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Fazlı ARSLAN* 

 

ÖZET 

Hasan Âli Yücel (ö.1961), Mevlevi bir ailede, Mevlevilik terbiyesi ile 
yetişmiştir. Küçük yaşlarda aldığı bu eğitim,  yaşamı boyunca, tüm hayatında 
etkili olacaktır. O, hem Osmanlı’nın son dönemini, hem Cumhuriyet Dönemi’ni 

ve sonraki yılları tecrübe etmiştir. Eğitimci, fikir adamı, şair ve devlet adamı 
olan Hasan Âli Yücel, 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikalarına da büyük ölçüde 
yön vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, Maarif ve Ahlak Şurasını 
toplamak, Tercüme Kongresi yapmak, Felsefe Terimleri Komisyonu kurmak, 
Köy Enstitüleri, Ankara Devlet Konservatuvarı açmak gibi birçok ilklere imza 
atmıştır. Yayın faaliyetlerine de büyük önem vermiş, bakanlığı döneminde 
dünya klasiklerinin birçoğu ve İslam Ansiklopedisi tercüme edilmiş, İnönü ve 

Sanat Ansiklopedileri, İlköğretim, Güzel Sanatlar, Tercüme, Tarih Belgeleri, Köy 
Enstitüleri, Kültür Bakanlığı Dergileri çıkarılmıştır. Hasan Âli Yücel, mûsikî 
sahasında da fikirler ileri sürmüş, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
tartışmalara girmiştir. Türk mûsikîsi penceresinden bakıldığında, “millî mûsikî” 
tartışmalarında Hasan Âli Yücel nerede durmaktadır? Necip Asım’ın ilk kez dile 
getirdiği ve Ziya Gökalp’in sistemleştirerek sürdürdüğü “millî mûsikî” 
tartışmalarında Hasan Âli Yücel’in yeri nedir ve o fikirlere katkısı ne olmuştur? 
Bu makalede Hasan Âli Yücel’in kısa biyografisinin ardından mûsikî dünyasına 
girilecek ve yukarıda andığımız soruların yanıtları aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Âli Yücel, millî mûsikî, kültür, sanat, eğitim 

 

HASAN ĀLİ YUCEL'S MUSICAL LIFE, HIS OPINIONS ON TURKISH 

MUSIC AND HIS ROLE IN THE DISCUSSIONS ON „NATIONAL MUSIC‟ 

ABSTRACT 

Hasan Āli Yucel (d. 1961) was born in a Mawlawī family and was grown 
up in a culture of Mawlawiya. The education he had at his young age has 
influenced him throughout his whole life. Hasan Āli Yucel, who lived in the late 
Ottoman period and the early period of Turkish Republic, had a great role in the 
cultural policies of the new state. He has served as the Ministry of Education 
between 1938-1946.  During his work at the Ministry of Education, Hasan Āli 
Yucel has introduced many innovations and also began to debate about the 
actual problems at the field of music. If you view him from the standpoint of 
traditional Turkish music, following questions emerges: What was the position 
of Hasan Āli Yucel about the "national music"? What is the contribution of 
Hasan Āli Yucel to the discussion about the concept of the "national music", the 

question of which was set by Necip Asım, and systematized by Ziya Gokalp and 
how close the position of Hasan Āli Yucel was to these concepts? This article 
focuses on his brief biography and his musical world while searching answers 
for the questions posed above. 

Key Words: Hasan Āli Yucel, national music, culture, education, art. 
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Giriş- Hasan Âli Yücel’in Kısa Yaşam Öyküsü 

ÇalıĢmanın devam eden bölümlerine temel olması düĢüncesiyle Hasan Âli‟nin yaĢam öyküsüne 

kısaca değinmekte yarar var: 17 Aralık 1897 yılında Ġstanbul‟da doğan Hasan Âli, 1901‟de Laleli‟deki 

Yolgeçen Mektebine girer. Ardından Topkapı‟daki TaĢmektepe, dokuz yaĢında iken okul değiĢtirerek 

YusufpaĢa‟daki Mekteb-i Osmanîye devam eder. 1911‟de bu okuldan mezun olur. 1912‟de Vefa Ġdadisine 

kaydolur. 1915‟te lise son sınıfta askere çağırılır. Pendik‟te bulunan kıtasına yedek subay olarak teslim olur. 

Bir Alman subayının Türkleri hakir gören konuĢmasına dayanamayıp komutanına itiraz eder. 1918‟de terhis 

edilir. 1919 yılında Hukuk Fakültesine kaydolur ve bir hocası ile yaptığı tartıĢmanın ardından buradan 

ayrılarak Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümüne kaydolur. Aynı zamanda öğretmen olabilmek için 

Darülmuallimin-i Âliyye (Yüksek Öğretmen Okulu) öğrencisi olur. Küçük yaĢlarda yazmaya baĢlar. Ġlk 

yazısı 17 Ekim 1913 tarihinde Mektepli Dergisi‟nde yayımlanır. Öğrenimi sırasında İfham gazetesinde yazar, 

Türk Sesi gazetesinin kurucuları arasına katılır, orada Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar ile tanıĢır. 

1921‟de Felsefe Bölümünden mezun olur. 1921‟de Ġzmir Erkek Muallim Mektebine öğretmen atanır. 1924‟te 

Kuleli Askeri Lisesi Edebiyat öğretmenliği, Ġstanbul Erkek Lisesinde Felsefe öğretmenliği yapar. 1924‟te 

müfettiĢ olur. 1932‟de Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü, 1933‟te Orta Tedrisat Umum Müdürü, 1938‟de Maarif 

Vekili olur. 7 yıl 7 ay süren Milli Eğitim Bakanlığı görevinden 5 Ağustos 1946 tarihinde istifa eder. Yayın 

hayatına devam eder, gazetecilik ve köĢe yazarlığı yapar. 1960‟lı yıllarda ĠĢ Bankası Kültür Yayınlarında 

çeĢitli kitap dizileri çıkarır. 26 ġubat 1961‟de vefat eder.
 
(Yücel 1998: 43,76, 103; Çağlar 1937: 5; Uluköse 

2008: 14-32; Boybeyi, 1998: 152-154; Çıkar 1997: 13-71). 

İlk Mûsikî Okulu: Ailesi ve Yenikapı Mevlevihanesi 

Hasan Âli‟nin çocukluk ve ilk gençlik yılları Mevlâna atmosferi içinde geçmiĢtir (Ġlaydın 1961: 

24). Zevk-i seliminin oluĢtuğu aile ortamına ve yetiĢtiği çevreye bir göz attığımızda orada dönemin meĢhur 

mûsikîĢinasları olan babası Neyzen Ali Rıza ve amcası Udi Ġzzet Beyleri görmekteyiz (Özalp 1993: 13; 

Öztuna 1990: 504) Hasan Âli‟nin kendi ifadesiyle, “son derece ölçülü bir hayat ve zevk standardına sahip” 

Posta Telgraf Nezareti görevinde bulunan babası, mûsikî ile de ilgilenirdi, ney çalardı. Ali Rıza Bey, ustası 

Mevlevi Hakkı Dedeyle Ġstanbul‟un çeĢitli semtlerine beraberce gidip ney meĢkederlerdi. Hasan Âli, meĢk 

fasılalarında içilen kahveden çaydan, yazın Ģerbet, dondurma, ayrandan bahseder (aktaran Uluköse 2008: 22). 

