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“İdil Biret, siz, müzisyenlerin, özellikle
piyanistlerindünyasındaefsaneolmuşbirkişi
liksiniz.

Efsanesiniz,çünküherşeydenönce,müzik
dünyasına en şaşırtıcı harika çocuklardan biri
olarakgirdiniz;20.yüzyılıntanıdığıenbüyük
harikalardan biriydiniz. Bütün dünyayı kesin
olarakbüyülediniz,enbüyüklerinhayranlığını
kazandınız.Siz,dahayediyaşındaykenradyoda
konserveren,onbiryaşındaWilhelmKempffile
birlikte,Mozart’ınİkiPiyanoİçinKonçerto’su
nu çalan o küçük kızsınız. Sizinle karşılaşan
herkes,NadiaBoulangervedahabirçoklarısize
hayranoldu.Sonrada,şaşırtıcıolmaktanbiran
bile geri durmayan bir kariyere adım attınız.
Everest’lere gözünüzü dikmiştiniz adeta, öyle
söylenebilirdi, çünkü, beş ya da altı yılda bir,
durmaksızın, inanılmaz şeyler yapıyordunuz.
Harikalarınıza,Liszt’in,Beethovensenfonileri
nin piyano uyarlamalarıyla başladınız, daha
sonra, inanılmaz bir başka şeyi, Chopin’in
bütünpiyanoeserlerininkaydınıgerçekleştirdi
niz, bununla da, Polonya’da Büyük Ödül’ü
kazandınız.Bugünedekyetmişkayıtyaptınız.
Ardından,onyılkadarönce,PierreBoulez’inüçsonatını,buulaşılmasıoldukçamüşkül,son
derecegüçdiziyikaydaaldınız.Düşünülebilecekbütünmadalyalarıalmaktasınız.Siziniçin,
‘KimbuİdilBiret,büyülübirküçükkızolarakişebaşlayan,sonradayalnızcasıradanbirkari
yer yapmakla kalmayıp bambaşka bir kişilik kazanan bu sanatçı kim?’ diye soruyor herkes.
GeçenhaftaNantes’daydım,müzisyenarkadaşlarbana,önümüzdekigünlerdeneleryapacağımı
sordular.OnlaraİdilBiret’lebuluşacağımısöylediğimdebana,İngiltereKraliçesiilebuluşacak
mışımgibi,imrenerekbaktılar.Çünküefsaneolmuş,eşinadirgörülen,birparçadagizemlibir
kişisinizsiz.“

Jean-Mic hel Da mian / Fran ce Mu sique Rad yo su, 
“Du yar lı Teller” prog ra mı, 7 Şu bat 2004 
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Paris’teChopin’in“bütüneserleri”
kayıtlarınınsatıldığıFnac’da
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ÖNSÖZ

ÖzdenTokerİnönü

Ba bam İs met İnönü’ nün çokses li Ba tı mu si ki si ne olan tut ku su mü zik se ver 
dost  la rı mız ta ra fın dan çok iyi bi li nir. Ba bam bu mü zik tü rü nü, ken di de yi miy le 
“müs tes na zevki”  Yemen’ de, genç bir Os man lı su ba yı iken tat tık tan son ra on dan bir 
da ha ay rıl mak is te me di ve ai le si için de bir mü zis yen ye tiş tir me dü şü nü kur ma ya 
baş la dı. 

1916 ta ri hin de ev le nir ev len mez, eşi nin pi ya no çal ma sı nı ar zu et ti. Pi ya no al dı, 
ho ca tut tu. Her iki si de gay ret et ti ler, fa kat ol ma dı. 

Se ne ler geç ti, bir kı zı ol du. Ben do ğun ca ba bam ge ne ümit len di. Ba na da bir 
pi ya no al dı, ba na da ho ca tut tu. 

Sev gi li, çok de ğer li Fer hun de Er kin ders ver me ye baş la dı. Ba bam yo rum cu luk ta 
iler le me mi sı kı bir şe kil de ta kip al tı na al dı ve ge ne düş kı rık lı ğı na uğ ra dı.

Tam vaz geç mek üze rey di ki Tan rı ona bir al tın top ba ğış la dı. Pe ri ma sa lı ger çek-
leş ti. 

1946 yı lın da, o ta rih ler de Kla sik Ba tı Mü zi ği kon ser le ri ve ri len Ma mak Kon ser-
va tuvar bi na sın da gü zel bir din le ti so nun da ba ba mın ku ca ğı na bir al tın top, lü le li 
saç lı, mu zip ba kış lı, cin gi bi bir kız ço cu ğu, bir taş be bek düş tü!

O ak şam pi ya no da Mit hat Fen men, ke man da Or han Bo rar iki li si nin bir re si ta li 
var dı. Din le ti al kış lar ara sın da so na erin ce Mit hat Fen men ya nı mı za kü çük bir kız 
ço cu ğu ge tir di. Onun üs tün ye te nek li, çok özel ol du ğu nu söy le di ve bi ze pi ya no da 
ma ri fet le ri ni gös te re bil me si için ba ba mın iz ni ni is te di.

