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Osmanlı-Türk EHıısilislııiG ladinin Mmlşrn
Müzikal Kimliği:Kantolar ve laıtiraliF

Ş.Şetıuar leşiroğii-Berra ÖzSıiSesı
Cinsiyet, canlılarda erkek ve dişi bireyleri ayırt etmeye olanak sağlayan kalıcı fi-

ziksel özelliklerdir ve sosyal yaşamın prensibini ve fikirler takımını birleştiren, biyo-
lojik farklılık ve ortak hislere dayanan kültürel yapılanma ve değişkenliktir. Gender
yani 'toplumsal cinsiyet’ terimi, kadın ve erkek cinslerinin sosyal bir yapı içerisinde
yorumlanışı olarak açıklanabilir. Sarkissian’ın belirttiği gibi; 'toplumsal cinsiyet’doğal
olarak ortaya çıkmış ortak duygulara ve biyolojik farklılığa dayanan, temelde çeşitli
kültürel ve sosyal yapının prensipleri ile düşüncelerinin bileşkesidir. (Sarkissian 1992:
337). Bununla bağlantılı olarak 'toplumsal cinsiyet’, sosyal ve kültürel yaşamda kadın
ve erkeğin müzikal kimliğini ve rollerini belirleyici önemli bir kavramdır. Koskoff;
birçok toplumun ''toplumsal cinsiyet İçimliğini belirlemede diğer sembolik ikilemlerle
bağlantılı olan cinsiyet kategorileri için dişi/erkek, tabiat/kültür (nature/culture), ev
içi/ev dışı (domestic/public) gibi kavramsal kümeleri yaratarak bir çerçeve oluştu-
rulduğunu” (1989: 7) belirtir.

Cinsiyet çalışmaları içinde, yerel, toplum, doğal, kültür, kişisel ilgi, sosyal ilgi gibi
İçimlik başlıkları kadın incelemeleri konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalış-
malar ışığında kadın ile ilgili çalışmalara bakıldığında, kadın çalışmalarının metodo-
lojilerinde farklılıklar görülmektedir. Çünkü kadın, erkek dünyasının egemen olduğu
bir toplum ve kültür içinde yaşıyorsa ve bu dünyada sınırlamalar, kısıtlamalar var ise,
kadın ve erkek dünyasının farklı olarak yaşandığı bir toplum söz konusu ise, İlci cin-
siyetin farklı ve bağımsız kültürlerinin ve müzikal anlayışlarının olması doğal olacak
ve değerlendirmeler bu şekilde yapılacaktır. Oysa ortak paylaşımlar ve ortak lcadm-
erkelc egemenliği olan toplumlarda bu farklı kültür ve müzikal anlayışları gözlemek

mümkün olmayabilecektir. Dünya müziklerini kültürel ve
|i|Ş8pj disiplinlerarası bir anlayışla değerlendirmek, etnomüziko-

lojinin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte gelişmiştir.Mü-

IP ziğin farklı alanlarım ilgilendiren çalışmaların
üSyi yaygınlaşması ile de dünya müzik kültürleri içinde yeni bir

başlık olarak ele alman 'müzikte cinsiyet’ ve özellikle de
'müzik ve kadın’ konusu, popüler bir hale gelmiştir.

Kadınların müzikal rolleri üzerine dünya mü-
zikoloji ve etnomüzikoloji literatürüne baktığımızda kısa
bir süre içinde pek çok çalışma yapıldığı gözlenmektedir.
Müzik tarihinde kadınlar konusunun feminist müzilcolog-
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lar, kadınların müzikal davranışları ve kadınların müzikal aktivitelerinin erkeklerin
aktiviteleriyle denk olmayışı konusunun ise etnomüzikologlar tarafından çalışıldığını
belirtmektedir (McClary 1993). Kadin-erkek eşitliğini kabul eden toplumlarda bile
kadınlar birçok alanda erkekler kadar aktif olsa da, başarıları gözardı edilmiştir. Batı
toplumlarında bile kadın-erkek eşitliği tanınsa da, erkek egemenliği tüm dünyada
gözle görülür bir gerçektir. Müzikal alanda da dikkati çeken bu durum, kadın çalış-
malarının artmasını sağlayan faktörler arasındadır.
Türkiye’de kadın müzisyenler ve kadının müzikal rolü üzerine yapılmış çalışmalar,

