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prof. dr. namık sinan 
turan *

S
evgili Bilen Işıktaş, İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları’ndan çıkan ki-
tabın “Peygamber’in Dâhi 
Torunu: Şerif Muhiddin 
Targan”, müzikoloji alanı-

na önemli bir katkı. Çalışmanın oluşum 
süreci hakkında neler söylemek ister-
sin?
n Şerif Muhiddin’in müziksel sunum 

yapma kapasitesini soruşturmaya gerek 
bile yok. Biçimlendirdiği özgün malze-
meyi eserlerinde serbest bırakır. Başka 
bir zaman ve mekân algısı var. Çağının 
öncesindeki ses evreninden haberdar, 
sonrasındaki seslere de güzellik yasa-
larına göre biçim verir. Sorunuzu farklı 
bir bağlamda yorumlamama müsaade 
edin. İnsan bir nesneler evreni içinde 
yaşar, bu nesnelerle çeşitli ilgiler içinde 
bulunur. Tanıma ve onları bilme güdüsü 
bu doğrultuda bir bilinç yaratır. Bilme 
eylemi dışında belli nesnelere gerek-
sinim duyarız. Müzikteki sesler işte 
böylesine bir ihtiyacın karşılanmasıdır. 
Zihinle soyutlamalar yaparak bilgi için 
kavramlar dünyası oluştururuz ve sesin 
izini takip ederiz, simgeler oluştururuz. 
Böyle bir süreç, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuvarı’ndaki öğrencilik yıllarımda, 
ud çalan genç bir icracı olarak Şerif 
Muhiddin’i yakından tanıma, bilme, 

araştırma isteğiyle devam etti. Ud’un 
sınırlarını genişletmiş, bilinenin dışında 
en yeniyi söylemiş sanatçı hakkında 
acaba neler biliniyordu? “Kapris”, “Ko-
şan Çocuk” veya “Dügâh Saz Semâi” gibi 
çalgı repertuvarına armağan edilen eser-
leri ortaya çıkaran bir sanatkâr ne tür 

özellikler taşıyordu? Bu merakla akade-
mik sahaya çok taşınmamış hayatın var-
lığından haberdar oldum. Yüksek lisans 
tezim, müziğin belirli görünümlerinden 
daha çok genel olarak müzikle ilgilenen 
sistematik müzikoloji çerçevesinde da-
ha ampirik, veri yönelimli bir çalışma 

olmuştu. Şerif Muhiddin’in 
ud tekniğine katkısı ve altı 
ud taksiminin kompozisyon 
açısından analizini içeriyor-
du. Ancak, müzikoloji ve 
müzik teorisi doktorası sü-
recinde farklı disiplinlerin 
perspektiflerinin bir araya 
gelmesiyle sanat üzerinden 
geçmişi okumanın ve tarihe 
yaklaşmanın daha kavrayıcı 
bir yol olacağını anladım. 
Çünkü yöntemsel durumun 
varlığına ilişkin sorgulama-
larım henüz aradığım yanıt-
ları karşıma çıkarmamıştı. 
İcra, üslup, besteler, ud ve 
viyolonsel ne tür süreçlerin 
etkisinde kalmıştı? İncelik-
ler, müzikteki geleneksel 
normlar, ekonomik, toplum-
sal, siyasal hayatın modern-
leşmesi ya da seslerdeki 
uyum, farklılık, karşıtlık, 
simetri, kompozisyon gibi 
türlü terimlerin geçmişin 
bugüne taşınmasındaki en 
önemli somut göstergelerin 
açıklayıcıları olduğunu bi-
liyordum. Tez danışmanım 
merhume Prof. Ş. Şehvar 
Beşiroğlu hocamın estetik 

KItap

iklimindeki deruni incelikleriyle mü-
ziksel çerçeve, ilgili bilimlerin merke-
zine yerleşti. O yüzden doktora tezim 
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Süre-
cinde, Modernleşme, Bireyselleşme ve 
Virtüozite: Şerif Muhiddin Targan” baş-
lığına dönüştü. Tez bitmişti evet, ama 
yeni belgelerin, bilgilerin, görsellerin 
tarihsel kazıya devam ettikçe daha da 
artarak eklenmesine ne demeli? Bunun 
sonu gelmeyecek bir süreç olduğunun 
farkındayım. O yüzden hemen belirtme-
liyim ki kitabımın şimdiki hâli böyle, 
son hâli bakalım uzun yıllar içerisinde 
nasıl olacak.

