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Iii MmıiTriN SERiN 

Z. MiisikL Osmanlı döneminde mOsiki 
gerek saray gerekse halk mOsikişinasları
nın dini, askeri, folklorik ve klasik türlerde 
vücuda getirdiği, toplumun her kesimin
de rağbet gören bir sanat olmuş. özellikle 
padişahların ve üst kademe yöneticileri
nin destek ve himayesinde varlığını devam 
ettirmiştir. Ancak mOsikinin devletin siya
si ve iktisadi alanda ilerlemesine paralel 
biçimde geliştiğini söylemek mümkün de
ğildir. Hatta aksine, devlette bir durağan
laşmanın başladığı XVIII. yüzyıl ve çözül
me sürecine girildiği XIX. yüzyılda önemli 
mOsikişinasların yetiştiği görülmektedir. 

Osmanlı dönemindeki mOsikinin temel
leri, hazırlık devresi olarak da değerlendi
rilmesi mümkün olan Osmanlı öncesi dö
nemde atılmıştır. Orta Asya Türkleri ara
sında şaman, kam, bahşı ve ozan adı veri
len, şairliğin yanı sıra sihirbazlık, hekim
lik ve mOsikişinaslık gibi birçok vasfı bu
lunan kişilerin halk üzerinde büyük etkisi 
vardı. Ayrıca bunların kopuz eşliğinde söy
lediği nağmeler Türk mOsikisinin en es
ki şekli kabul edilir. İslami dönemde naza
ri mOsiki edvar kitaplarıyla izah edilmiştir. 
Dönemin başlarında Farabl. İbn Sina, da
ha sonra Safiyyüddin ei-Urmevi, Kutbüd
din-i Şirazi ve Abdülkadir-i Meragi gibi mO
siki nazariyatçılarının attıkları temeller ge-
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lecekteki mOsiki çalışmalarına zemin ha
zırlamıştır. Bu nazariyatçılar, ses sistemiy
le ilgili çalışmalarında çeşitli ses dizileri
nin çoğunlukla bir oktavı aşmadığını, di
zinin birinci ve sonuncu seslerinin aynı ol
duğunu tesbit ederek bir çizgi üzerinde 
şekillendirdikleri bir dizide ilk ses ile son 
sesi aynı noktada birleştirip bir daire şek
linde göstermişlerdir ve bu şekil usullerin 
anlatımında da kullanılmıştır. Böylece mil
sikinin temel unsurlarından ses ve usule 
"edvar" ( tekili devr "dönme") adı verilmiş, 
mOsiki nazariyatma dair eseriere de "Kita
bü'I-Edvar" denilmiştir. XIII. yüzyılda fizik 
alimi Safiyyüddin ei-Urmevi'nin ortaya koy
duğu ses sistemi çok geniş bir coğrafyada 
benimsenmiş, onun Nasirüddin-i TOsi'nin 
tavsiyesiyle genç yaşta yazdığı Kitabü'l
Edvar ii ma'rifeti'n-nagam ve'l-evtar 
adlı eseri Türk mOsikisi ses ve dizileriyle 
ilgili yazılı kaynakların ilk sıralarında yer 
almış. sonraki yıllarda yapılan çalışmalar
da bu kitapta açıklanan sistem esas alın
mıştır. 

XV. yüzyılda Il. Murad, Fatih Sultan Meh
med ve ll. Bayezid sanatkarları ve özellik
le mOsikişinasları teşvik ve himaye ederek 
bu alandaki gelişmelere büyük katkıda 
bulunmuşlardır. Enderun Mektebi'ndeki 
derslere şiir, inşa ve mOsikiyi ilave eden Il. 
Murad zamanında Edirne Sarayı'nda ta
sawuf, ilim, sanat ve bilhassa mOsiki ve 
edebiyat konusunda meclisierin tertiplen
diği, sarayda bir sazende takımının bu
lunduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Kır
şehirli Nizameddin b. Yusuf'un Risale-i 
Musi.l:ffsi, saray mOsikişinaslarından Hızır 
b. Abdullah'ın 1441 'de ll. Murad'ın teşvi
kiyle yazdığı Kitabü'l-Edvar'ı, Abdülka
dir-i Meragi'nin bir nüshasını Il. Murad'a 
ithaf ettiği Ma]fiişıdü'l-ell_ıdn'ı, Bedr-i Dil-
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şad'ın yine ll. Murad'a sunulan manzum 
Muradndme'sinin bir bölümü, j osmanlı 
başşehrine geldiğinde saraya alınan, Ab
dülkadir-i Meragi'nin küçük oğlu Abdüla
ziz Çelebi'nin Fatih Sultan Mehmed'e ithaf 
ettiği Farsça Ne]fiivetü'l-edvdr'ı, Ahme
doğlu Şükrullah Çelebi'nin ll. Murad'a sun
duğu Terceme-i Kitab-ı Edvar'ı, Fethul
lah eş-Şirvani'nin Fatih' e sunduğu Risale 
ii 'ilmi'l-musi]fi'si (Mecelle fı'l-musfki), 
yüzyılın sonlarında Ladikli Mehmed Çele
bi'nin Il. Bayezid'e ithaf ettiği Zeynü'l-el
han ii ilmi't-te'lif ve'l-evzan ve er-Risa
letü'l-fethiyye'si, Kadızade Tirevi'nin Ri
sale fi'l-musiki'si, Il. Bayezid zamanında 
yaşadığı anlaşılan Seydi'nin Matla'ı mOsi
ki nazariyatma dair bu dönemde yapılan 
önemli çalışmalardır. Fethin ardından İran, 
Azerbaycan, Maveraünnehir ve Anadolu'
dan İstanbul'a gelen pek çok mOsikişinas 
şehrin bir kültür ve sanat merkezine dö
nüşmesine katkıda bulunmuştur. Anado
lu Türkleri arasında mOsikinin yayılmasın
da XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
tarikatların ve özellikle Mevlevi tekkeleri
nin önemli rolü olmuştur. Ayrıca XV. yüzyı
lın ünlü mutasawıflarından Hacı Bayram-ı 
Veli, Eşrefoğlu Rumi, Abdürrahim Tirsi ve 
Şeyh Vefa'nın dini eserleriyle tanındıkları 
kaynaklarda zikredilir. 

