
Rüyalar ve İki Damla Gözyaşı;
Yalçın Remzi Yüregir

GİRİŞ

“1940’lı yıllar... O zaman Halkevi 
olarak görev yapan, şimdiki Büyük-
şehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 
ilk operet sergileniyor. Muhlis Se-
bahattin Ezgi’nin bir eseri... Ayşem 
Opereti... Dopdolu salonda, dakika-
larca süren alkışlar ile bitiyor oyun.
Daha 1940’lı yıllarda bile gösterilen 
bu ilgiye rağmen Adana’da bir Sen-
foni Orkestrası kurulması için tam 
50 yıl geçmesi gerekiyor. Bir müzik 
okulu için de neredeyse o kadar süre 
bekliyor Adanalı...
İlk kez 1989 yılında Devlet Konser-
vatuarı, Çukurova Üniversitesi’ne 
bağlı olarak ilk dersini veriyor. Ar-
kasından da 1992 yılında Çukurova 
Devlet Senfoni Orkestrası ilk konse-
rini…
Biz Adanalılar günümüzde bu iki 
kurumla da övünüyoruz. Ama on-

ların var olması için nasıl mücadele 
edildiği konusundaki bilgiler kamu-
oyunca pek bilinmiyor.
Aslında bizler, bu kitapçıkta Prof. 
Yalçın Remzi Yüregir’i anlatmak için 
yola çıktık. Geçmişe doğru yaptığı-
mız seyahatin en önemli durakla-
rının bu iki kurum olduğunu da o 
zaman fark ettik. Ve anladık ki Yal-
çın Remzi Yüregir’in biyografisi aynı 
zamanda bu kurumların tarihini de 
içeriyor. Hatta bu kadarla da kalmı-
yor öykü taa Kurtuluş Savaşı’na ka-
dar uzanıyor.
Yani anlatacak şey çok, ama biz sade-
ce yaptığı işlerle Adana’ya güç verdi-
ğini düşündüğümüz bir büyüğümü-
zün yaşam öyküsünü anlatmak için 
yola çıktık. Dolayısıyla anlatacağı-
mız şeyleri sadece Yalçın Remzi  Yü-
regir açısından bakarak seçtiğimizi 
ifade ederek başlamalıyız.
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1. BÖLÜM

KUVAYİ MİLLİYE’NİN SESİ

25 Aralık  1918 tarihinde Adana 
isimli bir gazete başlıyor yayın haya-
tına… Güleklizade Ahmet Remzi ve 
Yozgatlı Ahaveynzade Avni (Doğan)
(Yozgat 1892-Ankara1965) isimli 2 
genç çıkarıyorlar gazeteyi.
Ahmet Remzi 1917 yılı Adana Öğ-
retmen Okulu mezunlarından. Me-
zun olunca çok kısa bir süre “Numu-
ne-i Edep” mektebinde öğretmenlik 
yapıyor sonra da, Şam’a Suriye Cep-
hesi’ne yedek subay olarak gidiyor.
Ahaveynzade Avni Bey de aynı cep-
hede subay. İkisi iyi arkadaş oluyor-
lar.
Maalesef tam bu sıralar (30 Ekim 
1918) Mondros Mütarekesi imza-
lanıyor. Bu anlaşma Osmanlı’nın 
teslim olması demek. Ordu kayıtsız 
şartsız dağıtılacak ve müttefik dev-
letler ülkenin istediği yere çıkartma 
yapıp, işgal edebilecek.
Adana’yı da Fransızlar işgal ediyor. 
Mütarekeye ilk tepki de Adana’dan 
yükseliyor.

O günlerin Adana’sını şöyle anlatabi-
liriz;
Bir grup Adanalı genç imzaladıkları 
bir kınama metnini İstanbul gazete-
lerine gönderip yayınlatıyorlar. Daha 
güçlü ses ise o zamanlar karargahı 
Adana’da olan Yıldırım Orduları’nın 
Komutanı Mustafa Kemal’den geli-
yor.
Mustafa Kemal  5 ve 6 Kasım 1918 ta-
rihlerinde Sadrazam ve Harbiye Na-
zırı olan Ahmet İzzet Paşa’ya çektiği 
telgrafta özetle, Galip Devletler’in 
İskenderun Limanı’na asker çıkara-
caklarını haber aldıklarını, eğer böy-
le bir şey yaparlarsa kendisine bağlı 
birliklerin ateşle karşılık verecekleri-
ni bildiriyor. 
Bu telgraf nedeniyle kendisi 10 Ka-
sım günü görevden alınıyor ama 
Adanalılar onun direktiflerine uyu-
yorlar. 19 Aralık 1918 günü, o za-
manlar Adana’nın bir ilçesi olan 
Dörtyol’da işgalci Fransızlara karşı 
ilk kurşun atılıyor. Bu aynı zamanda 
Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşunudur. 
Hasan Tahsin’in Yunanlı işgalcilere 
karşı attığı kurşundan tam 5 ay önce 
atılmıştır.
İşte Ahmet Remzi ile Avni Beyler 
böyle bir cadı kazanı içinde “Ada-
na” isimli gazetelerini çıkarmaya 
başlıyorlar. Gazete haftada iki gün 
çıkıyor ve 5. sayısını yayınladıkların-
da, Fransızlar Avni Bey’in “Kanuna 
Hürmet” başlıklı bir yazısını bahane 
ederek gazeteyi kapatıyor.
Bunun üzerine Ahmet Remzi Bey 

vilayete gidip yeni bir gazete için 
müracaatta bulunuyor. İsmi de “Yeni 
Adana” ... Yeni Adana da ancak 3 sayı 
çıkabiliyor. Bu kez de “Eşeğin Kuy-
ruğu Elimizde” isimli yazıyı öne sü-
rerek, Fransızlar hem matbaaya, hem 
de nüshalara el koyuyor. Avni Bey ise 
Adana’dan sürülüyor.
Andre Konti isimli subayın yöne-
timindeki Fransız askerleri Ahmet 
Remzi’nin Tepebağ’daki evini de ba-
sıyorlar ve yer ocağının içinde, tuğla 
ile örülmüş bir bölmede silah bulu-
yorlar. O sırada evde olmayan Ahmet 
Remzi bunu duyunca kadın çarşafı 
giyerek Taşköprü’yü geçiyor, Balca-
lı-Çatalan yolu üzerinden önce Kay-
seri’ye oradan da Ahaveynzade Avni 
Bey’in yanına Boğazlayan’a gidiyor.
Ahmet Remzi bir müddet sonra sı-
rasıyla, Adana’nın düşman işgali al-
tında olmayan Hacıkırı Tren İstasyo-
nu, Belemedik İstasyonu ve Bozantı 
(bugünkü Pozantı) İstasyonu’nda, bir 
kara vagon içinde, mürekkep olarak 
lamba isini kullanmak suretiyle Yeni 
Adana Gazetesi’ni çıkarmaya devam 
ediyor, öncesinde ise Mustafa Kemal 
ile görüşüp, Kilikya Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti’ni kuruyor.
Kurtuluş Savaşı sırasında Kilikya 
(Adana ve Çevresi) Cephesi’nin sesi 
haline gelen bu gazete, Adana’da hâlâ 
çıkmaya devam etmektedir. Türki-
ye’nin hâlâ yayımlanan (95.yıl) en 
eski gazetesidir.
İşte bizim kahramanımız Yalçın 
Remzi Yüregir, bir Kurtuluş Savaşı 

kahramanı olan, Ahmet Remzi’nin 
oğludur.

SANATLA SÜSLÜ AİLE

Yalçın Remzi’nin annesi Tiraje Ha-
nım’ın da, babası gibi öğretmen oku-
lu mezunu olduğunu biliyoruz. Kon-
ya Öğretmen Okulu mezunu.1924 
de Tarsus’da öğretmenlik yaparken 
Ahmet Remzi Bey ile  evlenmiş ve 
evlendikten sonra öğretmenliği bı-
rakmış. Tiraje Hanım’ın ailesi baba-
sının işi nedeniyle kısa süreler halin-
de  Kozan’da ve daha sonra Tarsus’ta 
yaşamış.
Yalçın Hoca, anneniz nereliydi soru-
suna “Dedem Hasan Hüsnü Bey bir 
topçu subayı olduğu için nereli ol-
duklarını söylemek zor,” diye cevap 
veriyor.
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Çünkü aile devamlı yer değiştirmiş. 
Ama annesinin 1906 yılında Libya’da 
doğduğunu da ekliyor.
Tiraje Hanım hem piyano hem de 
keman çalabiliyor. Aslında aile top-
tan sanata düşkün. Tiraje Hanım’ın 
kız kardeşi Müfide de keman çalıyor. 
Erkek kardeşi ise önemli şairimiz Fa-
zıl Hüsnü Dağlarca... 
Yani kahramanımız sanatçı bir aile-
nin içinde yetişmiş. Yaşamının te-
melleri müziğin güzelliğinden bes-
lenmiş.
Bu arada Tiraje Hanım’ın, Türki-
ye’nin ilk kadın il genel meclisi üye-
lerinden olduğundan da bahsetmeli-
yiz.

AİLE AĞACI

Yalçın Yüregir Hocamız’a aile ağacı-
nı sorduğumuzda, elindeki çizelgeyi 
göstererek 
“Saptayabildiğim en eski atam De-
mirci Ali Usta,” diye başlıyor. “Biz as-
len Gülekli’yiz. Gülek, Toroslar’da bir 
dağ köyü. Ali Usta, baba tarafından, 
dedemin babası. Yaşamın zorlukları 
nedeniyle dedem Abdullah Efendi 
ve efradı ovaya inmişler. Bir kısmı 
Adana’ya Tepebağ Mahallesi’ne yer-
leşmiş, bir kısmı da Çotlu Köyü’ne... 
Zannederim 1910 gibi bir tarih ol-
malı. Tarsus’a inen akrabalarımız da 
var,’ diye de devam ediyor.
Ahmet Remzi Bey, Tiraje Hanım ile 
evlenmeden önce başka bir hanımla 
evlenip ayrılmış.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 
HAKKINDA

