OSMANLILAR ZAMANINDA SARAYLARDA
MUS~K~~HAYATI
Ord. Prof. ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
Osmanl~~devletindeki umumen musiki cereyanlar~ na dair Osmanl~~tarihinin ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerinde kitab~n hacmine göre yeteri kadar bilgi vermi~tim.
Topkap~~Saray~ndaki belgeleri tetkik ederken bununla alâkal~~
di~er kaynaklardan da bulabildi~im kadar bilgileri de eklemek suretiyle Osmanl~~Saray~~musikisini yazacak mütehass~slara faydal~~olur
diye bir fihrist haz~rlama~~~uygun bularak bu makaleyi haz~ rlad~m.
* *

Osmanl~~Saray~~musikisi pâdi~ahlar da dahil olmak üzere bu
devletin hayat~~boyunca sevgi ile sevilerek devam etmi~tir. Yaln~z
o musiki âlemlerinin artmas~~veya eksilmesi çe~ itli sebeplerle inip
ç~km~~t~ r. Bu hususta muharebelerin tesiri, hükümdar~n ordusunun
ba~~nda bulunmas~ mn musiki zevkinin bu hareketini muvakkat
olarak durdurmu~~olmas~n~n müessir oldu~u görüldü~ü gibi bunun
aksine olarak seferden dönen pâdi~ah~n girdi~i yerlerdeki ~ehir ve
kasabalarda buldugu muhtelif s~n~ftan güzel sanat erbab~n~~ve bu
arada musiki üstadlar~ ndan bir haylisini beraberinde devlet merkezine
getirdi~i görülür.
* *
Osmanl~~devleti ba~~ndan itibaren hudutlar~n~~geni~letmelde
beraber, d~~~ve içteki mücadele nedeniyle oldukça huzurlu bir devri
pâdi~ahm ~air ve bilgili olmas~~ve musiki ile alâkas~~sebebiyle Sultan
Ikinci Murad (1421 - 1451) zaman~ nda bulmu~tur.
Sultan Ikinci Murad sulh zamanlar~nda ~air ve musiki~inaslarla e~lenmeyi ve harp zamanlar~ nda ordusunun ba~~nda sava~a
ko~ma~~~âdet etmi~ti. Bundan dolay~~devlet merkezi olan Bursa ve
Edirne saraylar~na do~udan de~erli musiki âlimleri gelmi~~ve k~ymetli musiki bilginleri yeti~mi~tir.
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Bu hususta musiki nazariyat~na dair ~ kinci Murad ad~na 845
H. 1441 M. de Haz ~ r Bin Abdullah taraf~ndan telif edilen Edvar-~~
Musiki adl~~eserde kendi zaman~nda Edirne saray~nda Hac~~ Ali,
Hüseyin ve Ali adlar~ ndaki müzisiyenler ile Eymen ve Mehmed
adlar~nda iki hanendenin adlar~n~~zikretmektedir'.
Sultan Ikinci Murad'~ n musahiplerinden Amasyal~~ ~ ükrullah ile büyük musiki dâhisi Safiyyüddin Abdül-müminin'in
farsca olarak be~~fas~l üzerine tertip etti~i Edvar adl~~eserini musikiye
âit di~er eserlerden de ilave suretiyle Türkçe'ye çevirerek Sultan
Murad'a takdim etmi~ tir. Eser yirmi bir fas~ld~r 2.
Fethullah Mümin-i ~ irvani'nin Fatih Sultan Mehmed
ad~na Arapça bir musiki eseri olup bunun bir nüshas~~Topkap~~ Saray~~
Müzesinde 3449 numaradad~r 3. yine Fatih ad~na Abdülaziz b. Kemalüddin Abdülkadir'in Farsca Nekavetuledvar. J~ _p ~
adl~~musiki nazariyat~ na dair olan eserinin bir nüshas~~Topkap~~saray~~kütülNhanesinde A 5462 numaradad~ r.
Fatih Sultan Mehmed'in saray~nda ~ II. Merd ad~nda bir
udi ile ~ shak ad~nda bir kanuninin bulundu~unu biliyoruz 4. Usta
~ emsî'nin Fatih ad~ na Bereket isimli musiki kitab~~ da vard~r.
Ikinci Beyazid zaman~ nda 910 H. 15o4'de istihsah edilmi~~olan
(
JI.A1
Beyanu'l-edvar ve'l-makamat
ve fl ilmi'l-esrar ve'r-riyazat) ad~ ndaki k~ymetli bir eser musikinin
nazari ve amen izah~n~~havi olup k~smen manzum ve k~smen mensur'dur. Bu eserde musikinin riyazi ilmiyle münasebeti ve musikideki
on iki makam~ n, on iki Burcun ve yedi givaze'nin 6 yedi seyyareye
te~ bihinden ve dokuz felekten ve dokuz darp ve usulün o harekâtdan
al~nd~~~n~~beyan yollu makamat~~tertip ve tarif eylemi~tir.
Topkap~~ Saray~~ Revan Odas~~ Kitaplar~~ 1728 ve (Muallim Cevdet).
2 Milli Tetebbular Mecmuas~~ cüz' 2 "Bu eserin Ikinci Murad'a ithaf edilen
nüshas~n~ n merhum Rauf Yekta Bey'in Kütüphanesinde bulundu~unu Y~lmaz
Oztuna beyan etmektedir. (Türk Musikisi Ansiklopedisi c 2, S. 293).
3 "Risale der ilm-i Musiki ez Müellefat-~~ Mevlana Fethullah el'Mümin-i
~irvani No. 3449 ve Türk Musiki Ansiklopedisi, c. 2, S. 55.
4 Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuas~ , cüz' 49 sene 1339.
5 Topkap~~ Saray~~ (Üçüncü Ahmed Kütüphanesi) No. 3459.
6 "Eski Musiki nazariyat kitaplarmda makamlar~ n s~n~fland~r~lmas~~ için kullan~ lan bir terim" Oztuna (Türk Ansiklopedisi) c. ~ , s. 85.
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Ladikli ~ srafil zade Mehmed Çelebi'nin yine ~ kinci
Bayezid ad~na 893 H. 1488 M. de Fethiye ad~nda bir musiki eseri
rard~r. Bundan ba~ka yine ~ srafil z ade'nin ayn~~mevzuda Zeyn-elElhan ad~nda di~er bir eseri de vard~r.
Yukar~da zikretti~imiz Beyanül-edveir ve'l-makamat da makam
olarak s~rasiyle:
Rast, ~rak, Isfehan, Zirefkend, Köçek, Zergüle yahut Zengüle, Rehad,
Hüseyni, Büselik, Hicaz, Nevâ, U~~ak olarak on iki makam gösteriliyor.
Yedi seyyareye te~bih edilen yedi dz~liz'~n makamlar~~s~rasiyle ~unlard~r:
Geve~t, Nevruz, Selmek, ~ehndz, Mdye, Gerdaniye, Hisar ile bunlar~n
~ubelerinden regdh, Dügâh, Segâh, Çargâh, olup daha sonralar~~musiki
üstadlar~n~n ilâve ettikleri makamlardan bahsediliyor.
Her bir makam~n tarifinde o makarrun hangi saatlerde çalmaca~~~
kara, ya~~z, sar~~~n, bu~day renkli, sar~~adamlara hangi makamlar~n
çalmmas~~münasip oldu~u beyan edilmektedir.
* *
Osmanl~~hudutlar~~Anadolu'da geni~ledi~i ve Anadolu Beylikleri
Osmanl~~ hudutlar~~içine al~nd~~~~ s~rada Anadolu Beyleri saray~na
mensup bir hayli ~air, edip ve san'atkâr~n ve bu arada musiki~inaslar~n Osmanl~~saray~na girdiklerine ~üphe yoktur. I~te bu suretle
Sultan ~ kinci Murad ve Fatih Sultan Mehmed zamanlar~nda Osmanl~~pâdi~ahlarma eserleriyle tekarrüp eden ve kendi
arzulariyle Azerbaycan taraflar~ndan gelen musiki üstadlar~~görüldü~ü
gibi Iran seferinden dönen Yavuz Sultan Selim'in Istanbul'a
getirdi~i Azeri musiki san'atkârlar~~da ocak halinde Enderun'a al~nm~~~
ve daha sonra onyedinci as~ rda Dördüncü Murad'~n Ba~dad fethinden dönü~ünde on arkada~iyle beraber ~e~tari bestekâr Murad A~a'y~~Istanbul'a getirmi~tir.
Osmanli Ilânedam Aras~nda Musiki :
Osmanl~~pâdi~ahlar~~aras~nda ince musiki ile alâkal~~olarak ilk
gördü~ümüz pâdi~ah daha yukarda geçti~i gibi, Sultan Ikinci
Murad'd~r (142 - 1451). Abdülkadir Meragi nin Ikinci Murat ad~na
Makas~dü'-1-elhan adl~~
musiki nazariyatma dair Farsça ,:)14-11
eseri vard~r (To. Dr. Revan Odas~~1726), Sultan Ikinci BayeBelleten C. XLI, 6
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zid'in de (1481 - 1512) bestekâr oldu~u ve müteaddid eserleri bulundu~u söylenmektediri. Bayezid'in okullar~ndan Sultan Korkud'un Türkçe, Arapça, Farsça üç dilde alim olup yüksek ilmi eserlerinden ba~ka musikideki derin bilgisi saz ve besteleriyle me~hur oldu~u
maltimdur. Musikide (g~day-~~ruh) veya (rah-efzd) ad~n~~verdi~i saz~n
mucididir.
Eserleri hakk~nda Türk Musiki Ansiklopedisinde Y~lmaz öztuna
taraf~ndan ~u bilgi veriliyor: Korkud'un zaman~m~za kalan eserleri:
~- Devr-i Kebir-i Kürdi, (Bugünkü Beyati) 2- Evc, 3- Ildver, 4- Ldleruh
Pe~revi, 5- Lilleruh, 6- Maye-i atik, 7- ~ere~eyan ve 8- Ubs~ak Saz Semaileri'dir
Yine Ikinci Beyazid'in okullar~ndan Amasya Valisi Sultan
Ahmed'in musiki ilmi ile alâkas~~derecesini bilinmemekle beraber,
musikiyi çok sevdi~ini ve maiyyetinde maa~l~~koro heyeti bulundu~unu
ö~reniyoruz 9.
Iran'da iki ve kemençe çalmakta me~h~~r olan Hüseyin Avvad'~n hocas~~büyük tistad Zeyn'el-âbidin, Anadolu'ya gelüp Amasya
Valisi ~ehzade Ahmed'in
1494-1512) meclisine dahil
olarak daha a~a~~da görülece~i üzere kendisine —zamamna göre iyi
bir para olan— elli akçe gündelik ile ayr~ca yiyecek de tayin edilmi~tir ".
üstad Zeyn'el-âbidin'in Anadolu'ya gelerek biraderi Sultan
Ahmed'e intisap etti~ini haber alan Manisa Valisi Sultan Korkud,
~öhretini duymu~~oldu~u Zeyn'el-âbidin'i muvakkat bir zaman
için göndermesini Sultan Ahmed'den rica etti~inden gönderilmi~tir. Korkud Zeyn'el-âbidin'e hüsn-ü kabul göstermi~, kendiTürk Musiki Ansiklopedisi (Oztuna) c. 1, s. 103. Oradaki eserleri ~unlard~r:
~ — Neva pe~revi (Fâhte), 2- Neva pe~revi, 3— Neva Saz semaisi, 4— Rahat-ülervâh pe~revi (çifte dü-yek) 5— Rahat ül-ervah saz semaisi, 6— Evc pe~revi (düyek),
7—Evc saz semaisi, 8—A~iran Buselik, g—Ni~âbur pe~revi (sakil). Be~yüz y~ll~k Türk
Musikisi adl~~eserinde Sadun Kemal! Bey Sultan Ikinci Bayezid'in yaln~z Neva
pe~revi ve saz semaisi, rahat'ül-ervah ve Ni~abur pe~revlerinden bahsetmektedir.
(s. 178).
8 Türk Musikisi Ansiklopedisi c. ~ ,s. 351. SadUn Kemal! Aksüt. Korkud'dan
yaln~z bir devr-i kebir kürdi pe~revi kald~~~n~~yazm~~t~r. (Be~yüz Y~ll~k Türk Musikisi
Antolojisi) s. 191.
Topkap~~Saray: Ar~iv: No. 9993.
10 Ayn~~vesika.
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siyle görü~mü~, musiki sohbeti yapm~~~ve bir fas~l yapmas~n~~rica
etmi~.
Zeyn'el-âbidin. Anadolu'da ince musikiden anlayan pek yoktur diyerek ehemmiyetsiz bir fas~l yapm~~t~r. Bu basit fash dinleyen
Sultan Korkud be~enmemi~~kendisine mahsus tevazuu kald~rarak
Zeyn'el-âbidin'e:
"Yapt~~~n~z fas~l ve çald~~~n~z makam sizin ~öhretinize nazaran
iktidar~n~zla mütenasip de~ildir. Bunu bizi anlamaz diye ihmal ettiniz; bizim de cüz'i bilgimiz ve saz çalmakta istidad~m~z vard~r."
diyerek kendisinin icat etti~i g~day-~~ruh veya ruhefza ad~n~~verdi~i
saz~m alarak bir fas~l yapmak suretiyle Zeyn'el-âbidin'i hayrette
b~rakm~~t~r. Bu halden mahcup olan Zeyn'el-âbidin tekrar bir fas~l
yaparak bu defa Korkud'un takdirini kazanm~~t~r.
Zeyn'el-âbidin, Sultan Korkud'un yan~ndan veda edüp
ayr~l~rken, Korkud, büyük bir gümü~~tepsiyi altunla doldurup bir
y~~~n vücude getirdikten sonra üstünü de para (akçe) ile donatup
özür dileyerek:
Siz Sultan Yakub (Akkoyunlu hükümdar~) ve Sultan Hüseyin Baykara (Timurilerden Horasan Hükümdar~) meclislerine
dahil olmu~~ve çok lutuf ve ihsanlar~n~~görmü~sünüzdür; onlara
nisbet benim verdi~im denizden bir katredir demi~tir 11.
* *
Onbe~inci asr~n ikinci yar~siyle onalt~nc~~asr~n ba~lar~nda ~stanbul' a gelen Arap, Iran edip ve ~airleri aras~nda musiki üstadlar~~da
vard~ ; bunlar~n bir k~sm~~ Ikinci Bayezid'in kültürlü yeti~mi~~
o~ullar~~hizmetlerinde veyahut Osmanl~~saray~~vazifelerinde bulunmu~~
ve baz~lar~~da Yavuz Sultan Selim tarafindan Istanbul'a getirilerek Enderun hizmetine al~nm~~lard~r.
Ikinci Bayezid'in o~ullar~ndan yukar~da ad~~geçen Amasya
Valisi Sultan Ahmed musiki merakl~s~~olup muayyen zamanlarda
meclisinde saz heyetleriyle fas~llar yapt~rd~~~n~~maiyyetindeki maa~l~~
musiki heyetinin bulunmas~ndan anlamaktay~z. Sultan Ahmed'in
saray~nda zaman~na göre yüksek yevmiye olan elli akçe ile Avvad
denilen is~d çalan Azeri Zeyn'el-âbidin bulunup buna yevmiyesi
11 Kindi