“TARGAN, YÜSKEK KÜLTÜRLÜ BİR
AİLENİN ÜYESİ” 
n Kitabın başlığı son derece dikkat 

çekici ve iddialı. Şerif Muhiddin, Pey-
gamber ailesinin bir mensubu, babası 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son Mekke 
Emiri olan Şerif Ali Haydar Paşa. Bu 
denli soylu, aristokrat bir aileye mensup 
olmak onun kişiliğinin ve sanat yetene-
ğinin şekillenmesinde etkilidir hiç şüp-
hesiz. Bu konudaki düşüncelerin neler?
n Kesinlikle öyle. Kitaptaki iddiam 

bu. Böyle soylu bir şecereye mensup 
oluşu ona daha doğuşundan itibaren 
toplumda saygın ve son derece seçkin 
bir konum sağlıyor. Çamlıca’da yetiştiği 
ortama bakmak bile çocukluğunun ve 
kişiliğinin şekillendiği kültürel atmosfe-
ri anlamak adına son derece öğretici. Bu 
atmosferde piyanist Leopold Godowsky, 
Udî Ali Rifat Çağatay, Türk müziği tarihi 
ve nazariyatının önemli isimleri Rauf 
Yekta ve Zekâizâde Hafız Ahmet Irsoy, 
şiirin üstadı Mehmed Âkif, felsefeci 
ve din âlimi İsmail Hakkı İzmirli gibi 
kalem ustaları, Karl Berger gibi keman 
virtüozları var. Şerif Muhiddin, Tanburî 
Cemil Bey’i Pera’da bir konser salonun-
da ya da Direklerarası’nda bir fasılda 
değil, köşklerinin selamlığında seçkin 
bir misafir topluluğu önünde çocuk yaş-
larında tanıyor. Ona viyolonsel çalıyor. 
Düşünsenize; İngilizceyi beş yaşında 
Hintli Ali Asgar Efendi’den öğreniyor 
Şerif Muhiddin. Arapça, Farsça, Fran-
sızca ve İngilizceyi çok iyi derecede bili-
yor. Bu dillerde şiir, edebiyat ve felsefe 
metinleri okuyabiliyor. Tüm aile böyle 
aslında, kız kardeşleri, erkek kardeşleri 
hepsi iyi yetişmiş, aydın ve yüksek kül-
türlü bireyler. Süleymaniye Yazma Eser 
Kütüphanesi’nde bir müzisyenin olduğu 
kadar devrinin çok önemli bir ente-
lektüelinin de mirası barınıyor. Tüm 
bunlar kendi kişisel yetenekleri kadar 
o yeteneklerin beslendiği çevrenin de
önemini ortaya koyuyor. Kitabımda bun-
ları elden geldiği kadar ayrıntılı biçimde 
inceledim.
n Senin aynı zamanda kendi kuşağı-

nın en değerli ud icracılarından birisi 
olman, Şerif Muhiddin’e bakışını da 
etkiledi mi?
n Elbette her udî gibi beni de etkiledi 

onun eserleri. Özel bir ud repertu-
varı hazırlandığında mutlaka Şerif 

Şerif muhiddin Targan 
(1892-1967), doğumun 126, 
ölümünün ise 51. yılında 
istanbul Üniversitesi devlet 
konservatuvarı, müzikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi, 
doç. dr. Bilen ışıktaş’ın 
yeni çalışmasıyla tekrar 
gündemde. Bu büyük 
sanatçının müziksel ve 
tarihsel mirasını ışıktaş ile 
konuştuk…

BiLEn ıŞıkTaŞ’Tan ŞErif mUHiddin TarGan araŞTırması

>>

‘Virtüozluk, Targan’ın 
eserleriyle sergilendi’