26 Ağustos 1914 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Süvari yarbayı Hasan 
Hüsnü Bey’in oğludur. İlköğre-
nimini Konya, Kayseri, Adana ve 
Kozan’da, Ortaöğrenimini Tarsus 
ve Adana Ortaokulu’ndan son-
ra girdiği Kuleli Askeri Lisesi’nde 
1933 yılında tamamladı ve ilk şiir 
kitabı “Havaya Çizilen Dünya”yı 
yayınladı. Aile, Ataç, Çağrı, Dev-
rim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haf-
tası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, 
Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Ye-
nilik, Yön, gibi dergi ve gazetelerde 
şiirlerini yayımladı. 1935’te piya-
de subayı göreviyle Doğu ve Orta 
Anadolu’nun, Trakya’nın pek çok 
yerini dolaştı. Ordudaki hizmeti on 
beş yılı doldurunca, ön yüzbaşı rüt-
besiyle askerlikten ayrıldı (1950). 
1952-1960 yılları arasında Çalışma 
Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak İs-
tanbul’da çalıştı. Buradan ayrıldık-
tan sonra İstanbul Aksaray’da “Ki-
tap” kitapevini açtı ve yayıncılığa 
başladı.
İlk yazısı 1927’de Yeni Adana ga-
zetesinde yayınlanan bir hikâyedir, 
İstanbul dergisinde 1933’te çıkan 
“Yavaşlayan Ömür” adlı şiiriyle adı-
nı duyurmaya başladı. Varlık, Kül-
tür Haftası, Yücel, Aile, İnkılâpçı 
Gençlik, Yeditepe ve Türk Dili der-

gilerinde  şiirleri  çıktı. Bugüne ka-
dar kendisine birçok ödül verilen 
şair, 1967’de ABD’deki Milletlera-
rası Şiir Forumu tarafından “En iyi 
Türk Şairi” seçilmişti. Türk Dil Ku-
rumu Yönetim Kurulu üyesiydi. Dil 
Devrim’ine ilişkin düşüncelerini 
Türk Dil Kurumu Koçaklaması’nda 
şöyle dile getirmiştir:
“Türk Dil Kurumunu kurarken 
Mustafa Kemal’in tek mutsuzlu-
ğu vardı: Türkçe’yi sevdiğini daha 
Türkçe söyleyememek... Kimileri-
nin şimdi tek mutluluğu var Türk-
çeyi sevdiklerini daha Osmanlıca 
söylemek....”
Toplumculuğunun temelinde in-
sana ve insan hayatına saygı yatan 
Dağlarca, bu yüzden hiçbir edebî 
akım ve kişiden etkilenmeden ken-
di kozasını örer. Çok yazan ve üre-
ten bir şair kimliğiyle, bağımsız ka-
larak hiçbir şairden etkilenmemiş, 
hiçbir akımın etkisinde kalmayarak 
şiirlerini yazmıştır. Onun sanat an-
layışını şu cümlesi özetler:
“Sanat eseri hem bir saat gibi içinde 
bulunduğumuz zamanı, hem de bir 
pusula gibi gidilmesi gereken yönü 
işaret etmelidir.”
Türkçeye bakışını ise “Türkçem, be-
nim ses bayrağım” diyerek “Türkçe 
Katında Yaşamak” adlı şiirinde ser-
gilemiştir.

Alıntı;http://tr.wikipedia.org
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Dolayısıyla Yalçın Hoca’nın üvey anneden ikisi erkek 
üç kardeşi, öz annesinden ise bir erkek kardeşi bulu-
nuyor.
Ablasının ismi Nilüfer ve tüm erkek kardeşlerinin is-
minde Remzi eklemesi muhakkak var.
En büyük ağabey Orhan Remzi; yazar ve tiyatro eleş-
tirmeni...
Bir küçük ağabey ise Aydın Remzi... Ziraat okumuş 
ama aynı zamanda gazeteci...
En küçükleri Çetin Remzi ise Yalçın Remzi Hoca-
mız’dan daha genç. Yeni Adana Gazetesi’ni şimdi o 
sürdürüyor.
Yalçın Hoca aile geleneğini bozmamak için kendi oğ-
luna da Remzi eklemesini yapmış... Korkut Ahmet 
Remzi... 
Kızına ise Tiraje ismini koymuş. Tiraje Zeynep... 
Zeynep ismi ise, Yalçın Hoca’nın eşi Güneş Hanım’ın 
annesinden geliyor.

İKİ DOĞUM TARİHLİ ÇOCUK

Yalçın Remzi Yüregir, günümüzde Yeni Adana Ga-
zetesi’nin idare binası olan yerde, yani Abidinpaşa 
Caddesinde bulunan evlerinde, yukarıda da bahset-
tiğimiz gibi babasının dördüncü, annesinin ise ilk 
çocuğu olarak dünyaya gelmiş.
Doğum tarihi iki tane... Asıl olan 20 Aralık 1931...
Ama o yıllarda erkek çocuklarını küçük yazdırmak 
geleneği var. Küçük yazılırsa askere geç gidecek çün-
kü. Kısacası Hoca’nın bir de nüfus cüzdanında yazan 
doğum tarihi var... O da 20 Ocak 1932... Böylece ba-
bası küçük Yalçın’a bir yıl kazandırmış.
Yalçın Bey’lerin evi o dönemin kentin en işlek cadde-
sinde ve en önemli mahallelerinin arasında bir yer-
de bulunuyordu. Dolayısıyla da kentin en önemli ilk 
okulları da evlerine yakındı. Namık Kemal, 23 Nisan, 
İstiklal ve 5 Ocak İlkokulları neredeyse bağırınca du-
yulacak mesafedeydi. 

Yalçın Yüregir; Eşi Güneş Hanım, Kızı Tiraje Zeynep ve Oğlu Korkut Ahmet Remzi ile birlikte.
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Yalçın Bey için Namık Kemal İlkoku-
lu seçildi.
Yalçın Hoca o dönem evlerinin bu-
lunduğu bölgeyi şöyle anlatıyor:
“Abidinpaşa Caddesi dönemin en 
işlek caddesiydi. Kentin iki önemli 
noktasını Kalekapısı ile Küçüksa-
at’i birbirine bağlardı. Dönemin en 
önemli banka şubeleri burada oldu-
ğu için de cadde o zamanlar ‘Banka-
lar Caddesi’ olarak da bilinirdi.
Bizim evin karşısına daha sonraları 
Merkez Bankası yapıldı. Benim ço-
cukluğumda bankanın yerinde Türk 
Hava Kurumu, hemen onun yanında 

da bir kiliseden dönüşen sinema bu-
lunurdu. Kanlı Kilise denirdi, çünkü 
duvarlarında işgal vahşetinde öldü-
rülen Türklerin kan izleri vardı. Ku-
rum binasının yanındaki ince uzun 
bir koridorla kiliseye ulaşılırdı. Bu-
rası  sonradan ‘Tan sineması’ oldu. 
Dönemin önemli bir sinemasıydı 
Tan.Sadece sinema değil konserler 
de verilirdi. Hatta sahnenin önünde 
bir orkestra çukuru bile vardı.
O bölgeyle ilgili bir de anım bulunu-
yor. İkinci dünya savaşı sonları ol-
malı, ya 43 ya da 44... Ülkemize ilk 
kez getirilen bir Amerikan Jipi ile bir 

gösteri yapmışlardı.
Jiple o binanın yanındaki merdiven-
lerden yukarı çıkmışlar geri inmiş-
lerdi. Sonra aynı gösteriyi geri geri 
giderek yapmışlardı. Herkes çok şa-
şırmış, hayran kalmıştı.
Bir de Atatürk’ün 1938 yılındaki 
gelişini hatırlıyorum. Merkez Ban-
kasının bulunduğu yerde Tepebağ’a 
çıkan yokuşun başında Asri Fırın 
vardı. Ben onu orada görmüştüm. 
Açık mavi renkli, üstü açık bir ara-
bayla kalabalığı selamlayarak Küçük 
Saat yönüne doğru geçmişti.”

O yıllarda Abidinpaşa Caddesi ve Ziraat Bankası
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Küçük Yalçın, Namık Kemal ilko-
kulunu bitirince ortaokul için, Tar-
sus Amerikan Koleji’ne başlıyor. Bu 
okulun seçilmesinde Ahmet Remzi 
Bey’in çocuklarının dil öğrenmesini 
arzu etmesi çok etkili. Ayrıca 1944 
yılı savaşın bittiği Amerika’nın dün-
yanın yeni yıldızı olarak sahneye çık-
tığı yıllar. Üstelik Hitler gibi insanlık 
düşmanı bir diktatörü devirerek bir 
sahneye çıkış var. Haliyle dünya için 
sempatik bir devlet. Adana için ise 
daha da özel bir durum var. Yapılan 
Kahire anlaşması ile ABD, Adana’da 

bir üs kurmaya karar vermiş. Kısaca-
sı eskiden revaçta olan Fransızca ye-
rine İngilizce tutulan bir yabancı dil 
olmaya başlamış.
Bu arada Küçük Yalçın’ın müzik eği-
timinden de bahsetmeliyiz. Annesi 
Tiraje Hanım’ın kişisel çabası yanın-
da, Yalçın Yüregir’in Kız Lisesi mü-
zik öğretmeni Silifkeli İzzet Arslan 
Bey’den de dersler aldığını biliyoruz.
Tabii ki müziğe karşı ilgi Tarsus Ame-
rikan Koleji’nde de devam ediyor. Pi-
yano çalışmayı orada da sürdürüyor. 
Ayrıca beste yapmaya ilgisi var. Hatta 

bir gün derste kağıda notalar çizikti-
rirken müzik öğretmeni Hikmet Ha-
zar görüyor ve madem beste yapmak 
istiyorsun o zaman “armoni” bilmen 
gerekir diyor.
Armoni... Küçük Yalçın için yeni bir 
şey... Hemen Ankara’dan bir Armoni 
kitabı ediniyor. Ancak 1929 basımı 
kitapta Arapça ve Fransızca kelime-
ler çok olduğu için çözemiyor ve aklı 
armonide kalıyor.. Ta ki daha ileri 
yaşlarda yeniden karşısına çıkana 
kadar.

OKUL YILLARI

Tarsus Amerikan Koleji o yıllarda sa-
dece erkek öğrencileri alan yatılı bir 
okul. Yatılı olduğu için tüm bölgeden, 
Kadirli’den, Anamur’a kadar öğrenci 
var. Okulun etrafı yüksek duvarlar-
la çevrili olduğu için yalnızca hafta 
sonu dışarıya çıkabiliyorlar. Tabii ki, 
duvarın dibinde bekleyen tatlıcıdan 
tatlı alabilmek uğruna yapılan kaça-
makları saymazsanız böyle.
O yıllarda Adana’dan Tarsus’a tek  
ulaşım da trenle. Mesainin Cumar-
tesi öğleye kadar devam ettiği bir 
dönem olduğu için Küçük Yalçın, 
Cumartesi öğleden sonraları kalkan 
12.30 treniyle Adana’ya gelebiliyor. 
Ertesi gün de 13.58 treniyle geri dö-
nüyor. Yol ise bir veya bir buçuk saat 
sürüyor.
Tarsus Amerikan Koleji’nde okurken 
anımsadığım bir önemli olay da İnö-
nü-Churchill görüşmesiydi.  30 Ocak 
– 1 Şubat 1943 tarihlerinde yapılan 
Yenice Buluşması. Cumhurbaşkan-
lığı treni Yenice İstasyonu’ndayken, 
bizim trenimiz de dahil tüm trenleri 
bekletmişlerdi.
***
Bu arada aile Yalçın’ın seçeceği mes-
leği de düşünmeye başlıyor. Yalçın 
Remzi’nin yüreğinde hep müzik 
okumak var, ama o yıllarda müzik 
okuyacak bir okul yok ki... Hele Ada-
na’da bu hayal. Kim bilir bu hayal ne 
zaman gerçek olur? 
Aile ise Yalçın’ın yeteneklerini göz-

lemleyerek bir meslek seçmesine yar-
dımcı olmaya çalışıyor. Yalçın Hoca 
o günleri şöyle anlatıyor:
“Zannederim orta üçteydim. Tar-
sus’tan geldiğim tatil günlerinde ba-
bamın dostu Reşat Güçlü’nün yardı-
mı ile kulaklıklı bir radyo yapmıştım. 
Herkes bu yaptığıma hayran olmuş, 
bu çocuk teknolojiyi seviyor mühen-
dis olsun, demişlerdi.
Halbuki ben okulda saat 8’de yatak-
haneye kapatıldığımız için, kimseyi 
rahatsız etmeden ve nöbetçi hoca-
ların duymasından kaçarak müzik 
dinlemek için yapmıştım  o radyoyu.
Ayrıca babam devlet dairesinde ça-
lışmaya mecbur kalmadan, serbest 
olarak yapabileceğim bir meslek 

seçmemi istiyordu. Halbuki müzik 
okusaydım mecburen öğretmen ola-
caktım.
Sonunda mühendis, inşaat mühendi-
si olmama karar verildi.

