MEKAN VE MÜZ~K:
OSMANLI DÖNEMINDE ISTANBUL'UN
ÇOKKÜLTÜRLÜ MÜZ~KL~~E~LENCE MEKANLARI
SEY~T YÖRE'
Giri~~
1960'li y~llardan günümüze ald~~~~ s~n~rs~z göçler nedeniyle her ne
kadar yozla~m~~sa da, dünyadaki kent ve kültür kavramlann~~içinde bannd~ran en önemli kentlerden biri olan ~stanbul, Bizans'tan Türkiye'ye
kültür ve sanat hayat~ nda önemli bir yere sahiptir. Bizans döneminde
Constantinople ad~yla önemli olan ~ehir, 15. yüzy~ldan itibaren Osmanl~'n~n ba~kenti olarak da, Orta Do~u ve Balkanlann çokkültürlü bir
merkezi ve Osmanli kent kültürünün ba~~merkezi olmu~tur'. Bu ba~lamda, Osmanl~'daki her geli~me ve yenilik Istanbul'da gerçekle~mi~~ve
daha sonra Osmanl~~ co~rafyas~na yay~lm~~t~r. Birbirinden farkl~~özellikler ta~~yan semtleri, iç ve d~~~mek:Onlan, ya~ayanlan ve kendine özgü ya~am ~ekilleri ~stanbul kent kültürünü olu~turur.
"Tarih boyunca ~stanbul'un kültürel dola~~m~ na kat~lan tüm
de~erleri ~ehir hayat~n~~ besleyen k~lcal damarlara sürekli bilgi, beceri ve görgü aktaran toplum kesimlerinin ortak ürünüdürler
[...], ~ehir hayat~n~n bu ço~ulcu kimli~ine sahip ç~kanlar, ürettikleri de~erleri payla~abilecekleri mekânlar~~ kurmu~~ve ya~atm~~lard~r.
Kültür birçok tan~m~~olmas~na kar~~n, k~saca içinde toplumsal birçok ö~eyi bar~nd~ran karma~~k bir olgu ve süreçtir3. Kültürün en soyut
ö~elerinden biri de müziktir. Istanbul'un çokkültürlülük özelli~i müzik

* Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Dilek Sabanc~~Devlet Konservatuvan, Konya/TÜRK~YE, seyityore@yahoo.com
Risto Pekka Pennanen, "The Nationalization of Ottoman Popular Music in Greece",
Ethnomusicology, 48/1 (W/inter, 2004), s. 2-3.
Ekrem I~~n, Istanbul'da Gündelik Hayat, Yap~~ Kredi Yannlan, ~stanbul 2001, s. 281.
" Edward B. Tylor, Primitive Culture, USA 1920, Six Edition, s. 19.
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alan~na da yans~yarak, birçok müzik türünü içinde bannd~nr4. Hiç ku~kusuz ki bu müzik türleri, onu yaratan, sunan ve tüketen insanlarla belirli mekanlarda varolur. Dolay~s~ yla, asl~nda üzerinde pek durulmayan
mekânlar, müzi~in yarat~m (üretim) ve sunum (seslendirme) sürecini
de çe~itli ~ekillerde etkileyebilir. ~stanbul temelli Osmanl~~ kent kültürünün, ba~ta Yunan olmak üzere birçok Balkan müzik türünü etkiledi~i
görülür'.
Bu çal~~mada oldu~u gibi, kent, mekan ve müzik konusunu kapsayan az say~da etnomüzikolojik ara~t~rma bulunmaktad~r. Cohen, Liverpoordaki Rock müzik ara~t~rmas~nda, mekân~n ve zaman~n önemine de~inerek, bir müzik türünün her a~amas~nda mekân~n önemini vurgularm~, mekân~n bulundu~u çevrenin ve mekânlardaki sosyal ili~kilerin müzi~in olu~umu ve sunumunu etkiledi~ini belirtmi~tir6. Connell ve Gibson, ara~t~rmalar~nda, mekânlar, müzik türleri ve stilleri ve kültürel kimlikler aras~nda yerel, ulusal ve küresel ~ekillerde karma~~k bir ili~ki oldu~unu belirterek müzik ve mekân~n önemini vurgulam~~lard~'''. Stokes,
melcân~n sosyal ve kültürel üretiminde müzi~in e~siz ve gizli bir rolü oldu~unu, müzi~in bir mekanda ortaya ç~kan önemini ve o melcân~n müzik yoluyla ça~r~~aca~~n~~belirtmi~tir8. Müzikli mekânlar, toplumun di~er
üyelerinde oldu~u gibi, orada çali~an müzisyenlerin sosyal, ekonomik ve
kültürel çevresini, bunlara ba~li olarak da müzik yarat~m~~ve sunumunu
etkiler-8. E~lence mekânlann~n sadece müzisyenlerin yarat~mma
di~er sanatç~lar~n yarat~rnma da etki etti~i ,k~~k Çelebi'nin (1520-1572)
Tezkiresi'nde de görülmektedir: Orhan ~âik Gökyay'~n (1902-1994) aktard~~ma göre, Bursa'daki ~ems ve Istanbul'daki Efe Meyhâneleri ~âirlerin topland~~~~bir tür dernek i~levi yapan melcânlard~ l°.

4 Bkz. Seyit Yöre, "Osmanli'dan Türkiye'ye Müzik Kültüründe ~stanbul", 7. Uluslararas~~
Türk Kültürü Kongresi (5-10 Ekim 2009), Bildiriler, IV . Atatürk Kültür Merkezi Yaymlan, Ankara 2011,
s. 1323-1348.
Pennanen, a.g.m., s. 2-3
6 Sara Cohen, "Sounding out the City: Music and the Sensuous Production of Place",
Transaction.s of the Institute of British Geographers, New Series, 20/4 (1995), s. 436-438.
7 Ray Hudson, "Regions and place: music, identity and place", Progress in Numan Geography,
30/5 (2006), s. 627-628.
Cohen, a.g.m., s. 445.
9 Alan C. Turley, "Max Weber and the Sociology of Music", Sociological Forum, 16/4 (Dec.,
2001), s. 641.
'" Orhan ~âik Gökyay, "A~~k Çelebi Tezkiresi", ~stanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 30 (1976), s. 45.
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Mekân~n müzik aç~s~ndan önemini vurgulayan bu ara~t~rmalarla
birlikte, müzik ve mekan ili~kisi ba~lam~nda bak~ld~~~nda, Istanbul'da
içinde müzi~i bannd~ran kimi resmi/kurumsal kirnisi de gayr-~~ resmi/serbest iki temel mekânsal özellikten söz edilebilir. Müzik tüm bu
mekanlarda çe~itli amaçlarla yer al~r. Müzi~in varoldu~-u mekanlar~n
kurumsal veya serbest olmas~, müzi~in yarat~m ve sunum sürecini, özellikle nitelik aç~s~ndan etkiler. Bu ara~t~rma, içinde müzik yap~lan serbest e~lence mekânlan ile sm~rland~r~lm~~t~r.
Ara~t~rman~n temel kavram~~ olan ve ~ngilizce p/ace olarak ifade edilen mekân kelimesi, Büyük Türkçe Sözlük'te "1. Yer, bulunulan yer. 2. Ev,
yurt" ~eklinde tammland~~~ndan daha çok kapal~~bir yeri ifade etti~i
varsay~labilir. ~ ngilizce kapal~~mekan indoor kelimesi ile ifade edilip, aç~k
mekan içinse 'aç~k alan' anlam~nda open space veya outdoor kelimesi kullan~lmaktad~r. Hem Türkçe hem de ~ngilizce de mekan ve alan kelimeleri farkl~~ kullan~lmalda birlikte, çali~mada mekan, aç~k ve kapal~~mekan
kavramlar~~ kullan~lm~~t~r. Bunlann d~~~nda, ev, yer, mekan anlamlanna
gelen Farsça hâne kelimesinin de, özellikle mo,hâne gibi birle~ik kelimelerde Osmanl~'da önem arz etti~i görülür.
Bu birle~ik kelimelerde oldu~u gibi, ~stanbul da birçok kültürün
birle~iminden olu~ur. Dolay~s~yla Osmanl~'y~~ ve ~stanbul'u olu~turan
sosyo-kültürel yap~~ çokkültürlülük (multiculturalism) kavram~~ ile ifade edilir. Çali~mada incelenen mekânlann sosyo-kültürel yap~s~~ ve bunun
müziksel yans~malar~~da çokkültürlülük ba~lam~nda ortaya ç~kar. Çokkültürlülü~ü ortaya ç~karan ise, en az iki kültürün birbirinden etkilenmesinin sonucu olan kültürle~medir (acculturation)" ki mekânlann sa~lad~~~~da hem toplumsal hem de müziksel kültürle~me sürecidir.
Çokkültürlülük kavram~na bak~ld~~~nda, ulusla~mamn ilk dönemlerinden itibaren as~l ulus d~~mdakileri eritme anlay~~~, sonras~nda ço~ulculuk ve ço~ulcu toplum yap~s~n~n dönü~ümü sonucu postmodern
bir yakla~~m olarak ortaya ç~kt~~~~varsay~l~r ve birden fazla kültürün bir
arada bulundu~u olumlu bir durumu ifade eder. Üzerinde hâlen tart~~~lan çokkültürlülük kavram~, küreselle~mesinin yükseli~iyle de öne
ç~km~~t~r12.
" Mustafa Çak~r, "Kültürleraras~~ ileti~imin Bir Yönü: Özün Ötekile~tirilerek Yabanala~tmlmas~", Anatolia: Turizm Ara~t~rmalar~~Dergisi, 21/1 (Bahar 2010), s. 78.
'2 ~hsan Çetin, "Çokkültürlülük ve Kimlik Ba~lam~nda Midyat ilçesi Örne~i", So.yoli
Ara~t~rmalar~~Dergisi, c 2 (2007), s. 22-24.
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Çokkültürlülü~e müziksel ba~lamda bak~ld~~~nda ise birincisi müzik eseri yarat~m~nda, ikincisi seslendirmede ortaya ç~kar: Müzik eseri
yarat~mmda çokkültürlülük, kültürlerden birine ait olan yarat~c~n~n iki
veya daha fazla kültürün müziksel ö~elerini birle~tirmesi ~eklindedir ve
bu durum müzi~in tüm türleri aras~nda bulunabilir. Çokkültürlü yaraumm birinci ~ekli, müzik eserinde kullan~lan farkl~~ kültürlere ait müziksel ö~elerdedir. Bu uygulamada bestecinin kökeni önemli de~ildir '3.
Örne~in, Türk bir bestecinin eserinde Hint ses dizilerini kendine göre
kullanmas~~ çokkültürlülü~-ün birinci ~eklidir. Bir di~er çokkültürlü müzik yarat~m tipinde ise bestecinin kökeni belirleyici bir faktördür: Örne~in, V. Murad'~n Avrupa stili piyano eserleri bestelemesi, ikinci çokkültürlü yarat~m ~eklidir. Ancak burada ortaya ç~kan müzik eseri çokkültürlü de~ildir. Baz~~örneklerde ise hem besteci hem de tüm müziksel
ö~eler ayn~~kültürden olmas~na ra~men çokkültürlülük olu~ur: Örne~in, Müzika-i Hümayun'un yöneticisi Giuseppe Donizetti'nin Osmanl~ca sözlerle, ~ark~-i Cedid adl~~piyano e~likli ~ark~~bestelemesim bu sm~flamadad~r. Çokkültürlü uygulaman~n seslendirme boyutu ise müzik eseri ve seslendiricinin farkl~~kültürlerden olmas~d~r. Örne~in, Avrupa
müzi~ini Asyah bir müzisyenin seslendirmesi bu s~n~flamaya örnek olabilir15.
"Çokkültürlülük gerek yarat~m gerekse seslendirme aç~s~ndan yak~n co~rafyadaki farkl~~ kültürlerin geleneksel müzikleri
aras~nda da geçerlidir. Sava~, göç, ticaret gibi durumlar sonucu
kültürlerin birbiriyle belirli sürelerde etkile~ime girmeleri, müziklerinin tüm ö~eleri üzerinde etkin olabilir. Bunun bir örne~i
Türk müzik kültürü üzerinde çok belirgindir. Altaylardan bugüne çok farkl~~yerlerde göçebe ve yerle~ik süreç geçiren Türk müzik kültürü, özellikle ~slamiyetin kabulünden itibaren Asya kültüründen Orta Do~u kültürüne geçerek büyük bir de~i~im geçirmi~tir. Bu de~i~im tüm müziksel ö~elere yans~m~~t~r. Özellikle geni~~bir co~rafyaya sahip Osmanh'n~n kozmopolit [veya çokkültürlü] yap~s~~ile de bu çokkültürlü müzik belirginle~mi~tir" 16 .

