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DENEME

Önünde oturuyordum. Yılların tecrübesini İzmir Bostanlı’da musiki 
dersleri verdiği küçük bir dükkâna sığdırmış, sadece düşlerimizde 
gördüğümüz zamanlar ve kişilerden söz ediyordu. Bana mütebessim, 
akıcı ve sakin bir ses tonuyla hitap ediyordu medeniyetimizin kadim 
şehirlerinden Halep’te doğan Sadi Hoşses. Duvarında asılı bir fotoğ-
raf; Ankara Radyosunun kuruluşundaki bütün ses ve saz arkadaşları 
zamanın penceresinden bize bakıyordu. Göçüp gidenleri bir çembere 
almıştı ve kalan birkaç kişiye bakıp umursamaz bir gülüş atıyordu. 

İnsanlar toplum içerisinde birbirlerine öylesine yabancıyken ilk kar-
şılaşmamızda o şarkıdaki gibi, kırk yıllık dost gibi hissettiren şey ney-
di? Duygudaşlık işte öyle bir hâldir, her türlü engeli ortadan kaldırır, 
temeli ezelde atılan gönül bağlarını ortaya çıkarır. Bir sanatı talim 
etmek ile bir geleneğe ait olmak arasındaki fark belki burada ortaya 
çıkar. Önden gidenle ardından gelen, böylece aynı bütünün parçası 
olduğunun farkında olur. Gitmekte olanlar konuşmazlarsa, gelenler 
tekâmül edemezler, gelmekte olanlar onları anmazsa, gidenler yâd 
edilemezler. Sanırım bu devridaim vakıasını en edebî ve veciz hâliyle 
Yahya Kemal dizeleştirmiştir:

Sönmez seher-i haşre kadar şi’ir-i kadim 
Bir meş’aledir devredilir elden ele

Bu görüşmeden bize, İzmir Radyosunda çalışıp onun gölgesinde güç-
lenen arkadaşlarımızla kaydettiği bir kaset hatıra kaldı. Şarkılarını 
okumaya başlamadan önce bir üzüntüsünü dile getiriyordu Hoşses.

“Şimdi sizlere üç şarkımı okuyacağım. ‘Yıldızlı Semâlardaki Haşmet’, 
‘Şarap Mahzende Yıllanır’ ve ‘Sabret Gönül’... Diyeceksiniz ki biz bu 
şarkıları zaten biliyoruz, niçin bir daha okuyorsun? Ne yazık ki genç 
arkadaşlarım bu şarkıları benden geçmedikleri için yanlış okuyorlar 
ve bu da beni çok üzüyor.”  

MUSİKİMİZ, EDEBİMİZ…
Noyan Özatik
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Bu sözlerini Avni Anıl ile bir sohbetinde daha da açtığını anımsıyorum. He-
nüz on beş yaşında musiki talim eden bir delikanlıyken, Kadıköy’den Suadi-
ye’ye kış kıyamet günlerde yürüdüğünü, bestekâr Lemi Atlı’nın yanına gitti-
ğini, kendisine “Efendim yeni bir şarkınız var mı? Ne olur ben okuyayım veya 
sizden bir kere dinleyeyim.” diye ricacı olduğunu, amacının hocasının nasıl 
okuduğunu görmek, şarkının bir hatırası olup olmadığını öğrenmek oldu-
ğunu söylüyordu. Oradan Fatih’e Sadettin Kaynak’ın yanına vardığını, sonra 
Selahattin Pınar’a yürüdüğünü, uyansın diye kapısında beklediğini, yeni bir 
eseri varsa kendisine talim etmesini istediğini anlatıyor. Şimdiki sanatçıların 
ise arayıp sormadıklarını, telefon açıp, sadece yeni şarkısı varsa notasını gön-
dermesini istediklerini vakarına yaraşır bir hüzünle anlatıyor. 

