yazılan “Tanrılar ve �nsanlar” adlı tiyatro eserinin müziklerini bestelemi�tir. 

Bu eserin yazarı Dr. Orhan Asena ile süren dostlu�u neticesinde, birlikte operanın 

librettosunu olu�turma sürecinde operaya son �eklini vermi�ler ve opera bu yaratım 

a�amasından sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde 27 Ocak 1964 tarihinde ilk defa 

sahnelenmi�tir. �lk temsili büyük be�eni kazanan opera, temsilinden 14 yıl sonra 

yeniden Mersin Devlet Operası’nda 9 Kasım 1998’de “Cumhuriyet’in 75. Yıl 

Kutlamaları” çerçevesinde sahnelenmi�tir. Bu büyük eser Sümer diline özgü sözleriyle 

uyumlu olacak biçimde düzgün bir prozodiyle ve fonasyon olarak vokal tekni�ine 

                                                 
41 Daniel Eriç Akis Dergisi  Opera sayı:147 S.22-24, Ankara 1957. 
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uygun biçimde büyük bir özenle yaratılmı� olması nedeniyle ve böyle büyük bir tarihsel 

destanın besteci tarafından Türk Opera repertuvarımıza kazandırılmı� olması nedeniyle 

operamızın geli�imine büyük katkısı olmu� bir eser olma niteli�ini ba�arıyla 

ta�ımaktadır. 

 Kodallı operanın ilk temsili için yazdı�ı “Gilgame�’i Sunarken” adlı yazısında 

eserle ilgili �unları yazmı�tır: 

 “Gilgame�’i Sunarken; 

 Gilgame�… 5-6 bin yıl öncesinin karanlıklarından ı�ıldamaya ba�layan, 

uluslardan uluslara, dillerden dillere, uygarlıklardan uygarlıklara geçmi�, her ulusun 

kendi malı saydı�ı, insanlı�ın çaresizli�ini acıyla duymasından buna kar�ı tepki bayra�ı 

gibi yükseltti�i, efsanele�tirdi�i Sümerlilerin Uruk krallarından birinin, bir insanın 

destanıdır bu. 

 Gilgame�, tanrıların a�ırlı�ından kurtulmaya çabalayan, onların kar�ısına dikilip 

kafa tutan, ölümsüzlü�ün gizini, sava�ını yürütmek için elde etmek isteyen bir yarı 

ölümlüdür. 

 Yeryüzünün en eski destanı diye bilinen Gilgame� hikayesiyle tarih bilgilerimin 

dı�ında bir yapıt olarak ilk kar�ıla�mam 1954 yılında oldu. O yılı Devlet Tiyatrosunda, 

Cüneyt Gökçer’in sahneye koyup ba� rolünü oynadı�ı, Dil Kurumu birincilik ödülünü 

kazanan Dr. Orhan Asena’nın Gilgame� Destanı üzerine yazdı�ı “Tanrılar ve �nsanlar” 

adlı piyesi ba�arıyla oynanmı�tı. Ben de sahne müzi�ini yazmı�tım. 

 Piyesteki dostluk, arkada�lık, insan sevgisi, zulme kar�ı isyan gibi temlerle 

dramatik aksiyondan çok etkilenmi�, kurulu� bakımından bir opera yazmak için çok 

uygun bulmu�tum. 

 Tiyatro piyesine müzik yazarken eserin yazarıyla tanı�tım. Bundan sonra da 

Asena ile kurulan yakın dostlu�umuz hep süregeldi ve ilk yazmı� oldu�um opera olan 

Van Gogh’un livresi de bu dostluk sayesinde Asena’nın kaleminden çıktı. 

 Aradan geçen süre içinde birçok belgeye ba�vurarak konuya daha çok e�ildim ve 

Gilgame� kafamda iyice olgunla�tı. 

 1960 yılında Asena’dan Tanrılar ve �nsanlar piyesinden bir opera livresi 

çıkarmasını rica ettim. Hazırladı�ı livre üzerinde uzun çalı�malardan sonra livreyi 

bugünkü durumuna getirdik. 

 Piyesi hatırlayanlar livre ile bazı ayrıntıların bulundu�unu göreceklerdir. Bu, 

opera tekni�i ile bazı zorunlulukların ve benim duyu�larımın sonucu olmu�tur. 



 

 

44 

 Bu ikinci operamda da beylik opera tarzının dı�ında, iç gıcıklayıcı ezgi etkilerini 

bir yana iterek, Gilgame� dramının özüne yönelmi�tim. Olayın anlatımını sa�layan 

recitatiflerin, ilk operamda da oldu�u gibi yalnızca bir recitatif olarak almamı�, onlara 

ki�ilik kazandıracak, oyunun dramatik yapısını yorumlayan, böylece tiyatro aksiyonunu 

bütünüyle gerçekle�tiren bir yol tutmu�tum. 

 Kısacası eserin tümünü bir dramatik bütünlemeye yöneltmi�tim. Opera yazmak 

güç ve a�ır bir i�tir. Yaratıcılı�ın yanında dramatik bir duyu�a, geni� bir nefese sahip 

olmak gerekir. 

 Ça�da� bir üslupta bir opera yapıtını olu�turma süresi, yo�un bir çabayla en az 

2-3 yıl sürer ve bu bir kompozitörün ya�amında oldukça önemli bir süredir. 

 Besteci için her türlü tatminin ba�ında yaratmı� oldu�u eserinin sık sık 

seslendirilip ya�atılması gelir. 

 Birinci operam “Van Gogh”un ilk oynayı�ından sonra yeniden sahnelenmesi için 

a�a�ı yukarı 19-20 yıl gibi uzun bir süre geçmi�ti. “Gilgame�”in bu arayı 14 yıla 

indirmi� olmasından mutluyum.”42 

 

                                                 
42 Erdo�an Okyay, S.C.A.M.V. Yayınları, Nevit Kodallı’ya Arma�an, 1997, No: 10 s.47-48. 
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IV.  BÖLÜM 

 

 

SONUÇ 

 Yapılan bu ara�tırma  ve  de�erlendirme sonrasında ula�ılan sonuç �udur: Kendi 

tarihsel geli�im sürecimizde yer alan Cumhuriyet Dönemi ve sonrası bestecilerimiz 

vermi� oldukları eserlerle o dönemde milletimizin evrenselle�me müzi�ini dünyaya 

tanıtma yolunda önemli adımlar atmı�lar. Batılıya Türkiye’yi tanıtırken turistik folklorik 

motiflerin yanı sıra Batılıya Batılının dilinden konu�abilece�imizi, Batının anlayaca�ı 

bizim evrensel olarak kabul etti�imiz bir müzik türü ile seslenebilece�imizi hatırlatacak, 

Türk’ün gelmi� oldu�u sanat düzeyine, kültürel kapasitesini yansıtacak eserler 

vermi�lerdir. 