Seyit Yöre, "Müi~ kçe Söyle~iler", Selçuk Kültür Sanat ve Spor Rehbe~i, (Mart 2009), s. 18-19.
Emre Araa, Donizetti Pa~a: Osmanl~~Saray~n~n ita!yan Maestrosu, Yap~~Kredi Yay~nlar~, 1. bs., ~stanbul 2006, s. 133-134.
'5 Bkz. Cynthia Tse Kimberlin ve Akin Euba, "Introduction", Intercultural Music, yol. 1
(1995), s. 2-5.
16 Yöre, a.g.m., s. 19.
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Dolay~s~yla, insan~n ve müzi~in varoldu~'-u aç~k veya kapal~~mekânlann, müzi~in yarat~m~m ve sunumunu etkiledi~i verilen örneklerde
ortaya ç~kar. Ilgili mekânlardaki müzikçilerin farkl~~kültürlerden olmas~~da müzi~in çokkültürlü olma durumunu belirler.
Bu çal~~mada sunulan ve baz~lan Bizans'tan Türkiye'ye uzanan Istanbul'daki müzikli mekânlann, özellikle Osmanli döneminde çe~itlendi~i görülür. Bu yüzden makale Osmanli dönemi ile s~n~rland~r~lm~~,
Istanbul'daki mekânlar, bunlann kavramsal anlamlan ve sosyo-kültürel
özellikleri ile bu mekanlarda yer alan müzikler tespit edilmeye çal~~~lm~~t~r. Bu Osmanli müzik kültürü çal~~ mas~, literatür tarama tekni~ine
dayanan betimsel bir durum saptama ara~t~rmas~d~r ve ara~t~rman~n bilimsel alan~n~, müzi~i sosyal ve tarihsel süreçte toplum ve kültür ili~kisi
içinde inceleyen etnomüzikoloji" olu~turur. Dolay~s~yla bu çal~~ma, Istanbul'daki e~lence amaçl~~müzikli mekânlann etnomüzikoloji disiplini
içinde, kavramsal, tarihsel, müziksel ve sosyo-kültürel yakla~~mlarla
ara~t~nlmas~ndan olu~ur.
Istanbul'da E~lence Mekasnlari ve Müzik
Osmanl~~döneminde Istanbul'da içinde müzik ve dans, k~saca müzikli e~lence olan mekânlara bak~ld~~~nda, temelde kahvehâne, k~raathâne,
cafi, m9>hâne, gazino, baloz ve bar olmak üzere yedi temel mekâmn ortaya ç~kt~~~~görülür. Bu mekâr~lann hemen hepsi bo~~zaman geçirme ve e~lence üzerine kuruludur. Ço~unlu~u kapal~~olan bu mekânlann d~~~ nda,
müzikli etkinliklerin yap~ld~~~~aç~k mekânlar da bulundu~u görülür ki
bunlar gazino vb. bahçeleri ile At Mg~danz' d~r . Beken, müzik yap~lan mekânlan ticari ve ticâri olmayan olarak iki temel s~n~fa arrm~~t~r18. Bu
ba~lamda, burada say~lan kapal~~mekânlann -belki At Meydan~~ d~~~ndaki- hepsi müzikli ticari e~lence mekânland~r.
Devlet-i Ali'de aç~k ve kapal~~mekanlarda yap~lan bu e~lence anlay~~~n~n artmas~, orada bir tüketim toplumunun olu~tu~unu i~aret eder:
"Baz~~kaynaklarda, Osmanli toplumunun tüketim toplumuna dönü~me sürecinin kahvenin gelmesiyle, Karlofça ve Pasarof-

ça antla~malan ertesinde ba~lat~lan modernizm çabalanyla ve Lâle Devri ile ba~lat~ld~~~~görülür. L.] Yeni tüketim talep ve tarzla-

Bkz. Alan Merriam, 7"lie Anthropology ofMusic, Northwestern University Press, USA 1964.
Münir N. Beken, Music-Mm, Audience and Power: 77te Changing Aesthetics in the Music at the Makina
Gazino of Istanbul, PhD Dissertation, University of Marlyland 1998, s. 14.
17

18

Belleten CLXXVI, 56
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rm~n öncelikle Osmanli'mn yönetici, bürokrat ve ayd~n kesiminin
e~lence dünyas~nda etkili oldu~u görülür. Bu geli~melerde Bat~l~~
seyyahlarm, tüccarlar~n, sefirlerin ve az~nlildarm katk~lar~~da bulu nmaktad~r"19
Osmanl~'mn tüketim ve e~lence kültürünü ifade eden temel yedi
kapal~~mekan türü ve aç~k mekânlar kavramsal, sosyal ve müziksel yönleriyle tarihsel bir s~rayla ayr~~ ayr~~incelenmi~tir:
1. Kahvehâne
Kahvehâne terimi, kahve içilen ve sat~lan yer ar~lam~ndaki Arapça
kahve ve Farsça /dine kelimelerinin birle~iminden olu~ur ve günlük konu~malarda k~saca kahve olarak da adland~r~hr.
Kahvehânenin Yak~ndo~u'da ortaya ç~k~~~~ile ilgili bilgilere bak~ld~~~nda, ilk kahvehânenin 1511'de Mekke'de (bir caminin yan~nda) ortaya ç~kt~~~, 16. yüzy~l~n ilk on y~l~nda Kahire'ye ve aym yüzy~l~n ortalar~nda da Suriye ve Istanbul'a girdi~i görülür. ~stanbul kahvehânelerinin
ilk ba~lang~c~mn ise, 1554 y~l~nda Tahtakale semtinde oldu~una ili~kin
bilgiler mevcuttur'''. "Tarihçi Solakzeideye göre kahve, L Selim zaman~nda (15121520) M~s~r gferinden sonra Istanbul'a getirilmi~ti. Istanbul'da ilk kahveheineler ise Hüseyin Ayvansarayi'nin Mecmua-i Tevarih'inde dü~ülen tarih ile 959 (1551)de, Peçevi Tarihi'ne göre ise 962 (1554) tarihinde aç~lm~~t~r" 21.
Peçevi'ye göre, kahvehâneler yirmi ya da otuz ki~ilik gruplardan
olu~an, ba~lang~çta e~lence dü~künleri ve ayd~n s~n~f~n gitti~i kitap ve
görgü kurallar~~yaz~lar~~okudu~u, tavla ve satranç oynad~~~, sanat üzerine münazara yapt~~~~mekânlard122. Sosyolojik ba~lamda de~erlendikahvehânenin ortaya ç~k~~~ , erkeklerin ibadet d~~~~amaçlarla
ev d~~~na ç~kabilmesini ve masum bir ~ekilde e~lenebilmesini sa~layan
yeni bir olgunun ba~lang~c~~olmu~tur23. Dolay~s~yla, kahvehânelerin, as-

'°

Özdemir, "Osmanl~~Tüketim Kültürü, E~lence ve Yaz~l~~Medya ili~kisi", Milli FoUc-

lor, sy. 73 (2007), s. 13.

