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CUMHURİYET’İN KURULMASINDAN SONRA 

BESTELENEN İLK TÜRK OPERASI: ÖZSOY DESTANI 

TUNÇDEMİR, İlknur 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

 Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen “Türk İnkılâbı” bir 
bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır.Atatürk; “Dünya’nın her türlü 
biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı.” diyerek tüm 
dünyayı bir bütün olarak görmüştür. Ulu Önder’in teşvikleriyle Özsoy Destanı 
Operası 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde, İran Şahı Rıza Pehlevi 
huzurunda temsil edilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti yüzünü hem doğuya hem de 
Batı’ya döndüğünü gösterecek bir mihenk taşı olan operayı tamamen Türk bir 
kadro ile besteleyerek ve sahneleyerek hem “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
ilkesine bağlılığını göstermiş hem de tarihî bir gerçeği vurgulamaktan geri 
kalmamıştır. Operada varılmak istenen ana fikir yüzyıllar boyunca Türkiye ve 
İran’ın samimi ve iyi ilişkilere sahip olduğunun vurgulanmasıdır. 

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet devrimlerinin ve çağdaş Türk toplumunun 
tanıtılması amacıyla –devrin güç koşullarına rağmen– Ahmet Adnan Saygun 
tarafından bestelenen Özsoy Destanı Operası’nın temsilinin 
gerçekleştirilmesini “bir inkılâp hareketi” olarak nitelendirmiştir. Bununla 
beraber Batı ile Doğu motiflerinin Türk sentezi ile vücuda geldiği Özsoy 
Operası, Batı ile Doğu arasında coğrafî bir köprü olmaktan öte, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yeni kişiliğinin ve kimliğinin de sergilendiği bir 
başkaldırı eseri olmuş ve ulusal operamızın bir başlangıç eseri olarak Türk 
müzik tarihindeki saygın yerini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk ve Türk inkılâbı, Türk-İran ilişkileri, Özsoy 
Destanı Operası, Ahmet Adnan Saygun. 

ABSTRACT 

“Turkish Revolution”, put into practice by Noble Leader Atatürk, is the 
name of a modernization and independence movement. Atatürk said that “it is 
essential that someone living in the world be benefited entirely from any kind of 
scientific improvements, inventions, and progress achieved by humankind”and 
opined the whole world like a global place, neither national nor continental but 
planetary. The Opera of Özsoy, encouraged them to stage by Atatürk, was 
primarily performed at “The Community Center of Ankara” for Persian Shah 
Rıza Pehlevi in June 19, 1934 during his visit to see the acquisitions of The 
New Turkish Republic inplace. This is a touchstone opera pointing out that The 
New Turkish Republic turns his face for both West and East. This opera was 
composed and staged by the full of Turkish performers, composers and so on. 
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The main idea of the opera is that the Turkish Republic devotes the principle of 
“peace at home, peace in the world” and never retract for emphasizing a 
historical real; Turkish and Persian People has been in good and sincere 
relations throughout the history.  

Atatürk described that the performance of Opera of Özsoy, which was 
composed by Ahmet Adnan Saygun in spite of difficult conditions to stage it, 
was a revolution movement to show The New Turkish Nation and his 
revolutionary republic. Moreover, Opera of Özsoy, synthesized by Turkish, 
West, and East cultural motives, is an uprising work of art that presents the new 
personality and identity of The New Turkish Republic, which has not only a 
geographical bridge between east and west but also cultural familiarity.  

Key Words: Atatürk and Turkish revolution, Turkish-Persian relationship, 
Opera of Özsoy, Ahmet Adnan Saygun. 

GİRİŞ 

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen “Türk İnkılâbı” bir 
bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır. Toplumsal bir yeniden 
biçimleniştir. Ulusal bağımsızlığı, hür düşünce ile insan onurunu temel aldığı 
için hümanizme dayalı bir Türk Rönesansı’dır (Giritli, 1992; 67). Yeni bir ulus 
devlet oluşturma yolunda yapılan inkılâplar toplumu dönüştürmeye yönelik 
hareketlerdir. İnkılâpların temel dinamikleri milliyetçilik, lâiklik ve halkçılık 
prensipleridir. Özellikle ulusçuluk ve lâiklik ilkeleri hem genil hem de minil 
alanlardaki sorunlarla ilintilidir. Lâikliğin içerisindeki usçuluk, yazgıcılık 
(kadercilik)’ın reddi, kişisel değer ve davranış biçimlerini doğrudan etkilemiştir. 
Eğitim alanındaki devrim atılımları Türk çağdaşlaşma eylemini büyük ölçüde 
biçimlendirmiştir (Kili, 2003; 135). 

Atatürk’ün düşünce ve eylemlerinde, Fransız Devrimi’nin büyük etkisi 
vardır. Onun düşüncelerinde ve gerçekleştirdiği Türk Devrimi’nin temellerinde, 
bir Descartes akılcılığının (rasyonalizm) ve bir Aguste Comte olguculuğunun 
(pozitivizm) izleri görülmektedir. Özgürlük anlayışının temelinde ise, doğal 
haklar kavramına dayanan Jean Jacques Rousseau bulunmaktadır (Turan, 1989; 
11). Atatürk; “Benim manevî mirasım bilgi ve akıldır. Zaman hızla dönüyor. 
Böyle bir dünyada asla değişmeyecek yargılar getirdiğini ileri sürmek, aklın ve 
bilimin gelişmesini yadsımak olur.” sözleri tam bir pozitivist felsefenin 
yansımasıdır (Göksel, 1985; 940, Kocatürk, 1984; 342). Atatürk, ilim ve irfan 
ve müspet bilim konusunda da çok duyarlıdır. “Dünya’da her şey için, 
medeniyet (uygarlık) için, muvaffakiyet (başarı) için, en hakiki (gerçek) mürşit 
(yol gösterici-aydınlatıcı), ilimdir, fendir.” sözü, ise hem Türk Devriminin 
ruhunu hem de ne denli pozitivizme dayalı olduğunun yansıtmaktadır (Kongar, 
1981; 51). 
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Berkes (1978; 501)’e göre; “Atatürk dönemine kadar hiçbir düzeltim 
denemesinde toplumun temelinden değişme yoluna girmesi gereği anlaşılmış 
değildir. 18. yüzyıl İmparatorluk döneminde Batı’dan alınacak yenilikler kabul 
edildiğinde, bu eski düzenin bırakılması ve yeni bir toplum düzenine geçmek 
anlamına gelmemiştir. Aksine hâlâ ideal sayılan eski düzene dönmek için 
devleti güçlendirme önlemleri olarak görülmüştür.” Einsenstadt (1978; 233)’a 
göre, “Kemalist Devrim” daha önceki devrimci girişimlerden daha farklı bir 
değişmeyi içermiştir. Siyasal toplumun yeniden tanımlanması kendine özgü 
olmuştur. Siyasal toplumun simgelerinin değişimini kapsamış, birlikte 
yaşamanın sınırları yeniden tanımlanmıştır. Türk devrimi lâik, ulusal bir temel 
üzerine dayanmaktadır (Uzun, 2003; 4).  