Aynı zamanda bir Mevlevi derviĢi olan Ali Rıza Bey dergâhlarda neyzenlik yapar, dinî ve din dıĢı eserler 

besteler (Öztuna 1990a: 52-53; Çıkar 1997: 17). Hasan Âli‟nin anneannesi AyĢe Hanım da CerrahpaĢa 

Basmakçı Tekkesine bağlıdır. Kadirî derviĢidir ve son derece kültürlü bir hanımefendidir. Hasan Âli ile tarihi 

olayları tartıĢır. Ona Kur‟an okutturur ve Ģarkı söyletir (Yücel 1998: 32-33). Hasan Âli‟nin ikinci bir 

anneannesi de -kendisi böyle diyor- Etiyopya‟dan köle olarak Ġstanbul‟a gelen GülĢen Bacı‟dır. GülĢen 

Bacı‟nın kocası Hasan Dede çok iyi bir müezzindir. Yenikapı Mevlevihanesi kudümzenlerinden olan Hasan 

Dede Arapçayı iyi bilir, naat ve ayin okur (Yücel 1998: 22). Hasan Âli, mûsikî yaĢamında derin izler bırakan 

Hasan Dede‟yi Ģöyle anlatır: 

Bana ilk naat-ı Mevlana‟yı meĢkeden, beni namazda müezzinliğe, tekkenin minaresinde 

ezan okumaya alıĢtıran Hasan Dede olmuĢtur. Hele yaz sabahları tekkenin yüksek minaresinin 

Ģerefesinden Essalât verdiğim zaman, sesimin geri gelen “Allahu ekber”lerini dinlerken nasıl 

vecde gelir, nasıl kendimi kaybeder gibi olurdum, anlatamam. Ġlk subh‟un yüce duygular 

tecrübesini bu minarenin Ģerefesinde yapmıĢımdır…Ben sahici Müslümanlığı Hasan Dede ve 

GülĢen Bacı‟nın evinde bağrıma sindirmiĢimdir (Yücel 1998: 23-24). 

Hasan Âli, kültürlü bir ailede, mûsikî kültürünü özümseyerek büyür. Ailesi ile Yenikapı 

Mevlevihanesini sık sık ziyaret eder. Mevlevihanenin Ģeyhi olan Mehmed Celaleddin Dede (ö. 1907) din ve 

hayat ile ilgili iĢlerinde ailenin baĢdanıĢmanı gibidir (Çıkar 1997: 18). ġeyh Efendi, Hasan Âli‟ye, çok 

istediği için bir sikke yaptırmıĢ ve onun tekkedeki ayinlere katılmasına izin vermiĢtir. Mevlevihanedeki 

ayinler, Hasan Âli‟nin mûsikî yeteneğinin daha ilk çocukluk yaĢlarında ortaya çıkmasında ve geliĢmesinde 

büyük ölçüde etkili olmuĢtur (Çıkar 1997: 20). Celaleddin Dede tarafından yönetilen bu tekkenin atmosferini 

Hasan Âli sevmiĢ ve benimsemiĢtir. O mekân için Hasan Âli, “Ġnsanları kibar, bahçesi ve avluları büyük; 

herkesin hareketleri ölçülü ve sakin…içinde çocuğun ve erginin rahat nefes alabileceği bir yerdi” der (Yücel 

1998: 55). Celaleddin Dede ona yakın ilgi gösterir ve bizzat evlerine misafir olarak geldiğinde Hasan Âli‟yi 
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yanına çağırır ona mûsikî bilgisi verir, yazı yazdırırdı (Uluköse 2008: 18). Sayar‟ın ifadesiyle (2002: 45) 

“Yenikapı Mevlevihanesinde zevk-i selimini inĢa etmiĢ, Ģairlik ve bestakârlığının ilk tohumları burada 

çiçeklenmiĢtir.” 

Kızı ile yapılan bir ropörtajdan Hasan Âli‟nin Zekâi Dede‟nin oğlu Ahmed Irsoy‟dan da usûl 

meĢkettiği nakledilir (Sayar 2002: 45). 

Mûsikî Kabiliyeti 

Hasan Âli, sesinin güzelliği ile hep dikkat çekmiĢtir. Birkaç örnek verelim: Yolgeçen Mektebinden 

TaĢmektepe nakledilince ilk gün babasıyla mektebe varır varmaz, hoca rahle üzerinde duran Kur‟an-ı 

Kerim‟den bir yer göstererek Hasan Âli‟den okumasını ister. Devamını Hasan Âli Ģöyle anlatır: “Eûzu-

besmeleyi çekip gürül gürül okumaya baĢladım. Sesim güzeldi. Mekke hafızı gibi okuyordum. Her tarafı 

pencereli, kalın demir parmaklıklı bu geniĢ dershanede çıt yoktu” (Yücel 1998: 76). Mevlevihanede ve 

ailesinde aldığı mûsikî sevgisi okulda da onunla beraber olacaktır: ġöyle ki; dokuz yaĢındayken Topkapı 

Semti‟ndeki TaĢmektepten daha iyi bir eğitim alması için Mekteb-i Osmanîye gönderilir. Okulda en çok 

mûsikî dersini sevmekte ve Ģarkı söyleme yeteneği ile dikkat çekmektedir. Hatta Kur‟an hocası onun güzel 

sesinden istifade eder, sık sık camiye ezan okumaya gönderir ve derslerde Kur‟an okutur. Mûsikî öğretmeni 

de babasına haber göndererek Hasan Âli‟nin mûsikî eğitimi ile ilgilenmesini ister. (Yücel 1998: 106-112) 

Mûsikî kabiliyetine okul yıllarından bir örnek de Ģöyledir: Hasan Âli Mekteb-i Osmani‟de derse udla gelen 

bir hocasından bahseder. Ġlk meĢkettikleri Ģarkı Ģudur: 

 

Sabâ taraf-ı vefadan peyam yok mu?  

O yâr-i bî vefadan selam yok mu?
1
 

Hasan Âli meĢkin çok zahmetli, sabır isteyen bir iĢ olduğunu ve Ģarkının ilk mısraının yüzlerce kez 

söyletildiğini belirtir. En iyi bildiği bu Ģarkıyı bir gün yine meĢk ederlerken okuma bittikten sonra Hasan Âli 

mırıldanmaya devam eder. Hocası Ģarkıyı okumasını ister ve Hasan Âli okur. Hocasının takdirini kazanır. 

Hocası bunun üzerine Ģarkının bestelendiği makam olan rast hakkında bilgi verir ve rastın makamların esası 

olduğunu ifade eder. Babasına da haber göndererek çocuğun mûsikî yeteneği ile alakadar olmasını ister. 

Hasan Âli devamla Ģöyle der: “Fakat nedense ne babam ne kendim bu tarafa çok meyil göstermedik. Aksi 

olsaydı Ģimdi radyoda iki şarkım dolayısıyla adım söylenmekle kalmazdı; Münir Nurettin‟e rakip olurdum. 

Galiba fena da olmazdı!..” (Yücel 1998: 111-112). 

Hasan Âli, annesinden hatıralar naklederken annesinin de dinlediği, bildiği Ģarkıların sözlerini 

aktarır (Yücel 1998: 144). 

Tanpınar, (1961: 17) Yüksek Muallim Mektebinde tanıdığı Hasan Âli‟nin mûsikî yönünü Ģöyle 

anlatır:  

Sesinin güzelliği, konuĢmasının rahatlığıyla küçük topluluğumuzda söz daima sonuna 

doğru kendisinin olurdu. KonuĢması bittiği zaman musikisi baĢlardı. Eski musikimizi ne derecede 

bilirdi bunu tayin edemem. Fakat birkaç dededen Mevlevi bu Ġstanbul çocuğunun sesinde, bu 

musiki ve onun beslediği yerli hassasiyet, erimiĢ, akmaya hazır bir altın gibi daima mevcuttu. 