 Bunlardan II. ku�ak bestecilerimizden Kodallı’nın birçok önemli eseri 

yazıldıktan hemen sonra Avrupa’nın birçok ülkesinde dönemin ünlü sanatçıları 

tarafından seslendirilmi� ve büyük ilgi görmü�tür. Ancak günümüze baktı�ımızda ba�ta 

Kodallı’nın ve daha sonra Erkin, Saygun gibi Türk müzi�imizin geli�im evresinde 

önemli yere sahip di�er sanatçılarımızın, eserlerinin �imdiki süreçte opera, bale ve 

senfoni orkestralarının konser repertuarlarında hak ettikleri yeri almadıklarını 

görmekteyiz. Ülkemizde bu ko�ullarda müzi�imizi yeniden tanıma, tanıtma ve yayma 

faaliyetlerinin ne düzeyde gerçekle�tirebilmekteyiz? Maalesef bu soruya verilecek 

cevap çok açıktır. 1960’lı yıllardan itibaren Türk müzi�ini tanıtma turları çerçevesinde 

birçok konser, etkinlik ve bu etkinliklerin elde etti�i ba�arı, bestecilerimizin eserlerinin 

yaratım sürecinden kısa bir süre sonra yine yurtdı�ında seslendirilmeleri gibi kültürel bir 

süreç söz konusu iken günümüzde bu konuyla ilgili yapılan giri�imlerin ve çalı�maların 

yetersizli�i ortadadır. Yakın zamanda tüm büyük ülke ba�kanlarının ülkemize 

gerçekle�tirdi�i ziyaret esnasında, mehter müzi�inden, Türk sanat müzi�ine, halk 

müzi�inden, klasik müzi�e hatta caza kadar geni� bir yelpazede dü�ünülüp hazırlanan 

ve düzenlemesinin ba�ta Yekta Kara’nın gerçekle�tirdi�i, müzik organizasyonu bu 

anlamda önemli ve özel bir örnek te�kil etmektedir. O dönemde ortaya çıkan tüm 

olumlu yorum ve tepkiler, bu konuya ne kadar büyük bir hassasiyet göstermemiz 

gerekti�ini ortaya koymaktadır. Bu konuda da oldu�u gibi Türk bestecilerimizin 

eserlerinin hak ettikleri ilgiliyi yeniden görmeleri adına ve halkımızın müzikal 
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de�erlerinin beklenen seviyeye ula�tırılması adına biraz önce de�inilen do�ru ve etkin 

e�itim politikasının yürürlü�e konmasının gerekmekte oldu�u ayrıca bu eserlerin Batılı 

insanın bizleri yeniden kendi uygarlık derecesinde ve de�erlerinde e�it görmeye 

ba�layaca�ı kültürel tanıtım etkinlikleri çerçevesinde, yurt dı�ı konser repertuarlarında 

daha sıklıkla seslendirilmeleri gerekti�i, sanatçılarımızın bu konuda üstün duyarlılık 

göstermeleri gerekti�i sonucuna ula�ılmı�tır. 

 Ayrıca yapılmı� olan bu çalı�ma ile ulusumuz müzik tarihinin geli�im 

evrelerini, ça�da� çoksesli müzi�imizin geli�imi adına önemli eserler vermi� 

bestecilerimizden  Kodallı’nın eserlerini daha ayrıntılı inceleme ve de�erlendirme fırsatı 

bulunmu�, bu eserlerin �an tekni�i açısından ta�ıdıkları özellikler incelenmi� olup bu 

do�rultuda özellikle bestecinin lied formundaki eserlerinin �an ö�renimi gören sanatçı 

adaylarının ses e�itimindeki teknik geli�imleri tamamlandıktan sonra müzikalite 

anlayı�larının geli�mesi, artikülasyon becerilerinin artması ve yine nefes denetimlerinin 

üst düzeye ta�ınması açısından e�itim süreci içerisinde repertuar seçiminde 

yararlanılabilecek eserler oldukları sonucuna varılmı�tır. 
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IV. BÖLÜM 

 

 

NEV�T KODALLI’NIN MÜZ�K YAPITLARI D�Z�N� 

Yapıtın Adı 
Bestenin 

Biti� Yılı 
�lk Seslendirili�i 

1. “Piyano için Ballad” (Destan)  1942  A.D.K. - 03.05.1942  

Piyanist: Bülent Arel  

2. “Piyano Parçaları”  1945  A.D.K. - 12.06.1945 

Piyanist: Bülent Arel  

3. “Yaylı Çalgılar Ork. için 

Passacaglia ve Füg 

1945  Seslendirilmedi  

4. “Yaylı Çalgılar için Altılı” 

(Sixtet) 

1945  Ankara Radyosu - 1946  

5. “Çocuklar için 5 Piyano Parçası” 

(Ostinato)  

1946  A.D.K. – 1946 

Piyanist: Besteci  

6. “Orkestra için Büyük Süit”  1946  Prag Radyo Ork. (Çekoslovakya) 

27.07.1948  

�ef: Karel Ancerl  

7. “�an ve Piyano için 7 Poem”  1946  Ankara Devlet Konser Salonu 30.04.1947  

Mezzosop: Nevin Örge  

Piyanist: Bülent Arel  

8. “1. Yaylı Çalgılar Kuvarteti”  1947  Darmstadt (Almanya) – 1949 

Tibor Varga Dörtlüsü  

9. “Senfoni in Do”  1948  C.F.O. Ankara - 20.05.1950 

�ef: Hans Rosbaud  

10.”Benzetmeler - Pastiches”  1949  Paris Radyosu (Fransa) – 1951 

Tenor: Aydın Gün  

11. “Sinfonietta”  1949  Darmstadt Opera Ork. (Alm.) 1950 

�ef: Hermann Scherchen 

12. “Piyano Sonatı”  1950  Paris (Fransa) - 1950  

Piyanist: Besteci  
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Ankara -16.11. 1950 

Piyanist: Ferhunde Erkin  

13. “Atatürk Oratoryosu”  1952  Ankara - 9 Kasım 1953 

Orkestra: RFO (Dr. Hans Hörner) 

Koro: Opera Korosu, A.D.K. Ö�renci 

Korosu (Adolfo Camozzo) 

Solistler: Belkis Aran (Sop.) Necdet Demir 

(Mez. Sop.) Aydın Gün (Ten.) Fikret 

Kutnay (Bar.)  

l4.”Güzel Helena” Sahne Müzi�i  1954    

15. “Tanrılar ve �nsanlar” Sahne 

Müzi�i”  

1954    

16. “2 Lied” 1954 Cemil Sökmen (Ten.) - 1954  

17.”Solo Keman için Poema”  1954  �sviçre – 1955 

Keman: Licco Amar  

18. “Van Gogh” Operası 1956 ADOB- 1956/57 sezonu 

�ef: Besteci Sahneye Koyan: Aydın Gün 

Solistler: Sevda Aydan, Ayhan Baran, 

Neriman Esi, Aydın Gün, Azra Gün, �hsan 

�enol, Selim Ünokur, Nuri Türkan  

19.”Antigone Bale Müzi�i”  1958  Seslendirilmedi  

20. “�an ve Piyano için Garip 

�arkılar Albümü”  