larsal yöredeki düğün vb. eğlenceler, cenaze törenlerinde yakılan ağıdar, Osmanlı
döneminde sarayda ve şehirdeki kadının müzikal aktiviteleri üzerine yoğunlaşmasına
rağmen literatür batı kaynaklanndaki kadar zengin değildir. Bu çalışmalardan bazıları
alan çalışması, bazıları ise tarihi incelemeye dayanmaktadır. Osmanlı-Türk müziğinin
ilk popüler türü olan ‘Kanto’ da kadının müzikal kimliğinin toplumsal cinsiyet çer-
çevesinde incelenebileceği çalışma konuları arasında yer alır.
19. yüzyıl öncesi toplumsal yaşamda Osmanlı kadını kentsel toplumda silik bir

yere sahipti ve Osmanlı toplum yapısı, kuruluş döneminden sonra yerleşik düzene
geçişle birlikte, giderek daha belirgin biçimde cinslerin ayrılığı üzerine oturmaya baş-
ladı. Bu ayrılık, iki ayn dünyayı oluşturdu. Her şeyden önce erkeğin dünyası kamu-
saldı, kadının dünyası ise özeldi, mahremdi ve ailenin içinde yer alıyordu. Eve
kapatılıp çarşaf giymeye mahkûm edilen kadın, küçültülmüş bir evrenin içine sıkış-
tırılmıştı. Bu nedenle de, onun toplumsal yaşamdaki rolü önemli ölçüde sınırlan-
mıştı.

Bu alanda önemli çalışmaları olan müzikolog B ülent Aksoy OsmanlI’da kadın
müzisyenler konusu ile ilgili olarak aşağıdaki şu tespiti yapmıştır: “Osmanlı Sarayı
hareminde müzik, halkın içinde ve geleneklerinde önemsendiği kadar değer görm-
üştür. Osmanlı mûsikîsi geleneği kadınların da katılması ile kurulup geliştiğinden
özellikle Osmanlı sarayı hareminde kabiliyetli cariyelerin müzik eğitimi görmesi ve
bu eğitimden sonra da hanende veya sazende olarak fasıllara katılıp icrada bulun-
maları sarayın en önemli, güzel ve etkili eğlence unsurlanndandır. Haremde Osmanlı
müziğine hizmetleri geçmiş çok ünlü bestekâr, hanende ve sazendeler hocalık yap-
mışlar ve öğrencilerini çok nitelikli bir şekilde yetiştirmişlerdir. Osmanlı kadınlan sa-
rayda ve şehirde, şehir mûsikîsinde eğitimli olmanın verdiği rahatlık içerisinde daha
etkili bir biçimde mûsikî ile uğraşmışlardır” (Aksoy 1999: 788 ).

Saray ve çevresinde değişen ve gelişen müzik anlayışı içindeki Kadın müzisyen
kimliğinin değişimi, Osmanlı sarayının müzikal değişimi ile paralellik göstermekte,
hatta Osmanlı saray kadınlarının yeniliklere öncülük yaptığı görülmektedir. 19.yy.
başından itibaren Osmanlı sarayının kültürel açıdan batı etkisi altında kalmaya baş-
laması ile bu etki müziğe de büyük ölçüde yansımıştır. Saraya icra anlamında ilk defa
piyanonun girişi ve hem sultan kızlarının hem de cariyelerin piyano dersi alışı, cari-
yelerden müteakip bir fanfar orkestranın kurulması ve bu orkestrayı OsmanlI’nın ilk
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kadın orkestra şefi olan ‘tambur majör’ denilen bir hanımın idare etmesi bunlar ara-
sında gösterilebilir.Dönemin en önemli besteci, icracı ve edebiyatçılarından biri olan
Leyla (Saz) Hanım sarayda ilk piyano derslerini alanlar arasındadır. Leyla Hanım, fanfar
takımından 0M Traviata operasmdan parçalar dinlediğini hatırladığım belirtmiştir.

