OSMANLI MÜZİK GELENEĞİNDE GEÇKİ ve SEYİR KAVRAMLARI,
KÜLLİYAT ve FİHRİSTLER
Bu müziğin en özgün ve kilit noktalarından biri olan, yapıldığı anda, doğaçlama oluşan,
üretilirken müziğin içindeki her türlü hiyerarşiyi yok sayabilen, yalnızca estetik duygusu ve birikime yaslanan seyir eylemi ise icracıyla sazı ya da sesi arasında cereyan eder. Orada zamanın bile
hükmü yoktur; kendiliğinden, o anda verilmiş bir kararla oluşan, her an vazgeçilebilecek ve başka
yollara yönelebilecek bir hareket tarzıdır. Her şey sonradan dinleyip üzerine düşünüldüğünde
fark edilebilecek ayrıntılarda gizlidir. Ama tüm bu özgürlüğün ve seyyaliyetin gerisinde müzik
geleneğine, diline hâkimiyet yatar.
Genel karakteri ve makamsal yapısı dolayısıyla geçkiye (modülasyona) her zaman açık olması Türk mûsikîsinin temel özelliklerinden biridir. Geçki fiilinin, önceden belirlenmiş şartlar dâhilinde yapılma zorunluluğu bulunmaması, mûsikîmize, genelde makamsal terkipler oluşturulması
ve özelde eserlerin kendi bütünlüğü içinde geçkilerle ifade zenginliği kazandırılması açılarından
imkânlar getirmiştir. Bu imkânlar zaman içinde bileşik makam dediğimiz terkiplerin sayılarının
oldukça artmasına da sebep olmuştur denilebilir.1
Rauf Yekta Bey’in, makamların oluşumunda aralıklar, önemli perdeler, çeşni gibi temel unsurların müziğimizin makamsal yapısı dâhilindeki konumları ve seyir, transpozisyon kavramları
hakkında yazdıklarını alıntılayarak söze girelim:
“Mûsikî ilminin makamlar için riayetini muktezî gördüğü kavaid [uygunluğunu gerekli
gördüğü kurallar], bir makamın teşkilat-ı esasiyesine dâhil olan negamat silsilesi [nağme
zincirleri] arasındaki ‘eb’ad-ı lahniyye’ tertibatına halel getirilmemesi [melodik boyutların
-aralıklarının- düzeninin bozulmaması]; her makamın hakkıyla icrası için lüzumu olan nağmelerden eksik ve ziyade kullanılmaması; ‘başlangıç’, [galeb- Dominante], [karargâh- Tonique] denilen perdelerin muayyen kavâid dâhilinde isti’maline [kullanımına] riayet edilme1. Etem Ruhi Üngör, Arel’in makam listelerini geliştirerek “Türk Mûsikîsi Makamları Üzerine Bir Çalışma” adıyla
yaptığı listede bu sayının 550 civarına çıkabildiğini belirtmiştir; Gönül Paçacı’nın örneği az bulunan makamlarla ilgili
master tezindekiler eklendiğinde makam sayısı 600’e yaklaşmıştır. Ayrıca ayrıntılı bir çalışma için bkz. Gültekin Oransay,
“Kırşehirli Nizâmoğlu Yusuf ’dan Günümüzdeki Türk Makam Adları Yıldizini İçin Bir Deneme”, Belleten Türk Küğ
Araştırmaları 1990/1 (İzmir: Akademi Kitabevi, 1990). Son yıllara dek seyrekleşerek de olsa devam eden nev-icad
makam terkipleri eklenirse, toplam makam sayısı 600’ü de geçmiş olmalıdır.