zade Hasan Çelebi ~uara Tezkiresi.
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olan elli akçeden ba~ka ayda elli kile arpa, be~~batman et, iki batman
pirinç ve alt~~çift ekmek tayin edilmi~ti.
Bundan ba~ka yine Sultan Ahmed maiyyetinde saz heyetinden
güyende yani hanende ~eyh Çoban ve avvad yani üdi Nasuh, Çengi
Behram ve Kopuzcu usta ~ ahin ve Güyende Sinan adlar~ndaki
musiki heyetinin hepsine maa~~tahsis olunmu~turn.
Yavuz Sultan Selim'in sekiz buçuk sene süren saltanat~~
Iran ve M~s~r seferlerinde geçüp pek az istirahat etmesi sebebiyle saz
fas~llar~~ve musiki ile ilgisi hakk~nda bir bilgimiz yoktur; fakat husus!
hayat~nda ise edib ve ~airlerle olan sohbetleri, ~akalar~, güler yüzlülü~ü hakk~nda Hakim Kazvini'den naklen bilgimiz vard~r. Iran'dan
bir hayl~~musiki mensubu de~erli üstadlar ve bu arada Nayi ~eyh
Murad, Neyzen ~ mam Kulu, Kanuni ~ eyh Murad ve Daireci (tef çalan - fas~l ~efi) Maksud gibi ileri gelen san'atkarlar~ "
ve daha bir hayl~~musiki mensuplar~m Istanbul'a getirüp Enderun'a kaydettirdi~ine göre, musiki ile alakas~~ tabiidir. Nitekim
o~lu Kanuni Sultan Süleyman hükümdar oldu~u tarihte Enderunda bulunan ve (Cemaat-i mutriban) denilen musiki hey'eti a~a~~da
sazlar~~ve yevmiyeleri ile gösterilmi~tir":
Dervi~~Mahmud bin Abd'ül-kadir zâde (avvad-üdi)
gündeli~i k~rk yedi akçe.
Hasan A~ a (avvad - üdi) gündeli~i k~rk be~~akçe.
(Sab~ ka Sultan Ahmed'in miralemi idi)
Zeyni (Kopuzi) k~rk akçe gündelik.
(Sultan Selim merhum ile Trabzon'dan geldi).
Mustafa (Kopuzi) k~rk akçe yevmiyeli.
Ali bin Elvan' (Ser mehteran) otuz akçe yevmiyeli.
~ ah Kulu (Kemençeci) yirmi be~~akçe yevmiyeli.
(Tebriz'den Sultan Selim merhum getirmi~tir)
Hasan (Gûyende - hanende) yirmi be~~akçe yevmiyeli.
(Hünkâr hazretleriyle - Sultan S üleyman'la bile gelmi~tir)
Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 9993.
Topkap~~Saray~~Ar~ivi 9784.
14 Kanuni Sultan Süleyman'~n cülüsu senesinde Cemaat-~~ mutriban.
Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi 10141 CAvvâd Hasan'dan ba~lar di~er mutriplerin yevmiyeleri daha az olup baz~~noksanlar da vard~r. Metindeki liste daha sonraki senelere
aittir. Topkap~~Saray~~Ar~ivi 7843 ve 9706 sene 932 h, 1525 M.
12
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~aban (Kopuzi) yirmi be~~akçe yevmiyeli.
(Sultan Bayezid zaman~ ndan beri mutriptir)
Hüsrev (Kopuzi) yirmi be~~akçe yevmiyeli.
(Sultan Bayezid zaman~ndan beri mutrip içeriden ç~km~~t~r)
~adi (Kanuni) yirmi üç akçe yevmiyeli.
Sultan Bayezid zaman~ ndan beri mutriptir)
Hasan Çerke~~(güyende) yirmi iki akçe yevmiyeli
(Hünkâr hazretleriyle - Sultan Süleyman'la bile gelmi~tir)
Yusuf bin Saka (güyende) yirmi akçe yevmiyeli.
(Tebriz'den Sultan Selim merhum getirmi~tir.)
Siyahiç (güyende) yirmi akçe yevmiyeli Sultan Selim getirmi~tir (Tebriz'den.).
Ali Sultan (güyende) on sekiz akçe yevmiyeli.
Sultan Selim merhum ile Trabzon'dan gelmi~tir.
Maksud (Nayi) on sekiz akçe yevrniyeli.
Haydar bin ~ ah Kulu (Kemençe) on sekiz akçe yevmiyeli.
Muharrem Seydi (Kanuni) on sekiz akçe yevmiyeli.
Sultan Bayezid zaman~ ndan beri mutriptir)
Nimetullah (Çengi) on be~~akçe yevmiyeli.
Avvâd Zeyn-erabidin'in o~ludur. Sultan Ahmed yan~nda
ölmü~tür)
Nasuh (Avvâd) on be~~akçe yevmiyeli.
(Sultan Ahmed'in kullanndand~r. Avvâdd~r)
Behram (Çengi) onbe~~akçe yevmiyeli.
(Sultan Ahmed'in kullanndand~ r çengidir)
Mogol (Acem Mogol) (güyende) on be~~akçe yevmiyeli.
Muhyiddin (Kanuni) on iki akçe yevmiyeli.
(Sultan Bayezid zama~undan beri mutriptir)
Hasan (Çengi) on akçe yevmiyeli.
(Kopuzcu ~aban'~n ~agirdidir)
Nasuh (Kemençe) on akçe yevmiyeli.
(Sultan Bayezid zamamndan beri mutriptir, içerden ç~km~~ t~r)
Mustafa (Kemençe) on akçe yevmiyeli.
(Hünkâr hazretleriyle- Sultan Süleyman'la - bile gelmi~tir)
Mehmed (Kemençe) on akçe yevmiyeli.
Hasan (Nayi) on akçe yevmiyeli.
(Tebriz'den Sultan Selim bile getirmi~tir)
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Ayas (Sakird-i Abdülkadir zade) Avvad dokuz akçe yevmiyeli.
Mehmed (~agird-i Abdülkadir zâde) Avvad dokuz akçe yevmiyeli.
Halil (Kemençe) sekiz akçe yevrniyeli.
(Zeyn-el-âbidinin o~lunun o~ludur)
~ mam kulu Yevm sekiz akçe
Nayi Maksud'un,
Hasan Kulu
karde~i o~ludur.
Yusuf (Rakkas) sekiz akçe yevmiyeli.
H~ z~ r bin Ali Ekber (Kemençe) be~~akçe yevmiyeli.
Mehmed (Çengi) dört akçe yevmiyeli.
~ mam Kulu (Nayi) Sakird-i Usta Maksud üç akçe yevmiyeli
Hüseyin Kulu (Nayi) "
Ali (Rekkas) Sagird-i Yusuf igi akçe yevmiyeli.
Hasan A~a, Avvad'~n ~akirdi iki akçe yevmiyeli olup
Hünkâr kullar~d~ r. Isimleri ~udur:
Keyvan, Yusuf, Hasan, H~z~r, Mehmed
Mevlana makami musannaffi yevm yirmi üç akçe ile musanniftir.
53
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Onalt~nc~~asra ait masraf-~~ ~ ehriyari defterinde 935 H. 1528 M.
tarihli saraya mensup san'atkarlar k~sm~ nda Çenk çalan usta Nimetullah ile Kas~ m, Mustafa ve Pervane isimlerinde üç ~agirdinden ve Hasan Çelebi ad~nda bir gûyende yani hanendeden ve
Neyzen Usta Has an ile talebelerinden F erhad ve Mu s t af a'dan
bahsedilmekte olup 15, bunlar~n hepsi yukar~da adlar~~geçen Enderun
Mutripleri Oca~~~efrad~ndan idiler.
SARAYDA MUS~K~~TAL~ M~~
Enderun-~~Hümayunda musiki talimi için onyedinci as~rda seferli
odas~n~n ihdas~ na kadar büyük ve küçük odalar tahsis edilmi~ti.
Dev~irme olarak toplanan çocuklardan kabiliyetlileri, Yeni
Saray yani padi~ ahm ikamet etti~i ~imdiki adiyle Topkap~~Saray~'n~n
d~~~ndaki Galata Saray~ , Ibrahim Pa~a Saray~, Edirne Saray~~ gibi saraylardan _ç~kma zamanlar~nda al~narak Yeni Saraydaki büyük ve küçük
odalara verilirlerdi.
15

Ba~vekâlet Ar~ivi dört numaral~~Cemaat-i masarif-i ~ehriyart defteri; (Cemaat-i

~agirdan-~~ehl-i h~ref k~sm~).
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Bu yeni efrad orada tahsilden sonra onyedinci as~rda Dördüncü
Murad (1623 - 1640) taraf~ ndan ihdas edilen Seferli odas~na naklolunarak yeti~ tirilirlerdi ki, ya~lar~~on yediden ziyade olmazd~.
Seferli odas~ nda daha evvelki odalarda görmü~~olduklar~~derslerin ayn~n~~fakat daha yukar~~derecesini gördükleri gibi kendilerine
bir san'at da ö~retilirdi. Seferli odas~~yokken daha yukar~ da söyledi~imiz gibi onalt~nc~~as~ rda büyük ve küçük odalarda musiki de tedris
edilirdi. Seferli odas~~1046 H. 1636 M. de büyük odadan bir k~sm~~
ayr~lmak suretiyle tesis edilmi~ tir.
Oda çocuklar~ na ders verecek musiki hocas~~muayyen günlerden
d~~ar~dan ayl~kl~~olarak tayin edildi~i gibi bazen kiler, hazine ve has
odal~~enderunlular~~aras~ndaki musiki~inaslar içinden de seçilirdi;
fakat d~~ar~dan yevmiyeli hoca getirilmemesi esast~. Bu da Istanbul'da
musikinin ameli ve nazari k~s~mlar~ nda yetkisi olan üstad musiki alimlerinden olurdu. Bu hocalara (Muallimin-i Enderun-~~Hümayun)
denilirdi.
* *

Saray~n erkek musiki~inaslar~~bu suretle yeti~ tikleri gibi saray~n
Harem-i hümayununun kad~nlar k~sm~ ndaki cariyelerin muallimleri
de ö~rencilerini hem saray ve hem saray d~~~nda evlerinde talim ettirirlerdi. Musiki ders program~~dahilinde muallimler yani ö~retmenler
haftan~n belli günlerinde saraya gelerek ders gösterilecek cariyelere
mahsus k~s~mda tanbur, santur, çenk, kemençe gibi telli sazlar~~ve daha
sonraki tarihlerde (Onsekizinci as~rda) keman, kanun gibi sazlar~~gösterirlerdi. Sarayda talimi zor veya uzun sürecek olan ney, keman,
naat ve ~ark~~ve beste gibi usul üzere olan me~k ve talimçö~tir ile
lerde sâzendelerin ve hanendelerin evlerinde ö~retilirdi.
Bu enderun muallimleri a~a~~da nümunelerinde görülece~i üzere
maa~lar~n~~almak için her ay bir dilekçe ile ba~muhasebeye müracaat
ederler, orada yap~lan muameleden sonra ayl~klar~m al~rlard~.
Sarayda saz çalan cariyelerin sazlar~~dar'üs-sade a~ast, silâhdar
a~a ve di~er vazifeliler vas~ tasiyle saray d~~~na ç~kar~larak tamir edilir
veya arzu edilen sazlar ayn~~yoldan harem-i hümayun için sat~n al~n~rd~ ". Mesela 2344 numaral~~ve 1092 H. 168o M. tarihli harc-~~hassa
ka~~d~nda içeri yani harem-i ~erif için sedefkari bir k~t'a kemençe ve
üç adet çö~tir yapt~r~lbe~~ daire (tef) ve bir miskat (Musikal
16

Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 2352 sene 1120 Ramazan.
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d~~~~gibi mevcutlardan, tanbur, daire, çökür, çenk ve musikar (Miskal)
tamir ettirilmi~tir. Bundan ba~ ka daire yani teflerin muhafazas~~için
harariyle beraber bir kutu da yapt~ r~lm~~t~r.
Silâhdar a~a marifetiyle hanende ve sazendelerde olan dokuz
daireler tamir ve müceddeden Londra çuhas~ndan torbalar ve bir
kanun ma kemençe ve iki adet neylere Londra çuhas~ndan birer
zarf yapt~r~l~p teslim olunmu~tur.
* *

Onalt~nc~~Asr~n Ikinci Yar~s~ ndan sonraki Musiki Hareketleri:

