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 � İktisat ve Toplum dergisinin bu ayki sayısın-
da Artun Hoinic ile berberiz. Artun Hoinic 
Türkiye'nin genç orkestra şefleri arasında 
önemli bir yer edinmiş, genç olmasına rağmen 
büyük başarılar elde etmiş önemli bir orkest-
ra şefi. Sırasıyla Bilkent Müzik Lisesi piyano 
bölümü, 2007 yılında ise Bilkent Üniversitesi 
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kom-
pozisyon bölümünden yüksek şeref derece-
si ile mezun olmuş. 2007–2008 yılında St. 
Petersburg Devlet Konservatuarında orkestra 
şefliğinde uzmanlaşma kurslarına devam et-
miş, 2009 yılında dünyanın en prestijli okul-
larından biri olan Moskova Çaykovski Devlet 
Konservatuarı’na kabul edilen Artun, efsa-
nevi orkestra şefi ve pedagog Prof. Gennady 
Rozhdestvensky'nin sınıfına girmeyi başar-
mış. 2002 yılında Sofya’da uluslararası genç 
yetenekler yarışmasını, 2004 yılında ABD’nin 
genç besteci yarışmasını kazanmıştır. Daha 

sonra 2017’de İstanbul Üniversitesi’nin açtı-
ğı yarışmayı “Anadolu Uvertürü” beste çalış-
ması ile kazanmış, 2018 yılında ise kişisel bir 
deneyim olarak daha önce hiç prova yapmadı-
ğı ve hiç çalışmadığı fındıkkıran balesini ku-
sursuz şekilde yönetmeyi başarmıştır. Besteci 
olarak da yoğun çalışmaları olan Artun’un 
eserleri arasında en önemlileri; Nemrut ba-
lesi (2 Perde), oda orkestrası için 2 senfoni, 
oda orkestrası için döngüsel süit, orkestra 
için konçerto, orkestra için Anadolu uvertürü, 
soprano ve orkestra için Atatürk Kantatı sa-
yılabilir. Ayrıca çok sayıda oda müziği, vokal, 
koral eserler de yazmıştır. Artun hoş geldin.

Hoş bulduk.

 � Şimdi şöyle başlayalım eğitiminden yola çıka-
rak biraz Türkiye'deki, biraz da yurt dışındaki 
eğitimden konuşalım. Çünkü sonuçlarda ba-
riz farklar var. Tanınmış bestecilerin, orkest-
ra şeflerinin ve yazılan bestelerin hem sayısı 

FARK YARATANLAR - RÖPORTAJ 

Artun Hoinic

İktisat ve Toplum Dergisi’nin bu sayısındaki fark yaratanlar röportajını dergimiz editörlerinden Tuluhan 
Olcayto Çolak, orkestra şefi Artun Hoinic ile yaptı. 



101Sayı: 104 • Haziran 2019 • İktisat ve Toplum

hem de kalitesi açısından baktığımızda eğitim 
bir başlangıç olarak en önemli nokta. Sen hem 
Türkiye’de hem de yurt dışında eğitim gördün. 
Ne tür farklar ve/veya benzerlikler var?