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si; bütün bu şerâite tevfik-i hareketle [şartlara uygunlukla] beraber Türk mûsikîsinde mühim
bir mevkii işgal eden ‘çeşni’yi vücuda getiren her makama mahsus [seyir]in muhafazasına
ziyadesiyle dikkat edilmesi gibi hususâta münhasırdır. Bu kaidelere riayet edildikten sonra
herhangi bir makamın münasip diğer perdeler üzerinde [şed- Transposition] suretiyle icrasına hiçbir mâni olmadıktan başka bilakis bestekârlar için hakiki bir ihtiyaç bile vardır.”2
Onyedinci yüzyılda, geniş kapsamı ve Türk müziği teori ve pratiğine getirdiği yeni bir bakış açısı içeren metodolojisi nedeniyle müzik araştırmacılarının temel kaynaklarından biri olan
Dimitri Kantemir’in yazmış olduğu edvarda, mevcut makamların tanımları ve eserlerin yapıları,
makamı oluşturan unsurlar, çeşni ve perdelerin farklı şekilde ele alındığı görülür. Kantemiroğlu,
makamlardaki “uyum” ve “uyumsuzluk” kavramlarını geçki ile bağlantılandırmış, kitabında bu
2. Rauf Yekta, Türk Mûsikîsi Nazariyatı (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1343-1924), 71. Yeni harflerle çeviri yazımı için
bkz. Rauf Yekta, “Türk Mûsikîsi Nazariyatı-Çevrimyazı ve Açıklaması”, haz. Gönül Paçacı, Musikişinas 7 (Bahar 2004): 21.

bahsi ele aldığı yedinci bölümü bitirirken bütün makam sistemine geçkiler yapan bir taksim
örneği vermiş ve bu taksimi “nağme-i külliyat-ı makamat” (makamların toplamı) şeklinde adlandırmıştır.
Osmanlı dönemi müziğinin günümüzdeki önemli araştırmacılarından Walter Feldman, bu
taksimin Kantemiroğlu tarafından verilen sözel şemasının onyedinci yüzyıl Türk müziğinde geçki ve doğaçlama kavramları üzerine temel bir kaynak olduğunu belirtir. Ayrıca erken dönemde
geçkilerin kullanımına ilişkin çıkarımlarda ve yakın dönemle ilgili şu tespitlerde bulunur:
“Kantemiroğlu Mecmuası’nda esere adını veren makamın baştan sona devam ettiği pek çok
peşrev örneği yer almakta ise de, bazen terkibler de geçki olarak karşımıza çıkar. Bazı bir ya da
iki geçkinin kullanıldığı örneklerde, terkiblere değil de uzzal veya kürdî gibi diğer makamlara
geçki yapılır. Anlaşılıyor ki 17. yüzyılda terkiblerin başlıca fonksiyonu taksimlerde geçki olarak
kullanılmaktı (…) Geçki 17. yüzyılda, 19. ve 20. yüzyıl repertuar ve pratiğindeki, mesela
‘modern’ Türk müziğindeki rolünden daha farklı bir role sahipti. Modern Türk müziği repertuarında en basit bestelerde bile geçkinin çeşitli türleri kullanılır.”3
Yine günümüzün önde gelen araştırmacılarından olan ve analizlerini yetkin icracılara ve ses
kayıtlarına dayandırarak yapan Karl Signell, Türk makam sisteminin beş temel karakteristiğini
sayarken şunlar üzerinde durur: a) aralıksal yapı (intervalic structure); b) tessitura (tessitura);
c) ezgisel yön/seyir (melodic progression); d) kalıp(laşmış)/beylik cümleler (stereotyped phrases); e) geçki (modulation).4 Signell ayrıca, Türk müziği sözlü repertuarının, yeni bir makama
veya aynı makamın farklı bir kısmına geçki yapılan bir miyânı içeren, zemîn-miyân yapısı üzerine kurulu olduğunu belirtir. Peşrevler, Signell’in her hânede başka bir makam kullanılmasından
dolayı “çok miyânlı” diye adlandırdığı bir sisteme sahiptir. Signell, Mevlevî âyinlerinde yapılan
sürekli geçkiler için de “dolaşan makam” terimini kullanır.5
Ülkemizde son dönemin önemli nazariyatçılarından İ. Hakkı Özkan ve Y. Fikret Kutluğ,
geçki ve seyir konusunda temelde Arel ve Ezgi nazariyatına dayanan yaklaşımı sürdürmüşlerdir.