Kanuni Sultan Süleyman seferleri sebebiyle saray~nda musiki âlemlerine dair az da olsa bir kayda rastlamad~m. Varsa bile
yaln~ z harem-i hümayuna mahsus bir âlem olacakt~r. 1538 - 1539
seneleri flori defterlerinde iç sazendelere 335 flori ve d~~~sazendelere
yani enderunlulara iki yüz elli flori ihsan edilmi~tir 17 . Bu kay~t gerek
enderun ve gerek harem-i hümayunda saz heyeti bulundu~unu gösteriyor.
Müverrih Ali Efendi Mevayid'ün-nefayis adl~~eserinde Sultan
S üleym an'~ n o devrin hanendelerinden Malkaral~~Mehmed Efendiyi aras~ ra davet ederek okuttu~unu beyan etmektedir 18 .
Osmanl~~pâdi~ahlar~n~n sefere ç~ kma devri kapanarak sarayda
oturup e~lence devri ba~lad~~~~zaman ~ kinci Selim'in mensuplar~~
aras~ nda Nihani mahlasiyle ~iirleri olan Durak Çelebi ile karde~i
Kaya Bey, musikide üstad olduklar~ ndan saz âlemleri tertip ettikleri
gibi Me~ ami, Makali, Ulvi vesaire gibi birtak~m de~erli ~airleri
~ kinci Selim'in huzuruna kabul ettirmi~ lerdir. Durak Bey, musikide saz isimleriyle tariflerini havi Saznâme isminde bir eser de te'lif
etmi~tir.
~ kinci Selim devri 1566 - 1574 saz~~ve sözü yani musiki~inas~~
bol bir devir olmakla beraber bu onalt~nc~~yüz y~l~n ikinci yar~s~nda
ba~layan musiki hareketi k~s~r kalm~~~veyahut iyice bizce bilinememi~tir.
17
18

Topkap~~Saray~~ Ar~ivi Flori defteri No. 1992.
Tarih Dergisi say~~2, s. 305.
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'üçüncü Murad da (1574 - 1595) babas~~Sultan Selim gibi
saraya kapanm~~t~ r, o kadar ki, sonralar~~cuma namaz~ na bile ç~kmam~~, ocakl~~yani yeniçeriler kendisini sevmedikleri gibi o da ocakMan korkup, çekinir bir hal alm~~, kad~na dü~künlü~ü yüzünden
y~pranm~~, ölünceye kadar âlemlerini terk etmemi~ tir. Hattâ son
deminde mutad' olan saz heyeti ile sahilde Sinan Pa~a Kö~küne inmi~~
çalmacak fasl~~kendisi tayin edüp sazendelerin çalmalar~~usulden oldu~u halde çahnacak fasl~~tayin etmeyerek yerine oturmadan evvel
Bin~dr~m ey ecel bu gece bekle yan~m al
~ark~s~mn okunmas~n~~emretmi~~ve bu söz onun son sözü olup az sonra
da k~rk sekiz buçuk ya~~nda vefat etmi~tir 19 .
Onalt~ nc~~as~r sonlar~nda ba~layarak devam eden Iran ve Avusturya muharebelerinin uzamas~, Anadolu'da Celal! e~luyas~n~n ço~almas~, Çift sahibi köylünün bu yüzden çiftini bozup aylak olmas~,
bu olaylar sebebiyle devlet düzeninin bozulmas~~ve devletin ba~~~
olan padi~ah~n saray~nda kapah kalmas~, paran~n ayar~n~n bozulmas~, an~~takip eden çocuk hükümdarlar~n âciz devlet erkan~~elinde
kalmas~, asker ve esnaf~n durumdan ~ikayetiyle ba~kald~rmas~~ ve
buna benzer hallerden ötürü ortada musiki ve e~lence hayat~~diye bir
~ey kalmam~~~ve bu tehlikeli durum Dördüncü Sultan Murad'~n
saltanat~= ortalar~na kadar (~ ozto H. 1630 M.) devam etmi~tir.
Sultan Dördüncü Murad (1623 - 1640) musikiyi severdi,
bestekard~. Eserleri hakk~nda Türk musikisi Ansiklopedisi'nde bilgi
vard~r 20. Seferlerde bulunmad~~~~zamanlarda saz ve sohbet Memlerini mevsimine göre, sevgili musahibi olup vazifesine ilaveten kapudan-~~deryahk da verdi~i Tüccar Zade Mustafa Pa~a'n~n saray~nda
veya bo~azda Istinye koyuna bakan kö~kte yapard~. Mustafa Pa~a
Saray~~ Sultan Ahmed'deki me~hur ~brahim Pa~a Saray~~ idi; padi~ah
bunu sevgili musahibine vermi~ti.
Dördüncü Murad devri ince ve kaba musikide olumlu bir
devir olup daha sonraki tarihlerde de kuvvetini artt~ rarak devam
etmi~tir.
Dördüncü Murad zaman~nda ney ve çenk denilen sazlarda
üstad musiki~inaslardan Mevlevi Yusuf Dede bu padi~ah devrinde
19
20

Peçevi tarihi.
Türk Musikisi Ansiklopedisi (Y~ lmaz Ozt~ma c.

2, S. 39).
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sarayda bulunup an~n vefat~ndan sonra saraydan ayr~lm~~~ve Naci
D e d e'nin yerine Be~ikta~~Mevlevihanesi ~eyhi olarak ~~o8o H. ~~669'M.
de vefat etmi~tir.
Sultan Murad Ba~dad seferinden dönü~te hanende Mehmed
Bey ile ~ e~ tari Bestekâr Hac~~ Murad A~a'y~~baz~~ de~erli
arkada~lariyle beraber Istanbul'a getirmi~tir. Murad A~a'n~n
Hüseyni, Nak~~Aksak semaisi ile, Acem, ~rak, Acem a~iran, Evc makamlar~nda yüze yak~n besteleri görülüyor 21. Tokatl~~Dervi~~Ömer
Gül~ eni, Dördüncü Murad'~n çok sevdi~i segâh makam~nda
bir hayl~~kâr ve semai bestelemi~tir 22.
* *

Daha a~a~~da görülece~i üzere Sultan Dördüncü (Avc~)
Mehmed'den itibaren Osmanl~~Saray~n~n enderun erkek k~sm~ndan
ba~ka harem-i hümayun yani kad~nlar k~sm~nda dahi hariçte talim
görüp sat~n al~nan veya istidatlar~~sebebiyle saray d~~~ndan emniyetli
üstad musiki~inaslar~n hanelerinde yeti~tirilerek tekrar saraya gönderilen bir hayli musiki mensubu cariyelerin yeti~mi~~oldu~u görülüyor.
Sultan Dördüncü Mehmed'in musiki sevgisi biraz evvel
söyledi~imiz gibi saray~n enderun ve harem k~s~mlar~n~ n bu sanata
mensup olanlar~n yeti~tirilmesinin hayli artt~~~n~~görüyoruz. Pâdi~ahin zevki icab~~de~erli hanende ve sazendelerle fas~llar yapt~rm~~t~r.
Imam-~~sultani Edirneli Kazasker Ibrahim Efendi (vefat~~
~~102 H.- 1691 M.) musikide ilmi ve ameli üstad olup Dördüncü
Mehmed'e on sekiz sene imamlik etmi~tir 23.
Saray cariyelerinin yeti~enlerinin içinde Ney, Tanbur, Kemençe,
Kanun, Santur, Çenk, Çökiir, Musikar, Keman ve Daire çalan kad~nlar
bulundu~u gibi yine cariyelere Nefir denilen nefesli musiki ile ders
ji,1 (Esat Efendi) Topkap~~ Saray~~ Kütüphanesi
21 Etreb'ül-âsar ,nr1
No., 1723, ~~724 Revan odas~~kitaplar~~ Haf~ z Post'un Musiki mecmuas~nda Murad
A~an~n hüseyni makam~nda Pendar Pnin (Târ-t zülfünde gönül beste-i zencirindir)
m~sraiyle ba~layan bir gazelini besteledi~i görülüyor (varak 45) Murad A~a hakk~nda (Türk Musikisi Ansiklopedisi c. 2, S. 40) a bak~n.
22 Niyaznâme isminde bir kâr tasnif eden Koca Osman Efendi ile iki yüzden
ziyade eseri olan Âmâ Kadri de Dördüncü Murad devri bestekârlarmdand~r.
23 Etreb'ül-âsar ve Türk Musikisi Ansiklopedisi c. I, S. 292.
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veren hocalar da vard~ ". Mesela bu tarihlerde cariyelere ders veren
hocalardan yevmiyesi k~rk akçe olarak Enderunda Tanbur hocal~~~~
yapan Rum as~ll~~Angeli'ye 25 vazifesi kar~~l~~~~hazineden (1098 H.
1678 M.) senesinde 26 7080 akçe maa~~verilmi~tir.
Yine enderun'da ba~~hanende olan me~hur bestekar Recep
Çelebi'nin talim için hanesine verilen dört cariye ile Recep Çelebi'nin masraflar~na mukabil yevmiyeleri ödenmi~tir 27 .
~ ogo H. 1679 M.'de Arap Neveser ad~ndaki cariyeye musikar
denilen düdü~ü ö~retmek için Enderunda musikar hocas~~ ~ brahim
Çelebi ile Arap cariyeye verilen ayl~k maa~~, bordrosunda gösterilmi~tir 28.
Ba~bakanl~k Ar~ivi ~bn'ül-Emin tasnifi saray vesikalar~~ No. 1265.
~bn'ül-Emin saray No. 692 "Becihet-i vazife-i Angeli (Anjeliki - Angeliki)
tanburi an muallimân-~~enderun-~~hümayun el'vaki' an gurre-i ~evval - 1089 il.
gaye-i Rebiülevvel sene ~ o9o"in kadar mebla~~an h~zane-i âmire
24

25

° 5:e; ii il `‘'.••"'

`"•; 1 "

Eyyam 37
Fi yevm 40
Akçe
7080

Ankeli ki ~~~ o~~H. 1690 M. de vefat eylemi~~olup me~hur bestekâr Bo~dan
Beyi Kantemir o~lu Dimitriyos'~n tanbur hocas~d~r.
27 ~bn'ül-Emin saray numara 883. Becihhet-i cevari-i hassa ve vazife-i Recep
Çelebi serhânende bera-y~~ talim-i cevari hane-i mezbur beray-i ~ehri Recep sene
1093
°J5-:
1'; J, `‘:^"14 '%"31'."
51 ji
b°
(:1° L.
26

L:J

Beray-i nafaka-i
Fi yevm 30
akçe
4800

Akçe
6600
Beray-i vazife-i Recep Çelebi
Akçe
Eyyam
Fi yevm
30
6o
~ 800

cevari neferen 4
Eyyam ~ 6o
her nefere yevm
40
Yaln~z alt~~bin alt~~yüz akçedir.

28 ~b'nül-Emin saray .ro84 "Be cihhet-i vazife-i ~ brahim Muskari an muallimân-~~enderun-~~hünaayun beray-~~ ~ehri Zilhicce sene 1090 in kader mebla~~an
jil
•,51j1
hazinei âmire
4:k";

Eyyam
29
Vazife-i ~brahim Çelebi Yevm 40
Akçe
~~6o

Akçe
2320
Berây-~~Arap neveser an cevari-i
hassa fi yevm 40 akçe ii6o
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Enderun-~~hümayun muallimlerinden Tanburt musevrye (ad~~
yaz~lmam~~) hizmeti mukabili k~rk akçe Enderundan verilen ayl~k
için hazine tezkeresi sene 1094 H. 1683 M. 29 .
Enderun-~~hümayun muallimlerinden Osman Çelebi'nin kendi
evinde üç nefer cariyeye me~k etti~i fö~ür saz~~mukabili yevmiyesi
ve yiyece~i bedeli. Sene 1081 C. 1680 Haziran".
Hassa yani saray cariyeleri Keman Muallimi Ahmed Çelebi'nin 2030 akçe ayl~~~m havi 1093 H. 1682 M. tarihli hazine it. emri 31 .
Saray cariyelerine ders veren Ba~hanende Mustafa Çelebi'nin
tayin ve maa~~n~n itas~n~~havi 1092 H. 1681 M. tarihli emir".
Neyzen Mehmed Çelebi'nin kendi evinde ney me~k etti~i bir
cariyenin yiyecek masrafiyle Mehmed Çelebi'nin maa~~n~n itas~n~~
harc~~1090 H. 1679 M. tarihli hazine tezkiresi 33.
Enderun Keman Muallimi elli akçe yevmiyeli Hasan Çelebi'nin
maa~~n~n verilmesi hakk~nda 1090 H. ~~679 M. tarihli hazine tezkiresi 34 .
Nefaka Baha-i
Buhuri Zade Hanende Mustafa Çelebi
Muallim-i Enderun-~~Hümayun 1093 H. 1682 M. senesinde otuz ramazandaki vazifesi icab~~altm~~~akçe yevmiyesinin otuz günlü~ünün
~ 800 akçe olmas~~hakk~nda hazine emri 35.
29 An'id-Emin saray vesikalar~~1002 "Be cihet-i tanburi Yahudi an muallimân-~~
enderun-~~hümayun beray-~~ ~ehri Zilkade 1094.
30 ~bn'ül-Emin tasnifi saray Na. 710, 879, '000
,pL~-,
ççl
~k. T >1:.9
41'iS
k .1;

Y 'k

.
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AV•

31 ibn'ül-Emin
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ju-•Lr. 4-72j2.
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':>61?../1.5
Ibn-ül Emin Tasnifi Saray 877.
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32 Becihhet-i nafaka-i vazife-i cevarei-i hassa Mustafa Çelebi serhânende
beray-i talim-i cevari beray-i ~ehri Receb 1092 H. 1681 ibn'ül-Emin saray No. ~~334.
83 Enderun muallimlerinden Neyzen Mehmed Çelebi'nin kendi evinde
me~k etti~i bir cariyenin nafaka bahas~~(Ibn'ül-Emin saray 946).
34 Enderunda Keman Muallimi Hasan Çelebi'nin maa~~~(Ibn'ül-Emin saray
68o ve ~~oo ).
35 Nafaka baha-i Buhuri Zâde Hânende Mustafa Çelebi Muallim-i
Enderun-~~Htnnayun beray-i ~ehr-i Ramazan'el-mübarek vacip sene ~ o93 in kader
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Bunlardan ba~ka ar~iv belgeleri aras~nda bir hayli saray mensubu
musiki~inaslar~n bulunaca~~na ~üphe yoktur.
*