Ben hem Bilkent’te eğitim aldım, biliyorsun hem 
Moskova’da eğitim aldım. Dolayısıyla bu iki fark-
lı yerde eğitimin nasıl gittiğini gördüm. Bir de ta-
bii konservatuar, müzik camiası küçük ve kim ne 
yapıyor ne ediyor biliyoruz. Şimdi temel farklılık-
lar var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi gele-
nek. Türkiye'de bir gelenekçilik söz konusu değil. 
Şöyle oluyor, diyelim ki bir konservatuar gelene-
ği başlıyor, ondan sonra sürmeye devam ediyor, 
bestecilik alanında olsun mesela, sonra ne oluyor? 
Bir şekilde yönetim değişiyor, hocalar değişiyor, 
bir şeyler oluyor, o gelenek gidiyor. Yerini başka 
bir şey almaya başlıyor. Dolayısıyla bir hattan, bir 
çizgiden bahsedemiyoruz burada. Yine Hacettepe 
Devlet Konservatuarında bu durum bestecilik 
açısından biraz daha iyi bir şekilde gidiyor ama 
diğer okullarda durum bu şekilde değil, ne yazık 
ki. Moskova konservatuarından örnek verecek 
olursak orada hep bir hoca olur ondan sonra onun 
öğrencisi hoca olur ondan sonra onun öğrencisi de 
hoca oluyor. Hocalar aynı akademik ağaçtan ye-
tiştikleri için aynı ekolün bir zincir şeklinde bugü-
ne kadar gelmesi mümkün oluyor. Bir kere temel 
farklılıklardan bir tanesi bu. İkincisi tabii eğitim 
düzeyi. Şimdi eğitim düzeyi derken Türkiye'de 

çok değerli hocalar var. Türkiye'de çok değerli 
öğrenciler de var. Fakat, mesela Ankara'ya baka-
cak olursak Ankara'da kaç tane konservatuar var? 
Bilkent, Hacettepe, Ankara Üniversitesi, Başkent 
ve 4 tane oldu şimdiden değil mi? Moskova'da kaç 
konservatuar var? Bir. Bu ne demek oluyor? O bir 
konservatuara girmek çok daha zor, çok daha elit 
bir şekilde öğrenci seçiliyor. Burada öyle değil. 
Burada buna giremedim o zaman şuna girdim, o 
da olmadı buna girdim şeklinde yürüyor. Ne olu-
yor öğrenci profillerinde git gide, ister istemez 
seviye düşmeye başlıyor. Tabii Moskova’da özel 
okul var işte Gnesin akademisi var ama devlet 
konservatuarı bir tanedir. Ve bu böyle olmalıdır 
çünkü konservatuara üniversite de olduğu gibi 
herkes alınmamalıdır. Bu çok ciddi bir şeydir. 
Ondan sonra eğer ki niteliksiz bir müzisyen ye-
tişirse o zaten müzisyen olamıyor ve onun pro-
fesyonel hayatı da gidiyor zaten. Bu çok önemli. 
Eğitimdeki kalite için; daha az olsun ve daha öz 
olsun. Birde kendi bölümüm için konuşmak gere-
kirse gönül isterdi ki, ben orkestra şefiği eğitimimi 
Türkiye'de almış olayım ama Türkiye'deki yetiş-
miş bütün orkestra şeflerine bakacak olursanız, 
hepsi yurt dışında eğitim almıştır mutlaka. Gürer 
Aykal’da almıştır, Rengin Gökmen’de almıştır ki, 
o İtalya'da almıştır. Benim jenerasyonumda olan 
orkestra şeflerinin de hepsi yurt dışında eğitim al-
mıştır. Bunun sebebi, temelde Türkiye'de orkestra 
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şefliği eğitiminin çok yetersiz olmasından kay-
naklanıyor. Çünkü konservatuarlarda orkestra şef-
liği bölümleri yok. Kompozisyon yani bestecilik 
ve orkestra şefliği bölümü diye geçiyor ama orada 
besteci yetiştiriyorlar, ekstradan alırsa şeflik dersi 
alıyor. Ondan sonra bu şekilde bir diploma alıyor. 
Bu iki bölüm, iki ayrı bölümdür. Dünyanın her ta-
rafında böyledir. Kompozisyon ana sanat dalı baş-
ka bir ana sanat dalıdır, şeflik ana sanat dalı başka 
bir ana sanat dalıdır. Pek çok ortak noktası vardır 
ama bu demek değildir ki beste yapan orkestra yö-
netir ya da orkestra yöneten beste yapar. Ben bu 
iki bölümü ayrı ayrı bitirdim. O yüzden bunu çok 
net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bir kere bu iki 
bölümün ayrılması gerekir ama o zaman tabii baş-
ka problemler ortaya çıkıyor. Şimdi ben tüm ku-
ralları tam olarak bilmiyorum ama zannedersem 
bir bölüm açtığın zaman üniversitede YÖK galiba 
o bölüme şu kadar öğrenci alman gerekiyor diye 
bir şey getiriyor. Emin değilim ama bir kontenjanı 
var. Şimdi sanatta, müzikte kontenjan olmaz.  Yani 
Moskova konservatuarında ki pek çok Avrupa’da, 
Amerika'daki okullarda da bu böyledir kontenjan 
bir ya da ikidir. Çünkü bu bireysel bir öğrenimdir. 
Tutup ta Oditoryumda bir derste öğrenilecek bir 
şey değil bu. Hoca öğrenci, usta çırak ilişkisidi. 
Dolayısıyla seçeceğin adam tamamen hoca olarak 
seçtiğin kişi ve uğraşacağın kişi bir ikiden fazla 
olamaz. Çünkü bu çok detaylı bir eğitimdir. Şimdi 
burada sen orkestra şefliği bölümüne on kişi ala-
mazsın. Ya da Moskova'da da alınmaz. Mesela 
ben mezun olduğum da 2013 yılında biz 3 kişi 
mezun olduk. Üçümüzde farklı hocalardaydık. 
Yani o hocaların o dönem aldığı öğrenci sayısı 
bir demek oluyor. Bu, bu kadar özel bir durum-
dur. Dolayısıyla burada sürümden kazanılamaz. 
Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, orkestra şefiği 
hocaları yok mu? Var ama bölümün kendisi doğ-
ru gitmiyor yani problem oradan kaynaklı, prob-
lem insandan değil, problem sistemden kaynaklı 
burada.