Ne değişmişti sanat anlayışımızda? Şimdiki icracılar daha mı ustaydı ki sadece 
notaya bakmak onlar için yeterli geliyordu? Acaba bu bir felsefi yaklaşımın 
neticesiydi de okuyucularımız eserin tamam olduktan sonra yaratıcısından 
bağımsız bir kimlik kazandığı kabulünden yola çıkarak bir tutum mu geliştiri-
yorlardı? Yoksa yaptığın şeyin ne olduğundan çok nasıl göründüğünün önem 
kazandığı bir çağda, sanatçılıklarına (!) sanatlarından fazla özen gösterdikle-
rinden mi kaynaklanıyordu bu ciddiyetsizlik? Eksik olan eğitim değildi, ileti-
şim imkânları da değildi. Bir tek eksik vardı:

Edep!

Erkân kavramıyla birlikte aslında medeniyetimizi ayakta tutan ana direkler-
den biri değil miydi edep? Belki de onu en iyi anlatacak ifade, haddini aşma-
mak olacaktı. Haddini bilmek öncelikle insanın kendisi, başkaları ve bunlar 
arasındaki ilişkilerin sınırları hakkında bir bilgi edinmek değil miydi? Bilgi-
nin, bir işin nasıl yapılacağına dair verilere dönüştüğü bu zamanda notasını 
bilip okuyabilmek, o şarkıya nüfuz etmek için yeterli miydi? Bilginin işlevinin 
böylesine sınırlandığı bir yerde edep kelimesinden türeyen edebiyatın işlevi 
ne olacaktı? Herkes bulunduğu “konformist yer(!)”de o kadar mutlu görünü-
yordu ki kimsenin kendisini başka bir âleme taşıyacak kanatlara ihtiyacı yok 
görünüyordu. Ne çok aşındırdık bizi ayakta tutan o direkleri ve ne çok boşa 
çıkardık büyüklerimizin bize dair ümitleri. Böylelikle kendimiz ve başkaları 
arasındaki sınırları yıprattık, yok saydık. 

Edep kavramı bende üç şeyi çağrıştırıyor: 

Kâinatın temelinde yatan düzeni tanımak, o bütün içerisindeki konumumu-
zu idrak etmek ve o bütünün, ahengini sürekli üretmesinde kendimizi onunla 
uyumlu hâle getirmek.

Genelin iyiliği söz konusu olduğunda benliğimizi insanlığın yegâne menfaa-
tiymişçesine başkalarına dayatmaktan uzak durmak. 
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Varoluşumuzu tesis etmek için ihtiyaç duyduğumuz unsurlar haricinde ne 
varsa, hayatımızdan söküp atmak cesaretine sahip olmak. 

Kâğıt üzerinde konuşmak kolay da olsa kabul edebiliriz ki sanatlardan söz et-
tiğimizde, bunlar çetin lokmalardır. Toplum tarafından beğenilmenin en mü-
him itici güçlerden biri olduğu güzel sanatlarda veya özgür sanatlarda bu işi 
yapanların alkış almak, ışıklarla gösterilmek, tanınmak gibi arzulara kapılma-
ları çok doğaldır. Belki de bu yüzden nefis eğitiminde görülen en büyük mey-
dan okumalar birkaç nota arasına sıkışmış vaziyettedir. Muhtemelen aynı se-
bepten, Mevlevihaneler sanat eğtimini nefis eğitimiyle birlikte verirlerdi. Bu 
çatı altında talebe olmak isteyenlere iki önemli bilgi sunulurdu ki ilki tasavvuf 
bilgisiydi. Ancak Mevlevi olmak bunun dışında bir başka bilgiyi edinmeyi de 
gerektiriyordu. Edep kelimesinin çoğulu olan adap ve erkân bilgisi. Mevlevi-
ler edep konusunda o mertebede keskindiler ki “Gönül kalsın, yol kalmasın!” 
derler, hadsizlik gördüklerinde o kişinin ayakkabılarını çevirirler, “Küstahân 
Kapısı”ndan onları dışarı çıkarırlardı. Onların musikisinde kimin nerede, ne 
zaman ne yapacağı belliydi ve bunun dışında heyecana kapılıp düzeni bozan 
kişi, isterse Neyzen Tevfik olsun kendine yer bulamazdı. 