1958  Ankara Radyosu - 1960  

Bas-Bar.: Selim Ünokur  

21. “Koro Parçalan - 5 Türkü”  1962    

22.”Gilgame�” Operası  1963  ADOB - 27.01.1964 

�ef: Besteci 

Sahneye Koyan: Cüneyt Gökçer 

Solistler: Belkıs Aran, Sevda Aydan, Ayhan 

Baran, Süleyman Güler, Müveddet Günbay, 

Selim Ünokur,  

Koro �efi: Domenico Trizio  

23. “2. Yaylı Çalgılar Kuarteti”  1967  Ankara - 1968 Suna Kan (1. Kem.) Ulvi 

Yücelen (2. Kem.) Ru�en Güne� (Viyola) 
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Do�an Cangal  (Viyolonsel)  

24.”Telli Turna Süiti”  1967  CSO – 1968 

�ef: Hikmet �im�ek  

25. “Ebru - Piyanolu Quintet”  1971  �stanbul - 28.10.1974 

Viyana Solistleri  

26.”Adagio - Yaylı Çalg. (2. Yaylı 

Çalgılar Kuvarteti’nin Adagio 

Bölümünün Orkestra Düzenlemesi) 

Ork. için Bale Müzi�i”  

1974  Bale Müzi�i olarak: ADOB – 1974 

Konserde seslendirili�: CSO (Ankara) -

20.11.1976  

�ef: Hikmet �im�ek  

27.”Anıtkabir/Sultanahmet Ses ve 

I�ık Gösterileri �çin Müzikler”  

1972  Anıtkabir: CSO – 1973 

�ef: Besteci Sultanahmet: ADOB Ork. – 

1973 

�ef: Besteci  

28.”Cumhuriyet Kantatı”  1973  CSO - 27.10.1973 

�ef: Hikmet �im�ek  

Solistler: Özgül Tanyeri (Sop.) Cemil 

Sökmen (Ten.)  

Koro: A. D. K. Korosu 

Koro �efi: Muammer Sun  

29. “Güzelleme -Orkestra için 

Küçük Süit”  

1973  Halkevleri Orkestrası -1974 

�ef: Giorgio  

30.”Hürrem Sultan Bale Müzi�i”  1976  ADOB – 1976 

�ef: Besteci  

31. “Ebru” - Piyano, Yaylı Çalgılar 

ve Vurmalılar Orkestrası için  

1978  CSO - 26.04.1980 

�ef: Hikmet �im�ek 

Piyanist: Gülay U�urata  

32. “Viyolonsel Konçertosu”  1983  CSO - 30.11.1985 

�ef: Hikmet �im�ek 

Solist: Ali Do�an  

Bestecinin yukarıda sayılan eserleri dı�ında ayrıca birçok mar� ve türkü bestelemi�tir. 
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Ek 2: Ar�iv Kayıtları ve Basında Hakkında Çıkan Yazılar 
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Ek 3: Konser Programları 
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Ek 4: Görü�me Kaseti 

GÖRÜ�ME  FORMU 

02.10.2004 

 

 SORU 1: Sayın hocam hepimizin de bildi�i gibi ülkemizde çoksesli müzi�in 

geli�mesine  önayak olacak türlü çalı�malarda bulunmu�,�an alanında nice eserler vermi�, 

ulusumuz opera repertuarına iki  büyük opera kazandırmı�, oratoryolar, piyano eserleri, 

mar�lar, yaylı orkestra için senfoniler, bale müzikleri, oda orkestrası için süitler ve daha 

nice eserler bestelemi�, müzi�imizin geli�im adına çok büyük yararlılık göstermi� bir 

bestecimizsiniz. Bu saymı� oldu�um çalı�malarınız içinde ben öncelikle ve özellikle �an 

eserleriniz üzerine konu�mak isterim. Hocam kronolojik sıralamaya göre gidecek olursak 

yedi lied (1946), ardından Benzetmeler (Pastiches) (1949), iki lied (1954) ve Garip 

�arkılar Albümü (1958)’nden bahsedebiliyoruz. Bu eserleri bestelerken ne tür besteleme 

tekniklerinden faydalandınız? Yaratım sürecini biraz anlatır mısınız? 

 

 SORU 2: Önceki ara�tırmalarıma dayanarak edindi�im bilgilere göre 

eserlerinizi üç türde yazdı�ınızdan bahsetmi�siniz. Hocam birinci kısım eserlerinizde 

halkımızı çokseslili�e alı�tırmak amacı edinmi�, bu do�rultuda eserler vermi� 

oldu�unuzdan bahsetmi�siniz. �kinci tür eserlerinizde kendi ulusal karakterimizi 

yansıtan daha evrensel nitelikte eserler verdi�inizi söylemi�siniz. �an için verdi�iniz 

eserler, benzetmeler, süitler için bunu söyleyebilmemiz mümkün mü? 

 

 SORU 3: Üçüncü tür eserleriniz içinde yer alan Van Gogh ve Gilgame� operaları 

daha ça�da� besteleme teknikleriyle ve evrensel çabalarla bestelenmi� eserlerdir 

diyebilir miyiz? 

 

 SORU 4: Bu eserleri yaratma sürecinde ne gibi yazım tekniklerinden 

faydalanmı�tınız? 
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Ek 5: Librettolar 

 Van Gogh   Be� tabloluk opera 

 Metin (Libretto): Dr. Orhan Asena   

 �lk Oynanı�ı: 1957 Ankara 

 Ba�lıca ki�iler: Van Gogh (Tenor), Beksi (Bas), Ursula (Soprano), Bir kadın 

(Soprano), Theo (Tenor), Kay (Soprano), Maya (Soprano), Gaugin (Bas), Postacı 

Rauilin (Bariton), Rachel (Soprano), Madame Louis (Soprano), Dr. Gachet (Bariton) 

 Konunun geçti�i ça� ve yer: XIX. yy ikinci yarısında Londra, Etten, Arles ve 

Auveurs Svrois  

 Birinci Tablo: (ETTEN – 1881): Perde açıldı�ında Londra’da Ursula’nın evinin 

önü, solda bir sokak feneri, sa�da kalın bir a�aç, evin gerisinde bir koruluk, gerilere 

uzanan ve kaybolan bir yol görünür. Hava ya�murlu ve sislidir. Vincent Van Gogh 

yorgun argın yoldan evin önüne do�ru ilerler. Sırtında rahip elbisesi vardır. Bu birçok 

kereler sevdi�i Ursula’yı yalnız görebilmek için çok uzaklardan gelerek yaptı�ı 

yürüyü�lerden biridir. Ursula, bir süre önce pansiyoner olarak kaldı�ı evin kızıdır. 

Ursula’ya zamanında a�kını biraz hoyratça bildirdi�i ve ret olundu�u için evden 

ayrılmak zorunda kalmı�tır. Fakat onu hala sevmektedir. 

 Evin ı�ıkları yanmaktadır. �çeriden yükselen kahkahalar onu tela�a dü�ürür. Bu 

e�lencenin sebebini oradan geçen gece bekçisine sorar ve Ursula’nın dü�ün �enli�i 

oldu�unu ö�renir. Bu haber bütün benli�ini sarsmı�, hayallerini bir an içinde yıkmı�tır. 