Atatürk’ün dinamizminin temelinde, siyasal çalışmalardan çok, çağdaş 
uygarlık yönünde toplumsal değişim vardır. “İlkin işgal altında kalan yurdu 
düşman boyunduruğundan kurtararak ulusal bağımsızlığı sağlamış, halk 
egemenliğini sağlayarak toplumun yapısını temelden değiştirmiştir. Lâik sistemi 
kurup vicdan özgürlüğünü sağlayarak hukuk düzenini değiştirmiştir. Eğitimde 
devrim yaparak düşünce devrimini gerçekleştirmiştir. Dil ve tarih tezleriyle de 
Türk dilinin bağımsızlığını korumaya, Türk ulusunun dünya ulusları arasındaki 
yerini belirlemeye çalışmıştır. Bütün bunlar ülke için bir oluş süreci, şimdiye 
dek olmayan bir oluşumun biçimlenmesi ve değişmesidir (Akarsu, 1991; 8).  

Atatürk Devrimi’nin iki önemli yönünü özelikle vurgulamak gereklidir. 
Birincisi, yeni, çağdaş bir devletin kurulması ve gelişmesini sağlayan yapıların, 
kurumların yaratılması ile ilgilidir. İkincisi ise toplumsal değişmeyi sağlayan, 
ekonomik kalkınmayı amaçlayan yönüdür. Atatürk döneminde toplumsal ve 
siyasal kurumlarda temel değişiklikler yapılarak Türk siyasal sisteminin kökten 
değişmesi (radikalleşme)si gerçekleşmiştir (Kili, 2003; 136). 

Atatürk ilkeleri birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayıcı olmaları 
sayesinde bir bütün olarak bir ağ veya taşıyıcı sistem oluşturuyorlarsa da sadece 
statik özellik taşıyan ilkelerle dinamik olanlar arasında bir ayrım yapmak 
gereklidir. Atatürk’ün önde gelen en önemli statik ilkesi “Birlik ve Beraberlik” 
tir. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı çerçevesindeki ilk iki siyasi girişimi olan 
Erzurum ve Sivas kongrelerinde ana konu Türk milletinin birlik ve beraberliği 
“Yekvücut” ve sınırları Millî Misak’la belirlenen Türk vatanının bütünlüğüdür: 
“Yekpare Vatan”. Bu statik olma özelliği ebediyete kadar geçerli olmasından ve 
bu nedenle zamana bağlı olmayışından kaynaklanmaktadır. İkinci statik ilke 
“Halkın İdaresinde Tam Bağımsızlık” ilkesidir. Üçüncü ve son ilke ilk iki ilkeyi 
kapsayarak bunları uluslararası politikaya bağlamaktadır: “Yurtta Barış, 
Cihanda Barış”. Bu üç ilke, sacayağı gibi (Şekil 1) Türkiye Cumhuriyeti’nin 
“Sarsılmaz Temel”ini oluşturmaktadır. Birbirlerinden ayırarak saydığımız bu üç 
ilke gerçekte birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Evrensel boyutlu barışçılık ilkesi 
ancak “Birlik ve Beraberlik” ile “Tam Bağımsızlık” ilkeleri sağlandığı 
müddetçe geçerlidir. Atatürk’ün dinamik özellikli ilkesi ise yenilikler ve 
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inkılâplar yoluyla sürekli bir gelişmeyi hedef almıştır. Atatürk her fırsatta 
gelişme ve güçlendirmenin ancak “Eğitim” yoluyla gerçekleşebileceğini 
vurgulamıştır. Atatürk, Büyük Nutku’nun son bölümünde, kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ni “İlim ve fennin en son esaslarına dayanan, milli ve asri bir 
devlet” olarak tanımlamış ve bu “mukaddes hazine”yi Türk gençliğine emanet 
etmiştir. Türk gençliğinin bu emaneti sonsuza kadar korumakla 
görevlendirmiştir. Bu büyük görevi yerine getirecek gençlik her devirde o devir 
için ve o devrin gerektirdiği seviyede eğitilmiş bir gençliktir (Mungan, 1990; 
542). Atatürk’ün statik ilkelerinin soyutlaştırılması bizi “İnsan severlik” 
kavramlarına götürür. “Birlik ve Beraberlik” ilkesi değişik yörelerde yaşayan ve 
değişik dini inançları olabilen Türk vatandaşları arasında karşılıklı sevgi ve 
saygıyı gerektirmektedir. “Milli Hâkimiyet” ve “Birlik ve Beraberlik” içinde 
yaşayan, siyasi ve hukuki hususlarda eşit fertlerden oluşan halkın bağımsız bir 
devlet kurma hak ve görevidir. Siyasi ve hukuki eşitlik ise fertlerin hak ve 
yeteneklerine, mülkiyetine ve kişiliğine saygı gösteren “Hukuk Devleti” 
düzeniyle sağlanabilir. Bu şekilde statik özellikli ilk iki Atatürk ilkesinin 
esasında “Konstitutsiyonel Demokrasi (Anayasal Demokrasi)”nin ilkelerini 
oluşturdukları saptanmaktadır. Üçüncü ilke “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ise bu 
iki ilkenin ulusal boyuttan uluslararası boyuta geliştirilmesidir. “Yurtta Barış, 
Cihanda Barış” içte huzurlu ve istikrarlı ülkeler arasında karşılıklı saygıya 
dayalı barışçı ilişkileri ifade etmektedir. Matematikteki küme teorisinin Venn- 
Euler Diyagramı kullanılırsa (Şekil: 1)’deki durum ortaya çıkmaktadır (Mungan, 
1990; 543).  

 

Şekil 1: Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Statik İlke ve 
Esasları 

Atatürk 17 Mart 1937 tarihinde Ankara’da bulunan Romanya Dışişleri 
Bakanı Antonescu ile yaptığı görüşmenin sonunda, bütün dünyaya evrensel 
felsefesini, şöyle yansıtmıştır; “İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve 
saadetini düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin de huzur ve refahını da 
düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya 
milletlerinin de saadetine çalışmalıdır. Dünyada ve dünya milletleri arasındaki 
sükûn, açıklık ve iyi geçim olmazsa; bir millet, kendi kendine ne yaparsa yapsın, 

3. Barışçılık 
Yurtta Barış ve Cihanda Barış 

2. Tam Bağımsızlık 
Hakimiyeti Milliye ve İstiklali Tam 

1. Birlik ve Beraberlik 
Yekpare Vatan, Yek vücut Millet 
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huzurdan mahrumdur. Bunun için, insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti 
bunun organı saymak gereklidir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer 
bütün organlar etkilenir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa, 
önemsemeliyiz. Böyle bir rahatsızlık olduğunda, tıpkı kendi aramızda olmuş 
gibi, o sorunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzakta olursa olsun, bu esastan 
şaşmamamız gereklidir.” (Atatürk’ün Söylev ve Düşünceleri, 1989; 278). 

Atatürk, Türk milletinin ancak barış içindeki bir dünyada huzur 
duyabileceğini belirterek, “Cihanda barış” için “Yurtta barış”ın gerekliliğini 
söylemiştir. Dünyada barış için, önce her ülkenin kendi içinde barış 
kurulmalıdır. Böylece, refah ve huzur, yani barış ortamında yaşayan 
milletlerden oluşan uluslararası toplum da barış ve sükûn içinde olacaktır. 
“Yurtta barış, cihanda barış” ilkesinin anlamı; “dışarıdaki güvensizlik, içeride 
güvensizliği, içteki güvensizlik de dıştaki güvensizliği besler.” (Tachau, 1984; 
165). Yurtta barış, dış politika üzerinde, barış sonucu veren bir iç etken rolü 
oynamaktadır. Ülkelerin ayrı ayrı dış politikaları ise, başka etkenlerle 
“uluslararası politikayı” oluşturmaktadır (Gönlübol, 1985; 28). Bu dış 
politikalar barışçı nitelik taşırsa, sonuçta uluslararası alanda da barış egemen 
olacaktır. “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi, Atatürk’ün dış politikasının 
temel taşını oluşturmuştur (Gönlübol, 1992; 11, Erkmen, 1986; 35). Atatürk bir 
konuşmasında; “Diplomatlar barışın kurmaylarıdır.” diyerek barışın, hem de 
barışın sağlanmasındaki diplomasi yolunun önemini belirtmiştir (Soysal, 1985; 
111). 

“Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesinin iç yönü; devletler, kendi 
toplumlarında siyasi, iktisadî ve sosyal bakımdan çağdaş bir yapı oluşturma 
görevini vermektedir. Atatürk, demokrasi anlayışının tamamlayıcısı olarak 
“Yurtta barış”ı gerçekleştirmeye yönelik iktisadi ve sosyal nitelikli adımları 
atmıştır. Bir milletin uluslararası alanda söz sahibi olabilmesi, geniş ölçüde 
kalkınmasına bağlıysa, “Yurtta barış” içinde bu refahın toplumun içinde dengeli 
bir şekilde dağılması ile mümkündür. Atatürk imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış, 
sosyal adalete dayalı, uyum ve barış içindeki toplumu hedef edinmektedir. 
Topluma çağdaş bir yapı kazandırmaya yönelik inkılâpları, hukuk alanındaki 
reformları aynı amaca yöneliktir (Gönlübol, 1992; 13). 

 Yeni Türk devletini ve ulusunu modernleştirmeyi amaçlayan Ulu Önder 
Atatürk ve Cumhuriyetin kadrosu batılılaşma projesi ile bu amaca ulaşmaya 
çalışmıştır. Bu anlayış öncelikle tüm kurumlarda sergilenmiştir. Sosyal, kültürel, 
eğitim ve hukuk alanında yapılan reformlarla asıl amaç modern bir toplum 
yaratmaktır. Diğer yandan modern giysiler, modern hukuk sistemi, eğitim ve 
diğer tüm yeniliklerle Türk toplumunun medeni milletler seviyesine ulaşması 
amaçlanmıştır (Doğaner, 2004; 153). Özellikle yeni Medeni Kanun’un 1926 
yılında kabul edilmesi ve lâiklik ilkesinin benimsenmesi, sosyal huzura yönelik 
büyük adımlardır. Milliyetçiliğe verilen önemin sonucunda, başta dil ve tarih 
konuları olmak üzere, kültür ve sanat alanında yapılan yenilikler millete uzun 
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süredir unuttuğu kendi milli benliğini, çağın gereklerine uygun olarak yeniden 
kazandırmaya yöneliktir (Gönlübol, 1992; 13). 

“Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesinin dış yönü ise, devletlere, özellikle 
“hukuka bağlılık” ve “bölgesel ve uluslararası işbirliğine katkı” sorumluluğunu 
yüklemektedir. “Bölgesel ve uluslararası işbirliğine katkı”da “cihanda Barış”ın 
temel bir şartıdır. Barışı korumaya yönelik gerek bölgesel, gerek uluslararası 
işbirliği faaliyetlerine katkıda bulunmak, bu amaçla oluşturulan kuruluşların 
içinde bulunmak bütün dünya devletlerine düşen görev olmalıdır. Atatürk 
çağdaşlaşma (çağdaş uygarlığa erişme, onun üstüne çıkma ve ötesine geçme) 
çabasında yalnız Batı’ya değil, Doğu’ya da yönelir. “Dünya’nın her türlü 
biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı” ve “Bilim ve teknik 
nerede ise oradan alınmalı” diyerek tüm dünyayı bir bütün olarak görmüştür. 
Doğu’dan ve Batı’dan, Kuzey’den ve Güney’den yararlanmayı ilke edinerek, 
özgün bir birleşim oluşturmayı amaç edinmiştir. Bütün söylemlerinde “bireyin 
ve toplumun gereksinmeleri ile çağın ve insanlığın gereklerini birlikte göz 
önünde bulundurmaya” özen göstermiştir. Bunları gerçekleştirmenin ön koşulu 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış”tır. Bunu ulusal ve evrensel anlamda “insanca 
yaşam ilkesi” olarak ortaya koyarak ülkesinde ve tüm dünyada 
gerçekleştirilmesini ülkü edinmiştir (Uçan, 2003; 8). Kurulduğu 29 Ekim 
1923’te ve ilk 15 yılında Türkiye Cumhuriyeti, döneminin oldukça önünde 
giden bir anlayışa sahip olan inkılâbın prensipleriyle ve yöntemiyle bağımsızlık 
yolunda savaş veren diğer uluslara da model olmuştur. 

 1. Cumhuriyet Döneminde Türk-İran İlişkileri 

1.1. Cumhuriyet Döneminde Atatürk’ün Türk Dış Politikası 

“Milletler arası anlaşmazlıklar ancak iyi niyetle ve umumi menfaat adına 
karşılıklı fedakârlık yolu ile halledilebilir” Ulu Önder Atatürk tarafından 
yönetilen ve yönlendirilen Kurtuluş Savaşı dönemi Türk dış politikasi, 
başlangıcından itibaren “Ulusal sınırları içinde vatan bir bütündür, asla 
parçalanamaz.”, “Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, milletin bir 
bütün olarak savunma ve karşı koyması”, “Manda ve himayenin kabul 
olunmazlığı” gibi temel esaslar üzerine oturtulmuştur.Belirlenen bu temeller 
üzerinde TBMM kuruluşunda Türk dış politikası yönetilirken, “ulusun iç ve dış 
bağımsızlığının tanıtılması” ve “Her milletin kendi geleceğine kendisinin hâkim 
olması, hakkımızın kayıtsız şartsız tanınması” doğrultusunda yapılmıştır 
(Özgüldür, 2000; 67). 

Atatürk bir asker ve devlet adamı olarak fikir ve düşünceleri ile Türk dış 
politikasına (Tablo 1) önemli ölçüde yön vermiştir.Atatürk’ün uyguladığı dış 
politika, tamamiyle milli menfaatlere dayalı bir milli siyaset uygulamasıdır. Bu 
siyasetin çercevesini ise Misak-ı Millî, bağımsızlık, millî egemenlik, 
uluslararası hukuka saygı oluşturmuştur (Şener, 2007; 3).Atatürk’ün dış politika 
ilkeleri Türk milletine bütün cihanda hiçbir zaferin getiremiyeceği güveni ve 
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itibarı sağlamıştır. Lozan Antlaşması bunun bariz örneği olmuştur. Atatürk bu 
antlaşma ile ülkemizin tarihinde kötü mirası olan kapütilasyonları ortadan 
kaldırmıştır. Atatürk’ün akıl, bilim ve çağdaş uygarlığa dayanan, her türlü 
dogmatizmi reddeden, en önemli ilkesi “Yurtta Barış, Dünyada Barış” olan 
gerçekçi ve pragmatist bir ideolojidir (Giritli, 1987; 7). Bu düsüncesinin bir 
sonucu olarak, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasını saptarken, 
ülkemizin jeopolitik konumuna, tarihi gelişme çizgisini, cumhuriyet kuruluş 
felsefesini ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktürü dikkate alarak uygun 
hedefler belirlemiştir. Ulusal ve uluslararası gerçeklerin sürekli olarak göz 
önünde bulundurulduğu bu politika sayesinde Türkiye Cumhuriyeti 
bağımsızlığını kazanmış kendini dünyaya tanıtmıştır (Şener, 2007; 5). 

