
ilginin artması neticesi bu konulardaki 
neşriyat da çoğalmıştır. 
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Mı1siki. Osmanlı dönemi mOsikisi kısa
ca, "devletin sınırları içerisinde özellikle 
Türkçe'nin kullanıldığı yerleşim merkez
lerinde müslüman halk arasında hakim 
mOsiki" olarak tarif edilebilir. Bilhassa İs
tanbul, Edirne. İzmir ve Selanik ile XVIII. 
yüzyılın sonlarına kadar Güneydoğu Ana
dolu'daki belli başlı şehirlerde şekillenen 
bu mOsiki ilk hüviyetiyle XV-XVI. yüzyıl
larda ortaya çıkmaya başlamış ve günü
müze kadar gelişerek varlığını sürdür
müştür. Bu bölgelerde daha önce mev
cut Türk mOsiltisiyle merkezi önceleri He
rat. ardından Tebriz olan İran mOsikisi 
arasında büyük bir benzerlik dikkati çek
mektedir. Ancak müzik notasyon u ve uy
gulamaya bağlı teoriler sebebiyle Osman
lı dönemi mOsikisiyle Batı Asya "makam 
müzikleri" arasında oldukça fark vardır. 

IX. yüzyıldan itibaren dünyanın belli 
başlı kültür ve sanat merkezlerinden biri 
olduğu için çeşitli mOsiki hareketlerinin 
görüldüğü istanbul. Fatih Sultan Meh
med tarafından fethedilip Osmanlı Dev
leti'nin başşehri olunca bu özelliğini ge
liştirerek sürdürmeye devam etti. Fetih
ten sonra yeniden inşa edilen şehir Orta
doğu'nun yeni mOsiki merkezi oldu. Ay
rıca Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait mO
siki gelenekleri göçlerle istanbul'a ulaşa
rak burada da kimliğini sürdürme imka
nı buldu. Ancak bir merkez olarak istan
bul'a asıl hüviyetini veren mOsiki makam 
mOsikisi olmuştur. Kökleri eskiye daya
nan, Ortadoğu ve Yakındoğu ile Balkan
lar'da yayılan bu mOsikinin gelişmiş sen
tezi burada gerçekleşti. istanbul mer
kezli klasik mOsiki zamanla kurumlaştı 
ve hayatiyetini bu disiplin içinde devam 
ettirdi. 

istanbul merkezli mOsiki, tarihi seyri 
içinde şu dönemlere ayrılarak incelene
bilir: 1. Kuruluş Dönemi ( 1580- I 700) . Bu 
dönemden önce bir hazırlık devresinden 
kısaca söz etmek gerekir. X-XVII. yüzyıl
larda Balasagun. Farab, Kaşgar. Gazne. 
Belh, Herat. Urmiye, Meraga. Bağdat, 
Konya. Bursa. Edirne ve istanbul gibi 
başşehirler. çoğu sanatkar olan hüküm
darların saraylarında topladıkları üstat
lar sayesinde bir sanat ocağı niteliğini ka
zanmıştı. XV. yüzyılda Osmanlı sultanla
rı Il. Murad, Il. Mehmed ile oğlu Il. Baye
zid'in güzel sanatlar ve özellikle mOsiki 
konusundaki koruyucu tutumları daha 
sonraki dönemlerin hükümdarları tara
fından da devam ettirildi. Yavuz Sultan 
Selim'in İran seferi dönüşü Tebriz'den ge
tirerek Enderun'a aldığı mOsikişinaslar 
devrin mOsiki çalışmalarına ciddi katkıda 
bulundular. Ayrıca Şehzade Korkut. Nefırl 
Behram Ağa. Hasan Can Çelebi ve Emir-i 
Hac gibi isimler. lll. Murad dönemine ka
dar geçen zamana damgasını vurmuş 
başlıca mOsikişinaslardandır. ll. Murad'
dan sonra Türk klasik mOsikisi için ikinci 
parlak dönem olarak nitelendirilebilecek 
olan devre IV. Murad ve IV. Mehmed'in 
saltanat yıllarını içine alır. Bu döneme. 
Osmanlı mOsikisinin kendine has sosyal 
yapısının ortaya çıktığı devir denilebilir. 
Aynı zamanda bir bestekar olan IV. Mu
rad Benli Hasan Ağa, ÇengiYüsuf Dede, 
Derviş ömer Efendi, Ama Kadri. Koca Os
man gibi bestekarlara sarayını açması
nın yanı sıra başta Şeştarl Murad Ağa ol
mak üzere birçok Azeri mOsikişin ası Re
van ve Bağdat seferleri dönüşü istanbul'a 
getirmiştir. Hatız Post. Vehbi Osman Çe
lebi, Taşçızade Receb Çelebi. Yahya Na
zim Çelebi, Sütçüzade Isa, Ali Ufki Bey 
ise IV. Mehmed'in hazırladığı sanat orta
mında yetişen önemli şahsiyetlerden ba-

Osmanlılar'da 

mehter 
takımını 

gösteren 
birresim 

(Arifi Mehmed Paşa, 
MecmQa-i 

Tesiivfr-i 
Osmaniyye, 

İstanbul 1279) 
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zılarıdır. O sıralarda rağbet bulan Mevle
vllik de Konya'dan başşehre yönelmiş. 
böylece istanbul'daki yüksek kültür ve 
sanat ortamı çerçevesinde çok etkili olan 
tasawuf mOsikisi çalışmaları başlamıştır. 