3. Walter Feldman, Music of The Ottoman Court (Berlin: VWB-Verlag für Wissenschaftund Bilding, 1996), 234-235 ve 290.
4. Karl Signell, Makam: Modal Practice in Turkish Art Music (Seattle, Washington: Asian Music Publications, 1977), 200.
Bu kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından 2006 yılında Türkçe yayımlanmıştır. İçeriğindeki ayrıntılı analiz bölümü ve
notalar için bkz. s. 77-85.
5. K. Signell, age, 120.
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Kutluğ bu bahsi,
“Görülüyor ki, değişik lahnî yapıların, eser veya icrada yer almaları, gelişigüzel bir yerleşmenin dışında, özel amaçlar için yapılan değişimlerdir. Bu açıklamalarımız ile geçkinin tarifini
rahatlıkla yapabilecek duruma gelmiş bulunuyoruz. Geçki, aynı amaca yönelik değişik cümlelerle
ifade edilmiştir. Gerçekten, makamların seyirleri sırasında, bazen kendi melodik yapılarının dışına çıkarak, başka bir makamın melodik yapısına geçildiği, çoğu zaman görülen bir icra şeklidir.
Biz bu icra şekline, diğer bir deyişle başka makama geçmeye veya makam değiştirmeye ‘geçki’
diyoruz”6 diye özetlemektedir.
Özkan ise bu konu hakkında, “...makam geçkisi yapılmadan bir eser meydana getirilirse bu,
kulakta yeknesak bir intibâ bırakır. Halbuki geçki, bu monotonluğu önler. Bununla beraber yersiz
ve çok fazla geçki yapmak da, dinleyeni yorması ve müziğin ifadesini bozması bakımından hatalı
ve yanlıştır”7 değerlendirmesinde bulunur.
Geleneksel müziğimizde geçki kullanımında ustalaşmanın, bu müziğin icracı-bestekâr ve
6. Y. Fikret Kutluğ, Türk Musikisinde Makamlar (İstanbul: YKY, 2000), 93.
7. İ. Hakkı Özkan, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1984), 270
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öğreticileri tarafından sağlıklı algılanmasının ön şartlarından biri olduğu söylenilebilir. Bu kullanımın bizde, estetik ve tam belirlenmemiş -büyük ölçüde kişisel birikim, teamül ve yeteneğe
dayalı- kurallardan uzanan bir gelenek doğrultusunda, kesintisiz sürdüğü bir gerçektir. En başta
Tanburî Cemil Bey olmak üzere hareketli, ahenkli, bol geçkili ve renkli taksimleri ile Türk müzik
dilini zengin kullanan san’atkârlar, işitsel mirasımızı günümüze aksettirmişlerdir.
Türk müziğinin genel karakteri ve makamsal yapısı itibariyle geçkiye her zaman açık olması
bestekâra sürekli bir özgürlük duygusu vermiş olmakla birlikte, gelenek bazı kalıplar-çağrışımlar
yaratmış ve belirli melodik istiflerin belirli makamlardan geçki yapıldığı sırada kilit rol oynadığı
bir tür hafıza oluşmuştur. Bilhassa klasik eserlerde sezilen ve aslında geleneğin yarattığı alışkanlık
da diyebileceğimiz bu durum monotonluk olarak algılanmamalıdır; melodik zenginlik için her
zaman yol açıktır. Yine de genel olarak söylenebilecek şey, Türk müziğinde seslerin hareketliliği
vadisinde müthiş bir özgürlük alanı bulunduğudur.
