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Yazılarında okurlarını çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına veya 
19’uncu yüzyıl Avrupa’sına götüren yazarımız, ilk müzik öğretmeni Rana Erksan’ın 

sorulduğu bir gazete bulmacasından yola çıkarak, tiryakisi olduğumuz o zengin 
gözlem ve ifade gücü eşliğinde bizleri bu kez kişisel tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. 

Rana Sadri - 10 Mayıs 1936
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910 yılında doğmuş, ilk müzik 

derslerini anne ve babasından 

almış, 1929’da İstanbul Belediye 

Konservatuarı’na girmiş, piyano bilgisini 

geliştirmiş, Cemal Reşit Rey’den armoni 

öğrenmiş, 1938 yılında İstanbul Belediye 

Konservatuarı’nda öğretmen olarak gö-

rev almış, gerek resmi görevi boyunca, 

gerek özel derslerle çok sayıda piyanistin 

yetişmesinde emeği geçmiş piyanist ve 

piyano öğretmenimiz” - Ercan Altazlı’nın 

hazırladığı 25 Ekim 1992 tarihli Milliyet 

gazetesinin bulmaca köşesinde 10 harften 

oluşan kutu dizisini doldurabilmeleri 

için okurlara böyle bir piyanist ve piyano 

öğretmeninin adı soruluyordu. Kim bilir 

hangi vapurda, trende, evlerinin sakin 

bir köşesinde, ya da uzun bir seyahatte, 

beyin jimnastiği için, gri hücrelerini ha-

yatta tutmaya, kuvvetlendirmeye gayret 

eden kaç kişi şuurlarının derinliklerindeki 

dehlizleri arayıp tarayıp bu bilmece soru-

sunun cevabını verebildi? Acaba bugün 

kaç kişi bu sorunun cevabını verebilir? Ya 

da kaç bulmacaya böyle bir bilmece bu-

gün soru olabilir? Çoğu emektar mütevazı 

insanın hayatı, sokak lambalarının ya da 

rengârenk neon reklam panolarının suni 

ışık kirliliğinde gökte pırıl pırıl parlayan 

yıldızları seçmemizi engellediği gibi, bit-

mek tükenmek bilmeyen kuru bir gürültü 

içerisinde seslerini de duyamadan, yavaş 

yavaş bir bilmeceye dönüşürken, bu defa 

gerçek bulmaca o yıldızları çok uzakta 

olsalar bile gözkamaştırıcı sathiliklerden 

çok uzakta parlarken seçebilmek, seslerini 

başka bir boyuta geçmiş olsalar dahi ru-

humuzun sakinliğinde duyabilmek halini 

alıyor. İşte ben de seneler sonra bir elekt-

ronik postada karşıma bulmaca gibi çıkan 

ilk müzik öğretmenim Rana Hanım’ı, Milli-

yet bilmecesine konu olan ve altı ay sonra 

da aynı gazetenin 27 Temmuz 1993 tarihli 

nüshasında vefat haberi verilen “çok sayı-

da piyanistin yetişmesinde emeği geçmiş 

piyanist ve piyano öğretmenimiz” Rana 

Erksan’ı bir anda hatırlamaya, görmeye ve 

duymaya başlıyorum.