*

Onyedinci yüzy~lda geni~leyen saray musiki hayat~~onsekizinci
yüzy~lda da küçük aksama hariç h~z~n~~kaybetmeden yürümü~tür.
Bu hususta Enderun musiki üstadlar~~pâdi~ahlardan gördükleri te~vik
ve ihsanlarla istidatlar~n~~göstermi~lerdir.
Avc~~Sultan Mehmed'in o~ullar~~aras~ndaki her hususta en
liyakatlisi ve büyü~ü olan Ikinci Sultan Mustafa 1995 - 1703
babas~ndan ziyade musikiye dü~kündü, saz âlemleri yapt~r~r gezdi~i
yerlerde mutlak bir saz heyeti bulundurur, hanendelere ihsanlarda
bulunurdu. Küçük Müezzin diye me~ hur olan Mehmed Çelebi,
Ikinci Mustafa'n~ n sevgili hanendesi Enderunlu (sonra Birunlu)
olup padi~ ah huzurunda mükerreren musiki fasl~~yapm~~t~r. '129 H.
1717 M. Edirne' de vefat eden Küçük Müezzin Mehmed Çelebi'nin cönklerde çok besteleri vard~r 36 . Hanende Hac~~Mustafa da
Ikinci Mustafa'mn takdir edüp ihsan verdi~i hanendelerdendi".
120 Zilhicce iptidas~nda (1709 ~ubat) Yaz~c~~Efendi eliyle
al~nm~~~olan Kanuni Alem~~ah ad~ndaki cariyenin bahas~~olan bin ikiyüz kuru~~muhallefat akçesinden verilmi~tir".
1134 H. 1721 M. de seferli ko~u~unda Hanende Kad~~Z ade
Mustafa'ya hare kaftan ve atlas entari, sar~ k, mukaddem, ku~ak,
sof, kerrake, kavuk ve çuha çak~~ r ihsan olunmu~tur. Yine böylece
Mevlevi Neyzen Dervi~~Hüseyin'e Haremden gelen bir buçuk
donluk (elbiselik) alacadan kaftan ve entari, zümrüdi çuhadan bir
ferace, al çuhadan çak~~r ve bir kemerbend ~al ku~ak ve atlas zincef
meblâ~~an hazine-i âmire
ferman-~~ ~erif.

ber mucib-i arzuhal-i hod ve ha

,:~T 31
eyyam-~~
Selasin

~ 800
Yaln~z bin sekiz yüz akçedir.
Türk Musikisi Ansiklopedisi C. 2, S. 21.
12 H. 1702 M. senesi ceyb-i hümayun defteri No. 2351.
88 Harc-~~hassa defteri No. 2352.
36

37 I I
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(elbise kenar~ na dikili kürk) bir külâh (sikke) ve bir ye~il çuha kaftan
yapt~r~lm~~t~r 33.
Üçüncü Ahmed zaman~ nda (1703 - 1730) vezir-i âzam Nev~ ehirli Damad ~ brahim Pa~ a sadaretindeki saz ve söz âlemleri,
lale devri, helva sohbetleri aras~nda geçen ahenkli hareketin ba~~nda
gelen ~ brahim Pa~ a ~airli~i orta derecede olmakla beraber musikide mükemmel bir bestekâr oldu~undan sohbet meclisleri cazip idi 40.
Musikide de müsteid ve kabiliyetli olanlar~~himaye eden ~ brahim
Pa~ a Onsekizinci as~ rdaki parlak durumu haz~rlam~~~ve yapm~~t~r.
1137 H. 1724 M. de kiler odas~na ç~ra~~olan Tanburi Ahmed,
Kanuni Mehmed, Düdükçü (Musikar) Ali'ye otuz üçer kuru~~
k~ rkar akçe ve hane-i seferliye (seferli odas~na) ç~ra~~olan Neyzen
Mehmed'e otuz kuru~~acemilik ihsan olunmu~tur".
1142 H. 1729 M. de hanende Mustafa Çavu ~'a elbiselik ihsan
olunmu~tur. 1143 ~evval 1731 Nisan Kiler odas~na ç~ra~~olan Kanuni Mehmed Çavu ~ 'a bir kat elbise ve ayn~~sene içinde iki beyaz
sade ve bir Nemçe (Avusturya) dibas~~yelek verilmi~tir". Yine ayn~~
Kanuni Mehmed Çavu ~'a atlas kaftan, çuha çak~~r, kutni (pamuklu) entari, car ~al ku~ak, destarbend ile çuha kavuk ihsan edilmi~tir 43 .
1157 Rebiülevvel (1744 Nisan) da Sultan Birinci Mahmud bini~~ile Sâ'd-âbâd'a gidi~inde Tanburi Halsar ve boncukcu
(Bozuk) Yahudilere silâhdar a~a eliyle üçer kuru~~ihsan-1 mülükâneden
alt~~kuru~~verilmi~tir 44 .
1167 H. 1753 M. de gene Sultan Birinci Mahmud, saz
heyetinden Kemani Corci'ye tam tak~ m bir kat elbise ihsan etmi~tir; ihsan olunan tak~ m elbise, düz keremsud kaftan, çubuklu
Harc-~~hassa defteri No. 2365.
40 Mükemmel bir bestekâr olan Damad ~ brahim Pa~ a'n~n zaman~~m~za
~u eserleri kalm~~t~ r : "Hümayun a~~r hafif kâr ve mâhur a~~r çenber beste" Türk Musikisi Ansiklopedisi (c. 1, s. 92).
41 1137 tarihli ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri. Enderunda bir odadan üst
odaya terfi eden Enderunlu'ya gitti~i yeni ko~u~taki ihtiyaçlar~~-için verilen para.
42 1143 ~evval harc-~~hassa defteri.
42 2375 numaral~~harc-~~hassa defteri.
44 2388 numaral~~ ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri.
2°
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kutni entari, çuha çak~~r, çuha bini~, kemerbend, ~al ku~ak, çuha
bini~~kürk, kalpak, çizme, mest papuç".
*
*
Gerek Osmanl~~saray~n~n ve gerek saray d~~~~musiki hareketi
Onyedinci asr~ n tamamiyle Onsekizinci yüzy~l~~küçük aksamalar
müstesna tamamen doldurmu~, ve aym h~zla Ondokuzuncu asra atlam~~t~r. Bu hususta pâdi~ahlarm ra~betleri ve te~vikleri mühim âmil
olmu~tur. Bu pâdi~ahlar içinde musiki zevki duyan Dördüncü Murad, Dördüncü Mehmed, Ikinci Mustafa, Birinci Mahmud, Üçüncü Selim, Ikinci Mahmud ile onsekizinci as~r musikisini, edebiyat~n~, sanayiini körükleyen Nev~ ehirli Damad Ibrahim Pa~ a'y~~ba~ta zikrederim.
Onyedinci as~ rda gelen bestekârlar içinde bir hayli k~ymetlilerini
görmekteyiz ki, bu çokluk ve üstünlük Dördüncü Murad ve
Dördüncü Mehmed gibi musiki a~~klar~mn alâkalar~~neticesidir.
Bu musiki üstadlar~~aras~nda sarayla münasebeti olan, pâdi~ah huzurunda san'at~m takdir ettiren daha yukar~da ad~~geçen Pâdi~ah
Imam~~ Kad~ asker Ibrahim Efendi, Haf~ z Post lakabiyle
maruf büyük üstad Tanburi Mehmed Efendi", Buhuri Zade
Mustafa Itri, Ama Kadri, Hoca Osman Efendi, Recep
Çelebi, Küçük Müezzin Mehmed Çelebi, Küçük Imam ve
bunlardan ba~ ka Atrab'el-âsar ile Hafiz Post Mecmuas~nda adlar~~
geçen ve pek çok eserleri olan bestekârlar~~görmekteyiz.
2398 numaral~~ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri.
Onyedinci as~r ortalar~nda yeti~en ünlü bestekâr Tanburi Haf~z Post lakabiyle marüf El'hac Mehmed Efendi ~stanbul'ludur. Dördüncü Mehmed devrinde
yeti~mi~~olup otuz saz fasl~ nda birçok beste ve semaileri vard~r. Eserleri mükerreren
pâdi~ah huzurunda okunmu~tur. ~airli~i ve tâlik yaz~da mehareti vard~. ~~ 'ol H.
1690 M. de vefat eylemi~ tir. Vefat tarihini de~erli talebesi Itri Mustafa Efendi yazm~~t~r :
Haf~z el/tur ima~nzade hak bu kim
Mustki ilminde malzirdi ol ustad-~~zaman
Harf-t ~nenkutiyle tarih old~~dn~n fetvine
Did~~Itr£ haf~za me'vd ola yarab cinan
Son m~sra'daki noktal~~harflerin hesabiyle ~~'ot vefat tarihi ç~kt~~~~gibi lakab~~
olan ve vücudunun k~ll~~olmas~ndan dolay~~Haf~z Post diye ~öhret buldu~u için
(Postunu çak eyledi ~ir-i ecel) xrusram~n tarihi de ~~'ol senesini bildirir ki milâcli
1690 senesidir.
45

46
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Onsekizinci as~ rda gelen bestekârlarm baz~lar~~ise k~smen onyedinci as~ rdan aktarma olup di~erleri ise onsekizinci as~r yeti~tirmesidir.
Bu k~ ymetli musiki bilginlerinin bir k~sm~~ise ~unlard~r:
Ba~ta kendisinden daha a~a~~da ayr~ca bahsedece~imiz Birinci
Sultan Mahmud'dur. Daha sonra Ebû ~ shak Zade ~ eyhülislâm Esat Efendi (vefat~~1166 H. 1753 M.) bestekâr büyük üstad
~ eyhülislâm Damat Zade Feyz-ullah Efendi (vefat~~
1175 H. 1711 M.) Eyubi Kad ~~ Dervi~~Mustafa Efendi (vefat~~
1174 H. 1760 M.), Besteld ney ve keman üstad~~ Hattat ~ smail
Efendi (vefat]. 1136 H. 1723 M.). Ser hanende Hasan A ~a (vefat~~
1147 H. 1715 M.), Damad Nev~ehirli ~brahim Pa~a meclisi müdavimlerinden bestekâr ve hanende Re ~ it Çelebi, Ney ve tanbur
üstad~~ Odaba~~~Zâde Eyübi ~ eyh Mehmed Riza Efendi
Bestekâr ~air Nazim Yahya ( ~~ 39 H. 1727 M.), Musahip
Ahmed Refi' Efendi (vefat]. 1163 H. 175o M.), Esirciler kethüdas~~ Buhuri Zade Mustafa Itri (vefat~~1123 H. 1711 M.) 47.
Eyübi Ebubekir A~a (vefat~~1173 H. 1759 M.), Küçük Müezzin
Mehmed Çelebi (vefat~~1129 H. 1717 M.), Birinci Mahmud'un
çok takdir etti~i Kemani Bestekâr Cafer A ~a, Nev~ehirli ~brahim Pa~a saz heyeti mensuplar~ ndan bestekâr Haf~ z Rifat
Efendi, ~ ehla Mustafa Efendi, Kemani Ahmed Vürudi
Çelebi, Galata Mevlevi ~eyhi Nayi Osman Dede (vefat~~1143 H.
1730 M.) ve Yenikapu Mevlevihanesi ~eyhi Bestekâr Abdülbaki
Nasir Dede Efendi (vefat~~1237 H. 1821 M.).
Sultan Birinci Mahmud (1730 - 1754).
Talihsiz hükümdar olan babas~~ Sultan Ikinci Mustafa'n~n
(1695 - 1303) hal'inden sonra yedi ya~~nda kafes hayat~na giren
~ ehzade Mahmud 1730 da hükümdar oluncaya kadar süren yirmi
yedi senelik müddet içinde musiki, yaz~, hakkâklik gibi güzel san.'atlarla me~gul olmu~~ve bu san'atlar içinde hemen bütün enerjisini
musikiye hasretmi~tir. ~~ te bu gayreti neticesi Sultan Mahmud,
musikide yükselerek üstad bestekâr olarak tan~nm~~t~ r. Onyedinci,
onsekizinci as~ rlarda pek ra~bette olan tanbur çalma~~~da ö~renmi~tir.
41 Itrrnin hal tercümesi ve eserleri hakk~nda (Türk Musikisi Ansiklopedisi Y~ lmaz öztuna c. 1, S. 287 de bilgi vard~r.

~. H. Uzunçar~~l~~

r•

JJ-

iJ j

J:41J;

*

crpi
•

t~JU4,4
~~•

"
»ic.Jo

:••

?•‘'•JJ.Jfti

•
)40.1 4 kt•tor:;#

4

•

-

1fr i -U: »J ~ly
'
.LJJi
jj

5.4 JJ J

.4

i/js
W10.•;(1
4,4.;
•
,
.

•

4

••

J

•

a,

..0jj
J ii

•

1 t' JJ

CJ? >4' «.-

Sultan II. Bayezid'in o~lu Amasya valisi Sehzadc

L~ ,11 11( t ~~

~. H. Uzunfar~~l~~

A I J .~s J

4
4?,:~

• •••!--,•0
•

‘,
o

4././
-

.
"

r

—

Enderun muallimlerinden Kemani Hasan Çelebi'nin ita emri

~. II. Utunçarpl~~
.‘~~

•

-2:

~. II. 1 -,2 ~~~icar~~ ll

C.1

~. II. Uzunçao ~ ll

'9

t

H. Uzunçar~~l~~

NI 4

~. H. Uzunçar~~l~~

~. Il. 1 ..-ju~ car...WI

,
*'144
4
i
~~
"

.
4•••-,

I

u.L\

J •

tk„,4 ‘
,.
A

e

~i
2

C' t. g••

fr.N.
4"4

4 .1
lianende lecel-~~ Çelebi ve
cariyelerin rnaas
ve l ~ alnka paralar~ n ~ n \ -cril~ nesi en~ ri

~. H.