Z. İlk Klasik Dönem (I 700-1 780). Os
manlı devri mOsikisinin bütün tarihi içe
risinde en fazla değişim ve ilerlemenin, 
özellikle bestekarlık alanında bir zengin
liğin yaşandığı zaman dilimidir. MOsiki sa
natı, lll. Ahmed'in saltanatının ikinci ya
rısında Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'
nın sadrazam oluşuyla başlayan Lale Dev
ri ile onu takip eden ı. Mahmud, I. Abdül
hamid dönemlerinde bilhassa saray ve 
çevresinde himaye görmüş. bu imkanlar 
lll. Selim devrinde de devam etmiştir. 
Dönemin başlarında bestelediği tekbirle 
meşhur olan. neva makamında karı, se
gah Mevlevl ayini ve rast makamında na'
tını da içine alan pek çok eseriyle Musta
fa ltrl: Diyarbekirli Seyyid N Oh: Türk mO
sikisi tarihinde en çok dini eser bestele
yen Ali Şlruganl: bestelediği mi'raciyye, 
dört M evievi ayini ve icat ettiği n ota sis
temiyle tanınan Galata Mevlevlhanesi 
şeyhlerinden Kutbünnayl Osman Dede: 
peşrev besteciliğinde çı ğır açmış. bir no
ta yazım sistemi geliştirmiş ve kaleme 
aldığı edvarla devrin nazari çalışmalarına 
büyük katkıda bulunmuş tanbOri Kante
miroğlu (Prens Dimitri us Cantemir) döne
min en etkili mOsikişin asiarı arasında yer 
alır. Ayrıca Lale Devri atmosferi içinde sa
r ayda yetişen pek çok mOsikişinas ara
sında Enfi Hasan Ağa. Kara İsmail Ağa, 
İbrahim Ağa, Ebubekir Ağa, Mustafa Ça
vuş. Tab'! Mustafa, kısacaAtrabü'l-asar 
diye bilinen müsikişinaslar sözlüğünün 
yazarı Şeyhülislam Ebüishakzade Esad 
Efendi'den özellikle söz edilmelidir. Diğer 
taraftan gayri müslim mOsikişinaslardan 
bestekar tanbOri Haham Musi (Muşe Fa-
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111. Ahmed'in sehzadelerinin sünnet düğününde çalgıcı, 

köcek ve curcunabaz ları tasvir eden minyatür (Vehbi, Sur
name, TSMK, III. Ahmed, nr. 3593 , vr. 54' 'den detay) 

ro) . kemani Corci ve Zaharya Efendi ile 
tanbOri Harutin istanbul merkezli mOsi
ki hayatında yer alan sanatkarlardandır. 

3. İkinci Klasik Dönem ( 1 780-1876). Dö
neme, önemli bir bestekar oluşunun yanı 
sıra müsikişinasları himaye etmesiyle ta
nınan lll. Selim damgasını vurmuştur. Bu 
zaman dilimi. Osmanlı mOsiki tarihinin 
önemli bir dönemi olmasının yanında aynı 
zamanda bir ekol olmuş ve bu ekol. sa
dece hükümdarın saltanat yıllarından iba
ret kalmayıp ondan sonraki yıllarda or
taya çıkacak olan birtakım yeniliklerin de 
zeminini hazırlamıştır. Moldovyalı kema
niMiran ile İlya. Küçük Mehmed Ağa , bu
günkü klasik tanbur icra tarzının mucidi 
ve aynı zamanda hem saz hem ses mOsi
kisinde önemli bir besteci olan i zak Pres
co, Sadık Ağa. musahib tanbOri Nurnan 
Ağa ve oğlu Zeki Mehmed Ağa , Hacı Sil
dullah Ağa . Şakir Ağa. genç İsmail (Dede) 
gibi müsikişinaslar, lll. Selim'in çevresin
de şekillenen mOsiki anlayışının en önemli 
simalarıydı. Aralarında Abdurrahim Şey
da Dede. Abdülbaki N asır Dede ve Abdür
rahim Künhi Dede gibi bestekikiarın yer 
aldığı M evievi müsikişinasları da sara
yın özel ilgisine mazhar oldu. Abdülba
ki N asır Dede yazdığı mOsiki n azariyatı 
eserleri ve ortaya koyduğu n ota sistemiy
le, Hamparsum Umanciyan da Cumhu
riyet devrine kadar kullanılan ve kendi 
adıyla anılan yeni bir nota sistemiyle uzun 
süreden beri eksikliği görülen mOsiki mü
ellifliğinin başarılı örneklerini verdiler. lll. 
Selim devrinin sona ermesinin ardından 
Hamamizilde İsmail Dede'nin mOsiki dö
nemi başlar ve ll. Mahmud devrinde zir
veye ulaşır. Bir M evievi dervişi olan İsma
il Dede hemen her formda eser bestele-
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miş ve dönem boyunca standart duruma 
gelecek olan beste formlarını düzenle
miştir. Ancak Yeniçeri Ocağı' nın kaldırıl

