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abstract

Turkish Religious Music that has a history more than thousand years, after
adapting Islam. There wasn’t any classify in Turkish music life as religious and non-religious
before Islam. So, this process can double or three fold that was thought. In this article, we‘ll
examine Turkish people’s practice on music after Islam. In Turkish music the classifying as
religious music has appeared afterwards. Turkish music consists of Turkish art music, Turkish
people music, Turkish mystic music and Janissary music that all of these are coming into existence
from the same sources and origins. All these music types have common peculiarities from the
cultural perspectives. But, afterwards, a classify came out because of increasing different forms
and shapes in Turkish music, for demarcating some of them from the others. In this article also, it
will be adverted the life of Turkish music briefly. In addition to this, it’s important to touch on
what Turkish scholars did on this art and how were their personalities. Furthermore, to reflect
characteristics of art and understanding of science of the periods with historical process, we’ll also
mention some men of letters, poets, historians, penmen, and some personalities that lived in the
past, if they weren’t musicians. Because, we believe that to present understanding of art and
science that is part of the past is only possible by looking into various perspectives.
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1. Ýslâm’dan Önceki Dönemde Türk Mûsikisi

Ýslâmiyet’ten önceki dönemde tarih sahnesinde ilk görülen Hun’larýn, on-
larýn arkasýndan gelen Göktürk ve Uygurlarýn yerleþim merkezleri Çin sýný-
rýna yakýn olduðundan, Türkler tarihte beþ bin yýl boyunca hiç duraklamak-

* “Türk Din Mûsikîsi Tarihine Bir Bakýþ” adlý bu çalýþmamda ufkumu açan ve verdiði belgelerle
çalýþmamý kolaylaþtýran Ý.T.Ü. Türk Müsikîsi Devlet Konservatuarý Öðretim Üyesi Merhum
Hocam Doç. Dr. Mustafa Cahit ATASOY’u rahmet ve þükranla anýyorum.
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sýzýn devam eden Çin medeniyeti ve kültürü ile karþýlýklý kültür alýþveriþin-
de bulunmuþlardýr1.

Ýslâm’dan önce Türklerin kendilerine özgü bir mûsikîleri vardý. Bu mû-

sikî Ýptidâi bir mâhiyet arz etmekle birlikte, tabiî bir güzelliðe sahipti. Ya-
bancý unsurlarla karýþmamýþ saf bir mahallîlik sunuyordu2. Her sanat, için-
de doðduðu tabiî ve coðrafi çevrenin izlerini taþýr3. Türk Mûsikîsi’nin de
içinde geliþtiði sosyolojik, psikolojik ve felsefik bir ortamý olmuþtur. Fakat,
gerçekten de en güzel sanat eserleri daima dinin baðrýndan çýkmýþtýr. Bu
hüküm ,hem Batý, hem bizim ve hem de bütün kültür ve medeniyet dünya-

sý için geçerlidir4.
Türklerin Ýslâm’dan önceki mûsikî hayatlarýný dînî ve din dýþý diye ayýr-

mamýz mümkün deðildir. Bütün ilk cemiyetlerde olduðu gibi, en eski Türk
topluluðu içinde de güzel sanatlarýn din ile birlikte vücut bulduðuna þahit
oluyoruz. Bu dönemde ilk din adamlarý ibadet esnasýnda kitleyi harekete
geçirmek için güzel söz, ahenkli ses (müzik) ve bunlarýn eþlik ettiði raks

gibi tesirlerin kudretlerinden faydalanmýþlardýr5.
Türklerin yaþadýklarý bu ilk yýllarda sözü, ahengi ve raksý bir arada yürü-

ten Þaman denilen insanlar -ki daha sonralarý Baksý, Bahþý, Kam, Ozan, Saz
þâirleri gibi adlarla anýlmýþlardýr6 - bu iþi ellerine, ucuna demir çubuklar ge-
çirilmiþ deðnekle dînî þarkýlar söyleyerek bir taraftan da deðneði sallayarak
ucundaki demir parçalarýný birbirine çarpýyorlar ve bu suretle bir takým ahenkli

sesler çýkmasýný saðlýyorlardý7. Daha sonra ise kültür ilerlemesinden itibaren
söz (þiir) ve mûsikî ayrý kimselerce temsil edilmeye baþlanmýþtýr8.