XV. yüzyılın sonlarında saray mOsikişi
naslarından, Abdülkadir-i Meragi'nin taru
nu Mahmud Çelebi'nin Il. Bayezid'e ithaf 
ettiği Ma]fiişıdü'l-edvdr'ı mOsiki nazari
yesi üzerine yapılan ciddi çalışmaların ürü
nüdür. Il. Bayezid'in oğullarından Amasya 
Valisi Ahmed'in sarayında mOsiki toplulu
ğu bulundurması, kardeşi Şehzade Kor
kut'un besteleri yanında bir mOsiki aleti 
icat edecek derecede mOsikiye vakıf olma
sı bu devirde devlet ricalinin mOsikiye ver-



diği önemin göstergesidir. Il. Bayezid'in 
Edirne'de yaptırdığı külliyenin darüşşifasın

da akıl hastalarının mOsikiyle tedavi edil
diği bilinmektedir. 

Yavuz Sultan Selim'in İran seferi dönü
şü Tebriz'den getirerek Enderun'a aldığı 
nayl Şeyh Murad ve imamkulu, kanuni 
Şeyh Murad, dairezen Maksud gibi sanat
çılar faaliyetlerini Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde de sürdürdüler. Şair Katibi, Se
rezli Makami ve Niyazi, Yavuz Sultan Se
lim'in nedimlerinden Hasan Can Çelebi ile 
dönemin önemli saz eserleri bestekarları 
Netiri Behram Ağa, Emir-i Hac ile Kul Ah
med, Abdülkadir-i Meragl'ye nisbetle "ha
ce-i sani" denilen Hace Abdülali Efendi, 
saray musikişinaslarından Ni'metullah Çen
gi ve Neyzen Usta Hasan, Kanuni Sultan 
Süleyman ile IV. Murad arasındaki sekiz 
padişah devrini yaşayan Tokatlı Derviş ömer 
Efendi (Gülşenl) bu dönemin önemli ha
nende ve bestekarlarıdır. Üsküplü Niyazi, 
zakirbaşı Süngercizade Recayl, Trabzonlu 
Tab "i Mehmed Efendi ve Hatip Sinaneddin 
Yusuf da XVI. yüzyılda özellikle dini eser
lerle şöhret kazanan musikişinaslardandır. 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
başlayan isyanlar, sadrazam değişiklikleri 
ve iç huzursuzluklar sebebiyle sarayın dü
zeninin sarsılması, XVI. yüzyılın sonların

dan itibaren devam eden İran, Avusturya 
savaşlarının uzaması ülkede yarım asrı 
aşan bir durgunluğun yaşanmasına yol 
açtı ve bu durum IV. Murad döneminin or
talarına kadar devam etti. XVII. yüzyılın 
sonlarından itibaren mOsiki nazariyatma 
dair eserlerin yazımında bir azalmanın baş
ladığı, beste ve icraya yönelik çalışmaların 
ise hız kazandığı görülmektedir. istan
bul'un bir kültür ve sanat merkezi haline 
gelmesinin ardından XVI ve XVII. yüzyıllar
da Anadolu ve Rumeli'den birçok mOsiki 
meraklısı şehre gelerek buradaki sanat
karlardan istifade etme imkanı buldu. Bu 
arada başta Bursa olmak üzere Edirne, 
Diyarbekir, Konya gibi şehirlerde geniş bir 
mOsiki faaliyetinin cereyan ettiği, ayrıca 

Kahire , Kırım , Bağdat, Halep, Şam gibi 
merkezlerde birçok musikişinasın yetişti
ği belirtilmektedir. Bu yayılmanın önemli 
unsurlardan biri de tarikatlardır. Tarikat 
şeyhleri , yetiştirdikleri halifelerini İslam aıe
minin çeşitli bölgelerine göndererek ora
larda aynı zamanda birer mOsiki ocağı iş
levini gören pek çok tekkenin açılmasını 
sağladılar. Bu süreç, bilhassa XVII. yüzyıl
da Osmanlı coğrafyasından yüzlerce tek
kenin açılması suretiyle devam etti, tek
kelerin çoğalması mOsiki faaliyetlerini de 
hızlandırdı. Bu dönemden itibaren eser-

!erin güftelerinde de bir farklılık göze çarp
maktadır. XVII. yüzyıla kadar bestelenen 
eserlerde büyük ölçüde Arapça ve Fars
ça'nın hakimiyeti gözlenmekteyken XVII. 
yüzyılın başlarından itibaren eski repertu
var terkedilerek yeni bestelen en eserlerde 
Türkçe güfteler kullanılmaya başlanmıştır. 

IV. Murad ve IV. Mehmed dönemleri, bu 
padişahların musikişinasları himaye edici 
tavırları sebebiyle Il. Murad'dan sonra Os
manlı mOsikisinin ikinci parlak dönemi ola
rak nitelendirilebilir. Klasik üslubun oluşa
rak ilk olgun ürünlerinin verildiği bu de
virde gelişen dini mOsikide önemli eser
ler verilmeye başlanmıştır. Dini ve din dışı 
formlarda pek çok eser besteteyerek kla
sik Türk mOsikisinin şekillenmesine bü
yük katkıda bulunan Hil.fız Post XVII. yüz
yılın en önemli simalarından biridir. Halve
tiyye şeyhleri Bezcizade Mehmed Muhyid
din ve Koğacızil.de Mehmed Efendi ile gü
nümüze ulaşan na't, temcid, mersiye ve 
saıaıarıyla cami mOsikisinde önemli bir çı
ğır açan Zakiri Hasan Efendi, hünkar ima
mı ve Rumeli kazaskeri imam Yusuf Efen
di yüzyılın ilk yarısında dini eserleri, Hil.fız 

Kumral ve Sütçüzade İsa Efendi dini ve 
din dışı eserleriyle tanınmış bestekarlar
dandır. Yine bu yüzyılın ilk yarısında Es
ved Derviş Ali, Yakubzade Mehmed Efen-
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di, Muhzirzade Salih Çelebi ve Derviş Sa
dayi ile Süleyman Çelebi'nin M evlid'ine 
yaptığı besteyle tanınan Sekban, Bursa'
da şöhret kazanan sanatkarlar arasında 
yer alır. Celvetiyye tarikatının piri Aziz Mah
mud Hüdayi mOsikiyle de meşgul olmuş ve 
dini bestelerinden bazıları günümüze ulaş
mıştır. 