ması . Tanzimat reformları ve genel ola
rak devletin askeri ve ekonomik bakım
dan zayıflaması neticesinde Osmanlı top
lumundaki değişiklikler mOsikinin geliş
mesini engellemişse de klasik üslüp is
mail Dede. Şakir Ağa . Zeki Mehmed Ağa, 
Deliaizade ismail , Kazasker Mustafa iz
zet. TanbOri Büyük Osman Bey, Yusuf Pa
şa ve Zekai Dede gibi müsikişinaslarla son 
örneklerini vermiştir. 

4. Düşüş ve Koruma Dönemi ( 187 6-XX. 
yüzy ılın sonları) . Bu devir çocukluğunda 
Batı müziğiyle ilgilenmeye başlamış . 

gençliğinde keman ve piyano dersleri al
mış olan ll. Abdülhamid'in hükümdarlığı 

ile başlar. Tanzimat tecrübesi sonunda 
hemen her alanda görülen Batılılaşma 
çabaları mOsikide de belirgin hale gelmiş , 

Batı müziği ve enstrümaniarına karşı ar
tan ilgi aynı zamanda bir statü göster
gesi kabul edilmiştir. Bu dönemde padi
şahın Türk mOsikisiyle yeterince ilgilen
memesi önemli ölçüde bir gerilemenin 
başlamasına sebep olmuştur. Bundan 
böyle kar. murabba, semai gibi büyük 
forrolara ve büyük usullerle bestelenen 
eseriere daha az rastlanacak. şarkı for-

Abdülbaki 
Nasır Dede'nin 

Tahririyye ad lı 

eserinde, 
kendi icat 

ettiği 

harf notasıyla 

yazdığı 

lll. Selim'in 
süzidilara 

ayininin 
ilk sayfaları 

(Süleymaniye K tp., 

Nafiz Paşa, 

nr. 1242/2, 
vr. 59•~ ) 

mu Hacı Arif Bey'le sözlü mOsiki besteci
liğinin ana unsuru haline gelecektir. Ro
mantik müsiki atmosferinde melanko
lik lirizmin zirvesindeki şarkıların beste
karı Hacı Arif Bey'den sonra saray çevre
sinde artık şarkının yanı sıra Batı müziği

nin çeşitli formlarının hakimiyeti dikkati 
çekmektedir. Bu dönemde, aksak ve ak
sak semai usullerinin ikiye katlanmış ağır 
formlarının kullanılmasıyla daha ciddi 
şarkı tarzlarının gelişmesinden başka bir 
ilerlemenin kaydedilmedi ği söylenebilir. 
Hacı Arif Bey'i Sermüezzin Rifat Bey. Şev
ki Bey. Asdik Ağa (Asadur Hamamciyan) . 
Rahmi Bey ile Lemi Atlı , Zeki Arif Ataer
gin, Mehmet Pehmi Tokay ve Suphi Ziya 
Özbekkan gibi romantikler takip etmiş
t ir. Bu arada Rum ve Ermeniler'in sahip 
o l dukları gazinalarda saray mOsikisiyle 
popüler müziğin yeni birleşiminin ortaya 
çıkıp rağbet görmesi bazı seçkin mOsiki
şinasiarı da etkilemiştir. XX. yüzyılın baş
larında sanat mOsikisi ve sıradan müzik
teki popüler eğilimle daha klasikekol ara
sında bir ayrışma görülmektedir. Ayrıca 
Şevki Bey gibi şarkı bestekar ları. önceleri 
sarayda müsiki icra ederken daha sonra 
klasik müzisyenlerin de icra alanı haline 
gelen gazinalar için şarkı repertuvarına 
katkıda bulunmuşlardır. XX. yüzyılın ba-
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şında Zeki Arif Ataergin. Lemi Atlı ve Sup
hi Ziya Özbekkan gibi romantikler özellik
le ağır usulde şarkı tarzını geliştirdiler. 
Sadettin Kaynak ise devrin sözlü müzik 
besteciliğinde geliştirdiği yepyeni bir 
tarzla adeta devrim yaptı. Tabiat tasvir
lerinden hamasi destanlara. lirik fantezi
lerden halk türkülerine. ilahilerden revü 
müziklerine kadar birçok eser besteledi. 
İçinde resitatiflerin de yer aldığı uzun so- · 
luklu kompozisyonlarıyla Sadettin Kaynak 
romantizmden çağdaş realizme geçişi 
sağlayan büyük bir bestekardır. Dönemin 
M evievi bestekarları arasında Rauf Yekta 
Bey, Ahmet Avni Konuk ve Ahmet Irsoy 
da özellikle zikredilmelidir. Ayrıca klasik 
tanbur tavrını temelinden değiştirerek 
daha canlı ve hareketli bir üslupla tanba
riye virtüozlukyolunu açan. beste değe
rindeki taksimleriyle bu forma adeta yeni 
bir kimlik kazandıran Tan b Gri Cemi! Bey, 
Türk saz mGsikisinde yeni bir çağ başlat
tı. Türk musikisine modern peşrev denile
bilecek methal formunu kazandıran Re
fik Fersan ile Üdi Nevres Bey, Mesut Ce
mil Tel ve Şerif Muhittin Targan. Tanburi 
Cemil'in açtığı yolu devam ettirdiler. 