Mûsikîyi temsil eden bu insanlar günümüzde baðlama, cura, bozuk gibi
sazlarýn atasý olan Tanbur ve Kopuz denilen sazlarý çalarak hakan sarayla-
rýnda destanlar söylemiþler, ordu içinde de askerlerin gayretlerini çalýp-söy-
leyerek artýrmaya çalýþmýþlardýr9.

1 Prof. Nejat Diyarbekirli, “Ýslâmiyet’ten Önce Türk Sanatý”, Baþlangýcýndan Bugüne Türk Sanatý,
Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, Ankara 1993, s. 3. Prof. Dr. Erol Güngör; Tarihte Türkler,
Ötüken Yay., Ýstanbul 1988, s. 16- 17 vd.

2 Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, Rýza Coþkun Matbaasý, Ýstanbul 1942, c. I, s.
7.  Gerçek müzik, ancak dýþ dünyanýn etkilerinden ve duygularýndan arýnýldýðý zaman yapýlan
müziktir ki, bu tür sanat kalýcý ve deðiþmeyene doðru  yeni bir yol almýþ demektir. Bkz. Müzikte
Yaratýcýnýn Gücü, Hazýrlayan: Leylâ Pamir, Kültür Bakanlýðý Yay., Ankara 1981, s. 203.

3 S. Ahmed Arvasi; Diyalektiðimiz ve Estetiðimiz, Burak Yay., Ýstanbul  tsz. S. 119.
4 Arvasi, a.g.e., s.140.
5 Ýsmâil Hakký Özkan; Türk Mûsikîsi Nazariyatý ve Usûlleri, Ötüken Neþriyat, Ýstanbul 1987, s. 17.
6 Nihat Sâmi Banarlý; Resimli Türk Edebiyatý Tarihi, M.E.B. Ýstanbul 1971, c. I, s. 41-42.
7 Refik Ahmet Sevengil, “Eski Türklerde Mûsikî”, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s. 10.
8 Dr. Mehmet Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, (Derleme), TRT Yay. No: 34, c. I, s. 111.
9 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar, T.T.K. Basýmevi, Ankara 1976, s. 11.
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Uygur Türklerinde de kadýnlar ve erkeklerin bir araya gelerek mûsikî
âletleri çaldýklarý ve þarkýlar söylediklerini görüyoruz. Uygur Türklerinin
seyahate çýktýklarý zaman mûsikî âletlerini beraberlerinde götürdüklerini

eski Turfan vadisiyle ilgilenen Çin tarihçileri yazmaktadýr10. Milattan önce
Hun Türklerinde saray büyüklerine mûsikî âletlerinin hediye olarak veril-
mesi adeti vardý. Türklerin yabancýlarla münasebetlerinde de ayný davra-
nýþlarý görüyoruz. Nitekim Atilla, Borgonya Kralý’na Çalgý çalan ve þarkýlar
söyleyen bir Mûsikî heyeti göndermiþtir11.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya Fakültesi, Sinoloji Profesörü iken

1927’de yazdýðý Çin Tarihi adlý kitabýnda W.Eberhart, Milattan önceki yýl-
larda Çin’e inen Türklerin mûsikîlerini ve rakslarýný da birlikte götürüp ta-
nýtmýþ olduklarýný ve Türklerin tesirlerini yazmaktadýr12.

Çin’in kuzeyinde yaþamýþ olan eski Türklerin hayat ve medeniyetlerini
ortaya çýkaran kazýlar neticesinde asýrlarca toprak altýnda kalmýþ bazý yapý-
lardaki duvar fresklerinde eski Türklerin sanatlarýný gösteren Türk çalgýlarý

ve rakkaselerin resimleri görülmektedir13.
Burada Çin’in14  en eski zamanlardan beri Türklerle meskûn bulunduðu

kuzey kýsmýna Hatay yahut Hýta, Kutay denilmesinden adlarýný alan bu
bölgede yaþayan Hatay Türklerinin kendilerine mahsus bir mûsikî notasýný
kullanmýþ olduklarý hakkýndaki bilgiye hekimlik tarihi ile ilgili bir kitapta
rastlýyoruz15 ki, Hatay Türklerinin mûsikîde gerçekten çok ileri gittikleri

anlaþýlýyor16.
Türklerin Ýran Yaylasý üzerinden Mezopotamya’ya inmiþ olmalarý da

muhtemeldir. Bunlar ilk medeni kavim olan Sümerler’dir ki dilleri Sami ve
Hind-Avrupai olmayýp, Türkçe’nin dahil bulunduðu bitiþken gruba men-
suptur. Böylece Mezopotamya da Türklerin yaþadýðýna ve bunlarýn bir tab-

10 Özkan, a.g.e., s. 18.
11 Sevengil, a.g. makale, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s. 19.  Özalp, a.g.e., c. I, s. 111
12 Sevengil, a.g. makale, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s. 19.  Mustafa Cahit Atasoy,

Türk Mûsikîsi Tarihi Ders Notlarý, Ý.T.Ü. Türk Müziði Devlet Konservatuarý Ders notlarý, Ýstan-
bul 1993, s. 3.

