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HIZIR AGA
XVIII. yüzyılda yaşamış
Türk bestekarı
ve musiki nazariyatçısı .
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Halep'te doğdu. Şam asıllı bir aileye
mensuptur. Genç yaşta istanbul'a gelen
ve saraya alınan Hızır Ağa I. Mahmud
(1730-1754) ve lll. Osman (1754-1757)
devirlerini idrak etti. Keman çalmadaki
ustalığı sebebiyle Keman! Hızır Ağa diye
tanındı. En meşhur olduğu dönem musahibi olduğu ı. Mahmud zamanıdır. ismail Hakkı Uzunçarşılı'nın onu Vardakosta Ahmed Ağa, Abdülhalim Ağa, TanbOri
i sak gibi lll. Selim'in ilk dönemlerinde yetişmiş mGsikişinaslar arasında zikretmesi yanlıştır.
O devirde günümüzdeki rebaba benzeyen keman da ve tanburda iyi bir icracı
olarak tanınan Hızır Ağa, ayrıca bestekarlığı ve mGsiki nazariyatı üzerindeki çalış
maları ile bu alandaki gücünü de ortaya
koymuştur. Bestelediği saz eserleri arasında özellikle mehterhane peşrevleri
meşhurdur. Bunlardan zirgüleli hicaz ve
segah karabatak peşrevleriyle bayati saat peşrevi günümüze kadar gelmiştir. Yıl
maz Öztuna. Hızır Ağa'nın on beş peşrev
ve saz semaisiyle bir şarkısının zamanı
mıza ulaştığını kaydeder (BTMA, ı, 342).

Hızır Ağa ' nın
sı

Te{himü 'l·makamat
(TSMK, Hazine, nr. 1793)

adlı

Müsebba' adlı yedi vuruşlu ve yirmi albir usulle veeh-i arazbar makamının da mürettibi olan Hızır Ağa, ayrıca
"Hızır Ağa edvarı" adıyla tanınan bir nazariyat kitabı kaleme almıştır. Klasik bir
edvar kitabı düzeninde olan eserin asıl adı
Tefhimü'l-makamfıt ii tevlidi'n-nagamfıt'tır. İki bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde perdeler, makamlar ve usullere dair bilgiler yer alır. İkin
ci bölümde ise on dokuz mGsiki aletinin
resimlerine yer verilmiştir. Burada ayrı
ca her enstrümanla ilgili olarak ya kısa
bilgiler verilmiş veya enstrümanın adının
geçtiği bir beyit yazılmıştır. I. Mahmud
adına yazılan Tefhimü'l-makamfıt'ın istanbul kütüphanelerinde üç yazma nüshası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Hafld
Efendi, nr. 29 I; TSMK, Hazine, nr. I 793:
istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. I 77/ 4) . İkinci bölümün
sadece Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüshada yer alması ve birinci
bölümden farklı bir hatla yazılmış olması
dikkat çekmektedir. Eserin birinci bölümü üzerinde Süleymaniye Kütüphanesi
ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüshalara dayanılarak bir mezuniyet çalışması yapılmıştır (bk bi bl.) Kitabın yazılış tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak ikinci bölümde
Sadrazam Yirmisekizçelebizade Mehmed
Said Paşa'dan (ö . ı 76 ı) "merhum" diye
söz edilmesi göz önüne alınarak eserin
1761'den sonra yazılmış olduğu söylenebilir.
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eserinin ilk sayfa·

Hızır Ağa birçok talebe yetiştirmiştir.
Bunlar arasında oğlu Küçük Arif Mehmed Ağa, Vardakosta Ahmed Ağa ve Ahmed Kamil Efendi özellikle zikredilmesi
gereken önemli mGsikişinaslardır.
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Osmanlı

alimi,

İstanbul'un ilk kadısı.
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Eskişehir'e bağlı

Sivrihisar kazasında
tarihi bazı kaynaklarda
81 O (1407) olarak verilir. Babası Sivrihisar kadısı olan Celaleddin Efendi'dir. Annesinin Nasreddin Hoca'nın kızı olduğu
na dair bilgiler şüphelidir. İlk öğrenimini
babasından gördü; ardından Bursa'da
Molla Yegan olarak şöhret bulan Ahmed
b. Armağan'ın yanında tahsiline devam
etti. Bu arada hocasının kızı ile evlendi.
Öğrenim hayatını tamamladıktan sonra
Sivrihisar'daki bir medresede müderris
olarak göreve başladı . Taşköprizade onun
837'de (1433) burada kadı olarak bulunduğunu belirtir ( eş-Şeka'ik. s. 9 ı) .
doğdu. Doğum

Hızır

Bey asıl şöhretini ll. Mehmed'le
sonra kazandı. eş-Şe~a'i
~u'n-nu'maniyye ' de geçen ve diğer kaynaklarda da tekrarlanan rivayete göre
Hızır Bey, Edirne'de ll. Mehmed'in huzurunda yapılan ilmi toplantılardan birinde
Mısır veya Suriye'den gelen bir Arap alimiyle giriştiği tartışmada üstünlük sağ
layınca padişahın dikkatini çekmiş. bir
Osmanlı aliminin bu başarısı karşısında
memnun olan padişah sırtından kürkünü
çıkarıp kendisine giydirmiş ve onu Bursa'daki Çelebi Mehmed (Sultaniye) Medresesi'ne 50 akçe ile müderris tayin etmiştir
(a.g.e., s. 91-92). Ancak bunun ne zaman
olduğu bilinmemektedir. Taşköprizade'
nin, bu tayinin ardından onun inegöl kadılığına getirilm e tarihini 848 ( 1444) olarak vermesi söz konusu olayın. ll. Mehmed'in henüz on iki yaşında iken tahta
çıktığı ilk saltanatı sırasında ( ı 444-1446)
cereyan ettiğini düşündürmektedir. Mectanıştıktan

Hızır Bey'in
mezar tası
Zeyrek 1
istanbul
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