Kendisi de bestekar olan IV. Murad, ney 
ve çeng üstadı Mevlevi Yusuf Dede Efendi 
ile saz eserleri bestekarı TanbOri Benli Ha
san Ağa, Ama Kadri Efendi, Hafız Post'un 
hacası Kasımpaşalı Koca Osman Efendi 
gibi mQsikişinaslara sarayını açmış, başta 

Şeştari Murad Ağa olmak üzere birçok de
ğerli mOsikişinasi Bağdat ve Revan sefer
leri dönüşü İstanbul'a getirmiştir. Hanen
de ve neyzen Ama İbrahim Çelebi, baş
hanende Gevrekzade Mustafa Ağa , Üs
küdarlı Yahya Çelebi, na'than Küçük İmam 
Mehmed Efendi, hanende Galatalı Vehbi 
Osman Efendi, Na'ne Ahmed Çelebi ile Şi
ve Ahmed Çelebi, Hafız Kömür Efendi, 
Taşçızade Receb Çelebi, IV. Mehmed dev
rinin önemli sanatkarlarıdır. Dini mOsiki 
sahasındaki eserleriyle tanınan Celveti şey
hi Divitçizade Mehmed Talib Efendi ve Hal
vet! şeyhleri Nefesarnbarı Osman Efendi 
ile Mehmed Nazmi Efendi yüzyılın ikinci 
yarısında İstanbul'da, Kuçek Mustafa De-

sevdi'nin Matla' adli mOsiki naza riyat ı eserinden iki sayfa (TSMK, nı . Ahmed, nr. 3459, vr. 11'-12') 
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de ile İmam İbrahim Efendi de Edirne'de 
şöhret kazanan musikişinaslardandır. Ku
çek Mustafa Dede'nin bayati Mevlevi ayi
ni bestekarı bilinen en eski ayindir. İmam 
İbrahim Efendi ise N. Murad ile ll. Ahmed 
arasındaki beş padişah devrinde yaşamış, 
IV. Mehmed'in yirmi üç yıl imamlığını yap
mıştır. Aynı zamanda birer hattat olan Se
petçizade Mehmed Efendi ile Hocazade 
Mehmed Enveri, ayrıca Kefeli Derviş Abdi, 
Havyarzade Hüseyin Efendi, Tabiizade Ali 
Akli Efendi, Aheni Mehmed Çelebi, Şeyh 
Mehmed Zalfı Efendi devrio son musikişi
naslarındandır. Bu dönemde Leh mühte
disi santuri, bestekar Ali Ufki Bey kaleme 
aldığı Mecmua-i Sdz ü Söz adlı eseriyle 
Osmanlı dönemi musiki repertuvarına ilk 
önemli kaynağını kazandırmıştır. Kitapta 
XVI-XVII. yüzyıllara ait 544 peşrev, sernaL 
murabba, türkü, şarkı, varsağı, ilahi vb. 
zamanın Batı notasıyla kaydedilmiştir. 

XVlll. yüzyıl, musikide ve özellikle bes
tekarlık alanında bir değişim ve ilerleme
nin kaydedildiği dönem olmuştur. Bu dö
nemde musikinin yüzyıl boyunca kemal 
devrini yaşadığı söylenebilir. lll. Ahmed'in 
saltanatının ikinci yarısında Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa'nın sadrazam oluşuy
la başlayan Lale Devri'nde onu takip eden 
I. Mahmud ile I. Abdülhamid dönemlerin
de musiki diğer sanat dallarından daha 
fazla himaye görmüş, bu ilgi lll. Selim za-

Kantemiroğlu'nun Kitfibü ilmi'l-mCısiki (ata vechi'l-hu
ril{iJ.t) adlı eserinden bir sayfa (İÜ Türkiyat Araştırmalan Ens

titüsü, Y. 2768, s. 33) 
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manında devam etmiştir. Bu dönem mu
sikisinin en önemli özelliklerinden biri bes
tekarların klasik tarz, tekke tarzı, aşık tar
ZI gibi farklılıkları gözetmeksizin her alan
da eser bestelemeleri olmuştur. Mustafa 
ltrl Efendi. Tosunzade Abdullah Efendi, 
Kenzi Hasan Efendi, Vardakosta Ahmed 
Ağa gibi sanatkarlar hem cami hem tek
ke hem klasik musiki alanında beste yap
mışlardır. Dini eserleriyle şöhret bulan Der
viş Himmet, Himmetzade Derviş Abdi, Sa
haf Hafız gibi musikişinaslar da devrio şair
bestekarlarındandır. Bu yüzyılda bestele
neo dini eserlerde özellikle Yunus Emre, 
Abdülahad Nuri, Şemseddin Sivasl, Meh
med Nazmi, lsa Mahvi, Aziz Mahmud Hü
dayl, Eşrefoğlu Rumi gibi mutasavvıfların 
şiirleri tercih edilmiş, ll. Mustafa ve lll. Ah
med'in şiirlerine de çeşitli besteler yapıl
mıştır. Ayrıca Nayl Osman Dede ve Kante
miroğlu (Dimitrie Cantemir) gibi devrio mu
sikişinasları icracılık ve bestekarlığın yanı 
sıra musiki nazariyatı sahasında da eser 
vermiştir. Şairliği ve diğer çalışmalarıyla 
tanınan bestekar Şeyhülislam Eblıishak
zade Mehmed Esad Efendi, Osmanlı dö
neminde yetişen musikişinasların biyogra
filerini içeren yegane eser olan Atrabü'l
dsdr'ı bu dönemde kaleme almıştır. Bu 
devirde Osmanlı sarayının dışında faaliyet 
gösteren musikişinasların büyük çoğunlu
ğunun tekke ve cami çevresinde yetiştiği 
görülmektedir. Bunlar ya bir tekke men
subu ya da imam, müezzin, hatip, hafız 
gibi camide görevli kişilerdi. Mesela İstan
bul'da kuruluşundan itibaren bir musiki 
merkezi işlevini devam ettiren Galata Mev
levlhanesi'nin yanı sıra dönemin sonuna 
doğru Yenikapı MevleviMnesi de önem ka
zanmaya başlamıştır. 

Bu dönemin en büyük musikişinası Bu
hlırlzade Mustafa ltrl Efendi'dir. Mevlevi 
çevrelerinde yetişen ltrl bestelediği tek
bir ve salat-ı ümmiyye ile şöhret bulmuş, 
rast na'tı, nevakarı, segah Mevlevi ayininin 
yanı sıra dini ve din dışı sahada pek çok 
eser bestelemiştir. Aynı zamanda hanen
de olan ltri'yi dini musikinin en büyük bes
tekarı kabul edilen Gülşeni şeyhi Derviş Ali 
Şlrugani takip eder. Ali Şlrugani'nin na't, 
durak, tevşih, ilahi, şuğul gibi formlarda 
bestelediği eserlerden çok azı günümüze 
ulaşmıştır. Halvetl şeyhleri Çalak Ahmed 
Efendi ile oğlu Çalakzade Mustafa Efendi, 
Halveti-Sünbüli şeyhi Manisalı Kenzi Ha
san Efendi, Tosunzade Abdullah Efendi, 
Enfi Hasan Ağa, Na'than Yusuf olarak ta
nınan Niznam Yusuf Çelebi İstanbul'da, 
Celveti İsmail Hakkı Bursevi ile Eşrefzade 

Levnl'nin Surname'sinde 1720 sen liklerinde sazendelerin 
gösterisini tasvir eden minyatür (fSMK, lll. Atımed, nr. 3593, 
vr. 115h) 

İzzeddin Efendi Bursa'da yetişmiş, döne
min ilk yarısında dini ve din dışı sahada 
eser vermiş musikişinaslardandır. 