2° Helene Desmet Grgoire, "Giri~", Do~uda Kahve ve Kahvehaneler, 1. bs., eds. H. D. Grt‘goire
ve F. Georgeon, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 1999, s. 13-25.
21 Burçak Evren, Eski Istanbul'da Kakehander, 1. bs., Milliyet Yay~nlar~, ~stanbul 1996, s. 20.
22 Ay~e Saraçgil, "Kahve'nin Istanbul'a Giri~i (16. ve 17. Yüzy~llar)", Do~uda Kahve ve Kahvehaneler, eds. H. D. GrEgoire ve F. Georgeon, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 1999, s. 33.
23 Ralph S. Hatt~"Kahve ve Kahr~ehander/Bir Toplumsal iç~ce~in Yak~ndo~u'daki Kökeni, 2.bs., çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfi Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 1998, s. 109.
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hnda kahvenin araç oldu~u 'toplumsal ili~kiler ortam~' olarak an~lmas~~
do~ru olur.
Istanbul'da zamanla ba~hca on farkl~~ türü ortaya ç~kan kahvehâneler, kendine ait bir kültür biçimi olu~turmu~tur. I~~n'a göre, kahvehâneler, "[.. kültürel dola~~m içindekifarkh imgelerin birbiriyle bulu~tuklan,yorumlamp yekahvehd'
niden üretildi/deri mekdnlard~r'24. Kahvehane türlerinden biri olan, ci~dc
mekan
ve müsemâi
kahvehâneleri,
olarak
da
bilinen
çalg~lz
kal~vehâneler
neleri ve
a
sahiptir.
Özdemir,
Yeniçerilik
kurumuiçerisinde
ayr~cal~~
zik ili~kisi
nun la~vedilmesi ve Yeniçerilerin Anadolu'ya sürülmesi sonucu destekçilerini ve müdavimlerini yitiren geleneksel kahvehânelerin, çalg~c~~
kahvehânelerine dönü~tü~ünü, dolay~s~yla çalg~l~~kahvehânelerin bu
~ekilde ortaya ç~kt~~~ n~~belirtmi~tir25.
1826'da Yeniçerili~in ortadan kald~r~lmas~~ sonucu ortaya ç~kan Semi kahvehaneleri26 , toplumsal taban~~Yeniçerili~e, kültürel taban~~ ise
a~~k edebiyat~~ve müzi~ine dayal~ , asker-esnaf zümresinin yaratt~~~~yeni
bir mekan türünü temsil eder27. ilki Tavukpazadnda ortaya ç~kan bu
çalg~l~~kahvehâneler, çok ilgi çekmesi sonucu, Istanbul'un birçok semtine yay~lm~~ , en bilinenleri Be~ikta~, Çe~me Meydan~, Tophâne, Bo~azkesen, Eyüp ve Haliç'tekiler olmu~tur; bunlar aras~nda en tan~nan' ise
Galata'daki Hendek Tulumbac~~Kahvehanesi'dir28.
M. Halid Bayn'run (1947), Istanbul'un on üç ayr~~semtinde belirledi~i29 semâi kahvehanelerinde, a~~k tarz~~halk edebiyat~n~n yayg~n oldu~una, gerek ~stanbul d~~~ ndan gelen gerekse Istanbul'da yeti~mi~~~ehirli
'a~~ldann bulundu~una dair bilgiler vard~r. Sadi Yaver Ataman, kendisinin son zamanlann~~gördü~ü bu kahvehânelerin yerli bir konservatuvar
oldu~unu, bu mekanlarda saz fas~llan yap~ld~~~n~ , yeni yeti~en gençlere
usta-ç~rak ili~kisine dayanan gözlem yoluyla ders verildi~ini, gezgin a~~klar~n birbirleriyle imtihan oldukLann~, halk müzi~i ve halk oyunlann~n
bu kahvehânelerden yarld~~~ n~~söylemi~tir. Ataman, çalg~h kahvehar~e-

24 I~~n, a.g.e., s. 281.
" Özdemir, a.g.m., s. 18.
26 Evren, a.g.e., s. 46.
27 I~~n, a.g.e., s. 282.
28 François Georgeon, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Son Döneminde ~stanbul Kahvehaneleri", Do~uda Kalem ve Kahvehaneler. I. bs., ecis. H. D. GrL•goire ve F. Georgeon, Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul 1999, s. 63.
28 Bkz. Sadi Yaver Ataman, Tünk Istanbul, 2. bs., yay. haz. Süleyman ~enel, ~stanbul Büyük~ehir Belediyesi Kültür ve Sosyal i~ler Daire Ba~kanl~~~~Kültür Müdürlü~ü Yay~nlar~, ~stanbul
2006, s. 52-53.
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leri'a~~ldar için bir okul olarak nitelemi~~ve buralardan icâzet alan â~~klann art~k her yerde usta .~~ k olarak görülece~ini belirtmi~tir30.
1920'li y~llarda son bulan ve halk edebiyat~~ve müzi~inin geli~imine
katk~da bulunan semâi kahvehânelerinde, klarnet, darbuka, çifte nakkare ve zurna çalan en az dört çalg~a bulundu~u, bu çalg~alann çald~klan belirli eserlerin d~~~ nda halk edebiyat~ ndan mani, destan, ko~ma, semai, türkü ve nefes gibi türler seslendirdi~i görülmü~tür. Bununla birlikte, mar~~çalmarak programa ba~lanmas~~ ve as~l `külhanbeyi tarz~~mani
söylenmesi', semâi kahvehânenelerinin karakteristik bir özelli~idir31.
Günümüzde de tan~nan Derdi (1772-1846), Bayburdu Zihni (17951859), Develili A~~ k Seyrâni (1800?-1866?) gibi birçok a~~k, 18. ve 19. yüzy~llarda Istanbul'daki bu kahvehânelerden geçmi~", hatta Develili A~~k
Seyrâni gibi bazdann~n ~öhreti saraya kadar uzanm~~, saray tarafindan
düzenlenen yar~~ malara kat~lm~~, saray â~~ldann~n aras~na girmi~~ve Sultan Abdülmecid'in (1823-1861) huzurunda da farkl~~ â~~ldarla at~~malar
yapm~~t~r33. Ataman'~n belirtti~ine göre, semâi kahvehanelerindeki a~~k
edebiyat~~ve müzi~i formlan 19. yüzy~l Osmanl~~sanat müzi~i bestecilerini etkilemi~, onlar semâi, müstezad, divan gibi ~iir formlan üzerine beste
yapm~~lar ve aynca bu kahvehânelerde, semai ve mani söylemekteki ustal~~lyla tan~nan ki~iler yeti~mi~tir. Bu ki~ilerden en bilineni Kad~ köylü
Kel Ali Bey (1831-1899)'dir ve baz~~besteleri günümüze kalm~~t~r".
Ashnda daha çok Ramazan aylanna özgü olan semai kahvehânelerinin, Ramazan'da özel olarak yeniden haz~rland~~~, Tanzimat'la birlikte prograrr~li bir e~lence anlay~~~ na sahip oldu~u ve Sultan Abdülmecid
döneminde (1839-1861), en parlak dönemini ya~ad~~~~bilinir35. Rag~p
Akyava~, eski Ramazan gecelerinde teravih namaz~ndan sonra sahur
vaktine kadar oturuldu~unu, e~lence olarak ~ehzadeba~~ 'ndaki Direkleraras~na gidildi~ini, oradan b~ kanlannsa Ye~iltulumba'da semâi kahvehânelerine gitti~ini söylemi~tir36.

° Ataman, a.g.e., s. 51.
' I~~n, a.g.e., s. 281-290.
32 Ataman, a.g.e., s. 63.
33 Ah Çatak, Bütün riinkriyle Seyrdni, Saray Hah Yay~n~, Kayseri 1992, s. 9-31 ve Ha~
im Nezihi Okay, Develili (Everekl~) Seyrdni, Maarif Kitaphanesi Yay~nlan, ~stanbul 1963, s. 1-8.
Ataman, a.g.e., s. 54.
'" I~~n, a.g.e., s. 287.
36 Akyava~~A. Rag~p, Asititne, 1. bs., yay. haz. Beynun Akyava~, Türkiye Diyanet Vakf~~
Yay~nlar~, Ankara 2000, s. 349-350.
3
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Semi kahvehânelerinin d~~~ ndaki kahvehânelerde de e~lenceye
yönelik müzikli ve tiyatral gösteriler oldu~u görülür: Hattox, kahvehânelerin ço~almas~yla, kahvehane sahiplerinin mü~teri çekmek için e~lenceye yönelik çe~itli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan en basitinin bir yayl~~ çalg~~ e~li~inde öyküler anlatan meddahlar, gölge ve kukla
oyunlan oldu~unu, e~lencenin daha kapsamlis~ mn ise kahvehânenin
büyüklü~üne göre meddahlann, hokkabazlann, rakkaselerin ve çalg~c~lann gösterileri oldu~unu ve özellikle ramazan aylannda en s~radan
kahvehanede bile bir meddah oldu~unu belirtmi~, bu kahvehânelerdeki müzik türlerinin halk müzi~i, mehter talumlanmn seslendirdi~i askeri müzik oldu~unu, kahvehânelerdeld e~lenceden nefret eden dindar çevrelerin, e~lenceye e~lik eden bir araç oldu~u için müzi~i de k~nad~klann~~ vurgulam~~ ur". K~naman~ n nedeni ise Hattox'un "~araps~z
bir meyhane"38 olarak and~~~~gibi, bu kahvehânelerin içinde her türlü
ili~ kinin ve olumsuz davram~lann ya~anmas~d~r. Bu durumun bir di~er
görünümü de 19. yüzy~l~n ortalar~ na kadar halka aç~ k yerlerde, kahvenin yan~ nda rak~~ ve ~arap tüketildi~i, Müslümanlara ait kahvehânelerde alkollü içki olmamas~na ra~men, az~nl~ klara ait kahvehânelerde gerçekten alkollü içki verildi~i görülmesidir".
1895 ve 1910 y~lan aras~ nda Istanbul'da düzenlenen konserlerin
yans~ mn kahvehânelerde oldu~u görülür ki bu da kahvehânelerin bir
müzik mekan' olarak o dönemdeki önemini gösterir40. Ayvansaray loncas~na ba~l~~her kahvehanede sâzendeler, hânendeler, Rum ve Çingene köçekler ile meddahlar olmas~~buna bir örnektir41.
Modernle~me süreciyle birlikte toplumsal de~i~meye paralel olarak
kahvehânelerin de~i~ti~i, bu de~i~imde halk çalg~s~~ ba~lama yerine
klarnetin yer ald~~~, Beyo~lu tiyatrolann~ n programh e~lence anlay~~~n~ n kahvehânelerde de verilmeye ba~lad~~~, baz~~operederden al~nan
basit parçalann, destan, ko~ma gibi geleneksel fonnlarla birlikte verilmeye ba~lad~~~~ ve a~~k tarz~n~n egemen oldu~u semai kahvehânelerinde, Sultan II. Abdülhamid (1842-1918) döneminden (1876-1909) itibaren Alafranga (Alla Franga) yani Avrupa stili müzi~in yer ald~~~~görülmü~tür. Bu de~i~imi gözlemi~~olan Yar Osman Cemal Kayg~l~~(1890-