ġiirde olduğu gibi musikide de ĢaĢılacak bir icat daha doğrusu benimseme kabiliyeti vardı. Daha 

talebeliğimiz zamanında bir Ģarkısı Ġstanbul‟un günlük hayatına girmiĢti. Bu Ģarkının baĢladığı 

“Sen bezmimize geldiğin akĢam neler olmaz” mısraını hepimiz kendisi için tekrar edebilirdik.  

Öztuna (1990b: 504) Yücel‟in bu suznak Ģarkısını andıktan sonra “Bu kadar düzgün Ģarkı 

besteleyen bir müzisyenin baĢka parçaları da olacağı muhakkaksa da bunlar bilinmiyor” diyor.  

Hasan Âli, yakın çevresine de Ģarkı söylemiĢ ve özellikle çocuklarını bu yönden etkilemiĢtir. Kızı 

Canan Eronat, mûsikîyi babasının sesinden sevdiğini ifade eder ve bu hususta Ģöyle der: “Bazen bu 

                                                 
1 Hafız Hüsnü Efendi‟nin rast Ģarkısı. 1858 Üsküdar doğumlu H. H. Efendi, Enderun‟da yetiĢmiĢ, Hırka-i Saadet Dairesi 

müezzinliği, Enderûn‟da Kur‟an-ı Kerim hocalığı yapmıĢ bir musikiĢinastır. 1919 yılında ölmüĢtür (Ġnal 1958: 187). 
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toplantılar müzikli olurdu. ġarkılara babam da katılırdı. Evde fırsat buldukça Ģarkı söylerdi. Onun çok güzel 

bir sesi olduğunu bilmem biliyor muydunuz? Usûl bilir, müzikten adamakıllı anlardı. Ömrümde duyduğum 

ilk güzel ses. Ben müziği babamın sesiyle sevdim…onun güzelliklerini paylaĢmamızı, müzik dinlememizi 

unutamıyorum. ġarkı söylemelerimizi çok özlüyorum” (Eronat 1993: 17). 

ġiir ve mûsikînin onun yaĢamına girmesinde, ailesinin ve Mevleviliğin önemli katkısı aĢikârdır. 

Çocuk yaĢtan itibaren ailesinden ve Mevlevihane‟den benliğine aldığı ses, onda sağlam bir zevk yaratmıĢtır. 

YaĢamının ileriki dönemlerinde de küçük yaĢta benimsediği yaĢam tarzına iliĢkin ögeler hep olagelmiĢtir. 

Besteleri ve Bestelenen Şiirleri 

Hasan Âli‟nin, bestesi kendisine ait, tespit edilen tek eseri vardır. Birçok Ģiiri de baĢkaları 

tarafından bestelenmiĢtir. Kendisine ait olan tek beste, suznak makamındaki Ģu eserdir. 

Sen bezmimize geldiğin akĢam neler olmaz, 

AĢkın beni sermest ediyorken keder olmaz. 

Ölsem de senin uğruna canım heder olmaz, 

Sen bezmimize geldiğin akĢam neler olmaz?
2
 

Özalp (1993: 14) bu Ģarkı dıĢında yedi adet Ģiirinin de değiĢik mûsikîĢinaslar tarafından 

bestelendiğini belirtir, güfteleri ve bestekârları zikreder.  

Bakanlığı Dönemindeki İlmî-Kültürel Çalışmalar ve Mûsikîye İlişkin Yaptıkları 

Hasan Âli Yücel‟in, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde unutulmaz çalıĢmalara imza atılmıĢtır: 

Maarif ve Ahlak ġurası toplanmıĢ, Tercüme Kongresi yapılmıĢ, Felsefe Terimleri Komisyonu kurulmuĢ, Köy 

Enstitüleri açılmıĢ, Dünya klasiklerinin birçoğu Türkçe‟ye tercüme edilmiĢ, Ankara Devlet Konservatuvarı 

açılmıĢtır. İslam Ansiklopedisi tercüme edilmiĢ, İnönü ve Sanat Ansiklopedileri yayımlanmıĢtır. İlköğretim, 

Güzel Sanatlar, Tercüme, Tarih Belgeleri, Köy Enstitüleri, Kültür Bakanlığı Dergileri çıkarılmıĢtır. (Ġğdemir 

1961: 12; BaĢaran 2009: 57-58; Uluköse 2008: 88) Cevat Dursunoğlu (1961: 9) onun bu çalıĢmaları için, 

“Milli Eğitim tarihimizde onu Ģeref sayfasına yazdıracak olan baĢarılar” ifadesini kullanır.  

Türkiye‟de mûsikî, tiyatro, opera ve bale kültürünü geliĢtirmek ve bu alanda yetenekli öğrencileri 

yetiĢtirmek için açılacak olan Devlet Konservatuvarının kuruluĢ yasası Hasan Âli Yücel‟in bakanlığı 

döneminde, onun öncülüğünde 20 Mayıs 1940 tarihinde çıkarılır. (Gökyay 1941: 54) Aynı yıl Ankara‟da eski 

Muallim Mektebi‟nin sahası üzerine inĢa edilen Ankara Devlet Konservatuarı açılır. (Çıkar 1997: 94-95) 

Bundan önce kurulan ilk resmi kurum Atatürk‟ün öncülüğünde 1924 yılında Ankara Cebeci‟de açılan Mûsikî 

Muallim Mektebi idi. Bunu izleyen yıllarda devletin mûsiki sahasındaki reformlarının geliĢerek devam 

ettirilmesi için Hasan Âli Yücel bir konservatuvar açmayı amaçlamıĢtır. Kurulan bu konservatuvar mûsikî ve 

temsil olarak iki ana bölümden oluĢur (Gökyay 1941: 54) ĠĢte Hasan Âli Yücel‟in Türk mûsikîsi veya millî 

mûsikî konusundaki fikirlerini, Konservatuvar yasası çıkarılırken TBMM‟de yapılan tartıĢmalarda derli toplu 

görme imkânına sahibiz. 

Bir Tartışmanın Özeti ve Hasan Âli Yücel’in Türk Mûsikîsine Bakışı 

                                                 
2 Buraya Behçet Kemal Çağlar‟ın naklettiği dörtlüğü aldık (Çağlar 1937: 77). Özalp, (1993: 14)  son mısraı “Sen saçlarını 

ördüğün zaman neler olmaz” Ģeklinde veriyor ve son satırdaki “ördüğün” kelimesinin bazen “öptüğün” Ģeklinde de 

söylendiğini belirtiyor. TRT repertuarında ise eserin son mısraı “Sen saçlarını çözdüğün akĢam seher olmaz.” Ģeklindedir. 

Kendisiyle yaptığımız görüĢmede Hasan Âli Yücel‟in kızı Canan Eronat bestesi kendine ait iki eserinden birisi de 

“Gözlerinden içti gönlüm neĢeyi” adlı Ģarkı olduğunu ve bu Ģarkıyı annesi için bestelediğini söylemiĢtir. Çağlar, 

kitabında Üç ġarkı baĢlığı altında, “Ġlham arayan gözlere bir pembe Ģafaksın”, “Sen bezmimize geldiğin akĢam seher 

olmaz” ve “Gözlerimden içti gönlüm neĢ‟eyi mısraları” ile baĢlayan Ģiirleri yazmıĢtır. Hasan Âli Yücel‟in kendisi 

“Radyo‟da iki Ģarkısı dolayısıyla adının anıldığını” ifade ediyordu. Bu durumda kızının söylediğinin doğru olma 

ihtimalini göz ardı etmemek gerekir veya Hasan Âli‟nin kastettiği baĢkaları tarafından bestelenmiĢ diğer bir Ģiiri olabilir. 