Uzaklardan, sisler arasından Vincent’in hayali görülür ve yava� yava� ilerler. Kostümü 

Ursula’nın evinde pansiyonerken, papaz olmadan önceleri “Goupil” adlı büyük Resim 

galerisinde satı� memurlu�u yaptı�ı zamanlardaki kostümüdür. Kendi hayali Van Gogh’ 

un kar�ısına geçer, aralarında bir konu�ma ba�lar. Bu konu�ma hayalinde eski anıları 

yeniden canlandırır. Hayal onu alır, götürür, sisler arasında kaybolurlar. I�ıklar 

kararmaya ba�lar. Böylece Vincent hayalinde geçmi�e döner. I�ıklar açıldı�ı zaman bir 

bahar günüdür ve Ursula evin önünde, bahçede güne�lenmektedir. Hastalıktan yeni 

kalkmı�tır, yakında evlenece�i sevgilisi ve ona olan a�kı üzerine umut dolu bir arya 

söylemektedir. Sahneye Vincent girer, kostümü Hayal’ in giydi�i galeri satı� memurlu�u 

zamanındaki kostümüdür.  

 Elinde Ursula’ya hediye olarak getirdi�i bir tablo vardır. Ona yapmı� oldu�u 

resmi verir. Ursula pek sevinir, Vincent bu iltifatlardan cesaret alır ve Ursula’ya olan 

büyük a�kını açıklar, kızı öpmeye kalkı�ır. Ursula deh�et içerisinde kendini kurtarır ve 

yakı�ıklı bir gençle ni�anlı oldu�unu ve yazın dü�ünleri olaca�ını anlatır. Vincent 
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“neden kendisine cesaret verdi�ini soran” aryasını söyler. Aryanın sonunda yine 

Ursula’nın az önce etti�i iltifatları hatırlar, ancak kendisinin karısı olmaya layık oldu�un 

söyler ve kızı zorla öper. Ursula bir hayli çırpındıktan sonra kendisini kurtarır ve 

kaçmaya ba�lar. Vincent’in ça�rısı üzerine bir an durur ve “haydi oradan kızıl saçlı 

budala” diye hakaret ederek kaçar gider. Vincent arkasından “Ursula, Ursula” diye 

ko�arken ı�ıklar yava� yava� kararmaya ba�lar. Sahne yeniden aydınlanır. Vincent kendi 

hayalini ilk gördü�ü yerde geçmi�ini ya�amı�tır. Az sonra evden kahkahalarla dü�ün 

alayı korosu ve Ursula henüz evlendi�i kocasıyla çıkar ve yoldan dü�ün �arkıları 

söyleyerek uzakla�ırlar. Vincent sahnede yalnız kalmı�tır. Bütün hayalleri, umutları 

yıkılmı� bir halde bundan sonra ne yapaca�ını dü�ünmektedir. Artık kendisine yalnız 

çirkinli�ini kovalamak kalmı�tır. Onu bir gün gelecek çok yücelterek gerçeklik katında 

güzelli�e eri�tirece�ini inanç ve güvenle söylerken perde iner.   

 �kinci Tablo: Vincent bu adada Belçika’daki “Borinage” maden ocaklarında 

rahiplik yapmı�, i�çilerin dertlerini payla�mı�, orada resme ba�lamı� ve ayrılarak “La 

Haye” de resim çalı�malarına devam etmi�, baba evine Hollanda’daki “Etten’ e” 

dönmü�tür. 

 Perde açıldı�ı zaman Vincent evlerinin önünde oturmu� heyecanla resim 

yapmaktadır. Az sonra içeriye köylüler girer, köylüler yapmakta oldu�u resimle alay 

ederler. Vincent içlerinden birinin “bırakın canım delinin biri zaten” demesi üzerine 

beyninden vurulmu�a döner. Bu ona insanlı�ın verdi�i ve ömrü boyunca gördü�ü 

payedir. O ki bu insanlar için gülmü�, onlar için a�lamı�, ekme�ini onlarla payla�mı�, 

dertlerine ortak olmu�tur.  

 Ya�lı bir köylü ona nasihat etmeye çalı�ırken bir di�er köylü “De�mez, de�mez, 

görmüyor musun herif zırdeli.” Diye sözünü keser ve bütün köylüler korosu “Deli, 

zırdeli!..” ünlemleri arasında oradan uzakla�ır, kaybolurlar.  

 Vincent’ın beynindeki “Zırdeli!..” haykırı�ları hala çınlamaktadır. Az sonra 

gaipten “Deli, zırdeli!..” sesleri duymaya ba�lar. Sesler gittikçe �iddetlenir. Bu Vincent’ 

ın ilk krizidir. Sonunda seslere dayanamaz, yapmakta oldu�u resmi kapar, “Yeter... 

Yeter!” diye çı�lıklarla yırtar, parçalar ve yere yı�ılır kalır. Bu arada sahneye Paris’te bir 

galeride memur olan ve bir süredir a�abeyi Vincent’ a ya�amını devam ettirmesi için 

gereken parayı her ay yollayan ve bu yardımını hayatının sonuna kadar devam ettiren 

küçük karde�i Theo Van Gogh elinde valizi ile girer. Paris’ten gelmektedir. Karde�inin 

moralini yükselten, resimlerinin Paris’te di�er ressamlar tarafından çok be�enildi�ini, 

kendisini Paris’e götürece�ini söyler ve eve gider. Az sonra evden henüz dul kalan, ya�lı 
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kuzeni Kay çıkar. bu Vincent’ ın ikinci büyük a�kıdır. Hala karde�inin verdi�i sevinçli 

haberlerin etkisinde olan Vincent, heyecanla Kay’ e a�kını ilan eder. Onu da Paris’e 

birlikte götürece�ini, küçük bir yuvaları olaca�ını söyler. Kay deh�et içinde kalmı�tır. 

Kendisi için hayatın artık yalnızca küçük yavrusundan ve hatıralarından ibaret 

oldu�unu, söylediklerinin hiçbir zaman olmayaca�ını anlatır. Fakat Vincent bunu bir 

türlü kabul edemez, kendi büyük a�kından bahseder ve “sana kimsenin veremeyece�i 

a�kı, gerçek a�kı verece�im” diyerek Kay’i zorla öper. Kay kendini Vincent’in 

kollarından zorla kurtarır ve tıpkı Ursula gibi “Haydi oradan kızıl saçlı budala!” diye 

kaçar, eve girer. Vincent donakalmı�tır. Perde a�ır a�ır iner.  

 Üçüncü Tablo: Bu ikinci hüsrandan, kar�ılıksız kalan a�kından sonra Vincent 

kendini büsbütün resme vermi�, bu yolda çalı�malarını ilerletmi�tir. Theo onu Paris’e 

götürmü�, Vincent orada bütün resim dünyası ile tanı�mı�, onların resimlerini görmü�, 

arkada�ı Lautrec’ in en güzel ve saf renkleri, güne�i ancak Fransa’nın güneyi 

dolaylarında bulaca�ı tavsiyesine uyarak bu �ehre gelmi�tir. Yo�un çalı�maları sırasında 

genelevlerden birinde çok ya�lı Rachel adındaki bir kadınla ara sıra görü�mektedir. 

Ressam arkada�ı Paul Gaugin de Arles’da kendisinin konu�udur. 