REŞAT GÜÇLÜ (1909-1981)

1950-1954 yılları arasında 9.dö-
nem Seyhan’dan DP  milletvekili. 
Hukuk Fakültesi mezunu. Alman-
ca ve Fransızca biliyor. Adana Er-
kek Lisesi Fen Bilgisi Öğretmeni. 
Adana Ticaret Odası Vergiler Tat-
bikat İtiraz Komisyonu üyesi. Ga-
zeteci, tüccar ve çiftçi. TBMM’de 
Maliye Komisyonu Başkanı. Evli 
ve iki çocuklu.

O yıllarda Tarsus

Churchill ve İnönü Buluşması
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Aslında o sıralar aile başka bir 
kararı daha vermekle meşguldü. 
Babam Halk Partisi adına ‘İnkı-
lap’ isimli bir gazete çıkarmak 
için, İstanbul’a yerleşme teklifini 
de değerlendiriyordu.
Sonunda benim eğitimime Ro-
bert Kolej’de devam etmem gün-
deme geldi.”
Robert Kolej de bir Amerikan 
okulu. Türkçe, Tarih, Coğrafya 
ve Yurttaşlık gibi derslerin dışın-
daki tüm dersler İngilizce. Ve di-
ğer devlet liselerinden farklı ola-
rak Robert Kolej’de lise 1 ve 2’yi 
okuduktan sonra Teknik Okula
geçip mühendislik okuyabiliyor-
sun. Altı yılda lise ve yüksek oku-
lun ikisi birden bitiyor. 
Yalçın Remzi Yüregir Robert Ko-
lej’in en iyi öğrencilerinden biri 
oluyor. Hiçbir dersinden 9 dan 
aşağı not almadan sınıfları geçi-
yor.
Bu arada Ahmet Remzi Bey ve 
ailesi, Yeni Adana Gazetesi’ni 
ikinci büyük oğluna  emanet ede-
rek, İstanbul’a taşınıyorlar. Yalçın 
Remzi için şans gibi görünen bu 
durum aslında bir trajedinin de 
başlangıcı!

TİRAJE’NİN TRAJEDİSİ

Tiraje’nin trajedisi hastalıkla il-
gili. Aslında Yalçın Bey annesini 
“Her zaman narin, titiz ve ev-

hamlı biriydi!” diye tarif ediyor.
Daha önceden de 2 kez tifo geçir-
miş. İstanbul’a gidince de yeni bir 
hastalığa yakalanmış. Yalçın Bey 
“Ancak bu tifo değildi, zannede-
rim kalp romatizmasıydı,” diyor. 
Maalesef 1950 yılında Tiraje Ha-
nım’ı kaybetmişler.
Ahmet Remzi Bey ise gazete çı-
karma çalışmaları için Bebek’ten 
Bab-ı Ali’ye giderken, Galata 
Köprüsü üzerinde bir tramvay 
durağında beklemesi sırasında, 
bir taksinin kendine çarpması 
sonucu vefat etmiş. Yalçın ve Çe-
tin kardeşler İstanbul’da yalnız 
kalınca  bir süre Hanife halaları, 
bir süre de  Orhan Ağabeyleri’nin 
eşi Ülker Hanım onlara refakat 
etmiş. Yalçın Hoca Amerika’ya 
okumaya gidince Çetin Remzi 
Bey de Robert Kolej’i yatılı olarak 
bitirmiş.
Yalçın Hoca, bu dönemdeki ge-
çimleri konusunu ise şöyle anla-
tıyor:
“Şunu söylemeliyim, babam ga-
zeteciydi ama ailemizin geliri sa-
dece buradan değildi, çiftçilik de 
yapıyorduk. Şu an Seyhan Baraj 
Gölü’nün içinde kalan bir çifliği-
miz vardı. Avgan Bucağı denilen 
yerde. Çukurova Üniversitesi’nin 
kayıkhanesine giden yolun deva-
mı bizim çiftliğe kadar uzanırdı. 
Kısacası çok fazla geçim sıkıntısı 
çekmedik”.

Yalçın Yüregir, Ahmet Remzi Yüregir’in Maskıyla



şıyorsa sesi tizleşir, uzaklaşı-
yorsa pesleşirmiş. Dolayısıy-
la Yalçın Hoca kendi hızına 
göre sesin tizleşme veya pes-
leşme miktarını kıyaslar, 
diğer aracın hızını tahmin 
edermiş. Bu yüzden Zeynep 
hanım babasının müzik ile 
bilimi iç içe yaşayan ve iki-
sini birbiri için kullanan bir 
kişi olduğunu düşünüyor.
Kahramanımızın Robert 

Kolej’deki müzik ile çalışmalarını da 
isterseniz kendinden dinleyelim:
“ İlk yıllarda Robert Kolej’in orga-
nist ve müzik öğretmeni Macar asıllı 
A.B.D. uyruklu Charles Köpe’den pi-
yano dersleri almaya başladım. 1949 
dan itibaren de Cemal Reşit Rey’den 
ders aldım. Rey’den, piyanonun ya-
nında armoni dersi de aldım. Daha 
ileriki aşamalarda ise kontrpuan 
dersini de almaya başladım. Armo-
ni belli bir melodiye 3-4 seste eşlik 
yazmak ve anlaşılır olmak anlamına 
geliyor. Kontrpuan ise bir notaya, 
karşı bir nota yazmak anlamında... 
Kontrpuan kitabının Türkçesi yok-
tu o zamanlar. Fransa’dan geliyordu. 
Kocaman bir kitap... Bu kitabı çöz-

mek için mecburen Fransızca’yı da 
çözdüm. Bunun için de Rey Hoca ile 
müzik derslerine başlamadan once 
Pierre Loti’nin ‘İzlanda Balıkçısı’ adlı 
romanının Fransızca aslından sayfa-
lar  okuyup çevirilerini yaptım.”
Yalçın Yüregir, Cemal Reşit Rey’den 
ders almak için, Ahmet Reşit Pa-
şa’nın Nişantaşı’ndaki konağına gi-
dermiş. Ders aldığı odada büyük çini 
bir sobanın bulunduğu, üç katlı bir 
konakmış burası..
Yalçın Yüregir, Cemal Reşit Rey’den 
ders almaya nasıl karar verdiğini 
hatırlamıyor ama, Ahmet Remzi 
Yüregir’in anılarına göz attığımızda 
Ahmet Reşit Paşa’ya rastlayabildi-
ğimizi düşününce, bir ilişki kurulu-
yor. Ahmet Reşit Paşa, Cemal Reşit 
Rey’in babası... Hatta Ahmet Rem-
zi’nin Adana milletvekili iken bütçe 
komisyonunda Cemal Reşit Rey ile 
tanıştığını da biliyoruz.Bu durumda 
Genç Yalçın’ın Cemal Reşit Rey ile 
tanışması Ahmet Remzi Bey’in bir 
organizasyonu olabilir diye düşüne-
biliriz, ama kesin bilmiyoruz. Kesin 
bildiğimiz ise derslerin Yalçın Remzi 
Yüregir’in Amerika’ya gittiği 1953 yı-
lına kadar devam ettiğidir.

CEMAL REŞİT REY KİMDİR?
Cumhuriyet Dönemi ilk kuşak kompozitörlerinden  olan Cemal Reşit Rey; Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat Opereti, 
Enstantaneler, Bir İstanbul Türküsü üzerine Çeşitlemeler gibi çok önemli eserlerin sahibi. 25 Ekim 1904’de Kudüs’te 
doğup, 7 Ekim 1985’de İstanbul’da vefat etmiştir. Daha küçük yaşlardan itibaren annesinden piyano dersleri  alarak 
müziğe başlamış, Paris’te Marguerite Longe’dan aldığı derslerle devam etmiştir. Eğitimini Cenevre Konservatuarı’n-
da tamamlayan Rey, bestecilikte ustalık sınıfına kadar yükselmiştir. Onlarca değerli eserin sahibi olan Rey Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Çoksesli  Batı Müziği’nin kurucularından biri sayılır. Yalçın Remzi Yüregir’in de içinde yer aldığı 
çok sayıda müzik insanını yetiştirmiştir.
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CEMAL REŞİT REY VE 
YALÇIN YÜREGİR

Yalçın Yüregir yukarıda da bahsetti-
ğimiz gibi Robert Kolej’de derslerin 
hepsinde başarılı ama müziğe olan 
ilgisini de hiç kaybetmemiş.
Bir sohbetimiz sırasında Yalçın 
Bey’in kızı Zeynep Yüregir, babası-
nın matematik ve fiziğe çok yatkın 
olduğunu ve bu alandaki yeteneğini 
müziği anlamak için kullandığından 
bahsetmişti. Onun anlattığına göre 
babası korna çalarak geçen bir ara-
banın, korna sesinin pesleşmesi ile 
fiziksel ölçülerinden yaklaşık olarak 
arabanın süratini hesaplayabilirmiş. 
Buna fizikte Doppler Etkisi denirmiş.
Düdük çalarak gelen bir trenin yakla-
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AMERİKA YILLARI