Batılılaşma ve modernleşmeninTürk popüler müziğine etkisi
Osmanlıda batılılaşma veya kurumsal olarak batıyı model alma düşüncesi 1699

Karlofça ve 1718 Pasorofça andaşmalan ile başlamıştır. III. Mustafa zamanında baş-
layan ve III. Selim ile devam eden askeri alandaki batılı yenilikler II. Mahmut ile son
noktasına gelmiştir. Askeri alanda yeniçeri ocağı kapatılmış, yerine Nizam-ı Cedid
ordusunun kurulması ile bu değişim kurumsal bir değişim olarak görünse de, sosyal
ve kültürel anlamda değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.Mehterhane kapatılmış,
yerine yeni ordu düzenine uygun bir müzik takımı, Osmanlı İmparatorluğunun batılı
anlamda müzik İcra eden ilk kurumu olan Bando Takımı kurulmuştur.Muzıkayı Hü-
mayunda ilk olarak resmi batı müziği icrası ve eğitimi başlamıştır.
Osmanlı sarayındaki batı etkisi sosyal ve kültürel alanda özellikle de tiyatroyu

büyük ölçüde etkilemiştir. 1848 tarihinde ilk olarak Hoca NaumTiyatrosu açılmıştır.
Bu tiyatroya destek veren padişah, bazen şehzadelerini de yanına alarak temsillere
gitmiş ve oyunları zevkle seyretmiştir.Hoca Naum tiyatrosuna gelen bir İtalyan opera
topluluğunun şefi olan Guatelli’yi Abdülmecid çok beğenmiş ve takdir ederek ken-
disinden Muzıkay-ı Hümayun’un şefi olmasını istemişti. Guatelli’de Beyoğlu’nda
operaları yönetmek şartı ile sarayda da çalışabileceğini padişaha bildirmiş, Donizetti
Paşa’nın himayesinde görevine devam etmiş, altı aylık bir deneme süresinden sonra
hem padişah kendisinden çok memnun kalmış, hem de Guatelli bu görevi severek
devam ettirmek istediğini padişaha bildirmiştir.

Saray çevresinde bu gelişmeler olurken, toplumda özellikle İstanbul çevresinde
halk arasında da batılı anlamda etkileşimler söz konusudur. 1857’de (Karabet Papaz-
yan’ın) Şark Tiyatrosu’nda batı stili tiyatro oyunları ilk olarak Türkçe’ye çevrilerek
oynanmıştır. İlk Osmanlı Tiyatro Topluluğu 1870 tarihinde Güllü Agop tarafından
oluşturulmuş ve kendisineTürkçe oyun oynama ayrıcalığı’verilmiştir. B öylece diğer
tiyatrolara Türkçe oyun oynama yasağı’ getirilmiş olduysa da, Türk operet akımı
Dikran Çuhacıyan tarafından geliştirilmiştir. Aynca İstanbul dışında Bursa’da Ahmet
Vefık Paşa tiyatro eylemi başlatmıştır ve ortaoyunu topluluklan ise bu doğaçlama
oyun geleneğini sahneye uyarlayarak,Tuluat tiyatrolarını yaratmışlardır. Kadın sosyal
yaşamda geleneksel sebeplerle arka planda olduğundan bu dönemlerde Müslüman
kadınların yabancı kadın isimleri kullanarak sahnelere çıktıkları belirtilmektedir. Bu
durumu destekleyici bir örnek Vasfı Rıza Zobu tarafından verilmiştir. Kendisinin
ifadesine göre Kadriye Hanım 1889’da sahnelere Papasköprülü Amelya adıyla çık-
mıştır (Zobu 1961:10). Bu tarihten itibaren Türk kadın kimliğinin değişmeye başla-
dığını ve Türk kadınının dış mekandaki sosyal ve kültürel yaşama ilk adımlarını
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attığını görmekteyiz. Bu arada 1870lerden 1930lara
Karagöz, ortaoyunu, tuluat, kanto, incesaz ve med-
dahlık en önemli eğlence ve sanat aktiviteleri arasın-
dadır. Tuluat oyuncularının oyun aralarında kantoyu
kullanmalarındaki amaç kapalı mekanda sıkışmış, or-
taya çıkarılmamış ve özel alanlara sıkıştırılmış kadını
dış mekana, sahneye taşıyarak, tiyatrolara izleyici çek-
mektir. Kolay anlaşılır dili, müzikle bütünleşen cilveli
dansları, yarı doğu yarı batı özellikleri içermesiyle
kanto izleyicinin gönlünü fethetmişdr. Bu arada Tan-
zimat dönemi ile başlayan batılılaşma ve modern-
leşme harekederi sonucunda Mustafa Kemal