Şuurumdaki bu düşünce silsilesi, 

kavramsal sanat projeleri gerçekleştiren 

Didem Özbek’ten 2012 Mayıs’ında aldı-

ğım beklenmedik bir elektronik posta ile 

başladı. Tamamen tesadüf eseri Türk Dil 

Kurumu sözlüğündeki ‘sergi’ kelimesinin 

ilk anlamına referans olarak kullanılan 

“Bir karpuz sergisi açabilmek için pro-

jeler yapmakta idi” cümlesi Özbek’i Sait 

Faik’in Bir Karpuz Sergisi isimli hikâyesine 

ulaştırmıştı. İlk kez 20 Mayıs 1936 tarihli 

Kurun gazetesinin beşinci sayfasında ya-

yımlanan bu hikâyenin basıldığı orijinal 

nüshayı bulunca Özbek gerçekleştirmeye 

karar verdiği proje için güncel kurgular 

oluşturma düşüncesiyle aynı sayıda yer 

alan başka yazıları da incelemiş ve bunlar 

arasında “Rana Sadri” ismindeki İstanbul 

Konservatuarı’nın ilk mezunlarından biri-

siyle yapılmış olan bir röportaj ilgisini çek-

mişti. Sonradan bu kişinin Rana Erksan 

olduğunu farketmiş, interneti taradıktan 

sonra da eski öğrencileri arasında adımı 

gördüğü için bana projesiyle ilgili olarak 

bir elektronik posta yollamıştı. Rana 

Hanım’ın yetiştirdiği pek çok müzisyen 

arasında ne piyanist ne de pratik anlamda 

enstrümantalist olarak kariyer yapmış 

olmamama rağmen nedense “Bir Karpuz 

Sergisi”nin karşısına çıktığı gibi tesadüfen 

interneti tarayınca Özbek’in karşısına da 

benim adım çıkmış ve projesiyle ilgili ola-

rak bana yazmaya karar vermişti.

3 Haziran 2012’de SALT Galata’da ger-

çekleşen projesi için Didem Özbek benden 

kendisiyle Rana Erksan’a dair anılarımı 

paylaşmamı istemiş, Rana Hanım’ın rö-

portajında ailesinin fedakarlıklarından 

bahsetmiş olmasından ötürü, paralel bağ-

lar kurmak ve tecrübe paylaşımı düşün-

cesiyle konuşmacı olarak annemi davet 

etmişti. Dahası Rana Hanım’ın röportajı-

nın yer aldığı Kurun gazetesinden 1000 

adet tıpkı baskıyı da Özbek ilgilendiği beş 

yazıyı ortaya çıkartmak üzere kırmızıyla 

renklendirerek o hafta etkinliğe katılanla-

ra dağıtmıştı. Bu enteresan proje bugüne 

kadar hiç yayımlamadığım otobiyografik 

Üstte: Emre Aracı'nın Beyer 
notasında Rana Hanım'ın başarılı 

dersler için koyduğu çizgili 
işaretler - Altta: Rana Erksan,Ömer 

Rüştü Paşa Sokağı'ndaki evinde 
verdiği bir ders sırasında.

25 Ekim 1992 tarihli Milliyet gazetesinin 15. sayfasında yer alan  bulmaca
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notlarımdan Rana Hanım’la ilgili ka-

leme aldığım pasajı gözden geçirmeye 

beni iterken bir diğer taraftan da bana 

Özbek’in ilettiği Kurun gazetesi maka-

lesinde Yekta Ragıp Önen’in yapmış 

olduğu röportajdan 1936 Türkiye’sin-

de konservatuardan mezun olan bir 

öğrenciyi, kendi öğretmenimi hiç bil-

mediğim geçmişiyle ilk defa tanımamı 

sağlamıştı. “Konservatuvar ilk mezun-

larını veriyor” başlığıyla yayımlanan 

yazıda “Piyanist Bayan Rana Sadri, 

mektebi bitirirken muharririmize duy-

gularını anlatıyor” takdiminden sonra 

genç Rana Hanım konservatuar müdü-

rü Yusuf Ziya Bey’in odasında Yekta 

Ragıp Önen’in kendisine yönelttiği 

soruları şöyle cevaplandırıyordu:

“– Herkes ‘Rana hâlâ bu konserva-

tuarı bitiremedin, bir türlü çıkamadın’ 

diye cinaslı sözler söylüyorlardı. Bunlar 

iki ayda ortaya çıkan apartmanlar gibi 

konservatuarlardan da kısa zamanda 

talebe çıkacağını zannediyorlardı. Kon-

servatuardan çıkmak dünyada en güç 

bir işmiş; hocalarımın fevkalâde teşvik-

leri olmasaydı benim bile sabrım kal-

mayacaktı. – Konservatuara ne zaman 

girdiniz? – Yedi sene evvel girdim; daha 

evvel de hariçte bir çok hocalardan ders 

almıştım. – Musiki öğrenmek merakı 

nereden geldi? – Annem piyano çalardı. 