Yalçın Remzi Yüregir Amerika’ya 
mühendislik dalında “master” de-
recesi almak  için gidiyor aslında... 
Ama beraberinde müzik master’ı da 
geliyor.
“İlk başta meslek olarak mühendis-
liği seçmeliydim. Çünkü o yıllarda 
müzik  öğrenimi için yurt dışına dö-
viz gönderilemiyordu.  Mühendis-
lik öğrenimi için  döviz veriliyordu. 
Ama bu destek devletten değil, ailem 
para gönderiyor. Ancak devlet aile-
min gönderdiği paraya bile karışıyor-
du. Müzik okuyacaksan göndermesi-
ne izin vermiyordu” diye anlatıyor o 
yılları kendisi.
“Ailem de önce mühendislik oku, 
para kazanacağın bir mesleğin olsun, 
sonra müzikle ilgili ne yaparsan yap 
diyordu. Önce Boston’a gidip Har-
vard Üniversitesi’nde  ‘Zemin Me-
kaniği’ dalında mühendislik ‘mas-
ter’ derecesini aldım. Bana sadece 1 
yıl para gönderdiler. Sonra iş bulup 
çalışmaya başladım ve Michigan’da 
bir müzik okulu vardı oraya gittim. 
Michigan Üniversitesi müzik okulu, 

şimdi Müzik Fakültesi, iyi bir okul-
du. Çan kulesi gibi bir binası vardı, 
her katta da bir oda bulunurdu. En 
yukarıdaki odada komposizyon ho-
cam Prof. Ross Lee Finney oturur-
du.” diye de devam ediyor.
Bu bilgileri aldıktan sonra araştırma-
mıza devam ettiğimizde, aslında Yal-
çın Yüregir’in mühendislik masterı 
için Boston’da bir üniversiteyi seç-
mesinin altında da müzik yattığını 
görüyoruz.
Genç Yalçın Boston’u seçiyor çünkü 
dünyanın en önemli senfoni orkest-
ralarından biri Boston’da... Boston 
Senfoni Orkestrası’nın önemini Ro-
bert Kolej’de müzik öğretmeni olan  
Mr. David Fuller’dan duymuş. Hat-
ta bu kişi, o Boston’a gitmeye karar 
verince kendisine tam bir sezonluk 
abonman bileti hediye etmiş. Yalçın 
Yüregir’in hocasının kendine hediye 
ettiği o yılın programını ciltleyerek 
hala sakladığını göz önüne alırsanız, 
Boston’u seçmesinde müziğin ne ka-
dar etkili bir neden olduğunu hisse-
dersiniz.
Burada bir de şunu belirtmek gere-
kir ki, hocanın eğitimi için Boston’u 
seçmesi aynı zamanda hayatının yeni 
bir dönümüne başlaması anlamına 
da gelecek.

BOSTON’DAKİ GÜNEŞ

Tam bu yıllarda Boston’u seçmiş baş-
ka bir Adanalı daha senfoni orkestra-
sının konserleri ile ilgili.

Onun da aynı genç Yalçın gibi indi-
rimli salı günleri için bir sezonluk  
abonman bileti bulunuyor. O da mü-
ziği seviyor ve Boston Tufts Üniver-
sitesi Medical School’da Biyokimya 
Master’ı yapıyor. Aynı zamanda kü-
çük bir hastanenin laboratuvarın-
da da çalışıyor. Daha önce de lisans 
eğitimini Wellesley Koleji’nde kimya 
olarak almış.
Bu genç ise o zamanlar soyadı Taba-
koğlu olan, daha sonraları Adana’da-
ki bir çok modern laboratuvarın 
kurucuları arasına girecek, Çukuro-
va Tıp Fakültesi’nin kurucu hocala-
rından Güneş T. Yüregir’den başkası 
değil.
İşte kader, memleketleri Adana’da 
birbirini görmeyen bu iki genci, bin-
lerce kilometre uzaklıkta bir yerde, 
Boston’da karşı karşıya getirir.
İsterseniz bu karşılaşmanın öyküsü-
nü, yine bu seriden yayınlanmış olan 
“Akdeniz’de Bir Güneş” isimli kitap-
tan aktaralım...

CUMHURİYET BAYRAMI

Güneş Hanım da, Yalçın Bey de her 
29 Ekim’de iki kutlama birden ya-
parlar. Milli Mücadele’ye katılmış 
ailelerden gelmenin coşkusuyla kut-
ladıkları Cumhuriyet Bayramı ile 
birlikte, tanışmalarının yıldönümü-
nü de sevinçle yaşarlar. Onun ikisi 
1953 yılının 29 Ekim’inde, Boston’da 
yapılan bir Türk Gecesi sırasında ta-
nıştılar çünkü.
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Güneş Hoca kendilerini o dönem 
Adana Milletvekili Dr. Makbule Dıb-
lan’ın kız kardeşi Sevinç Hanımın 
tanıştırdığını hatırlıyor. Sevinç Ha-
nım daha sonra ikisini evlerine davet 
ederek bu tanışıklığı pekiştirmiş. Bu 
tanışıklık sonra da evliliğe kadar git-
miş. 
Bu arada ikisinin ortak bir hobileri 
var. Boston Senfoni Orkestrası’nın 
cuma gecesi konserlerini kaçırmı-
yorlar. Zorla edindikleri biletler bir-
birlerinden uzakta numaralara sahip 

olsa da, bu arkadaşlıklarının pekiş-
mesine engel bir durum değil.
(Her ikisi de bu konserlerde müziğin, 
insan doğasındaki etkisini görebili-
yor, kentli olmakla müzik arasındaki 
ilişkiyi hissedebiliyordu.)
Güneş Hoca ise arkadaşlıklarının 
asıl kendisinin tez yazımında gelişti-
ği görüşünde; “Yalçın bana tez yazı-
mımda çok yardım etti. Hocam çok 
titizdi, eğer Yalçın yardım etmeseydi 
işim zordu. Konser çıkışında ya o 
bana gelir, ya da ben ona gider birlik-
te tezimi hazırlardık.” 
Evlenmeye ise Boston’dayken karar 
vermişler. Güneş Hanım Michigan’da  
iş bulunca, Yalçın Bey de Michigan’a 
gitmiş. Ailelerden uzak ama rızalı bir 
evlilik olmuş. Artık Güneş Tabakoğ-
lu ismi küçük bir değişikliğe uğramış, 
Tabakoğlu’nun sadece “T” si kalarak 
Güneş T. Yüregir olmuştur. (Yalçın 
Bey de orada müzik okuluna devam 
edip, master derecesini almış.)
1956 yılında ise oğulları Korkut (Ha-
tırlarsanız sadece Korkut değil, Kor-
kut Ahmet Remzi) doğmuş. Sıraya 
Yalçın Bey’in askerliği girince 1958 
yılında Türkiye’ye dönmüşler.
İki  yaşındaki Korkut Türkçeyi ancak 
o yılın  Kurban Bayramı sırasında, 
bir koyunu kesilirken görünce sök-
müş.  Olayı annesine İngilizce anla-
tırken, babasının Müfide teyzesine 
ise Türkçe aktarmış.
1959 yılında ise kızları Tiraje Zeynep 
Yalçın Beyin askerliği sırasında dün-
yaya gelmiş.

GÜNEŞ T. YÜREGİR
HAKKINDA KISACA
Güneş Yüregir; Adanalı önemli bir 
ailenin Tabakoğlu ailesinin kızı. Bos-
ton’da kimya okuduktan sonra, Tufts 
Üniversitesinde biyokimya dalında 
“master” derecesi aldı . Adana’nın 
ilk çağdaş biyokimya laboratuvarını 
kurdu. Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin kuruluşunda yer aldı 
ve Klinik Biyokimya Anabilim Da-
lı’nı kurdu. Emekli olduktan sonra   
da Kahraman Maraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuru-
luşunda görev aldı.
Hemoglobin Hastalıkları ile ilgili ça-
lışmaları ile tanınan Profesör Güneş 
T. Yüregir; 30-12-1993 tarihli 3960 
sayıl Kalıtsal Hastalıklarla ilgili ka-
nunun çıkmasına yönelik çalışma-
ları ile tanınıyor. Bu kanun Akdeniz 
Anemisi (Talasemi) ve Orak Hücreli 
anemiler gibi öldürücü hastalıkların 
azalmasına  neden oldu.



MICHIGAN MÜZİK OKULU

Dolayısıyla Yalçın Remzi Yü-
regir’in 1954 yılında Michigan 
Müzik Okulu’nda master’a baş-
ladığını ve oradaki çalışmaları 
bitmeden de Türkiye’ye dönmek 
istemediğini biliyoruz.
“Çünkü,” diyor Yalçın Hoca, 
“Çünkü, müzikte master derece-
sini edinmeden  sadece mühen-
dislik masterı ile gelirsem, ailem  
masterın mühendislikten deyip, 
müzikle ilgili iş aramamı engel-
leyebilir diye düşünüyordum!”
“İyi bir komposizyon hocam 
vardı. Zaten piyano ve armoni-
den eğitim almıştım. Bu yüzden 
burada komposizyonu seçtim. 
Komposizyon hocamız çan ku-
lesinde teke tek ders yapardı. Di-
ğer derslerden öğrendiklerimizi 
de inceler, eleştirir, yol gösterir-
di. Bu dersler 1958 yılının şubat 
ayına kadar sürdü. Biz ise Mart 
ayında Türkiye’ye döndük.”
Bu bilgilerden açıkça görmekte-
yiz ki, Amerika’ya mühendislik 
masterı için giden Yalçın Yüre-
gir, bir yıl mühendislik okuyup, 
görevini yerine getirdikten son-
ra, yaklaşık 4 yıl da müzik oku-
yarak geleceğe ilk adımlarını at-
mış.
Bu adımlar, ne mutlu ki memle-
ketimiz Adana’da kurumlara dö-
nüşecek.
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ADANA’NIN YOLLARI

Yalçın Hoca “Mart ayında Türkiye’ye 
döndük,” diyor ama aslında bu keli-
meleri “Türkiye’ye dönmek için yola 
çıktık,” diye değiştirmemiz gerekiyor. 
Çünkü Amerika’dan 31 Mart’ta bin-
dikleri vapur ile önce Napoli’ye geli-
yorlar. Oradan Tarsus isimli bir Türk 
vapuruna biniyorlar ve İstanbul’a 
ulaşıyorlar. İstanbul’dan ise trene bi-
nip Adana’ya geliyorlar. Seyahat tam 
14 gün sürüyor.

ADANA’DA MÜHENDİSLİK

Genç Yüregir ailesi ülkeye döner 
dönmez, Yalçın Remzi askere gidi-
yor. Yer Ankara Genelkurmay... Ti-
raje Zeynep’in doğması bu dönemin 
en önemli olaylarından birisi. Güneş 
Yüregir’in de İstanbul’da  Squibb fir-
masında kısa bir  çalışma dönemi var.
Bu arada genç Türkiye’nin yöresel 
sesi Yeni Adana Gazetesi’nin yöneti-
mini de Çetin Remzi üstlenmiştir.
Askerlik bitiminde ise Adana’ya yer-
leşmeye karar veriliyor.