Tablo 1: Atatürk’ün tarihî tecrübelerinden tespit ettiği ve yaşamı boyunca 
uyguladığı Türk dış politika ilkeleri (Irmak, 1987; 490) 

1. Başka devletlerin ve ülkelerin içişlerine karışmamak ve başka devletleri 
de bizim ülkemizin içişlerine hiç bir süretle karıştırmamak 

2. İçişlerimize karışma, dıştan gelecek yardım istemenin sonucunda 
olacağından böyle bir yardıma muhtaç duruma düşmemek  

3. Dış borçlanmayı zorunluluk hâline getiren bütçe açıklarına meydan 
vermemek 

4. Dış Politikada millî çıkarlarımızın emrettiği yolu seçmek. Çıkar 
gruplarının etkisini ülkemizden uzak tutmak 

5. Ülke olarak bütün dünyada daima barıştan yana olmak. Bütün dünyanın  
huzur ve sosyal adalet içinde olması görüşünü ön planda tutarak 
benimsemek 

6. Dış politikada daima gerçekçi olmak. Dış politikada ekonomik, ticari ve  
askeri yönden büyük güce sahip olmak 

7. Türk milletinin büyük şerefi sayılan ve Atatürk’ün barışçı ifadesi olan 
Yutta Barış ve Cihanda Barış ilkesini unutmamak  

1.2. Cumhuriyet Döneminde Türk-İran İlişkileri 

Türk İnkîlabı ve Atatürk ideolojisinin evensel boyutları konusunda ilk 
özellik onun fikir ve uygulamalarının gelişmekte olan ve sömürge durumunda 
bulunan ülkelere örnek teşkil etmesidir. Fransız profesörü Maurice Baumond; 
“Atatürk ve Türk milletinin zaferi tüm Asyada meyvesini vermiş ve Atatürk’ün 
parlak başarıları, bütün sömürge ülkelerine örnek olmuştur”. İngiliz tarih 
felsefecisi Arnold Toynbee; “Atatürk her konuda öncüdür. Atatürk millî bir 
kahramanın ötesindedir. 1920’den sonra, tüm dünyada Türk milletinin 
başardıklarını görenler ve ülkelerini geliştirmek isteyen liderler tarafından örnek 
alınmıştır” (Güler, 1993; 118). 
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Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’yi kurtarma mücadelesi, Afrika ve Asya’da 
birçok devletin bağımsızlık yolunda çarpışmaları için ilham kaynağı olmuştur. 
Gerçekte Atatürk ilham kaynağı olmakla kalmamış; bu ülkelerin geleceğini de 
engin bir ileri görüşlülük ve derin bir insanlık duygusu ile 1923 yılında sezerek 
şöyle demiştir. “Şu anda, günün uyanışını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün 
Doğu milletlerinin uyanışını da öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüklerine 
kavuşacak olan daha çok millet vardır. Bu milletler, bütün engellere rağmen, 
muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır…” 
(Enginsoy, 1986; 145).  

Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük 
özelliği lâik oluşudur. Devlet işleri ile din işlerini birbirinden tamamen 
ayrılmaktadır. Türk milletinin Ulu Önder Atatürk önderliğinde kurduğu bu 
modern ve lâik Cumhuriyet’in yankıları, o dönemde bilhassa İslam ülkelerinde 
ve özellikle İran’da büyük olmuştur (Gentizon, 1983).  

Atatürk’ün Türkiye’de yaptıklarını hayranlıkla takip eden İran ordusu 
kumandanı Rıza Pehlevi, son Kaçgar hükümdarı Ahmet Şah’ı devirerek 25 
Nisan 1926 tarihinde İran’da yönetimin başına geçmiştir (Oberling, 1994; 651). 
İran Şahı Rıza Pehlevi tahta çıktıktan sonra ülkesini bağımsız bir ülke olarak 
çağdaşlaştırmak amacındadır (Ortadoğu’nun Tarihi Gelişimi, 1992; 106). Bu 
dönemde kendine örnek aldığı lider Ulu Önder Atatürk’tür. I. Dünya savaşından 
sonra Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Milli Mücadele’nin kazanılması, 
sonra da kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde inkılâplara başlanması ve İran 
Şahı Rıza Şah Pehlevi’nin aynı yenilikleri kendi ülkesinde yapmak istemesi, 
Türk- İran ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur (Saray, 1999; 109). 

Ulu Önder Atatürk, batı ile olduğu kadar komşu ülkeler (Balkanlar, Arap 
ülkeleri ve İran) ile dostluk ilişkileri kurmak ve geliştirmek istemektedir. Bu 
yakınlaşma sonucunda, İran Şahı Türkiye’yi ziyaret etmek isteyerek Atatürk’ün 
devrimlerini yakından incelemek istemiştir. Atatürk 1933 yılının sonbaharında 
İran şahı Rıza Şah Pehlevi’yi Türkiye’ye davet etmiştir. Şah Rıza için 10 
Haziran- 6 Temmuz 1934 tarihlerinde gerçekleşen ilk yurtdışı gezisi her iki ülke 
için de önem taşımaktadır. 9 Haziran 1934 tarihinde Tahran’dan ayrılan Rıza 
Şah, Tebriz, Erzurum yoluyla Trabzon’a gelmiştir. Yavuz zırhlısı ile Samsun’a 
ve buradan da özel bir trenle Ankara’ya hareket etmiştir (Gerede, 1952; 263).  

İran Şahı Rıza Pehlevî’ye 16 Haziran 1934 tarihinde Ankara’da büyük bir 
karşılama töreni yapılmıştır. Aynı akşam Çankaya’da Atatürk İran Şahı şerefine 
bir ziyafet vermiş ve konuşmasında şöyle demiştir; “Türkiye-İran 
münasebetlerininin tarihi gözden geçirilirse, bu iki memleketin dostluktan 
ayrıldıkları zamanlar en müşkül devreleri yaşamış oldukları görülür. Hâlbuki 
milletlerimizin tabii temayülleri ve yüksek menfaatleri icabı olan dostluk 
bağları kuvvetlendikçe her iki millet kuvvetli hâle geldi ve refah buldu. Türkiye 
Cumhuriyeti bu hakikati tamamen idrak ederek İran dostluğunu siyasetinin en 
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esaslı ilkelerinden biri hâline getirmiştir” (Ülkü mecmuası, Temmuz, 1934). 
Ankara ziyareti sırasında İran Şahı Rıza Pehlevi müzeleri, Kız Enstitüsü’nü, 
Ankara Barajı’nı, Ziraat Enstitüsü’nü, Askeri fabrikaları, Musiki Muallim 
Mektebi’ni gezmiştir. “Özsoy Destanı”operası ise 19 Haziran 1934 tarihinde 
Ankara Halkevinde, Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi huzurunda temsil 
edilmiştir. Ankara ziyaretinden sonra İran Şahı Atatürk’le birlikte 20 Haziran-6 
Temmuz 1934 tarihine kadar, Eskişehir, Afyon, Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve 
İstanbul’u kapsayan bir inceleme gezisine çıkmışlardır (Çetinsaya, 1999; 168, 
Ülkü Mecmuası, Temmuz1934, Saray, 1999; 117). 