Atatürk’ün reformları ve Cumhuriyet’in ilanı ile beraber Türk kadını toplumsal ya-
şamda birçok hak kazanmış, sosyal yaşamda görevler almaya başlamıştır. Bu tarihten
itibaren sosyal yaşamda aktif bir kadın kimliği görülür.

Peruz

Kanto
Türk Müziği’nin ilk popüler türü olan Kanto; İtalyanca şarkı söylemek anlamına

gelen Catıtareden gelen bir kelime olarak İstanbul’a 1870 tarihinde gelen gezginci bir
İtalyan tiyatro topluluğundan alınmıştır. Bu tarihten itibaren, sahnede dans ederek
şarkı söylemek ve bunun için yazılmış şarkılara, geleneksel şarkı türünden ayırmak
amacı ile yeni bir tür ismi olarak 'kanto’ adı verilmiştir.
Kanto; Osmanlı-Türk müziğinin ilk popüler türü olmak ile birlikte, Osmanlı top-

lumundaki 'kadın kimliği’nin saray ve çevresi dışında değişimini, popülerleşmesini
sağlayan ve sanatsal olarak ön plana çıkaran ilk müzik türüdür. Batıklaşan ve mo-
dernleşen Osmank toplumunun değişen yeni kadın kültürünü popüler bir anlamda
yansıtmasıyla da çok önemkdir. Çünkü kantonun kabul edikp bir tür olarak benim-
senmesinde önemk olan kimkk, kadın kimkğidir. Kadınlar, ilk önceleri tek başlarına
sahneye çıktıkları gibi, daha sonraları erkekler ile birkkte düetler yapmışlardır, ancak
erkekler her zaman bu türde ikincil, yardımcı bir rol üstlenmişlerdir. Kantolar, or-
kestra eşkğiyle iki kişi tarafından söylendiğinde diietto, üç kişi tarafından söylendiğinde
trio, dört kişi tarafından söylendiğinde ise kuartetto adını almıştır. Niko, Naşit, Todori,
Aşod, Şevki ve İsmail Dümbüllü düetlere eşkk eden erkekler arasındadır. Şamram,
Peruz, Küçük Virjin, Anastas, Toto, Kamelya ve Zarife ise düettocular arasındadır.
Bir kadın bir erkek tarafından söylenen düetler, kimi zaman da iki kadın tarafından
söylenmiştir.
~1870lerden günümüze, dansının karakteri, şarkı sözlerinin anlamı ve okunuş

tarzı gibi performans özellikleri kantonun kadınlara özgü bir müzikal tür olduğunu,
bir kadın sanatı olduğunu pekiştirir. Kantoyla birlikte kadınlar, toplum içindeki sessiz
müzikal rollerinden sıyrılıp, kapalı mekanlardaki sesli müzikal rollerini toplum içine
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taşıyarak, gözler önüne sermişlerdir. “1870 yılında İstanbul’a gelen gezgin bir Italyan
tiyatrosunun verdiği temsillerde ilk kez kanto oynanmış, bundan sonra tuluat tiyat-
rolarımıza, asıl oyun başlamadan önce, bir çeşit uvertür ((Ouverture) olarak yapılan,
caz davulu, trompet, keman ve zilden ibaret çalgı takımının çaldığı kırık havalarla
oynanan şarkılı ve çiftetelli karışımı oyunlara kanto adı verilmiştir” (Ataman 1997:
271)
İlk kantonun kimin tarafından söylendiği kesin olarak bilinmemekle beraber, bu