Ço cuk, ba bam Cum hur baş ka nı İs met İnönü’ nün so ru la rı na bü yük bir ra hat lık la 
ce vap ver di:

İs mi, İdil Biret’ ti. Dört buçuk ya şın day dı. Evet, bi ze pi ya no ça la cak tı.
Mit hat Bey onu ça ğı rın ca sah ne ye çık tı. Pi ya no nun ba şı na geç ti. Fa kat bo yu kı sa 

ge li yor, klav ye ye ye ti şe mi yor du. Za ten pe dal la ra kü çü cük ayak la rı nın ulaş ma sı 
im kân sız dı. Ta bu re yi yük selt ti ler, ge ne ol ma dı. Ale la ce le no ta la rı üst üs te koy du lar, 
an cak öy le is te ni len yük sek li ği el de et ti ler.

Kü çük kız, İdil, et ra fın da ko nu şan la rın te la şı nı mu zip ba kış lar la ta kip edi yor, 
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sı ra nın ona gel me si ni sa kin sa kin bek li-
yor du.

So nun da ha zır la nan ta bu re ye tır man-
dı ve böy le bir sah ne de, böy le bir ka la ba lı-
ğın önün de çal ma ya alı şık mış gi bi bü yük 
bir gü ven le mi nik par mak la rı nı pi ya no-
nun tuş la rın da do laş tır ma ya baş la dı. 

Bir can lı be be ğe ba kar gi bi sey ret ti ği-
miz İdil cik, bi raz son ra ne fe si mi zi kes ti. 
Kar şı mız da ki ger çek bir “Harika”  idi. 

Bach’ ın Do Minor Prelüd ile Beetho-
ven’ in Opus49no2Sonatı ’nın ikin ci kıs mı-
nı, Me nüet to’ yu, bir çır pı da ez be re ça lı ver-
di. Bun lar ev de an ne sin den duy du ğu par-
ça lar mış….

Göz le ri mi ze, ku lak la rı mı za ina na mı-
yor duk. Al kış la rın ke sil me si ni bek le me-
den bir par ça dan ikin ci si ne ge çi yor du. 
Evin de oyun oy nar gi biy di. So nun da, ner-
dey se zor la, Mit hat Fen men onu ta bu re-
sin den in dir di. 

Mü dü rün oda sın da çay lar içi lir ken, 
İdil’i ge tir di ler. Ba ba mın, an ne min el le ri ni 
öp tü, ba ba mın ku ca ğı na otur du, boy nu na sa rıl dı. Bir bir le ri ni çok sev dik le ri bel li olu-
yor du.

Ba bam, ni ha yet ai le sin de bir mü zis yen ye tiş tir me dü şü ne, “Harika”  ço cu ğu na 
ka vuş muş tu. 

O ak şam dan son ra İdil, Cum hur baş kan lı ğı Köşkü’ nün hem en kü çük, hem de 
en bü yük ko nu ğu ol ma ya baş la dı. Ai le mi zin bü tün fert le ri ona ba yı lı yor du. 

Son de re ce do ğal, ken din den emin, tat lı bir ço cuk tu. Bi ze gel di ğin de ilk ön ce 
be bek le ri me ko şar, sa rı lır, son ra ak lı na esin ce pi ya no nun ba şı na ge çip oyu nun de va-
mı gi bi pi ya no çal ma ya baş lar dı.

Da ha o yaş lar da, bü tün öm rün ce onu be lir le ye cek özel lik le ri mey da na çık mış tı. 
Bir Ha ri ka ço cuk tu, bu nu Tan rı ’nın ken di si ne bah şet ti ği bir lü tuf ola rak gö rü yor, 

ka bul edi yor du. Bu akıl al maz ye te ne ğin kıy me ti ni bi le cek, fa kat ha ya tı nın den ge si ni 
boz ma sı na izin ver me ye cek ti. Se ne ler geç tik çe ken di si ile ba rı şık, baş ka la rı ile hoş gö-
rü lü ol ma ya hep de vam et ti. 

1948 Temmuz’ unda İdil Bi ret ve ke man da üs tün ye te nek sa hi bi di ğer bir ha ri ka 
ço cuk Su na Kan için çı ka rı lan “Ha ri ka Ço cuk Yasası”  TBMM’ den geç ti. 

İdil Biret’ in pe ri ma sa lı nı an dı ran ya şam hi kâ ye si baş la mış tı. 

CumhurbaşkanıİnönüveİdilBiret,1946



ÖNSÖZ ........................................................................................................................................  15

Ben Me tin To ker ile, o Şe fik Bü yük yük sel ile ev len dik ten son ra, kü çük kar deş- 
ab la ya kın lı ğı mız da ha de ğer len di, renk len di.

Ben, onun ka dar öğ ren me ye me rak lı, araş tır ma ya he ves li, azim li az in san ta nı-
dım. Ha ri ku la de ha fı za sı nın yar dı mı ile İdil, çok zen gin bir bi lim, kül tür ha zi ne si ne 
sa hip. Bu ser ve ti de ken di si ne sak la ma yıp ya kın la rıy la pay laş mak tan her za man 
bü yük zevk alır.

İdil’ in ilk ev ve la ba bam la, an nem le, Metin’ le son ra ço cuk la rım la, to run la rım la 
bir çok kon se rin de bu lun dum. Onu din ler ken hep o kü çük, şi rin kı zı ha tır la yıp ona 
içim den can dan te şek kür et tim. “İ yi ki doğ dun, iyi ki var sın İdil,”  de dim.

Ama bir kon se ri nin özel li ği var, di ğer le rin den çok fark lıy dı.