DEMİRTAŞ CEYHUN VE 
YALÇIN YÜREGİR

Kahramanımız iş hayatına, Yeni Ada-
na Gazetesi’nin yönetimini ele alarak 
başlıyor. Kardeşi Çetin vatani göre-
vini yapmak üzere Ankara’da. Onun 
dönüşünde Abidinpaşa Caddesi’nde 
gazetenin de bulunduğu binada De-
mirtaş Ceyhun ile ilk mühendislik 
bürosunu açıyor.
Yalçın Yüregir’in birlikte çalıştığı 
önemli mimarlardan biri olan De-
mirtaş Ceyhun  aynı zamanda önem-
li bir edebiyatçımız.
Türkiye kamuoyu Ceyhun’u öykü ve 
roman yazarı olarak tanır. Çünkü 
bu konuda ürettiği eserler ve almış 
olduğu ödüller onu dünyaca bili-
nen bir edebiyatçı yapmıştır. Ancak 
Demirtaş Ceyhun edebiyatçılığı ka-
dar mimarlıkta da usta biridir. Ada-
na’daki bir çok kişilikli binaları da o 
yapmıştır. Yalçın Yüregir hocamız 
onunla da birlikte çalışmış ve yakın 
dostluklar kurmuştur.
Örneğin 5 Ocak Caddesi üzerindeki, 
Fotoğrafya’nın bulunduğu binanın 
mimarı Demirtaş Ceyhun’dur. Şimdi 
yıkılan ama Adana’nın en güzel bi-
nalarından biri olan Atatürk Gençlik 
Merkezi (Atatürk Parkı köşesindey-
di) de Demirtaş Ceyhun imzası taşır. 
Bu bina cam duvarlarla ışık alması 
sağlanmış salonları olan, iç bahçe 
uygulamalarının yapıldığı, merdiven 
yerine rampaların kullanıldığı çok 
şık bir binaydı.

Bu binalarda istenen gizli kiriş sis-
teminin betonarme çalışmalarını 
ise Yalçın Remzi Yüregir yapmıştır.
Yalçın Bey, ikinci bürosunu yine 
Abidinpaşa Caddesinde Remo İş ha-

nında Türkiye’nin dünya çapındaki 
matematikçisi Cahit Arf ’ın mimar 
kardeşi Ertuğrul Arf  ve mimar Öz-
demir Akverdi ile açıyor ve birlikte 
bazı güzel projelere imza atıyorlar.
Yalçın Yüregir’in hakkında söyle-
diklerini dinlediğimizde, Ertuğrul 
Arf ’ın da onun için iyi bir öğretmen 
olduğunu anlayabiliyorsunuz;

ZEYNEP YÜREGİR’DEN BİR 
DEMİRTAŞ CEYHUN ANISI

Demirtaş Amcayla sohbet ediyo-
ruz. Bana ilk mimarlık anılarını 
anlatıyor. Mimar olmuş, evlenmiş 
Adana’ya yerleşmişler. Babasının 
evinde bir odada kalıyorlar. Babası 
oğlu kalsın diye evin üzerine bir 
kat daha çıkıyor. Ama mimar ola-
rak yetiştirdiği Demirtaş Ceyhun’a 
danışmıyor bile. Demirtaş Amca 
babasının yakın arkadaşı, terzi 
Hayri Büyükburç’un yanına gidip 
dert yanıyor; 
- “Ben mimar olmuşum, babam 
bana danışmadan ev yaptırıyor!” 
Hayri Büyükburç’un cevabı ne 
olsa beğenirsiniz?
- “Vay! Demek baban bana bile 
sormadan ev yaptırıyor! Ben bu 
kadar çocuğuma ev yaptım. İnsan 
bir danışır!”
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“Ertuğrul Arf önemli matematikçi-
miz, Cahit Arf ’ın ağabeyi. Aslında 
Adanalı değiller ama 1924 yılında 
babaları Yusuf Arifi Bey Adana’ya 
posta müdürü olarak atanınca aile 
Adana’ya yerleşmiş. Yani Adanalı 
olup çıkmışlar. Evleri şimdiki Va-
kıflar Sarayı olan yere gelmeden bir 
küçük çıkmaz sokak vardı, ordaymış.
Ertuğrul Bey İkinci Dünya Savaşı yıl-
larında, Almanya’ya mimarlık oku-
maya gitmiş ve Stuttgart kentindeki 
okulu bitirmiştir.
Ziyapaşa Bulvarı’ndaki Talip Aksoy 
Konağı, şu an faal olmayan Coca 
Cola- Elvan Fabrikası, Tarsus’da 
Ekenler’in konağı ve maalesef şimdi 
yıkılan Sun Sineması onun eseridir. 
Eserlerindeki zerafet ve titizlik he-
men farkedilir.

Ertuğrul Bey aynı zamanda bir akus-
tik uzmanıydı. Sun ve Arı sinemala-
rının dışında, İstanbul’da Kenter Ti-
yatrosu ve Çukurova Üniversitesi’nde 
Mithat Özsan Amfisi onun eseridir. 
Akustiği asla gelişi güzel halletmez, 
sesin hareketlerini çizerek, nereye 
emici, nereye yansıtıcı yüzey koyaca-
ğını masada hallettikten sonra uygu-
lamaya geçerdi.”
Yalçın Yüregir Bey de, Ertuğrul Arf ’ın 
çizdiği projelerin betonarme uygula-
malarını yaparmış. Ertuğrul Arf mı 
onu müziği bildiği, sesi tanıdığı için 
tercih etmiş, yoksa Yalçın Yüregir mi 
mühendislikle, müziği birleştirecek 
projelere yönelmiş bilemiyoruz ama 
sonunda iyi bir ikili oluşturdukları ve 
Yalçın Bey’in onun deneyimlerinden 
yararlandığı aşikar.

CAHİT ARF HAKKINDA KISACA

11 Ekim 1910 yılında Selanik’de doğ-
muş ve 26 Aralık 1997’de İstanbul’da 
ölmüştür. Babasının mesleği nedeniy-
le 1924’de Adana’ya yerleşmişler. Arf 
soyadı babasının ismi olan Arifi’den 
gelmektedir. Üç kardeş olan Arf ’ların 
en büyüğü Ertuğrul da önemli bir mi-
mardır.
Cahit Arf yüksek öğrenimini Paris 
Ecole Normale Superieure Üniversi-
tesi’nde yapmıştır. 1938-1939 yılla-
rında Almanya’nın Götingen Üniver-
sitesinde ünlü matematikçi Hasse’nin 
doktora öğrencisi olmuştur. Cahit 
Arf ’ın Göttingen Üniversitesi’nde-
ki doktora tezi Almanya’da ünlü bir 
matematik dergisi olan Crelle Jour-
nal’da 1939 yılında yayımlanmış 
ve son derece yankı uyandırmıştır.   
Başarılı çalışmaları devam eden Ca-
hit Arf; 1945’de Arf kapanışı ve Arf 
halkaları kuramlarını bulmuştur. 
1955 yılında Almanya’da yayımla-
nan bir çalışması lokal cisimlerle il-
gili çok önemli bir inşa problemidir.  
Matematiği bir  meslek  dalı olarak 
değil, bir yaşam tarzı olarak görmüş 
olan Arf, Öğrencilerine “Matematiği 
ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anla-
yın,” “Matematik esas olarak sabır ola-
yıdır. Belleyerek (ezberleyerek) değil, 
keşfederek anlamak gerekir” demiş, 
“Matematiğin, resim, müzik ve hey-
kel gibi bir sanat” olduğunu ileri sür-
müştür. 2009’dan beri on liralıkların 
üzerinde resmi bulunan Arf, dünyaca 
bilinen bir bilim adamıdır.

HALKEVİ ÇALIŞMALARI

Konu Halkevleri’nden açıldığına göre 
sizleri 17 Şubat 1931 tarihine götür-
mek isteriz. Atatürk’ün Adana’ya 
5.Kez yaptığı seyahatte yaptığı bir 
konuşmanın tarihidir bu tarih. Ata-
türk bu konuşmada Adana’da yaptığı 
gözlemler sonucunda sadece elit bir 
zümrenin gittiği Türkocakları’nın 
görevlerini yeterince yapmadığına, 
kültürel faaliyetlerin geniş kitlelere 
ulaşması için çalışmalar yapılması 
gerekliliğine değinmiştir. Ankara’ya 
gider gitmez de Türkocakları’nın 
kapatılarak, yerine geniş halk kitle-
lerine yönelik sanatsal ve kültürel fa-
aliyetlerin yapılacağı Halkevleri’nin 
kurulmasının kararını aldırmıştır.
Yapılan görüşmeler sonunda, 10 Ma-
yıs 1931 tarihinde toplanan Cum-
huriyet Halk Fırkası (Partisi)’nın 3. 
Kongresi’nde Türkocakları yerine 
halkevlerinin açılması teklifi kabul 
edilir. Yaklaşık 9 aylık bir hazırlıktan 
sonra en başta Adana olmak üzere 14 
ilde Halkevi açılmasına karar verilir. 
Atatürk’ün Adana nutkundan tam 
bir yıl sonra yani 19 Şubat 1932 tarihi 
saat 15.00 de aynı anda tüm Halkev-
leri , yaptıkları bir kültürel faaliyetle 
açılır. 
Halkevleri’nin açılışı için o zamanki 
gazetelerden Türksözü’nde (21 Şubat 
1932) şunlar yazmaktadır:
“On dört vilayetimizde Halkevi açıl-
dı… Ankara’da ‘Halkevi’ küşat mera-
siminde Halk Fırkası katibi umumisi 

Recep Bey mühim bir nutuk söyledi.”
Halkevleri yönetmeliğine göre, her 
halkevinde; Dil-Tarih- Edebiyat, Gü-
zel Sanatlar, Temsil (Tiyatro), Spor, 
İçtimai Yardım, Halk Dershanele-
ri ve Kurslar, Kütüphane ve Neşri-
yat, Köycülük, Müze ve Sergi olmak 
üzere 9 şube bulunmak mecburiyeti 
vardı. Bu şubeler konuları ile ilgili 
faaliyetler yapmak ve geniş halk kit-
lelerini konularıyla ilgili eğitmekle 
görevlendirilmişti.
Yönetmeliğin amaçlar bölümünde 
Güzel Sanatlar Şubesi için şunlar bu-
lunmaktaydı;
“Musiki, resim, heykeltraşlık, mimar-
lık ve süsleme sanatları 
gibi alanlarda sanatçı 
ve amatörleri bir arada 
toplamak, genç yete-
nekleri korumak, halk 
için genel müzik ak-
şamları düzenlemek, 
halkın musiki zevkini 
artırmak ve yükselt-
mek, mümkün olan 
yerlerde güzel sanatlar 
kursu açmak, halkın 
milli marşları ve şarkı-
ları öğrenmesine yar-
dımcı olmak, köylerde 
ve aşiretlerde söylenen 
milli türkülerin nota ve 
sözleriyle derlenmesini 
sağlamak Güzel Sanat-
lar Şubesi’nin görevleri 
arasındadır.”
***

Adana Halkevi ilk çalışmalarını, Eski 
Vilayet Binası’nın karşısında bulu-
nan, Türkocağı’ndan devraldığı bi-
nada yapmaya başlar. O dönemin fo-
toğraflarına göz attığımızda Halkevi 
binasında tenis kortunun bile oldu-
ğunu görüyoruz.
1938 yılında ise Adana Halkevi kül-
tür sarayı formunda bir binaya ka-
vuşur. O zamanlar Asfalt Cadde 
veya İstasyon Caddesi olarak bilinen 
caddede, mimarlığını Seyfi Arkan’ın 
yaptığı, Neoklasik tarzda bir modern 
yapı inşa edilir. Bu binada bulunan 
tiyatro salonu, hâlâ kentimizin en 
önemli salonudur.