konuda çeşitli fikirler beyan edilmiştir. Sermet Muhtar Alus ilk kantocunun kim ol-
duğu konusunda, Peruz’un bu sanatın mucidi olduğunu söylerken; bir tanıdığının
rivayetine göre Peruz’dan önce Aramik isimli bir hanım kanto söylemiştir (Alus
1934). Vasfı Rıza Zobu bunun aksine bir görüş savunmuş; 1889’da Papasköprülü
Amelya takma adıyla tanınan Kadriye Hanım’ın (Zobu 1961: 10) ilk Türk kantocu
olduğunu belirtmiştir.
Önceleri İstanbul’un Şehzadebaşı, Direklerarası, Galata ve Pera tiyatrolarında

sahne alan kantocular, gazino ve balozlarda da kantoları icra etmişlerdir. Özellikle
Ramazan aylarında Direklerarası aktif bir eğlence merkezi haline gelmiştir. Kanto
da ortaoyunu,meddah, kukla, karagöz ve fasıl gibi Ramazan aylarının en vazgeçilmez
eğlence türlerinden bir olmuştur. Tiyatro tarihi ile ilgili önemli çalışmaları olan Metin
And, kantoyu ve kantocuları şu şekilde yorumluyor: “Kanto müzikal komediye en
yakın yerli formdur. Bati tiyatrolarında sanatçıların tiyatrolarda şarkı söylemesi, dans
etmesi ve oyun oynaması beklenirdi. İşte eski kantocular bunların her birini yapabilen
sanatçılardı” (And 1964: 36).
Kanto; daha sonraları bağımsız bir tür olarak geliştiyse de Türk tiyarosundaki

yeri açısından yalnızca dans ile söylenen bir şarkı değildir. Tuluat tiyatroları ile baş-
lamış bir formdur. Tuluat tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu ile bati tiyatrosu öğe-
lerinden oluşan yeni bir tiyatro şeklidir. Yazılı bir metne dayanmayıp, geleneksel oyun
karakterinin yan doğulu yan batılı giysiler ve farklı kimlikler ile yer aldığı, güldürüye
dayalı farklı bir türdür.
Tuluat tiyatrolan, Italyan tiyatrolanndan görüp izlediklerini kendi gösterilerine

uygulamış; ve halkı tiyatroya çekmek amacıyla oyun başlamadan bir saat önce üc-
retsiz konserler veren antrak orkestrası adını verdikleri küçük bir orkestra oluştur-
muşlardır. Trompet, keman, klarnet, trombon, trampet, kontrabas gibi antrak
orkestrası enstrümanlan arasındadır. Tiyatro oyunlan uvertür ile başlayıp, baletto,
şansonet, kanto, düetto, trio, kuartetto ile devam ederek, ardından oyun başlarmış.
İlk bakışta, kanto müzik ve danstan oluşan bir form olarak algılansa da, daha sonra
tiyatro dışında da icra edilen bir müzik türü olarak gelişim göstermiştir. Cemal Ünlü;
zaman içinde sevilen ve usta icracılarını yetiştiren kantonun giderek başlı başına bir
tür hakim geldiğini ve kanto tanımının, giderek anlam değişikliğine uğrayarak genel
bir tanıma dönüştüğünü; zamanla gelenek ve kural dışı her yeni popüler besteye
Kanto denmeye başlandığını belirtmektedir. (Ünlü 1998: 10)
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1914?te Darülbedai’nin kurulması ile eğitimli sanatçılar yetişmeye başlamış, ve
tuluatı kötüye kullananlar, yozlaştıranlar, R. SevengiTin ifadesindeki gibi “bir günde
tuluatçı olan” eğitimsiz kişiler tuluat tiyatrosunun sonunu hazırlamış (Sevengil1998);
tuluatta usta olan sanatçılar ve dolayısıyla kimi zaman tuluat oyunlarında kantoya
çıkmak dışında oyunlarda da rol alan kantoculuğun da popülerliğini yitirmesine sebep
olmuştur. Tuluat tiyatrosunun yok olması geleneksel kantonun da yok olmasına yol
açmıştır.