13 Sevengil, a.g. makale, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s. 19
14 Çin’in Türk tarihi açýsýndan önemi, M.S. 6. yüzyýla kadar Türk tarihinin doðudaki tek kayna-

ðýnýn Çin belgeleri olmasýdýr ( Doðan Kuban; Batýya Göçün Sanatsal Evreleri; Cem Yay., Ýstan-
bul 1993, s. 68).

15 Bu bilgiler Ayasofya  Kütüphanesinin 3596 numarasýnda kayýtlý olan Tansuknâme-i Ýlhan Der
Füsûn-ý Ulûm-ý Hataî adlý Farsça yazýlý bir risâlede görülmektedir.

16 Hoca Gýyas-üd Din-i Nakkaþ adýndaki yazarýn Hatay Seyahatnamesi’nde bunlara temas edil-
mektedir ki, yazarýn 1419 yýlýnda Hatay Ülkesine yaptýðý seyahati tasvir eden bu risâle Ali Emiri
tarafýndan Acâibü’l- Letâif adýyla ve eski harflerle 1915 yýlýnda yayýmlanmýþtýr. Bu risâle Millet
Kütüphanesinde 828/1 numarada kayýtlý bulunmaktadýr.
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lette rastlanan, icat etmiþ olduklarý bir nota yazýsý ile Sümer ilâhisini yaz-
dýklarýna þâhit oluyoruz17. Bu ilâhinin bestesi ile on sekizinci yüzyýlda öl-
müþ olan Itri’nin Na’t-ý Mevlâna adýný taþýyan bestesi arasýnda büyük bir

benzerlik vardýr. Bu hususta büyük Müzikolog-Türkolog H. Sadettin Arel
diyor ki “Ýki beste arasýnda 5-6 bin yýllýk bir zaman aralýðý vardýr. Halbuki
bu olay bize sanki arada bir-iki yüzyýldan fazla zaman geçmemiþ gibi geli-
yor. Bu benzeyiþ cidden hayrete deðer. Çünkü geliþi güzel herhangi iki ese-
rin birbirine yakýnlýðý tesadüf olamaz. Bu hal ancak mûsikî esaslarýnýn bir-
liðinden ve ýrkî verâset tesirlerinden doðan bir akrabalýktan da olsa gerek-

tir”18.
Bundan baþka Tanbur  sazýna yine Mezopotamya’da milattan önce iki

bin senesinin baþlarýnda, yani bundan dört bin yýl evvelki dönemlerde rast-
lýyoruz. Demek ki bu gün kullandýðýmýz Tanbur için en az dört bin yýllýk bir
geçmiþi vardýr diyebiliriz19.

Türklerin mûsikîlerinin esasýna gelince bu, Asya da ki eskilerin Uþþâk

adý ile kullandýklarý ve Çargâh Beþlisi ile Bûselik Dörtlüsü’nden meydana
gelmiþ bulunan, þimdi Kürdili Çargah dediðimiz diziye dayanmaktadýr. Câ-
miu’l-Elhân adlý eserinde bu makamýn yiðitliðe, cesarete, yürekliliðe kuvvet
vermesinden dolayý Türklerde kendi  mizaçlarýna uygun görülerek tercih
edildiðini yazmaktadýr20. Bu yüzdendir ki araþtýrmalar, Türklerin köklü bir
mûsikî geleneðine ve temeline sahip olduðunu ortaya koymaktadýr. Dola-

yýsýyla, Türklerde mûsikî sanatý çok eskidir. Bugünkü Halk Mûsikîmizin
kökleri en azýndan Göktürkler devrine kadar gider. Klâsik müzik dediðimiz
tür ise Ýslâm devrinde geliþmiþ  ve XIII. Yüzyýldan itibaren de olgun meyve-
lerini vermeye baþlamýþtýr21.

