
Değerli Müzikseverler,

Mûsikîmiz, engin bir ufkun v e sonsuz bir hayâlin ifâdesidir. Bin yıllık medeniyetimizin yüzyıllar öncesinden gelen sesidir o... Kadîm kültürlerin 
İstanbul’da yarattığı ebrûlî bir âhengin günümüze yansıyan en güzel aksidir o. “Biz”den olan ne varsa mevcuttur onda. Onda, Ahmet Yesevîlerden, 
Yûnuslardan, Mevlânâlardan gelen bir mâneviyât, şanlı bir tarih, eşsiz bir estetik, şiir ve edebiyat vardır. Hüzün vardır, mutluluk vardır, aşk vardır. 
İnsanlığa armağan zengin bir kültür ve hâfızalara kazınmış ölümsüz bir gelenek vardır. Ateşini Merâgîlerin, Hâfız Postların, Itrîlerin yaktığı bu mûsikî 
meş’alesi, nesilden nesile, gönülden gönüle aktarılagelmiştir. Sultan Selim Han, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi, Hacı Ârif Bey gibi büyük 
bestekârlar da yaşadıkları devirlerde bu mûsikîye yeni bir ruh kazandırmışlar ve bugünlere ulaşmasını sağlamışlardır. Onları rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Ancak bu mûsikîşinasların yanında büyük özveri ve muhabbetle kurulmuş olan mûsikî yuvalarının katkısını da unutmamak gerekir ki bu 
kurumların başında 1975 yılında kurulmuş olan İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) gelmektedir. Ercüment Berker ve arkadaşlarının 
büyük bir hizmet aşkıyla kurdukları bu mûsikî ocağında, nice sanatkârlar meşk etmiş ve nice mûsikîşinaslar yetişmiştir. Alâeddin Yavaşca, Bekir Sıdkı 
Sezgin, Selahattin İçli, Nevzat Atlığ, Niyâzi Sayın, Tülûn Korman, Tülin Yakarçelik, Mefhâret Yıldırım, Yavuz Özüstün, Mutlu Torun, Erol Deran, İhsan 
Özgen, Abdi Coşkun, Nevzat Sümer, Erol Sayan, Kâni Karaca, Sadun Aksüt, Yalçın Tura, Fikret Değerli, Nidâ Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, Cüneyd 
Orhon, Yücel Paşmakçı ve daha birçok değerli üstat bu kuruma büyük emek vermişlerdir. Bu yüzdendir ki bugün bu mûsikî misyonunu ve vizyonunu 
temsil etmede en büyük pay İTÜ TMDK'ya aittir. Konservatuarımız, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldığı akademik teşvik ve destekle, mûsikî 
dünyamıza hem yeni sanatçılar kazandırmaya hem de başarılı çalışmalara imza atan akademisyenler yetiştirmeye devam etmektedir. 

Bu albüm, Türk Mûsikîsi şuuruna vâkıf olan Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın tasarrufuyla İTÜ TMDK’nın kuruluşunun 40. yılı 
anısına hazırlanmıştır. Albümde bir kronolojik anlayış içerisinde mûsikî tarihimize damgasını vurmuş değerli bestekârların eserlerine yer verilmiştir. 
Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya, bizi yalnız bırakmayan İTÜ TMDK yönetimine, albümün her aşamasında yanımda olan ve katkısını 
esirgemeyen eşim Öğretim Görevlisi Neşe Yeşim Altınel’e, icralarıyla bu eserin vücuda gelmesini sağlayan ve bu okulun misyonuyla yetişmiş olan 
değerli ses ve saz sanatçısı dostlarıma, kayıt ve teknik hazırlanışta emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı bir borç bilirim. İnanıyorum ki bu 
albüm, İTÜ TMDK'da vücûd bulan mûsikî aşkımızın ve şuurumuzun müşahhas bir örneği olacak ve bu Gökkubbe’de bir hoş sadâ olarak kalacaktır. 

Saygı ve muhabbetle...
  Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban

Sanat Yönetmeni
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