Sosyal yaşamdaki değişimler kantonun gelişiminde de farklılıkları beraberinde
getirmiştir. Kantolar hakkında araştırma yapan Cemal Ünlü kantoyu iki dönemde
incelemiştir: Erken dönem ve Cumhuriyet dönemi.Ve bu iki dönemin kantoları ens-
trümantasyon,müzikal yapı, yorumcu, yorumlayış, eğlence yerleri gibi bazı yönleriyle
birbirlerinden farklılıklar gösterir. Yaptığımız araştırma sonucunda geçmişten günü-
müze kantonun gelişim sürecini dört aşamada değerlendirebiliriz:

1) Tuluat Tiyatrolar ı Dönemi (~1880- ~1920):Kanto teatral bir müzik türüdür
ve en popüler yıllarını bu dönemde geçirmiştir.
2) 78lik ve 45lik Plaklar Dönemi (1900-1940/781ik) (1965-1980/451ik-331ük):
Bu dönemde kantonun işitsel yönü görsel yönünden daha önemli hale gelmiştir.
3)Gazinolar Dönemi (~1950- '"T980):Bu dönemde kanto gazino sahnelerinde
icra edilmiştir.
4) RamazanEğlenceleri Dönemi (~1980- 2005):Bu dönemde kanto nostaljik
bir türdür. Tek amaç izleyiciye bu eski türü anımsatmak ve izleyiciyi eğlendirmek-
tir.
Yaklaşık 125 seneyi kapsayan bu dört dönemi genel olarak değerlendirdiğimizde

iki ana başlık altında ele alabiliriz: Geleneksel kanto dönemi ve modern kanto dö-
nemi. 1880’lerden başlayıp 1965?lere kadar ki döneme geleneksel kanto; 1965 sonrası
döneme ise modern kanto dönemi diyebiliriz. Geleneksel kanto dönemi; tuluat çatısı
altında kantoyu kantoculardan görerek, izleyerek ve dinleyerek öğrenmiş; onların
desteği ile sahnelerle tanışmış sanatçıların devam ettirdiği dönemdir. Modern kanto
dönemi ise, yeni sanatçıların 1965-70’lerden itibaren eski kantoları modernize ederek
günümüzde icra ettikleri şeklidir. Yeni kantocular eski kantocuları ses kayıdanndan
dinleyerek örnek alsalar da, eski performansları izlemediklerinden doğaçlama figürler
kullanırlar. Bunların geleneksel kantonun devamı olduğunu söyleyemeyiz. Modern
kantoda performans yerleri, enstrümantasyon ve müzikal yapı gelenekselden farklı-
dır. Artık eskiyi yakalamaya ve tek başına ayakta durmaya çalışan nostaljik bir türdür.

Genel olarak,geleneksel ve modern aynmı ile bahsettiğimiz bu dört aşama, sosyal
yaşamdaki değişimin eğlence yaşamını da nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu
dönemlerin her birinde kadının ön planda olması dikkat çekicidir, yalnız görselliğin
ön planda olmadığı 78lik ve 45lik plaklar döneminde kadınlar kadar erkeklerin de
ses kayıtlan mevcuttur. Cemal Ünlü bu durumu, kantonun, dönemin önemli bir po-
püler türü olmasına bağlamaktadır (Özbilen 2005).
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Etken dönemde kanto
Osmanlı çok kültürlü bir yapıya sahip olup dini, dili, milliyeti, farklı kimseler bir