Bilen Işıktaş, kendi kuşağının en değerli icracılarından biri.
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>>
Muhiddin’in üretimlerine rast-
larız. Sadece özerkleşme efsane-

sinin ilk temsilcisi olarak onu görmek 
yetersiz kalır. Çağı yakalayan estetik 
müziksel damarlardan beslendiğini 
de görürsünüz. Çalgı müziğimizin saz 
semai formunda bestelediği eserlerdeki 
temalar, motifler geleneksel olarak tabir 
edebileceğim kimi cümleler onun hangi 
kaynaklardan yararlandığının tespitinde 
büyük rol oynar. Taksimlerini inceleme, 
analiz etme şansına sahip oldum, bu da 
onun ustalığından faydalanmama yar-
dımcı oldu. 
n Şerif Muhiddin’i modernleşme ve 

bireyselleşme ekseni içinde bir virtüoz 
olarak inceliyorsun. Osmanlı modern-
leşmesinin müziksel yansımalarından 
biri olarak son derece özgün bir portre 
ile karşı karşıyayız. Onu diğerlerinden 
farklı kılan ne?
n Müzikte kurumsal zeminin somut-

laştırılmasında kullanılan, saz takım-
larının, fasılların, semai kahvelerinin, 
köşkteki, konaklardaki ve tekkelerdeki 
meşklerin vazgeçilmezi, genellikle sese 
eşlik konumundaki ud ile solo konser-
lerin, resitallerin ilk ismi olmuştur. Vir-
tüozluk onun eserleriyle sergilendi, icra 
teknikleri geliştirildi. Sanırım bireysel-
leşmenin en belirgin yönleri bunlardır.

“TARGAN, İKİ DÜNYAYI AYNI
SAHNEDE KARŞILAŞTIRDI”
n Kitabında disiplinlerarası bir 

yöntem belirlemişsin; müzik sosyo-
lojisi, tarih ve müzikolojik kuramlar 
başarılı biçimde ilişkilendiriliyor. Şerif 
Muhiddin’i tüm bu alanlar için bir kesiş-
me noktasında kılan en önemli hususi-
yeti sence nedir?
n Hakkı Süha Gezgin’in edebî portre-

lerinin içerisinde sunduğu şu cümleler 
benim için mânâ ve ruh bakımından 
ayrı bir tahlil girişimidir: “Tanbur, es-
kiden yalnız ağır fasılların, saltanatlı 
bestelerin ve derin hıçkırıklı taksimle-
rin sazıydı (...) Cemil Bey, tanburda ayrı 
bir dil keşfetti. Zaten her büyük adam 
kendi yolunda bir yenilik yaratır.” Bu 
ifadeler bir çalgının dönüşümüne ve 
dönüştürücüsüne işaret etme açısından 
çok önemli. Saydığınız disiplinlerin 
bileşkesinde yer alan en önemli özelliği 
onun reformist yapısıdır. Konuyu biraz 
daha açayım. Var olan anlara, geçmişte 
yaşadığımız bir düşten gözümüzü açar 
gibi uyanırız ve bu geçmiş, birtakım 
yerlerde, seslerde cisimleşir. Dolayısıyla 
nağmelerin altından pırıldayan imgeler 
sadece dünde değil bugünde de kendini 
gösterir. Eski ve yeni arasındaki sesin 
devir işlemleri sırasında bazı dâhiler 
ortaya çıkar. Tıpkı Tanburî Cemil Bey ve 
Şerif Muhiddin Targan gibi. Çağdaşla-
rından farklı ve özgün bir bakış açısına 
sahiptiler ve bunda ısrar edebilmişlerdi. 
İnsanı düş kurmaya, öte dünyayı keşfet-
meye çağıran güçlü bir yaratıcı yöntem 
aracılığıyla sesle oynayan ustalar çoktan 
virtüoz oluvermişlerdi. Her çağın kendi 
tavrı, bakışı, duruşu olduğunun altını 
çizmeliyim. Şerif Muhiddin’deki yeni 
olan şaşırtıcıdır, bireyseldir ve biriciktir. 
İstanbul’un, New York’un, Bağdat’ın 
rengini, mevsimlerini ve ruhunu his-
sedersiniz bestelerinde. Modernleşme 

çerçevesinde “şimdi” hemen ardından 
“geçmiş” olacaktır. On dokuzuncu yüz-
yılın sonunda başlayan yaşamı, yirminci 
yüzyılın ikinci yarısına, 1967’ye varana 
kadar yetmiş beş yıllık bir zaman tüneli 
içinde birbirinden bağımsız ögeleri bir 
araya getirmiştir. Dünü ve bugünü, üste-
lik yarını da kapsayacak icradaki köklü 
değişikliğe imzasını atmıştır. Onun 
ardından Türk müziği bir tek âlimi, bir 
kutbu değil, bir çağı, koca bir devri kay-
betmiştir. 
n New York’taki başarıları ve yaptığı 