Oysa bir mukayese amacıyla tonal müzikteki geçki kavramına bakılacak olursa temelde bu
işlemin, diyez-bemol sırasına göre veya en yakın tonlardan istifadeyle, ilgili major-minör geçkisi
kullanılarak, hazırlayıcı ses ve akorlar vasıtasıyla (anahtar değişikliği yolu da kullanılır) belirli,

kurallı bir şekilde gerçekleştiği görülür. Başlanılan tona geri dönülür; bununla beraber geniş
çalışmalarda daha fazla ve birbirini takip eden geçkiler yapma olanağı da vardır.8
Geçki/modülasyon olgusunun geniş anlamda “hal, durum değiştirme”, müzikte ise tonik (karar
perdesi) değiştirme olduğu hatırlanırsa, bu işlemin aslında iki makam (veya daha fazla) arasında,
seslerin vazife değişikliği (veya kendilerinin de bizzat değişimi) yoluyla gerçekleştiği söylenilebilir.
Geçkinin uygulanmasında müzikal ve sanatsal olarak belirli bir seviye tutturmak, müzisyenler için
her dönemde önemli bir ölçüt olmuştur. Müzik tarihimizin yazılmayan kısmı büyük ölçüde bu tip
rekabetlerin hikâyeleriyle dolu olsa gerektir. Seyir ve doğaçlamalar üzerine Feldman’ın fikirleri de
bu bağlamdadır:
“Seyir, melodinin belirli bir yolda ilerleyerek belirli noktalara vurgu yaptığı bir yatay müzikal düşünce biçimidir. Bazı duraklar çıkarılsa dahî, iyi dinleyiciler bunun normal bir gidişten sapma olduğunu algılar. Modern Türk müziğine duyulan ilgi büyük oranda, seyirle geçkinin karşılıklı oyunları
sayesinde oluşmuştur. Geçki, seyirin izleyeceği yolun kesilmesine, beklenmedik bir şekilde dönüştürülmesine imkân verir. Klasik bestelerde veya usta müzisyenlerin taksimlerinde bunun nasıl yapıldığının incelikleri, icra geleneğinin ustaları haricinde neredeyse kimsenin adım atmadığı topraklardır.”9

Tanburi İsak’ın Acemaşiran Fihrist Peşrevi
8. Modülasyon konusunda örnekler ve geniş açıklama için bkz. The New Harvard Dictionary of Music, ed. Don Randell,
(USA Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 1986), 503-505.
9. W. Feldman, age, 272.
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Geçki yapılırken geniş ölçüde, ortak seslerden yararlanılır. Saadettin Arel’e göre dizilerinde
dört taneden fazla ortak ses bulunan makamlar yakın, dörtten az ortak ses bulunan makamlar
uzak makamlardır. Bu yakınlığın ve uzaklığın da dereceleri vardır ki (çok yakın, çok uzak gibi)
bu, geçkinin de nevi’ini belirler.10
Dr. Suphi Ezgi’ye göre de, eserlerimizin çoğunda mensup makamlara geçki yapmak mecburiyeti vardır. Bunun sebebi bir makamın dizisindeki seslerin, onun mensup olduğu makamlarda aynen mevcut olmasıdır. Eserlerde geçkilerin mevcudiyetini belirtmek için onlarda mensup
(yakın) - uzak makamlar aramak ve onların varlığına hükmetmek lazımdır. Türk lahinlerinde
mensup makamlardan sonra yakın ve nadiren uzak makamlara geçkiler yapılmıştır.11
10. Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri (İstanbul: İleri Türk Türk Musikîsi Konservatuarı
Derneği Yayını, 1962), 263.
11. Suphi Ezgi, Nazari-Ameli Türk Musikisi, c. I (İstanbul: Emel Basımevi, 1935), 271 ve 283.
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Ezgi, eserde geçkilerin icrasının “yeknesaklıktan kurtulmak ve hususiyle ifade yapmak için
olduğunu” belirterek, fihrist denilen peşrev ve saz semailerinde ve “nâtık tesmiye edilmiş olan
kârlarda” sırf makamları göstermek maksadıyla geçkiler yapıldığına işaret eder.12 Arel mürekkep
makamlardan bahsederken “pek çoğunun, muhtelif dizi parçalarının birbirine eklenmesiyle vücuda gelmiş yamalı bohçaya benzer” olduğunu belirterek; musikimizdeki geçki hürriyetinden dolayı
12. S. Ezgi, age, c. III, 5. Ezgi burada örnek olarak Tanburî Ali Efendi’nin Karciğar Peşrevinin geçki analizini yapmıştır.