Yukarıdaki ilkeleri zihnimde döndürüp kendime soruyorum. Musikinin edep-
le ilişkisi nedir? 

Öncelikle 90’lı yıllardan sonra şahit olduğumuz musiki hayatını düşünüyo-
rum. Radyolarımızda birer ideal tip olarak iki ana eğilim olduğunu görürdüm. 
Bunlardan birincisi yukarıda edep ve erkan konusunda ne kadar titiz oldukla-
rını anlattığım Mevlevihanelerden yetişenler veya onların talebeleridir. Mev-
lâna, Anadolu’ya geldiğinde buradaki insan malzemesini tahlil ettiğini, insan-
ların hareketli bir yapıya sahip olduklarını, musikiden ve şiirden hoşlandıkla-
rını, birlik mesajını bu araçlarla vermeyi uygun gördüğünü belirtmektedir. Bu 
birinci ekol, musikiyi nota çalmanın çok ötesinde bir anlamla kucaklar, mu-
kaddes sözlerin taşıyıcısı olarak görürlerdi. İkinci bir eğilim daha vardı ki bun-
ların kökü semai kahveleridir, gazinolardır, meyhanelerdir. Bunları tetikleyen 
daha dünyevi ve popüler nedenlerdir. Daha az kuralcıdırlar ve itiraf etmelidir 
ki daha eğlencelidirler. 

Birinciler “Niyaz Ayini”nde geçen “Bir katre iken kendimi ummane düşürdüm.” 
misali kendini bütünde yok ederler. İkinciler ise bütünden sıyrılarak kendi-
lerini daha fazla göstermek, şahsına olan talebi artırmak, belki bahşişlerden 
daha çok pay almak telaşındadır. Birinciler içinde bazıları, okudukları eserler-
de Hazreti Peygamberi yahut âlemlerin Rabb’ini düşünürler, ötekilerse sevgi-
lilerinin gözlerinden ötesini görmezler. İlk gruptakiler genellikle bir yüksek 
eğitim kurumunu bitirmiştir, içlerinde mimar, mühendis, tabip hatta bürok-
rat dahi görülürken ikinciler çok küçük yaşta saza başlamıştır. Bu küçük yaş-
ta başlanan eğitim ne yazık ki onları bir Roby Lakatos1 seviyesine taşımamış, 

1 Gelenek içerisinde yetişmiş ünlü Macar keman virtüözü. 
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birkaç makam içerisinde kısır bir musiki anlayışıyla, ezberlenmiş birtakım 
nağmelerle sınırlandırmıştır. Bu iki ekol bir arada yaşarlar ve musiki yaparlar 
ta ki bir faslın sonunda oyun havası çalınır. İkincileri o zaman bir kaynaşma 
alır ve ritimler coşar, meyanlar atılır, radyo tavrı denilen şey (boşlukları dol-
durmamak, Türk müziği ses aralıklarını değiştirmemek, nota dışına münferit 
çıkışlar yapmamak) yok olur gider. Bu iki kesimin varlığı musikimizdeki te-
mel gerilimlerden birisidir ve eskiler şikâyet ederler:

“Bir zamanlar gazinolarda radyo tavrıyla musiki yapılırken, bugün radyolarda, 
gazino tavrıyla musiki yapılıyor.”

Musikimiz bir kesimden ötürü irtica müziği olmakla, öteki kesim dolayısıyla 
meyhane müziği olmakla çokça suçlanmıştır. Ancak aramızda kalsın siyasetin 
gaileleri bu iki kesimin hiçbirinin çok da umurunda olmamıştır. Yurdumuzda 
musiki kurumsallaşırken sanat zemini daha dünyevi ilkeler etrafında yapılan-
dırılmış, bu iki kesimi Türk Sanat Müziği adı altında birleştirmiştir. 