çevre göz kamaştırıcı, bugüne kadar 
çok fazla bilmiyorduk doğrusu. Peki, bu 
kaynaklara nasıl eriştin? New York’taki 
araştırmaların sırasında seni en çok he-
yecanlandıran ne oldu?
n Onun 1928-1929’da konser verdiği 

Town Hall sahnesini ziyaret etmek, 
oranın arşivinde izini sürmek, döne-
min basınını tararken hiç bilmediğim 
etkinliklerde onun adına rastlamak 
gerçekten heyecan vericiydi. Tüm 
bunlar onunla bir biçimde buluşmak, 
Targan’ın ipuçlarını ararken bıraktığı 
mirasa dokunma anlamına geliyordu. 
New York’ta yaşayan ud sanatçısı ve 
bestekâr Ara Dinkjian’ın değerli katkıla-
rını zikretmem gerekir. Bana daha önce 
hiç haberimiz olmayan plak kayıtlarının 
kapısını araladı. Bugüne kadar âdeta 
mitleşen Şerif Muhiddin’in kendi eser-
leri dışında bir şey çalmadığı şeklindeki 
kalıplaşmış anlatının ne kadar 
yanıltıcı olduğunu gösterdi. Bu 
arada şunu belirtmeden geçe-
meyeceğim. Şerif Muhiddin, 
Amerika’da büyük konserini 
verdikten sonra Mehmed Âkif 
Mısır’dan ona telgraf çeker. 
Neticesi mühimdir Âkif için. 
Çünkü konser müziksel bir 
performansın dışında başka bir 
anlam içeriyordu. Şark ve Garp 
arasında, iki dünya aynı sahne-
de karşılaşmıştı. Bunun devamı 
kitapta. Bu konular da düşün-
dükçe heyecanlandırır beni.

“ŞERİF MUHİDDİN BÜYÜK
BİR SANATÇI”
n Bilen, Şerif Muhiddin geniş kültürlü 

ve dünyaya çok açık bir isim. Eserlerin-
de bunu görebiliyoruz. Avrupa müziğini 
de çok iyi biliyor, viyolonselde virtüoz 
bir icracı. Bunun sence ud icrasında 
etkisi var mı? Bu durum benim için çok 
dikkate değer.
n Safiye Ayla, eşi Şerif Muhiddin’in 

Bach, Chopin, Paganini ve Liszt’ten etki-
lendiğini belirtir. Bu doğrudur özellikle 
etütleri ve tonal eserlerinde Avrupa 
klasik müziğinin dâhilerinin izleri 
hissedilebilir. Viyolonsel edebiyatına 
olan hâkimiyeti, teknik üstünlüğü udda 
yaptığı reformun teknik alt yapısını da 
sağlıyor tabii. Çünkü parmak uyarla-
malarını bu çalgıdan esinlenerek uda 
aksettirdiğini notaların üzerine düştüğü 
notlardan anlıyoruz. Özellikle birinci ve 
ikinci parmağının arasını çok açar, bu 
da klasik öğretim ve icra yöntemlerinin 
dışında bir yol izlediğini ortaya koyar.
n Şerif Muhiddin’in günümüze en 

önemli mirası desek... Takipçilerinin 
Türkiye’de değil de Arap dünyasından 

çıkmış oluşunun nedenini nasıl yorum-
luyorsun. Anlaşılamamış olabilir mi?
n Zamanın akışındaki hızı anlamak, 

1930’lar düşünüldüğünde Şerif Muhid-
din ve toplum arasındaki ilişkinin derin 
izlerinin araştırılmasıyla ancak anlaşı-
labilir. Sorunuzla ilgili geniş ayrıntılar 
kitabımın “Modern Ortadoğu’da Bir 
Hâşimî Başkenti: Bağdat” bölümünde 
yer alıyor aslında. Çünkü orada bir kon-
servatuvar açılışının öncüsü ve mimarı 
oldu Targan. Udda bir ekol oluşumunun 
da hazırlayıcısıydı. Örneğin, Iraklı Münir 
ve Cemil Beşir kardeşler onun açtığı 
yolun izlerinden gitti, kendi orijinal-
liklerini de ortaya koyarak bugünlere 
gelen mirasın koruyucularına dönüştü. 
Onun sadece “teknik” yönlerinden değil, 
ifade gücündeki icra üslubundan da et-