Bunların yanında dini musikinin en bü
yük bestekarlarından ney virtüozu, Gala
ta Mevlevihanesi şeyhlerinden N ayi Osman 
Dede bu devirde yetişmiştir. Kendi yazıp 
bestelediği. Türk musikisinin en uzun ese
ri olan Mi'raciyye dışında dört Mevlevi ayi
ni, tevşih ve ilahilerle peşrev ve saz sema
ileri besteleyerek dini ve din dışı musiki 
repertuvarına katkıda bulunan Osman De
de ayrıca bir çeşit harf yazısı geliştirmiş, 
musiki nazariyatma dair Rabt-ı Ta'birdt-ı 
Mus~i adlı Z76 beyitlik Farsça eserini dö
nemin padişahına sunmuştur. Bu yüzyıl
da yapılan önemli musiki nazariyatı çalış
malarından ikincisi Osmanlı Devleti'nin Bağ
dan (Moldavya) prensi Kantemiroğlu tara
fından kaleme alınmıştır. ll. Ahmed'in En
derun Mektebi'ne alıp yetiştirdiği tanburi 
ve saz eserleri bestekarı Kantemiroğlu, pa
dişaha ithaf ettiği Kitdbü İlmi'l-musiki 
ald vechi'l-hurUfdt (Kantemiroğlu Edva
rı) adlı Türkçe eserinde nazari musiki bil
gilerinin yanı sıra alfabetik olarak sıralan
mış çoğu peşrev 3SO'yi aşkın saz eserinin 
notasını, geliştirdiği nota sistemiyle tesbit 
etmiştir. Nayi bestekar Mustafa Kevseri 
Efendi de Kantemiroğlu'nun nota sistemi
ni kullanarak hazırladığı Kevseri Mecmu-



ası'nda geniş bir saz eserleri derlernesi 
yaparak dönemin repertuvarı için değerli 
bir kaynak oluşturmuştur. 

Yine bu dönemde Enderun Mektebi'nde 
yetişen şair-bestekar ve hanendeler ara
sında Tanburi Kadızade Mustafa Çavuş, 
Nazim ile Tab'i Mustafa Efendi'nin ayrı bir 
yeri vardır. Mustafa Çavuş, güftelerinin 
çoğu kendisine ait büyük formda eserler 
bestelemesine rağmen daha çok şarkıla
rıyla tanınmıştır. Nazim özellikle yazdığı 
na'tlar ve klasik formdaki eserleri, Tab'i 
Mustafa Efendi kendine özgü üslübuyla 
bestelediği nakış, beste ve şarkılarıyla bi
linmektedir. Ayrıca Lale Devri'nin en büyük 
bestekarı kabul edilen Ebubekir Ağa, Ha
fız Rifat Süleyman Efendi, Halifezade Ta
hir Efendi, bilhassa dini eserleriyle tanı
nan ve "Buhurizade-i Sani" diye şöhret bu
lan Abdülkerim Efendi ile Sursalı Ama Sa
dık Efendi, nazariyat ve bestekarlık alanın
daki çalışmaları, özellikle mehterhane peş
revleriyle bilinen, Tefhimü'l-makiimat ii 
tevlidi'n-nagamat adlı edvar kitabının 
yazarı Kemani Hızır Ağa da bu dönemin 
önemli musikişinaslarıdır. Devrin son mu
siki üstatları arasında terkip ettiği on dört 
makam, dini ve din dışı sahada aralarında 
Mevlevi ayini de bulunan pek çok eserin 
bestekarı şair padişah lll. Selim. Şeyda 
Hafız Abdürrahim Dede, Yenikapı Mevle
vihanesi şeyhlerinden Ali Nutkl Dede, Kü
çük Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa. Abdül
halim Ağa ve Hacı Sildullah Ağa'nın ayrı 
bir yeri vardır. Osmanlı dönemi musiki fa
aliyetlerine pek çok gayri müslim musiki
şinas bestekar, icracı, nazariyatçı olarak 
katkıda bulunmuştur. xvııı. yüzyıl bu mu
sikişinasların ağırlığının iyice hissedildiği bir 
dönem olmuştur. Fener Rum Ortodoks Pat
rikanesi'nde hanende olduğu söylenen Za
harya, geleneksel tambur üslübunun en 
eski temsilcisi kabul edilen Tanburi İzak, 
Boncukçu, Haham Musi, Kemani Ama Cor
ci, İ lya, Petraki, Şivelioğlu Yorgaki bu mu
sikişinaslardan birkaçıdır. 

Osmanlı dönemi musikisinin önemli bir 
devresini oluşturan ll l. Selim ekolü, sade
ce bu hükümdarın saltanat yıllarından iba
ret kalmayıp onun vefatından sonra da 
birtakım değişikliklerin zeminini hazırla
mıştır. lll. Selim'in çevresinde şekillenen 
bu sanat anlayışı Küçük Mehmed Ağa, 
Nurnan Ağa, Hamamizade İsmail Dede, 
Zeki Mehmed Ağa, Şakir Ağa ile genişle
meye başlamıştır. XVlll. yüzyılda bilhassa 
Mustafa ltri Efendi'den sonra Türk musi
kisine yerleşmeye başlayan klasik üslup 
Tab'i Mustafa Efendi, Ebubekir Ağa, Hacı 