s. 92-95.
Hattox,
Hattox, ag.m., s. 69-70.
39 Georgeon, a.g.m., s. 57.
40
Geo~rgeon, ag.m., s. 79.
'' Evren, ag.~., s. 56.
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1945), kahvehânelerde ba~lang~ç olarak bir Alafranga mar~~çalinmaya
ba~land~~~ n~, mar~tan sonra polka gibi bir eser, Nihavend makam~nda
Alafranga'ya yak~n hareketli ~ark~lar ve kantolar ve sonra da oyun hayalan, Alaturka (Alla Turca) yani Türk tarz~~ ~ark~lar seslendirildi~ini,
son olarak da kahvehâne mü~terilerinin tamamlanmas~yla birlikte manilere geçildi~ini belirtmi~ tir42. Her ne kadar semai kahvehânelerinde
a~~k edebiyat~~ve müzi~i a~~rl~kl~~olsa da mü~teri çekmek amac~yla özellikle 19. yüzy~lda içinde müzikli e~lencelerin oldu~u kahvehane say~s~~
artm~~t~r. Kesin olarak belirlenememekle birlikte, semai kahvehâneleri
ile çalg~li kahvehâneleri birbirinden ay~ rmak gerekebilir.
Semi kahvelerinin sosyo-kültürel kimli~ini Yeniçeriler (Dev~irmeler), tulumbac~lar, külhanbeyler; i~letmecilerinin, çal~~anlar~n~n ve mü~terilerinin dinsel kimli~ini ise, Istanbul'un Müslüman ve Hristiyan toplumu olu~turur43. Bütün bilgiler kahvehânelerin sosyo-kültürel ve
müziksel aç~ dan çokkültürlü bir yap~da oldu~unu aç~ kça gösterir.
2. Karaathâne

Kahvehanelerin bo~~zaman geçirme ve e~lence mekanlan olmas~~
yan~nda, 19. yüzy~lda okuma ve dü~ünce üretme mekan~na da dönü~ümü nedeniyle, luraathane ad~~ alt~ nda yeni mekânlar ortaya ç~km~~t~r.
Arapça okuma anlammdaki k~raat kelimesi ve Farsça yer anlam~ndaki keine kelimesinin birle~iminden okuma yeri anlam~na gelen luraathâneler
olu~mu~tur.
Ahmet Hamdi Tanp~ nar (1901-1962), ~stanbul'da gazetelerin ç~kmas~na ko~ut olarak, t~pk~~Paris ve Viyana'da oldu~u gibi, kahvehanelere gazete girdi~ini ve böylece ad~n~n luraathâne oldu~unu, luraathânelerde daha sonra müs~ld fas~llan yer ald~~~ n~~belirtmi~tir 44. Bu ba~lamda, 1901-1903 y~llanndaki bilgilere göre, ~ehzadeba~~~Direkleraras~ 'ndaki Fevziye K~raathanesi'nin en çok bilinen luraathane oldu~u ve
burada yer alan tiyatro gösterilerinin ba~~nda ve aralar~nda, sâzendeler
Kemanii Zafiraki, Kemani Tatyos, Udi Afet, Udi Ar~ak, Kemençeci Vasilaki ve Kaniini Ali Bey'in, hânendeler Hac~~Gurbet, Hristo, Oseb, Muvartad Efendi'nin bulundu~u ince saz talummca, yine ayn~~semtteki

42 Ekrem I~~n, "Kahvehaneler", DBIA, c.
4, Tarih Vakfi Yurt Yay~nlan, ~stanbul 1994. s.
242 ve I~~n, Istanbul'da Gündelik Hayat, s. 287-289.
43 I~~n, Istanbul'da Gündelik 1-l~yat, s. 281-289.
"Ahmet Hamdi Tanpmar, Be~~~ehir, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1960, s. 264.
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~ems K~raathânesi'nde Kemâni Tahsin ve Memduh Efendi'lerin bulundu~u saz tak~m~nca fas~l yap~ld~~~~bilinir45.
Müzisyen Ru~en Ferid Kam (1902-1981), ~ehzâdeba~~'ndaki ilk kiraathânenin Alyanak Mehmed Efendi tarafindan aç~ld~~~n~, Fevziye K~raathânesi'nin ise daha sonra aç~ld~~~n~, 19. yüzy~l~n ortalannda ~ark~~
formunun öne ç~kmas~, yâni Osmanl~~sanat müzi~i'nde bir popülerlik
olmas~ndan dolay~, Istanbul'daki çe~itli çalg~li kahvehânelerde veya k~raathânelerde ~ark~~formlanndan olu~an fas~llann yap~ld~~~n~~belirterek, Fevziye K~raathânesi, ~ems K~raathânesi, Arif'in K~raathânesi ve
Merkez K~raathânesi'nin birer konser salonu gibi oldu~unu ve buralarda Istanbul'un tan~nan hânende ve sâzendelerinin sahne ald~~~n~~ vurgulam~~t~r46. K~raathânenin anlam~~ ve i~levi yan~nda, bu mekanlarda
varolan müzi~in niteli~i de, oraya giden insanlann kahvehanedekilerden daha fazla e~itimli oldu~unu gösterir.
3. Cafe
Frans~zca kahve anlam~ndaki caft kelimesi, ayn~~zamanda bir kavramla an~lan kahvehâne tarz~~bir meldn~~temsil eder. 19. yüzy~l~n ikinci yans~nda Osmanli'daki de~i~im, modemle~me, Avrupa'ya aç~lma istekleriyle
birlikte, yeni meslelder, alanlar ve mekânlar olu~maya ba~lam~~, bu de~i~imler sonucu Frans~z kültüründen etkilenen yerel bu~juvalarla birlikte,
kahvehâne ve ca& ayr~m~~yap~lm~~t~r. Toplumsal düzen ba~lam~nda, kahvehâneye kad~nlar gidemezken, ca&ye kad~n ve erkek birlikte gidebilmekteydi. Ayn~~zamanda, kahvehâne gelene~inde ya~anan etnik, cinsel
ve dinsel ayr~m caflerde ortadan kalkm~~t~r47.
O y~llara kadar, gece e~lence hayat~na egemen olan geleneksel kahvehâne ve meyhâne türlerine alternatif olarak aç~lan caf vb. türler, ayn~~zamanda gece e~lence hayat~nda kad~nla erke~in bir arada e~lenebilmesini sa~lam~~t~r. 19. Yüzy~l~n sonlar~nda Beyo~lu'nda aç~lan ve kendi
aras~nda Cabaret de Nuit (Gece Klübü), Caft Concert (Konserli Kafe) w Cafi
Chantant (Kafe ~antan-~arlul~~ Kafe) gibi çe~itleri olan, ancak halk aras~nda ayr~m yap~lmadan hepsine kafe~antan ad~~verilen ve sonradan ünlü
olan (Condordia, Flamme ve Alhambra gibi) birçok ca& aç~lm~~t~r.

Dergisi, sy.
"Ruhi Kalender, "Yüzy~l~m~z~n Ba~lar~nda Istanbul'un Musiki Hayat~",
23 (1978), s. 416-419.
" M. Nazmi Özalp, Türk mankfsi Tarihi I, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, ~stanbul 2000,
s. 223-227.
47 Anastassiadou,
s. 89-90.
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Admdan da anla~~ld~~~~gibi, Ca& Chantandar içinde müzik yap~lan,
~ark~~söylenen melcarilard~r. Cafe Concertler içki ve sigara içilebilen,
içinde dola~ilabilen, akrobasi (acrobatie), panto~nim (rnime) ve ra~ü (revue)
bulunan tiyatro benzeri mekanlard~r". Cabaret de Nuit denilen gece
klüpleri ise, müzikli ve alkol türlerinin daha fazla oldu~u melcanlar olarak ortaya ç~kar.
K~saca, Istanbul'da Do~ru'ya özgü ve Müslümanlar~n i~lettikleri
kahvehanelerin ardmdan, Levantenlerin veya az~nl~klar~n i~letti~i ve
daha çok da onlarm gitti~i caffier, Istanbul'un yeni e~lence mekanlan
ve Avrupahla~man~n da göstergesi olmu~tur.
~air Abdülhak Hamid (Tarhan) (1852-1937), ~air ~inasi'nin (18261871) Avrupa hasretini dindirmek için Taksim'deki Caf Flamme'de
oturdu~unu söylemi~tir. Hamid'in söylemine göre, ca&lerin tüm içeri~iyle Istanbul'da bir Avrupa ortam~~sa~lad~~~~ve caflerde müzisyenler
için aynlm~~~yüksek bir yer oldu~u, yani cafflerde müzisyenler için özel
bir sahne oldu~u ortaya ç~k~yor".
Geleneksel kahveha'nelerde a~~k fas~llan yap~l~rken, ca&lerde orkestra ad~~alt~ndaki bir müzik grubunun tango, kanto (canto), po/ka vb. gibi Alafranga, yani popüler Avrupai müzik türleri seslendirdi~i görülür". Bununla birlikte, Yunan müzisyenler tarafinda düzenlenip,
1920'lerde kaydedilen Yunanca Osmanl~~popüler ~arlularm~n yer ald~~~~görülür51.
4. Meyhtme
Farsça ~arap anlanundaki mey kelimesi ve yer anlammdald h~2ne kelimesinin birle~iminden olu~an ve ~arap yeri arilarrundaki meyhane veya
~arap dükkanlarm~n Yak~n Do~u'daki ilk örnekleri, Ortaça~~sonunda
görülmeye ba~lam~~sa da Istanbul'da meyhanelerin tarihinin Bizans'a
kadar dayand~~n, Bizans döneminde ~ehrin çe~itli semtlerinde meyhanelerin bulundu~u görülür.
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), Dürdane Han~m (1882) adl~~roman~nda Galata'daki meyhaneleri tasvir ederken, bu melcanlarm Ceneviz