Cum hu ri ye ti mi zin yet miş be şin ci yı lı et kin lik le ri çer çe ve sin de İsviçre’ de 
Lozan’da bir kon fe rans dü zen len miş ti. TBMM Baş ka nı Hik met Çetin’ in ya nı sı ra biz 
de Ömer Ağa be yim, Er dal Ağa be yim, eşi Se vinç İnö nü ve ben Öz den To ker, Lo zan 

İdilBiret,ÖzdenTokerİnönü,SunaKan
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Ba rış Antlaşması’ na im za atan Türk de le gas yo nu nun baş ka nı İs met İnönü’ nün 
ço cuk la rı ola rak da vet edil miş tik. 

Lozan’ da 24 Tem muz 1923’ te ant laş ma nın im za lan dı ğı bi na ya ya kın bir yer de 
dü zen le nen kon fe rans da ha son ra Er dal İnönü’ nün yö net ti ği bir pa nel le de vam et ti. 

Ay nı ak şam ant laş ma nın asıl im za lan dı ğı Ru mi ne Sarayı’ nda da İdil Biret’ in bir 
kon se ri var dı. O ta ri hi, yük sek ta van lı, mer mer sü tun lu tık lım tık lım do lu, haş met li 
so lu nun ucun da ki bir plat for ma yer leş ti ril miş kuy ruk lu pi ya no nun ba şı na ge çin ce 
ge ne o 52 se ne ev vel ki kü çük kı zı ha tır la dım. Bü yü müş, uzun tu va le ti nin için de 
za rif, gü zel bir ha nı me fen di ol muş tu. Ama ay nı mu zip ba kış lar la et ra fı nı sü zü yor du. 
Ken din den emin di. Çok sa kin di. Par mak la rı tuş la ra do ku nun ca ya ka dar…. 

O ak şam Ru mi ne Sarayı’ nda Beethoven’ ın 9. Senfonisi’ nin 4. son bö lü mü nü 
(Franz Liszt’ in pi ya no uyar la ma sı nı) çal dı. Tek ba şı na bir or kest ra gi biy di. He pi miz, 
ne fe si miz ke sil miş onu din li yor, hiç bit me me si ni is ti yor duk. 

Ak lım dan ne ler geç ti… İs met Pa şa Ba rış Ant laş ma sı ’nı yetmiş beş yıl ev vel bu ra-
da im za la mış tı. Ar ka sın dan Cum hu ri yet ilan edil miş ti. Ha ri ka Ço cuk Ya sa sı elli se ne 
ev vel bu  gün ler de ka nun laş mış tı ve onu, ba ba mı kay be de li de yirmi beş yıl ol muş tu. 

Ba bam, İs met İnö nü ar tık yok tu. Ama al tın to pu ha ri ka lar ya rat ma ya de vam 
edi yor du. İçim den tek rar ba ba ma ve İdil Biret’ e te şek kür et tim. 
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SUNUŞ

DominiqueXardel

1945 yı lın da Ankara’ da, he nüz dört ya şın day ken ve no ta oku ma sı nı da ha öğ ren-
me miş ken, İdil Bi ret Mozart’ ın mü zi ği ni ve Bach’ ın İyi Düzenlenmiş Klav ye’sinden 
pre lüd ve füg le ri, rad yo dan din le di ği ka da rıy la, pi ya no da ça lı yor du. Bu eser le ri hiç-
bir güç lük çek mek si zin çe şit li to na li te le re çe vir me yi de ba şa rı yor du. Kim di bu İdil 
Bi ret, Türkiye’ nin, Ba tı ’da ki en Do ğu lu, ya da Do ğu’ da ki en Ba tı lı ül ke nin baş ken tin-
de ya şa yan bu ço cuk kim di?

Üç yıl son ra, 7 Tem muz 1948’ de Türk Par la men to su, “İ dil Yasası” nı ka bul edi yor-
du. Bu ya sa ya gö re, İdil Türkiye’ den ay rı la cak, ya ban cı ül ke ler de eği tim gö re cek ti. 
Wil helm Kempff, Alf red Cor tot ve Na dia Bou lan ger ge le cek te ki öğ ret men le ri ola cak tı. 

Ken di si ne im re ni len, hay ran olu nan, ama ki mi za man da kı ya sı ya eleş ti ri len, 
yi ne de böy le si ne az ta nı nan bu ka dın sa nat çı nın ga rip ta li hi bu ra da baş la dı. Bu gün, 
dün ya nın her ya nın da sa tı lan, iki mil yon ka dar –G lenn Gould’ unkilerden faz la– dis-
ki var. Sı nır sız bir kül tür ve me rak, dü şü nü le me ye cek ka dar ge niş, şaş maz bir bel lek, 
sa yı la rı nis pe ten aza lan, ama unu tul maz anı lar bı ra kan kon ser ler. Son ra da, ara ve ril-
mek si zin ça lış ma, hep ça lış ma.

Şa man lık, Hıris ti yan lık, İs lam, Su fi lik, kül tür le rin ve ge le nek le rin çar pış ma sıy-
la, onun kül tü rel ve din sel do ku sun da bir ara da ya şar. Ba tı ya zı nı ve sa na tı, fel se fe si 
ve şii ri, dur mak sı zın dü şün ce si ni ve ça lı şı nı bes li yor onun.