Bana da piyano öğretmek istedi. On bir 

yaşında iken hususî hoca tuttu. Haftada 

bir kaç gün ders alıyordum. Bazan fası-

la vererek yedi sene evveline kadar ders 

aldım. Piyanoyu sırf bir zevk için öğre-

niyordum. Konservatuara yazılınca bir 

kaç ayda bitirip çıkacağımı zannettim. 

Girdiğim zaman piyano çalıyor, kendi-

mi yetişmiş bile zannediyordum. Fakat 

hocaların karşısında piyano başına 

geçince hiç bir şey bilmediğimi anladım. 

Hele nazariyat namına malûmatım sı-

fırdı. Hocam Bay Cemal Reşid’in büyük 

teşvikleri sayesinde kendisinin ilminden 

istifade ettim; ne öğrendimse ondan 

öğrendim, annem de Beylerbeyi’nden 

beni günlerce mektebe getirdi, götür-

dü. Şimdi senelerce süren çalışmamın 

mükâfatını görmekle doyulmaz bir zevk 

duyuyorum. – Mezun olduktan sonra 

ne yapacaksınız, gayeleriniz nedir? – 

Gayem; talebe yetiştirmek, onlara ders 

vermektir. Müziği eskisi gibi bir zevk 

olarak değil, bir ilim ve san’at olarak 

telâkki ediyorum artık. Hattâ şimdiden 

akrabalarımdan talebeler tedarik et-

tim; ders vermeğe bile başladım. – Kaç 

yaşınızdasınız? – Yirmi yedi. – Kimin 

kızısınız? – Beylerbeyi’nde oturan mü-

tekait miralay Sadri’nin kızıyım! Bayan 

Sadri ile daha konuşacaktık; otuz mayıs 

gecesi Tepebaşı tiyatrosunda vereceği 

konserde çalacağı parçaya çalışırken 

kendisini piyano başından kaldırmış-

lardı. O gece kendisine enstrümanları 

ile refakat edecek arkadaşları kapıdan 

gelip, gelip bakıyorlardı. Büyük bir 

sevinç içinde çırpınan bayan Rana 

Sadri’ye veda edip ayrılırken arkamdan 

sesleniyordu: – Heyecanımdan söyle-

diğim cümleler birbirini tutmazsa rica 

ederim siz düzeltiverin ve hocalarıma, 

bilhassa B. Cemal Reşid’e ebedî minnet-

tarlığımı yazmayı unutmayın!”.

Bu muhtemelen ilk röportajın-

dan bile görülüyor ki Rana Hanım’ın 

ideali daha konservatuardan mezun 

olurken dahi öğrenci yetiştirmek idi 

ve öyle de oldu. Benden sekiz yaş 

büyük olan ağabeyim gibi ben de 6 

yaşımda Rana Hanım’ın Teşvikiye 

semtinde Ömer Rüştü Paşa Sokağı’nda 

Yonca Apartmanı’nın üst katındaki 

dairesinde ondan özel dersler almaya 

başladım. Ama hiç bir zaman piyanist 

olmayacağım daha başından belliydi. 