" Vefa Zat, Etki Istanbul M9handeri. 1. bs., ~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 2002, s. 139-142.
49 Georgeon, a.g.m., L 79.
3° Anastassiadou, a.g.m., s. 89-90 ve Beken, ag.e., L 47-48.
31 Pennanen, a.g.m., s. 2.
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dönemine (12. yy.) kadar gitti~ini belirtmi~tir52. Osmanl~~döneminde giderek ço~alan ve daha çok ~arap içilen meyhaneler, baz~~Osmanli padi~ahlan= çe~itli dönemlerde koyduklan içki yasaklanna ra~men varl~~~n~~ sürdürmü~tür. Istanbul'da sosyal ya~am~n geli~mesi ve meyhanelerin yay~lmas~ nda, Sultan II. Bayezid'in (1447-1512) müzikli ~enliklere
olan ilgisinin önemli oldu~u görülmü~, Onun döneminde (1450-1512)
gitgide ço~alan ho~görü, ~arap, saz meclisten ve Rum ~arap evleriyle
birlikte meyhane say~s~~ artm~~ur".
16. yüzy~lda ya~ayan ~air Latifi (1491-1582), ~stanbul meyhanelerinin Tahtakale'de topland~~~n~, Galata'n~n ise `serapa meyhane', yâni tamam~yla meyhâne oldu~unu söylemi~, benzer ~ekilde 17. yüzy~lda Istanbul'da hepsi Galata, Eyüp ve Üsküdar'da olmak üzere binden fazla
meyhâne bulundu~unu söyleyen Evliya Çelebi (1611-1682) de54, o y~llarda ya~am~~~ve Galata'da yerle~mi~~olan bu müzikli meyhanelerde
1060 müzisyenin çal~~t~~~n~~belirtmi~tir55.
Çalg~li meyhanelerde a~~rl~kl~~olarak fas~l seslendirildi~i, köçek oynauld~~~~ve köçeklerin destan, mani gibi türler söyledi~i, 19. yüzy~ldan
itibaren gramofondan müzik çalind~~~~görülür. Ahmed Rasim Bey
(1864-1932) de kendi dönemindeki meyhanelerde -ayn~~zamanda mü~teri olan- saz ~airlerinin iki ve dört telli saz (ba~lama), cura, rebab (veya kabak kemâne), ney, msfiye, girift, kaval, zurna, davul, darbuka
(Darb-~~ iki) ve zil ma~a e~li~inde destan ve semai gibi halk müzi~i
formlann~~seslendirdiklerini ve köçek oynatuklar~m söylemi~tir". Hatta, Mehmed (Çaylak) Tevfik Bey, 1880-1885 y~llan aras~nda Istanbul'a
gelen ve Eminönü Balikpazan meyhanelerinde çal~~an Erzurumlu A~~k
~brahim'den bahsetmi~, Onun Bal~kpazan Mhâneleri Destan~'m örnek olarak vermi~tir57. ~air Ayni (1766-1837), Divadndaki m~sralarda, meyhaneler, oradaki e~lenceler ve müzikler haklunda ~öyle bilgi vermi~tir:

52 Re~at Ekrem Koçu, Eski isk~nbul'da Meyhaneler ve Meyhane Kbçeklen, 1. bs., Do~an Kitapçffik
A~., ~stanbul 2002, s. 113-114.
53 Zat, a.g.e., s. 192.
54 Koçu, a.g.e., s. 17 ve Zat, a.g.e., s. 192.
55 Ak. Beken, a.g.e., s. 42-43.
56 Koçu, a.g.e., s. 19.
Blcz. Koçu, a.g.e., s. 23.
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"~dince mutriban çeng ü çe~ar
'
Ola dem saz ney sinekemâne
Olup hânendegân avaza perdaz
Çilta eflâke avaz~~serefraz
Ele rakkas ahnca çarpâre
Olur Zühre gökte pare pâre"58.

Ayni, yukandaki m~sralarda k~saca, saz heyetinde (mutriban) çeng,
çegâne (rebab), ney ve sineken~an çalg~lann~n oldu~unu, hânendelerin ~ark~~
söyledi~ini ve bir dans9run da elinde çarpâre (çalpara, zil) ile dans etti~ini belirterek kendi dönemindeki meyhâne e~lencesinin müzi~ini betimlemi~tir. Meyhâneye kad~nlar gidemedi~i için Çingene (K~pt1), Rum,
Ermeni ve Yahudi kimli~ine sahip genç erkek o~lanlar köçek olarak yer
alarak e~lenceyi daha gösteri~li hale getirmi~lerdir. Köçekçe, tav~anca gibi
müzik fona-Ilan= da bu ~ekilde ortaya ç~kt~~~~görülür.

17. yüzy~lda Istanbul'daki köçeklerden bahseden Evliya Çelebi, Mazlum ~ah, Küpeli Ayvaz ~ah, Saçl~~ Ramazan ~ah, ~ahin ~ah ve Memi~~~ah
gibi birçok köçekten bahsetmi~tir59. Erkeklerin egemen oldu~u meyhanelerde, kad~nlar sadece konsomatris, çengi gibi çe~idi görevlerde çal~~m~~t~r.
Meyhâneler, Müslümanlara yasak oldu~u için gayrimü,slimler taraf~ndan i~letilmi~~ve kahvehânelere göre daha heterojen mü~teriyi bannd~rm~~lard~r. Her ne kadar i~letmeseler bile, baz~~ Müslümanlar~n da mü~teri olarak meyhânelere gitti~i bir gerçektir. Sermet Muhtar Alus, ba~ta Kemâni Tatyos Efendi olmak üzere, Kemâni Serçe Tevfik, Kemâni Zafiraki,
Kemâni Mehduh, Kemâni Amâ Hâdi, üdi M~s~rli ~brahim, ~di Ar~ak,
Kânüt~l ~emsi, Kânün1 'Ama Ali Bey, hânendeler Karaka~, Ahmed Bey ve
Astikzâde Bo~os gibi ço~u bestekâr da olan 19. ve 20. yüzy~l aras~nda ya~am~~~ve meyhânelerde çal~~m~~~birçok müzisyenin ad~n~~ sayar60. Bu profesyonel müzisyenler, müzi~in çokkültürlü yarat~ m ve sunumu çerçevesinde, sadece meyhânelerde de~il, para kazanabilecekleri aç~k veya kapal~~ tüm mekanlarda çal~~m~~lard~r. Bu yüzden, bu müzisyenlerin ad~~ara~t~rmada belirlenen birçok mekanda ve ilgili kaynaldarda geçebilir.
5. Gazino
Yemek yenilen, gösteri izlenen, müzik dinlenen, bazen oyun sergilenen e~lence mekân~~olan ve ~talyanca k~revi anlam~ndaki casino kelimeKoçu, a.g.e., s. 43.
Koçu, a.g.e., s. 61-62.
60 Seven, a.g.e., s. 138-147.
59
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sinden türeyen ve müzikli e~lence programlar~n~n çalg~l~~meyhânelere
benzemesinden dolay~~ ~neyhimenin alafiangas~~ olarak kabul edilen gazino",
Osmanl~'da kendine özgü bir sosyal kulüp örne~i olarak dü~ünülebilir.
Istanbul'da ilk gazinonun, Frans~z yazar Jacques Natanson'un Bulgar kökenli Yahudi olan babas~~ Natanson tarafindan Tanzimat döneminde aç~lm~~~olan Tepeba~~~Gazinosu oldu~u görülür. 19. Yüzy~l~n sonunda Galata'da aç~lm~~~olan Arkadi Gazinosu da Istanbul'un ilk gazinolanndand~r. Ayn~~ y~llarda, dönemin ünlü sanatç~lan Akripas ve Misak Efendilerin sahne ald~~~~Pangalu'daki Dimitri'nin Gazinosu da sundu~u geni~~içki çe~idi ve e~lence anlay~~~yla önemli bir e~lence mekku
olmu~tur. Bu dönemde ad~~ geçen di~er gazinolar ise Karaköy'de Flip'in
Gazinosu, Beyaz~t'ta Kadripa~a Han~'nda Fiks Gazinosu, Galata'da
Tophâne Caddesinde Amerikan Tiyatrosu olarak da bilinen Alkazar
Amerikan Gazinosu'dur62. Ru~en Ferid Kam, Udi Selanikli Ahmed
Efendi'nin çal~~t~~~~mekânlar olarak Beyo~lu'ndaki Vatan, Gülistan, Eftalipos ve Kafkas gazinolanndan bahseder63.
sonu ve 20. yüzy~l~n ba~~ndaki gazinolan,
Kalender, 19. yüzy~l~~
buradaki müzikleri ve buralarda çal~~an müzisyenleri Adam Gazetesinden
derleyerek liste olarak ç~karm~~t~r". Ayr~ca, Sermet Muhtar Alus (18871952), 19. ve 20. yüzy~llardaki nhum gazinolar~nda —asl~nda o dönemde bando çalg~lan olan- trombon, büglü Ekornol, kla~~~et ve zilli davul çalan çalg~c~lardan bahsetmi~tir63.
Gazinolardaki müzilder ise, 19. yüzy~l~n sonunda kantodan fas~la uzanan bir çe~itlilik içinde olmu~, ancak 1990'larden itibaren gazino kültürünün bitmesine kadar (yakla~~ k 1998) popüler müzikler de yer alm~~t~r66. Gazinolarda yer alan tango, farliston (charleston) ve fokstrot (fox-trott)
gibi danslann, 1917 Rus Devriminden sonra Istanbul'a s~~~nan Beyaz
Ruslar taraf~ndan yay~ld~~~~bilinir. Böylece gazinolar, Alaturka (Alla
Turca) ve Alafranga (Alla Franga) müzilderin bir arada bulundu~u,
ayr~ca revülü e~lence mekânlan durumuna gelmi~tir67. Osmanbey Gazinosu'ndan bahseden Alus, gazinolardaki müzik çe~itlili~ini vurgulaya-