2. Cumhuriyet Döneminde Türk Müzik Kültürünün Oluşması 

Ulu Önder Atatürk dönemini –ve dolayısıyla Cumhuriyet dönemini– 
anlamak, Atatürk’ü anlamakla başlamalıdır. Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucu 
kadrosu, Osmanlı Devleti’nin son, en buhranlı ve en çalkantılı dönemlerini 
yaşamıştır (Akyüz, 1992; 235). Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma, çöküş ve 
yok olma kuşağının mensubudurlar (Atay, 1933; 8). 1912-1922 yılları arasında 
10 yıl fiilen savaşı, savaş meydanlarında yaşamışlardır. Kurtuluş savaşı ile 
“ateşle imtihandan” geçmişler ve Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmuşlardır (Ünder, 1999; 20). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirleriyle çok sıkı ilişkileri olan “millî 
dayanışma”, “millî birlik –bütünlük”, “millî özgürlük”, “millî bağımsızlık” ve 
“millî egemenlik” temellerinde kurulmuştur Ulu Önder Atatürk bu temeller 
üzerinde Türk toplumunun ulusal özyapısını (karakterini) ulusal benliğini, 
ulusal kimliğini koruyup geliştirerek her yönüyle kalkınarak çağdaşlaşması ve 
modernleşmesini amaçlamıştır (Uçan, 1989; 213).  

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Atatürk, siyasal ve sosyal yaşamda 
bilimin ve aklın önderliğine inanarak, bağımsızlığın korunması ve 
Cumhuriyet’in geleceği için eğitimin önemini vurgulayarak, toplumun bütün 
fertlerinin kadını, erkeği, çocuğu, köylüsü ve işçisiyle eğitilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir. Bunun yanı sıra toplumun her bir parçasının ayrı bir fonksiyonu 
olduğuna, bu fonksiyonların mükemmel bir şekilde yerine getirilmesi ile sosyal 
bütünleşmenin ve kalkınmanın mümkün olacağına inandığını söylemiştir (İçli, 
1992; 71). 

Türk ulusunun topyekûn kalkınmasında çekici bir güç olarak eğitimi 
benimseyen Ulu Önder Atatürk, bilgisizliği giderme, milli eğitim, öğretmen ve 
kültür konularına önem vermiştir. Atatürk eğitimde yenileşmeyi, ulusal birliğin 
ve lâik toplumun temeli olarak görmüş, sadece politik bağımsızlığı değil, 
ekonomik gelişmeyi de bu yenileşmeye dayalı düşünmüştür. Atatürk’ün Düşün 
Sistemi özde rasyonalist, pozitivist, hümanist, realist ve pragmatist bir nitelik 
taşımaktadır. Atatürkçü Düşün Sistemi’nde eğitimin özüne, içeriğine, 
yöntemine ve amaçlarına ilişkin hususlar akılcı, gerçekçi, bilimsel ve insancıl 
bir anlayışla ele alınmaktadır. Atatürk’ün düşün sisteminde eğitim, devletin 
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denetim ve gözetiminde, demokratik, lâik eşitlikçi, adaletli, işlevsel ve bilimsel 
temele dayalı insancıl nitelik taşımaktadır. Sistem bu esaslarda tutarlı, akılcı, 
özgür, öz benliğinden ve kültüründen kopmamış çağdaş ve evrensel kültürle 
buluşabilen yeni bir insan tipi öngörmektedir (Alkan, 1991; 74). 

Atatürk bu konuda “memleketimizi, toplumumuzu hakikat hedefine, saadet 
hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran 
asker ordusu, diğeri milletin istikbalini yoğuran irfan ordusu... Bir millet irfan 
ordusuna malik olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler 
elde ederse etsin, bunun meyveleri yok olmaya mahkûmdur. Zaferlerin sürekli 
neticeler vermesi ancak irfan ordusu ile mümkündür.” demektedir (Gökçe, 1990; 
708).  

3 Mart 1924 tarihinde 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu 
ile, kız ve erkek çocuklarına eşit, bir arada ve çağdaş bir eğitim yapma imkânı 
tanınmıştır. Eğitim merkezileştirilerek ilkokul, kız-erkek ayrımı yapılmaksızın 
herkes için zorunlu hâle getirilmiştir. Eğitimin birleştirilerek lâikleştirilmesi, 
kadınlarında çağdaşlaşma yolunda katılımını sağlamıştır. Böylece “fikri hür, 
vicdanı hür” nesiller yetiştirilecektir (Gedikli, 2001; 80).  

Atatürk Türk ulusunun bütün olanaksızlıklar içerisinde bile kabiliyetinin 
üstünlüğünü bilerek onlara güvenmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli 
kültürdür.” diyerek ulusça unuttuğumuz değerleri ortaya çıkarmak istemiştir. 
“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.”, 
“Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felakete mahkûmdur.”, 
“Sanatsız kalmış bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuştur demektir.” bu 
sözleriyle, sanatın önemini ulus hayatındaki rolünü açıklamıştır. Atatürk kültür 
devrimleri içinde güzel sanatlara özel bir önem vermiştir. Sanatın insan ve 
toplumları yetiştirmede önemli bir biçimleyici etken olduğu görüşündedir 
(Turani, 1982; 101). Millî kültürü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartmak 
gerekir, diyen Atatürk, bu konuda güzel sanatlara verdiği önemi şöyle 
vurgulamaktadır: “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî vasfı da 
güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Memleketimizin yüksek 
karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekâsını, ilme bağlılığını, güzel 
sanatlara sevgisini millî birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve 
tedbirlerle besleyerek geliştirmek de milli ülkümüzdür.” (Giritli, 1987; 19). 

Atatürk’ün kültür ve sanat ile ilgili politikası iki temel yaklaşım tarafından 
belirlenmiştir. Bir tarafta ideolojik-politik örgütsel yaklaşım diğer tarafta 
kültürel ve artistik yaklaşımdır. Politik ve kültürel değişkenler arasında iki 
değişik düzeyde gelişme göstermiştir. Türkiye içinde yaşayan insanların tek bir 
kültür hâlinde karşılıklı millileşmesi ve bütünleşmesi, diğer tarafta milletler 
arası düzeyde karşılıklı iyi ilişkilerin kurulmasıdır (And, 1986: 69). Atatürk ve 
Cumhuriyet’in kadrosu ulusal kültürü, uluslararası çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaştırma ilkesine özellikle önem vermiş ve bunun sonucu güzel sanatların 
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eğitim ve öğretimle yenilenmesini mümkün kılacak kurumların oluşturulmasına 
geniş ölçüde imkân sağlamıştır. Başkentin Ankara’da kurulmuş bulunması ile 
çeşitli sanat kurumlarının Ankara’da toplanmasını gerektirmiştir (Gökçe, 1990; 
710). 