Uzl~nçar~~l~~

4-1 •

-

• 4-:1•',/.

-to%

O

~~

Bozuk

Keman

i~illardan ka lkm ~~~olan

biraz kanu na

~. II. Uzunçar~~ l~~

~. H. Uzunçarph

.rot

A
°"));‘•—•

Çenk denilen eski Türk sazlar~ndan parmakla çal~n~r

L H. Uzunçar~~l~~

<;*

0.)

4,„„ikel.:- •

ok
J

6`;••••,..

L

3-

f

Frenk sazlarindan kitare

Onsekiz inci as~rda bade sazlar~ndan piyanonun habercisi klavsen

L H. Uzunçarph

~. H. Uzunçar~~l~~

itt~ao

)

eyt=••••• .0.!

ok"

Kemençe

OSMANLILARDA MUS~K~~HAYATI

97

Sarayda musikiye istidad~~cariyeler yeti~tirmi~tir. Bir bestekar cariyesinin:
Tu~-~~ ~üld mi disem zülfüne ~ebboy mu disem
~la% bir besteyi ve di~er bir cariyesinin de:
Sahba-yi lâti ne~ve-i cand~r ol 4/etin
semaisini besteledi~ini ve semainin taliminin zor oldu~unu o devri
bilen ve ya~ayan ~amdani Zade Süleyman Efendi yazmaktad~r 48. Etrab' el-âsar müellifi Esat Efendi ~eyhul islam olmadan
evvel ve olduktan sonra muhtelif makamlardan besteledi~i eserlerini
huzura kabulde okumu~.
Sultan M ah mu d okunan herhangi bir ~ark~~veya bestenin
makam~na çok dikkat eder, bestekar~m taltif eder~ni~. Baz~~makamlar
aras~ndaki benzerlikleri, incelikleri fark eder hatalar~~gösterirmi~.
Sultan Birinci Mahmud saraydan yeti~erek iki padi~ah musahipli~ine kadar yükselen ~air ve bestekar Ahmed Refi' Efendi'yi bir
ara sebebi malt~m olmayan bir halinden dolay~~ Edirne'ye sürgün
etmi~tir. Epey müddet unutularak Edirne'de kalan Ahmed Refi'
Efendi, menfa hayat~ndan pek usanarak memleket hasretiyle bir
~ark~~kaleme alarak suzi~li olarak bestelemi~tir. Makarrum bilmedi~imiz bu ~ark~s~= güftesinin bir beyitinde:
Meskenimden dür eden gurbette sergerdan eden
K~smetim mi taliim mi yoksa canü sen misin?
diyerek içini dökmü~. Heveslilere me~k edilmi~~olan bu ~ark~~yay~larak Istanbul'a kadar gelüp meclislerde söylenir olmu~. ~ark~~sarayda
duyulmu~, Sultan Mahmud'un pek ho~una gitti~inden bestekar~m
sormu~, Edirne'de menfi olan sab~k Musahip Refi' Efendi'nin bestesi
oldu~unu söylediklerinden Istanbul'a getirtüp tekrar Musahip yapm~~~
ve Ahmed Refi' Efendi 1163 Recep 1750 Haziranda vefat~na
kadar Musahiplikte kalm~~t~r 49.
Birinci Mahmud zaman~nda saray~n Enderun erkek k~smiyle bili~'mum kad~n k~sm~nda birçok musiki bilginleri ve talebeleri
yeti~mi~~olup bu ahen.kli durum an~n vefat~na kadar çeyrek as~r
devam etmi~tir.
48
48

Müri'üt - tevarih - Takvim'üt - Tevarih zeyli.
Fatin tezkiresi s. 158 Muallim Naci ( Osmanl~~ ~airleri).
Miden C. XLI, 7
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Sultan Mahmud'un saz eseri olarak görülen eserleri ~unlard~r:
U~~ak pe~revi (devr-i kebir), U~~ak saz semaisi, (aksak semai), Muhalif
U~~ak pegevi (çenber), Muhaljf U~~ak saz semaisi, U~~ak darbeyn pe~revi,
Karc~~ar pe~revi (devri kebir), Karc~~ar saz semaisi (aksak semai), ~ehnaz
pe~revi (devr-i kebir-~ehsuvar), ~ehnaz saz semaisi ( aksak semai), Hisar vech-i
~ehnaz pe~revi (çenber), Hisar vech-i ~ehnaz saz semaisi (yörük semai),
Muhayyer pe~revi (tâbdar), Muhayyer saz semaisi, Sultani ~rak pe~revi,
Feth-i Ba~dad pe~revi, Meclis' efruz pe~revi.
Müdekkiklerin eserlerinden alup naldetti~im yukariki eserler
Sultan Mahmud'un saz eserleri olup henüz söz eserleri görülmemi~tir 5°.
Sultan Birinci Mahmud'un ölümü ve yerine karde~i Üçüncü
Osman'~n (1754 - 757) hükümdar olmas~~üzerine o tantanah hareketli musiki hayat~~birden sona erdi. Sultan Osman sarayda ne
kadar yeti~mi~~müzisiyen varsa hepsini saraydan ç~kararak da~~tm~~t~r.
Sultan Osman'~n üç sene kadar; k~sa süren saltanat~~zaman~nda
saray harem dairesi sessiz geçmi~~an~n yerine geçen Üçüncü Ahmed'in o~lu Üçüncü Mustafa zaman~nda (1157 - 1774) nisbeten
bir hareket ba~lam~~~olmakla beraber, cariyelerden musiki ile alâkal~~
isim duyulmam~~t~r. Fakat enderun k~sm~nda Tanburi Ali Çavu~,
Kemani Osman Bey, Kiler odah Tanbur I Osman A~a isimlerindeki san'atkârlar~n elbiselik ve para ile taltif edildiklerini görüyoruz 51 .
Üçüncü Mustafa'nm karde~i Birinci Abdülhamid (1187 H.
~~773 M.) zaman~nda Enderunlu Kemani Çavu~~Ahmed A~a, Tanbur' Musahip Ali A~a, Hanende Mustafa A~a, Vardakosta
Ahmed A~a, Zurnaz en Feyzullah A~a mükerreren ihsan
ald~klar~~gibi Tanbur I Eyüp A~a da ayn~~suretle ihsana nâil
olmu~tur 52. 1193 ca; da (1779 May~s) Kemani Çavu~~Ahmed
A~a eliyle sat~n al~nan Frenld sine keman Harem-i hümayuna teslim
olunmu~tur". Bu son kay~ttan harem-i hümayunda cariyelerden
veya gözdelerden keman çalan oldu~u anla~~l~yor.
5° Türk Musikisi Ansiklopedisi e. 2, S. 2 ve Say~n Ethem ongör'ün notlar~~ ve
nazar ve amelf Türk musikisi c. 4, s. 93, 94.
52 1061 numaral~~harc-~~hassa defteri s. 12, 36, 47 sene 1174.
52 Ceyb-i Hümayun ve harc-~~ hassa defteri sene 1198 il 1200.
53 I 193 senesi ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri.
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~imdi buradan a~a~~s~~ Üçüncü Selim zaman~~musiki hayat~~
k~sm~~olacakt~ r. Fakat ondan evvel yaz~lmas~~kap eden musiki aletleriyle sarayda kullan~ lan sazlara ait k~sm~~yazmak icap eder.
An~ n için vesikalarda buraya kadar buldu~umuz saray musikisini
keserek eski, yeni mevcut sazlar~n isimlerini ve mümkün oldu~u kadar tariflerini bildirerek daha sonra Üçüncü Selim devrine geçece~iz.
MUHTELIF DEFTERLERDE VE K~TAPLARDA ADLAR~N~~
GÖRDÜ~ÜMÜZ MUS~K~~ALETLERI
Osmanl~~Devleti zaman~nda onbe~, onalt~~ve onyedinci as~rlarda
Ne), Ud, Kanun, Tanbur, Santur, Kemençe, Çö~ür, Kopuz, Daire (tef),
Zurna, Nakkare, Zil ve Üç teli sazlardan Bulgari veya Ba~lama ve
Nefir, Davul ve Kös ile yine ayn~~as~rda kullan~lan sazlardan Rebab 54
MiZMar 55 iklik 56 Piy~e" Nüzhe 58 Masikar 59 adl~~sazlar~~görüyoruz.
Tarih-i Eb'ülfeth isimli eserinde Dursun Bey Onbe~inci as~rda
Ud, ~e~tar, Tanbur, Rebab, Berbat, Kanun, Ney, Çenk adlar~ndaki sazlar~~
say~p ~ehnaz, U~~ak, Neva, Muhayyer makamlar~n~n me~hur oldu~unu
beyan ediyor. Bu sazlardan ba~ ka yukarda isimlerini kaydetti~imiz
sazlardan maada Onyedinci asra kadar Çartar (dört telli ve perdeli),
Ravza (be~~telli ve perdeli), ~e~tar (alt~~telli), ~e~hane (uda benzeyen
54 Rebab: Karn~~toparlak, sap~~uzun ve ince yayl~~bir sazd~r. Kemençe gibi
dize dayanarak çal~n~ r. Rebab hakk~ nda Türk Musikisi Ansiklopedisine bak~n~z.
c. 2, S. 171.
55 Mismar : Bir nevi ney olup bir parças~~ a~açtan olmak üzere iki parçadan
mürekkepti.
: Kemençe gibi üç kiri~li küçük bir sazd~ r. Eskiden Konya ve Ak~ehir
56
taraflar~nda kullan~lm~~ , Arabistan ve Türkistan'da çok çal~nm~~. Dördüncü Sultan Murad yapt~raca~~~alaylarda kullan~lmak üzere Istanbul'a da bu san'at erbab~ndan getirimi~tir.
57 13 y~e : Bir nevi ney olup bir kar~~~iki parmak yani ç~~~ rtma boyundad~r.
Kam~~tan yap~lm~~t~r. Boyu n~sfiye dedi~imiz musiki aletine benzer.
59 Nüzhe : Musiki allâmesi Safiyyüddin bin Abdül'mümin'in tertibi olup yüz
sekiz kiri~li (öztuna seksen bir tel) ve bir murabbaa yak~n müstatil ~eklinde bir
sazd~r. Derinli~i dört parmak olup yüzü tahta ile örtülmü~tür. Kanun gibi mandall~~
sazlardand~r.
59 Musikar : Müteaddid kam~~lar~ n yanyana dizilmesinden yap~ lm~~~nefesli bir
sazd~ r. Saray musikicileri aras~ nda musikare düdükcü denilirdi buna m~skal da
denilir. Musikar hakk~nda Türk Musikisi Ansiklopedisi C. 2, S. 242 bak~n.
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uzun kollu perdesiz telli saz), Çe~te (Çögür gibi telli küçük kar~nl~~
yuvarlak kolu k~sa, telli, s~k perdeli be~~kiri~li saz), Mugni (Kanun
~eklinde yirmi dört kiri~li saz), Sunder (Çögör'e benzeyen gövdeli on
telli saz), Berbat (Kopuza benzeyen saz), Bonkar (bir telli sazlardan
olup Evliya Çelebi tarifini yapmam~~t~r), ~ark~~ (Çartara benzeyen
telli Türkmen saz~), Teltem (Tanbura cüssesinde boyu daha k~sa
Ak~emseddin o~lu ~emsi Çelebi lcad~d~r). Bonkar da onun icad~d~ r.
Gördü~ümüz sazlardan saraydaki fas~l heyetine dahil olan sazlar,
devrine göre baz~~ de~i~iklikleriyle beraber ~unlard~ r :
Ud, Kopuz 60, Kemençe, Kanun, Musikar veya M~skal, Ney,
Çenk 61, Tanbur, Santur, Çögür 62 Bozuk" Sine keman" Daire
(tef) 65.
Bu sayd~klar~mdan ba~ka saraydaki fas~llarda çal~nan ba~ka
sazlara dair defterlerde bir kay~t göremedim. Yaln~z Sultan Birinci
Mahmud zaman~nda elçilikle Paris'e giden Yirmisekiz Çelebi
Zade Mehmed Said Efendi (Pa~a) p'adi~ah~n musiki ile alâkas~m
bildi~i için Paris'de frenk sazIar~ndan ayakl~~olup santura benzeyen
Klavsen.k (Clavcin) denilen telli bir saz~~Istanbul'a getirip takdim
etmi~tir. Bu yeni saz~n sarayda çal~nd~~~na dair bir kay~t görmedim;
belki çalmm~~t~r. Yaln~z klavsen'in resmini Birinci M ahmud
zaman~~bestekarlar~ndan H~ z~ r A~a'n~n musiki nazariyat~na dair
6° Kopuz Türklerin eski musiki sazlar~ndand~r; ud'a benzer; Osmanl~~ ordusunda kopuzcular bulundu~u gibi Osmanl~~ Saray~na bile girmi~ti. Kopuzcu cariyeler vard~. Ser'had sazlar~ndand~r.
61 Çenk ; kanuna benzeyen sap~~ e~ri otuz üç kursak telli eski bir sazd~r. Onbe~inci As~rda dü~ünlerde muganniye cariyelerle Çenk çalan cariyelerin bulundu~unu
biliyoruz. (Tarih-i Ebu PFetih s. 81) Osmanl~~ saray~nda da Çenk çalan cariyeler
vard~. Onsekizinci asr~n ikinci yar~s~nda da mevcuttu.
62 Çö~ür, tahta gövdesi büyük be~~kiri~li yirmi alt~~ perdeli sazlardand~r, vesikalarda görüldü~ü üzere Osmanl~~saray~nda çö~ür çalan cariyeler ve çö~ür ö~reten
muallimler vard~.
63 Bozuk, perdesiz sazlardand~r, kopuzun muaddel ~eklidir. Halk sazlar~ndan
olup sekiz tellidir.
64 Saray musikisine keman Onyedinci asr~n ikinci yar~s~nda girmi~~olup, bu
gö~se dayal~~ olarak çal~nan sine kemand~r. Türk Ansiklopedisinin kayd~na göre
(c. ~ , s. 336, ve c. 2, S. 243) boyuna dayal~~olan bugünkü keman 1826 dan sonra
girmi~tir.
65 Tef veya daire hakk~nda Türk Musikisi Ansiklopedisi c. ~ , S. 154 tafsilât
vard~r.
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kaleme ald~~~~
) adl~~eserinde gördüm 66.
Orada bu saz~n ad~n~n nas~l okunaca~~n~~ ~u beyitle göstermi~tir:
Meyvenin olmu~una herkes atar senki
Celadet eyleyiip dinle sen bu klavsenki
Kuvvetli tahmine göre Sultan Mahmud için ~smarlanan bir
tanbur:
Yine Birinci Mahmud zaman~nda 1164 Recep 1751 May~s'da
harem-i hümayundan gelen nümune tanbura göre abanozdan bir
tanbur yapt~r~lup teknesinin etraf~~ve bo~az~~altun çenberli ve perdeleri altun tel ile ba~lanup harem-i hümayundan ve mevcuttan olmak
üzere ve kabza tepesi ve burgular~~ve altun e~i~i ve m~zrab~~elli sekiz
elmas ile tezyin olunup harem-i hümayuna teslim olundu ve tekrar
sade siyah boyal~~bir adet tanbur yap~ld~~67 .
*