Zat, a.g.e., s. 199.
Vefa Zat, Es1d Istanbul Barlar~, 1. bs., ~leti~im Yay~nlar~, ~stanbul 1999, s. 66-71.
63 Özalp, ag.e., c. II, s. 106.
" Bkz. Kalender, a.g.m., s. 414-436.
Zat, Eski Istanbul Mryhanelen, s. 205.
66 BItz. Beken, a.g.e.
67 Akt. Yasemin Keskin, Istanbul'da E~lence »yal~~(1923-1938), Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, ~stanbul 2006, s. 137 ve Zat, Eski Istanbul Mryhanelen; s. 219.
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rak bazen ince saz, bazen de orkestra ile sahnede yabanc~~dansglann oldu~unu, özellikle bir keresinde hepsi Leh (Polonyal~) k~zlardan olu~an
bir orkestran~n geldi~ini söylemi~tir68.
Özalp, tahminen ilk Alaturka gazinonun 1928 y~l~ nda Sarayburnu
Gazinosu ile bir Osmanl~~ aristokrat~~olan Dervi~zade ~brahim Bey tarafindan aç~ld~~~n~, ondan önce Alaturka gazino i~inin gayr-~~Müslimlerce
yap~ld~~~n~~ belirtmi~tir". Müzeyyen Senar'~n hayat~~ incelendi~inde, Senar'~n gazino hayat~na ilk olarak Dervi~zâde ~brahim Bey'in sahibi oldu~u Belvü Gazinosu'nda ba~lad~~~~görülür". Gazinolarda daha çok
canh müzik seslendirilirken, gramofonun Istanbul'a gelmesiyle meyhâne
ve gazinolarda farkl~~ bir müzikli ortam do~mu~tur.
6. Baloz
20. yüzy~l~n ba~lannda Istanbul'da görülen gazino benzeri bir ba~ka e~lence mekân~~ da Baloz'dur. Rumca pa/os kefimesinden türeyen kelimeye Osmanl~'da baloz denmi~~ve Büyük Türkçe Sözlük'te gemici, i~çi vb.
kimselerin e~lenmek için gittikleri içkili ve dansh bir mekan olarak tan~mlam~~t~r.
Deleon, balozu daha çok yabanc~~ve gayr-~~Müslimler ile Avrupa
e~itimi alm~~~Türklerin, yâni sayg~n ki~ilerin gitti~i, tango, kanto, polka
vb. gibi Bat~~hafif müzi~i türleri seslendirilen farka bir tür gazino olarak tan~mlam~~t~r". Alus'un, Onikiler adl~~ roman~nda, II. Abdülhamid'in
döneminde aç~lan ve Adal~~ Yani adl~~bir Rum'un i~letti~i, Tophâne'deki Alafranga Balozla ilgili bilgiler oldu~u görülür. Alus, polka, mazurka ve vaLs gibi Avrupa dans müzikleri çal~ nan bu balozun ortas~nda, bir
tiyatro sahnesi, bir dans yeri ve orkestran~n bulundu~unu, yüksek tabakadan on iki kad~n~n çal~~t~~~n~, mü~terilerin ise, limandaki Frans~z,
Rus, Avusturya ve Yunan vapurlar~n~n çarkç~lan, kamarodan, lostromolan, tayfalanndan ve Beyo~lu'ndaki Rum tezgâhtarlardan olu~tu~unu, Türklerin de bu baloza gitti~ini sadece bira içtiklerini dans etmediklerini söylemi~tir". Beken, baz~~kaynaldann baloz terimini gazino