Annemin elini tutup gittiğim bu toplu 

ev derslerinde bütün küçük öğrenciler 

salonda yanyana oturarak sıralarını 

beklerlerdi. Rana Hanım saçında be-

yaz vakıyla, piyanonun sağındaki san-

dalyesinde sevecen bir halde oturur; 

her öğrenci on beşer dakika piyanoya 

davet edilir, o günkü dersini herkesin 

huzurunda görürdü. Zaman zaman 

piyanoya arkanızı döner ve basılan no-

tanın ne olduğunu söylemeniz bekle-

nirdi. Ben genellikle bu anda kendimi 

sisli bir denizde kaybolmuş gibi hisse-

der; telaşla aklıma gelen doğru yanlış 

ilk notayı söylerdim. Notaları tanımayı 

bir plaka üzerine yerleştirilmiş olan 

porte üzerinde mıknatısla kumanda 

edilen küçük iki köpek maskotun yar-

dımıyla öğrendiğimi hatırlıyorum. 

Rana Hanım derslerinde Beyer’in 

metodunu kullanırdı; ilerleyen talebe-

ler ise Alfabet’ye geçerlerdi. Öğrenciler 

saymayı el ve ayakların “1 ve, 2 ve, 

3 ve....” koordinasyonu ile öğrenir, 

Rana Hanım verilen her yeni parça-

nın kenarına, istemiş olduğu ödevi 

kendisine ve öğrencisine hatırlatmak 

için, piyano örtüsünün de üzerinde 

olan kaligrafik “R” inisyalini kurşun 

kalemle koyardı. Her başarılı parça 

için ders kitabının ilk sayfasına 1 çizgi 

atılır; çizgiler 10’u bulunca kapaklı 

piyano taburesinin kapağı açılır ve 

içinden bilumum renkte çekici çıkart-

malar ortaya çıkar, heyecanla gözleri 

kamaşan öğrencinin bunlardan en 

beğendiğini mükafat olarak seçmesi 

beklenirdi. Bazen de Rana Hanım’ın 

kendisi öğrencisinin yanına oturur, 

onun Beyer’den çaldığı sade egzersizi-

nin zengin armonik akompanyeleri ile 

ona eşlik ederdi; böyle anlar bir anda 

zenginleşen armoninin parlaklığıyla 

benim için son derece coşkulu ve 

keyifliydi. Keşke Marcel Proust olsam 

da Rana Hanım’ın o salonunu bütün 

detaylarıyla anlatabilsem; Ömer Rüştü 

Paşa Sokağı’ndaki o dairede salona 

açılan o piyano odasında, Blüthner 

yapımı konsol piyanonun sağında 

raflar üzerinde eski kitaplar dururdu; 

sağdaki kanepenin arkasındaki du-
 Rana Sadri - Kurun 
Gazetesi - 20 Mayıs 1936
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varda siyah beyaz aile fotoğrafları asılıydı. 

Piyanonun üzerinde büyükten küçüğe 

giden fil heykelcikleri, az sonra portelerde 

dolaşmaya başlayacak olan mıknatıslı iki 

köpeğe adeta arkadaşlık ederlerdi. Bunla-

rın yanında piramit kutusuyla duran met-

ronom ise aile fotoğrafları arasında sanki 

Mısır’ı çağrıştırırdı. Rana Hanım zaman 

zaman kurşun kalemiyle tuşlara hafifçe 

dokunarak tempo tutar, zaman zaman 

da öğrencinin çalmaya gayret ettiği kolay 

melodiyi ona cesaret vermek için birkaç 

oktav yukardan onunla birlikte çalardı.   