Nitekim sonraki yıllarda baĢka besteciler Yücel‟in birçok Ģiirini bestelemiĢlerdir. Yılmaz Karakoyunlu da (1999: 265) 

Hasan Âli Yücl‟in tek bestesinden söz eder ve onun notasını koyar.  
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13 ve 15 Mayıs 1940 tarihlerinde yapılan Devlet Konservatuvarı Kanunu görüĢmelerinde özellikle 

Osman ġevki Uludağ, Ali Süha DelilbaĢı, Süreyya Örgeevren, Saim Ali Dilemre ve Hasan Âli Yücel önemli 

konuĢmalar yapmıĢlardır (Yıldızeli 2009: 68). Daha sonra Konservatuvarın diploma töreninde Hasan Âli 

Yücel, bu kanun görüĢülürken yapılan tartıĢmaları “esaslı” tartıĢmalar olarak nitelendirecektir (Gökyay 1941: 

53). TartıĢmanın hangi noktalarda döndüğünü görebilmek için evvela Hasan Âli Yücel‟den önce söz alan 

milletvekillerinden özellikle Osman ġevki Uludağ‟ın görüĢlerinden alıntılar yapalım:  

Uludağ ve arkadaĢlarının söylediklerine bakılırsa tartıĢma “millî mûsikî” kavramı ekseninde 

sürüyor. Ġlgili kanun maddesinde “millî mûsikî” tabirinin olmaması eleĢtiriliyor. Az önce bahsi geçen 

diploma töreninde Hasan Âli Yücel “konservatuvarın ismi üzerinde tereddütler yaĢandığını” hatırlatırken bu 

hususa iĢaret ediyor aslında. Uludağ ve arkadaĢları “millî” olarak tanımladıkları mûsikînin öneminden söz 

ederler. Bu mûsikî neden önemliydi? Bazı vekillerde “biz”e ait olan mûsikîye düĢmanlık edileceği ve onun 

ortadan kaldırılacağı yönünde bir düĢünce hâkimdir. Bu sebeple Türk mûsikîsini -burada kastedilen 1926‟dan 

itibaren eğitim öğretim kurumlarından kaldırılan, Osmanlı‟dan tevarüs edilen, az sonra göreceğimiz gibi 

çeĢitli adlarla anılan Türk klasik mûsikîsidir- “savunma” yoluna giderler. Örneklerle, delillerle millî 

mûsikînin önemine değinirler: ġöyle ki Türkiye‟de yaĢayan azınlık bestecilerin dahi kendi ibadethanelerinde 

Türk mûsikî üstadlarının eserlerini kullandıklarını belirtirler. Uludağ, Anadolu halk şarkıları ve işlenmiş 

sanat mûsikîsi adını verdiği Ģarkıların yekûnuna dikkat çeker. Türk mûsikîsinin komĢulara olan tesirlerinden 

söz eder. Bunları dile getirirken aslında Uludağ ve arkadaĢları, mazisi 19. yüzyılın son çeyreğine uzanan 

“Türk mûsikîsinin Arap, Bizans ve Acem kırması melez bir mûsikî olduğu ve bu sebeple Türk milletine ait 

olamayacağı” fikrine karĢı mücadele etmektedirler. Uludağ, Türk mûsikîsinin Arap ve Fars‟ın tesirinde 

kalmasının doğal olduğunu ancak “Türk bir almıĢsa üç vermiĢtir” diyerek Türk mûsikîsinin onlardan daha 

zengin olduğunu vurgular. Yapılan bu giriĢimlerin tamamen Türk mûsikîsini dıĢlamaya dönük çalıĢmalar 

olduğunu vurgulayan Uludağ “bu kadar zengin olan Türk musikisini bertaraf edip onun üzerine bütün Avrupa 

musikisi ikame edilemez.” diyerek kanundaki “millî mûsikî” ibaresinin olmamasını eleĢtiriyor. Ayrıca Batı 

mûsikîsinin teknik ve riyaziyesinin ancak Türk mûsikîsini ıslah için alınabileceğini yoksa Avrupa‟dan hiçbir 

zaman nağme alınamayacağını söyler (Eronat 1999: 147-149).  

Bilindiği gibi 1926‟dan baĢlayarak Türk mûsikîsi, eğitim öğretim kurumlarından kaldırılmıĢtı. 19. 

yüzyılın sonlarından baĢlayan ve Cumhuriyetle devam eden mûsikî politikası, Batı tekniği ile türküleri 

armonize ederek yeniden ihya etmek, çoksesli yeni millî bir mûsikî yaratmaktı. (Gökalp 1990: 139-140; Tura 

1988: 40; Arslan 2009a: 35-58) Bu düĢünce ile Osmanlı‟dan intikal eden mûsikî kaldırılmıĢtı. Geleneksel 

olan mûsikînin büyük bir bölümü bütünüyle yok sayılarak halk ezgileri ile tamamen yeni bir mûsikî 

yaratılacaktı. ĠĢte Uludağ ve aynı fikirdeki arkadaĢlarının yegâne çabası yeni kurulacak olan konservatuara 

Türk mûsikîsi öğretimini koydurmaktır. Kanunun bu yönde ıslahı için çalıĢan milletvekillerinin de 

konuĢmalarına bakıldığı zaman konservatuarda Türk mûsikîsi eğitiminin yapılmayacağına kesin olarak 

inananlar var.  

Uludağ o güne kadarki mûsikî eğitim politikasını da eleĢtirerek “millî karakter”in Ankara Mûsikî 

Muallim Mektebinde de olmadığını vurgular. Dönemin müzik adamlarının halk mûsikîsi eserlerini armonize 

ederek bunları Avrupakâri terennüm etmelerinin de doğru bir yol olmadığını ifade eder ve fikrini, Ġsviçreli 

ġarler‟in “ahenk ve polifoni bakımından Türk mûsikîsi ile Avrupanınkini mezcetmenin imkânsız olduğu” 

görüĢü ile destekler. Bütün bu yapılanların akıntıya kürek çekmek olduğunu belirtir ve der ki: “Bir müessese 

ki orada Türk musikisinin tarihi ve nazariyatı okunmaz, bir müessese ki orada Türklerin asırlardan beri 

üzerinde çalıĢtığı musikinin ana hatları dahi olsun malumatı verilmezse o müessese opera değil bir marĢ bile 

yapamaz” (Eronat 1999: 150). Sonunda; “Türk musikisinin nazariyat ve tarihinin dahi yer almadığı bu 

müessesenin Türk musikisi kültürüne hizmet edeceğine ve memlekette musiki terbiyesinin arzu edildiği 

Ģekilde ıslah edileceğine emniyetim yoktur” diyerek konuĢmasını bitirir. Uludağ‟ın bu ve diğer ifadeleri, 

dönemin hâkim siyasi anlayıĢının Türk mûsikîsine bakıĢını açıkça ortaya koymaktadır.  

Hasan Âli Yücel‟in, söylediklerine karĢı çıkanlardan biri de Antalya milletvekili Rasih Kaplan‟dır. 

Kaplan, bir yanlıĢtan kurtulurken baĢka bir yanlıĢa saplanıldığını ifade eder. Ona göre Türk edebiyatı ve Türk 

musikisi dün Acem ve Arap siyasilerinin mağduru olmuĢtu bugün de Frenk mukallidliğine kurban gidiyor: 

“Oysa bir millet kendi edebiyatını da musikisini de kendisi yapmalı, kendi nağmelerini terennüm etmelidir. 

Musikide de her sahada olduğu gibi daha müterakki olan tekniği almalıyız. Fakat his alınmaz. Musiki histir, 
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ilim değildir.” Burada Rasih Kaplan dil ve mûsikî iliĢkisine değinir ve Batı mûsikîsi tekniği Türk‟ün 

nağmesine tatbik edildiğinde ses düĢmelerinin meydana geleceğini ve dilimizin Türkçe‟den baĢka bir Ģekle 

gireceğini belirtir. Hasan Âli Yücel‟in “Mısır‟ı açarlar, dinlerler veya kendileri çiftetelli çalarlar” sözüne 

Kaplan karĢı çıkar ve kendi mûsikîmizi dıĢarıdan değil, kendi radyomuzdan dinlemek, kendi eğitimimizde 

görmek istiyoruz, der (Eronat 1999: 164).  