*

Sarayda saz çalan cariyelerin ve harem dairesinde saz çalanlar~n sazlar~~Dar'üs-saade a~as~, Silahdar A~a ve di~er vazifeliler
vas~tasiyle saray d~~~na ç~kar~larak tamir edilir veya arzu edilen sazlar
ayn~~yoldan harem-i hümayun için sat~n al~n~rd~ ". Mesela, 2344
numaral~~ve ~~092 H. ~ 68o M. tarihli harç-~~kasa k4~d~ndan, içeri yani
harem-i hümayun için sedefkârl bir k~t'a Kemençe ve be~~daire
(tef) ve bir miskal, üç adet O~iir yapt~r~ld~~~~gibi içerideki mevcutlardan Daire, Tanbur, Çö~iir, Çenk, Miskal tamir ettirilmi~tir Bundan
ba~ka teflerin konmas~~ için harariyle beraber bir kutu da yapt~r~lm~~t~r
66 Topkap~~ Saray~~ Kütüphanesi (Hazine kitaplar~~No. 1793 H~ z ~ r A ~a'n~n
musiki makamlar~na ve musiki âletlerinin enva~na dair risalesi. Bugünkü kuyruklu
piyanoya mü~abih Onyedinci as~r sonlar~na kadar bestekarlar~n en gözde aletleri
olan Klavsenin zuhuru, Onalt~nc~~ asra ait olup bu aleti te~kil eden k~rk be~~sesten
her birisi için iki tel mevcuttu. Klavsen'in sesleri kuvvetli ç~karabilmek için Onsekizinci Asr~n ba~lar~nda Klavsen'in kalem tüyleri yerine tokmak yani çekiçlerle mücehhez aletler kabul edilerek çekiçli klavsen (piyano forte) tertip edilip ses ç~karmas~~
tanzirn edildi. Bu tadilden sonra zaman geçtikçe klavsen'in yerine piyano kaim oldu.
(Ahmed Muhtar Bey'in musiki tarihinden huldsa c. 1, s. 121, 122, 203, 206).
Yirmi sekiz Çelebi Z â cle'nin takdim etti~i Klavsen'in resminde görüldü~ü
üzere tokmak m~zrablarla çal~nd~~~na göre Klavsen'in muaddel ~ekli oldu~u anla~~l~yor.
67 Topkap~~ Saray~~ ar~ivi (Ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri No. 2395).
68 Topkap~~ Saray~~Ar~ivi (harc-~~hassa defteri) sene 1120 No. 2352.
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Or~yedinci asr~n sonlar~na do~ru tanbur yapmakta me~hur
olan Tanburac~~Mehmed'e yapt~r~lan bir adet tanbur ile ayr~ca yapt~r~lan dört adet tanbur için de mukavva muhafazalar imal ettirilmi~tir.
Dar'üs-saade a~as~~marifetiyle harem-i ~erif taraf~ndan iki adet
tüfenk ve bir santur tamir ve iki adet destegül'e sap yapt~r~lup 11 2 1
Recep 1709 Eylülde teslim olunmu~tur 69 .
* *

Alaturka sazlardan bir k~sm~~heveslilerin yeti~memesinden veyahut di~er baz~~sazlar~n (keman gibi) daha ziyade revaçda olmas~ndan dolay~~sazlar aras~ndan ç~kar~lm~~t~r. Bu arada Osmanl~~
fas~l musikisi aras~nda Onsekizinci as~rdan itibaren evvelleri pek
revaçta olan kopuz görülmez olmu~tur. Daha sonralar~~çenk denilen
saz~~Onsekizinci as~rda yava~~yava~~ehemmiyetten dü~me~e ba~lam~~~
ise de tamamen terkedilmemi~~ve ancak Ondokuzuncu as~rda bat~~
musikisinin girmesiyle tarihe kar~~m~~t~r. Bunun gibi musikar denilen
kam~~~düdük de yerini klarnete terketmi~tir.
«eçüncü Selim Zaman~nda Musiki:
Sultan Üçüncü Mu st afa'n~n o~lu olan Sultan Üçüncü Selim
1175 H. 1711 M. de do~du~una göre 1203 H. 1789 M. de amcas~~
Birinci Abdülhamid'in vefatiyle yerine hükümdar oldu~u zaman
yirmi sekiz ya~~nda bulunuyordu. Babas~n~n ölümünden sonra padi~ah oluncaya kadar on be~~sene süren kafes hayat~nda ba~l~ca
me~galesi musiki olmu~tur.
Sultan Selim'in musikide hocalar~~ K~r~ml~~ Haf~ z Ahmed
Kamil Efendi ile Ortaköylü Tanburl Hoca ~ shak Efendidir.
Yüksek istidad~~ ve kavram~~ nedeniyle bestekarl~kda, tanburda
hatta ney'de büyük üstad olmu~tur 70. Mevcut musiki makamlar~n~n haricinde 11.»-I ihtirâ etti~i Sâz-i dilâra makam~nda pe~rev,
Topkap~~Saray~~ Ar~ivi (harc-~~hassa defteri) Recep 1121, No. 2352.
Sultan Selim merhum Mevlevi tarikati muhiplerinden oldu~undan ney
üflemekte ~ayan-~~hayret maharet göstermi~tir. Saltanat~ndan hal'inden sonra inzivagâh~nda bulundu~u s~rada Alemdar Mustafa Pa~ a'n~n kendisini tekrar iclas
için Saraya geli~inde k~zlar a~as~'n~n kap~y~~ açt~rmamas~~ ve Sultan Mustafa
adamlar~n~n Sultan Selim'in uzletgâh~na hücum etmeleri üzerine zavall~~ Sultan
Selim kendisini ney'i ile müdafaa ederek hainler elinde ~ehit olmu~tur.
69
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beste, yörük ve saz semaileri bestelemi~tir. Ayin-i ~erif-i Mevlevi
Üçüncü Sultan Selim'in musikideki dehas~n~n ~aheseridir 71 .
Siz-i dildra'dan ba~ka ~evku tarab ve ~evkefza, Arazbar Puselik makamlar~~da Sultan Selim'indir 72 . Merhum Pâdi~ahm daha bir hayli
besteleri olup bu hususta bilgi almak için (Türk Musikisi Ansiklopedisi) ile be~yüz y~ll~k Türk Musikisi Antolojisi) ne bak~n~z".
Sultan Üçüncü Selim devri ba~da kendileri olmak üzere
musikinin her kolda ahenkli ve ne~eli bir devir oldu~undan birçok
de~erli musiki~inaslar meydan alm~~~ve bu hususta Enderun-~~Hümayunda pek k~ymetli sazende ve hanendeler yeti~mi~tir ki, Vardakosta Ahmed A~a (vefat' 1209 H. 1395 M.), Tanburi Eyüb A~a
ve Kemani H~ z~ r A~a Selim devrinin ilk musiki kafilesidir.
SILAHDAR VE HARC-I HASSA DEFTERLERINDE GÖRÜLEN
MAA~LI MUSIKI~INASLAR
Gördü~üm defterlerde isimleri ve maa~lar~~yaz~l~~olan musiki
üstadlar~~s~ras~~tamam de~ildir. Baz~~defterler belki zayi' olmu~~ve
belki de ben görememi~imdir. Her ne ise ben buldu~umu yaz~yorum.
Tetkik edenlerin i~lerine yarayaca~~m ümit ederim.
1205 H. 1790 M.'de musahip tanburi Mustafa A~a
1208 c 1794 Ocak Musahip Santuri Hüseyin A~a - Musahip
Tanburi Mustafa A~a - Zenne Mustafa A~a, ayn~~sene ~aban (Mart) da
silâhdar a~a eliyle Tanburi Mustafa A~aya be~yüz ve Zenne
Mustafa A~a'ya üçyüz kuru~~ihsan-1 ~âhâne. Yine o sene Zilkade
(Haziran) ay~nda Kulekap~s~~(Galata) Mevlevihanesi ~eyhi me~hur
71
dildra makam~, Rad, Buselik ve Hasomi gibi yekdigerine mübayin olan
üç makam~n birle~mesinden has~l olmu~tur. Sultan Selim bu makamda Mevlevi
ayinini besteledikten sonra bunu evvela musahiplerinden bestekar Vardakosta
Ahmed Aga'ya geçmi~~yani me~k etmi~tir. Ahmed A~a ö~rendi~i ayini Kulekap~s~~(Galata) Mevlevihanesi Ayin-han dedelerine talim ederek padi~ah taraf~ndan
tamir edildikten sonra 1206 H, 1798 M. de Mevlevihanenin resm-i kü~ad~nda ayin
günü okunmu~tur. ( Teni Memnun say~~17, s. 3o9 - Rauf Tekta - Selim-i Salis Musiki~inas
Makalesi).
73 Arazbar Buselik Üçüncü Selim'in ihtira' etti~i mürekkep makamlardan
biridir.
73 Türk Musikisi Ansiklopedisi (T~lmaz öztuna, e. 2, S. 221 ild 223 ve Be~yüz T~ll~k
Türk Musikisi Antolojisi, Sadun Ke~nali Aksüt) s. 182-184.
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~air Galip Dede Efendi'ye takdim etti~i kaside kar~~l~~~~ s~rkâtib
eliyle yüz kuru~~ihsan 74.
1209 Zilkade (1795 May~ s) da k~rk kuru~~ayl~kl~~ Tanburi
Isak" ve elli kuru~~ayl~kl~~musahip santuri Hüseyin A ~a".
1201 H. 1796 M. de Tanburi Isak 4° ve o sene ~aban ay~ndan
(1795 Ocak) itibaren k~rk kuru~~ayl~kla Romanyal~~ Kemani Mirhon.
1212 H. 1795 M. de maa~l~~ olarak Tanburi Isak k~ rk, Kemani
Miron altm~~, Tanburi Eyüb A~a elli, ayn~~sene Recep (Aral~k)'dan itibaren Santuri Musahip Hüseyin A ~a'ya elli ve Kemani
Ibrahim A~a elli kuru~~maa~l~ ".
1212 Rebi-ül-evvel 16 da (1797 A~ustos) Ceyb-i hümayundan
Tanburi Osman A~a'ya yüz kuru~~ihsan 78 . 4 Rebiulâh~rda (Eylül
sonu) Ceyb-i Hümayundan Tanburi Emin A ~a'ya k~rk kuru~~
ihsan.
1213 H. 1798 M. de Kemani Ibrahim A~a
Kemani Miron

Tanburi Isak
40

1215 H. .~800 M.:

50
8o
Tanburi Eyub A~a Musahip Tanburi Hüseyin A~a
5o
50
Tanburi Osman A~a
50

Kemani Ibrahim A~a
50
Musahip Santuri Hüseyin A~a
Tanburi Eyüp A~a
50
50
Kemani Miron
8o

Tanburi Osman A~a
50
Tanburi Isak
40

74 Silahdar A~a harc-~~ hassa defteri No. 1272 varak 19 b, "Mevlevi ~eyhi
Galip Dede kaside arzeyledikte s~ rkâtip Efendi kullar~~yediyle ihsan-1 mülûkâne
buyurulan yüz kuru~".
75 Tanburi Isak Efendi'ye 1209 ~evval 1595 ~ubat ay~ndan itibaren k~rk
kuru~~verilmi~tir.
76 2272/20 numaral~~ harc-~~hassa defterinin 1209 liâ 1216 senelerine kadar
olan masarifat k~sm~n~ n birçok yerlerinde harem-i hümayun saz tak~mlar~~masarifi
olarak ba~çavu~a muhtelif tarihlerde verilen paralar gösteriliyor.
77 12 12 ~evval ayl~~~ nda (1798 Mart) hak ile Miron'un isimlerinin hizas~nda (Mirun zimmiye verilmi~ken tenzil ~üd) ve (Tanburi Yahudiye tenzil ~üd)
i~aretleriyle o aya mahsus ayl~klar~~verilmemi~~ve an~~müteakip aylarda evvelki gibi
ayl~klar~~devam etmi~tir. (2272/20 Silâhdar A~a harc-~~ hassa defteri).
78 Isak Efendi bu defa tanbur yerine keman ile gösterilmi~tir.
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Kemani Ibrahim A~a Tanburi Osman A~a
50
50
Tanburi Isak
Kemani Miron
8o
40

1216 H. 18°1 M.:
Musahip Santuri Hüseyin A~a
~~oo
1217 H. 1804 M.:
Santuri Hüseyin A~a
oo
1218 H. 1803 M.:
Santuri Hüseyin A~a
100

1219 H. 1804 M.:
Kemani Mirun
8o
1220

Kemani Ibrahim A~a Tanburi Osman A~a
50
50
Kemani bak 79
Kemani Miron
8o
40
Kemani Ibrahim A~a Tanburi Osman A~a
5o
50
Kemani Miron
Kemani Isak
8o
40
Tanburi Osman A~a
50
Kemani hak

Muharrem 1805 Nisan'da:

Kemani Miron
8o

105

Santuri Hüseyin A~a
loo

40
Tanburi Osman A~a Santuri Hüseyin A~a
50
too
Kemani hak 80
8o

1220 Rebiulevvel (1805 May~s): Hanende Dervi~~Ismail'e 81 150
kuru~~ihsan.
79 Isa k Efendi'nin maa~~~ k~rktan seksene ç~kar~lm~~ t~r. Silâhdar A~a masarifat defteri 2272/ ~~5.