Sildullah Ağa ve Küçük Mehmed Ağa ile 
zirveye ulaşmış, XIX. yüzyılda ll l. Selim'le 
başlayıp ll. Mahmud'un tamamladığı or
tamda İsmail Dede, Şakir Ağa, Zeki Meh
med Ağa, Deliaizade İsmail, Kazasker Mus
tafa İzzet. Tanburi Büyük Osman Bey, Yu
suf Paşa ve Zekai Dede gibi musikişinas
larla son örneklerini vererek yerini Hacı 
Arif Bey ve Şevki Bey'le yeni bir üslupla iş
lenen şarkı formuna bırakmıştır. Eski zev
kin yeni zevkle kaynaştırılması çalışmaları 
olarak nitelendirilebilecek bu tarz sonra
ları Sermüezzin Rifat Bey, Hacı Faik Bey, 
Nikogos Ağa, Rahmi Bey ve diğer şarkı bes
tekarlarının eserleriyle yaygıntaşarak Türk 
musikisinin en çok kullanılan beste şekli ol
muştur. Bu yeni dönemden sonra kar, mu
rabba, semai gibi büyük formlara ve bü
yük usullere artık daha az rastlanılacaktır. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında dini ve din dı
şı sahalarda pek çok eserin meydana ge
tirilmesinde lll. Selim ve şair-bestekar Il. 
Mahmud'un hanende, sazende, imam, 
müezzin ve bestekarları himayesinin bü
yük tesiri olmuştur. Ancak Avrupa müzi
ğini ve özellikle İtalyan müziğini çok seven, 
opera ve operet çalışmalarını destekleyen 
Sultan Abdülmecid Batı müziğini tercih 
ederek bu tarz çalışmaları desteklemiştir. 
Abdülaziz'in opera, operet ve orkestra ça
lışmalarına son vererek musiki fasıl heye
tini güçlendirmesi sarayda musikideki Ba
tı'ya yöneliş eğilimini önleyememiş, Türk 
musikisinden hoşlanmadığını sık sık tek
rarlayan Il. Abdülhamid döneminde Batı 
müziği, çeşitli türleriyle sanat hayatına yön 
vermeye başlamıştır. Bu dönem çalışma-
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larının, Cumhuriyet dönemi müzik anlayı

şının ilk tohumları olduğu bilinmektedir. 

Yeniçerilikle birlikte Osmanlı dönemin
de gelişip ciddi bir musiki kurumu hüviye
tini alan Mehterhane XIX. yüzyılın ilk çey
reğinde, ortadan kaldırılarak yerine Mu
zıka-i Hümayun kurulmuştur. Banda, or
kestra, fasıl takımı ve müezzinan kısımla
rının yanı sıra opera, operet ve tiyatro gibi 
şubeleri de bulunan Muzıka-i Hümayun'un 
fasıl takımı ile müezzin ve sermüezzin
lerden oluşan Türk musikisi bölümü sonra
ları, klasik faslı devam ettiren "fasl- ı atik" 
ve genellikle arınonize şarkılar ve fantezi 
eserler icra eden "fasl-ı cedid" olmak üzere 
ikiye ayrılarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Bu dönemde dini musikide bilhassa lll. 
Selim zamanında cami na'tlarının ve ca
milerde okunınaya mahsus ramazan ila
hilerinin bestelendiği görülmektedir. XIX. 
yüzyılda tekkelerde çoğunlukla daha ön
ce yapılmış bestelerin okunduğu, yüksek 
seviyede musikişinasların eserlerinin ya
nında bazı basit eserlerin de bestelendiği 
görülmektedir. Dini musikinin şaheserleri 
olarak nitelendirilen mi'raciyye, mevlid, du
rak, mersiye ve tevşihlere rağbetin giderek 
azatıp bunların yerine öğrenilmesi kolay 
eserlerin yayılmaya başlaması bu dönem
de musiki zevkinde bir düşüş yaşandığı
nı göstermektedir. Hamamizade İsmail 
Dede'nin, "Artık bu oyunun tadı kaçtı" 
şeklindeki serzenişi bu gerçeğin bir ifa
desidir. Besteli mevlidin ve mi'raciyyenin 
neva bahrinin unutulmakta olduğunu gö
rerek bu eserleri kendisinden meşkedecek 
insanlar arayan Mutafzade Ahmed Efendi 
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endişesinde haklı çıkmış. bu eserler XX. 
yüzyılın ilk yıllarına ulaşamadan unutul
muştur. Buna rağmen pek çok sanatka
rın tekke mOsikisinde verdiği seviyeli ör
nekler günümüze kadar gelmiştir. 

Mevlevi mOsikisi bu devirde büyük iler
leme kaydetmiş, en seçkin örnekleri yine 
bu yüzyılda verilmiştir. XIX. yüzyıla kadar 
toplam on altı Mevlevi ayini tesbit edildi
ği halde sadece bu yüzyılda kırk beş ayin 
bestelenmiş, ancak bunların bir kısmı za
manımıza ulaşmamıştır. Elde bulunanlar 
ses örgüsü ve melodi yapısı bakımından 

incelendiğinde bu dönemde yüksek mü
siki seviyesine erişildiği görülür. III. Selim, 
Hamamizade İsmail Dede, Nakşi Musta
fa Dede, Abdülbaki Nasır Dede, Abctürra
him Künhi Dede, Hacı Faik Bey, Eyüplü 
Hüseyin Dede, Zekai Dede, Sermüezzin 
Rifat Bey, Ahmed Hüsameddin Dede, Meh
med Celaleddin Dede, Hüseyin Fahreddin 
Dede ve Bolahenk Nuri Bey'in bestelediği 
ayinler birer şaheser olarak nitelendiril
mektedir. 

Yenikapı Mevlevihanesi şeyhlerinden Ab
dülbaki Nasır Dede ile Hamparsum Limon
ciyan, lll. Selim'in emriyle birer nota sis
temi geliştirmişlerdir. Abdülbaki Dede, lll. 
Selim' e ithaf ettiği Tedkik u Tahkik ad
lı nazariyat eserinin yanı sıra ebced nota
sını gününe uyariayıp meydana getirdiği 
yeni sistemle III. Selim ve Vardakosta Ah
med Ağa'nın ayin ve saz eserlerini yazarak 
Tahririyye adlı kitabında toplamış. ancak 
bu sistem beklenen ilgiyi görmemiştir. 
Hamparsum'un sistemi ise geniş ölçüde 
benimsenerek Batı notası yerieşineeye ka
dar XIX. yüzyıl boyunca kullanılmıştır. Bu 
yüzyılın ortalarına kadar el yazması halin
de kalmış olan mOsiki nazariyatı eserleri
nin etkileri de sınırlı olmuştur. 18S2'de 
Haşim Bey'in Abdülbaki Nasır Dede'nin 
Tedkik u Tahkik'inden faydalanarak yaz
dığı Mecmua-i Kô.rhô. Nakşhô. ve Şar
kiyyô.t adlı kitabının (1280'de Haşim Bey 
Mecmuası adıyla yeniden basılmıştır) ma
kamların alafrangadaki karşılıklarını ver
mesi Batı etkisinin bir göstergesi olabilir. 