Her mann Hes se, bir yer de “Ah, ya şa mı mız mü zik siz ne ye benzerdi!”  der, ay rı ca 
şun la rı da ek ler: “Kon ser le re git me ye pek ge rek yok. Bi ze ta nı nan binbir fır sat ara-
sın da, pi ya no üze rin de bir kaç no ta ye ter... Bel le ği mi zin ha zi ne le rin den bil mem kaç 
kez, Schubert’ in bir me lo di si fış kır mış tır... O me lo di alır bi zi ay dın lık la ra gö tü rür, 
sar sar bi zi, ya ra la rı mı zın üze ri ne aşk la do kun du rur elini...” 
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Üs tün ye te nek li ler ki mi za man ga rip iş ler ya par lar, bi li nen norm la rın öte si ne 
geç mek is ter ler, ki mi za man da, hiç bek le me dik le ri ka dar ile ri yi gö rür ler, ço ğu 
za man da baş ka la rı an lar bu güç le ri ni, des tek ler ler. Bu ola ğa nüs tü güç le ri nin far kın-
da dır lar çün kü. İdil Biret’ e ge lin ce; o, için de öz gür dü şün ce nin önem li yer tut tu ğu 
bir ai le nin için de ye tiş miş tir. Müs lü man cet le ri var dı ama an ne si ba ba sı, bü yü kan ne-
si ve de de si di nin ge rek le ri ni uy gu la yan kim se ler de ğil di.

Bi ret ça lar, he men her şe yi ça lar. Bel le ğin de, bu uç suz bu cak sız de po da, yıl lar 
bo yu yal nız bes te ci le ri de ğil, çe şit li yo rum cu la rın ça lış la rı nı da bi rik tir miş tir. İdil her 
şe yi din ler. Sa hip ol du ğu bü yük plak ko lek si yo nu ona, bü tün yo rum la rı, bü tün 
bü yük pi ya nist le ri, özel lik le bir za man ya şa mış git miş olan la rı, Rahmaninov’ ları, 
Koczalski’ leri, Backhaus’ ları, o ara da el bet te Cortot’ ları, Kempff’ leri du rup din len-
mek si zin ta nı ma, de ğer len dir me ola na ğı nı ver miş tir.

On bir ya şın day ken, Kempff’ le Paris’ te Champs-Elysées Tiyatrosu’ nda, iki bin 
dört yüz din le yi ci nin önün de, Mozart’ ın İkiPiyanoİçinKonçerto ’su nu çal mış tı. Çok 
ola ğan bir şey di onun için bu, çün kü o yıl lar da Kempff’ le bir lik te sık sık, iki pi ya no-
da ya da dört el ola rak ça lı yor du.

Ay nı za man da, Na dia Bou lan ger ile de ça lı şı yor, onun la kon ser ler ve ri yor du. 

35.İstanbulMüzikFestivali’ninaçılışgecesinde,İdilBiret
veAylaErduran’aOnurÖdülleriniLeylaGencerverdi.2Haziran2007.
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Yıl lar son ra, Pier re Boulez’ in üç so na tı nı bir kaç gün için de dis ke kay det ti. Ne din le-
diy se, is ter sen fo nik mü zik ol sun is ter ope ra, he men pi ya no ya uyar la ya bi li yor, no ta-
ya ala bi li yor du.

 
Ka yıt yap mak onun için her za man bü yük bir zevk kay na ğı ol du. Disk le ri nin 

sağ la dı ğı ba şa rı her ke se her za man ay nı zev ki ver me di el bet te. Yıl lar dan be ri, bel li 
baş lı bü yük plak fir ma la rı ve ki mi kon ser or ga ni za tör le ri ona kar şı çık tı lar. Ama hiç 
al dır ma dı o bun la ra.

1960 ile 1980 yıl la rı ara sın da, ABD’ de, Avustralya’ da, Rusya’ da, Avrupa’ da ve 
el bet te, doğ du ğu ül ke de, Türkiye’ de yüz ler ce kon ser ver di. Çağ daş mü ziği de kap-
sa yan, ge niş da ğar cı ğın da 100’ ü aş kın kon çer to, Franz Liszt’ in pi ya no ya uyar la dı ğı 
do kuz Beet ho ven sen fo ni si, bun la rın ya nı sı ra, özel lik le Chopin’ in, Brahms’ ın, Rah-
ma ninov’ un pi ya no için yaz dık la rı bü tün eser ler var dır.

1970’ lerde New York’ ta, 20. yüz yıl bes te ci le ri nin (Bar tok, Berg, Bukureşliyev, 
Brouwer, Bou lez, Cas tig lio ne, Fran çaix, Mias kovs ki, Mi ma roğ lu, Pro ko fiev, Say gun, 
Sk ri ya bin, St ra vinsky, We bern) bir di zi ese ri ni plak la ra kay det miş ti. Şim di ler de, 
Brahms’ ın sen fo ni le ri nin pi ya no uyar la ma la rı üze rin de ça lı şı yor. Ay rı ca, Beetho-
ven’ın otuz iki so na tı nı, beş pi ya no kon çer to su nu ve do kuz sen fo ni si nin pi ya no 
uyar  la ma la rı nı içe ren bir di zi CD’ nin kay dı nı ta mam la mış tır.