Mevlevi Musikisi. Mevlevllik. ciddi ınıl
siki eğitimi veren dergahlarıyla Osman
lı devrinde musikinin gelişmesinde çok 
önemli bir ocak görevi yapmış. değişik 
kültür coğrafyalarında faaliyet gösteren 
mevlevihaneler bu mGsikinin yayılmasın
da önemli roller üstlenmişlerdir. Tarikat 
Manisa. Karahisar. Gelibolu . Bursa ve 
Edirne'deki büyük merkezlerin yanında 
Osmanlı Devleti'nin yeni başşehri İstan
bul'da ilk tekkesini 1491'de Kulekapısı 
Mevlevihanesi (Galata) ismiyle açmıştır. 
İkinci büyük tekke ise ancak 1 597'de Ye-

XIX. yüzy ı l ın sonlarında müsiki arastırmacılıgı sahasındaki 
ilk çalısmaları başiatmakia tanınan Yenikapı Mevlevihanesi 
şeyh i Me h med Celaleddin Dede (sol başta yerde oturan). 
Bahariye Mevlevihanesi şeyhl Hüseyin Fahreddin Dede 
(sedirde ortada oturan) ve Galata Mevlevihanesi şeyh i Ataul· 
lah Efendi (sedirde sagda oturan) 

nikapı'da kurulabilmiş. bunu XVII. yüz
yılın başlarında Kasımpaşa ve Beşiktaş. 
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Üsküdar 
M evievihan esi takip etmiştir. XVII. yüzyıl
dan itibaren başşehirdeki Mevlevi çev
releri Osmanlı yönetici sınıfıyla çok yakın 
münasebetler kurmuşlar ve neticede bu 
tarikat içindeki en serbest ve yenilikçi 
entelektüel akımın temsilcisi olmaya baş
lamışlardır. Diğer taraftan mensupları 
arasında padişah. vezir, şeyhülislam ve 
paşaların da bulunuşu Mevlevlliğe bir tür 
resmi kimlik kazandırmıştır. Ayrıca İstan
bul'daki şeyh aileleri özellikle edebiyat, 
musiki ve hat gibi sanatlarla uğraşan sa
natkarlara destek olmuşlardır; daha son
raki dönemlerde mevlevihaneler aynı za
manda birer müzik konservatuvarı ve 
çeşitli sanatların icra edildiği sanat mer
kezleri haline gelmiştir. Kılçek Derviş 
Mustafa Dede. Mustafa ltrl. Nayi Osman 
Dede, Ali Nutkl Dede, lll. Selim. Abdürra
him Künhi Dede. Hüseyin Fahreddin De
de. Neyzen Yusuf Paşa gibi bestekarlar 
Mevlevi sanat anlayışının mGsikideki ön
de gelen isimlerindendiL Bestelediği 
ayinlerle aynı zamanda Mevlevi müsiki 
geleneğinin zirvesi kabul edilen Hamami
zade İsmail Dede. M evievi musikisinin ya
nı sıra dini ve din dışı musikinin gelişme
sinde de önemli katkıda bulunmuştur. 

Mevlevller'in musikiye hizmetleri, diğer 
sosyal grupların XIX. yüzyılda ekonomik 
imkanların azalmasıyla birlikte bu fonk
siyonlarını yerine getiremerneleri netice
sinde uzun süre önemli bir yer işgal et
miştir. Bu devrede İsmail Dede, öğrenci
si Zekai Dede ve onun oğlu Ahmet Irsoy. 
Hüseyin Fahreddin Dede. Aziz Dede ve 
neyzen Mehmed Emin Dede gibi Mevlevi 
musikişinasları musiki eğitiminin önde 
gelen isimleri olmuştur. Modern Türk 
müzikolojisi. aslında Yenikapı Mevleviha
nesi neyzenlerinden Cemal Efendi ile Aziz 
Dede'nin öğrencilerinden olan Rauf Yek
ta Bey'in eseridir. Rauf Yekta Bey, Türk 
mı1sikisi tarihinin çeşitli dönemleriyle te
orik meseleleri ele aldığı incelemeleri, 
derlemeleri, birçok mGsikişinasın biyog
rafisini yazdığı kitap ve makaleleriyle ilk 
Türk mGsiki araştırmacısı olarak bu 
sahanın temelini atmıştır. Türk musiki
si araştırmacılığının bu dönemdeki diğer 
önemli isimleri olan Mehmet Suphi Ezgi. 
Hüseyin Sadeddin Are! ve Abdülkadir Tö
re ise asıl önemli ürünlerini Cumhuriyet 
döneminde ortaya koyacaklardır. 