Ancak, Türk sanatýnýn asýl zenginliði Türklerin Ýslâmiyet’e geçmesiyle
ortaya çýkmýþ, gerçekleþtirilen yeni sentez ile Ýslâmiyet’ten sonraki Asya ve

Anadolu Türk sanatýnýn ortaya çýkmasý saðlanmýþtýr22.
Þimdi bu gün mûsikîmizin esaslarý ortada belli iken, Türklere hoþ na-

zarla bakmayan, onlara kültür ve sanatý çok gören müsteþrikler, yabancýlar-
la bizde onlarýn gayretlerini destekleyici konuþan bazý kimseler, Asya’da ki

17 Sevengil, a.g. makale, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s.  19.
18 Mustafa Cahit Atasoy, Türk Mûsikîsi Tarihi Ders Notlarý, Ý.T.Ü. Türk Müziði Devlet Konserva-

tuarý Ders notlarý, Ýstanbul 1993, s. 4
19 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 4
20 Bkz. Abdulkadir Ðaybî el-Hâfýz el-Merâðî, Câmiu’l-Elhân, 12. Bab, Der Te’sîr-i Naðam-i Edvâr,

s. 231, 818 Tarihli müellif nüshasýndan  Tahkîk: Takî Bîneþ, Tahran 1366.
21 Güngör, a.g.e., s. 177.
22 Yaþar Çoruhlu; Türk Sanatýnýn ABC si, Simavi Yay., Ýstanbul 1993, s. 11.
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mûsikîmize  “pentatonik sistem” sözünü uydurmaktan geri kalmamýþlardýr.
Bunlarýn, Türk mûsikîsini, esasýnda olmayan ve onu beþ sesli denilen ilkel
bir sistemle izah etmeye kalkmalarý olacak þey deðildir23. Bu sisteme Ýrlan-

da’da, Polinezya’da, Afrika’da, Endonezya’da Çin’de, Japonya’da ve diðer
bazý memleketlerde rastlamaktayýz. Beþ sesli bu ilkel sistemi Çinliler daha
on altýncý yüz yýlda reddetmeye kalkmýþlardýr. Öyle ki Tsa-yü adlý bir Çinli
prens, Çinlilerin bu tarzda bir müziði olmadýðýný söylemek sureti ile, aslýn-
da inkar etmeye kalkmýþtýr24.

Bundan sonra Asya’daki hayatýmýz aydýnlandýkça, tarafgir hareket eden

müsteþriklerin ve seyyahlarýn rolleri bilindikçe, yanýlmalar gerçeðe dön-
dükçe Türk Mûsikîsi daha iyi anlaþýlacaktýr. Burada ipek yolu gibi filmler
oralarda röportaj yapan gazeteciler ve her yýl oralara gidip gelen Nejat Di-
yarbekirli, Osman Sert Kaya gibi Ýlim adamlarýmýz oldukça, bu arada A.
Caferoðlu, Bahâeddin Ögel gibi bu alanda eser ortaya koyan araþtýrmacýla-
rýmýz bize dokümanlar verdikçe, bugünkü ön Asya daki müziðimizin, As-

ya’daki müziðin bir devamý olduðunu  daha iyi anlamýþ olacaðýz. Bilhassa
Hz. Mevlâna’nýn Mesnevi’sinde yüz yýllar ötesinden bize seslenerek, ses
sistemimizin yirmi dört sese dayandýðýný söylemesi, bu bilgisini de babasý
ile kalkýp geldiði Orta Asya’da bulunan Türkistan’dan Anadolu’ya getirmiþ
olmalarý, mûsikîmizin esasý hakkýnda bize fikir vermektedir. Prof. Bahâed-
din Ögel’in Türk Kültür Tarihine Giriþ adlý eserinde bize verdiði bilgilerde,

Asya’daki mûsikî hayatýmýzýn, sazlarýmýzýn bugün bile Anadolu’da aynen
devam ettiðini göstermesi bakýmýndan dikkate deðerdir.