80 Türk musikisinin Ondokuzuncu as~rdaki büyük üstad~~ Hammami Zâde
Ismail Dede Efendi.
91 Tanburi ve Bestekâr ~shak Efendi, Istanbul'da Ortaköy'de do~mu~tur.
As~l ad~~ Fresko Roman° ise de Türk musiki âleminde ve Osmanl~~saray~nda Tanburi
Isak ve Hoca hak diye me~hurdur. Sina~oklarda payton yani muganni idi. Tanburda
büyük ün kazanm~~t~r. Sultan Üçüncü Selim'in tanbur hocas~d~r. Daha sonra
keman da çalm~~~ve bir müddet Romanyal~~Miron'la beraber sarayda saz fas~llar~nda
beraber bulunmu~dur. As~l ~öhreti ve üsdadiyeti tanburdad~r. Ayn~~zamanda büyük
bir bestekâr olan hak Hoca'n~n birçok eserleri vard~r. En me~hurlar~~ Isfahan,
Bayatt pe~revleridir. Saz sernaileri daha güzel ve daha san'atl~d~r. Bestekâr~n kudreti
büyüktür. I sak Efendi 1230 H, 1814 M. de vefat etmi~tir. Ustadiyeti ve eserleri
hakk~nda (Türk Musikisi Ansiklopedisi'ne bak~n c. ~ , s. 300) Isak Efendi'nin yeti~tirdi~i talebelerinden birisi Enderunlu Tanburi Zeki Mehmed A~a'd~r. Hacca gitme~e niyet eden Zeki Mehmed A~a, hareketinden evvel veda' için kethüdazade
Arif Efendi'ye gelerek hoca efendi Hacca gidiyorum orada saza tövbe edece~im
deyince Arif Efendi, yok olmaz çal, arafatta bile çal demi~.
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1220 H. 18o6 da Musahip Giriftzen Dervi~~Ismail A~a'ya yüzelli
kuru~~ihsan.

H. 18°6 M. de

1221

Musahip Santuri Hüseyin A~a
oo
Kemani Miron
8o

Musahip Tanburi Osman A~a
50
Kemani ~sak
8o

Mevlevi Hanende Dervi~~Ismaile Ca (Hazirandan itibaren) elli kuru~.
1221 Rebiulevvel 18o6 May~sda Sultan Selim taraf~ndan Tanburi
ve Kemani Isak Efendi'ye yüz kuru~~ihsan olunmu~tur. 1221 Muharrem 1806 Martta Musahip Giriftzen Ibrahim Efendi'ye bin kuru~~
ihsan.
1222 senesi (1800) Ceyb-i Hümayun ve harç-~~kasa defterinin
hazinedarba~~~ h~fz~ndaki k~s~mda:

Musahip Santuri Hüseyin A~a
Musahip Tanburi Osman A~a
too
50
Mevlevi dervi~i hanende ~smail (Dede Efendi)
Kemani ~sak 82
8o
50
Kemani Birun
8o

Ca 1807 Temmuzdan itibaren Dördüncü Mustafa'n~n
hükümdar olmas~~ sebebiyle Üçüncü Selim zaman~~musiki meclisleri terkedilmi~tir.
Sultan ~ kinci Mahmud'un cülüsundan ve ilk da~da~al~~günlerden sonra sarayda musiki hayat~~uyanm~~~musiki~inas, bestekar ve
sazende olan Sultan Mahmud'Ia beraber yeni bir devir ba~lam~~t~r ki, bu devrin ba~~nda bizzat Sultan Mahmud bulunmu~tur.
Birinci Abdülhamid'in küçük o~lu olan Ikinci Mahmud,
büyük biraderi Dördüncü Mustafa'n~n hah üzerine padi~ah
olmu~tur. (1223 H. 18o8 M.), Sultan Mahmud, kendisini çok
seven amcasnun o~lu "üçüncü Sultan Selim'in hükümdarl~~~~zaman~nda (1789 - 1807) Sultan Selim'den ders alarak tanbur ve ney
ö~renmi~tir. Kendisi ayn~~zamanda hanende oldu~undan bir hayli
eser bestelemi~tir. Besteledi~i eserler aras~nda Asakir-i Mansurei Muhammediyye mar~~~(Acem a~Iran) vard~r. Bestelerinin baz~lar~n~n güf1222

88

Türk Musikisi Ansiklopedisi c. 2, S. 2.
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teleri bizzat kendisinindir. Muhtelif makamlardan yirmi alt~~bestesinin isimlerini Türk Musikisi Ansiklopedisi'nin ikinci cildinde 83 ve bir
k~s~m eserleri de Be~~yüz Y~ll~ k Türk Musikisi Antolojisi'ndeS4 yay~nlanm~~t~r.
Sultan Ikinci Mahmud zaman~ nda enderunlu musiki üstadlar~ndan hayatta olanlar veyahut ç~ra~~edilenlerden ba~ka 1223 H.
1808 M. de 95;
Musahip Santuri Hüseyin A~a
tipo

Musahip Tanburi Osman A~a
50
Mevlevi Hanende Dervi~~Ismail A~a 86
5°

görülüyor. Ayn~~sene ~aban (Eylül) ay~ndan itibaren Dervi~~Ismail'in
defterde ad~~yoktur. Romanyal~~kemani Miron'un ad~~bundan sonra
defterlerde görülmemekle beraber, 1258 C 1842 Temmuzda p'adi~ah~n (Abdülmecid'in) emriyle üçyüz kuru~~ayl~k verilmi~tir.
/224 H. 1809 M. de:
Musahip Tanburi Osman A~a"
Musahip Santuri Hüseyin A~a
50
~ oo
Musahip Dervi~~Ismail A~a 88
loo
1225 H. 1810 M. de:
Musahip Santuri Hüseyin A~a
loo

Musahip Dervi~~Ismail A~a
ioo

1226 Ca 18u Haziran seferlide hafiz olan Kemani Arif A ~a'ya
bir tak~m elbiselik ihsan". Yine ayn~~sene Ca da 1811 Temmuzda
Kemani Ismail A~~a'ya Ankara ~ah sandal ihsan olunmu~tur 9°.
1228 Muharrem 1813 den itibaren hazinedarba~~~ h~fz~ndaki defterde Hanende Isamil A~a'run maa~~~yüz elli kuru~~olmu~tur.
Be~yüz y~ll~k Türk Musikisi Antolojisi s. 186.
2454 numaral~~hazinedar ba~~~h~fz~nda olan defter.
85 Hammami Zade Büyük Ismail Dede merhum.
86 2272/10 numaral~~silâhdar a~a harc-~~ hassa defteri ve hazinedar ba~~~ h~fz~ndaki 2455 No. ceyb ve harc-~~hassa defteri.
87 Bu, musahip Dervi~~Ismail A~a ile Mevlevi Hânende Ismail A~a'y~~
kar~~t~rmamal~.
88 Ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri No. 2457.
89 Ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri No. 2457.
90 4359 No.lu defter Topkap~~ Ar~ivi.
83

84
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~~23o H. 18 5 M. ve 123 ~~H. 1819 da 2272/12 Silâhdar A~a h~fz~ndaki defterde:
Musahip Dervi~~Ismail A~a
loo

1231 H. 1818 M. de Enderun-~~Hümayun çav~~~lar~~aras~ndaki
musiki~inaslar:
Hazineden Kanuni
Ali A~a

Seferliden Kanuni
Arif A~a

Seferliden Zurnazen
Haf~z Ahmed A~a

Seferliden Tanburi
Ahmed A~a

Seferliden Zurnazen
Mehmed Ali A~a

Seferliden Tanburi
Izzet A~a

Seferliden Kanuni
Ethem A~a

Hazineden Kanuni
Mustafa A~a 91
* *

Birinci Abdülhamid - Üçüncü Selim - Ikinci Mahmud zamanlar~ndaki
sazende ve hanendelerden olan sakall~~musahipler 92 :
Tanburi Salih A~a - Hânende Enis A~a - Hânende Hac~~Hasan A~a Kanuni H~z~r A~a - Kemant Osman Bey - Kemani Sad~k A~a - Hânende
Sadullah A~a - Kemani Yusuf A~a.
Seferli ko~u~unda :
Zurnazen Emin A~a - Nakkazen Mehmed A~a - Zurnazen ~smail A~a Rakkas Lütfullah A~a - Zurnazen Mehmed A~a - Zurnazen Seyyid ~brahim
A~a - Bozokcu Ibrahim A~a.
Padi~ah çavu~lar~ndan olan musiki~inaslar:

Neyzen Emin A~a, Hânende Ahmed A~a, Zenne Ali a~a Nekkarezen
Mehmed A~a, Kemani Osman A~a, Hânende Haf~z Hüseyin A~a,
Zurnazen. ~smail A~a, Hânende Nevres A~a, Hânende Nesip Osman
A~a, Zurnazen Feyzullah A~a, Rakkas ~brahim A~a, Tanburi Tahir
A~a.
Üçüncü Selim zaman~~sakall~~musahipler 93
Hazineli Hanende Ali A~a - Hazineli Tanburi Salih A~a - Kilâri
Hânende Enis A~a - Kemanf H~z~r A~a - Hazineli Hânende Elhac
2231 No.lu defter Topkap~~ saray~~ ar~ivi.
2231 No.11 defter Topkap~~ saray~~ar~ivi.
93 704 No.l~~defter Topkap~~saray~~ ar~ivi.
91

92
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Hasan A~a - Kilâri keman! Osman Bey - Kilâri Keman! Sad~k A~a Hânende Sadullah A~a - Hazineli Hânende Seyyid Ahmed A~a Kilâri Keman! Yusuf A~a.
Çavu~an-~~Enderun-u Hümayun"
Neyzen Said A~a - Keman! Ismail A~a - Hânende Halil A~a Hânende Seyyid Ahmed A~a - Rakkas Mustafa A~a - Neyzen Emin
A~a - Hânende Ahmed A~a - Zenne Ali A~a - Nakkarezen Mehmed
A~a - Zurnazen Ismail A~a - Rakkas Ibrahim A~a Seferli.
Çavu~an-~~Enderun-u Hiimayun 1209 b ve 1795 Ocak 95
Mehmed A~a Seferli Nekkarezen - Haf~z Mustafa A~a Hazineli
Miskali - Keman! Ali A~a Hazineli - Seyyid Ahmed A~a Seferli
Miskali - Ibrahim A~a - Giriftzen Kilâri - Said A~a hânende kilâri.
* *
Onyedinci yüzy~l ortalar~ndan itibaren geni~leye geni~leye devam
eden musiki hayat~~yaln~z sarayda cariyelere inhisar etmeyerek saray
d~~~ndaki sultan saraylar~nda da geni~~yer bulmu~tur.
Onsekizinci yüzy~l ba~lar~nda Dördüncü Murad'~n k~z~~
Kaya Sultan'~n kerimesi olan Han~m Sultan'~n kona~~nda Neyzen
cariyenin 27 ~evval 1120 (1708 Ocak) da acemili~i al~nd~kta çeyizi
olan altm~~~kuru~, muhallefat akçesinden verilmi~tir. Yine Kaya
Sultan Zade Han~m Sultan'~n ald~~~~ k~za cariyenin bahas~~ olan
bin yüz kuru~~muhallefat akçesinden verilmi~tir.
Sultan saraylar~nda musiki hayat~n~n artup eksilmesi pâdi~ahm
zevk ve te~vikine ba~l~~ idi. Dördüncü Sultan Mehmed'in orta
zamanlar~ndan itibaren gitgide artan musiki hareketi Birinci Sultan Mahmud'un ba~ta bulunmasiyle h~zla devam etmi~~ise de,
an~n ölümü bu ahengi söndürecek derecede dü~ürmü~, fakat çeyrek
as~ r süren durgunluktan sonra Üçüncü Selim'in cülüsiyle yeni
bir devre aç~lm~~t~r.
Sultan Selim'in amcas~~Birinci Abdülhamid'in k~z~~Esma
Sultan, pâdi~ahm veliahtl~~~ ndan beri mütemedi ve rivayete göre
süt karde~i olan Kaptan-~~derya Küçük Hüseyin Pa~a ile evlendirilmi~ti.
Esma Sultan'~ n Divanyolu, Eyüb ve Bo~azda saray ve yahlar~~vard~.
94
95