İdil’ le ko nuş ma la rı mız, Paris’ te, Brüksel’ de, Londra’ da, iki yıl bo yun ca sür dü. 
Chateaubriand’ ın, “P rens le rin, baş lan gıç ta söy le ye cek hiç bir şey le ri yoktur...”  sö zü-
nü unut mak sı zın... Söz le an la tı la ma ya cak ya da iki ta ra fın ha yal le ri ne, du yar lı ğı na 
da ya lı şey le ri an lat ma ya kal kış mak, ga rip bir gi ri şim dir as lın da. Bes te ci ler ve sa nat-
çı lar üs tü ne faz la sıy la ya zıl mış tır, bun lar sık  sık tar tış ma gö tü rür yo rum la ra ya da 
açık la ma la ra yol aç mış ya da bir çok de fa sın da ol du ğu gi bi sa nat çı nın ken di si ta ra-
fın dan çü rü tül müş tür.

Bu ki ta bı yaz ma yı İdil Biret’ e 2002 yı lı nın güz ay la rın da öner dim. Ki ta bı bir lik-
te yaz dık; ben so ru lar sor dum (so ra ca ğım ne çok şey var mış ger çek ten), İdil ya nıt la-
dı. Her za man ha zır dı ya nıt la ma ya, ki mi za man pek çok ay rın tıy la yük lüy dü ya nıt-
la rı. Ön ce le ri ko nuş tuk, ki mi za man da ya kın dos tu Ma rie-F ran çoi se Bucquet ya da 
İdil’ in eşi Şe fik Büyükyüksel ki bar ca, şaş maz bir ke sin lik le ka rış tı lar bu ko nuş ma la-
ra. Son ra la rı, za man geç tik çe, söy le dik le ri nin dü şün ce le ri ni ya nılt ma dı ğın dan emin 
ol mak için, ya zı lı ola rak ya nıt la dı so ru la rı mı. Yap tı ğı bü tün iş ler de, sı nır sız bir mes-
le ki bi lin ci var dır İdil Biret’ in. Üze rin de ka ra ra va rı lan ya da ge rek li gö rü len ya da 
dü pe düz tav si ye edi lir ni te lik te bu lu nan hiç bir şe yi göz ar dı et me dik bu ko nuş ma lar 
sı ra sın da.

Prog ram la rın da sık ça yer ver di ği bes te ci ler, kuş ku suz, ki şi li ği nin ki mi ege men 
çiz gi le ri ni be lir le ye cek özel lik ler ta şır lar. İs tan bul, Pa ris ve Brük sel; Brüksel’ deki dai-
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re yi 1889 ta rih li, ya rım kuy ruk lu Ple yel mar ka bir pi ya no süs ler, ama, ço ğu kez ge ce-
le ri ha zır lan dı ğı kon ser le ri ne ve ka yıt la rı na, elekt ro nik ve ses siz klav ye le ri ça la rak 
ha zır la nır. Yap tı ğı sa yı sız se ya hat sı ra sın da, her za man ki açık lı ğı ve me ra kıy la, her 
tür lü in san la ta nış mış, bu in san la rın ço ğu ger çek dost la rı ol muş tur. Kon se ri ni bir 
ha yır ku ru mu na yar dım ama cıy la ve ri yor sa, çok az in san bi lir bu du ru mu. Güç lük-
ler, al dat ma ca lar ve mü zik dün ya sı nın çe şit li ba ya ğı lık la rı yıl dır maz onu, ter si ne, 
güç len di rir.

İdil Bi ret ya lın dır, say dam dır, be lir siz lik yok tur. Mi za cı na en ay kı rı şey ler, 
ka rar sız lık lar, kar ma şık lık lar ya da yan lış an la ma lar dır. Bü tün so run lar açık ça or ta-
ya ko nur, ya şa mı nın bir ge re ği dir bu. Ya se ver si niz ya da sev mez si niz. Ki mi za man 
şim şek hı zın da ki se zi le ri ve du yar lı lı ğıy la, hiç bir ya rar sağ la ma yan ana liz ler den ya 
da tek rar lar dan sa kı nır ken di ni. Bel ki de, ya rat ma yı fren le yen, ser best çe ha re ket 
et me ola nak la rı nı kı sıt la yan, mad di ya da gün lük güç lük ler kar şı sın da ta kın dı ğı o 
al dı rış et me me ve gü lüp ge çi ver me yü zün den dir bu.

Ha re ket öz gür lü ğü ne her şey den çok de ğer ve rir İdil. Hiç bir ödün ver mez bu 
öz gür lük ten. Hiç bir za man. Böy le olun ca, ya şam da ha da ba sit le şir, as lo la nın üze rin-
de yo ğun laş mak da ha ko lay la şır. Böy le lik le, tüm pi ya no re per tuva rı na hâkim ol mak 
müm kün olur, Bi ret gü nü müz de bu nu ya pa bi len, sa yı la rı son de re ce az sa nat çı lar dan 
bi ri dir. Bu gün kim, han gi pi ya nist, ez be re, he men he men hiç bir ha zır lık yap mak sı zın 
Beethoven’ ın, Brahms’ ın, Chopin’ in, Schumann’ ın, Rahmaninov’ un eser le ri nin 
bü yük bö lü mü nü, Bou lez ya da Li ge ti gi bi çağ daş bes te ci le rin eser le ri ni ça la bi lir?

Ara da bir, dos tu Bukureşliyev’ in, ArchipelIVad lı ese ri üze ri ne yap tı ğı –Biret’in 
de ay rı ca kay det ti ği– şu açık la ma yı anım sar İdil: “Yo rum cu, ken di si ne çiz di ği yal nız 
yol da, ken di se çim le ri ni yap ma lı, böy le ce, çe şit li lik için de, tu tar lı lı ğı ve bü tün lü ğü, 
im ge le mi ni ve düş le ri ni ko ru ma yı bilmelidir.” 