Yüzyılın son çeyreğine doğru ( 1873) o za
mana kadar çeşitli müzik yazılarıyla def
terlere kaydeclilen eserler diziler halinde 
yayımlanmaya başlandı. İlk nota yayımcı
sı olarak kabul edilen Notacı Hacı Emin 
Efendi, Batı notası ile neşrettiği eserlerin 
bir kısmını Servet-i Fünun ve Ma'ICı
mô.t dergilerinin eki olarak çıkarmıştır. No
ta yayımcılığı XX. yüzyılın başlarında ve 
özellikle ll. Meşrutiyet'ten sonra hızla ge
lişmiş, İstanbul'da Şamlı Selim nota ya
yımcılığı konusunda ilk büyük yayınevini 
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kurmuştur. Daha sonra kardeşleri Tevfik 
ve İskender ile İsmail Hakkı Bey, Üdi Apet 
Mısırlıyan, Üdi Arşak Çömlekçiyan, Onnik 
Zaduryan ve Fahri Kopuz'un çalışmalarıy
la devam eden bu faaliyet Cumhuriyet dö
neminde resmi kuruluş, dernek ve şahıs
larca sürdürülmüştür. 

XIX. yüzyılın en meşhur müsikişinası Ha
mamizade İsmail Dede'dir. Yenikapı Mev
levihanesi'nde yetişen, sarayda önce ha
nende, ardından musahib ve sermüezzin
lik görevlerinde bulunan İsmail Dede dini 
ve din dışı hemen her formda eser ver
miş, bestelediği yedi Mevlevi ayiniyle bu 
formun en büyük bestekarı sayılmıştır. Di
ni eserleriyle tanınan Abdülbaki Nasır De
de'nin kardeşi Abdürrahim Künhi Dede ile 
Sünbüli şeyhi Şikarizade Ahmed Efendi ve 
Celvetl şeyhi Abdurrahman Nes'ib Efendi'
nin yanı sıra TanbOri Nurnan Ağa ile oğlu 
Zeki Mehmed Ağa, Şakir Ağa, Üsküdarlı 
Rıza Efendi, Şehlevendim Abdullah Ağa, 
Şahinbeyzade Eyyübi Mehmed Ağa ve 
Basınacı Abdi Efendi dönemin ilk yarısın
da yetişmiş önemli Mnende, sazende ve 
bestekarlardır. Mevlevi Nakşl Mustafa De
de, Neyzen Deli İsmail Dede, Suyolcuzade 
Salih Efendi, TanbOri İsmet Ağa, Suyolcu 
Latif Ağa, Yağlıkçızade Ahmed Ağa, Bey
likçizade Ali Aşki Bey, Medeni Aziz Efendi 
de devrin ikinci yarısında yetişen ünlü mü
sikişinaslardır. Hamamizade İsmail Dede 

Efendi'nin talebelerinden Deliaizade İsmail 
Efendi, Müezzinbaşı Haşim Bey, Mutaf
zade Ahmed Efendi, Hacı Faik Bey ve Ze
kai Dede dini ve din dışı sahadaki eserle
riyle dönemin son klasik bestekarları ara
sında yer alır. Behlül Efendi, Durakçı Na
fiz Bey, Hacı Kirarni Efendi ve Yeniköylü 
Hasan Sırrı Efendi de aynı devrin dini eser 
icracısı ve Mnendelericlir. 

Bu dönemde saz mOsikisi de büyük iler
leme kaydetmiştir. Kozyatağı'ndaki Rifai 
Tekkesi şeyhi Abdülhalim Efendi, Kuyum
cu Oskiyam, TanbOri Büyük Osman Bey 
ve TanbOri Ali Efendi geleneksel tambur 
usulünde ısrar ederken TanbOri Cemi! Bey 
bu üsiQba karşı çıkarak tambur üslübunda 
köklü bir yenilik gerçekleştirmiştiL Ney 
sazında Şeyh Mehmed Said Dede, Veli De
de, Şeyh Halim Dede, Salih Dede Efendi, 
Aziz Dede, Yusuf Paşa ve Hüseyin Fahred
din Dede, kanunda Kanuni Hacı Arif Bey 
ve Ama Nazım, kemençede VasHaki (Vasil), 
lavtada Hristo, Andan ve Civan dönemin 
üstatlarındandır. Gayri müslim müsikişi
nasların katkıları bu yüzyılda da devam 
etmiştir. Yukarıda isimleri zikredilenlerin 
dışında Haham Şernail Mandil, Behar Da
vid, Nikolaki, Yani, Ekmekçi Bağdasar, Bed
ros Çömlekçiyan, Mandoli Artin, Tatyas 
Efendi, Nikogos, Markar, Man ol, Onnik ve 
Asdik ağalar bu dönemin tanınmış müsi
kişinaslarındandır. 

Hamparsum nota defterinde Hamparsum notası örneği (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı~ı, nr. 1637, s. 223-224) 
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XIX. yüzyılın sonlarına doğru Galata Mev
levihanesi şeyhi Mehmed Ataullah Dede, 
Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Mehmed Ce
laleddin Dede ve Bahariye Mevlevihanesi 
şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Türk mO
sikisine ilmi olarak eğilme ihtiyacını his
setmiştir. Türk mOsikisi tarihi, bu mOsiki 
sisteminde yer alan perdeler. aralıklar, 
makamlar ve usuller üzerinde ortak çalış
malar yapan bu mOsikişinasların çalışma
ları yazılı bir metin haline getirilememiş, 

topladıkları bilgiler kendileri tarafından 
Rauf Yekta Bey ve Mehmet Suphi Ezgi'ye 
intikal ettirilmiştir. Sonraki yıllarda arala
rına Hüseyin Sadettin Arel'i de alan Rauf 
Yekta ile Ezgi , nazariyat konusundaki ça
lışmalarını genişleterek makale ve müsta
kil eserler halinde yayımlamışlardır. Bun
lar günümüzdeki Türk mOsikisi ses siste
minin ilk adımlarını oluşturmuştur. 

Mfisiki Eğitim ve Öğretimi. Osmanlı dö
neminde mOsiki eğitim ve öğretimi "meşk" 

adı verilen bir usulle sağlanmaktaydı . MO
siki repertuvarını, icra inceliklerini. usul ve 
makamları üstattan dinleyerek öğrenme, 

tekrarlama ve ezberleme esasına daya
nan meşk usulü, hoca ve talebesinin bir 
likte çalışmaları suretiyle sözlü eserler ve 
saz eserleri repertuvarının yüzyıllar boyu 
nesilden nesile intikalini sağlayan bir yön
tem olarak XIX. yüzyılın ilk çeyreğine ka
dar sürdürülmüş, daha sonra Batı etkisiy
le kurulan konservatuvarlarda da kısmen 
uygulanmıştır. Türk mOsikisinde önemi 
özellikle vurgulanan "tavır" adlı ekolün de
vamını sağlayan bu sistem mOsikişinasla
rın dinleyerek öğrenme kabiliyetlerini geliş
tirmiş, ancak müzik yazısının (nota) kul
lanılmaması yüzünden tamamen hatıza
ya dayalı olan birikimin sonraki kuşaklara 
sağlıklı bir şekilde aktarılması sağlanama
mış. sonuçta pek çok eser unutulmuş. bir 
bölümü de bazı değişikliklerle günümüze 
ulaşabilmiştir. Osmanlı döneminde mOsi
ki eğitimi değişik mekanlarda yapılmıştır. 