Konservatuar Kanunu görüĢmelerinde yapılan tartıĢmalarda, bu kanunda “millî” kelimesinin 

bulunmasını, baĢka bir ifadeyle en azından Türk ve Batı mûsikîsinin aynı oranda öğretilmesini isteyenler 

“tutucu” olarak vasıflandırılır. (Çıkar 1997: 95) Oysa talep çok nettir. Uludağ ve onun gibi düĢünenlerin 

önerileri, Konservatuvarın Türk ve Garp mûsikîsi olmak üzere iki bölüme ayrılması, Türk mûsikîsi 

eğitiminin de verilmesidir. 

Hasan Âli Yücel’in Cevapları, Tepkiler, Değerlendirmeler 

Uludağ ve arkadaĢlarının özetle verdiğimiz yukarıdaki düĢüncelerine Hasan Âli Yücel hangi 

cevapları vermiĢtir? O, Konservatuarın adında “millî” olmadığı için gayrı millî sayılamayacağını vurgular ve 

böyle bir ayırıma gerek olmadığı savunur. Bu hususu Ģöyle açıklar Hasan Âli Yücel:  

Biz bir Ģeyin millî olmasını, bu sıfatın üstüne yazılmasıyla anlamıyoruz. Güzel Sanatlar 

Akademisi var. Elbette orada yapılan resimlerin ve ressamların bizim ruhumuza uyan bizim 

renklerimizi, bizim ıĢıklarımızı ifade etmesini istiyoruz. Bunu göstermek için Güzel Sanatlar Millî 

Akademisi mi demek lazımdır? Ġstanbul Üniversitesi bir millî müessesedir. Bunun tevsikına mı 

ihtiyaç vardır? Ġstanbul millî üniversitesi mi demek lazımdır?...Millî telefon, millî otomobil nasıl 

demiyorsak öylece konservatuvar da öyle demiyoruz…Millî tabirini burada tekrar etmedik diye 

gayr-i millî bir iĢ yaptığımız zehabına düĢmek bize bühtan olur (Eronat 1999: 157). 

Biz Türk‟üz; yalnız musikimiz değil her Ģeyimiz millîdir. Çünkü millîyiz ve tepeden 

tırnağa kadar bu cemiyetin insanı bu tarihin insanı ve millî istikbalin insanıyız...Onun için 

Tanzimat‟ın düĢtüğü hataya biz asla düĢmeyeceğiz. Türk konservatuvarı, Garp konservatuvarı, 

bizde böyle ikilik olamaz. Bizde her Ģey birdir ve ancak o zaman millîdir. Çift millî olamaz. 

Bilesiniz biz böyle düĢünüyoruz” (Eronat 1999: 172-173). 

Hasan Âli Yücel‟e karĢı çıkanlardan Muhittin Baha Pars, onun bu ifadelerinin aydınlatıcı 

olmadığını belirterek çok net bir soru soruyor: “Çocukluğundan beri millî musikiyi anlamayan bir gencin, bu 

mektebi bitirdikten sonra bir Fransız, bir Ġngiliz, bir Alman musikiĢinasından farkı olacak mıdır, olmayacak 

mıdır? Yani bu program bir Türk gencini, bir Türk genci olarak millî mûsikîmizin ruhunu anlayarak 

yetiĢtirebilecek midir? Teknik itibarı ile değil fakat ruh itibarile” (Eronat 1999: 197-198). Konservatuvarda 

Türk ve Batı mûsikîsi eğitiminin birlikte verilmesini isteyenlerin gerekçeleri Pars‟ın bu sözlerinde ifadesini 

buluyordu. Bu talebin gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmeyeceğinin cevabı Hasan Âli Yücel‟in ifadelerinde net 

olarak bulunmamaktadır. O “Türk konservatuvarı Garp konservatuvarı diye bir ikilik olmaz” derken Musa 

Süreyya‟nın sözlerini tekrar ediyordu (Tanrıkorur 1997) ancak bu konservatuvarın hangi tür eğitim 

vereceğine dair sözlerinde bir açıklık yok. Bunun yanında konservatuvar kuruluĢunda görevlendirilen 

hocalar Paul Hindemith, Ernst Praetorius, Prof. Carl Ebert isimleri (Çıkar 1997: 95) yeni programın ve 

müfredatın nasıl olacağını göstermekteydi. Hem Ankara hem Ġstanbul Konservatuvarlarında programın 

tamamen Batı mûsikîne yönelik olduğunu yıllar sonra Uludağ yine yazacak ve eleĢtirilerine devam edecektir 

(Yıldızeli: 2009: 189). Birbiriyle temelde farklı iki mûsikî türünden birinin tamamen dıĢlanması öteki 

mûsikînin ölmesini istemek ile eĢ değerdi. Devletin politikası buydu ve Hasan Âli Yücel bu politikayı 

konservatuar sahasında da yürütmek istiyordu. 

GörüĢmelerde kanun aleyhinde konuĢmalara cevap veren Hasan Âli Yücel‟in mûsikî fikirlerinden 

bazı iktibaslar yaparak onun düĢüncelerini etraflıca görme imkânını elde edelim: 

Hasan Âli Yücel, Batılı eğitimi medeni olmanın Ģartı olarak kabul ediyor ve hem Türklüğü 

koruyacaklarını hem de medeni olacaklarını vurguluyordu. “Medeni olmak Türk olmaya mani değildir” 

diyordu (Eronat 1999: 172). Hasan Âli Yücel‟e göre ilim ve sanatta her zaman en ileri tekniği kullanmak 

zorundayız ancak millî olan sanata da sırt çeviremeyiz. Bu hususta verdiği örnek sadece türkülerin 

derlenmesi için yapılan faaliyetlerdir. Kendimize ait olan ruhumuzdan asla vazgeçmeyeceğimizi dile 

getiriyor ancak düĢüncelerinde ötekileĢtirilen mûsikîyi görmek için çabaya gerek yoktur. Bir yandan “Bizim 
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zevklerimizi dile getirecek sanatkârlar yetiĢtireceğiz” derken diğer yandan “Bugün hicazdan marĢ 

bestelenebilir mi?” diyerek mazimizden tegafül edileceğini ilan ediyor. “Ġnsanlar dıĢarıda çiftetelli 

çalmasınlar diye karar verecek zihniyette değiliz” derken eğitim öğretim kurumlarında bunun olmayacağı 

açıklanmıĢ oluyor aslında. Çiftetelli sadece dıĢarıda öğrenilir, öğretilir. Oysa halk türkülerinin 

derlenmesinden söz ederek onlara verdiği değere atıf yapıyordu. Resmi kurumlarda ne tür yasakların 

olabileceği de bu ifadelerden açıkça ortaya çıkıyordu. Ona göre isteyen radyosunu açıp opera dinleyecekti 

isteyen de Mısır radyolarından peĢrev ve saz semaisi dinleyecekti: 

 “Musiki anlayıĢımıza gelince, biz ilimde ve sanatta daima en ileri tekniği ve en 

müterakki olan metodu kendimize mesned almıĢızdır. Ordu yaptığımız zaman biz en ileriyi kabul 

etmiĢizdir. Sanat da ilim de bunun istisnasını teĢkil etmez. Bu demek değildir ki bizim olan sanat 

eserlerinden tegafül etmekteyiz, onları küçük görmekteyiz onlara alakasız durmaktayız. Biz 