Dini Musiki. Osmanlı döneminde özel
likle cami ve tekke çevresinde yaşanan 
dini hayat geniş bir mGsiki alanı meyda-
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na getirmiştir. "Camilerde yapılan toplu 
ibadet esnasında ortaya çıkan ses mGsi
kisi olarak" ifade edilen cami musikisiyle 
tasawufl düşünce çerçevesinde yapılan 
tarikat zikirleri esnasında okunan dini 
bestelerin bütününü ifade eden tekke 
mGsikisinin ortak birçok vasfı olmakla be
raber her iki türün beste şekilleri ve üs
!Gpları arasında farklılıklar da mevcuttur 
(b k. DiNI MOsiKi). Cami masikisinin daha 
çok zahidane bir üs!Gp arzetmesine kar
şılık tekke musikisinde tasawufllirizm 
hakimdir. Tarikatların kendilerine mah
sus ayin ve zikir usulleri olduğu için ınıl
siki üsiGpları ve icra şekilleri de farklıydı. 
Ancak Celveti, Kadirl. Rifai, Gülşeni, Hal
vetl, M evievi vb. tekkelerin in değişik ta
vır. icra ve besteleri yanında tekke ınGsi
kisinde birçok ortak yön vardır. Tekkeler 
ve camiler, Osmanlı coğrafyasında istan
bul merkezli bir musiki anlayışının geliş
mesine imkan hazırlamıştır. Ayrıca tek
kelerde din dışı mGsiki üzerinde de çalı
şıldığından buralar. istanbul'un musiki 
üstatlarıyla mGsiki heveslilerini bir araya 
getirerek mGsiki bilgilerinin genç kuşak
lara aktanınının sağlandığı sanat mahfil
leri özelliği taşımaktaydı. Nitekim Osman
lı dönemi musikişinaslarının büyük ço
ğunluğu bu tekkelerde yetişmiştir. Ayrıca 
birçok gayri müslim mGsikişinasın tek
kelere devam ederek kendilerini yetiştir
meleri dikkat çekicidir. 

Günümüze ulaşan dini mı1siki reper
tuvarı. Hatlb Zakiri Hasan Efendi ile ( ö. 
ı 032/1 623) başlayan ve 1925'te tekkele
rin kapatılmasına kadar geçen süre içe
risinde bestelenen eserlerin sadece tes
bit edilebilenlerinden ibarettir. XVII. yüz
yılda kendine has bir tavır ve repertuvar 
geliştirmeye başlayan dini mGsiki bu ge
lişmesini XIX. yüzyılın ikinci yarısına ka
dar devam ettirdi. XIX. yüzyılda özellikle 
tekke mGsikisinde bir duraklama gözle
nir. Mi'raciyye, mevlid, durak. mersiye ve 
tevşih gibi büyük formlara rağbetin git
tikçe azalarak bunların yerine basit eser
Ierin yayılması musiki zevkinde bir düşü
şü gösterir. Tekkelerin kapatılması bu 
alandaki beste çalışmalarının sonu olmuş. 
daha sonraki dönemde de mevcut reper
tuvarın büyük bir kısmı yok olmaya yüz 
tutmuştur; ancak XX. yüzyılın ikinci yarı
sından itibaren bazı gayretli kişiler bun
ları nota ile tesbit ettiği gibi bazı beste
karlar az da olsa yeni dini besteler yap
maya devam etmişlerdir. Osmanlı döne
minde hem kendi tekkelerinde ve cami
Ierde okunmak üzere ürettikleri musiki, 
hem de şehirli nüfus içinde dini ve din dışı 
musikinin çeşitli formlarının gelişip yay-
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gınlaşması açısından Sünni tarikatların 
faaliyetleri önem taşır. Bunun yanında 
tekke mOsikisine Bektaşiliğin nisbi bir 
katkısından - söz edilebilir. Osmanlı döne
minde dini mOsiki en gelişmiş şekline İs
tanbul'da ulaşmış ve buradan bütün ül
keye yayılmıştır. 

Mehter Mfisikisi ve Mehterhane. Meh
ter teşkilatının geçmişi Türkler'de çok 
eskilere dayanırsa da Osmanlılar'da Ana
dolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Me
sud'un Osman Bey' e hakimiyet sembolü 
olarak tabi ve alem göndermesiyle baş
lar. Mehter mOsikisine ait ilk örnekler 
"nevbet vurma" denilen özel icra ile or
taya çıkmıştır. Savaşlarda çalınan mehter 
havalarının şehrin günlük hayatındaki 
karşılığı olarak namaz vakitleriyle önemli 
resmi törenlerde vurolduğu bilinen nev
bet geleneği Selçuklu Devleti'nin kurulu
şu ile başlamış. Anadolu Selçukluları'nda 

devam etmiş ve Osmanlı Devleti içinde 
gelişerek yüzyıllarca yaşamıştır. Mehter 
mOsikisi ve buna bağlı olarak Mehterhane 
istanbul hayatının önemli bir parçasıdır. 