Atatürk; “Sanatkâr uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk 
hisseden insandır.” diyerek kültür devrimini başarmak için sanatçılara ayrı bir 
önem vermiştir (Aşkun, 1981; 9). Sanat alanında eleştiri, yaratıyı destekleme, 
eğitimi besleme, sanat yapıtını değerlendirme yollarının geliştirilmesi için 
devletin kurumlarının güçlendirilmesini benimsemiştir. 2 Mayıs 1920 tarihinde 
3 sayılı kanunla oluşan “İcra Vekilleri Heyeti”nin kurulmasıyla sanat 
konularında önemli kararlar alınmıştır. Cumhuriyet’in birinci kuruluş 
yıldönümünde açılan Maarif Vekâleti müzikte kalkınma çabasını, öncelikle 
okullarda ele alınmasını temel prensip olarak benimsemiştir. Atatürk, yeni 
yetişen okul gençliğini çok seslilik temeline dayanan çağdaş anlayışta bir müzik 
eğitimi vermek bir yandan körü körüne saplanıp kalmayan yeni ve çağdaş Türk 
musiki sanatı yaratabilecek bir gençliğin yetiştirilmesini sağlamak amacındadır 
(Tamer, 2002; 30).  

Atatürk’ün düşüncesinde sanat, toplumun bir aynası olarak kimlik 
değiştirmenin, farklılaşmanın veya değişmenin somut olarak izlendiği bir radar 
gibidir. Sanat alanındaki modernleşme-çağdaşlaşma, modern ve cağdaş 
Türkiye’nin simgesi olacaktır (Özgü, 1981; 35). Atatürk’ün güzel sanatlara 
önem vermesinin bir diğer nedeni de resim, heykel, mimarî, sinema, müzik gibi 
sanatların doğrudan doğruya göze ve kulağa hitap ederek, bireyi yazılı eserlere 
göre daha kolay daha çabuk etkiliyebileceğini, dolayısıyla halkın devrimleri 
benimsemesinde etkili birer araç olduklarını düşünmesidir (Erkun, 1981; 31).  

Ulu Önder Atatürk’ün gerçekleşmesini istediği Türk müzik inkılâbının 
temelinde “müzikte ulusal öz yapıyı koruyup geliştirerek çağdaşlaşma, 
evrenselleşme” düşüncesi ve ülküsü yatmaktadır. Türk ulusal müziğinin 
yükselmesi ve evrensel müzikte yerini alması, ulusal özünü yitirmeksizin 
çağdaşlaşmasından geçmektedir (Uçan, 1992; 66). Cumhuriyet dönemi 
bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun’nun sürekli bir gelişme çabasında olan 
çağdaş çok sesli müzik kültürümüz için düşünceleri ise şöyledir: “Sanat her 
zaman, kökü içinden çıktığı toprağa bağlı kaldıkça gelişmiştir. Sanat kökünden 
ayrılınca ölür… Çoksesliliği, müziğe tabiat ve fizik kanunları getirmiştir. Halk 
musikisinde, ilkel olarak çoksesliliği ve armoniyi benimseyen bir arayış 
sezilir… Edebiyatımız nasıl bir değişime girmişse, musikimiz için de değişme 
kaçınılmaz olmuştur.” (Mimaroğlu, 1987; 147).  

Atatürk, müzik alanındaki atılımlarını bu görüşler doğrultusunda eyleme 
dönüştürmüştür. İlk olarak Ankara’da bir Musiki Muallim Mektebi (Müzik 
Öğretmen Okulu) 1 Eylül 1924 tarihinde kurulmuştur (Gökçe, 1990; 710). 
“İleride kurulacak olan konservatuvarın hazırlık aşamasında oluşturulan bu okul 
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çocuklarımıza çağdaş Türk musikisini öğretecek eğitmenlerin yetişmesi için 
kurulmuştur (Altar, 1989; 9, Oransay, 1966; 7). 1926 yılında da Millî Eğitim 
Bakanlığı ‘na bağlı bir Sanayi-i Nefise Müdürlüğü ve Sanayi-i Nefise Encümeni 
kurulmuştur (Nutku, 1981; 109). 1934 yılında millî musikiyi yükseltmek, 
işlemek, yaymak, sahne temsilinin her dalında uzman ve müzik öğretmeni 
yetiştirmek amacıyla bir akademi kurulması için yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
dönemde çağdaş anlayışla sanat ve müzik eğitiminin örgütlenerek sanatçılar 
teşvik edilmiştir. Halkevleri –odalarla ve devlet teşkilatında yer alan 
organizasyonlar– kanalıyla halka açık konserler, temsiller, sergiler vs. 
düzenlenerek halkın estetik beğeni düzeyinin çağdaş standartlar doğrultusunda 
düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, bu dönemde yapılan tüm yenilikler Osmanlı 
elitiyle Türk sanat ortamına girmeye başlayan çağdaş sanat unsularının içine 
halkın da dâhil edilmeye çalışılmasıdır. Bu düzenlemelerle birinci hedef halk ve 
elitin bütünleşmesi, ikinci hedef de halkın beğeni standartının çağdaş düzeye 
çıkartılmasıdır. Ayrıca bu dönemde sanat ve sanatçının sosyal dayanışma, 
iletişim gibi toplumsal fonksiyonları belirlenmiştir. Ulu Önder Atatürk 
sanatçının statüsünü ve rolünü kurumlaştırarak, desteklemiş ve devletçe himaye 
edilmesini sağlamıştır (Ulusoy, 1993; 55). 

1934 yılında Ankara’da henüz bir konservatuvar yokken, opera sanatına 
dönük ilk çalışmaları zamanın önde gelen iki bestecisi Ahmet Adnan Saygun ve 
Necil Kâzım Akses ile başlatmış, opera metinlerinin (librettolarının) yazılımını, 
o dönemde senarist ve edebiyatçı olarak tanınmış tiyatro yazarı Munir Hayri 
Egeli’ye vermiştir. Özsoy Destanı Operası, Taşbebek ve Bay-Önder 
Operalarının librettoları yazılmaya başlanmıştır (Aracı, 2001, Baltacan, 2006; 
24). 

3. Özsoy Destanı Operası (1934) 

“Özsoy Destanı Operası” Cumhuriyet tarihinin ilk lirik sahne eseri olması 
bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Atatürk tarafından gerçekleştirilen 
müzik devriminin ilk örnek eseridir. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Türkiye ziyareti nedeniyle Atatürk tarafından Ahmet Adnan Saygun’a eseri 
bestelemek üzere sipariş edilmiştir. Cumhuriyet Türkiyesi’nin temel değerlerini 
tanıtacak olması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk operanın 
konusunu bizzat kendisi belirlemiş ve librettosunu Münir Hayri Egeli ile 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak yazdırmıştır (Kıran, 2005; 22). Ahmet 
Adnan Saygun eserin tamamını (3 perde 12 tablodan oluşan operayı) iki ay gibi 
kısa bir sürede bestelemiştir (And, 2003). Bu bakımdan “Özsoy Destanı 
Operası” metni, dünya müzik tarihinde “büyük bir devlet adamı ve büyük bir 
sanatçının birlikte yarattıkları tek opera” olma özelliğini de taşımaktadır. 

Atatürk’ün konusunu bizzat önerdiği, hazırlanan taslakları kendi el yazısıyla 
inceleyip düzelttiği sözler üzerine Özsoy Destanı Operası’nın bestecisi Ahmet 
Adnan Saygun, eserle ilgili düşüncelerini şöyle anlatmıştır; “Yoğun 
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çalışmaların sürdürüldüğü sıralarda karşılaştığım bütün zorluklara ve 
engellemelere rağmen, eserimin aleyhinde söylenen türlü sözler karşısında, 
Halkevine gelen Atatürk provaları seyretmişti. Riyaset-i Cumhur Orkestrası 
yerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndaki yaylı sazlar orkestrası ile 
Riyaset-i Cumhur Armonisi’nin nefesli sazlarını birleştirerek benim 
yönetimimde bir orkestra ile çalışmalarıma devam etmemi emrettiği sırada 
söylemiş olduğu sözlerden özellikle bir cümlesi hâlâ kulaklarımda çın çın 
çınlamaktadır… “Bu bir inkılâp hareketidir.” (Saygun, 1980; 42, Gedikli, 1989; 
37).  