bu gibi “adî birer geçkiden ibaret olan terkiblere” gerek olmadığını yazar. Bu yazının sonu,
“meydandan çekilen mürekkep makamların yerlerini, bestekârın hemen hudutsuz olan geçki
hürriyetinin fazlasıyla dolduracağı” görüşüyle sona ermektedir.13 Bu ifade bir anlamda, geçki
yapmanın, bir müzisyenin müzikal hürriyetinin, tefrîte varan bir geçki yoluyla ve bileşik makam
kalıplaşmasıyla farklı şekilde yönlendirilmesine -ve sonuçta bunun abartıdan doğan, güçlük
teşkil edici bir noktaya gelmesine- gösterilmiş olan bir tepki olarak da okunabilir.
Türk mûsikîsinde bileşik makam kavramı kendi içinde, yapısal ve geleneksel olarak geçki unsurunu barındırıyorsa da, bazı büyük formlarda örneğin kâr-ı nâtıklarda art arda gelen
makamlar arasında ayrıca sürekli geçki gerçekleştiği görülür. Bu durum bestekârın tercihine
uygun olarak, bölümler arasında farklı büyüklükte yapısal unsurların oluşması sonucunu doğurmaktadır.
Küllü’n-nagâm (Arapça: nağmelerin tamamı): Bütün makamların, âvaze, şube hatta
terkiblerin bir arada birbirinden ötekine geçmek suretiyle yer aldığı formdur (Bu şekle cemmü’l-cem de denir). Kâr-ı nâtığın atası olduğu anlaşılan “küllü’n-nagâm” formunda en beğenilen 12 makam, 6 avâze ve 24 şube Merâgî’nin bir bestesi içinde yer almaktadır.
Bahsedilen sözlü eserlerden, Merâgî’ye atfedilen Segâh Kâr haricinde günümüze
ulaşabilen olmadığı halde, bazı benzer yapıda saz eserlerinden örnekler vardır. Kantemiroğlu
bunlardan Harun Yahudi’nin Hüseynî “Küll-i külliyyat” Peşrevini, Nâyî Osman Dede’nin
“Külliyyat” Fahte Hüseyni Peşrevini ve buna nazire olarak yapılan Muzaffer’in “Nazire-i
Külliyyat”ını notaya almıştır.14 Ayrıca biraz daha önceki bir tarihte yazılmış olan Mecmua-i
Saz ü Söz’de de düyek usûlünde bir “Küll-i Külliyyat” Peşrevinin notası mevcuttur.15
13. H.S. Arel, “Türk Musikisinde Makamlar” Musiki Mecmuası 7 (1 Eylül 1948): 1.
14. İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yer alan Kantemiroğlu Edvârı’nda mevcut olan “Der makam-ı Hüseynî Küll-i
Külliyyat / Fahte / Harun Yahudi”, “Der makam-ı Hüseynî Külliyyât Fahte / Tasnîf-i Kutb-ı Nâyî”, “Nazîre-i Külliyyât
Fahte / Muzaffer” notalarının tıpkı basımlı çevrimi için bkz. Yalçın Tura (Haz.), Kantemiroğlu Kitabu İlmi’l-mûsıkî alâ
vechi’l- hurufat, c. II (İstanbul: YKY, 2001), 44-52. Ayrıca bkz. Owen Wright, Demetrius Cantemir The Collection of
Notations, (London: SOAS University of London, 1992), 48-57.
15. Ali Ufki Mecmua-i Saz ü Söz, haz. Prof. Dr. Şükrü Elçin (İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1976), 172-173. Bu
eserin başında “Bu negamât akabince çalınır her makamâtı izhâr idüb ta âhire dek varılur.” cümlesi yer almaktadır. Dikkat
edildiğinde, bestekârı belirtilmeyen ve üzerinde Düyek usûlünde olduğu yazan bu eserin Kantemir’de yer alan Harun
Yahudi’nin eserinin az değişik, çiçekli versiyonu olduğu görülmektedir.