Bu bilgilerden bazýlarýný fikir vermek için þu anda sýralamak herhalde
faydalý olacaktýr:

“Eski Uygur Türklerinin müzik topluluklarý Harp, Ud ve Fülüt eþliði... Bu
düzen Uygur mabetlerinin duvar resimlerinde de çok sýk olarak görülür. Uy-
gur Flütleri yandan veya kaval gibi aðýzdan çalýnanlar olmak üzere iki tür
içinde toplanýr.”25 

“Uygur minyatürlerinde görülen ve deðnek ile çalýnan Çenk.”26 
“Ýki ve üç telli sazlar, Türk sazlarýnýn ilk basamaklarýný oluþturuyordu.”27 

23 Türk Mûsikîsinin yabancý kaynaklý olduðunu iddia edenlerin bu iddialarýný çürüten bir çok yazý
ve kitap mevcuttur. Özellikle Hüseyin Sadettin Arel bu konuda baþlý baþýna bir kitap kaleme
almýþtýr. Bkz. Türk Mûsikîsi Kimindir, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý, No: 865, Nüve
Matbaasý, Ankara 1988.

24 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 4
25 Bahâeddin Ögel; Türk Kültür Tarihine Giriþ, Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, No: 638, Ankara 1991,

c. IX, s. 40.
26 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 41.
27 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 62.
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“Bu sazlar Türk sazlarýnýn en eski ve prototipleri sayýlabilirler.”28 
“Tobsur, Tobsugur, adlý Türk sazlarý... Bu adý taþýyan sazlar Altay Daðlarý’-

nýn kuzeylerinde yaþayan Teleüt Türkleri tarafýndan çalýnýr.”29 

“Çöðür, bir çeþit kaval... “30 
“Altaylarýn  kuzeyindeki Þar Türklerinde Komuz, Kobýz denilen sazlar da

iki tellidir.”31 
Neticesi þu ki, Bahâettin Ögel 7, 8 ve 9. ciltlerde kaydettiði Kopuz, Re-

bab, Dambura, Çöðür gibi sazlarýn Anadolu sazlarýndan olduðunu ve Türk-
çe konuþan, kuzeyindeki tundralarda eþlerinin bulunduðunu bize uzun uzun

anlatmakta ve örneklerini vermektedir.

2. Selçuklu Dönemi Türk Mûsikîsi

Selçuklular eski Türk geleneði olan av âlemlerine, büyük ziyafetlere ve ka-
labalýk mûsikî toplantýlarý yapmaya bilhassa önem veriyorlardý. Selçuklu
sarayýndaki bu gelenek hemen hemen Osmanlý sarayýnda da aynen devam

etmiþtir32.
Selçuklularýn Ýslâmiyeti X. Yüzyýlýn sonlarýnda kabul ettiklerini33 göz önün-

de bulundurursak, aslýnda bu baþlýk altýnda IX. Asýr ile XIV. Asýr arasýndaki
zaman diliminde  Türklerin yaþadýðý Orta  Asya’da,  Büyük Selçuklu Ýmpara-
torluðu sýnýrlarý içinde, Batý Türkistan’da, Ýran’da, Kafkasya’da, Doðu Anado-
lu’da, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1071 öncesinde ve sonrasýnda yayýldýðý

ön Asya’da ve bir de Urallarýn etekleri ile Karadeniz’in kuzeyinde yaþayan
Türklerin bulunduklarý alanlarda mevcut Türk Musikîsinden bahsetmemiz
gerekmektedir. Bunlara ilâve olarak, Türk-Ýslâm kültürü, özellikle çeþitli de-
ðerlerin bozulmadan muhafaza edildiði dönemde, madde ve mânâ hedefle-
rinin en uygun bileþimini sergileyen ideal kültür niteliðini taþýmýþtýr34.

Bu dönem boyunca  Orta Asya’daki mûsikî  hayatýmýz öncelikle Türkis-

tan’da geliþerek kendisini göstermiþtir35. Bu  bölgedeki Semerkant, Belh,

28 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 62.
29 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 63.
30 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 454.
31 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 67.
32 Sevengil, a.g. makale, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s. 20.
33 Ýbrahim Kafesoðlu, Sultan Melikþah Devrinde Büyük Selçuklu Ýmparatorluðu, Ýstanbul Ün.

Edebiyat Fak. Yay., Ýstanbul 1953, Önsöz, s. VII. Aslýnda ilk Türk topluluklarý VIII. Yüzyýldan
itibaren Ýslâm topluluklarý ile görüþmeye baþlamýþtýr. Buna göre, Selçuklularýn Ýslâmiyeti ka-
bulü biraz daha gecikmiþ oluyor.