kilendiler. Cemil Beşir, bu anlamda Şerif 
Muhiddin’in ardındaki mirası metoduyla 
taçlandırmış, onu iyi tahlil ederek izini 
süren en önemli takipçisi olmuştur. 
n Özel yaşamında çok zarif, entelek-

tüel birikimi son derece geniş, Batı’ya 
ve Doğu’ya açık bir portre sunuyorsun. 
Tüm bu yönleriyle Safiye Ayla’yı etki-
lediği anlaşılıyor, evlilikleri süresince 
nasıl bir ilişkileri var? Birliktelikleri sa-
natsal üretimlerinde etkili olmuş mu?
n 8 Nisan 1950’nin biraz daha öncesi 

ve 1967’nin 13 Eylül’ü bu evliliğin ve 
birlikte geçen yılların süresine işaret edi-
yor. Ayla’nın her defasında “aşkı yalnız 
Şerif Muhiddin ile yaşadım” şeklindeki 
ifadesi kalplerdeki sevginin zaman aşı-
mına uğramadığının bir göstergesidir. 
Birlikte repertuvar oluşturmaları, eser-
lerin provalarını yapmaları, dönem ana-
lizleri ve üslupları tartışmaları her iki 
virtüoza çok şey katmıştır. Onlar sadece 
sesle ya da çalgıya bir ömür geçirmemiş-
tir. Kültürel birikimlerini yaşamlarının 
her alanlarına yansıtmışlar edebiyattan, 
resme, mimariden şiire kısacası sanatın 
estetikteki renklerine, seslerine güzelin 
arayışına birlikte şahitlik olmuştur.    
n Son olarak kitabında Prof. Dr. Jim 

Samson’dan İdil Biret’e, Türk müziğinin 
bugün önemli icracılarına kadar oldukça 
geniş bir muhitten değerli isimlerle kişi-
sel görüşmeler yapmışsın. Bu isimlerin 
Şerif Muhiddin’e bakışında ortak nokta 
ne oldu?
n Hepsinin dikkat çektiği ve benim 

de tümüyle katıldığım ortak husus; 
Şerif Muhiddin’in virtüozluk şartlarını 
yerine getiren büyük bir sanatçı olduğu. 
Çalışmamda onların da verdiği ilhamla, 
tarihsel, toplumbilimsel ve müzikolojik 
verilerden yola çıkarak bunun Türk 
müziği için taşıdığı anlamı tespit etmeye 
gayret ettim. Araştırmalarımda büyük 
bir heyecan ve tutkuyla hareket ettim. 
Umarım okurlar da o satırlarda Şerif 
Muhiddin’in yaşamını ve sanatını okur-
ken aynı heyecanı hisseder. Bu durumda 
kendi üzerime düşeni yapmış olmanın 
huzurunu yaşayacağım.
n Bu kitap aslında Şerif Muhiddin’e 

bir saygı duruşu. Eskilerin bir tabiri var 
“basü badelmevt”, yani ölümden sonra 
yeniden hayata geliş, yaptığın bu aslında 
Şerif Muhiddin’e yeniden hayat vermek, 
onu bugüne taşımak. Çok teşekkür ede-
riz sevgili Bilen Işıktaş; hem bu ufuk 
açıcı değerli eserin hem de keyifli sohbe-
tin için.
n Ben teşekkür ederim. Dünden bugü-

ne nice değerli müzik insanının irtibat-
larının yarına taşınması bizler için bir 
sorumluluktur. Son olarak bu vesileyle 
bir kez daha İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sayın 
Fahri Aral’a ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkürlerimi sunmak isterim. n

Peygamber‘in Dâhi Torunu: Şerif 
Muhiddin Targan-Modernleşme, Birey-
selleşme, Virtüozite / Bilen Işıktaş / 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / 
576 s.

(*) İstanbul Üniversitesi, İktisat Fa-
kültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü.

 

1- Şerif Muhiddin Targan, kütüphanesi bir 
hayli geniş olan gerçek bir entelektüel ola-
rak değerlendiriliyordu.
2- Şerif Muhiddin’in yaşamında ud ve vi-
yolonselin birlikteliği, kişisel deneyiminde, 
Doğu ve Batı arasındaki geçişken sınırlara 
işaret eder.
3- Safiye Ayla, eşi Şerif Muhiddin Targan’ın 
ilham kaynaklarından biriydi.
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