Ertuğrul Arf
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29ORHAN APAYDIN

Yalçın Remzi Yüregir de çocukken ilk operetini 
burada izler. Kitabımızın girişinde de bahset-
tiğimiz gibi Muhlis Sebahattin Ezgi’nin Ayşem 
Opereti’dir bu... 
Yalçın Remzi Hoca Mimarlar Odası’nın bir 
sempozyumunda sunduğu bir bildiride Halkevi 
Binası’ndan şöyle bahsediyor;
“Cumhuriyet döneminin ilk 30 yıllık dönemin-
de, ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Ada-
na’da yapılmış olan Halkevi binası en dikkat çe-
kici bir kültür yatırımı olmuştur.
Bu kurumda yürütülen kültürel kol etkinlikle-
ri, tüm sanat dallarında ve toplumsal etkinlik 
alanlarında 20.yüzyıl uygarlığını yakalama ça-
bası ile belirginleşir. Bir öğrenci olarak 1940’lı 
yıllarda, Adana Halkevi binasında, Muhlis Sa-
bahattin Ezgi’nin ‘Ayşem’ operetini seyrettiğimi 
hala anımsarım. 
Siyasal alanda 1946’da başlayan çok-partililik 
sonrasında gelişen çekişmeler sırasında tüm 
Halkevleri kapatılınca kültürel, toplumsal ve 
sosyal alanda atılımcı bir dönem sona ermiş ve 
binası ise kent belediyesine verilmiştir.
Ancak, bina içindeki tiyatro salonu kültürel 
alanda konuk ekipler için bir gösteri yapma ola-
nağı sağlamış, hatta 1960’lı yıllarda, 27 Mayıs’ın 
ardından, önce Ankara’dan gelen Devlet Tiyat-
rosu’nun düzenli temsilleri birkaç yıl sürmüş, 
daha sonra da Belediye’ye bağlı bir tiyatro top-
luluğunun yuvası olma durumunu korumuştur.
Hatta bu salon, Adana’ya konuk olarak birkaç 
kez gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest-
rasına da ev sahipliği yapmıştır. Büyükşehir 
Belediyesinin binası içinde yer alan ve 1940’lı 
yılların Halkevi’nden kalan bu salon, şimdi Çu-
kurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın düzenli 
konserlerini verdiği, provalarını sürdürdüğü bir 
yer olmuştur.”
***
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1946 yılından itibaren işlevi azaltılan 
halkevlerinin, 11 Ağustos 1951 de çı-
karılan bir kanunla devletten yardım 
alan bir kuruluş olmasına son verilir 
ve mal varlıklarına el konulur. Bunun 
üzerine Adana Halkevi Binası bele-
diyeye devredilir. 1960 yılında tekrar 
açılan  Halkevi Derneği de, Atatürk 
Parkı içinde bulunan iki katlı bir bi-
naya yerleşir.
Yalçın Hoca’nın halkevi ile ikinci 
karşılaşması Amerika dönüşünden 
sonra... Hem müzik kolunda ça-
lışmış, hem de bir dönem yönetim 
kurulunda yer almış. Halkevi’nin 
müzik çalışmaları genellikle halk 
müziği tarzındaymış ama Yalçın Yü-
regir, Ankara ve İstanbul’dan yıllık 
programlar halinde çoksesli müzik 
sanatçıları getirterek konserler dü-
zenlemiş.
Ayrıca Tarsus Amerikan Koleji’nde 
müzik öğretmeni olarak görev yapan 
Jill Amidon ile birlikte konserler ver-
mişler. Yalçın Hoca piyano çalmış, 
Jill de yan flüt. Bu konserler Adana’da 
yapıldıktan sonra Tarsus’ta tekrarla-
nırmış.
Yalçın Yüregir, ayrıca 1966-69 yıl-
larında Atatürk Parkı’nın Ziyapaşa 
Bulvarı kenarına inşa edilen Atatürk 
Gençlik Merkezi’nde de çeşitli kon-
serler düzenlemiş.
Yalçın Hoca yukarıda bahsettiğimiz 
sempozyumda sunduğu bildiride 
“Ziyapaşa Bulvarı üzerinde Atatürk 
Parkının güney-batı köşesinde Be-

den Terbiyesi’ne bağlı tenis kortları 
ve voleybol sahalarının yanına, ken-
timizdeki lise öğrencileri için bir kül-
tür merkezi olmak üzere inşa edilen 
‘Atatürk Gençlik Sarayı’nda da, Ada-
na Halkevi Müzik kolu 1974-1975 
sezonunda dört, 1975-1976 sezo-
nunda sekiz ve 1976-1977 sezonunda 
altı konser etkinliği düzenleyerek bu 
alanda bir boşluğu doldurma çabası 
içinde olmuştur.” diye yazarak dü-
zenlemiş olduğu konserler hakkında 
fikir vermektedir. 
Yalçın Hoca yaptığı sohbetlerde, ya-
şamının o dönemini “1960 ve 1974 
yılları arasında Halkevi’nde çok ak-
tiftim. Halkevi’nde bir çok tiyatro 
temsilini ve  konseri organize ettik” 
diyerek anlatmaktadır. 
 Ayrıca Yalçın Hoca’nın hem Atatürk 
Gençlik Sarayında  hem de Adana 
Kız Lisesi’nde müzik dersleri verdi-
ğini de biliyoruz.
Bu dönemde Yalçın Hoca, Adnan 
Saygun’a da araştırmasında yardım-
cı olmuş: Adnan Saygun, Bela Bar-
tok’un 1936 yılında gelip yaptığı folk-
lorik araştırmasını tamamlamak ve 
kitaplaştırılmasına katkıda bulunmak 
üzere 1969 yılında Adana’ya gelmiş. 
Yalçın Hoca, Adnan Saygun’la birlikte 
Bela Bartok’un zamanında gittiği köy-
lere gidip, Bartok’un türküsünü dinle-
yip kaydettiği kişilerden yaşayanlarla 
tekrar görüşmüşler ve türküleri tek-
rar kaydetmişler. Zaman içinde tür-
külerdeki değişime bakmışlar.
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ÇUKUROVA RADYOSU VE 
YALÇIN YÜREGİR

Çukurova Radyosu 1962 den 1968 
yılına kadar, Adana’da günümüz-
de bile Radyoevi Sokağı olarak 
bilinen yerde yayınını sürdürdü.3 
Mart 1968 tarihinde ise Mersin’e 
taşındı. Radyo Adana’da yayın 
yaptığı süre içinde bir çok yerel 
sanatçıya olanak tanıyıp,ulusal 
ün yapmasını sağlamıştır. Bunlar 
arasında Halit Arapoğlu, Müslüm 
Gürses, Abdurrahman Yağdıran, 
Ali Limoncu, Fahri Işık gibi isim-
leri bir çırpıda sayabiliriz.
Yalçın Yüregir de Radyo Ada-
na’dayken 2 yıldan daha fazla bir 
süre program yapmıştır. Çoksesli 
müzik eserlerini önce öykülerini 
anlattıktan sonra plaklardan çala-
rak senfonik müziğin sevdirilme-
sine katkı sağlamıştır.
O yıllara göz attığımızda Yalçın 
Yüregir’in programının çok tu-
tulduğunu ve epeyce izleyeninin 
olduğunu görmekteyiz.

 Bela Bartok’un araştırmalarını içeren 
“Bela Bartok’s Folk Music Research in 
Turkey” adlı kitap, Adnan Saygun’un 
yayına hazırlaması sonucunda 1976 
yılında Budapeşte’de yayınlanmıştır.

BÖLÜM 4

BALCALI HASTANESİ YAPILIYOR

Çukurova Üniversitesi 20 bin dekar 
arazi üzerine kurulmuş, Türkiye’nin 
en geniş kampusuna sahip bir üni-
versitesidir. Üniversitenin kampusu 
kendi adıyla değil, daha önce aynı 
yerde bulunan köyün adıyla anılır. 
Balcalı...
Üniversitenin kurucu rektörü Prof. 
Dr. Mithat Özsan kampusun bu ka-
dar geniş bir alana yayılması ve göl 
kenarına kurulması için gösterdik-
leri çabayı anlattıktan sonra, Balcalı 
adının o bölgede balcılık yapan Ali 
isimli birinden geldiğini, Balcı Ali 
sözünün zaman içinde Balcalı’ya dö-
nüştüğünü söylüyor. Ayrıca bu kadar 
geniş bir alan üzerinde kurulmuş 
üniversitenin kente soluklanabile-
ceği bir bölge oluşturmasını önemli 
buluyor.
Tabii ki böylesine bir vizyon ile ku-
rulan üniversitenin içine yapılacak 
binaların da dikkatle inşa edilmesi 
lazım... Hem ihtiyaç görülmeli, hem 

de doğa korunmalı...
Yapılması öncelik isteyen binalardan 
biri de hastane binası... Günümüzde 
Balcalı Hastanesi olarak bilinen bina 
yani.
Bu arada rektör de değişmiş. efsane-
vi Mithat Özsan’dan sonra yine onun 
kadar değerli Prof. Dr. Lütfullah Ak-
sungur göreve gelmiş (1976-80 arası 
dönem). Lütfullah Aksungur Tıp Fa-
kültesi’nden. 
Tabii Tıp Fakültesi’nden olunca, Lüt-
fullah Hoca hastane inşaatına daha 
da titiz davranıyor. Ve bu işin başına 
titizliğine güvendiği birini getirmek 
istiyor.
Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda birlik-
te oldukları Güneş Yüregir nedeniyle 
de Yalçın Remzi Bey’i yakından tanı-
dığını zannediyoruz.
Lütfullah Hoca görev teklif edince, 
Yalçın Yüregir sadece Balcalı Hasta-
nesi binasının bitimine kadar görevi 
kabul ediyor.
Ama giriş o giriş... Yapı İşleri  Dairesi 
Başkanı olarak görev aldığı Üniver-
site’den hala ayrılamadı. Bir müzik 
profesörü olarak ders vermeye de-
vam edip, gidiyor.
***
1976 yılında Çukurova Üniversite-
si’nde Yapı İşleri Daire Başkanı ola-
rak göreve başlayan Yalçın Remzi 
Bey’in kampus içinde bir çok önemli 
binada emeği bulunmaktadır. Bunlar 
arasında Balcalı Hastanesi, akustik 
düzenlemesi ve tefrişi  mimar Er-
tuğrul Arf ’e ait olan Mithat Özsan 