Özsoy Destanı, opera tarzıyla yüzyıl önce Alman besteci Richard Wagner’in 
yarattığı “Gesamtkunstwerk” (Tüm sanatların birleşimi) türünün Türkiye’de 
sahnelenen ilk örneğidir (Refig, 1997; 70). Özsoy Destanı operası İran Şahı 
Rıza Pehleviyi etkilemek üzere, âdeta tek kullanımlık bir opera olarak 
düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Metnin librettosunu Münir Hayri Egeli’nin 
yazmasını isteyen Atatürk eser için şöyle demiştir; “Özsoy güzel, güzel ama, 
onun kıymeti yalnız bu gün içindir.” (Yalçın, 1995; 141). Özsoy Destanı 
Operası’nın 3 perdelik librettosu, aralarında benzerlik bulunan Türk ve İran 
mitolojilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Türk-İran tarihini birleştiren 
mitolojinin, librettoya kaynak olmadaki etkinliği büyüktür. Türk-İran ulusları 
arasındaki ilişkinin, bir soyun iki kardeş boyu ülküsüne temel olarak 
değerlendirilmesine ön planda özen gösterilmiştir. Operanın konusunun kaynağı 
İran Şahı Firdevs’inin Şahnamesindeki “Feridun Efsanesi”dir (Tamer, 2002; 55).  

Buna göre, yeryüzünde insanlar türedikten sonra, karanlık ile aydınlık 
arasında bir çatışma başlamıştır. Nihayet gün gelmiş, karanlığa tutsak düşen 
insanlık, İran Şahı Firdevsi’nin Şahnamesi’ne konu olmuş ve Şair, eserinde, 
insanoğluna musallat olan karanlığı, “Dahhak” olarak nitelendirmiştir. Yüzyıllar 
boyu zulmü süren Dahhak’ı Türk ve İran Mitolojileri’nde ayrı ayrı adlarla 
anılan bir kahraman (Gave-Bozkurt) devirip aydınlığa yol vermiş ve yeniden 
aydınlığa kavuşan insanlar, başlarına Feridun adlı bir beyi seçmişlerdir. Hakan 
Feridun’un; Selm, Tur ve İraç adlı üç oğlu vardır. Bunlardan Tür Türkleri, İraç 
İranlıları, Selm ise Avrupalıları temsil etmektedir. Fakat Atatürk’ün yazdırmış 
olduğu metinde “Türk-İran uluslarının kardeş oldukları idealinden” dolayı ikiz 
kardeş olarak gösterilen iki karakter üzerinde, Tur ve İraç’tan bahsedilmektedir 
(Saygun, 1980; 39, Tamer, 2002; 55).  

Özsoy Destanı Operası’nın ilk perdesinin konusu, Firdevsi’den Antik Pers 
Mitolojisi’ne dek uzanan mit geleneğinin içerisinden seçilerek, Orta Asya Türk 
Mitolojisi’nden alınan kimi öğelerin karışımından oluşturulmuştur. Öz-Ozanın 
açılış reçitatifi (konuşmalı bölüm) o yılların Türk tarih tezine açık göndermeler 
içermektedir. Öz-Ozan “kırk bin yıl” öncesine dönerek öyküsünü başlatır; 
“Tarih diyor ki bize: “Medeniyet” ırmağı Brakisefal soyda buldu özlü kaynağı. 
Bu soy Asya’dan çıktı, dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı 
sayıldı. Avrupa, Anadolu, İran ve Gapta. Medeniyet girdi, bakır, bu büyük 
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soyla... Ben vatan yavuklusu Ozanım, Öz tarihi söylerim, olmuşu naklederim...” 
Bu çağda sadece doğaüstü güçlere sahip felekler ile baş Şaman yarı mistik 
figürler olarak sahnededirler. Üçüncü sahnede Feridun’un eşi Hatunun doğumu 
beklenmektedir. Koro Tanrı’ya yalvarmaktadır. Ülkenin dört bir tarafından 
beyler biraraya gelmişlerdir. Feridunu öven konuşmalar yapılırken haberci gelir, 
hatunun doğumunu müjdeleyerek ikiz oğlu olduğunu söyler. Baş Şaman şöyle 
demektedir: “Bu gece Öz-soyun kaynağı doğdu...” Sahnede Hatun ve 
Feridun’un karşılıklı düeti başlar: “Kadına annelik vatanseverliktir bey”... 
Feridun: “Kadın anne olunca feleğin ömrü uzar... Yerler göğe yaklaşır. Nur olur 
yerleri sular...” “Doğumu kutlamaya sırasıyla felekler gelirler, iyi dileklerini 
hatuna söylemeye başlarlar. Birinci Felek: Bu yavrular kutlu olsun hatuna, 
İkinci Felek: Bu yavrular Öz-soylu, dinç olsun, güçlü olsun dünyayı 
hükmeylesin, Üçüncü Felek: Bu yavrular Özsoyları çoğalınca, boyları 
yeryüzünün en güçlü yurduna sahip olsun, Dördüncü Felek: Bu yavrular ve 
onun Özsoyları ne zaman elele verip tutuşsalar yeryüzü ışık dolsun, barış ve 
bereket onlardan doğsun, Beşinci Felek: Bu yavrular ve çocukları, çağlar boyu 
sürüp gidecek soyları hiçbir zaman unutmasınlar kardeş olduklarını, Altıncı 
Felek: Yer durdukça soyları kötülük görmesin, kendileri ve soyları ölümsüz 
olsunlar, Yedinci Felek: Soyları devir devir üzerlerine çökecek karanlık 
bulutlardan sıyrılıp yeniden can bulsunlar onların özyurdunda yeniden genç 
kalsınlar... Feridun bütün feleklerin yanında bu iki yavrunun adını koymuştur. 
“Sen ey nur topu çocuk senin adın ‘Tur’ olsun: Eşin ay yoldaşın kurt olsun. Sen 
ey sevgili çocuk, senin de adın ‘İraç’ olsun: Nurun yeşilinden çıksın, güneş 
seninle parlasın, yoldaşın arslan olsun... İkiniz cesaretin, kahramanlığın rengi al 
ile yiğitliğin, temizliğin parlaklığın rengi olan beyaza birlikte sarılınız...” Şölen 
ve kutlamalar başlamıştır. Şölene çağrılmadığı için kızgın olan (karanlıkların 
özünü temsil eden şeytan Ahriman) sahneye gelerek hatuna korku sozlerini 
söyleyerek. Lanetini açıklamaktadır; “Bu iki gencin soylarını daima meçhul 
kalmaya mahkum ediyorum. Nifak perilerimi seferber edeceğim ve her zaman 
soylarının arasına sokacağım...” Eserin ikinci ve üçüncü perdelerinde efsane 
havasından ayrılıp mütareke-İstiklal Savaşı ve sonrası işlenmiştir. Eserin son 
sahnesinde Ahrimanın gazabına uğrayan ve tanrılarca ebedi hayata mazhar 
kılınmış bulunan Tur ve İraç (yani Türklerle İranlılar) yüzyıllar boyunca 
birbirlerinden ayrı kalmışlardır. Fakat sonunda her iki milletin başlarına geçen 
Tur ve İraç bu dönemde birbirlerine kavuşmuşlardır. Eserin tekrar efsane 
havasına getirilen final sahnesinde Feridun ve tüm kadro sahneye çıkmışlardır. 
Ancak sahnede Tur ve İraç yoktur. Feridun sorar: Tur ve İraç’ı göremiyorum 
nerededirler... Buna oyunun anlatıcısı Öz-Ozan Halkevinin locasında İran Şahı 
Rıza Pehlevî ile birlikte temsili seyreden Atatürk’ü işaret ederek şöyle demiştir. 
İşte Tur ve işte İraç... (And, 2003, Saygun, 1980; 39, Yalçın, 1995; 42). 