Mü zik, tüm bi çim le riy le, onun de ğiş me yen ya şam kay na ğı ve te mel be si ni dir. 
Ken di ni aş ma uğ ra şı nın dı şın da her ça ba nın ya rar sız ol du ğu na inan dı ğı için, ya şam-
da ki asıl ara yı şı olan mü zi ğin ger çek bir se rü ven kah ra ma nı ol muş tur İdil, uzun 
yıl lar da öy le ka la cak tır. 
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İnsan,sanatınvegüzelliğingizlerinieniyi,
inzivayaçekildiğindeöğrenir.

 
Oscar Wilde

.................................................... ....................................................İBKökler
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Ankara’dave İstanbul’dauzunyıllaryaşayan İdilBiret,uzunbir süredirBrükselve
Paris’teoturmakta,dostlarıylabuluşmak,kayıtlaryapmakveçeşitlikonserlervermeküzere,
düzenliolarakTürkiye’yiziyaretetmektedir.

Ailenizde çok müzisyen var mıydı, büyükbabanızın ve büyükannenizin, babanız ve
annenizüzerindekietkilerinasıldı?

 
Evet, ai lem de, özel lik le an ne ta ra fım da bir çok ama tör mü zis yen var dı. An nem 

Le man Bi ret iyi bir mü zik eği ti mi al mış tı, çok iyi pi ya no ça lar dı. Ko lay lık la ça lar dı, 
ça lar ken de ra hat ha re ket eder di. Mü kem mel li yet çi ol du ğu için, “müzikalite” den 
yok sun ol du ğu nu söy ler, ça lı şı nı bir par ça yü zey sel bu lur du. Bir gün, Weber’ in Val
se Çağrı’ sını bü yük bir in ce lik ve ba şa rıy la çal dı ğı nı anım sı yo rum. Ne ya zık ki, 
be nim ken di si ni din le di ği mi fark et ti ğin de, bir den kes ti çal ma yı. Son ra da, par ça yı 
baş tan al ma sı nı sağ la mak müm kün ol ma dı. An nean nem ise hiç bir şey den çe kin-
mez di (ya da ba na öy le ge lir di). Hiç naz lan ma dan pi ya no ya otu rur, te red düt et mek-
si zin do ğaç la ma lar ya par dı. Ay rı ca, marş lar ve kü çük par ça lar da bes te le miş ti. Türk 
kla sik mü zi ği ni, bu nun ya nı sı ra Os man lı ede bi ya tı nı çok iyi bi lir di. Bü tün bun lar, 
Beetho ven’ın, Chopin’ in, Brahms’ ın mü zik le ri ne hay ran ol mak tan, Balzac’ ın, Vic tor 
Hugo’ nun ya da Alexand re Dumas’ nın yaz dık la rı nı tut kuy la oku mak tan alı koy-
maz dı onu. On dan ka lan lar ara sın da eli me, için de şiir ler de bu lu nan, il ginç bir gün-
lük geç ti, ne ya zık ki Os man lı ca ola rak Arap al fa be siy le ya zıl mış tı, oku yup an la-
mam ola nak sız dı.

An nean ne min ki şi li ği ne, ge niş gö rüş lü lü ğü ne, an la yı şın da ki mo dern li ğe, alı şıl-
mı şın dı şın da ki tu tu mu na hay ran dım. Bu nun gi bi, an nem için de tey ze si, bir hay ran-
lık kay na ğıy dı. Bir par ça de ğiş ken huy lu olan bu ha nım, hay ran olu na cak ka dar 
gü zel ke man ça lar mış bir za man lar, o gün le rin en ün lü Os man lı mü zi ği üs tat la rın-
dan olan Leon Han cı yan Efen di’ den ders ler al mış. An ne min bü yük tey ze le ri, ku zin-
le ri, is tis na sız hep si, mü zik ve ede bi yat me rak lı sıy dı lar. An nean ne min de de si Ab di 
Bey, ya şa dı ğı dö ne min (1830) en ün lü şair le rin den bi riy miş. Ba baan ne mi, ba ba mın 
ba ba sı olan öte ki de de mi ta nı ma dım. Ba ba mın an lat tı ğı na gö re, he men her ak şam, 



24  .................................................................................................................................. İDİL BİRET

bü yük leriyle birlikte mü zik ya par lar mış (şar kı, pi ya no). Ha lam, am cam ve ba ba mın 
ku zin le ri pi ya no ça lar lar dı. Ama on la rın da ğar cık la rı, an ne min ki ne gö re çok da ha 
alı şıl mış, o de vir de mo da olan par ça lar dan olu şu yor du. Ba ba mın ai le sin de yıl da bir-
kaç kez, ai le üye le ri nin, ço ğun luk la Fran sız ca, tek per de lik pi yes ler oy na ma, mü zik 
yap ma (genç kız la rın pi ya no çal ma la rı gi bi) âdet le ri var mış, on la rın yap tık la rı nı 
ya kın ak ra ba lar, am ca lar, yen ge ler, kom şu lar hay ran lık la iz le yip din ler ler miş.

 
Geçenyüzyılınortalarında,BatımüziğigirmişmiydiTürkiye’ye,sevilirmiydi?