Zat, Eski Istanbul A%hanelen, s. 217.
Ak~. Beken, a.g.e., s. 48.
7° Bkz. Radi Dikici, Cumhunyel'in Divan~~MüzmPen Senar, Remzi Kitabevi, ~stanbul 2005.
7 Ak~. Beken, a.g.e., s. 46-48.
72 Neslihan Seven, Sermet Muhtar Alus'un Romanlannela ve oykiilennde Eski Istanbul, Yüksek Lisans
Tezi, Yüzüncü Y~l Üniversitesi, Van 2006, s. 371.
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yerine kulland~~~n~~örneklendirerek belirtir73. Koçu ise balozu k~saca
çalg~h ve içkili e~lence yeri olarak tammlam~~t~ r. Alus, ~stanbul üzerine
yapt~~~~çal~~ malarda, Galata'daki balozlardan ayr~nt~lar~yla söz etmi~~ve
Arap Yorgi adl~~ bir Rum taraf~ndan i~letilen ~erbethâne Baloz'unda
lavta, g~rnata ve zil ma~adan olu~an bir saz tak~m~n~ n, konsomatrislerin ve di~er çal~~anlar~n oldu~unu belirtmi~tir74. Ayr~ca Alus, Galata'daki balozlarda çal~~an Eftimya, Amelya, Küçük Vi~jin, Minyon Virjin,
~amram ve Peruz gibi kadm kanto ~arlualarm~~ 47 Sene Evvel Bir 19 A~ustos
Gecesi adli öyküsünde betimlemi~tir75.
Balozlardaki mü~teri tipolojisi ba~lam~nda, Büyük Türkçe Sözlük'ün ve
Deleon'un farkl~~bilgiler verdi~i görülür. Bu ba~lamda, Zat, balozlarm
ilk zamanlardaki mü~terilerinin ço~unlu~unun üst düzey yabanc~lardan olu~tu~unu, bu mekânlann mü~teri tipolojisinin zamanla daha alt
düzeye indi~ini belirtmi~tir. De~i~en ve geli~en toplumsal yap~ya ba~h
olarak balozlar yok olmu~tur76. Bunlar~n yerine, yine kökeni eskiye dayanan ve Frans~zca çad~r, küçük kulübe ve bayrak anlamlarmdaki pavillon kelimesinden türeyen pavyon adl~~ e~lence mekânlan ortaya ç~km~~t~r.
7. Bar
~ ngilizce bir kelime olan ve anlamlanndan biri içki sat~lan veya içilen e~lence yeri olan, yâni alkollü içki kültürünün geni~~boyutta oldu~u bar, II. Me~rutiyetten sonra e~lence ve içki kültürünün yay~lmas~yla
ortaya ç~kan Avrupa tarz~~ bir e~lence mekân~d~r. Ashnda do~rudan ad~~
bar olmasa da, asl~nda cafelerle ba~layan bar stilinin, günümüze kadar
cocktail (kokteyl) bar, pub, bistro, snack (meze) bar gibi de~i~ik adlar alan birçok çe~idi olu~mu~tur.
Istanbul'da II. Me~rutiyetten sonra Galata'da aç~lan ve daha sonra
ad~~Londra Bar olan ilk birah'âneden sonra, 1911'de Tepeba~~~(Gazino)
Bahçesinin içinde bulunan ilk önce ad~~Gardenbar (Garden PetitsChamps) iken daha sonra Bahçebar olarak de~i~tirilen mekan da Istanbul'un ilk bari say~l~r".
Istanbul'un en büyük ve ünlü bar~~ise, Çarlik Rusya's~nclan Türkiye'ye s~~~nan Amerikal~~zenci Frederic Thomas tarafmdan aç~lan ~i~li'de Stella adl~~bir dans bardir. Bu bar daha sonra Taksim'de Maxim
" Beken, ~~.g.e., s. 47.
Akt. Zat, Esid Istanbul Mhaneleri, s. 163.
75 Seven, a.g.e., s. 153.
76 Zat, Eski ~stanbul Mhanele~i, s. 161, 165.
" Zat, Eski Istanbul Barlan, s. 69.
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(Maksim) Bar olarak yeniden düzenlenmi~tir (1918-1928). Tamam~~ Beyaz Rus k~zlardan olu~an kadrosuyla, Stella'da fokstrot, ~irni (shimmy) ve
çarliston gibi danslann yap~ld~~~~görülür. Maxim Bar, ~stanbullular~n
zencilerden olu~an Rambles Five adl~~jazz (caz) be~lisinden ciddi olarak ilk
kez jazz müzik dinledikleri bir mekan olmu~tur. Maxim Bar'da aynca
bir Arjantin tango orkestras~~oldu~u da görülür. Burhan Arpad, Maxim
Bar'da Frans~zca ~ark~lar dinledi~ini ve hatta Ramona adl~~ ~ark~=
me~hur oldu~unu belirtmi~tir. Ayr~ca Naz~ m Hikmet'in 1925'te yazd~~~~
Bir ~ehir Rehberi adl~~ ~iirinde "Çal ~n Maksimbann cazbant kolu / Çal bre kara köpo~~
in, anlatay~m KonstantinopPu" diyerek, Maxim Bar'dan ve ordaki zenci caz grubundan bahsetti~i görülür78. Böylece, kad~n ve erkeklerin homojen
olarak yer alabildi~i ~ stanbul barlannda, Avrupa popüler müzikleri ve
danslann~n yer ald~~~~görülür. Türkiye'nin ünlü Bat~~ hafif müzi~i ve
jazz gruptan da birçok barda sahne alm~~t~r.
8. Bahçe, Meydan, Mesire
Osmanh döneminde, ~stanbul halk~n~n aç~k alanlarda e~lence yapma anlay~~~, yazlik mekânlann ortaya ç~k~~~~ ve Ka~~thâne'nin aç~k mekânlar aç~s~ ndan önem kazan~~~, II. Bayezid döneminden (1482-1512)
itibaren görülmü~ tür. Özellikle Lâle Devri'nden (1718-1730) itibaren,
gerek saray çevresinin gerekse halk~n bir arada ya da ayr~~ ayr~~olarak
e~lendi~i aç~k mekânlar görülür. Kapal~~ mekânlardan daha fazla ki~inin bir araya geldi~i bu mekânlar, ba~l~ca bahçe, m9,dan e mesire (gezinti
yeri) ~eklinde nitelenir ve kapal~~ e~lence mekanlar~nda yer alan müzik
ve müzikli gösterilerin aç~ k mekanlarda da yer ald~~~~görülür. Bu ba~lamda, özellilde 19. yüzy~ldan itibaren Istanbul'da halk~ n yer alabildi~i
mesirelerden Bo~aziçi ve civar~, Göksu, Ç~rç~r Suyu, Hünkar Suyu, Tereya~~~ve Kozyata~~~öne ç~kar. Ayr~ca bu mekanlarda, adlar~~tespit edilen Türk, Arap ve az~nl~ k müzisyenlerden olu~an Osmanl~~sanat müzi~i
fas~l gruplann~n yer ald~~~~görülmü~tür. Kalender'in ayn~~ ara~t~rmas~nda, Istanbul'un çe~itli aç~k ve kapal~~mekânlannda yap~lan ve içinde
müzik ve müzikli gösterilerin bulundu~u 277 adet etkinli~in listesi de
örülür79. Sermet Muhtar Alus, romanlannda Çaml~ca, Kay~~da~~,
Alemda~~, Ku~dili Çay~n, Bayrampa~a Çay~n, Ç~rp~c~~ Çay~n, Beykoz
Çay~n, Göksu Panarn, Kalender ve Kavas~n Ba~~'m aç~k mekan olarak
say~ p, buralardaki etkinlikleri ve e~lenceleri aynnularla betimlemi~tir.
7" Zat, Eski Istanbul Bar/an, s. 75-77.
'Kalender, a.g.m., s. 411-437.
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Alus'un verdi~i bilgiler çerçevesinde, bu mesire yerlerinde gazino ve tiyatro da bulundu~u görülür. Örne~in, Alus, Ku~dili Çay~n'nda sala~~fiyatroda Kel Hasan'~n oyunlar oynad~~~ndan, Galatah Hamdi Reis'in
çalg~l~~gazinosunda, haftada iki gün ikindiden gece yar~s~na kadar kemâni Bülbüli Salih'in, Kanûni 'Amâ Ali'nin, Gazelhan S~tk~'n~n ve Hânende Aksarayl~~ Ya~ar'~n fas~l yapt~~~ndan bahsetmi~tir80.
Bu say~lan aç~k mekânlar d~~~nda, daha geni~~çerçevedeki e~lencelerin yap~ld~~~, saray çevresi ve halk~n bir araya geldi~i, Osmanl~'da At
Mo,dan~~ veya Sultanahmet Mdat~t olarak adland~r~lan bir aç~k mekan bulunur. XIV. Osmanh padi~ah~~ Sultan I. Ahmed'e (1590-1617) izâfeten
Sultanahmet Meydan~~ diye an~lan At Meydan~, asl~nda Bizans döneminden kalan Hipodrom'dur. Hipodrom veya At Meydan~, Bizans ve Osmanh döneminde birçok tören ve e~lencenin yap~ld~~~~büyük bir aç~k
mekan özelli~i ta~~r.
Bizans döneminde daha çok at yan~lann~n yap~ld~~~~ve bu yüzden
Osmanl~'da bu adla an~lan Hipodrom, Osmanl~~döneminde halka aç~k
büyük dü~ünler vb. e~lenceler için kullan~lm~~t~r". Küm Fash veya Mdan Fasl~~ad~ndaki büyük fas~l gruplar~n~n ve mehter takur~lanmn bu mekanda gösteri yapt~~~~bilinmektedir.
Meydan Fasl~~ veya saray dilinde daha çok Küme fash olarak an~lan
fas~l müzi~i topluluklann~n özelli~i, hânendelere e~lik eden m~zrapl~,
yayl~, nefesli ve vurrnah çalg~lar~n çe~itlili~i ile say~lar~n~n olabildi~ince
ço~alulmas~d~r. Küme fas~llanndaki çalg~~ say~s~n~n çoklu~u, bu fas~llann
aç~k mekanda yap~lmas~ndan ve teknik olarak yüksek ses olana~~~sa~lanmas~ndan dolay~d~r. Bu topluluklar, saraylann büyük uzun divanhânelerinde, Istanbul'un Okmeydan~, Kâ~~thâne gibi mesire yerlerinde
konser vermi~lerdir. Bugüne kadar bilinen ve yakla~~k 80-100 ki~ilik
hânende ve sâzendeden olu~an ve Enfi Hasan A~a'n~n yönetti~i en büyük Küme fash, 18. yüzy~lda Sultan III. Ahmed'in (1673-1736) o~lunun
sünnet töreninde yer alm~~ur82.
Padi~ahlann e~lence meclisi saray içinde oldu~u gibi, saray d~~~~ mekanlarda da ayn~~ ~ekilde devam etmi~, Kâniini Sultan I. Süleyman'~n
(1495-1566) çocuktan için tertip edilen sünnet dü~ünleri ve özellikle el-

'° Seven, a.g.e., s. 233-245.
Ht Akyava~, a.g.e., s. 167-169.
82 Özalp, a.g.e., c I, s. 222.

898

SEYIT YÖRE

li iki günle en geni~~zamana yay~lan Sultan III. Mehmed'in (1566-1603)
sünnet dü~ünü saray d~~~nda, saraya çok yak~n olan Sultanahmed Meydan~'nda yap~lm~~t~r".
Yukar~da say~lan aç~k mekânlan d~~mda, caf ve gazino gibi kapali
e~lence mekanlar~n~n baz~lar~n~n, aç~k mekan olarak yazlik bahçesinin de
oldu~u görülür. Bunlardan, Caf Concert olan Concordia'mn ve Istanbul'daki ilk gazino say~lan Tepeba~~~Gazinosu'nun bahçeleri ünlüdür84.
Halid Ziya U~ald~gil (1866-1945) birçok eserinde oldu~u gibi, Mai ve ,5"yah
roman~nda da Tepeba~~~Gazinosu'ndan ve müzikten bahsetmi~tir:
Kahramanlar~~ umumiyetle müs~kiye a~inad~r. Mai ve Siyah
roman~, Ahmet Cemil'in iki safhas~na tekabül eden, mai ve siyah
ad~n~~verebilece~imiz iki musild parças~~ ile ba~lar ve sona erer:
Ba~lang~çta bu hayalperest delikanl~y~~ biz Tepeba~~~Bahçesi gazinosunda Waldteufel'in bir valsini dinlerken görü~liz. Y~ld~zl~~ gecenin içinde havay~~ dolduran bu musiki ona bir "bârân-~~ elmas"
gibi gelir85.
Burada üzerinde durulmas~~ gereken konu, Tanzimat döneminden
sonra aç~lan bu ilk gazinolarda, Avrupahla~ma etkisiyle, kültürle~menin
bir parças~~olarak Avrupa müzi~i eserlerinin seslendiriliyor olmas~d~r.
19. yüzy~l~n sonunda görülen ve sadece yaz aylar~nda hizmet veren,
Kemâni Tatyos Efendi'nin incesa7 grubunun sahne ald~~~~bir aç~k mekan
gazinosunun Emperial Bahçesi oldu~u görülür86. Bir ba~ka aç~k mekan
gazinosunun, Çaml~ca Tepesi'nde oldu~u, Recaizâde Mahmut Ekrem'in
Araba Sevdas~~adl~~romamndaki betimlemelerinde de yer ald~~~~görülür:
A~açlann d~~~nda çalg~c~lar için yer, kenarlarda yiyecek ve içecek
sat~lan büfeler, ortas~nda adac~k olan bir havuz, aday~~kenara ba~layan
köprüler, adan~n üzerinde bir kö~k, yukar~daki kap~dan gk~ld~g~nda da
eski zaman i~i binalar~n taklidi ~eklinde yap~lm~~~bir gazino oldu~u,
1870 May~s'~nda Çaml~ca'dald bahçenin aç~l~~~n~~genç erkek ve kad~nlar~n sab~rs~zlilda bekledi~i, kad~nlar~n elbiseler ve süslerle bugüne haz~r-