Konservatuvarda her sene o iĢle meĢgul olan arkadaĢları memleketin dört bucağına gönderiyor 

oradan halk türkülerini topluyor burada gelen saz Ģairlerini dinliyor ve onların plaklarını 

alıyoruz…sonra bizim büyük müzik adamlarımızdan asla gafil bulunmuyoruz. Itri, Dede Efendi, 

Zaharya‟yı biliyoruz. Amma bunları biliĢimiz edebiyatımızda Baki‟yi biliĢimiz, Fuzuli‟yi 

biliĢimiz, ġeyh Galip‟i biliĢimiz gibidir. Bugün okullarımızda Baki‟den haber veriyoruz, 

Fuzuli‟den haber veriyoruz, ġeyh Galip‟ten haber veriyoruz; fakat hangi çocuğumuza Fuzuli gibi 

yaz, Baki gibi yaz ġeyh Galip gibi yaz diyoruz? Böyle dersek gülünç oluruz. Bugün Itri gibi söyle, 

ġeyh Galip gibi yaz demeğe imkân yoktur. Bunları bilecek, halk müziğini bilecek fakat bugünün 

medeni dünyanın kullandığı usûlleri kullanarak, medeni dünyanın kullandığı aletleri kullanarak 

Türk ruhunu, bizim ruhumuzu, bizim daussılamızı, bizim ıstıraplarımızı, bizim zevklerimizi ve 

iĢtiyaklarımızı söyleyecek sanatkâr istiyoruz. Bugün hicazdan marĢ, nihavendden senfoni, hüseyni 

faslından bir opera bestelenebilir mi? Bizim müzik anlayıĢımız, bütün sahalarda olduğu gibi asla 

mazimizden tegafül etmeksizin bugünkü medeniyetin en ileri ve mütekâmil vesaitini alarak kendi 

ruhumuzu terennüm etmektir. Devlet Konservatuvarının da yapacağı Ģey budur. Sonra bizde asla 

inhisar zihniyeti yoktur. DıĢarıda çiftetelli çalmasınlar diye karar verecek zihniyette insanlar 

değiliz. Ne isterlerse yapsınlar. Ġsteyen radyosunu çevirdiği zaman opera dinlemek isteyen onu 

dinler, isteyen Mısır‟ı açıp çalınmakta olan herhangi bir peĢrevi ve saz semaisini dinler. Hiç 

kimseye mutlaka bunu dinleyin demiyoruz” (Eronat 1999: 157-158). 

Osman ġevki Uludağ, Hasan Âli Yücel‟in, mazimizin büyük adamlarını tanıdığı yönündeki 

sözlerini yeterli bulmaz ve konservatuvarda, adını andığı Itri‟nin Nevakârını icra edecek kimselerin çıkıp 

çıkmayacağını sorar. Bu tartıĢmalarda kısmen de olsa mûsikî tekniği açısından bazı ifadelere yer verilir. 

Uludağ, mûsikîmizin major ve minorun sınırlı çerçevesine sıkıĢtırılmasını istemediğini, Avrupa‟da majorün 

ve minorun dar çerçevesi içinden sıyrılmak için çalıĢmalar yapıldığını, onların patlatmak istediği çemberin 

içine bizim kendiliğimizden giremeyeceğimizi vurgular. (Eronat 1999: 166). 

Hasan Âli Yücel santura, tanbura, yahut orga ne hususi bir dostluğun ve ne de bir düĢmanlığın 

olduğunu belirterek eski bestekârlarımızı tanıdığını, bildiğini ve Rauf Yekta (ö. 1935) gibi mûsikîĢinaslarla 

diyaloglarını dile getirerek konuyla ne kadar alakadar olduğunu söyler (Eronat 1999: 172,196). Bu hususta 

taraf tutmadığını, inhisarcı olmadığını dile getirir. Konservatuvar görüĢmelerinde de, türkülerin derlenmesi 

münasebetiyle Ulus gazetesine verdiği demeçte de inhisarcı zihniyete sahip olmadıklarını belirtir. Hatta 

Ulus‟a verdiği demeçte kendi ifadesiyle “Osmanlı aristokrat müziğinin” ve dini eserlerin prototiplerini 

çalarak konservatuvar talebesine dinlettiklerini söylemiĢtir (Yücel 1993: 62). Konservatuvarda Türk 

mûsikîsine iliĢkin faaliyet bunlarla sınırlıdır. Türkü derlemelerinin amacı da hayallerindeki çok sesli yeni 

mûsikîyi yaratabilmek için nağmelerinden yararlanmak ve onlardan ilham almaktır. Bu fikir yeni değildir. 

Daha önce belirtildiği gibi Necip Asım ile baĢlar (Aksoy 2008: 142) Ziya Gökalp ile sistemleĢtirilir (Gökalp 

1990: 139) Hasan Âli Yücel‟e kadar gelir ve sonraki yıllarda devam eder. Nitekim Hasan Âli Yücel bu 

demecinde açıkça “bunları yarının büyük kompozitorlerine birer duygu unsuru olmak üzere” topladıklarını 

ifade ediyordu. Amaç halk ezgilerini kullanarak çok sesli yeni “millî mûsikî” yaratmaktı. 

Hasan Âli Yücel‟in, acı ama gerçek bir fikri de Türk mûsikîsine ait okutulacak bir malzemenin 

olmadığını dile getirmesidir. Mûsikî tarihimizin tedkik edilmiĢ olan kısımlarını okutacaklarına söz veriyor. 

Vekillere, Rauf Yekta gibi tanıdığı mûsikî bilginlerini ve onların araĢtırmalarını örnek göstererek Türk 
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mûsikîsinin henüz bir ilim halinde olmadığını söylüyor. “Varsa kitabı söylesinler ben de okuyayım, mektepte 

de okutayım. Bu daha tedkik mevzuudur” diyerek (Eronat 1999: 197) bu husustaki ciddi boĢluğa dikkat 

çekmiĢ, asırların ihmalini haklı olarak dile getirmiĢtir. Rauf Yekta‟nın 19. asrın sonlarında Türk mûsikîsinin 

nazariyatına vakıf Ġstanbul‟da iki kiĢinin olduğunu söylemesi bu hakikatin baĢka bir lisanla beyanı idi (Yekta 

1899: 3; Arslan 2009b: 367). Öztuna (1987: 41) yarım asır sonra Türk müzikolojisinin malzemesinin 

yayımlanmadığını, tasnif edilmediğini, değerlendirilmediğini, bir edition critique‟inin bile olmadığını 

yazmıĢtır.    

Hasan Âli Yücel‟in mûsikî düĢüncelerini meclisteki tartıĢmalardan baĢka bir de 1941 

Temmuz‟unda Konservatuvar, ilk mezunlarını verirken düzenlenen törende yaptığı konuĢmada kısmen 

bulabiliyoruz. Onun buradaki sözlerinden de anlaĢılmaktadır ki Konservatuvarın “millî” olmadığına yönelik 

eleĢtiriler geçen zaman içerisinde devam etmiĢtir. Osmanlı‟nın son döneminde baĢlayan “mûsikîde milliyet” 

diğer bir ifadeyle hangi mûsikînin millî olup olmadığı yönündeki tartıĢmaların devamı Hasan Âli Yücel‟in 

ifadelerinde yer buluyor: Hasan Âli Yücel, Türk hümanizmasının sadece insanoğlunun eserine kıymet veren, 

zaman ve mekân hududu tanımayan hür bir anlayıĢ ve duyuĢ olduğunu, bu sebeple hangi milletten olursa 

olsun insanlığa yeni bir düĢünüĢ yeni bir duyuĢ getiren her esere saygı gösterilip hayran olunması gerektiğini 

vurgular ve der ki: “Müellif bizden olmayabilir, bestekâr baĢka milletten olabilir. Fakat o sözleri ve sesleri 

anlayan ve canlandıran biziz. Onun için Devlet Konservatuvarının temsil ettiği piyesler, oynadığı operalar 

bizimdir, Türk‟tür ve millîdir” (Yücel 1993: 99). 