Ahmet Adnan Saygun millî duyguları çok güçlü bir bestecidir. Eserlerinde 
Türk kültürüne ve makamsal müziğe kökten bağlılığı izlenmektedir. Müzik dili 
açısından bestecinin oluşturduğu kişisel sentezi, tüm eserinde genellikle 



 751 

Anadolu’nun özünden çıkartılmış (makamsal-armonik) ifadeler kullanmıştır. 
Ahmet Adnan Saygun bestelemiş olduğu Özsoy Destanı Operası’nın ilk 
perdesinde, yakarış korosunun dua sahnesinde ve şenliklere ait yerlerdeki 
müziği Anadolu motiflerine dayanmaktadır. İkinci perdenin büyük bir kısmı da 
pentotik yapının ağır bastığı motiflerle yazılmıştır. Her iki perdenin prelüdlerini 
Ahmet Adnan Saygun serbest bir düşünce ile yazmıştır. Eserin genellikle tüm 
bölümlerinde besteci solistlerin ve koro elemanlarının kolaylıkla 
söyleyebilecekleri tonal yazıyı tercih etmiştir (Baltacan, 2006; 27). 

Eserin hazırlanışındaki, sanki bir düşü andıran, çabukluk, gösterimin 
hazırlığında da şaşırtıcı bir şekilde görülmüştür. Koroyu Adnan Saygun’un eşi 
Mediha Adnan (Saygun) ile Halil Bedi (Yönetken) yönetmiştir. Koro sanatçıları 
çeşitli okulların (Ankara Kız Lisesi, Ankara Kız Orta Mektebi, Ankara Beden 
Terbiyesi, Ankara Enstitüsü) yetenekli öğrencilerinden seçilerek 
oluşturulmuştur. Dans ve koreografiyi bu alanda deneyimi olan Selma ve Azade 
Selim Sırrı Tarcan üstlenmiştir (Yalçın, 1995; 45). Başrollerde; Ulu Anneyi 
Soprano Nimet Vahit (İstanbul Konservatuvarı şan eğitimcisi), Ahmiran ve 
Ferîdun rollerini ise Nurullah Şevket Taşkıran üstlenmiştir. Diğer roller ve 
koristlerin tamamı öğrencilerden oluşmuştur. Ali Sezin idaresinde İstanbul’dan 
alelacele getirilen İstanbul Konservatuvarı yaylı sazlar topluluğu ile Riyaset-i 
Cumhur Armoni Bandosu’nun nefesli sazlarından meydana getirilen Orkestrayı 
Ahmet Adnan Saygun yönetmiştir. Özsoy Destanı Operası’nın gösteriminde, 
Semiha Berksoy “Ayşim” rolünü oynamıştır. Böylece öğretmen-öğrenci aynı 
gösterimde sahneye çıkmışlardır (And, 2003, Özkazanç, 1999; 88). Eserin ilk 
temsili aynı gün saat dörtten itibaren Ankara ve İstanbul radyoları tarafından 
neşredilmiştir. Bu temsil Ankara Millî Tiyatro hayatımızda bir dönüm ve bir 
hamle sayılacaktır (Hakimiyeti Milliye-Cumhuriyet Gazetesi, 20 Haziran 1934). 

SONUÇLAR 

Ahmet Adnan Saygun’un tarafından bestelenen ilk Türk Operası olan 
“Özsoy Destanı Operası” 19 Haziran 1934 gecesi Ankara Halkevinde 
sahnelenmiştir. İran Şahı Rıza Pehlevî ve Atatürk locada yan yana oturmuşlardır. 
Bütün sefirlerin millî kıyafetleriyle geldiği o gece Türk ulusal operasının 
başlangıcı ve Türk-İran ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılan adımların 
öncüsü olarak tarihe geçmiştir. 

Ulu Önder Atatürk “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi ile ülkemizde 
demokrasi anlayışının tamamlayıcısı olarak imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış, 
sosyal adalete dayalı, uyum ve barış içindeki toplumu hedef edinerek “Yurtta 
barış”ı gerçekleştirmeye yönelik iktisadi ve sosyal nitelikli adımları atarak, Yeni 
Türk devletini ve ulusunu modernleştirmeyi amaçlamıştır. Ulu Önder Atatürk 
ve Cumhuriyet’in kadrosu medeniyet projesi ile bu amaca ulaşmayı 
hedeflemiştir. Bu anlayış öncelikle tüm kurumlarda sergilenmiştir. Sosyal, 
kültürel, eğitim ve hukuk alanında yapılan reformlarla asıl amaç modern bir 
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toplum yaratmaktır. Diğer yandan modern giysiler, modern hukuk sistemi, 
eğitim ve diğer tüm yeniliklerle Türk toplumunun medeni milletler seviyesine 
ulaşması ve hatta aşması amaçlanmıştır. 

Atatürk’ün düşüncesinde sanat, toplumun bir aynası olarak kimlik 
değiştirmenin, farklılaşmanın veya değişmenin somut olarak izlendiği bir radar 
gibidir. Sanat alanındaki modernleşme-çağdaşlaşma, modern ve çağdaş 
Türkiye’nin simgesi olacaktır.  

Özsoy Destanı Operası Cumhuriyet tarihinin ilk lirik sahne eseri olması 
bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Atatürk tarafından gerçekleştirilen 
müzik devriminin ilk örnek eseridir. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Türkiye ziyareti nedeniyle Atatürk tarafından Ahmet Adnan Saygun’a eseri 
bestelemesi üzerine verilmiştir. Cumhuriyet Türkiyesi’nin temel değerlerini 
tanıtacak olması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk, Opera’nın 
konusunu bizzat kendisi belirlemiş ve librettosunu Münir Hayri Egeli ile 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak yazdırmıştır. 

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet devrimlerinin ve çağdaş Türk toplumunun 
tanıtılması amacıyla –devrin güç koşullarına rağmen– Ahmet Adnan Saygun 
tarafından bestelenen Özsoy Destanı Operası’nın temsilinin 
gerçekleştirilmesini “bir inkılâp hareketi” olarak nitelendirmiştir. Bununla 
beraber Batı ile Doğu motiflerinin Türk sentezi ile vücuda geldiği Özsoy 
Destanı Operası, Batı ile Doğu arasında coğrafî bir köprü olmaktan öte, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yeni kişiliğinin ve kimliğinin de sergilendiği bir başkaldırı 
eseri olmuş ve ulusal operamızın bir başlangıç eseri olarak Türk müzik 
tarihindeki saygın yerini almıştır. 
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