arada yaşamışlar, aynı kültürü paylaşmışlar ve aynı topraklarda bir arada yaşamışlardır.
Erken Dönem Kantolan öncelikle Ermeni ve Rum kadınlar tarafından söylenmiştir.
Bu yıllardaMüslüman kadını tuluat sahnelerinde oynaması yasaktır. Peruz, Şamram,
Nıvart, Küçük Virjin (Virjin Ozan), Minyon Virjin (Hayganuş Hanım), Kamela
Hanım, Rana Dilberyan, Mari Ferha, Eleni, B üyük Amelya, Minyon Viyolet, Küçük
Amelya erken dönem kantocularından bazılarıdır. Bazı kantoların besteleri anonim-
ken, erken dönem kanto besteleri çoğunlukla kantocunun kendisine aittir. Peruz,
Şamram, Eleni, Virjin, Minyon Virjin, B üyük Virjin bunlardan başlıcalandır. Cum-
huriyet dönemi öncesinde kantolar bati enstrümanlarıyla seslendirilmiştir.

Cumhuriyet döneminde kanto
Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi ile birlikte sosyal yaşamda meydana gelen hızlı

değişimler eski tarz eğlenceler rağbet göremeye başlamıştır. Eski hareketliliğini kay-
betmekle birlikte Direklerarası, Ataman’ın belirttiğine göre 1936’lara kadar eğlence
merkezi olma özelliğini sürdürmüştür (Ataman 1997: 273). 20. yüzyıldan itibaren
ses kayıtlarının yapılması, gramafonlann evlere girmesi ve 1927’de radyo yayınlarının
başlamasıyla eğlence mekanı dışarıdan evlere taşınmıştır. Bu gelişmeler Direkler-
arası’nın ve geleneksel Temaşa SanatTnın sonunu hazırlamıştır.
Ermeni ve Rum kantocular yavaş yavaş yerlerini Türk kantoculara bırakmaya

başlamıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde kantolarda Bati müziği enstrümanları ça-
lınmasına rağmen; bunların yanı sıra bu dönemde ud, cümbüş, çalpara, kanun gibi
enstrümanlar çalınmıştır. Bununla ilgili olarak, OrhanTekelioğlu bu dönemde ‘kan-
toların yerelleşmiş’ olduğunu tespitinde bulunmuştur (Tekelioğlu 1998: 58).
Nurhan Damcıoğlu, Ayben Erman, Altan Karındaş, Oya Alasya,Meral Küçükerol,
Seden Kızıltunç, Aysun Işık 1970lerden itibaren ortaya çıkan kantocular arasında
sayılabilir. Seyfi Dursunoğlu,Huysuz Virjin adıyla şovlarında kantolara yer vermiştir.
Kadın kılığına girmesi de kantonun bir kadın sanatı olduğunu destekleyen bir du-
rumdur.
Güncel olaylar, kadın erkek ilişkileri, çeşitli meslekleri anlatan Esnaf Kantolan,

Çingene,Laz,Arap,Acem gibi çeşitli etnik gruplan anlatan kantolar, kantoların baş-
lıca konulan arasındadır.Metin And’ın ismini verdiği dönemin en meşhur kantolan
şunlardır: Gemici Dansı, Iranlı Ava, Çoban, Allegro, Arap, Hovarda, Oryental, Tayfalar,
Rast,Yangın Var, Kedi, Küçücüksün Pek Şirinsin, Külhanbeyi, Kabak, Efe, Bülbül,Çingene,
Güvercin (And 1966: 36).

Birçok şarkı sözünde kadınların daha önceden yapmadığı işleri yapmaya başla-
dığını belirten ifadeler yer alır. Erkeklere başkaldın ve erkeklerle aynı işleri yapabile-
ceklerini kanıdama ifadeleri (araba kullanmak, içki içmek vb.), paraya verilen önem,
kadınların başarılı olduklarım gösterir ifadelere sıkça yer verilmiştir.
Kanto yıldızlan genellikle isimleri dışında takma isimleriyle tanınmışlardır. Örneğin
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Peruz’a dünya güzeli anlamında Afet-i Devran’, Zarife’ye ‘Sahneler Kelebeği’, Ka-
melya Hanım’a ‘Beyoğlu Gülü’ isimleri takılmıştır. Aynı isimli kişilerin karıştırılma-
ması amacıyla da isimlerinin başlarına B üyük, küçük, minyon’gibi sıfatlar eklenmiştir.
Kanto görsel ve işitsel bir sahne sanatı olduğundan kostüm, makyaj, kullanılan