Amfisi hemen sayılabilir. Merkezi 
Kütüphane, Merkezi Yemekhane, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Fakül-
tesi, Eğitim Fakültesi, günümüzde 
saat kulesi olan “Yunus Emre Kültür 
Sanat Merkezi” gibi binalar da onun 
emek verdiği binalardandır.
Ama biz daha çok onun müzik ile 
ilgili çalışmalarına değinmek istiyo-
ruz. Tabii ki Yalçın Hoca üniversi-
tede de müzik çalışmalarına devam 
etti. Öncelikle öğrencilerin seçmeli 
ders olarak eğitim görmesine olanak 
tanıyan Güzel Sanatlar Bölümünü 
kurdu. Öğrenciler burada isteklerine 
bağlı olarak, müzik, folklor, tiyatro, 
fotoğraf gibi dallarda eğitim alabi-
leceklerdi. Kendisi de bu bölümde 
dersler verdi.
Mithat Özsan Amfisi’ni ise bir kon-
ser salonu gibi kullanarak İdil Biret, 
Ayşegül Sarıca, Suna Kan gibi isimle-
rin de aralarında bulunduğu önemli 
sanatçıların Adana’da ağırlanmasını 
sağladı. Ağırlananlar arasında bulu-
nan Hikmet Şimşek ise, Adana için 
özel bir öneme sahip. Çok önemli ol-
duğu için bu konuya geri döneceğiz 
ama öncelikle Devlet Konservatuarı 
öyküsüne kulak vermeliyiz.

DEVLET KONSERVATUARI 
KURULUYOR

Bu kitap için Yalçın Yüregir Hoca’nın 
fotoğraflarını çekmek üzere buluştu-
ğumuzda, öğrencilerine sorduğu bir 
soruya şahit olduk;
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-Konservatuar kelimesi ne anlama 
geliyor?
İtiraf etmeliyiz ki; herkesin aklına ilk 
gelen cevap, bizim de aklımıza gel-
mişti.
“Konser verenleri yetiştiren yer”
Ama öyle değildi tabii... Doğru ceva-
bı yine kendisi verdi. Ve verdiği bu 
cevabın içinde Çukurova Üniversite-

si Devlet Konservatuarı’nın kuruluş 
amacı bulunuyordu;
“Konservatuar, konserve etmek, yani 
korumak kelimesinden türetilmiştir. 
Korumanın yapıldığı yer anlamına 
gelir. Buradaki anlamı, koruma ev-
lerindeki müzik yeteneği olan yetim 
çocukların müzikçi olarak yetiştiril-
diği ve korunduğu yerdir..”

KONSERVATUARLARIN KISA TARİHÇESİ

Ortaçağda müzik daha çok alt sınıfın yaptığı bir faaliyet olarak görülür-
dü. Aristokratlar müzikle uğraşmayı küçültücü buldukları için çocukla-
rına müzik eğitimi aldırmazlardı. Bu yüzden yetenekli ama kimsesiz ço-
cuklar toplanır, bir bakımevi veya yetimhanede korumaya alınır, müzik 
öğretilerek meslek sahibi yapılırdı. Bu çocukların müzik eğitimi aldığı 
yerlere de “koruma yapılan yer” anlamında konservatuar denirdi.
Onbeşinci yüzyılın sonlarında müzikçi yetiştiren konservatuarlar ilk ola-
rak Napoli ve Venedik’te kuruldu.  16. yüzyıldan sonra aristokratlar da 
müziğin önemini farkedip, çocuklarına müzik eğitimi aldırmaya başla-
dılar. İlk çağdaş konservatuvar ise; 1795’de Paris’te Belediye Bando Şefi 
Bernard Sarratte tarafından kuruldu. Kurulan bu müzik evinin ilk ismi 
“Institute National de Musique” idi. Sonraları bu isim İtalyanca’dan  etki-
lenerek “Conservatoire de Musique” halini aldı.
On dokuzuncu yüz yılda Fransa’da kurulan ve faaliyet gösteren konser-
vatuvarlar, diğer Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri tara-
fından da örnek alındı. 1807’de Milano, 1811’de Prag, 1817’de Viyana, 
1843’te Leipzig konservatuvarları faaliyete geçti. ABD’de Boston Konser-
vatuvarı 1867’de, New York Milli Konservatuvarı 1885’te kuruldu.
Türkiye’de ilk konservatuvar İstanbul’da Darülelhan adıyla 1912’de İttihat 
ve Terakki döneminde  kuruldu. Bu kuruluş 1927’de Belediye Konser-
vatuvarı haline dönüştü. 1936’da ise Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak Devlet Konservatuvarı faaliyetine başladı. 1958’de İzmir’de 
1971’de İstanbul’da birer devlet konservatuvarı kuruldu. Ayrıca 1976’dan 
itibaren ilk İstanbul’da olmak üzere bir çok yerde Türk Müziği Konserva-
tuvarları açıldı.
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ve Yalçın Yüregir bunu temin etmek 
için Ankara’ya, YÖK’e gidiyorlar. 
Mithat Hoca o yılın bütçesi için “Ben 
sadece iki şey istiyorum!” diyor. Bu-
nun biri de konservatuarın bütçesi... 
YÖK, 21 Kasım 1986 tarihinde yap-
tığı bir toplantıda Çukurova Devlet 
Konservatuarı’na bütçe ayırmaya 
karar veriyor. Yalçın Yüregir’in rüya-
sının birinci bölümü gerçekleşmiştir 
artık. Sıra ikinci bölümde...

KÖY ENSTİTÜSÜ GİBİ

Tereddütsüz konservatuarın kurul-
ması görevi Yalçın Yüregir’e veriliyor. 
Önce Lise bölümü kurulacak, bura-
da okuyan çocuklar üniversite çağına 
gelene kadar da lisans bölümü açıla-
cak.
Yalçın Remzi Yüregir Hoca’nın ka-
fasında ise, ilk konservatuarların 
kuruluş biçimi var. Adana, Mersin, 
Antakya, hatta Urfa’ya kadar çevre 
iller taranacak, köylerden bulunan 
yetenekli çocuklar bu okulda müzi-
ğin koruyuculuğu altına alınacak. Bu 
yüzden okul muhakkak yatılı olmalı.
Zor iş ama, Atatürk’ün Köy Enstitü-
leri’nin başarısı da böyle zorlukları 
yenerek başarılmadı mı?
***
Yalçın Hoca konservatuarın sağlam 
temellere dayanarak kurulması için 
kolları sıvayıp iki önemli araştırma 
yapıyor:
Birincisi Gazi Eğitim Enstitüsü (şim-
di Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) 

ve İstanbul Üniversitesi gibi konser-
vatuarların öğretmen ve öğrencile-
riyle anket ve röportaj çalışması ya-
pıyor. İyi bir konservatuar için neler 
gerekli, öğrenciler neyi eksik buluyor, 
neyi beğeniyorlar? Tek kişinin piya-
no eğitimi göreceği piyano odasının 
genişliği, tavan yüksekliği ne olmalı?
“Biz ne bulursak onu kullanıyoruz, 
Yalçın Hoca neleri araştırıyor” diye-
rek, diğer konservatuarların yöneti-
cileri şaşırıyorlar.
Yalçın Yüregir’in ikinci araştırma-
sı ise, bugüne kadar bölgeden çıkan 
müzik insanlarını ve yaptıkları iş-
leri derleyerek bir müzik hafızası 
oluşturmak. Diğer taraftan da yatılı 
olacak okulun bina projelerinin ha-
zırlanması gerek. Nitekim 1989-90 
öğrenim yılında lise düzeyinde piya-
no ve yaylı sazlar bölümü, Tıp Fakül-
tesi yanındaki Güzel Sanatlar Bölü-
mü olarak kullanılan binada eğitime 
başlıyor. Amaç; lise birden itibaren 
her yıl yeni bir sınıf ilave ederek, 
yüksekokulun da kurulması. Bir kaç 
yıl içinde şan ve nefesli çalgılar bö-
lümü de açılıyor. 1995-96 öğrenim 
yılında lisans düzeyinde eğitim baş-
lıyor. Hemen bir yıl sonra da okulun 
binaları bitirilerek dönemin Cum-
hurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
katılımıyla öğrenime sunuluyor. Bu 
arada Tiyatro ve Sahne Sanatları 
Bölümü de açılmış, Yalçın Yüregir 
Hoca’nın davetiyle değerli tiyatro 
eğitmeni, Cihangir Nevruzov Hoca 
Azerbeycan’dan Adana’ya gelmiştir. 

Çukurova Üniversitesi Devlet Kon-
servatuarı’nın en son gelişmesi ise; 
1998-99 öğretim yılında ilköğretim 
bölümünün açılmasıdır. Artık en kü-
çük yaşlardan itibaren yetenekli ço-
cuklar konservatuarın korumacılığı 
altına alınabilecektir. Böylece müzik 
sanatı bölgemizde bir çınar gibi dal 
budak salmaya devam edebilecektir. 
Tüm bunlarda baş rollerden birini 
oynayan Yalçın Hoca da şüphesiz bu 
çınarın köklerinden biridir.

ABDÜLMECİT’İN PİYANOSU

Ankaralı iyi bir piyanist olan Mit-
hat Fenmen 40’lı yıllarda yazdığı 
bir kitapta, Alman Erlich firması 
tarafından Abdülmecit için özel 
bir piyano imal edildiğinden ve 
bu piyanonun o günlerde Ada-
na’da olduğundan bahseder. Araş-
tırmalarında bu bilgiye ulaşan 
Yalçın Yüregir,  piyanoyu Adana 
Kulübü’nde bulur. Yalçın Yüregir 
piyanoyu üstündeki Abdülmecit 
tuğrasından tanır ve bu değerli 
aletin Devlet Koservatuarı’na he-
diye edilmesini sağlar.
Daha sonra restore edilen bu de-
ğerli piyano, günümüzde Çukuro-
va Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı’nda sergilenmektedir.

Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nın kurulması 
çalışmalarına ise 1986 yılında 
başlanıyor.  O yıl Yüksek Öğre-
tim Kurulu tüm üniversitelerde 
konservatuar kurulması yönün-
de karar alıyor.
Çukurova Üniversitesi’nde o yıl-
lar efsanevi rektör Prof. Dr. Mit-
hat Özsan görevde.Deyimin tam 
yerinde olduğu bir ifade kulla-
narak yazarsak, Mithat Hoca bu 
teklifin üzerine aslan gibi atlıyor. 
Atlamakta da haklı, zaten Yalçın 
Yüregir yönetiminde giden Gü-
zel Sanatlar Bölümü bir müzik 
eğitimi veriyor. Yani üniversi-
te müzik eğitimine uzak değil. 
Üstelik yine Yalçın Hoca’nın or-
ganizasyonları ile üniversitede 
senfonik konserler de veriliyor. 
Bu durumda sıra konservatuara 
gelmiştir. 3 Temmuz 1986 tari-
hinde Adana’ya gelen bir heyet, 
Çukurova Üniversitesi’nin kon-
servatuar kurabilmek için yeter-
li olduğu kararını veriyor ve 18 
Temmuz’da Çukurova Üniversi-
tesi Senatosu, Devlet Konserva-
tuarı’nı kurma kararı alıyor.
Bu karardan sonra gerekli öde-
neğin bütçeye konması gerekli. 
Bir miktar para bile bu iş için 
ayrılsa işlem başlayacağı için, 
bütçeye konulan paranın mik-
tarından çok, konulmuş olması 
önemli.
15 Ekim 1986 da Mithat Özsan 

Yalçın Yüregir Abdülmecit’in Piyanosuyla
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İKİNCİ RÜYANIN 
GERÇEKLEŞMESİ

Yalçın Remzi Yüregir’in ikinci rüya-
sını tahmin etmek için falcı olma-
ya gerek yok. O zaten yıllardan beri 
sırasıyla Halkevi, Atatürk Gençlik 
Merkezi ve Mithat Özsan Amfisi’nde 
gerçekleştirdiği konserler vasıtasıyla 
bahsettiğimiz rüyasını kendi çapında 
gerçekleştirmeye çalışmış. Adanalı 
onun sayesinde İdil Biretler’i, Suna 
Kanlar’ı, Adnan Saygunlar’ı, Hikmet 
Şimşekler’i tanımış, çoksesli müziği 
sevmiş.
1989 yılında bakanlık üç büyük ken-
tin dışında bir yerde Senfoni Orkest-
rası kurmaya karar verdiğinde, zan-
nederiz kuruculuğu üslenen Hikmet 
Şimşek’in Adana’da daha önce konser 
vermiş olması etkili olmuştur. Yalçın 
Hoca “Hikmet Şimşek Adana’daki 
potansiyeli biliyordu!” diyerek bi-
zim bu görüşümüzü destekliyor. Bu 
konserler için Adana’ya gelen Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi 
Hikmet Şimşek kentteki potansiyeli 
biliyor ve yeni kurulması planlanan 
senfonik orkestranın Adana’da ku-
rulması için etkili oluyor. Sonuçta 
1989 yılının Nisan ayında Çukurova 
Devlet Senfoni Orkestrası’nın Ada-
na’da kurulması kararı çıkıyor.
***
Senfoni Orkestrası’nın Adana’da ku-
rulmasına karar veriliyor, ama her 
şey konservatuardaki gibi yolunda 
gitmiyor.

Önce orkestranın çalışmalarını yü-
rütmesi için salona ihtiyacı var. Ar-
kasından orkestranın Mersin’e ta-
şınması gündeme geliyor. Çünkü 
aradan geçen süre içinde hükümette 
değişiklikler olmuş ve Mersin mil-
letvekili Fikri Sağlar Kültür Bakan-
lığı’na atanmıştır. O günleri Yalçın 
Hoca şöyle anlatıyor;
“Biz Senfoni Orkestrası Adana’da 
kuruluyor diye rahatlamışken, Bul-
garistan’dan gelen Meltun Kadıoğlu 
isimli sanatçının Çukurova Senfoni 
Orkestrası’na atandığını   ve  atama 
işleminin de Mersin’e olduğunu duy-
duk. Bir araştırdık ki, orkestra hiç 
kimseye duyurulmadan kağıt üze-
rinde Mersin’e gitmiş. Ortalığı aya-
ğa kaldırdık. Ben hemen Ankara’ya 
gittim ve bazı siyasilerle görüştüm. 
O günlerde Kültür Bakanı değişmiş, 
Cemil Çiçek olmuştu, kendisi ile 

makamında görüştüm.  Sonuçta taş 
koyduk ve Senfoni Orkestrası’nın 
Adana’da kalmasını sağladık. Mersin 
milletvekili Fikri Sağlar, Senfoni Or-
kestrasını götüremeyince, Mersin’e 
de Devlet Opera ve Balesi’nin açıl-
masını sağladı. Dolayısıyla sadece or-
kestranın Adana’da kalmasını değil, 
komşu şehre de operanın açılmasını 
sağladık. Bir taşla iki kuş vurduk. So-
nuçta rüya gerçekleşti, 1992 yılının 5 
Ocak’ında Emin Güven Yaşlıçam’ın 
yönetimiyle ilk konser verildi.”
İlk konser Atatürk’ün Halkevi olarak 
yaptırttığı, Belediye Tiyatro Salo-
nu’nda icra edildi.
Yalçın Yüregir o ilk konseri dinler-
ken, tam elli yıl önce aynı salonda 
yaşadığı başka bir ilki hatırlamıştı. 
Muhlis Sebahattin Ezgi’nin “Ayşem” 
Operetini... İçini bir tatlı hüzün kap-
ladı... Belki de bir iki damla yaş …  

Sevinçten.
Artık bir rüya daha gerçek olmuştu. 
Adana’nın da bir senfoni orkestrası 
vardı..

EMEKLİLİK GÜNLERİ

Güneş Yüregir’in kendi emekliliği 
için söylediği cümle (Bak.; Akde-
niz’de Bir Güneş) Yalçın Yüregir için 
daha da geçerli. Hoca resmen 1993 
de Üniversite Yapı İşleri Daire Baş-
kanlığı’nı bırakmış olsa da, 1999 yı-
lında yaş haddi nedeniyle mecburi 
emekliliğe ayrılsa da, bir türlü emekli 
olamamış. Hala Çukurova Devlet 

Konservatuarı’nda ders vermeye de-
vam etmekte.
Hocaya derslerin dışında, sahiplerin-
den olduğu Yeni Adana Gazetesi say-
faları içinde, ya bir inşaat, ya da bir 
müzik, ya da değişik konuları işleyen 
yazısının harfleri arasında rastlayabi-
lirsiniz..
Yahut Çukurova Devlet Senfoni Or-
kestrası’nın Cuma konserine gider-
seniz, onu; “G” sırasındaki koltuğun-
da, yaşam ortağı Güneş Yüregir’le el 
ele tutuşmuş olarak, notaların öncü-
lüğünde bir yolculuğa çıkmış şekilde 
de bulabilirsiniz. 
Bu ara sizlere bir de tiyo verelim;

Biz bu yolculuğun 70 yıl önceye, yani 
Ayşem Opereti’ne kadar gittiğini 
gözlerindeki o iki damla yaştan an-
lıyoruz. 
Bu iki damla gözyaşı, aslında o iki 
rüyanın gerçekleşmesinden duyulan 
huzurdan başka bir şey değil…

YALÇIN YÜREGİR’İN AKADEMİK 
BİYOGRAFİSİ

Bu kitapçığı hazırlarken Yalçın Yüregir Hoca ile bir çok kez buluştuk. Uzun süreler sohbet ettik. Bu sohbetler sırasın-
da da en az bahsettiği şeyin akademik unvanları olduğunu farkettik. Aslında tüm Adanalı’nın rüyası olabilecek şey-
leri gerçekleştiren birinden profluk, doçentlik gibi konuları önemsemesi beklenmez. Ama biz Yalçın hocanın affına 
da sığınarak bu konuyla ilgili bir kutu açmak istedik:
Bildiğiniz gibi Yalçın Hoca formal olmayan çeşitli eğitimlerden sonra toplam 4 yıl Amerki’da müzik eğitimi görüyor 
ve  kompozitörlük üzerine master derecesi alıyor. Michigan Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği bu eğitimden sonra da 
sanatta yeterlilik geliyor. Sınava girerek onu veriyor. Sonuçta bu serüven profesörlüğe kadar gidiyor. 
Yalçın Yüregir’in Saadettin Ünal ile birlikte yazdıkları “Blok Flüt Metodu”, Erdoğan Yılmaz ile birlikte yazdıkları 
“İmam Hatipler İçin Müzik Ders Kitabı”, ayrıca,“Modal Kontrpuan Kitabı”  ve “Orkestra ve Çalgıları” gibi eserleri var. 
Bir de “Konser Programı Nasıl Yazılır?” isimli bir de broşürü bulunuyor. Flüt Metodu’nu Sadettin Ünal Bey’le birlikte 
yazmış. Sadettin Bey bu kitap nedeniyle İtalya’dan önemli bir burs kazanmış, ünlü “Santa Cecilia” Konservatuarında 
sanatta ileri düzeyde eğitim görme fırsatını yakalamış.
Yalçın Yüregir’in otuzun üzerinde bestesi bulunmaktadır: Yaylı Çalgılar Triosu, Çok seslendirilmiş Şan ve Piyano için 
5 Türkü, Ali Cengiz Orkestra Suiti, Üflemeli çalgılar için Trio ve Türkçe İngilizce Liedler….
Hoca uzun yıllar Devlet Konservatuarı’nın Müdürlüğü’nü yapmakla birlikte, bir kaç ay da Çukurova Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini de yerine getirmiş.

“Daima her şeyin aslını,
temelini öğrenin.”

Prof. Yalçın Yüregir
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Bu kitap Seyhan Rotary Kulübü’nün ve Güney Rotary Kulübü’nün katkılarıyla basılmıştır.

1961 yılında Adana’da doğdu. İlk ve 
orta öğretimini Adana’da tamamladı. 
1985 yılında Hacettepe Üniversite-
si Hemşirelik Y. Okulundan mezun 
oldu. 
Mezuniyetten sonra iki yıl süresince 
güzellik salonu işletmeciliği, ardın-
dan baba mesleği olan Gümüş takı 
üretimi ve ticareti yaptı. 1997-2007 
yılları arasında Adana’da kurulan 
Kaktüs Gösteri Sanatları’nda yöne-
ticilik yaptı. 2007 yılından bu yana 
Metin Ecza Deposu’nda yöneticilik 
yapmaktadır.
Lise yıllarında başlayan fotoğraf tut-
kusunu uzun bir süre amatörce sür-
dürdükten sonra Altınoran Düşünce 
ve Sanat Platformu bünyesinde S. 
Haluk Uygur atölyesinde Temel ve 
İleri Atölye fotoğraf eğitimlerini aldı. 
Nazan Gökkaya ile birlikte ‘’Artı ile 
İlk Dans’’ projesinde çalıştı ve proje-
nin sergisine katıldı. “Benim Güzel 
Adanam’’ projesinin sergisinde yer 
aldı. Halen bu platformda atölye ça-
lışmalarına devam etmektedir. 
2013 bahar döneminde AÖF Fotoğ-
rafçılık ve Kameramanlık Bölümü’n-
den mezun oldu. Evli ve iki kız çocu-
ğu (Polen ve Püren) annesidir. 

Semiran BAHÇİVAN


