


1892 yılında Çamlıca’da doğan Şerif Muhiddin Targan, son Mekke emiri

Ali Haydar Paşa’nın oğludur. Hz. Peygamber’in soyundan gelen Targan,

ilköğrenimini özel dersler alarak tamamladıktan sonra Darülfünun’da

Hukuk ve Edebiyat fakültelerini bitirdi. 1916 yılında babasının Mekke

emiri olması üzerine onunla beraber Hicaz’a gitti, fakat Birinci Dünya

Savaşı’nın ardından isyan eden Şerif Hüseyin’in tarafına geçmedikleri

için İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı. Gençliğinde ud ve viyolonsel

çalmayı öğrenen Targan, ailesinin maddi kayıpları sebebiyle kendi

geçimini sağlamaya karar vererek 1924’te New York’a gitti ve hayatını

müzik yoluyla kazanmaya başladı. Targan, New York’ta bulunduğu

sırada Verdi Vasyer’den dersler almış, Leopold Godowsky, Gaspar

Cassado gibi önemli müzisyenlerden takdir görmüştür.

1930’ların başında Türkiye’ye dönen Şerif Muhiddin Targan, 1936 yılında

Irak Hükümeti’nin daveti üzerine Bağdat’ta konservatuvar kurulmasına

öncülük etmiş ve bu kurumu on iki yıl boyunca yönetmiştir. Türkiye’ye

döndükten sonra, 1948 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı İlmî

Kurul Başkanlığı’na getirildi, fakat bu görevinden sağlık sorunları

nedeniyle 1951’de ayrılmak zorunda kaldı. Konservatuar’daki görevi

sırasında, 1950 yılında ünlü ses sanatçısı Safiye Ayla ile evlenen Şerif

Muhiddin Targan, 13 Eylül 1967’de vefat etmiştir.

ŞERİF MUHİTTİN TARGAN KİMDİR?



Şerif Muhiddin Targan’ın sahip olduğu kitaplar, nota

koleksiyonu, müzik aletleri, tablolar ve diğer bazı

eşyalar, vasiyeti gereğince Safiye Ayla tarafından 6

Nisan 1974 günü Süleymaniye Kütüphanesi’ne

bağışlanmıştır. İçerdiği el yazması nota defterleri ve

nadir matbu nota yayınları ile Kütüphane’nin sahip

olduğu müzik eserleri içinde önemli bir yere sahip olan

bu koleksiyon, tasnif edilmiş olup okuyucuların

hizmetine sunulmuştur.

Şerif Muhiddin Targan, ud ve viyolonsel çalgılarındaki

virtüözitesinin yanı sıra, ud için bestelediği eserler ve

hazırladığı metot ile de Türk müziğinde önemli bir yere

sahiptir.

ŞERİF MUHİTTİN TARGAN KOLEKSİYONU’NUN ÖNEMİ



ŞERİF MUHİTTİN TARGAN’IN VASİYETİ



KONSERVASYON UYGULAMALARI

Şerif Muhittin Targan’a ait nota defterlerinin restorasyonu

gerçekleştirilmiştir. Defterlerde, kağıt yüzeyinde zaman

içerisinde meydana gelen tozlanmanın, lekelerin ve kirliliğin

giderilmesi amacıyla fırça ve silgi ile kuru temizlik yapılmıştır.

Mikroorganizma hasarının tespit edildiği alanlarda, %70’lik etil

alkol ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir.



Defterlerin sırt ve etek kısımlarındaki kayıplar uygun kalınlıktaki Japon kağıdı ile tamamlanmıştır.  



Eski dosya içerisindeki nota defterlerinin içeriklerini gösteren orijinal kayıtlar, yeni 

dosyaya aktarılmıştır.

ÖNCESİ SONRASI



Onarımı yapılan eserler, asitsiz kağıttan yapılmış özel dosyalara yerleştirilmiştir.
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