Mehter takımı. sefer zamanları hariç 
Topkapı Sarayı'nın Demirkapı tarafında 

ikindi vakti nevbet vururdu. Kırk kişilik 
kadrosu bulunan Yedikule'deki mehter 
takımı ise üç fasıl nevbet vurarak halka 
askeri mOsiki dinletirdi. Ayrıca Eyüp, Ka
sımpaşa . Galata. Tophane. Beşiktaş, Ru
melihisarı, Yeniköy, Rumeli Yenihisarı, Ka
vak Yenihisarı. Beykoz. Anadoluhisarı. üs
küdar ve Kızkulesi'nde de mehter takım
ları olup bunlar yatsı ve seher vakitleri 
arasında nevbet vururlardı. Bu uygula
mayı, aslında bir oda mOsikisi hüviyetin
de olan Türk mOsikisinin açık hava kon
serleri denebilecek bir özellik kazanması 
şeklinde değerlendirmek mümkündür. 

Padişahın dışında sadrazam. kaptan-ı 
derya, vezirler, beylerbeyi, sancak beyi 
ve yeniçeri ağasının da mehter takımları 
vardı. Mehter takımlarının repertuvarı 
içinde başta peşrev ve semaHer olmak 
üzere fasıl mOsikisi eserleri, türküler ve 
oyun havaları da yer almaktaydı. Özellikle 
XVI-XVIII. yüzyıllarda yetişen besteci ve 
icracıları eliyle zirveye ulaşan mehter mO
sikisi savaşlar. resmi elçi veya heyetiere 
eşlik eden gösterişli tören takımları mü
nasebetiyle Avrupa'da da tanınmış. önce 
ordu birliklerini, ardından bestecileri et
kileyerek 1 720 -1770 yılları arasında Av
rupa' da yeni askeri müzik tarzlarının ge
lişmesine vesile olmuştur. 

Eğlence Mfisikisi. istanbul'da özellikle 
XVI. yüzyıldan itibaren canlanan bir eğ
lence mOsikisinden söz etmek mümkün-
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dür. Müslüman-Türk tebaa ile birlikte 
Rum, Ermeni, yahudi ve Cenevizliler'in 
yaşadığı şehirde her kesimin kendine ait 
bayramları. törenleri ve eğlenceleri. bun
larda icra ettikleri mOsikileri olmuştur. 
Bu bakımdan XVI. yüzyıl istanbul'unda 
pek çok gezici profesyonel çalgı takımı 
bulunmaktaydı. Saray çevresindeki dü
ğün ve sünnet tören leri, zafer şenlikleri, 
fetihler, paşazadelerin ve şehzadelerin 
doğumları önemli eğlence vesileleriydi. 
Saray içinde olduğu gibi büyük meydan
larda halka açık olarak yapılan bu kutla
malarda raks ve mOsiki eğlencenin ayrıl

maz parçaları olmuştur. Ancak son dö
nemlerde bunların yerini, özellikle rama
zan gecelerinde Şehzadebaşı'ndaki tiyat
ro ve kahvehanelerde görülen mOsiki ic
raları almıştır. 

Osmanlılar'da her kesim tarafından se
vilerek izlenen gölge oyunu Karagöz eğ
lence mOsikisinin önemli bir unsurudur. 
Fasıl mOsikisinin seçkin örneklerinden 
halk mOsikisine kadar geniş bir repertu
varı vardı. Diğer taraftan özel meşkhane
Ierde. konak ve köşklerde, evlerdeki özel 
mOsiki meclislerinde mOsiki öğretilir ve 
icra edilirdi. Özellikle XIX. yüzyıldan itiba
ren kahvehaneler. çalgılı eğlence yerleriy
le semai kahveleri, içerisinde koşma. ma
ni. destan ve İstanbul'a ait anonim nite
likli şarkı ve türkülerin söylendiği halk 
mOsikisinin yaşatıldığı mekanlar olarak 
dikkat çeker. Kahvehanelerde ayrıca re
pertuvarının çoğu Ali Ufk'i Bey'in Mec
mCıa-i Saz ü Söz'ünden derlenmiş Bek
taşi nefesleri de çalınıp söylenirdi. 1826'
da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ne
fes repertuvarının bir kısmı, semai kah
velerinde divan ve nazlre olarak bilinen 
popüler şehirli saz şairlerinin eserleriyle 
birleştirilerek devam ettirilmiştir. 

MOsikiyle uğraşan sanatkarlar bir esnaf 
Ioncasına bağlı olarak bu !onca vasıtasıyla 
iş bulup geçimlerini sağlarlardı. Bu esnaf 
sanatkarlar daha çok semai kahveleriyle 
çalgılı kahvehanelerde, mesirelerle, dü
ğün ve eğlencelerde mOsiki icra ederler
di. Ayrıca hanende ve sazendelerle birlik
te dansçtiarın da yer aldığı köçek, tavşan 
ve çengl grupları mevcuttu. Kukla. orta 
oyunu gibi İstanbul hayatında ayrı bir 
yeri olan geleneksel sanatlarda da mOsi
kinin önemli bir yeri olmuştur. 