Peki bu musiki içerisinde Sadi Hoşses’in işaret ettiği değişim neydi acaba?

İçinde bulunduğumuz dönemlerde radyolarda şöyle bir düzen kuruluydu. Sı-
navı kazanan müzisyenler bu kurumun en kıdemli sanatçılarıyla birlikte ya-
yınlara girmeye başlardı. Genç sazendeler saat on sekiz bantlarına, genç ha-
nendelerse, toplu programlara dâhil olurlardı. Buralarda kimin nerede otura-
cağı, ne kadar konuşacağı, nasıl davranacağı üzerinde konuşulmasına gerek 
olmaksızın belli olurdu. Akşam 18.00 yayınları genellikle 4 şarkıdan oluşan, 
başında veya sonunda taksim yapılan, provayla birlikte yarım saatte sona 
eren yayınlardı. Burada kurumun en kıdemli yüzlerini görürdünüz. Gündü-
zün uzun ve yorucu yayınlarından sakınılan emekliliği yaklaşmış icracılar, 
genel müdürlükte mesailerini bitirdikten sonra koşup yetişen idareciler, anla-
yacağınız kurumun en karizmatik karakterleri bu saatte bir araya gelirdi. 

Ekrem Vural, Gültekin Aydoğdu, Saim Konakçı, İsmail Akdeniz, İsmail Oytun, 
Yücel Aşan, Cahit Ünyaylar, Tarık Kip, Ferit Sıdal, Alper Sözmen, Ahmet Hati-
poğlu, Yılmaz Pakalınlar, Özgen Gürbüz, Hüseyin İleri ve Atilla Mayda birden 
size saz arkadaşı olarak hitap ederler, saz arkadaşı olarak muamele ederlerdi. 
Buna rağmen farkında olurdunuz ki onlar ortamın “hoca”larıydı, siz de onla-
rın gözetiminde bu ocağın “evlat”larıydınız. Her müzisyenin içinde kendini 
gösterme arzusu vardır. Buna rağmen, bir taksim yapılacağı zaman kimse ta-
lip olmaz, hocalar, gelişimini takip ettikleri sizi yeterli olgunlukta görürlerse, 

“Biz çok yaptık, gençleri dinleyelim.” derlerdi. Beğenirler, taltif ederler yahut 
kenara çeker tecrübelerini paylaşırlardı. Onların gölgesinde gereksiz konuş-
malar olmaz, laubaliliğe izin verilmezdi.  

Diyelim ki Türk Sanat Müziği Müdürü Ekrem Vural ile yayın saatini bekliyor-
sunuz. Ortaya musikimize veya kültürümüze dair bir mesele atar, görüşleri-
nizi sorar, sizinle tartışır ve konuya dair görüşlerini aktarırdı. “Müzikte” derdi, 

“küslük olmaz.” En sevmediğin adamla görev verilir, birlikte çalmak zorunda 
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kalırsın.” Gün gelir çantasından bir dosya çıkarır, Hamparsum notası2 hak-
kında söz vermiş olduğu notlarını elimize teslim eder, nasıl deşifre edileceğini 
Emin Dede’nin taksimleri üzerinde gösterirdi. Musikimizde kullanılan nota-
lar hakkındaki bu sohbetimizi birazdan okuyacak solist hanım kestiğinde, il-
gisini göstermek için şimdi hangi notayı kullandığımızı sorduğunda ise, Hoca 
utancından başını öne eğer, sessizce “İtalyan Notası” diye cevaplardı.  