34 Prof. Dr. Âmiran Kurtkan; Türk Milletinin Mânevî Deðerleri, Orkun Yay., Ýstanbul 1984, s. 9.
35 Bu yüzyýllarda Türkistan’ýn ve Semarkant, Belh, Buhara ve Herat gibi önemli þehirlerin siyasi,

kültüel yapýsý ve genel durumu hakkýnda geniþ bilgi için bkz. V. V. Barthold, Moðol Ýstilâsýna
Kadar Türkistan, Haz: Hakký Dursun Yýldýz, Kervan Yay. Ýstanbul 1981.
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Buhara, Herat, Fergana gibi þehirlerde Ticaretin yaný sýra sanatta, bu arada
mûsîkîde büyük ilerlemeler  olmuþtur. O kadar ki,daha sonraki yüz yýlda
bir evvelki  asrýn geliþmesini gösteren Türk mûsikîsi, burada doruða eriþ-

miþtir.Herat Mûsikî Mektebi gibi büyük bir müessese doðmuþ ve bunun
kurucu mensuplarý, hocalarý arasýnda Türk Mûsikîsi tarihinin kaydettiði
Meragalý Abdülkadir seviyesinde bir dahi bestekâr ve nazariyatçý yer almýþ-
týr. Daha önce Türkistan’daki mevcut kültür ortamý üzerinde ilk Türk naza-
riyatçýsý sayýlan Fârâbi36 ve ondan sonra talebesi Ýbn Sîna’nýn yetiþmiþ ol-
duðunu biliyoruz37. Fârâbi, Türk Mûsikîsi Nazariyatý ile ilgili eserini Kitâ-
bu’l-Mûsiki’l-Kebir38 (Büyük Mûsikî Kitabý) adý altýnda yayýnlamýþtýr. Ud sazý
hakkýnda da çalýþmalarý olmuþtur. Ýbn Sînâ da meþgul olduðu diðer ilimler
yanýnda hocasýnýn bilgilerinden faydalanarak yenilerini mûsikide Cevâmiu
Ýlmi’l-Mûsika adlý kitabýnda yazmýþtýr. Ancak bu dönemde yetiþmiþ olan
büyük Fârâbi’yi daha sonraki asýrlarda yaþayan bir kýsým terli ve yabancý
müzisyenler -onun sadece bilgi olsun diye kitabýna aktardýðý- Yunan Mû-

sikîsine  ait bilgileri, buradaki Türk Mûsikîsi bilgileriyle karýþtýrarak, kimi
de kasýtlý olarak mûsikîmize gölge düþürmeye çalýþmýþlar ve onun yabancý
kaynaklý olduðu düþüncesine meydan vermiþlerdir39.

Ýtil-Ural yöresinde, Kazan ve Karadeniz’in kuzeyinde yaþayan Türklerin
mûsikîleri, temelde ayný olan, Orta Asya’dan getirdikleri Türk Halk Mûsikî-
miz olmuþtur. Buradaki Türklerden asýrlarca görüp iþiterek ve kulaklarý yat-

kýn olarak daha sonraki asýrlarda yetiþen Rus bestecileri, hep bizim mûsikî-
mizi alýp kullanmýþlardýr. Meselâ Stravinsky, Petruþka Bale Süiti adlý eseri-
nin üçüncü kýsmýnýn giriþinde bizim Uþþâk makamýmýza dayanan gayet açýk
bir Türk melodisini iþlemiþtir. Rimsky Korsakof ise, Peçenek Türklerinin
Halk oyunlarýna eþlik eden müziði alýp, Prens/Ýgor Operasý’nda Poloveç
Danslarý diye kullanmýþtýr40.

Macar Türkleri Asya’dan gelirken beraberlerinde getirdikleri sazlarý ara-
sýnda bulunan Kopuz’a Macaristan’da, bugün de Kopzar  demektedirler.