 Perde açıldı�ı zaman Vincent gayet renkli bir arles peyzaj içerisinde, kızgın 

güne� altında, üstü ba�ı boya içinde, ba�ı açık, heyecanla resim yapmaktadır. Bu arada 

kadınlar korosunun gaipten sesleri i�itilir. Vincent bu sesleri endi�e ile dinler. Zira son 

zamanlarda kendisine sara nöbetleri gelmektedir. Bu nöbetleri sırasında karga sesleri 

duymakta ve kargaların kendisine hücum etti�ini sanmaktadır. Bu sesler o melun karga 

sesleri de�ildir. Bu bamba�ka ilahi bir �eydir. Maya sahneye girer. Kostümü antiktir ve 

aya�ında sandaletler vardır. Vincent’a olan a�kını anlatır. Vincent önce onunla di�er 

kadınlar gibi kendisiyle alay etmekte oldu�unu sanır. Sonunda Maya’nın güzelli�inin 

tutsa�ı olmu�tur. Yere uzanarak sevi�meye ba�lamı�lardır.  

 Maya Vincent’ın bilinç altındaki kadın kompleksinin bir çe�it tatmini �eklini ve 

sanatının artık zirvesine eri�mi� olmasını sembolize eder. Hayali bir kadındır ve sanat 

ilahesidir. Koro Vincent’ın vuslatına eri�mesini sembollendirerek yükselirken ı�ıklar 

a�ır a�ır kararır.  Artık gece olu�mu�tur ve Vincent henüz bitirdi�i tablosunun yanında 

uyuyakalmı�tır. Sahneye ressam arkada�ı Gaugin ve postacı dostu Raoulin, ellerinde 

fenerlerle girerler. Vincent’ı aramaktadırlar. Gaugin Vincent’ı görerek uyandırır. Fakat o 

hala Maya’nın etkisi altındadır. Kendi sanat anlayı�ına hiç uymayan Vincent’ın son 

yaptı�ı resmi gören Gaugin onu be�enmez, alay eder, aralarında sert bir tartı�ma ba�lar. 

Gaugin yine alayla tartı�mayı keser ve birlikte geneleve gitmeyi teklif eder. Vincent 
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hem be� frangının olmadı�ını hem de a�ka doydu�unu, tok oldu�unu, Maya serüvenini 

anlatır. 

 Gaugin kahkahalar atarak artık güne�in beynine girdi�ini, büsbütün delirdi�ini 

söyler ve kaçar. Vincent arkasından hiddetle ko�ar, birlikte uzakla�ırlar. Raoulin sahnede 

yalnız kalmı�tır. “�u ressamlar da ne tuhaf! Hepsinin aklından zoru var” der ve onların 

gitti�i yönden resim ve paletlerle birlikte uzakla�ırken perde iner.  

 Dördüncü Tablo: Perde açıldı�ı zaman yine Arles’da, Madame Louis’nin 

i�letti�i genelevinin holü görünür. Masanın etrafında Madame Louis, Gaugin, Vincent 

ve kuca�ında Rachel, oturmu�lar içki içmektedirler. Gaugin her fırsatta Vincent’ı 

i�nelemekte ve kı�kırtmaktadır. Aralarında yine kavgaya varan tartı�ma ba�lar. Rachel 

onları yatı�tırır. Vincent onun bu halinin aradı�ını bulamayı�ından ileri geldi�ini söyler. 

Gaugin aradı�ını çoktan buldu�unu ve kendi hayatını anlatan bir arya söyler. Durum 

ciddile�mi�tir. Bu havayı de�i�tirmek için Madame Louis Paris’ten yeni aldı�ı iki 

tabloyu Gaugin’e göstermek üzere odasına gider. Bu sırada Rachel Vincent’a 5 frank 

vermesi için takılmakta ve odasına çıkmaya zorlamaktadır. Vincent birlikte çıkmak için 

5 frangı olmadı�ını söyler. Rachel “Kulakların var ya sevgilim” diye ısrar eder. Gaugin 

“Kes, ver �u kulaklarını Vincent. Bir öpücü�e de�mez mi?” diye takılmaktadır. Vincent 

sonunda dayanamayarak odasına çıkarken Gaugin arkalarından tuhaf bir dansla “Haydi 

5 franga bir kulak” diye e�lenmektedir. Madame Louis elinde iki tabloyla yeniden 

sahneye girer, onları Gaugin’e gösterir. Gaugin uzaktan bir süre tablolara gözleri 

irile�erek bakar, sonunda bir kahkaha atar ve Vincent’ı ça�ırmaya ba�lar. Çünkü bu 

tablolar genelev kızlarının resimlerini yapmakla ünlü arkada�ları Lautrec’ in tablolarıdır. 

Vincent ve Rachel odalarından dı�arı fırlarlar. Vincent ne oldu�unu sorar. Gaugin 

tabloları gösterir. Sonunda arkada�larının tablolarının satılmaya ba�lanması ile resim 

davalarını kazanmı� olduklarını söylerler. Gaugin dı�arı çıkmaya hazırlanırken bu 

haberin kendisini çok etkilemi� oldu�u Vincent cinnet parıltılı gözlerle ona “Dur, 

Nereye gidiyorsun?” diye sorar. 

 Gaugin durumu fark etmez, tımarhanede tedavi edilmekte olan Lautrec’e bu 

mutlu haberi verece�ini söyler, yine çıkmak üzereyken Vincent’ da kriz ba�lamı�tır. 

“Dur, ben Ruhülkudüzüm. Sana durmanı emrediyorum ...”diye Gaugin’i durdurur. 

Ardından “Kovun �u kargaları... gözlerini oyuyorlar... bo�uluyorum” feryatlarıyla ko�ar, 

Rachel’in odasına girer. Gaugin korkuyla Rachel’in odasına ilerler, kapıyı aralar, içeriye 

göz atar. “Tanrım! Elinde ustura... kula�ı... kula�ını kesiyor!” diye haykırır, ko�arak 

kapıdan kaçar, gider. Az sonra odanın kapısı açılır. Vincent elinde ustura ve kesti�i 
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kula�ı sol eliyle de kesti�i yere bir havlu bastırmı�, a�ır a�ır ilerler. Rachel’e yakla�ır. 

Korkudan Rachel adım adım geriler ve duvara dayanır kalır. Vincent “Al... Benden sana 

hatıradır” der ve kula�ı verir, sonra döner çıkı� kapısına ilerler. Elinden ustura dü�er ve 

çıkarken usturanın sesi Rachel’ i irkilterek durumun korkunçlu�unu anlatır. Rachel bir 

çı�lıkla bayılıp dü�erken perde iner.  