Bu yayınlarda iki tip solist görülürdü. Yukarıdaki solist tipi genellikle o hafta 
Gültekin Aydoğdu tarafından hangi makamda fasıl programı düzenlenmişse, 
repertuvarı ne hikmetse aynı makamdan seçerdi. Yayın öncesinde yapması 
gereken hazırlığı provada tamamlamaya çalışır, tereddütlerini yardım alarak 
çözmeye gayret eder, bocalar dururdu. Sazlar liderliği ele alır, solistin icrasına 
ve yorumuna sürekli müdahale edilir, musikimizin olmazsa olmaz şartı olan 
refakat, bu icrada görülmezdi. Onlar kimsenin muhatap olmayı istemeyeceği 
sözleri işitirlerdi. İkinci bir solist tipi daha vardı ki, alışmalarını tamamlamış 
olarak stüdyoda yer alırlardı. İşine ve karşısındaki heyete karşı saygısını icra 
öncesi çalışmalarıyla ortaya koyarlar, provanın başında ne yapmak istedikle-
rini ve sazendelerden nasıl bir beklenti içinde olduklarını edep sınırları çer-
çevesinde anlatırlardı. Muhtemelen o solistin giriş sınavını yapmış olan üs-
tatlar ise yüzlerinde memnuniyet ifadesi, ceketlerinin cebinden, yanlarından 
ayırmadıkları kalemlerini çıkarırlar, notlarını alırlar, solistin iradesine teslim 
olarak refakat ederlerdi. 

İcrada en önemli sorunlar bir eserin farklı notaları veya kulakların alıştığı ver-
siyonlar arasındaki ihtilaflardan kaynaklanırdı. Musikimiz uzun bir zaman 
eserlerin notaya alınmasına uzak durmuştur. İnsan zihninin enginliğini kabul 
eden musikişinaslar, bu meslekte bir üstat olmanın şartını kimin silsilesinden 
geldiğinize ve ondan kaç eseri meşk ettiğinize bağlamıştır. Dolayısıyla musiki 
talim etmeyi talep etmek, bir ustadan nota öğrenmeği değil, bir medeniyeti 
tevarüs etmek anlamını taşımaktadır. Farklı meşk zincirlerinin birbirleriyle 
çatıştığı zamanlar olsa da genellikle en kıdemli kişinin iradesinde birleşildiği 
görülmektedir. Bu hocalar, diyelim ki kuruma 1950 yılında, henüz 25 yaşın-
dayken dâhil olan Ferit Sıdal, birçok şarkıyı taş plaktan notaya alan kişi olduğu 
için veya onunla beraber bulunan sazendelerin birçoğu şarkıların bir kısmını 
bizzat bestekârlarıyla geçtikleri için kısa sürede karar verilirdi. Onlar eserin 
özgün hâlini bildikleri notaya müdahale ederlerdi. Bestekârı hayattayken ya-
zılan notaları yanlış sanıp kendi zevkine göre değiştirmeye yeltenen bazı mü-
zisyenler gibi değil. Buna rağmen kendilerini ortaya atmazlar, müracaat edil-
mesini beklerlerdi.  

2 Günümüz nota sistemi olan “İtalyan notası”ndan daha önce kullanılan nota 
sistemlerinden biri. 
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Böyle bir düzen içerisinde musikimizden edebin daha önce belirttiğimiz üç il-
kesi hakkında ne öğrenebilirdik?

Kâinatın temelinde yatan düzeni tanımak, o bütün içerisindeki konumumu-
zu idrak etmek ve o bütünün, ahengini sürekli üretmesinde kendimizi onunla 
uyumlu hâle getirmek. Musikinin eskiler nezdinde çok yüce bir işlevi bulun-
maktaydı. Hikmet sahibi kişiler musikinin nağmelerinin göklerin dönüşün-
den alındığına inanırlarmış. Felekler insanın bugünü ve kaderi hakkında sırla-
rı barındırır, musikiyse oralardan haber taşırmış. Böylelikle musiki, kâinatın 
çeşitli âlemleri ve bütün bunların özü sayılan iç âlemimiz arasında düzenle-
yici bir işlev yüklenir, bu ikisi arasında uyumu tesis edermiş. Uyum kelimesi 
musikide özellikle iki şeyi ortaya çıkartmaktadır. Bunlardan birincisi akort, 
öteki refakattir. Akort, sazendelerin aynı notaları aynı frekansta basmalarını 
içerir. Bu müzisyenlerin kendi enstrümanlarını birbirleriyle uyumlu hâle ge-
tirmesini gerektirmektedir. Ancak bu şekilde musikiden murat edilen, zaman 
ve mekânın dışına çıkarak birbiriyle bütünleşme işlevi oraya çıkabilir. Frekans 
konusu yakın zamanlarda (tartışmalı olsa da) genel geçerli kurallara bağlan-
mıştır. Günümüzde “mansur akort” esas alınırsa her saz “la” sesini, saniyede 
440 defa titreşecek şekilde akort etmektedir. Bu şart tesis edilmezse, musiki 
yapılması söz konusu olamaz. Sazlar arasında böylesi bir akortsuzluk veya 
baskılardaki uyum sorunları, bir programın iptal edilmesi için ve icracıların 
mahcubiyeti için yeterli nedendir. Refakat ise, icrada bir kişinin liderliğini 
kabullenip onun yorumu haricinde her şeyi yok saymak, kendini onun sesle-
rinde yitirmektir. Bu olmadan yapılmaya çalışılan musiki, bizi düzene değil, 
karmaşaya götürür.  