jest ve mimikler ve dansın, müziği bütünleyici bir rolü vardır. Kantocular sahnelere
renkli dekolte kostümler, tüller, süslü mini etekler, yüksek topuklu ayakkabılar, ak-
sesuarlarla çıkmış aynı zamanda bu kostümlerin tiyatronun konusunu bütünleyici
özelliği de bulunmaktadır. SermetMuhtar Alus Kanto’nun kadına yakışır dansından
şu şekilde bahsetmektedir: “Önce aranağme, sonra güfte, keman solo ile omuz tit-
retme, mihveri etrafında dönme, cafcaflı gerdan kırıp, göbek atma, en nihayetinde
de harekete gelip, tangonun bir kaç sene evvelki figürvari ayak dolayışlan ile ortada
keklik gibi sekme ve yavaş yavaş kapanan perde arkasından kaybolmadır” (And 1964:
36).

Çeşitli yazılardan ve o dönemi yaşayıp gözlemlerini kaleme alan yazarların bilgi-
lerinden çıkardığımız kadarıyla kantocu kadının müzikal performansından çok fi-
ziksel görüntüsünden bahsedilmesi müzikal rolünü gölgelediğini göstermektedir.
Kantonun en önemli basılı kaynaklarından bir tanesi beş defterden oluşan Nuhbe-i
Elhan’âıt.Toplam 89 kantoyu içerir. EskiTürkçe yazılmış kantoların sözleri, notaları,
makamlan usulleri, kantocu isimleri belirtilmiştir. Peruz Hamm’a ait 12, Şamran Ha-
nım’a ait 20 adet eser, bunun haricinde Virjin, Küçük Virjin, Eleni, Eliza, Küçük
Amelya, Minyon, Minyon Virjin, B üyük Mari’ ye de ait eserler bulunmaktadır.
Günümüzde kanto geçmişteki gibi popüler olmamasının sebebi kadının sosyal

yaşamda görevler edinebilmesi sebebiyle günümüzde merak uyandırmamasına bağ-
lanabilir.
Sonuç olarak her ne kadar kanto bir zamanın en popüler türleri arasında olsa da,

sosyal yaşamdaki değişimlere ve yeni müzik türlerine paralel olarak ve güncelliğini
yitirmesi sebebiyle gerek konulan gerekse eğlence türü olarak günümüz eğlence ya-
şamına ayak uyduramaması sebebiyle, popüleritesini yitirmiş bir türdür.Yapılan araş-
tırmalardan ve tespitlerden de görüldüğü üzere kanto, Osmanlı-Türk müziğinin
batılılaşma ve modernleşme dönemi içinde yavaş yavaş saray ve çevresi müzik etki-
sinden kurtulup popülerleşmeye başlayan müzik anlayışı içinde çok önemli bir yer
tutmaktadır ve ilk popüler müzik türümüzdür. Osmanlı-TürkMüziği’nin batılılaşma
ve modernleşme döneminde hem saray çevresinde, hem de popülerleşen müziğin
çevresinde kadın kimliğinin rolü çok önemlidir ve gerçekten daha detaylı araştırmalar
yapılması ve irdelenmesi gereken bir konudur ve bu bağlamda ikinci önemli nokta
ise popülerleşmenin Kadın kimliği ile birlikte örtüşmesi ve müzikte popülerleşmenin
Osmanlı-Türk müziği anlayışı içinde hem beste hem de icra alanında büyük ölçüde
kadının ön planda olmasıdır. Bu önemli çıkış ve değişim, erkek dünyasının egemen
olduğu bir toplum ve kültür içinden, ortak paylaşımlar ve ortak kadın-erkek ege-
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menliği olan bir topluma doğru geçiş ve sınırlamaları, kısıtlamaları ortadan kaldıran
kadın ve erkek dünyasının ortak yaşanabileceği bir toplumun da görsel habercisidir.
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