Mandoli Artin Efendi tarafından Hamparsum notası ile yazılmış olan bir defterde16 başka
bir külliyat peşrevi ve saz semaisi daha mevcuttur; hüseynî makamında ve devr-i kebir usûlünde
olan bu eserlerin Baba Hamparsum’a ait olduğu bilinmektedir.17
Önemli kaynaklarda yer alan önemli eserler olmaları nedeniyle, bu eserlerin icra edilmesi, yapılarının ve içindeki makamların incelenmesi, 17. Yüzyıl ve öncesinde beste ve makam kullanım
tarzını anlamak açısından önemlidir. Bunların devamı niteliğindeki, pek çok makam ihtiva eden
geçkili Fihrist Peşrev ve Saz semaîleri (mülâzemelerinin adını taşırlar)de bu sınıftan sayılırlar.
Bu eserler için kâr-ı nâtık formunun saz eserlerindeki şekli de denilebilir. Bilinen bazı örnekler:
İsak›ın Acemaşiran Fihrist Peşrevi, Reis Mahmud Efendi’nin Acemaşiran Fihrist Saz semaisi,
Tanburî Ali Efendi’nin Karcığar Fihrist Peşrevi ve Melekzet Efendi’nin Rast Peşrevidir.
CD’de kadîm Kaynaklardan günümüze gelen bu eser grubundan seçilmiş önemli örnekleri
seslendiren san’atkârlara, kayıt ve yapım aşamasında emeği geçen herkese, OMAR’a desteklerinden ötürü İÜ Rektörlüğüne ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.
				

Gönül Paçacı Tunçay (İÜ OMAR Md.)

16. Defter Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin kütüphanesinde bulunmaktadır ve 1868 tarihlidir. Defterin içinden bazı
notaların kopyası şu kitaba eklenmiştir: Aram Kerovpyan - Altuğ Yılmaz, Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler (İstanbul:
Surp Pırğiç Ermeni Hastanesi Vakfı Kültür Yayınları, 2010), 149-176. Bu eserlerin arasında hüseyni küll-i külliyat
peşrev ve saz semaisi de mevcuttur.
17. Aynı peşrevin farklı bir Hamparsum yazımı da İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Arel Koleksiyonu no. 2491005’te yer almaktadır.
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Şençalar, Cinuçen Tanrıkorur gibi Türkiye’nin
önemli müzik adamları ile tanıştı. 1986’da Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği
Korosuna ud sanatçısı olarak katıldı. 1989’da
Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği
Topluluğunun kadrosuna dâhil oldu. Necdet
Yaşar ile birçok radyo, televizyon programı ve
konser gerçekleştirdi. Zakir Hussain, Mickey
Hart, Ross Daly, Ali Akbar Khan gibi dünya
müziğinin birçok önemli ismiyle konser ve CD
çalışmaları yaptı. İlk kişisel albümü “Yasemin”i
1996 yılında tamamladı. Halil Karaduman’la
“Ud-Kanun İkilisi”, Sadreddin Özçimi ve
Göksel Baktagir’le “Klasik Sazlar Üçlüsü” albümleri yayımlanmıştır.

HASAN ESEN
1958’de Sivas’ta doğdu. İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuarında İhsan Özgen’den kemençe öğrendi. 1981’de kemençe sanatçısı olarak TRT kadrosuna dâhil oldu. Necdet Yaşar,
İhsan Özgen, Bekir Sıdkı Sezgin, Erol Deran,
Nezih Uzel, Doğan Ergin, Kudsi Erguner ve
Süleyman Erguner gibi sanatçılar; Bosphorus,
Lalezar, Anadolu Feneri grupları ve kendi kurduğu gruplarla birçok ülkede konserler verdi.