Genel iyilik kavramı lehine benliğimizi yok saymak ise, refakatte, ortaya çı-
kacak olan şeyin, mutlak olan güzelliğin övülmesi veya müşahede edilmesi 
olduktan sonra, işlevinizin ne olduğunu önemsememek şeklinde ortaya çıkar. 
Yani ışıkların ve alkışların mutlaka şahsımızı göstermesi değil, bütünün kâ-
mil biçimde ortaya çıkması için ne gerekirse ona dönüşmek olarak algılanma-
lıdır. Bu, eserin icrası hakkındaki tutumlarla ilgilidir. Ancak bunun ötesinde 
bir de eserin inşa süreçlerinde bestekârın kendisine biçtiği görünürlük vardır. 
Saz musikisinin gelişimi, ustalık gerektiren eserlerin ortaya konması modern 
dönemin getirileridir. Peşrevlerimiz ve saz semailerimiz, genellikle ayinlerin, 
fasılların başında ve sonunda icra edilen işlevsel metinlerimizdir. Dolayısıy-
la musikimiz özünde belli “edebî metinler”in taşıyıcısı hükmündedir. Dikkat 
edilirse, gazel, kaside, şarkı gibi birçok edebî form, musikimizde de aynı isim-
lerde karşılık bulmuştur. Bestekâr şiiri alır, ezberler, kendisine verdiği hisse 
göre duygusunu, makamını ve giderini tespit ederek onu güfte hâline sokar. 
Sözleri taşıyacak nağmelerin sadeliğini veya karmaşıklığını hep şiirin sanat-
çıdan talepleri belirler. Şair ve bestekârı aynı kişiler olan (Yahya Kemal Beyat-
lı) iki şarkı, “Zil, Şal ve Gül” ile “Hafızın Kabri Olan Bahçede Bir Gül Varmış” 
eserlerine dikkat edenler sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Sözler ne kadar 
önemliyse, nağmeler kendisini o ölçüde geriye çeker. Örneğin ilahiler, tekke-
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lerde devran denilen zikir meclisleri için yazılır. İlahilerin kullandıkları usul-
ler, bu ritüellerde bulundukları sıraya göre belirlenir. Örneğin “Lâ İlahe illal-
lah” lafzında düyek kullanılırken, “Ya Hayy” veya “Allah” İsm-i Celal okunur-
ken sofyan usulü kullanılır. Ritimler, musiki cümleleri hep küçük zamanlıdır, 
basittir, akılda kalıcıdır, herkes için kolayca tekrar edilebilirdir. Bunun nedeni, 
musikinin sözlere refakat ediyor olmasından kaynaklıdır. 