 � Yani ilgilenilmesi gereken mesele öğrencilerin 
ya da hocaların durumları değil kurumların ya-
pıları ve çalışma biçimleri. Peki kaynak bulma 
ve kullanma konusunda durum nedir? Burada 
eğitim alan öğrenciler yeterince Türkçe veya 
başka dilde kaynağa erişebiliyorlar mı?

Türkiye’de müzik üzerine didaktik kitapların sayı-
sı çok az. Ne yazık ki pek çok önemli kaynakların 
başka dillerde okunması gerekiyor. Bu kaynaklara 
ulaşmak da zor ve pahalı. Örneğin orkestra şefli-
ği teknikleri hakkında yazılmış ya da çevrilmiş bir 
kitap bulunmamakta.  Nota basımı da aynı şekil-
de. Ciddi bir edisyon sıkıntımız var. İyi ki internet 
var ve IMSLP gibi sitelerde pek çok notayı bulmak 
mümkün ancak bu yetersiz. Özellikle 20. yüzyıl ve 
sonrası basılan pek çok notayı bulmak bir hayli zor.

 � Kaynak arayışından sonra kurumların duru-
muna geçelim. Kurumların çalışma biçimleri 
sıkıntılı gözüküyor.

Bir defa fazla öğrenci alınıyor. Kimisinin nitelikleri 
yeterli, kimisinin nitelikleri yetersiz. Şeflik bölü-
müne girmek için zaten müziğin temel kavramları-
nı son derece iyi bilmek lazım. Hatta pek çok okul-
da tercihen başka bölümden çoktan mezun olmuş 
olmanız gerekir ki bu bölüme girebilin. Böyle bir 
durum var.

 � Peki, o zaman kurum yapısını ele alalım biraz. 
Hocalar öğrenci almak zorunda kaldıkları için 
bu kadar çok öğrenci bu bölümlere giriyor ar-
dından bir anda öğrenci yığılıyor ve hocalar iyi 
öğrenci yetiştiremiyorlar diyorsun.

İster istemez iyi öğrenci gelemeyebiliyor. Almak 
durumunda kalabiliyorsun.

 � Bu da kontenjanın bir sonucu. Hocanın tutumu 
nasıl olur?