İstanbul türküleri İstanbul mOsikisi re
pertuvarının özel ezgileridir. Eski İstan
bul yaşayışının çeşitli yönlerini dile getiren 
bu eserler. köçekçe ve Rumeli türküleri 
gibi fasıl mOsikisinin makam seyirleri için
de bestelenmiş. yeni bir çeşni olarak son-

radan fasıl repertuvarına alınmıştır. Bu 
eserler her ne kadar kar, murabba, semai 
gibi klasik forrolara göre hafif bir üsiObu 
temsil ediyorsa da gördüğü rağbet se
bebiyle ünlü mOsikişinaslar bile bu tarz 
besteler yapmışlardır. Mesela Hamam'i
zade İsmail Dede'nin hafif şarkı. köçekçe 
ve Rumeli havaları. Mustafa Itrl'nin de 
günümüze ulaşmayan hafif şarkı ve tür
küler bestelediği bilinmektedir. Bu türün 
en çarpıcı örneklerini ise TanbOri Musta
fa Çavuş vermiştir. 

XIX. Yüzyıldaki Değişiklikler. Yeniçeri 
Ocağı'nın kaldırılması. Osmanlı Devleti 
ve onun başşehrindeki mOsiki hayatında 
meydana gelecek değişikliklerin başlan

gıcıdır. Mehterhane. Muzıka-i Hümayun 
ile değiştirilm ek suretiyle ortadan kaldı
rılmış. bu arada kahvehanelerdeki mOsi
ki icraatında Bektaşi unsuru yavaş yavaş 
azalmaya başlamıştır. II. Mahmud ve Sul
tan Abdülaziz'in Türk mOsikisini destek
lemeye devam etmelerine rağmen Ab
dülmecid tercihini Batı müziği yönünde 
kullandı. Saraydaki mOsiki çalışmaları 
Muzıka- i Hümayun'un kurulmasıyla bü
rokratik olarak yeniden düzenlendi. Il. 
Abdülhamid'in 1876'da tahta çıkmasıyla 
sarayın Türk mOsikisinden desteğini ta
mamen çektiği söylenebilir. 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde mOsiki üs
tatları artık daha çok saray dışındaki çev
relerde, yalılarda, konaklarda, özel meşk
hanelerde toplanmaya başladılar. MOsiki 
eğitimi ise meşk gruplarında ve usta bir 
mOsikişinasın evinde vermiş olduğu özel 
dersler halinde devam etmiş. klasik re
pertuvar Hamparsum veya Batı notasyo
nu ile korunmaya çalışılmıştır. XX. yüzyı
lın başlarında mOsiki eğitimi ve eserlerin 
korunması yolundaki bu gayretler. birta
kım özel mOsiki okulları ve derneklerinin 
yanında 1916'da Darülelhan'ın açılması 
ile devam etti. Bir süre faaliyet gösterdik
ten sonra ı. Dünya Savaşı'nın ardından 
kapanan kurum 1923'te tekrar açılmış. 
ancak 1926 yılında Türk mOsikisi öğre
timi kaldırılmıştır. Daha sonra İstanbul 
Konservatuvarı adı altında şehremaneti

ne bağlı olarak faaliyetini sürdüren ku
rum 1944'te İstanbul Belediye Konser
vatuvarı adını almıştır. 1986 yılından iti
baren de İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı adıyla farklı bir statüde 
mOsiki eğitimi ve öğretimine devam et
mektedir. Ayrıca Türk MOsikisi Devlet 
Konservatuvarı 1975 yılından beri istan
bul'da faaliyetini sürdürmektedir. 

Loncaların genel olarak rağbet görme
mesi sebebiyle 1857'de çengl-dansçıların 



yasaklanması şehirlerdeki mCısikili eğlen

celerde bir boşluk meydana getirmiştir. 
Bu arada orta oyununun doğması ve yay
gınlık kazanması çengllerin korunmasına 
yol açmış. ancak XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında orta oyunu giderekAvrupalı vodvile 
benzemiş ve sonunda kanto denilen üs
ICıpsuz ve hafif tarzın yaygınlaşmasına 
yol açmıştır. Aynı zamanda şehir civarın
da yaşayan çingeneler. doğan boşluğu 
çifteteili ve karşılama danslarıyla doldur
muşlardır. 

XIX. yüzyılın sonlarında İstanbul'da Av
rupa! görünümlü yeni tip gazinalarda ic
ra edilen. klasik fasıldan tamamen farklı 
yeni bir fasıl anlayışı gözlenmektedir. Bu 
fasıllarda peşrevi beste ve sernail er yeri
ne ağır aksak veya ağıraksak semai usul
lerinde bir veya iki şarkı takip eder; fas
lin geri kalan kısmını ise aralarda vokal 
veya enstrümantal taksimlerle bölünen. 
giderek artan ritimli ve tempolu şarkılar 
oluştururdu. Zamanla klasik fasılla ilişki
nin azalması sonucu bu yeni fasıl klasik 
tarz olarak algılanmaya başlanmıştır. 

Düzenli programiarına 1927 yılında baş
layan İstanbul Radyosu bünyesinde yapı
lan mCısiki yayınlarının da son devrin Türk 
mCısikisi hayatında önemli bir yeri vardır. 

