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Sadi Işılay, arkadaşı olan, bu eserin yazarının babası Muhiddin Öztuna ile.

SÂDİ IŞILAY
S ÂDİ Işılay, 5 şubat 1899'da İstanbul' 

da Lâleli’de doğdu. İsmail adında Rume
lili bir baba ile İstanbullu bir imamın kızı 
olan Vasfiye Hanım’ın oğludur. Babası, Lâ- 
leli'de bir kıraathane işletir, oradaki saz top
luluğunda keman çalardı. Işılay kemanı, ba
basından ve diğer sanatkârlardan dinliyerek 
pratik şekilde öğrendi. 8 yaşında babasının 
kıraathanesinde keman çalmıya başladı. 12 
yaşında Mûsikî-i Osmânî Cemiyeti'ne talebe 
ve kemânî olarak girdi. İsmail Hakkı Bey’ 
den biraz musiki öğrendi. 1911 ’de Sultan 
Reşad’ın Rumeli seyahatine katılan saz hey'e- 
ti arasında Selânik'e gitti ve sahneye çıktı. 
Sonra haftada üç gün, kaanûnî ve bestekâr 
olan Şehzâde Dr. Zıyâeddin Efendi'ye devam 
etti. Tanbûrî Cemil'i dinledi. Bestenigâr Zıyâ 
Bey'den fasıllar geçti.

Işılay, kemanı, udu ve sesiyle plaklar dol
durdu. Bir ara Gülşen-i Maârife ve Vefâ 
idâdîsine devam etti. Millî Mücadele'ye jan

darma olarak katıldı. 1922-26'da İzmir’de 
kaldı. Burada piyasada çalıştı ve musiki öğ
retti. 3 yıl da Paris'te kaldı. Eşi Denizkızı 
Eftalya ile konserler verdi, plak doldurdu. 
Hindistan, İran, Mısır, Suriye, Kıbrıs, Irak 
gibi ülkelere gitti. Sonra İstanbul piyasa 
musikisine döndü.

Piyasa hayatı dışındaki musiki görevleri, 
Konservatuar İcrâ Hey'eti üyeliği. Konserva
tuar Türk Musikisi San’at Kurulu üyeliği, Is- 
Istanbul Radyosu san’atkârlığı, TRT Reper
tuar Kurulu üyeliğidir. 11 mart 1969'da ge
çirdiği felçten 70 yaşında İstanbul'da öldü. 
Zencirlikuyu'ya gömüldü. 9 defa evlenen Işı- 
lay’ın çocukları ve torunları vardır.

Işılay, bir virtüöz olmamakla beraber, mu
sikimizin en temiz çalan keman san’atkârı 
olarak kabûl edilmiştir. Yeknesak, fakat çok 
akıcı ve cazip taksimleriyle meşhurdu. Ya
yın tamamını kullanır, falsosuz, çok müzikal 
ses çıkarırdı. Hâfızası kuvvetliydi. Yüze ya
kın beste yapmış, bazı filmler için musiki 
bestelemiştir. Güzel şarkıları, fantezileri, saz 
eserleri vardır.
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SÂDİ IŞILAY’DAN GÜFTELER
SEGAH ŞARKI

Ruhunda ölen nağmede sevdâ sesi var mı 
Anlat bana ey sevgilim aşkın bu kadar mı 
Kumral saçının telleri hicrânı sarardı 
Anlat bana ey sevgilim aşkın bu kadar mı

MÂHÛR ŞARKI

Âteşin gözlerini ruha kemend etme sakın
Beni Leylâ gibi sen zülfüne bend etme

sakın
Kanayan kalbimi öksüz bırakıp gitme

sakın
Beni Leylâ gibi sen zülfüne bend etme

sakın

HİCÂZKÂR ŞARKI
Yolları gurbete bağlayan dağlar 
Yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar 
Gâh başı duvaklı bir gelin gibi 
Gizli bir hevesle çağlayan dağlar
Zümrüt duvağınla altın yüzünde 
Leylâ’ya benzersin Mecnûn gözünde 
Bilen bilir ne var dağlar sözünde 
Sabâh gülen, akşâm ağlayan dağlar

HİCÂZ ŞARKI
Bende, hicran yarasından da derin bir

yara var
Ona bî-çâre gönül, boş yere bir çâre arar 
Kurtuluş yok, aradan geçse de aylar, yıllar 
Ona bî-çâre gönül, boş yere bir çâre arar

MEFHARET
YILDIRIM
M EFHARET Yıldırım, İstanbul'da doğdu.

Çocuk yaşında sesinin güzelliğiyle 
dikkati çekti. Chant yaparak musikiye baş
ladı. Türk halk musikisine geçti. Türk san'at 
musikisinde karar kıldı. Ankara Radyosu’nda 
başta Mes’ud Cemil olmak üzere, Rûşen 
Kam, Fahri Kopuz, Cevdet Kozanoğlu, Halil 
Bediî Yönetken, Hakkı Derman, Şerif İçli, 
Nûri Halil Poyraz, Vecihe Daryal gibi pek 
değerli müzisyenlerden ders aldı veya fay
dalandı. Ses san'atkârı olarak büyük başarı 
gösterdi. İstanbul’a dönerek burada yerleşti.

İstanbul Radyosu’nda solist, koro şefi, Re
pertuar Kurulu üyesi olarak hizmet gördü. 
Hâlen Konservatuar İcrâ Hey'eti’nde ses 
san'atkârı ve koro şeflerindendir. İstanbul 
Radyosu'nda koro şefi, Klasik Koro şef yar
dımcısı ve solisttir.

Mefharet Yıldırım, ses san'atkârı olarak zir
veye ulaşmış, koro şefi olarak da çok bü
yük başarı göstermiştir. San’at musikimi
zin birkaç gerçek yöneticisinden biridir. Türk 
Musikisi repertuarını en iyi bilenlerdendir. 
Bir kızı vardır.
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