Hocanın tutumu şöyle olur, eğer ki şanslıysa iste-
diği öğrencileri alıyorsa bu iş gider ama arada fire 
varsa bu çok büyük bir sıkıntı olur. Sınıf içerisinde 
çok büyük sıkıntı olur. Çünkü bizim sınıflarımız 
çok fazla büyük olmuyor. En fazla beş on kişi olu-
yor. Şimdi orada bir ya da iki kişi çıtayı düşürün-
ce sen o en çıtayı düşürmüşlerin üzerinden gitmen 
gerekiyor.

 � Yani, herkes kaybediyor.

Tabii ki öyle.

 � Peki, bu öğrenciler bu bölümlere alınıyor tabi 
mezun da oluyorlar. Girişlerinden mezuniyet-
lerine gelişimleri nasıl takip ediliyor yani öğ-
renciler nasıl sınanıyor?  Türkiye'de nasıl? Ve 
senin tecrübene göre yurt dışında nasıl?
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Bu biraz hocalara bağlı. Tabii sınavlar var ama mü-
zik ve sanatta sınav en önemsiz şeydir. Çünkü ken-
dini sınavda kanıtlamazsın. Kendini yaptığın işle 
sahnede kanıtlarsın. Ya da yaptığın tablo ile kanıt-
larsın. O yüzden sınav bu işin bir çıtası değil. Bana 
soracak olursan, kaldı ki Türkiye'de tabii daha aka-
demik bakıyorlar, sınavda ne yaptığın çok önemli 
ama atıyorum kafadan çocuk çok iyi bir piyanisttir 
herkes de bunu biliyordur, sınavdan önce eli incin-
miştir çalamıyordur. Şimdi bu çocuğu bırakacak 
mısın?

 � Bırakamazsın.

Bırakamazsın. Bırakabilirsin aslında teknik olarak 
bırakabilirsin ama herkes onun ne olduğunu bili-
yorsa, onun kim olduğunu biliyorsa bırakamazsın.  
Bu benim başıma geldi mesela. Ben Moskova kon-
servatuarında sınava girmeden sınav geçmişliğim 
var. Neden? Çünkü aynı tarihte Ukrayna'da benim 
konserim vardı ve çok büyük bir repertuar yöneti-
yordum, Şostakoviç’in 5. Senfonisini. Ben gittim 
hocalara dedim, benim konserim var. Hocalarda 
bana dediler ki, tabii ki sen konsere gideceksin, onu 
yöneteceksin. O sınavdan daha önemli çünkü o se-
nin işin olacak. Sen artık işini yapıyorsun değil mi? 
Bu teknik bir mesele değil. Konservatuarlar tam 
anlamıyla fakültatif olmalıdır. Eğer ki, sen yapa-
biliyorsan o zaman yapıyorsundur. Yapamıyorsan 
derse girersin, öğrenirsin, yaparsın. Bu çok önemli 
bir şey.

 � Tabii zaten üniversitelerin YÖK’e bağlı olması 
ve bu kurumların etki altında olması bir sorun.

O çok yanlış zaten. Bu kurumlar tamamen 

bağımsız ve tamamen özerk yönetimde olmalıdır. 
Konservatuarlar, hatta bana sorarsan bütün üniver-
siteler böyle olmalıdır.

 � Tamam, şimdi öğrencileri, hocaları, kurumları 
konuştuk birde devleti ele alalım. Türkiye'de 
Devlet Opera Balesi var. Moskova örneğinden 
gittik, Rusya'daki devlet opera balesinde yakla-
şım nasıl? Eğitim nasıl?