Değerlendirme-Sonuç 

Hasan Âli Yücel‟in millî mûsikî tartıĢmalarında nerde durduğunu iyi tespit edebilmek için 

konuĢmalarına bütünsellik içinde bakmak gerekir. Evvela Ģu tespiti yapmakta yarar var: Dönemin hakim 

anlayıĢına göre “millî mûsikî” denince akla gelen, Ziya Gökalp‟in eserinde ifadesini bulan, armonize edilmiĢ, 

yeniden iĢlenmiĢ halk ezgilerinin oluĢturduğu mûsikî idi. Oysa Uludağ ve arkadaĢlarının konservatuvarda 

görmek istediği millî mûsikî Türk‟e, Osmanlı‟ya ait olan klasik Türk mûsikîsi idi. Konservatuvarda olmayan 

millî mûsikî buydu. Bu ayırımı gözden uzak tutmamak gerekir. 

Yukarıdaki tartıĢmadan Hasan Âli Yücel‟in, dönemin hâkim sanat siyasetine uygun hareket 

ettiğini kolayca çıkarabiliyoruz. Gökalp‟in sistemleĢtirdiği “millî mûsikî” kavramına fikir planında bir 

ekleme veya çıkarımı yoktur. Aynı politikanın pratiğe geçirilmesi için çalıĢmıĢtır. Mûsikîde devrim isteyen 

ancak yeterli teknik bilgiye sahip olmayan Hasan Âli Yücel‟in, Necip Asım‟dan Gökalp‟e, Baltacıoğlu‟na 

(Arslan 2010: 253-260) kadar birçok aydın gibi bu ikiliğin fikri sıkıntısını çektiği görülüyor. Mûsikî 

bilmemelerine rağmen giriĢtikleri bu yol mûsikî ilmini bilenler tarafından Ģiddetle eleĢtirilmiĢtir (Yekta 1925: 

122-124; Tura 1988: 46).  

Hasan Âli Yücel‟in, fikirlerini sunuĢ tarzına gelince, dönemin bazı aydınlarına göre nispeten 

mutedil olduğu görülmektedir. Oysa biliyoruz ki o yıllarda Türk mûsikîsine karĢı ilmî olmayan, hakarete 

varan ifadeleri kullanan yazarlar, devlet adamları vardı. Mesela, aldıkları kararla, Türk mûsikîsi eğitim-

öğretimini Darülelhandan kaldıran Sanayi-i Nefise Eencümeninden biri olan ünlü pedagog Ġsmail Hakkı 

Baltacıoğlu, (Balkılıç: 2009: 81) Sanat adlı kitabında, zihninde “medeni” olarak yer eden mûsikîyi 

tanımlarken, “mahalle mekteplerinde okutulan ilahileri, oturduğu yerde kımıldatmayan, bağırtan, güftesiyle 

bestesiyle, bütün varlığıyla daha küçük yaĢta iken ataleti, esareti, miskin kanaati, aczi telkin eden, çocukların 

kalbini ölümle, mezarla titreten sakat musikiyi” kastetmediğini, “canlı, hareketli, ahlaki, medeni musikiyi” 

kastettiğini belirtir. Ona göre mûsikî hareketinde her Türk‟ün vazifesi, “bugünkü Türk milletinin medeni 

iĢtiyaklarıyla alakası olmayan ölü ve müstehase bir harsın vücudunu” yok etmektir. (Baltacıoğlu 1934: 152) 

Bir baĢka ifadesinde Ģunları söylüyor Baltacıoğlu: “Musiki sahasında medeniliğin yalnız bir Ģekli vardır. O 

da Garp musikilerine has olan beynelmilel tekniği aynen ve harfiyen kabul etmektir. Bizde dümtek fassallığı, 

sanat vadisinde bir irtica tecrübesi ve aĢikâr bir tekâmül düĢmanlığından baĢka hiçbir Ģey ifade etmez” (1934: 

154). 

Dönemin siyaseti içinde yer alanlar yanında, ilmi mahfillerde söz söyleyenlerin de buna yakın 

ifadeleri yazmaktan geri durmadıklarına Ģahit oluyoruz. Mesela Türk BeĢlerinden Hasan Ferit Alnar, (ö. 
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1978) 1930‟da yazdığı bir raporda sırf “Türk müziğinin kreĢendo dekreĢendoyu (gerilme ve gevĢeme)
3
 ihmal 

ettiği için çok ilkel kaldığını ve Türk müziğinin bu uyuşturucu özelliğinin bu gerilme ve gevĢemenin 

yokluğundan ileri geldiğini” ifade ediyordu (2003: 151). Sadi Yaver Ataman, (1991: 21) Atatürk‟ün alaturka 

mûsikîyi çok sevdiğini ancak “inleyen ve ağlayan nağmelerin Türk halkına dinletilmesine karĢı olduğunu” 

yazar. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hasan Âli Yücel‟in ifadelerine gelince, tahrik edici değildir. Buna 

belki gerek de yoktur çünkü dönemin siyasi anlayıĢına uygun olarak tasarlanan Konservatuvar yasası zaten 

çıkarılacaktır. Yasanın Meclis‟ten geçmesinde de bir zorluk yaĢanmayacaktır. 

Hasan Âli Yücel‟in Türk mûsikîsi konusundaki düĢüncelerine bütünsel olarak yaklaĢıp 19. 

yüzyılın son çeyreğinden baĢlayarak onun dönemine kadar gelen diğer düĢünürlerin fikirleri bir araya 

getirildiği zaman BatılılaĢmanın etkisiyle ortaya konan kültür politikalarının birbiriyle benzeĢtiği ve 

BatılılaĢmanın her alanda birbirini sardığı gözlemlenmektedir. Biri diğerinden ayrılmayan bu kültür alanları 

ne yazık ki BatılılaĢma açısından aynı sonuçları vermemiĢ ve amaçlanan hedef her ne ise o elde 

edilememiĢtir. ÇağdaĢlaĢmanın sadece geleneğin tamamen tasfiyesi ile sağlanacağı sanılmıĢ ancak bu, Hilmi 

Yavuz‟un ifadesiyle aklı evvellik olmuĢ, elmalarla armutlar, modernleĢmeyle çağdaĢlaĢma birbirlerine 

karıĢtırılmıĢtır. Tasfiyecilik yeniyi yaratmak için yeterli olmamıĢ, fesin yerini Ģapkanın alması kafanın içini 

değiĢtirmemiĢtir (2010: 90). DeğiĢtirilmek veya unutturulmak istenen kültür bambaĢka bir Ģekilde yozlaĢarak 

karĢımıza çıkmıĢtır. Yani aslî mûsikî yozlaĢmıĢ Batılı standartlara uygun bir mûsikî yaratılmak istenirken 

toplum baĢka mûsikîlerden iktibaslarla kendine yabancı baĢka mûsikîlerin etkisinde kalmıĢtır. Aydınlar da, 

atmosferinde büyüdükleri bir mûsikînin nasıl geliĢtirileceğini, tam olarak hesaplayamamak gibi bir girdabın 

içine düĢmüĢlerdir. Bu girdaba basit bir örnek olması açısından Osmanlıdan tevarüs edilen geleneksel 

mûsikînin nasıl adlandırılacağı konusundaki kafa karıĢıklığına bakmak, meselenin vehametini gözler önüne 

sermeye yetecektir: Yukarıdaki tartıĢmada Meclis‟te konuĢan bütün milletvekilleri bu mûsikî için farklı 

isimler kullanıyor. Öyle ki geleneksel Türk mûsikîsinin lehinde olanlar bile bu zihin karmaĢasından nasibini 

almıĢtır. Mesela Uludağ işlenmiş sanat musikisi (Eronat 1999: 147-149) terimini kullanıyor. Aslında 