Radyo. bünyesindeki çeşitli fasıl topluluk
ları ve seçkin icracılarıyla sanat ve halk 
mCısikisi ihtiyacına cevap vermiş. bu ara
da birçok sanatçının yetişmesinde büyük 
etken olmuştur. Öte yandan İstanbullu
lar'ın seviyeli Türk müziği icraları dinledi
ği. Mü n ir Nurettin Selçuk yönetimindeki 
Şan Sineması konserleri müzik severle
rin uzun yıllar hafızalarından çıkmayacak 
sanat olaylarındandı. 1975 yılında kuru
lan Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk 
MCısikisi Korosu da faaliyetlerini sürdür
mektedir. Ayrıca kovanlarla başlayıp taş 
plak. küçük ve büyük devirli plak. kaset 
ve CD'Ierle devam eden sesli müzik ya
yımcılığının Türkiye'deki merkezinin de 
İstanbul olduğunu belirtmek gerekir. 

Son devirde bazı azınlık müzisyenleri
nin icra ve beste konusunda önemli isim
ler arasında yer aldığı görülmektedir. 
Bunların içinde TanbCırl İsak'ın öğrencisi 
Oskiyam ile Hamamizade İsmail ve Del
laizade İsmail Efendi'nin öğrencisi Ni
kogos Ağa (Taşciyan) . İzmirli Santo Çikiar. 
İ sak el-Gazi. İstanbullu Moşe Kordaba ve 
Haham Nesim Sivilya özellikle kaydedil
melidir. 
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III. KÜLTÜR ve EDEBiYAT 

İstanbul Kütüphaneleri. 14S3'te İstan
bul'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti bir 
cihan devletine dönüşmeye başlamıştır. 
Fatih Sultan Mehmed. bu devletin idari 
merkezi yaptığı İstanbul'u aynı zamanda 
bir kültür merkezi haline getirmek iste
diğinden fetihten kısa bir süre sonra 
şehri yeniden inşa faaliyetine girişmişti. 
Türkçe kaleme alınan o döneme ait bir 
vakıfnarnede bu imar faaliyetinin "büyük 
cihad" olarak adiandıniması şehre veri
len önemi göstermektedir. İstanbul'da 
i-lk kültür müesseselerinin temeli de bu 
dönemde atılmıştır. önce Pantokrator 
Manastırı'nın üst katındaki papaz odala
rında bir medrese kurulmuş (ZeyrekMed
resesi) ve müderrisliğine SO akçe yevmi
ye ile Molla Zeyrek getirilmiştir. Ardından 
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Ayasofya'da öğretime başlanmış ve Se
maniye medreseleri kuruluncaya kadar 
şehirde öğretim kiliselerden çevrilen cami 
ve medreselerde sürdürülmüştür. Fetih
ten sonra ilk yapılan binalardan biri olan 
Beyazıt'taki Eski Saray aynı zamanda şe
hirdeki ilk kütüphaneyi de barındırıyordu . 

Nitekim Fatih Sultan Mehmed'in daha 
önce Manisa'dan Edirne sarayına götür
düğü kitapların Eski Saray'ın tamamlan
masıyla birlikte buraya nakledildiği bilin
mektedir. 

Araştırmacılar, İstanbul'da kurulan ilk 
vakıf kütüphanesi konusunda değişik 
görüşlere sahiptir. Süheyl Ünver bunun 
Mahmud Paşa Medresesi'nde kurulduğu
nu ileri sürerken Selim Nüzhet Gerçek, 
Eyüp Külliyesi'ndeki kütüphanenin (863/ 
1459) daha eski olduğu görüşünü savu
nur. Mahmud Paşa Külliyesi'nin yapım ta
rihi göz önüne alınırsa Süheyl Ünver'in fik
rini kabul etmeye imkan olmadığı görü
lür. Selim Nüzhet Gerçek'in görüşünü is
pat için ileri sürdüğü delil ise çok zayıftır. 
Fakat başka bir v;:ıkıf kaydı dolayısıyla 
Eyüp Külliyesi'ndeki kütüphanenin Mah
mud Paşa Medresesi Kütüphanesi'nden 
daha ewel kurulmuş olduğu anlaşılmak
tadır. Bu külliyeye ait 990 (1582) tarihin
de istinsah edilmiş Arapça vakfiyede ön
ce medreseye konulan kitapları muhafa
za edecek bir kişinin tayin edildiği, ardın
dan hafız-ı kütübe günlük bir dirhem üc
ret verileceği ifade edilmektedir (Şer'iy
ye Sicilieri Arşivi. Evkaf-ı Hümayun Mü
fettişliği, nr. 46, s. 83, 84). Süheyl Ünver, 
bu vakfiyenin külliyenin kuruluşundan bir 
asır sonrasına ait olduğunu söyleyip delil 
olarak kullanılamayacağını ileri sürerse 
de külliyenin tesisinden otuz yıl sonra ha
zırlanan 893-895 ( 1488-1490) yıllarına ait 
Eyüp Vakfı muhasebe bilançosunda, Fa
kih adlı bir kişinin camide hafız-ı kütüb 
olup günlük 1 akçe ücret aldığı bildirildiği 
dikkate alındığında bu itirazın geçersiz 
olduğu görülür. 
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