İTÜ TMDK ve Haliç Üniversitesi Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Rebap sazının yeniden rağbet görmesi için çalışmalarda bulundu. Muhtelif formlarda 750 bestesi bulunan Esen’in eserleri çeşitli yarışmalarda ödülle taltif edildi. Altı albümü ve bir kemençe metodu yayımlandı. Hâlen TRT İstanbul Radyosunda koro şefi, kemençe ve keman
sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

FAHRETTİN YARKIN
1960’ta İstanbul’da doğdu. 1983’te İTÜ Devlet Konservatuarından mezun oldu. 1981’de
TRT İstanbul Radyosunda göreve başladı.
Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça, Cinuçen Tanrıkorur, Kani Karaca, Yıldırım Gürses gibi önemli müzik adamlarıyla çalışma fırsatı buldu. Yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza attı. 1994 yılında kardeşi Ferruh Yarkın’la Yarkın Ritim Grubu’nu kurdu. Jordi Savall ile iki CD yapmış ve bu CD’lerin konserlerini vermeye devam etmektedir. 2013’te Derya
Türkan, Murat Salim Tokaç, Yurdal Tokcan
ve Hakan Güngör’le İstanbul Solistleri Grubu’nu kurdular. 2017’de Türk Müziğinde USADRETTİN ÖZÇİMİ
1955’te Konya’da doğdu. İTÜ Türk Musi- suller adlı, alanında bir boşluğu dolduran kitakisi Devlet Konservatuarında Aka Gündüz bını yayımlamıştır.
Kutbay ve Niyazi Sayın’ın öğrencisi oldu.
1977’de İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği
Korosuna ney sanatkârı olarak girdi. 19872007 yılları arasında Necdet Yaşar’ın kurup
yönettiği Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet
Türk Müziği Topluluğunda ney sanatkârı olarak yer aldı. Çalışmalarını hâlen, 2007’de ney
sanatkârı olarak atandığı, İstanbul Devlet Türk
Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda
sürdürmektedir. Solist veya topluluk içinde yer
almak suretiyle çok sayıda plak, kaset ve CD
çalışması yaptı. Müzik çalışmalarının yanı sıra,
klasik sanatların tespih, ebru gibi diğer dalları
ile de ciddi seviyede ilgilenmektedir.

MURAT AYDEMİR
1971’de Almanya’da doğdu. 1982’de İTÜ
Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi, tanbur eğitimini Necip Gülses’ten alarak
1992 yılında mezun oldu. 1989’da Necdet
Yaşar’ın yönetimindeki Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunda bir yıl
misafir sanatçı olarak çalıştı. Derya Türkan’la
Ahenk grubunu kurdu. Grubun adını taşıyan
“Ahenk” ve Salih Bilgin’le de “Neva” adlı klasik repertuvardan oluşan albümleri yayımlandı.
1997’de Cengiz Onural ve Derya Türkan’la
İncesaz grubunu kurdu. 2008’de kendi adını
taşıyan solo albümü, 2010’da Türk müziği makamları üzerine Makam - Guide isimli İngilizce
kitabı, 2013’te da Çağ Erçağ ve Ertan Tekin’le
“Itrî & Bach” albümü yayımlandı. 1990’dan
beri Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği
Korosunun yurt içi ve yurt dışı konserlerinde
solist olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İHSAN ÖZER
1961’de İstanbul’da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarından 1982’de mezun
oldu.1981’den itibaren bir süre TRT İstanbul
Radyosunda stajyer saz sanatçısı; çeşitli zamanlarda İÜ Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti ve 1988-1990 yılları arasında Kültür
Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunda kanun sanatçısı olarak görev yaptı. Bekir Sıdkı Sezgin, Alaeddin Yavaşça, İnci Çayırlı ve Rıza Rit gibi ses; Cinuçen Tanrıkorur, Abdi Coşkun, İhsan Özgen, Mutlu Torun ve Necdet Yaşar gibi saz ustalarına kanunla eşlik etti.
1993’te başladığı santur çalışmalarını Bezmara
topluluğunda sürdürmektedir. 1985-2003 yılları
arasında İTÜ TMDK’de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hâlen, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda sanat
yönetmeni, koro şefi ve kanun sanatçısı; Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