 Be�inci Tablo: Bu arada Vincent, Saint-Remy akıl hastanesine girmi�tir. Oradan 

ayrılarak Paris’e karde�inin yanına dönü�, Paris’te pek kısa bir süre kalarak büyük resim 

hayranı olan Dr. Gachet’ nin yanında tedavisine devam etmek için Paris’in banliyösü 

olan Auvers Sur Oise’ ya gelmi�tir. Fakat akli sara nöbetleri zaman zaman onu 

yoklamakta ve bir iki krizden sonra tamamen aklını kaybedece�i, o zaman intihar bile 

edemeyece�i korkusu içindedir. Ayrıca karde�ine bunca yıldan beri yük olmaktan 

bıkmı�tır. Bu nedenlerden ötürü, bir gün gayet sakin kasabanın üst taraflarındaki bu�day 

tarlalarına giderek, kalbine tabancayı sıkmı� fakat hemen ölmemi�, sallana sallana 

kahvedeki odasına dönmü�tür. Kahveci önce onu sarho� sanmı� neden sonra yata�ın da 

kanlar içinde oldu�unu görünce ko�up Dr. Gachet’ye haber vermi�tir. Gachet de 

Theo’yu Paris’ten ça�ırtmı�tır. 

 Perde açılmadan önce orkestranın çaldı�ı uzun bir müzik vardır.Bu, gelene�in 

tersine ba�ta olması gereken uvertürün yerini tutar. �çinde Van Gogh’un ıstırapları 

hakimdir ve bunların sonucu olarak sahne içinden atılan bir tabancayla müzik, onun 

intiharını anlatır. Perde açıldı�ı zaman da Vincent’ın Auvers’de tavan arasındaki odası 

görünür. Ölüm dö�e�inde yine karga sanrılarıyla nöbet geçirmektedir. Yanında Dr. 

Gachet ve Theo vardır fakat karanlıktadırlar, görünmezler. Vincent müzikle birlikte 

yeti�ir ve sahne aydınlanır. Dr. Gachet Theo’ya Vincent’n nasıl intihar etti�ini anlatır. 

Theo, “Onu kurtaracaksınız de�il mi doktor ? diye ellerine sarılır, sorar. Doktor 

umutsuzca ba�ını öbür yana çevirir. Theo sonucun ölüm oldu�unu anlar. 

 Dr.  Gachet Vincent’ın sara nöbetlerini do�uran �eyin Arles güne�inin beyninde 

yaptı�ı tesit oldu�unu anlatır. “Fakat en büyük �aheserlerinin ilhamını veren bu güne� 

de�il midir ?” der. Karyolanın altından bir tablo çeker ve “Bu�day tarlasında kargalar” 

adlı bu tabloyu Theo’ya gösterir. Aralarında geçen “Kargalar” sözü Vincent’da yeni bir 

nöbet yaratır. Az sonra müzikle birlikte yatı�ır ve kendine gelir. Doktorlardan piposunu 

doldurmasını ister. O ayrılırken arkasında kalmı� olan Theo’yu görür ve sevinçle 

do�rulmaya çalı�ır. Theo onu keskin ederek yatırır. Vincent karde�ine bir arya ile 

çocukluk günlerini, kurdukları hayalleri, annelerinin peynirli böreklerini hatırlatır. 

Anlatırken Theo’nun a�ladı�ını görür, a�lamamasını, bunun hepsinin iyili�i için 
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yaptı�ını söyler. Theo onu “Kurtulacaksın, yaran a�ır de�il.” der. Teselliye çalı�ır. 

Vincent bütün intihar alarmının anahtarı olan �u cümleyle cevap verir: “Neye Yarar? 

Istırap bütün hayat boyu sürecek olduktan sonra …?” Daha bir �eyler söylemek isterken 

bir iç çeki�le can verir. Theo karde�inin üzerine kapanır, a�lamaya ba�lar. I�ıklar kararır, 

sahne gerisinde koro ba�lar. Gittikçe yükselir. Sahnede yalnız Vincent’in yaptı�ı tablolar 

görünür. Koro artık Vincent Van Gogh’un ölümsüzlü�ünü sembolize ederken perde 

kapanır. 

 

 Gilgame�: 

 Dört perdelik opera dramatik. 

 Libretto: Orhan Asena  

 Müzik: 1961 – 1963 

 �lk sahneleni�i: 27 Ocak 1964 A.D.O.B. 

 Sahneye koyan: Cüneyt Gökçer 

 Solistler : Belkıs Aran 

     Sevda Aydan 

     Ayhan Baran 

     Süleyman Güler 

     Müveddet Günbay 

     Selim Ünokur 

 Koro �efi : Domenico Trizio 

 Ba�lıca Ki�iler: Gilgame� (Bas), Koroba�ı (Tenor), Niroun (Mezzosop.), ��tar 

(Soprano), Me-Liza (Soprano), En-Ki-Du (Bariton), Anu (Bas), Antum (Soprano), Kör 

(Tenor), Ur Sun Abi (Tenor), Utnapi�tim (Bas), Nin-Sun, Me-Kar. 

 Konunun Kayna�ı: Mezopotamya’da Sümer uygarlı�ından olan Uruk 

Krallarından Gilgame�’ in bundan 5-6 bin yıl öncesinden dayanan efsanesi.  

 Birinci Perde: Gilgame�’in ota�ı önünde toplanan Uruk halkı zalim Uruk kralı 

En-Me-Kar’dan yakınmaktadır. En-Me-Kar’a rahiplerin kızının bir erkek çocuk 

do�uraca�ını, bu çocu�un ileride onu öldürece�ini söylemeleri üzerine, Nin-Sun 

babasının o�lunu öldürmesinden korktu�u için o�lunu bir kuleye hapseder.  

Gilgame� görünür; Tanrılara ters dü�me pahasına da olsa ülkesinin esenli�i için 

elinden gelen her �eyi yapaca�ına söz verir. Güzellik tanrıçası ��tar ise bu küstahlı�a 

kızan Tanrıların hazırladı�ı bir tuzaktır gerçekte; kendisine dokunan herkesi ölüm 

beklemektedir. Ne var ki ��tar’ın Gilgame�’i cezbetme yolundaki giri�imi sonuçsuz 
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kalır. Varlı�ını insanlara adayan bir kahraman için Tanrılara kafa tutmak bundan böyle 

kaçınılmazdır. En-Me-Kar’ın ölüm haberi bile onu tatmin etmeyecektir artık. 

 �kinci Perde: Nin-Sun Tanrıların intikam dü�üncesiyle yarattı�ı En-Ki-Du’yu 

güçten dü�ürmek üzere saray fahi�esi Miliza’yı görevlendirmi�, Miliza ise çılgınlar gibi 

sevi�ti�i bu yaratı�a sonunda gönlünü kaptırmı�tır. Gilgame� giri�tikleri güç 

gösterisinde En-Ki-Du’yu kolayca yener; ancak hileyle galip geldi�ini ö�renince bir 

ba�ka sefer yine kar�ıla�mayı ö�renir. En-Ki-Du bu teklifi geri çevirdi�inde büyük bir 

dostluk ba�ı kurulur aralarında. 

 Böylece Tanrıların öfkesi ikiye katlanmı�tır. Ülkelerinin dı�arıda Göklerin 

Bo�ası ile Humbaba onları beklemektedir. En-Ki-Du bu sava� için çıkacakları 

yolculukta Gilgame�’e rehber olmaya hazırıdır. 