Aynı mantıkta aslında şimdi Türkiye'de tabii bunlar 
devlet kurumu ve özel kurumlardır. Ama özerk de-
ğillerdir. Bir yerlere bağlılardır mutlaka. Türkiye'de 
sürdürülebilirlik ve süreklilik ne yazık ki yok. 
Türkiye'de bir yönetim değişir, bir bakan değişir, 
bir hükûmet değişir ve ondan sonra opera müdür-
leri bir anda ya da güzel sanatlar müdürleri yeni-
den atanmaya başlar. Bu sürekliliği sağlayamaz. Bu 
bir kere en önemli şey. Viyana operasının, şimdi 
emekli olan, bir müdürü vardı oldukça tecrübeli 
bir adamdı. Sanıyorum 20-25 yıl boyunca Viyana 
operasının müdürü oldu. Bu arada kaç tane bakan 
değişmiştir ama onu etkilememiştir. Bu önemli, bir. 
İki, opera, tiyatro ve senfoni orkestralarına kesin-
likle repertuar konusunda karışılmamalıdır. Çünkü, 
eğer ki karışırsan o zaman kurumun idealleri doğ-
rultusunda gelişmeyebilir olaylar. Böyle olunca ne 
oluyor? Gelişemiyoruz. Bir de operaların da tıpkı 
senfoni orkestraları, tıpkı konservatuarlar gibi ba-
ğımsız özerk yönetimde olmaları gerekir. Ancak bu 
şekilde istikrar sağlanır. Çünkü hesap vermek zo-
runda kalmazsın. Sanat kimseye hesap vermemek-
tir. Çünkü sanat hesap vermeye başladığı zaman 
yozlaşır. Yozlaştığı takdirde de ideallerine ulaşa-
maz. Tabii ki denetim mekanizmaları var. Sonuçta, 
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bir yozlaşma ya da para araklama veya ahlaksız bir 
durum varsa bu ayrı bir konu. Denetim olacak ama 
sanatsal denetim, tamamen operanın ve onun sa-
nat kurulunun içinde olmalıdır. Bu konuda son bir 
şey daha söyleyeceğim. Bizdeki kurumlarda mü-
dür mutlaka o opera içeresindeki bir sanatçıdan ve 
bakanlık tarafından atanır. Bu çok yanlıştır. Çünkü 
sanat yönetimi diye bir uzmanlık alanı vardır ve bu 
ayrı bir eğitim ister. Müdürlük ve yöneticilik başka 
bir şeydir. Yani bir operayı teknik olarak yönetmek 
başka bir şeydir, bunun finansı var, girdisi çıktısı 
var, kalemi var vs. ama sanatsal olarak yönetmek 
başka bir şeydir. Bu sistem aslında çift başlı bir 
kartala benzer. Bir sanatsal, bir de teknik yönetim 
olmalı ve birbirlerinden bağımsız çalışmalıdırlar. 
Yöneticinin tamamen bağımsız ve sanat yönetimi 
uzmanı olması gerekiyor Türkiye'de. Yoksa bunu 
kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum 
ama adam kayırma da olur, liyakatsizlik de olur, 
hakkaniyetsizlikte olur. Bunlar zaten olduğu takdir-
de bırakın operayı hiçbir kurum işlemez.

 � Adam kayırma haricinde sadece sanatçı; tek-
nikten, sıkıntılardan anlamadığı zaman ve 
bu meselelerle zaten uğraşamıyorsa kurumu 
zayıflatır.

Mesela ben. En basiti kendimden örnek vereyim; 
hasbelkader günün birinde hiç öyle bir şeye niye-
tim yok ama atıyorum kafadan müdür oldum. Ben 
ne anlarım idareden ve kâğıt işinden benim işim bu 
değil. Benim işim sanat, müzik yapmak. Herhangi 
bir konuda bir repertuar oluşturulmasında, efendi-
me söyleyeyim kim ne söyleyecek, hangi operayı 
sahneleyeceğiz, bunlar gibi konularda tabii ki sa-
natsal idare yapabilirim ya da yapabilecek insanlar 
vardır. Teknik idare yapamam ben. Bunu söyleme-
ye çalışıyorum.

 � Rusya'da ve Türkiye'de bazı paraleller var de-
din yapı olarak ama onların bir okulu var bizim 
bir okulumuz yok ya da yetmiyor.