703 No.lz defter Topkap~~Saray~~ Ar~ivi.
7352 No.11 harc-~~hassa defteri 1 120 senesi ~evval ve Zilhicce (5709 M.).
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Esma Sultan'~n saray~nda cariyelere çalg~~ve oyun ö~retmek
üzere Civan isminde ayl~kl~~bir çengi vard~. Bu çengi civan vas~tasiyle Tanbur, Daire (tef), Zil, Çönk, Bozok ve cariyelere oyun talim eden
bir frenk vas~tasiyle al~nan kemençe ustas~= ayl~~~~yüz kuru~~olup
cariyelere Ney me~k eden Mevlevi Dervi~~Ismail ~ eyda'ya (vefat'
Abdülmecid zaman~) 98 k~rk kuru~~ayl~k veriliyordu.
Bunlardan ba~ka cariyelere lavta ve kemençe talim eden maa~l~~
Tav~an (Rum) ustalar da vard~. Bestekâr ve Hanende Ankaral~~ Sadullah Efendi sultan~n cariyelerine ~ark~~besteleri talim ederdi.
Kantemiro~lu Dimitri:
Osmanl~~musikisini seven ve benimseyen, besteleriyle o güzel
san'at~n en yüksek derecesine ç~km~~~olan Bo~dan Prensi Dimitri
Kantemiro~lu, soyca Nogay tatarlar~~boyundand~r. 1673 senesinde
Bo~dan'da ba~~ehrinde do~mu~ ; babas~~Bo~dan Voyvodos~~ Kostantin Kantemir'dir.
Eski devirlerde memleketeyn (iki memleket) denilen Eflak
(Ulahya) ve Bo~dan (Moldavya) Osmanl~~devleti hâkimiyeti alt~nda
ayr~~ayr~~iki prenslik oldu~undan Kantemiro~lu Dimitri babas~n~n
voyvodal~~~~yani prensli~i (1685 1693) zaman~nda Osmanl~~ hükümdar~~Dördüncü Sultan Mehmed'in hal'inden bir sene
evvel 1098 H. 1683 M. de on dört ya~~nda iken Dimitri usulen
rehin suretiyle Istanbul'a getirilüp tahsil için enderun'a
Kan temiro~lu dört sene enderun'da tahsiline devam etmi~~
ve kendisinin yerine büyük biraderi Antiyoh Istanbul'a gönderildi~inden Kantemiro~lu babas~n~n yan~na dönmü~tür. Bo~dan Beyi
Kostantin Kantemir 1693 de ölünce Dimitri Kantemir ikinci
defa Istanbul'a gelerek ~~122 H. 1710 M. de Bo~dan Voyvodali~~na
tayin edilinceye kadar on yedi sene Istanbul'da oturmu~tur.
Sultan Üçüncü Ahmed zaman~nda Rusya ile yap~lacak sava~~
arifesinde kendisinden hizmet ve sadakat ümit edilerek bir miktar
paras~n~~ alan K~r~m Hani Devletgiray'~n da tavsiyesiyle Bo~dan
Voyvodal~~~ na tayin olundu (2 ~evval ~~122 ve 24 Kas~m 1710).
Senelerce içinde bulundu~u Osmanh Devletinin durumunu
bilen Kantemiro~lu Rus Çar~~Petro'nun, kuvvetli hasm~~Isveç
96 Ismail ~ eyda'mn vefat~~Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde istifhaml~~ olarak
186o senesidir. (c. I, S. 301).
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kral~n~~ma~lüp ettikten sonra Osmanl~~hududuna yak~n yere kadar
indi~ini görüp ideali olan müstakil bir devlet kurmak arzusunu fiile
ç~ karmak için Çar Petro'nun faaliyetinden istifade etmek istedi ve
derhal harekete geçmek için f~rsat ar~yordu.
Bu sebeple K antemiro~ lu voyvoda olur olmaz ilk i~i metbuuna kar~~~ihaneti irtikâb ederek itimad etti~i bir adanum Rus
Çar~na gönderüp hem kendi ~ahsnu ve hem de Bo~dan'~~Çara teslim
teklifinde bulundu ve Bo~dan Prensli~inin tamamen kendisine ve
kendisinden sonra evlatlar~ na verilmesini istedi. Dimitri Kantemir'in
teklifi, Petro taraf~ndan kabul olunarak aralar~nda gizlice bir muahede aktedildi" ve bu akit mücibince Kantemiro~lu bir k~s~m taraftarlariyle beraber isyan etti (1711 Temmuz).
Osmanl~~tarihinde görüldü~ü üzere ma~lüp olan Çar Petro,
Prut muahedesini kabule mecbur oldu. Osmanl~~murahhaslar~~devletine ihanet eden K antemir o~ lu'nu istedilerse de kaçt~~~~söylenerek kurtulmu~tur.
Ideali olan memleketinin serbestisinden mahrum kalan K antemiro~ lu Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldu.
Çar Petro'nun kendisine verdi~i çiftlikte ve memuriyetlerde hayatuun sonunu bekledi. Elli ya~~ nda hâip ve hâsir vefat etti 21 A~ustos
1723.
K an te mi ro~ lu Dimitri Türk musikisin.de büyük üstad olup
kendisinin tertip etti~i notalar~~vard~r. Onyedinci ve Onsekizinci
as~rlarda ba~ ta gelen sazlardan tanburda mahirdi. Tanburu Enderun-~~Hümayun muallimlerinden Rum as~ll~~Anjeliki'den ö~renmi~tir
ki, bu zata Osmanl~~saray belgelerinde Ankili denilmektedir 98 .
Tanburdan ba~ka keman da me~k etmi~~olup kemam da yine En97 raroslav Muahedesi ve hududunu geni~letmek suretiyle Rus Çar~~ile aktedilen
muahedenin esaslar~~ ~öyledir : Dimitri Kandemir, Dinyester nehri hududuna
kadar olan Prut nehri ile Dinyester nehri aras~ndaki Bucak ve Basarabya'y~~ yani
do~rudan do~ruya Osmanl~lar~ n idaresinde bulunan eski Bo~dan memleketlerini
elde edecek ve Çar'~ n yüksek hakimiyetini tan~yacak ise de vergi vermeyecekti.
K antemiro ~lu muahede tarihinden ba~layarak Bo~dan Prensli~inin kendi ailesine hasredilerek muahede tarihinden itibaren irsi olmas~n~~da kabul ettirmi~tir.
Ruslar harpde ma~lüp olurlarsa, Rus Çar~~Kantemiro~lu'na bir malikâne ile maa~~
tahsis edecek, Kantemiro~lu da Moskova'da oturacakt~.
98 Ba~vekâlet Ar~ivi (~l~n'el Emin) Saray vesikalar~~No. 692.
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derun-~~Hümayun muallimlerinden cariyeler Keman Muallimi Ahmed Efendi'den ö~renmi~tir 99 .
Kantemiro~lu'nun eserleri sanat ve hal tercümesi hakk~nda
ba~l~ca me'haz Y~ lmaz Oztuna'n~n Türk musikisi Ansiklopedisi
isimli eseri (c 1, s. 322 ila 324) ile Unesco Türkiye Milli Komisyonu
taraf~ndan 1935 de bas~lan (Dimitri Kantemir) adl~~ bro~üre
bak~n~z.
~ST~TRAD:
Saray musikisine ait defterlerde gördü~üm kadar bilgiyi toplarken mevzua ayk~r~~olmakla beraber ondan uzak tutmad~~~m ve
isimlerini vesikalarda gördü~üm baz~~san'at erbab~m da terk edeiniyerek isimlerini kaydettim, belki o san'atkarlar hakk~nda bilgi toplamak isteyenlerin i~lerine yarar dedim.
Topkap~~Saray~~ar~ivinde ve kütüphanesindeki defterlerde, ruznâmelerde padi~ahlar~n e~lenmeleri için musiki fas~llar~ndan ba~ka
padi~ ah huzurunda taklitli hikaye nakleden san'atkârlar ile hayali
denilen karagöz oynatan san'atkâr ve karagöz oyununun canl~~taklidi
olan orta oyunu tertip eden baz~~san'at erbab~n~n adlar~~da geçmektedir.
Defterleri gözden geçirirken benim gördü~üm san'atkarlar~~
a~a~~ya yaz~yorum.
Meddahlar :
Onsekizinci as~rda me~hur meddahlardan Eyyubl~~Meddah ve
~ehnâmehan ~ ermi Seyyid Mehmed Çelebi (vefat~~1167
H. 1753 M.) ve üsküdarl~~ Zülüflü ~ brahim Çelebi.
~ brahim Çelebi'nin yeti~tirmesi yani gra~~~Meddah Sandalc~~
Halil A~a.
Sandalc~~ Halil A~a'n~n ç~rak' Padi~ah nedimi Meddah ~ ekerci Salih Efendi.
Ocak halinde gelen bu usta ve ç~ raklar Sultan Üçüncü Ahmed 1703 - 1730 ve Sultan Birinci Mahmud 1730- 1754 zamanlar~nda yeti~mi~lerdir. Bunlar~ n içinde en son meddah ~ekerci
99
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Salih Efendi Kule kap~s~ nda yaz~c~~mahallesinde oturmu~~1164 H.
1751 M. de felc olarak vefat edüp mevlevihane kar~~s~na defnedilmi~tir ~oo.
Sultan Üçüncü Osman 1754 - 1757 zaman~nda:
Musahip Meddah Hasan A ~a "I ve Meddah Madih Efendim
Üçüncü Mustafa 1753 - 1774 ve Birinci Abdülhamid
~~774 - 1789 zamanlar~ndaki san'atkârlardan:
Hayalbâz Sait, Hayalbâz ~erbetçi Emin, Hayalbâz Bekçi Mehmed 103
100

Topkap~~Saray~~Hazine Kitaplar~~ s. 292.
üçuncü Osman sarayda sünnet odas~ nda iken hikâye nakleden Meddah
Musahip Hasan A~a'ya altm~~~kuru~~ihsan. Sene 117o Rebit~lâh~ r (1753 M.)
harç-~~hassa defteri 3401.
102 Ayn~~ hükümdar taraf~ndan
Sofa odas~'nda Meddah Madih kullar~na be~~
metre mavi çuha ihsan olunmu~ tur. Sene ii7o (harc-~~hassa defteri 240t) Bu Meddah
Madih Efendi hattat, ~air, ho~~sohbet bir zat olup, zaman~n devlet erkân~~ taraf~ndan sevilir ve meclislerine davet edilir imi~ ; Üçüncü Osman ve Üçüncü Mu stafa'n~n nedimlerinden imi~ . 1188 senesi Saferinde vefat ederek Karaca Ahmed'de
Ta~c~lar civar~nda medfundur. (Hüseyin Ayvansarayi, Topkap~~Saray~~Kütüphanesi No.
1565 varak 74).
103 Ceyb-i hümayun ve harc-~~ hassa defteri ( 12o2 senesi defteri. Hayali Bekçi
Mehmed 1191 H. 1777 M.'de ölmü~tür.
Bu, bekçi Mehmed ile ~ erbetçi Emin Üçüncü Sultan Mustafa ve
Sultan Birinci Abdülhamid zamanlar~nda en me~ hur hayalcilerden olup,
bunlardan Bekçi Mehmed daha san'atkârd~~ ve devletin te~rifat defterinde ismi
zikredilerek Sultan ve Sadr-~~âzam dü~ünlerinde karagöz oynatmak için ça~r~l~ rd~.
Bekçi Mehmed sanat~ nda mahir olmakla beraber oyun oynat~ rken sözleri san'at
kudretiyle mütenasip de~ildi. Oyun kab~~söylenecek sözü ve muhitini ölçüp konu~mas~n~~ bilmezdi. Nitekim Birinci Abdülhamid zaman~nda Sadr-~~âzam Dervi~~
Mehmed Pa~ a'n~n o~lunun sünnet dü~ününde oyun esnas~nda k~rd~~~~pot kafas~zl~~~m gösterir.
Sadr-~~ âzam Dervi~~Pa~ a, o~lunun sünnet dü~ünü için davet etti~i Bekçi
Mehmed ile ~ erbetçi Emin'in hayal perdelerinden Bekçi Mehmed'in perdesini erkek davetliler için Selâml~ k dairesinde ve ~ erbetçi Emin'in perdesini de
Harem k~sm~nda kurdurmu~ . Bekçi Mehmed oyun kab~~ bir Dervi~i bir ejderhaya yutturmu~. Dü~ün sahibi Dervi~~Pa~a oldu~u için Hayalci'nin bu dü~üncesiz
hareketi so~uk bir dü~~yapm~~. Devri~~Pa~a'n~n can~~ s~k~larak Bekçi Mehmed'in
selâml~k dairesindeki perdesini y~kt~ rup hareme nakledüp Harem Dairesindeki
~ erbetçi Emin'in perdesini selâml~ kta kurdurup oyuna devam olunmu~tur.
Yine böyle bir dikkatsizli~i Üçüncü Selim zaman~nda me~hur hayali (ismini
hat~rlayamad~m) oyun esnas~nda yapm~~, efendi u~a~~ na Selim diye hitap edüp
perdenin gerisinde oyunu seyretmekte olan Sultan Selim'in buna kar~~~buyurun,
101
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Üçüncü Selim 1789 - 1807 zaman~nda:
Meddah Sad~ k Efendi'"
~kinci Mahmud 18o8 - 1839 zaman~nda:
Meddah Emin Efendi 1°5 Hayali Said Bey, Hayali ~brahim Efendi 1".
~kinci Mahmud zaman~nda 1241 H. 1825 M. de sarayda pek revaçta
olan Orta Oyunu Heyeti 1"
Kolba~~~ : Kavuklu : Çavu~~Aziz Bey
Pe~ekâr : Pi~ekâr : Kör Mustafa Bey
Zenne: Kad~n k~l~~~nda erkek: ~brahim, Malak Halim, Türk
Emin, Çilingir zade Ahmed.
Mukallid: Kanbur Esat, Kanbur Ha~met, Yahudi taklidi yapan
Seferliden Koca Yekta
Mukallid: Hayali Ahmed (Galata saray~nda hazineye ç~ra~~
edilmi~tir).
Ba~çavu~ : Zurnazen Ahmed A~a.
* *

Osmanl~lar zaman~nda sarayda musiki hayat~~hakk~ndaki makalemi haz~rlarken bana de~erli arkada~~m Mustafa Ye~ il, Ar~ivist
Rukiye Han~m da yard~mc~~olmu~lard~r. Kendilerine içten müte~ekkirim.

emredin makam~nda lebbeyk demesi üzerine yapt~~~~hatay~~anlayan hayalci efendi
derhal perdeye Hacivadla Karagöz'ü getirtip k~rd~~~~potu itiraf ile perdeyi kapatm~~~
ve bir daha perde kurmam~~t~r.
Üçüncü Selim ruznâmesi (defter 10749, varak 45, s. 88).
Ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri sene 1229 ca ve 1226 Zilhicce.
1°6 1228 tarihli ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri.
107
Letaif-i Enderun s. 351 ilâ 353.

104

105