Uludağ‟ın bu vurguyu neden yaptığını anlayabiliyoruz. Nitekim karĢı taraf, türkülerin hiçbir harici 

müdaheleye maruz kalmadığını, en saf Ģekliyle halk ağzında bulunduklarını dile getiriyorlardı. Türküleri belli 

bir iĢleme tabi tutarak geliĢtirmeyi hedefleyenler aslında onların bu haliyle “ilkel” olduklarını da kabul etmiĢ 

oluyorlardı. Çünkü bu haliyle dünyaya dinletilemezlerdi. Uludağ ise aynı kaynaktan beslenen, üstelik de 

iĢlenmiĢ, belli bir geliĢme göstermiĢ mûsikînin karĢısında olunmamasını istiyordu ve ifadesini bu bağlamda 

kullanıyordu. Gelelim vekillerin Türk musikisine taktıkları isimlere: Onu, “Enderun musikisi”, “divan 

edebiyatı musikisi” “Türk musikisi”, “ġark musikisi”, “alaturka”  “eski musiki” olarak adlandıranlar vardı 

(Eronat 1999: 149-152). Yücel‟in kendisi bir yerde “Osmanlı aristokrat musikisi” ifadesini kullanır. (Yücel 

1993: 62). Kütahya milletvekili Ali Süha DelilbaĢı bir yerde “cemaat musikisi” diye bir nitelendirme yapmıĢ 

ancak bununla tam olarak neyi kastettiğini anlayamadık
4
 (Eronat 1999: 154). Bu terminoloji karmaĢası bile 

zihinlerde nasıl bir travma yaratıldığını ortaya koymak için yeterlidir.  

Bu tartıĢma içerisinde bazı vekiller bir taraftan kendi mûsikîlerini kaybettiklerine inanarak tıpkı 

sevgilisini kaybetmiĢ bir adam gibi üzüldüklerini söylerken bir taraftan da bu kaybediĢin zorunlu olduğunu, 

kabullenmekten baĢka yol olmadığını itiraf etmiĢlerdir. Bu mûsikî Ali Süha DelilbaĢı‟nın yerinde tespitiyle 

pek tabii ki “büyük bir ıstırab, anarĢi ve ĢuriĢ içinde” olacaktır  (Eronat 1999: 154). 

Çıkar, (1997: 98) Hasan Âli Yücel‟in Ankara Devlet Konservatuvarının kurulmasında ve onun 

programının uygulamasında büyük bir özveri ile çalıĢtığını belirttikten sonra Ģöyle bir soru sorar: “Mevlevi 

bir çevrede yetiĢmiĢ ve ilk müzik eğitimini geleneksel müziğimizin önde gelen bir müzik okulunda almıĢ 

olmasına rağmen Yücel, Batı müziğini nasıl bu denli benimseyerek ona hız vermiĢtir?” Çıkar‟ın bu sorusuna 

aslında Osmanlı‟nın son döneminde yaĢamıĢ birçok aydın ve mûsikîĢinas muhataptır. Ġkinci Abdülhaimt‟ten 

Atatürk‟e kadar Türk ve Batı mûsikîsini tercihte bu ikilik hep yaĢanmıĢtır. (Aksoy 2008: 176)  Atatürk, Türk 

mûsikîsini severek dinlerken halka öğretmeye, telkin etmeye çalıĢtığı Batı mûsikîsi idi. Çünkü toplumu tüm 

yönleri ile BatılılaĢtırmak gerekiyordu. Buna mûsikî anlayıĢı da dahildi. Dolayısıyla Hasan Âli Yücel‟in bu 

                                                 
3 Alnar‟ın kendi ifadesidir. Bu notları okuyan Osman Zeki Üngör, Alnar‟ın bu terimleri yanlıĢ yerde kullandığını 

yazacaktır. Zeki Üngör‟ün Alnar‟a cevabı için (Alnar 2003: s. 164). 
4 Rasih Kaplan, “Garp tekniği üzerine konmuĢ yüksek cemiyete ve cemaate ait bir musiki mi yapacağız? derken acaba bu 

tanımlamaya açıklık getirmiĢ olur mu? (Bkz. Eronat 1999: 165)  



306                                                                            Fazlı ARSLAN

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/4, Fall, 2012 

zihin dünyasını anlamak zor değil. Ancak Mevlevilik kültürü içerisinde yetiĢmesine rağmen Hasan Âli 

Yücel‟in bazı icraatı, millî kültür aleyhinde bulunmuĢ ve doğal olarak bu açıdan eleĢtirilmiĢtir. Mesela 

Öztuna, (1990b: 504) Cumhuriyet tarihinde “Türk kültürünü ve Türk mûsikîsini gerçekten bilen tek Eğitim 

Bakanı olarak nitelendirdiği Yücel‟in ne yazık ki icraatının bu kültür aleyhinde tezahür ettiğini” ifade ederek 

bu ikiliğe parmak basar. 

Bu çalıĢmada Hasan Âli Yücel‟in mûsikî yönünü tam olarak ortaya koymak ve Türk mûsikîsine 

bakıĢını doğru değerlendirebilmek için fikirlerini bir araya getirmeyi amaçladık. Nitekim günümüzden 

bakılarak yapılan değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi için olayların yaĢandığı, olguların tartıĢıldığı 

dönemlere zaman içinde yolculuk yapmak, her dönemi ve insanlarını kendi Ģartları içinde ele alarak 

değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde toptan red veya toptan kabul gibi gayr-ı ilmî bir yola girilmiĢ olur. 

Hasan Âli Yücel‟in tüm fikirlerini doğru ve tüm yaptıklarını hatasız gören mantıkla, bakanlık görevinden 

sonra ona yapılan saldırılar hep bu toptancı anlayıĢın ürünüdür. Hasan Âli Yücel‟in yukarıda bir kısmını 

saydığımız ilmî-kültürel faaliyetlerini göz ardı eden bir kesim, Hilmi Ziya Ülken‟in ifadesiyle “her yapılanı 

kötüleyen „snob‟lar” olarak nitelendirilmiĢlerdir. Bunun yanında Hasan Âli Yücel‟in her yaptığını 

onaylamayanlar da “sinsi gerici hareketler” olarak tanımlanmıĢtır (Ülken 1961: 20). Bu bakıĢ açısıyla hataya 

düĢmek kaçınılmazdır ki Ülken de kanaatimizce onun konumunu tespitte pek isabetli değildir: Ülken‟e göre, 

sinsi gericilerin baskıları sonucunda Mevlevi bir babanın oğlu tasavvuftan medet umar, onun dünyası 

olmamasına rağmen kendini mistisizme verir. Oysa Mevlevihane çevresinde geçen yılları Hasan Âli Yücel 

hep özlemle anmıĢtır. Bediî Faik‟e göre o bir rinddir, bir gönül ve ruh adamıdır, (Bediî Faik 1961: 8) Sayar‟a 

göre Mevlevidir. (Sayar 2002) Sonuç olarak yapılması gereken, hadiselere çok yönlü bakabilmek, 

eleĢtirilerde mutedil olmak ve bilimsel tarafsızlığı elden bırakmamaktır. Çünkü ülkelerin ilmî-kültürel 

yönden terakkisi için yapılan plan-programlar ancak tarihsel olgular sağlıklı değerlendirilirse baĢarılı olabilir.  
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