Yeterli bir okulumuz yok diyelim.

 � Sonuçta buradaki öğrenciler şef olmak için ora-
da gidip eğitim alıyorlar.

Orkestra şefliği için konuşacaksak, evet.

 � Oradakiler buraya gelmiyor.

Ben görmedim henüz.

 � Bunun nedeni nedir?

İşte bu yüzden kurumsallık geleneği olmayan 
bir yere niye gideyim ki. Bu şuna benzer mesela 
Oxford’da mı okumak istersin yoksa hiçbir geleneği 
olmayan sıradan lise kıvamında bir üniversitede mi 
okumak istersin? Herkes ilkini tercih eder ama onu 
yapabilmek içinde belli kriterlerin olması gerekir. 
İşte o kriterler bu ülkede genellikle öğrencilerin ve 
iyi hocaların kişisel çabaları ile oluyor. Herkes bu 
kadar şanslı olamayabilir. Ben ve bazı meslektaş-
larım bu kadar şanslıydık. Çok şükür ama herkeste 
bu şans olmayabilir, asıl onları düşünmek lazım. Bu 
ülkeden çıkamayan insanlar var, onları düşünmek 
lazım. Ve bunu yapabilmek için o gelenek gereki-
yor. Çok basit bir şey söyleyeyim mesela konserva-
tuar Moskova'da şehrin göbeğindedir. İçine girsen 
kaybolursun o kadar büyük bir yerdir, o kadar gös-
terişlidir, dünyanın en iyi konser salonlarından bir 
tanesi Moskova konservatuarın büyük salonudur 
mesela. Akustik açısından, tarih açısından ne arar-
san var. Bu bina geleneğin bir parçasıdır. İkincisi, 
bunu sadece Moskova için değil yani dünyadaki 
konservatuarlar da aynı şekildedir, aynı şekilde 
operada da böyledir. Operaya uygun bir tane salon 
yoktur bizde, hiçbiri opera amaçlı inşa edilmemiştir 
Türkiye'de. Türkiye'de amacı opera olan, mimarisi 
opera olan salon yok. Hepsi kültür merkezi mantı-
ğında. Bunu yapmazsanız kalite gelmeyecek, gele-
nek gelmeyecek ve insanlar da buraya gelmeyecek 
bu kadar basit. Yani şimdi eleştirisel yaklaşacağım. 
O kadar bina dikiliyor bir tanede opera binası dikil-
sin. Birisi de bunun için uğraşsın. Olay kurum açıp 
kapatmakla olmuyor. Olay altı tane, on tane, yirmi 
tane operamız olmasıyla olmuyor. Sen bir tane yap 
onu da doğru düzgün yap. Mesela hep bu örnek ve-
riliyor Atina’da yani Yunanistan'da bir tane opera 
var. Atina operası. Yunanistan'ın nüfusu ne? Bir 
kere önce ona bakacaksın. O opera için yeni opera 
binası yaptılar, git bak bakalım nasıl bir opera bina-
sı yaptılar? Dünya çapında bir opera binası yaptılar. 
Her şey bundan başlar. Bu önemlidir. İnsan operaya 
geldiğinde nereye geldiğini anlamalıdır. Bu kültürü 
insanlara vermek lazım.

 � Devletten konuştuk o zaman biraz da özel sek-
törden bahsedelim.