Didem Özbek bana ilettiği Kurun 

gazetesiyle birlikte sonradan projesi için 

irtibata geçtiği Rana Hanım’ın kızı Semra 

Görgün’den kendisine ulaşan bazı görsel-

leri de benimle paylaştı. Bunlar arasında 

bir fotoğraf beni gerçekten de son derece 

hayrete düşürmüştü; hiç bilmediğim, 

Rana Hanım’dan hiç duymadığım, tarihi 

bir olayı belgeleyen bir fotoğraftı bu kıy-

metli görsel ve meşhur piyanist Alfred 

Cortot’nun ve Cemal Reşid’in imzalarını 

taşıyordu. Fotoğrafı Cortot “Mademoiselle 

Rana Sadri”ye İstanbul’da konservatuar 

orkestrası ile Cemal Reşid Rey’in idare-

sinde konser vermeye geldiği 1938’de 

imzalamıştı. Alfred Cortot ve Cemal Reşid 

Rey’in yanısıra Ahmed Adnan Saygun ve 

Muhiddin Sadak’ı da seçebildiğim bu top-

lu hatıra fotoğrafında sağdan ikinci olarak 

Rana Hanım’ı da görüyordum. Onun için 

bu ne kadar heyecan verici bir an olmalıy-

dı. 24 Nisan 1938 tarihli Cumhuriyet’te de 

yayımlanan aynı fotoğraf gazetenin aktar-

dığı bilgiye göre evvelki akşam İstanbul 

Valisi Muhittin Üstündağ’ın Cortot şerefi-

ne verdiği ziyafette çekilmişti. Ankara’yı 

da ziyaret eden Cortot İstanbul’daki 

Fransız Tiyatrosu’nda 22 Nisan 1938 Cuma 

akşamı verdiği konserde “65 kişilik kon-

servatuar orkestrası” eşliğinde Chopin 

ve Schumann’ın piyano konçertolarını 

çalmıştı.

Keşke eski gazeteleri biraz daha fazla 

tarasak; geçmiş medeniyetimizin bütün 

hikâyeleri esasında hep oralarda saklı. 

“Avlusunun otları taze kesilmiş, minare-

leri çimenlerin üzerine akmış kubbeleri 

yakın çarşılara dökülmüş, sessizlik ve 

esrar dolu İstanbul camilerinden bir ta-

nesinin avlusunda idik. Bir öğle üstü idi. 

Fırsat buldukça, canım sıkıldıkça kafamın 

içine bir başka benlik sokuldukça insanları 

sevmek için; bir uzlet içinden, bir yoksuz-

luk ve kimsesizlik içinden; bir varlığın ve 

kimsenin karışıklığını daha iyi duyabilmek 

için daima melankolik köşeler arardım. O 

zaman küçük kumruların gezindiği cami 

sundurmalarında düşünür; İstanbul’a 

bu köprülerin ve sefillerin ve vapurların 

birbirini düşündüğü, birbirini çağırdığı 

İstanbul’a bakar kalırdım”.

Cemal Reşid’in adını çok sevdiğim 

Hatıradan Kalmış bir Şehirde Gezintiler’ini, 

ya da Enstantaneler’inde tasvir ettiği “Boş 

Cami Avlusu”nu bana hatırlatan, Sait 

Faik’in Kurun gazetesinde yayımlanan Bir 

Karpuz Sergisi hikâyesinden bu dokunaklı 

satırlar, tesadüf gibi gözükse de, sanki 

hayatımızın bilmecesini çözebilmemiz için 

önümüze belirli bir sebepten ötürü getiril-

miş ipuçlarından bir tanesi olarak çıkıyor. 

Bu yazımda Rana Hanım’ı kelimelerle 

hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştım; ama 

onun pek çok tanınmış öğrencisi hocaları-

nı tuşlardaki başarılarıyla konser salonla-

rında ve kendi biyografilerinde zaten yaşa-

tıyorlar. Elektriklerin kesildiği karanlık bir 

gecede penceremden göğe doğru yıldızla-

ra bakarken şunu düşündüm: Heyecanım-

dan yazdığım cümleler birbirini tutmazsa, 

rica ederim siz düzeltiverin ve hocalarıma, 

bilhassa Rana Erksan’a ebedî minnettar-

lığımı yazmayı unutmayın! O nasıl olsa 

ebediyette beni duyuyordur.  

Alfred Cortot'nun Rana Sadri'ye imzaladığı fotoğraf - 1938 (Rana Hanım sağdan ikinci)