Unut ma ya lım ki, Ba tı ’nın en bü yük sa nat çı la rı, baş ta Liszt ol mak üze re, İs tan-
bul’ da kon ser ler ver miş ler dir. Sa ray da, bir çok pa di şah ve on la rın ai le le ri bes te ler 
yap mış lar dır. Pa di şah V. Mu rat, Çı ra ğan Sarayı’ nda uzun sü re mah pus kal mış, o 
ara da ol duk ça faz la sa yı da pi ya no ese ri bes te le miş tir. Kü çük bo yut lu par ça lar dır 
bun lar, ama mü zi kal açı dan ba kar sa nız, il gi ye de ğer ya pıt lar dır. Son ra ki yıl lar da 
Cum hur baş kan lı ğı Sen fo ni Orkestrası’ na dö nü şen, Os man lı Sa ra yı ’na bağ lı “Mu zi-
ka-yı Hü ma yun Orkestrası” nı, 1829 yı lın da, ope ra bes te ci si Gae ta no Donizetti’ nin 
ağa be yi Giu sep pe Do ni zet ti kur muş tur. 

An nem ba na, en bü yük so list le rin ver dik le ri re si tal le ri din le di ğin den söz eder di. 
Özel lik le Emi le von Sauer’ in ça lı şın dan çok et ki len di ği ni söy ler, onu ba na ör nek gös-
te rir di. Bu ko nuy la il gi li bir olay an la ta ca ğım: An ne min, kon ser le re, ti yat ro gös te ri le-
ri ne, ya nın da ai le den bi ri nin ol ma sı ko şu luy la, git me iz ni var mış. Bir ak şam, ona 
eş lik et me si ge re ken ku ze ni nin bir işi çık mış. An nem, kar şı laş tı ğı bu en ge le al dır ma-
ya rak, sı nıf ar ka daş la rın dan bi riy le kon se re git me ye ka rar ver miş. İki kız, he ye can 
için de, Asya’ yı Avrupa’ ya bağ la yan va pu ra bi nip o çok gü zel kon se ri hay ran lık la 
din le miş ler. Ama çı kış ta, ken di le ri ne eş lik et me si ge re ken ak ra ba nın adı nı unut muş, 
pek do ğal ola rak, an ne si so ra bi lir miş ki min le kon se re git ti ği ni... He men, ku zen le rin-
den bi ri ne, çok iyi ama tör ke man cı ve o za man lar de niz su ba yı olan Nu ret tin Şa zi 
Kösemihal’ e te le fon et miş, kon ser de ken di le ri ne eş lik et ti ği ni söy le me si ni ri ca et miş 
on dan. O da se ve se ve ka bul et miş bu öne ri yi, an nem yıl lar son ra, ba şı na ge len le ri 
gü le rek an lat mış tı ba na.

OdöneminTürkbestecilerietkiledimisizi?Onlarıneserleriniçalarmıydınız?

An nem le ba ba mın, Os man lı kla sik mü zi ği ne hiç bir ya kın lık la rı yok tu. An nem 
bu ko nu da an ne siy le uzun boy lu tar tış ma la ra gi rer di. İn sa nı hüz ne bo ğan, ata le te, 
gev şek li ğe sü rük le yen bir mü zik se vi le bi lir miy di hiç? An nean nem, onu bu yan lış 
gö rüş ten cay dı ra bil mek için, elin den ge le ni ya par dı. So nun da da, an ne min ina dı kar-
şı sın da iyi ce kız ma ya baş lar dı. Do la yı sıy la, ço cuk lu ğum da evi miz de Osmanlı klasik 
müziği hiç din le me dim. Son ra ki yıl lar da, kök le rim le can lı bir il gi kur mam üze rin de 
ıs rar la du ran Na dia Bou lan ger, ba na Türk mü zi ği plak la rı gön de ril me si ni is te di. 
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An nem le ba bam bu na bi raz kar şı çık tı lar ama o plak lar gön de ril di so nun da. Bun la rın 
ara sın da halk mü zi ği par ça la rı da var dı ve se ve rek din le dim on la rı. Ama kla sik Türk 
mü zi ği ni din ler ken, “tampere”  sis te me alı şık olan ku la ğım, çey rek ton lar dan ra hat sız 
ol du. O gün ler de, bu mü zi ğe hiç ya kın lık du ya ma dım.

 
An ne min ku ze ni olan, ta nın mış mü zi ko log Mah mut Ra gıp Gazimihal’ in ara cı lı-

ğıy la, Ad nan Say gun ile eşi ni ve da ha bir çok mü zis ye ni ta nı ma fır sa tı nı bul dum. 
An nem le ba bam, Saygun larla he men ya kın lık kur du lar, dost luk la rı nı iler let ti ler. O 
sı ra lar da Say gun, ün lü ora tor yo su YunusEmre’ yi (Yu nus Em re, 12. yüz yıl da ya şa mış, 
mis tik iz ler ta şı yan şiir le ri ni çok te miz bir Türk çe yaz mış, önem li bir şair dir) bes te le-
miş ti. Ora tor yo, Yu nus Emre’ den alın mış ba zı me tin ler üze ri ne ku ru lu dur. Bu eser, 
Türkiye’ de ve ya ban cı ül ke ler de bü yük ba şa rı ka zan dı. Leo pold Sto kows ki, Yunus
Emre oratoryosunu çok sev miş ti, el li li yıl lar da bu ese ri New York’ ta, Bir leş miş Mil let-
ler bi na sı nın kong re sa lo nun da çal dır dı. Ora tor yo, İkin ci Dün ya Sa va şı er te sin de 
Paris’ te de ça lın mış tı. Saygun’ un eser le rin den, Debussy’ nin Çocukların Köşesi ve 
Fauré’ nin Dolly’ si gi bi, kü çük par ça lar dan olu şan İnci’ninKitabı’ nı ça lı şı yor dum. Ama 
o za man lar, he nüz no ta oku ma sı nı bil mi yor dum, her şe yi ku lak tan öğ re ni yor dum.