Sayı: 104 • Haziran 2019 • İktisat ve Toplum 105

Devlet kendi sistemi gereği zaten herhangi bir özel 
sistemi yapamıyor. Çünkü kanunlara bağlıyız ve 
de bunun için apayrı kanun çıkarılması gerekiyor. 
Bambaşka bir tüzük çıkması gerekiyor. Ama özel 
sektörde şu şans var. Özel sektör istediği tüzüğü 
yapar. İstediği şekilde istediği sistemde bunu götü-
rebilir. Kaldı ki böylede yapıyorlar. İki tane örnek 
var Borusan ve Tekven bunlar hem düzenli hem de 
aynı zamanda filarmoni yani düzensiz bir yapıdalar. 
Oda şu anlama geliyor orkestrada çalanların hepsi 
esasen başka bir orkestrada çalıyor. Burada konser 
olunca ancak gelip toplanıyorlar. Bu düzeni sağlı-
yor ama bu fiks bir düzen değildir. Fiks bir düzen o 
orkestraya ait olan bir kadro düzenli konser verecek 
her hafta. Bu Türkiye'de henüz yok, bir şirketin ya 
da holdingin açtığı bu tip bir orkestra yok. Bilkent 
senfoni orkestrası var ama üniversiteye bağlı daha 
farklı bir statüde olarak görüyorum. Bunların ol-
ması gerekiyor Türkiye'de. Çünkü dediğim gibi 
devletin sistemi bir yere kadar ilerlemeni sağlıyor, 
ondan sonrasını sağlayamıyor. Ama bu tip bir özel 
oluşumlarda sınırlar kalkıyor ve kuralları sen, ku-
ran kişi ve senin çevrendeki insanlar koyuyor ve o 
zaman iş farklı bir yere geliyor. Başlangıç olarak 
mesela yönetmelik. Sanattan önce bir orkestra ku-
ruyorsan yönetmeliği olacak, yönetmelik iş nasıl 
işleyecek? Sanatçıların sözleşmeleri nasıl olacak? 
Ne hakları olacak? Özlük hakları nasıl olacak? 
Sınavlar nasıl olacak? vs. bunların hepsinin bir tü-
zükte toplanmalı. CSO Avrupa’nın belki de en eski 
orkestralarındandır. İnanılmaz bir şey. Gurur duyu-
lacak bir şey ama işte bir yere kadar ilerleyebiliyor. 

Niye? Tüzüğüne baktığımız zaman yetersiz oldu-
ğunu görmekteyiz.  Tüzük çok daha ayrı bir şeydir. 
Çok daha yoğun bir şey olması gerekir. Bunun için 
ancak vizyon gerekir. Vizyonsuz bu iş yapılmaz 
yani hadi orkestra kuralım arkadaşlar diye bu iş ol-
maz. Bu iş para gerektirir, vizyon gerektirir.

 � Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı gibi.

Tabii ki öyle keşke o bakış açısı ve çaba halen de-
vam ediyor olsa.

 � Peki hazır seni yakalamışken ben bir soru sora-
yım. Benim kişisel bir sorum. Tek sesli müziğin 
olduğu dönemde yetiştirilen çok sesli müzik us-
talarının yeri üzerine; Türk beşlisi olarak ge-
çen besteciler gibi ustaları yeniden yetiştirmek 
Türkiye’de mümkün mü?

Onlar da Türk beşlilerin hepsi yurt dışında eğitim 
alıp buraya geri geldiler. Ondan sonra onlar benim 
bu bahsettiğim geleneği ve ekolü kurdular ama bu-
gün yeteri kadar değer görmüyor. Geleneğin sür-
mesi ve gelişimi için çaba gösterilmiyor. Herkes 
için söylemiyorum çalışanlar var. Hocalardan da 
öğrencilerden de var ama genel yapı itibari ile ne 
yazık ki yok. Yeniden her şeyi yapmak, bütün mi-
mariyi baştan yapmak gerekiyor burada.

 � Sıfırdan yapmak. Tabi bu bir kere yapıldı gene 
tekrar yapılabilir.

Vizyon.

 � Teşekkürler Artun, bize katıldığın ve bu röpor-
tajı verdiğin için.

Teşekkür ederim.

Zengin ülkeler nasıl 
sanayileşmiştir?

Ha-Joon Chang bu soruya tüm 
cepheleriyle cevap verirken, aynı 
zamanda devletin ekonomideki 
rolünün sorgulanması için 
sarsıcı örnekler sunmayı ihmal 
etmiyor.

Sanayileşmenin Gizli Tarihi
Ha-Joon Chang