 Üçüncü Perde: Gilgame� ile En-Ki-Du Tanrılara kar�ı giri�tikleri sava�ın ilk 

bölümünü kazanmı� olarak bir kö�ede uyumaktadırlar. ��tar yanında Aruru, Antum ve 

Anu ile birlikte görünür. Güzellik Tanrıçası bir kez daha �ansını deneyecektir. Ancak 

tuza�ına En-Ki-Du dü�er. Gilgame� En-Ki-Du’nun ölümüyle tarifsiz bir acıya 

bo�ulmu�tur. Bu arada kar�ıla�tı�ı kör bir adam ölümsüzlü�ün gizini yalnızca 

Utnapi�tim’in bildi�ini söyleyince Gilgame� için yeni bir sayfa açılır. 

 Dördüncü Perde: Ölüm Deresi’ni a�an Gilgame� nihayet Utnapi�tim’in 

huzuruna çıkar. Ancak  ölümsüzlü�ün bedelini ö�rendi�inde deh�ete dü�er. Ebediyen 

ya�amak sıkıcı bir yalnızlı�a katlanmayı gerektiren bir yıkımdır sadece. Ölüm ��tar’ı 

ça�ıran Gilgame� için bir korku nedeni olmaktan çıkıp neredeyse kurtulu� özlemine 

bırakmı�tır yerini. ��tar’a sarıldı�ında ölmez ama sonsuza dek ya�amanın bedelini 

yitirdi�i yüzüyle ödemek zorunda kalır. Tanrılar bir arma�an olarak ölümü Gilgame�’e 

çok görmü�lerdir. Perde Tanrılar korosunun sesi ile kapanır.  

 

 Atatürk Oratoryosu(1952) 

 I. Prolog: Erkekler korosu / Kadınlar korosu / Bütün koro / Bas solo ve koro / 

Koro / Tenor solo (Bozlak) / Koro: “Bir ba�tan bir ba�a Türkiye’nin güzellikleri ve derin 

bir yurt sevgisi dile getirilir.” 

 

 II. Recitative:  Bir gün kara bulutlar. 

   Göklerimizde konaklamı�tı. 

 Mezzosoprano solo/solo ve erkekler korosu/solo 
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 III. Recitative: Ama kalanlar ana yurtta toplanıyordu. 

 Düet: Soprano-Mezzosoprano / Tenor solo / Düo/ mezzosoprano solo: 

 “�kinci ve üçüncü parçalarda, Birinci Dünya Sava�ı sonunda yurdun bitkin hali 

ve her yerin dü�manlar tarafından i�gal edildi�i anlatılır.” 

 

 IV. Recitative: Ne bulutlar gitti. 

   Ne göklerden bir haber geldi, 

   Bu sefer de miller  

   Padi�ahlara seslendi. 

 

 Koro:  

 “Halk kendilerini kurtarması için padi�ahlara seslenir.” 

 

 V. Recitative:  Ne bulutlar gitti. 

   Ne padi�ahlardan bir haber geldi. 

 Kemal Pa�a derler bir yi�it vardı. 

 Bu sefer de Millet türkülerle 

 Kemal pa�a’ya haber saldı. 

 

 Koro: 

 “Padi�ahlardan bir umar bulamayan halk Çanakkale Sava�ı zaferlerinin gelip 

kumandanı Mustafa Kemal Pa�a’ya kendilerini kurtarması için türkülerle seslenir.” 

 

 VI. Recitative:Ku�un kanadında türküler, 

   Kemal Pa�a’nın gönlünde vardı, 

   Cevabından önce kendi geldi. 

 Soprano solo / tenor / Düo / Soprano & Tenor: 

 “Ku�un kanadında türküler Kemal Pa�a’nın gönlüne varmı�tır. Onun �stiklal 

Sava�ı’nı ba�latmak üzere Samsun’a çıkı�ı ve Ulus’un onu co�kuyla kar�ılayı�ı…” 

 

 VII. Recitative: Bu ne inattı ki Kemal Pa�a 

     Atının teri kurumadan 

     Sürüp geldin yeni yeni 

     Sava�ların pe�inde 
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 Koro: “Sivas ve Erzurum Kongreleri ile Kurtulu� Sava�ı’nın ba�laması…” 

 

 VIII. Erkekler Korosu / Bütün Koro: 

 “Ulusun kendine ve Kemal Pa�a’ya güvenini yansıtan bir yi�itleme.” 

 

 IX. Recitative: �nönü’nde iki kılıç gibiydik. 

   Dü�manla biz. 

 Tenor ve bariton sololar / Tenor, bariton ve koro: 

 Birinci ve ikinci �nönü Meydan Muharebeleri dile getirilir. 

 

 X. Erkekler korosu / Tenor Solo / Koro: 

 “Türk Ordularının Sava�taki yüksek morali ve kahramanlıkları anlatılır.” 

  

 XI. Recitative: Sakarya’da dü�man  

   Koymu� meydanları, kaçıyordu. 

 

 Erkekler korosu: 

 “Atatürk’ün komutasındaki Türk Ordusu’nun Büyük Taarruz ile Büyük Meydan 

Sava�ı’nı kazanı�ı, dü�manların denize dökülü�ü, yurdun kurtulu�u dile getirilir.” 

 

 XII. Recitative: Bu ne inattı ki Gazi Pa�a 

     Atının teri kurumadan 

     Sürüp gittin yeni yeni 

     Sava�ların pe�inde 

 Koro / Soprano solo / Tenor Solo / Bariton Sol / Koro / Mezzosoprano solo / 

Kuartetto: Soprano, Mezzosoprano, Tenor, Bariton. 

 

 Koro: “Yurdu kurtardı�ı için Atatürk’e ulusça �ükran ifadesi ve yapmı� oldu�u 

devrimlerle Türk milletinin yükseli�i…” 

 XIII. EPILOG: “Tenor Solo – Koro / Kadınlar korosu / Solistler – Koro: “Türk 

Ulusu’nun her an her yerde onu hatırladı�ını, sonsuza dek ya�ayaca�ını anlatır.” 
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Ek 6: Nevit Kodallı’nın �an Alanında Verdi�i Eserler 

 - 7 Poem (7 Lied) (1946)* 

 - “Hala Servilerde A�lıyorlar mı?” Söz: Nazım Hikmet RAN 

 - “Hasret”    Söz: Nazım Hikmet RAN 

 - “Ay I�ı�ını Bekleyi�”  Söz: Ömer Bedrettin U�AKLI 

 - “Sivas Yollarında”   Söz: Cahit KÜLEB� 

 - “Hikaye”    Söz: Cahit KÜLEB� 

 - “Sonbahar Geliyor”   Söz: Cahit KÜLEB� 

 - “Yirminci Asrın �lk Yarısı”  Söz: Cahit KÜLEB� 

 

 - Benzetmeler (Pastiches) (1949) 

 “Menev�e”    Söz: Karacao�lan 

 “Yah ha Ulu Kavak   Söz: Karacao�lan 

 “Türkü”    Söz: Karacao�lan 

“Süllüm” (Duo)    Söz: Karacao�lan 

 Kadın – Erkek Sesi için 

 

 - �ki Lied (1954) 

 - Garip �arkılar Albümü (1958)  