 
Bir sü re son ra, “Türk Beşleri”  di ye ad lan dı rı lan gru bun bü tün üye le ri ni: Ul vi 

Ce mal Er kin, Ad nan Say gun, Ne cil Kâzım Ak ses, Ha san Fe rit Al nar, Ce mal Re şit 
Rey’i ta nı dım. Bes te le ri nin bir ço ğu nu ku lak tan ça la bi li yor dum. 

Yıl lar son ra –bu ara da no ta oku ma sı nı öğ ren miş tim ar tık– Ce mal Re şit Rey’ in 
pi ya no ve or kest ra için BirİstanbulŞarkısıÜzerineÇeşitlemelerad lı ese ri nin ilk ça lı nı-
şı nı İs tan bul, An ka ra, Bük reş ve Viyana’ da ger çek leş tir dim. Ay rı ca, Ul vi Ce mal 
Er kin’ in KonsertantSenfoni’ sinin Türkiye’ nin bel li baş lı kent le rin de, Saygun’ un Birin
ciPiyanoKonçertosu’ nun Brüksel’ de, Türkiye’ de ve Romanya’ da dün ya da ki ilk ça lı-
nış la rı nı ger çek leşti re rek sık sık ic ra et tim. 

ÇocukyaşlarınızdaAnkara’dayadaİstanbul’dahangiBatılısanatçılarlakarşılaştınız?

Fransa’ ya git me den ön ce, Ankara’ ya ge len bü tün sa nat çı la rın önün de pi ya no 
çal dı rır lar dı ba na. Ha tı rım da ka lan bir kaç is mi sı ra la ya yım: Mo nique Haas, Lélia 
Gous seau, Ma de lei ne de Val malète, La za re Lévy, Her mann Sc herc hen, Devy Er lih. 
Sc herc hen bir kaç kon ser de, Bach’ ın bü tün or kest ra süit le ri ni ve Beethoven’ ın do kuz 
sen fo ni si ni yö net miş ti. Bu bü yük us ta nın kon ser le rin den bi rin de din le di ğim, Bach’ın 
İkinciSüit’ ini ez ber le miş, ona pi ya no da çal mış tım. Da ha son ra, be ni din le yen La za re 
Lévy bir ra por ka le me al dı. Bu ra por, be nim le il gi li ya sa nın Bü yük Mil let Meclisi’ nde 
ka bu lü ve ai lem le bir lik te Paris’ e gi di şim le il gi li o uzun yo lun baş lan gı cı ol du.

Paris’egeldiğinizde,WilhelmKempff,WilhelmBackhaus,WalterRummelgibiAlman
piyanistlerlevedahabirçoklarıylakarşılaştınız.Sizebirazsonra,bupiyanistleringelişmeniz



üzerindekietkilerininneolduğunusoracağım.Amabundanönceşunuöğrenmekisterim:Bu
ilkkarşılaşmalarnasılgerçekleşti?

Doğ ru dur, önem li mü zis yen ler le kar şı laş tım: ÉcoleNormaledeMusique’ te, Liszt’in 
to ru nu Ba yan Blan di ne de Prévaux be ni Alf red Cortot’ ya tak dim et ti. Son ra, Clau de 
Del vin court, Lu cet te Des ca ves ve Mar gue ri te Long’ a din le til dim. Ba yan Long’ un çev-
re si, bir arı kra li çe gi bi, “sa ray erkânı”  ta ra fın dan sa rıl mış tı! İç ba yıl tı cı ko ku lar sü rün-
müş kürk lü ha nım lar, birta kım na rin san dal ye ler üze rin de otur muş lar dı. Gö rev li ler, 
eş lik çi ler, kra li çe ye ye ni keş fe dil miş ye te nek le ri ta nıt ma ya ça lı şı yor lar dı. Bu ateş li, 
can lı or tam çok ho şu ma git miş ti. Bun la ra ben zer ha nım lar la, iş tah açı cı pas ta la rın ser-
gi len di ği, ki bar çay sa lon la rın da da kar şı laş mış tım; ay nı ra hat sız is kem le ler de otu rur, 
mü zik din ler ken gös ter dik le ri obur iş tah la, o ne fis pas ta la rı atış tı rır du rur lar dı.

Ba yan Des ca ves, ken di si ne he men ya kın lık duy du ğum, genç, gü zel bir ha nım dı. 
Ço cuk lar la ko nuş ma yı çok iyi bi lir di. Can lıy dı, ya şam do luy du. Paris’ e va rı şı mız dan 
he men son ra ki ay lar da an nem le ba bam be ni bir çok kez Ba yan Descaves’ a gö tür dü-
ler. Bir de fa sın da, Bor sa Sarayı’ nın ya nın da ki rad yo is tas yo nun da, Schumann’ ın 
Karnaval’ ını kay de der ken din le miş tim onu. Onun la ça lış ma dı ğı ma hâlâ üzü lü rüm.
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MithatFenmenveAdnanSaygunileAnkara’da



 