Zamanla kurumlaşan bu mekanların baş

lıcaları mevlevihane ve tekkeler, mehter
hane. Enderun, özel meşkhaneler ve mO
siki esnafı lancaları şeklinde sıralanabilir. 

Mevlevihaneler. Mevlevilik, ciddi mOsiki 
eğitimi veren dergahlarıyla mOsikinin ge
lişmesinde önemli bir ocak görevi yap
mış, mevlevihaneler mOsikinin yayılmasın
da önemli roller üstlenmiştir. Başta İstan
bul olmak üzere Osmanlı Devleti'nin çeşit
li merkezlerinde faaliyet gösteren mevle
vihaneler yüzyıllar boyu adeta birer kon
servatuvar gibi çalışmış, bilhassa XVII. yüz
yılın başından itibaren bu fonksiyonlarını 
daha sistemli bir şekilde devam ettirmiş-

lerdir. Mevlevi ayinleri Türk mOsikisinin 
her bakımdan özünü teşkil eden büyük 
formda eserlerdir. Osmanlı döneminde di
ni ve din dışı sahada eser veren mOsikişi
nasların büyük bir kısmının M evievi oldu
ğu ve mevlevihanelerde yetiştiği görül
mektedir. Mevlevl dergahlarında Mevlevl 
mOsikisi yanında dini ve din dışı mOsiki
nin her çeşidi öğretilmekteydi. Özellikle İs
tanbul' daki mevlevlhaneler, sadece Mev
levi mOsikişinaslarının değil diğer tarikat 
müntesiplerinin. hatta hiçbir tarikata bağ
lı olmayan mOsikişinasların bir araya gel
diği önemli sanat merkezleriydi. Burada 
her türlü mOsiki icrası ve meşkinin yanın
da mOsiki konusunda sohbetler edilir, ay
rıca sema meşki de yapılarak semazen ye
tiştirilirdi. Bu arada pek çok gayri müslim 
mOsikişinasın mevlevihanelere devam ede
rek kendilerini yetiştirdiği bilinmektedir. 
Tekkeler de mevlevihaneler gibi fonksiyon 
icra eden birer mOsiki eğitim kurumu ola
rak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Mehterhane . Mehterhane Osmanlı dö
neminde askeri mOsikinin eğitim yeriydi. 
İstanbul başta olmak üzere eyalet ve vila
yet merkezlerinde ve kalelerde mehter ta
kımları mevcuttu. Savaşta ve barışta çe
şitli görevler üstlenen mehterhaneler mO
sikişinasların yetiştiği önemli birer merkez 
durumundaydı. MOsikişinasların bu kurum 
için bestelediği eserler dönemin mOsiki re-
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pertuvarına büyük katkı sağlamıştır (bk. 
MEHTER) . ll. Mahmud devrinde mehterha
nenin kaldırılmasından sonra bu kurumun 
işlevini Muzıka-i Hümayun devam ettir
miştir. 

Enderun Mektebi. Doğrudan doğruya 
padişahın şahsına bağlı olan Enderun Mek
tebi , 1. Murad tarafından kurulmuş, ll. 
Murad, Fatih Sultan Mehmed ve l l. Baye
zid döneminde gelişmiştir. Enderun'a bir 
mOsiki okulu fonksiyonu kazandırılarak 
mOsiki eğitiminin kururnlaşması Fatih dö
neminde gerçekleşmiştir. Çoğunlukla sa
raya yakın çevrelere mensup olup küçük 
yaşta kabiliyetleriyle dikkat çekerek yetiş
tirilmek üzere saraya alınan çocukların 
mOsiki eğitimi için XVII. yüzyıla kadar Top
kapı Sarayı 'nda Enderun'daki Büyük ve Kü
çük Odalar tahsis edilmiş, IV. Murad döne
minde bu faaliyet Seferli Koğuşu'na nakle
dilmiştir. Burada yetenekli olanlar meşkha
neye kaydedilip bir ustanın yanına çırak 
olarak verilirdi. Lalaları mOsikişinas olanlar 
ilk derslerini onlardan aldıktan sonra ders
Iere devam ederek ustalaşır ve saraydaki 
fasl- ı hümayuna katılırdı. Osmanlı döne
minde pek çok ünlü mOsikişinasın Ende
run Mektebi'nden yetiştiği bilinmektedir. 

Özel Meşl<haneler. Osmanlı Devleti'nde 
mOsiki hocalarının evde ders verme ade
tinin saraydaki cariyelerin evlerine derse 
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gönderilen hocatarla başladığı söylenebi
lir. XVII. yüzyıldan sonra kız çocukları, uzun 
süren saz öğrenimleri ve büyük formda 
sözlü eserlerin meşki için hocaların evleri
ne gönderilmeye başlanmıştır. ll. Mahmud 
döneminde Enderun'un itibarını kaybet
mesiyle zayıflayan Türk mOsikisi-saray mü
nasebetlerindeki bu olumsuzluk konakla
ra da yansım ış, neticede saray ve konak
lardaki mCısiki toplantıları yerini evlerdeki 
toplantılara ve son dönemlerde halkın kur
duğu mCısiki cemiyetlerine bırakmıştır. Bu 
tür toplantıların düzenli ve uzun süreli ol
masında ev sahibinin kişiliği önemli rol oy
namıştır. Tanzimanan sonra istanbul'
da konaklarında mOsiki toplantıları tertip 
edenler arasında nota koleksiyoncusu Ye
sarlzade Necib Ahmed Paşa, Edhem Pa
şa, Yanyalı Mustafa Paşa, Mahmud Cela
leddin Paşa, Müşir Şakir Paşa, Ahmed 
Midhat Efendi, Bakırcılar'daki konağında 
düzenlediği mOsiki toplantıları daha son
ra oğlu ibnülemin Mahmud Kemal tara
fından sürdürülen Mehmed Emin Paşa en 
meşhurlarıdır. Ayrıca Enderünl Ali Bey, 
Bolahenk NCıri Bey, Hacı Kirarni Efendi, 
Musullu Hafız Osman Dede Efendi, Leyla 
Saz, Şeyh Müştakzade Edhem Efendi ev
lerinde ve açtıkları meşkhanelerde verdik
leri derslerle dönemin pek çok m asikişi
nasının yetişmesine katkı sağlamıştır. Bu 
özel meşkhanelere XX. yüzyılın başların
dan itibaren istanbul'da hem eğitim hem 
konser amaçlı olarak kurulan bazı cemiyet
ler ilave edilmelidir. Darülmüsiki-i Osma
n!, Darütta'llm-i Müsiki, Darülfeyz-i Müsi
ki, Şark MOsiki Cemiyeti, Gülşen-i MCısiki, 
Terakki-i MOsiki Cemiyeti bunlardan bir
kaçıdır. Aynı dönemlerde Ankara, izmir ve 
Eskişehir'de kurulan mOsiki cemiyetlerini 
sonraları istanbul ve Anadolu'nun çeşitli 
merkezlerinde açılan dernekler takip et
miştir. 