Sonuncusu ise, sadeleşmedir. İnsan hayatında yeni olan şeyleri büyük bir 
coşkuyla kabullenir ve herkesin kendisinin nelere sahip olduğunu görmesini 
ister. Zamanla bu kazanımların aslında birçok kişide olduğunu idrak ederek, 
kendisini törpüleme yoluna gider. Olgunlaşır, gösterişten uzaklaşır. Bu kazanç 
sonradan kazanılan bir servetse, gösteriş merakı o kişiyi toplum nezdinde iti-
barsızlaştırır. Musikide de palazlanmaya başlayan icracılar, olgun kişiler tara-
fından şüpheyle karşılanırlar. Ekrem Vural’ı yeniden anarsak, akşam program-
ları bittiğinde Radyoevinden Aşağı Ayrancı’daki evine yürümeyi çok severdi. 
Acıdır ki, şeker hastalığı onu önce ayaklarından etmişti. Bu durumu kabullen-
miş, talebelerine parça parça Allah’a doğru gittiğini söylerdi. Bazı akşamlar bu 
yürüyüşünde, sol tarafında çeyrek adım gerisinde eşlik eder, sohbetini dinler-
dim. “İstersen Ay’a git, insanlık yolunda bir adım atmadıktan sonra, kime ne 
faydası var?” derdi. Onlar hangi nağmenin hangi masada nasıl coşturduğuna 
değil, hangi perdenin tek bir seste kimleri yek vücut ettiğine bakıyorlardı.  

Sadi Hoşses, anlatmaya devam ediyordu. Ömrünün son demlerinde ney üfle-
meye sevdalandığını anlatıyordu. Her gün bu sazla sohbet ettiğini, onu öptü-
ğünü, okşadığını anlatıyor; bu sevgiye karşılık bir ses vereceği günü beklediği-
ni ekliyordu. O hocalarımız musiki camiasına kendilerinden sonra katılan ne-
silleri öncekilere bağlayan köprülerdi. Onlar olmadan gelenekten bahis olmaz, 
musiki sadece kuru bir nota okuyuşuna dönerdi.  O hocalar belki de musikide 
edebin muhafızlarıydılar. 

Ne yazık ki o hocalar artık icralarda yoklar. Bir dostuma musikimizde neyin 
değiştiğini soruyorum. O da geçmişte başkalarının ağzına baktıklarını bugün-
se sadece kendi ağızlarına baktıklarını söylüyor. Büyükler icralar üzerinde de-
netleme mekanizmaları olarak işlev görüyorlardı. Varlıkları gereksiz tartışma-
ların, emeksiz okuyuşların, yakışıksız icraların önüne set çekiyordu. 80’li ve 
90’lı yıllar sonrasında ortaya çıkan toplumsal dönüşüm, ne yazık ki toplumsal 
denetim mekanizmalarını büyük ölçüde aşındırdı. Hızlı büyüme statünün tü-
ketim temelli olarak yeniden tanımlanmasına, göç ise kentsel mekânlarının 
kültürel ahenginin yeni bir renk almasına neden oldu. Gecekondulaşma top-
lumsallığa ilk büyük darbeyi vurdu. Bireysel ilgilerine odaklanmış, insan tipi-
nin kültür, medeniyet gibi kavramları boş görmesi ve salt maddi koşullar ara-
cılığıyla saygınlığını inşa edebilmesi, şehir hayatını gecekondulaştıran işlevler 
sundu. Böylelikle icrada referans kabul ettiğimiz hocaların birikimi, gittikleri 
devletlerde icra edecekleri millî marşın notasının yanlış olduğunu düşünerek 
düzeltmeye kalkışan cahillerin cesaretiyle yer değiştirdi. Böylelikle Sadi Hoş-
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ses’in eserlerini hatalı okuyan icracıları, onun feryatlarını işitmediler, işitti-
lerse de umursamadılar.

Ümit Yaşar’dan bahsediyoruz biraz… Dostluklarından, rekabetlerinden…

Bugünden geçmişe bakıyorum da fırsat varken o büyüklerle daha çok zaman 
geçirmeliymiş. 

Sadi Hoşses bugün nerede? 

Musikimizde düzenin güvencesi, edebin koruyucusu hocalar neredeler?

Ben neredeyim?

Sen neredesin?