Akt. Zeynep Tanm Ertu~, "Onaltmo Yüzy~lda Osmanl~~Saray~'nda E~lence ve Meclis",
Uluslararas~~Insan Bilimleri Dergisi, 4/1 (2007), s. 9.
84 Zat, Eski Istanbul .4/19,haneleri, s. 145-152.
Mehmet Kaplan, Türk Edebiyat: Üzerinde Ara~tnmalar 1, Derg=dh Yay~nlar~, Istanbul 1995, s.
409.
Zat, Eski Istanbul Barlan, s. 67 -71.
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land~~~ , birçok ailenin Çamhca civannda kö~kler kiralayarak baharla
birlikte oraya ta~~nd~ldan Araba Sevdast'nda görülmektedir87.
Sonuç
Osmanl~~müzik kültürü ara~t~rmas~na yönelik bu etnomüzikolojik
çal~~ma, asl~nda baz~lan Bizans'tan ba~layan ve Osmanl~'da a~~rl~k kazanarak Cumhuriyet'in ilk yar~s~na kadar yay~lan Istanbul'daki aç~k ve kapal~~ e~lence meldnlan ve müziksel özellikleri konusundaki bilgilerden
yararlamlarak olu~turulmu~tur. Bu ba~lamda, Osmanl~'da müzikli ve
çokkültürlü yedi kapah ve üç aç~k e~lence melcân~~türü ortaya ç~km~~t~r.
Ashnda bunlar~n hepsi, Osmanl~~patronaj~n~n izniyle olsa da müzi~in
ba~~ms~z sahneleridir. Bu yüzden, bir ba~ka ara~t~rma konusu olan müzi~in resmi kurumsal melcân~~ile burada ortaya ç~kan serbest meka'nlann anlamlan ve ortamlar~~farkl~d~r. Bu mekanlarda yer alan tüm müziklere bak~ld~~~ nda, temel olarak Anadolu halk müzi~i, Osmanl~~sanat
müzi~i, Avrupa müzi~i türleri oldu~u görülür. Osmanl~~sanat müzi~i
içinde fasit ve amac~~d~~mda mehter yer ahrken, Avrupa stili Osmanl~~askeri bandosu da yine anma d~~~ nda popüler eserler seslendirmek üzere
kullan~l~r. Bu temel türlerin yarat~m ve seslendirme ~eklinin, -kimi ki~iler tarafindan müzi~in yozla~mas~~ olarak görülse de, do~al olarak mekân~n özelli~ine göre de~i~ir. Bu da bu müzik türlerinin toplumsal s~n~f
ba~lam~nda yer de~i~tirdi~inin göstergesidir.
Orta Do~u ve Balkanlann temel kent kültürü say~lan ~stanbul, edgisca muzika (Makedonya), semlalinke (Bosna), starogradske pesme (S~rbistan, Makedonya ve Bulgaristan), sirto (Yunan) ve longa (Romanya Çingene) gibi
çe~itli geleneksel Balkan müzik formlann~~ etkilemi~, onlann popülerle~mesine yol açm~~t~r. Say~lan tüm bu formlann etkisiyle, çokkültürlü
~stanbul kent müzi~i olu~mu~tur ki günümüzde Türkçe söylenen ve ~stanbul türküleri olarak an~lan ezgiler de bu kültürle~menin sonucu
olu~mu~tur. Özellikle Osmanl~~sanat müzi~i repertuannda sözsüz çalg~~
müzi~i eseri olarak yer alan longa ve sirto formlann~n kökeni, burada bir
kez daha görülmü~~oluyor. Ayr~ca, Avrupa'ya ait lcanto (~talya) ve tango
(Arjantin) da kültürle~menin bir parças~~ olarak bu e~lence mekânlannda yer alan di~er for~nlard~r ki bunlar da zaman içinde de~i~im geçirerek Osmanl~~bestecileri taraf~ndan yaraulm~~ur.

Si Salih Okumu~~ve ~dris ~ahin, "Tanzimat Sonras~~Türk Edebiyaunda Tepe Kavram~~ ve
Simgesel De~erleri", Uluslararas~~Soy~l Ara!t~~~~~alar Dergi" 4/17 (Bahar 2011), s. 115.
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Mekânlara tek tek bak~ld~~~nda ise ara~t~rmada kapal~~içkisiz e~lence ve bo~~zaman mekânlan olarak kahvehâne ve luraathâne ortaya ç~km~~t~r. Birçok çe~iti olan ve semâi veya çalg~li kahvehâne olarak an~lan
türde, önceleri â~~ldar~n yer ald~~~~ve halk edebiyat~~ve müzi~inin (Anadolu halk müzi~i) ön planda oldu~u, sonralan Osmanli'daki belirli de~i~imler sonucu fas~l (Osmanl~~ sanat müzi~i) ve Avrupa müzi~i'nin de bu
mekanlarda yer ald~~~~görülür. Dolay~s~yla, bu geleneksel mekânlar da
bile, toplumsal ve müziksel ba~lamda Avrupa kültürle~mesinin ya~and~~~~görülür.
Kahvehânelerin entelektüel ~ekli olarak görülebilecek olan ve kitap, gazete ve mecmua okunup fikirler öne sürülen luraathânelerde ise
incesaz gruplann~n seslendirdi~i fas~l müzi~inin yer ald~~~~görülmü~, aynca bu mekk~lar bestecilerin beste yapuklan ve ö~rencilerine ders verdikleri resmi olmayan konservatuvarlar gibi ortaya ç~km~~t~r. Kahvehânedekilere göre daha üst toplumsal s~mfin gitti~i luraathâneler, Osmanl~~ sanat müzi~i'nin yarat~m ve seslendirme ba~lam~nda do~al çokkültürlülü~-ünü sa~layan mekânlar olmas~~ aç~s~ndan da önemlidir. Ancak, zamanla birbiri içine girmi~~olan ve tarihsel olarak fazla ay~rt edilemeyen
kahvehâne ve luraathâneler üzerine ayr~ca çal~~~lab~llir.
içkili kapal~~mekânlar olarak ortaya ç~kan meyhâne, cafe, gazino,
baloz ve barlarda ise kültürle~menin yo~unlu~u dikkat çeker ve çokkültürlülü~ün göstergesi olarak da birden fazla müzik türünün oldu~u görülür. Bu ba~lamda, kahvehânelerde oldu~u gibi, meyhânelerde de
a~~k tarz~~halk müzi~i ve de fas~~l müzi~i yer ald~~~~ortaya ç~kar. Kendi
içinde Alaturka ve Alafranga olarak ayr~lan gazinolarda, önceleri Avrupa dans müzikleri ve zamanla fas~l müzi~inden popüler müzildere uzanan bir çe~itlilik bulunur. Balozlarda yine Avrupa dans müzikleri ve
Rum ~arlularm~n, daha çok Avrupal~~ olan cafe ve barlarda ise jazz ve
tango gibi müzik ve danslann oldu~u görülür.
Kapal~~mekânlara göre daha serbest olan aç~k mekânlar ise bahçe,
meydan ve mesire kavramlan çerçevesinde ortaya ç~kar ve bu mekanlarda mehter, bando, fas~l gibi müziklerin ayn ayn veya iç içe geçerek
çokkültürlü bir ba~lamda sunuldu~u görülür. Böylece, mekan ve müzik ili~kisi içerisinde, Bizans'la birlikte 12., Osmanli'dan itibaren ise 15.
ve 20. yüzy~llar aras~nda Istanbul'da tespit edilen e~lence mekânlannda, Do~u ve Bat~'ya ait müziklerin ço~unlukla bir arada seslendirildi~i
belirlenir. Bu tespitler, Istanbul'daki de~i~ik din, dil ve ~rktaki insanlar~n sosyo-kültürel aç~dan kayna~mas~n~~sa~layan e~lence mekanlar~nda-
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ki çokkültürlülü~ün, bu mekanlardaki müziklerde de ortaya ç~kt~~~n~n,
dolay~s~yla Istanbul'un her ~eyde oldu~u gibi, özellilde kültür ve sanat
alan~nda da kültürle~menin getirisi olarak çokkültürlü oldu~unun göstergesidir.
Cumhuriyetin kurulu~undan itibaren ~stanbul ba~kent olma özelli~ini kaybetmi~~olsa bile, bugüne kadar kültürel de~i~imin öncüsü ve belirleyicisi olma özelli~ini sürdürmü~tür. Osmanl~'da Avrupahla~maya
ait illder belki do~al olarak Istanbul'da yap~l~rken, ço~u müzikli yeni
e~lence mekanlan da ilk olarak Istanbul'da görülmü~tür. ~stanbul, Osmanli'daki siyasal otoritesini yitirmi~~olsa bile bir kültürel miras olarak
Türkiye'nin büyük bir kültür ve sanat merkezi olma özelli~ini devam
ettirir.
incelenen kaynaldarda ortaya ç~kt~~~~üzere, yukanda say~lan tüm
bu e~lence mekanlann~n i~letmeci, müzisyen, dansg ve mü~teri ba~lam~ndaki sosyo-kültürel kimli~i ba~l~ca Ermeniler, Rumlar, Yahudiler,
~talyanlar, Ruslar, Frans~zlar, Türkler, Acemler, Araplar ve Farslardan
olu~mu~tur. Ortaya ç~kan bütün bilgiler, ara~t~rman~n yola ç~kt~~~~Osmanh döneminde Istanbul'da mekan, müzik ve kültürle~me ile çokkültürlülük ili~kisinin önemini vurgular. Böylece, ayn~~mekanlar içinde birlikte üretip tüketmenin sosyo-kültürel boyutu, Osmanl~~toplumsall~~~~
ba~lam~nda bir kez daha ortaya ç~kar ki ayr~ca toplumsal ili~ki aç~s~ndan
müzi~in önemli bir rolü oldu~u görülür. Günümüzde mekan ve müzik
ili~kisini çe~itli boyutlar~yla inceleyen çal~~malar, genellikle etnomüzikolojik alan ara~t~rmas~~çerçevesinde yap~lmaktad~r. Bununla birlikte, Osmanl~'da böyle bir ara~t~rma mümkün olmad~~~ndan, o döneme ait
farkl~~kimselerin gözlemleri çe~itli bilgiler verir ki bunlar~n baz~lar~~ara~t~rmada yer alm~~t~r. Osmanl~'daki bütün müzikli mekanlan betimsel
olarak ara~t~ran bu çal~~man~n yan~~ s~ra, çal~~mada ortaya ç~kan e~lence
mekanlan ve müzilder üzerine tek tek daha ayr~nt~l~~ estetik ve felsefi
ba~lamdaki de~erlendirmeleri de kapsayacak ara~t~rmalar yap~labilir.
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