 “Kilise”    Söz: Asaf ÇELEB� 

 “Avrat”    Söz: Cahit KÜLEB� 

 “Parsel”    Söz: Erdo�an TOKMAKÇIO�LU 

 “Maksimum”    Söz: Ümit Ya�ar O�UZCAN 

 “Kokteyl Parti”   Söz: Ümit Ya�ar O�UZCAN 

 “Gökyüzü”    Söz: Metin ERO�LU 

 “Dalyan Kahvesi”   Söz: Oktay Rıfat HOROZCU 

 “Oturaklı �iir”   Söz: �inasi Nahit BERKER 

 “Mualla”    Söz: Mehmet KEMAL 

 “Yerli Film”    Söz: Erdo�an TOKMAKÇIO�LU 

 “Sayın Bay”    Söz: Sabri ALTINEL 

 “Zampok Eyin Pi”   Söz: Orhon Murat ARIBURNU 

 “Sevinç”    Söz: Özdemir ASAF 

 “Mevlana’da Olmak”   Söz: Fazıl Hüsnü DA�LARCA 

 “�çkiye Benzer Bir �ey”  Söz: Orhan Veli KANIK 
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 “Söz”     Söz: Orhan Veli KANIK 

 “Pandora’nın Kutusu”  Söz: Can YÜCEL 

 “ Delice Söyle�me ”   Söz: Sunullah ARISOY 

 

 - �ki Lied (2000) 

 “�pler” (Bir Ahmet Ye�il Tablosu)  Söz: Suna – Erdo�an TANALTAY 

 “Ahmet Ye�il”    Söz: Suna – Erdo�an TANALTAY  

 Mersin’ de ilk seslendirili�ini 2001’de, soprano Eylem Demirhan 

gerçekle�tirmi�tir. 

 

 “�ki Lied” (1954) 

 Bestecinin Ankara Devlet Operası’nda orkestra yöneticisi olarak görev yaptı�ı 

dönemde Yapı Kredi Bankası’nın 10. kurulu� yıldönümü vesilesiyle açtı�ı yarı�ma için 

besteledi�i bu eser ona birincilik ödülü kazandırmı�tır. Ankara’da ilk seslendirili�ini 

Taner Cemil Sökmen gerçekle�tirmi�tir. 
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Ek 7: Tanımlar 

Akor : Aynı anda tınlatılan ikiden fazla ses. 

Armoni (Fran.) : Akorların kurulu�u, türleri, çevrilmesi, 

ba�lanması, yürüyü�ü ve melodilerle u�ra�an 

bilim. 

Arya : Operalarda kullanılan sanatçının ses becerisi 

gösterece�i, ses için �arkı formu. 

Atonalite (Fran.) : Tonalite dı�ı. Major ve minör dizilerle ilgisizlik. 

Ballad : 12. yy’da Güney �talya halkının söyledi�i kısa 

�arkı. 

Dizi : Ardarda sıralanmı� sekiz sesin olu�turdu�u ses 

bütünü. 

Epilog : Yazınsal parçadaki dü�ünceleri ba�layan sonuç. 

Ezgi (Melodi) : Ritmden yararlanılarak ardı ardına dizilen notalar 

bütünü. 

  

Fuge : Kontrapuan yazı biçimi. 

Kantat (�tal.) : Metni bir konuyu anlatan fakat sahnede oynamak 

için hazırlanmamı�, bir yada birkaç solist ve 

orkestra için yazılmı� yapıt. 

Kontrapuan (�tal. Fran.) : Birden çok sesi birle�tirme kurallarının tümü. 

Koro : Çok sesli müzik eserlerini seslendiren farklı ses 

gruplarından olu�an ses toplulu�u. 

Kü� : Müzik 

Libretto : Opera metni, opera oyunu. 

Lied (Alm.) : �arkı özellikle Alman bestecilerin Alman 

ozanları �iirleri üzerine besteledi�i �arkılar. 

Monolog : Eserde tek ki�ilik konu�ma. 

Modal : Majör ve minör dizi kurallarına uygun. 

Oratoryo (�tl. Fr. �ng.) : Genellikle kutsal konulu bir oyun metni üzerine 

solistler ve koro tarafından orkestra e�li�iyle 

söylenmek üzere bestelenmi� yapıt. 

Orkestra : Çalgı toplulu�u. 
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Opera (�talya) : Genellikle özel olarak yazılmı� ve libretto adı 

verilen bir tür tiyatro oyunu metni üzerine, çalgı 

müzi�i e�li�inde söylenmi� ve sahnede oynan-ak 

amacıyla bestelenmi� yapıt. 

Parlando : Konu�ur gibi. 

Prolog : Eserdeki ilk cümle grubu. 

Prozodi : Müzik ve söz uyumu. 

Poeme : �iir 

Polifoni (Fran.) : Çokseslilik. Birden çok melodinin müzi�in 

yazılı� kurallarına göre bir araya getirilmesi. 

Politonalite (Fran.) : Birden çok ve birbirinden ayrı tonalitelerin bir 

arada kullanılması. 

Prelude : Bir yapıtın ana bölümüne giri� parçası. 

Rectative : Bir müzik eserinde yarı seslendirme, yarı 

konu�ma üslubu, serbestlik. 

Rubato : Ba�ımsız, yoruma ba�lı. 

Senfoni (Alm.) : 18. yy’ın ikinci yarısından sonra uygulanı� 

amacıyla sanat biçimine uygun orkestra yapıtı. 

Serializm : Dizisizlik. 

Sixtet : Altı çalgı ya da ses için müzik veya bu sayıda 

olu�mu� topluluk. 

Süit (Fran.) : 16. yy’da bir yandan halk arasında bir yandan da 

saraylarda yaygınla�maya ba�layan dans parçaları 

demeti. 

Sonat : Çalınmak için yazılmı� belli forma ba�lı yapıt. 

�an : Ses e�itimi. 

Trio (�tal.) : Üç ses ya da çalgı için yazılmı� eser. Üç sesten 

yada çalgıdan olu�an topluluk. 

Tonal : Eksene ba�lı. 

Quartet (Fran.) : Dört çalgı ya da dört ses için müzik. Dört çalgı 

ya da sesten olu�an topluluk. 
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         Seyhan/ADANA 

Telefon  (��) : 0 (322) 338 62 64 

   (GSM) : 0 (505) 374 24 85 

 

Ö�REN�M DURUMU 

2002-2005   : Yüksek Lisans; 

      Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

      Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Opera-�an Bölümü 

1998-2002   : Lisans,  

      Çukurova Üniversitesi  

      Devlet Konservatuvarı 

      Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı  Opera-�an Bölümü 

1994-1998   : Ortaokul-Lise; 

      I�ılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi          �ZM�R 

1986-1994   : �lkokul; 

  Hakimiyet-i Milliye �lkö�retim Okulu             �ZM�R 

YABANCI D�L  : �ngilizce – �yi Düzeyde  

      �talyanca – Orta Düzeyde  

�� TECRÜBES� 

2000-…   : Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne 

      Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı 

       “Sözle�meli Ö�retim Görevlisi” 

2001-2002    : Adana Polifonik Korolar Derne�i Çocuk Korosu �efli�i 

2005-…                                  : Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ar�.Gör. 