Loncalar. Saray veya tekke gibi herhan
gi bir kuruluşla bağlantısı olmayan hanen
de ve sazendeler esnaf sayılarak diğer es
naf grupları gibi !onca teşkilatlarına bağ
lanmış, burada da üstat-çırak yöntemi de
vam ettirilmiştir. 
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3. Mimari Dönemler. Tarihlendirme ke
sin olmamakla birlikte Osmanlı mimari
si üslQp yönünden dört döneme ayrıla
rak incelenebilir. a) Erken Osmanlı Döne
mi (ı299-ı447). Kuruluş dönemi olarak da 
adlandıran bu devirde çeşitli etkilerle fark
lı denemelerin yapıldığı görülmektedir. Ya
pıların cephelerinde taş, tuğla kullanımı ile, 
hareketli cephelerin varlığı ile bazı eser
lerde renkli sır ve sır altı tekniğinde zen
gin çini kullanımı dikkat çekicidir. Bu dö
nemin mimarları içinde Hacı Ali, Hacı b. 
Musa, Hasan b. Abdullah, Ömer b. ibra
him, Ali b. Hüseyin, ibn Süleyman Ladiki, 
Hacı Alaeddin, EbQ Bekir Dımaşki, Hacı 
ivaz Paşa ve Sinaneddin Ahmed b. EbQ 
Bekir'in adları zikredilebilir. 

b) Klasik Osmanlı Dönemi (ı447-XVII. 
yüzyılın sonu) . Merkezi kubbenin farklı de
nemelerle yaniara genişletilme çabasının 
ön planda olduğu bu devri üçe ayırmak 
mümkündür. Erken Klasik Dönem (ı447-
ı537). Geniş alanlara yayılan dağınık veya 
simetrik yerleşim düzenine sahip külliyeler 
bu döneme damgasını vurmuş ve önem
li şehireilik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Muslihuddin Usta, Ayas b. Abdullah, Ab
dülall b. POlad Şah, Murad b. Abdullah, 
Sinan- ı Atik, Ya'küb Şah b. Sultan Şah, Ala
eddin, Ali (Acem/Esir) bu devrin önem
li mimarlarıdır. Sinan Devri. Mimar Si
nan'ın mimarbaşı tayin edildiği 1 S38'den 
ölümüne ( 1588) kadar geçen süre Osman
lı mimarisinin zirveye ulaştığı devir olmuş-

tur. Yoğun bir imar hareketinin görüldüğü 
bu dönemde çok sayıda eser yapılmıştır. 

Şehir merkezindeki yapılarta su tesisleri, 
Rumeli ve hac yolu güzergahlarında inşa 
edilen menzil külliyeleri bu devrin önemli 
imar faaliyetleridir. Sinan Sonrası Klasik 
Dönem (ı588- ı 703) . Mimar Sinan'ın ye
tiştirdiği mimarlarca sürdürülen imar fa
aliyetlerinde fazla bir yenilik söz konusu 
değildir, hatta Sinan devrine göre durakla
ma görülür. Büyük külliyeterin yapımı azal
mış, daha çok medrese merkezli küçük 
külliyeler inşa edilmiştir. Bu devrin ilk üç 
mimarı Davud Ağa, Dalgıç Ahmed Ağa ve 
Sedefkar Mehmed Ağa 'dır. Kasım Ağa, 

Meremmetçi Mustafa Ağa ve Hüseyin Ağa 
bu dönemin diğer ünlü mimarlarıdır. 

c) Yabancı Etkiler Dönemi (XVIII ve XIX. 

yüzyıllar). Bu dönemi beş ana başlık altın
da incelemek mümkündür. Ul.le Devri 
(ı 703-ı 730). Klasik mimaride oturmuş olan 
nisbetterin değişime başladığı bu devirde 
önemli meydan çeşmeleri ve sebilleri ya
pılmış, suslernede Osmanlı sanatının özel
likleri içinde yağurularak özümsenen mo
tifler tercih edilmiştir. XVI. yüzyılın natü
ralist çiçekleriyle kaynaştırılan Hint etkili, 
vazodan çıkan çiçek demetlerinin yanında 
meyve dolu kase ve tabakların süslemede 
yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir. 
Özellikle çeşme ve sebillerde taş işçiliğin
de ele alınan bu süslemelerin motiflerin
deki kabarıklık dikkat çekicidir. Kayserili 
Mehmed Ağa bu dönemin önemli mimarı
dır. Barok Dönemi (ı 730-ı8ıO). Bu dö
nemde mimari ve süslemede Batı'dan ge
len yeni formlar giderek ağırlığını hisset
tirmiş, yüzyılın ortasına doğru Nuruosma
niye örneğiyle bu etkiler her yönüyle kabul 
görmüştür. Mimaride ovaı forıniara yönel
me, yuvarlak kemer, mukarnasın yerini iç 
bükey/dış bükey dalgaların alması, süsle
mede "C" ve "S" kıvrımlarının kullanımı 
dönemin belirgin uygulamalarıdır. 17 41 
yılına kadar görevini sürdüren, Lale Dev
ri'nin başmimarı Kayserili Mehmed Ağa'
dan başka el-Hac Kara Ahmed Ağa, Meh
med Tahir Ağa, Hafız ibrahim Ağa, Meh
med Arif Ağa, Ahmed N Oruilah Ağa, ibra
him Karni, Mustafa Ağa ve Mehmed Emin 
Ağa bu devrin önemli mimarlarıdır. Arnpir 
(Empire) Dönemi (ı810-ı860). Camilerdeki 
pencerelerin çok büyük ele alınmasının 
dışında bu dönemde mimaride bir yenilik 
yoktur. Barak dönemindeki hareketli yü
zeylerin terkedilerek daha sağlam görünüş

lü sade cephe tasarımlarının yapıldığı gö
rülmektedir. Bazı yapılarda barok-empire 
özellikleri bir arada kullanılmıştır. Mehmed 
Emin Ağa, Ali Rıza Bey, Mehmed Rasim 