Moldavya taraflarýnda ise Kopuz’un adý hâlâ Kopzoþ diye geçmektedir.
Þimdi de Kuzeydoðu Bulgaristan’da, Dobruca–Romanya’da yaþayan

Gagavuz Türkleri’nin  1064 yýlýna doðru Asya’dan çýkýp Avrupa’ya geldikle-

36 Banarlý, a.g.e., c. I, s. 247- 248.
37 Ýbn Sîna hayatý ve eserleri için bkz. Mehmet N. Bolay, Ýbn Sîna, Kültür ve Turizm Bakanlýðý

Yayýnlarý No: 915, Ankara 1988.
38 Fârâbî’nin bu eseri Baron Rodolphe D’Erlanger tarafýndan La Musique Arabe adýyla Paris’te

1930’da yayýmlanmýþtýr.
39 Atasoy, e.g. ders notlarý, ayný yer, s. 6
40 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 6
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rini ve Peçenekler’le ayný soydan olduklarýný tarihler yazmaktadýr. Ýþte bu
Gagavuz Türkleri’nin   Türkçe söyledikleri;

Oðlanýn elinde, liver belinde

Oðlan çýkmýþ tepeye, þapka elinde…
gibi asýrlardan beri bildikleri Türkü’leri, bugün bizim Anadolu’dakiler-

den ayýrt etmek mümkün deðildir.
Yine 1164’te vefat eden ve ilk Türk sûfî’si Hoca Ahmet Yesevî þiirleriy-

le Türk Edebiyatýnýn geliþmesine katkýda bulunduðu gibi, Horasan eren-
leri diye isimlendirilen ve saz þâiri olan müritlerine müzik ve enstrüman

konusunda toleranslý davranmasý, hatta bunlarýn sazlarýyla öbek öbek
dolaþýp Ýslâm’ý anlatmasý için teþvik etmesi neticesinde, Türk topluluklarý
arasýnda müzik sanatýna müsamahakâr davranýlmasýný temin etmiþ ve
halkýn müzisyen ve müzik âletlerine karþý sempati duymasýna da vesile
olmuþtur41.

Kafkasya dolaylarýna daha IX. Yüzyýldan baþlayarak Büyük Selçuklu’lar

zamanýnda yapýlan akýnlarla buralara öbek öbek yerleþmiþ olan Türklerin
gönüllerinde yaþattýklarý Türk Mûsikîsi varlýðý içinden, XIII. Asra gelince bir
dâhi Safiyyuddin gibi mûsikî bilginimizin çýktýðýný bu vesileyle belirtebili-
riz.

Anadolu Selçuklularý’nýn Ön Asya’daki varlýklarýyla bu topraklardaki Bi-
zans’a ait ne varsa -mûsikî sistemleri de dahil- silip süpürüp Asya’dan yan-

larýnda getirdiklerini uyguladýklarýný ve yerleþtirdiklerini ve bu sanatýn o
günlerden bu günlere en yüksek bir sanat olarak geldiðini biliyoruz42.

Yine burada Ön Asya’ya tamamen yayýlýp, kuvvetli bir devlet kuran Batý
Anadolu Selçuklularý’nda mûsikînin en önemli bir sanat þubesi olarak dai-
ma revaç ve raðbet bulduðuna þahit oluyoruz. Çünkü Selçuklu Devlet gele-
nekleri’nin her yönünde, eski Türk törelerinin az veya çok izlerine rastlan-

maktadýr. Türk Kültür Tarihçisi Prof. Bahâeddin Ögel’in bu konuda yazdýk-
larýna þöyle bir göz atmamýz, her halde bildiklerimizi takviye edecektir.

“Selçuklular arasýnda görülen sazlar bütün Türk Dünyasý’nda, Altay Dað-
larý’nýn kuzeyindeki hatta Tundralardaki sazlarýn aynýydý. Tek tip, tek þekil ve
benzer akortlar bütün geniþlik ve görkemiyle kendisini gösteriyordu.”43 

“Batý Türkleri arasýnda da... Þaman davulu gibi büyük def’lerle davullar
din törenlerinde yerlerini býrakmamýþlardý.”44 

41 Banarlý, a.g.e., c. I, s.276- 281.
42 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 7
43 Ögel, a.g.e., c. IX, s. 6.
44 Ögel, a.g.e., c. VIII, s. 33.
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“Türk Tarihi’nde... Bayrak ve Mehter, ikisi birbirinden ayrýlmayan, ama
ikisi bir arada olduðu zaman bir bütün teþkil eden en önemli Devlet Sembolü-
dür.”45 

“Mehter, baðýmsýzlýðýn, devlet varlýðýnýn ve atamanýn sembolüdür ve yetki
belgesidir.”46 

“Selçuklu Devletinde akýna baþlayýþ veya sefere hurûç yeri ordunun toplan-
dýðý Konak idi. Mehter ve davullar bu konak çýkýþý sýrasýnda vuruluyordu.”47 

“Selçuklu Hakaný, Osman Gazi’ye Bayrak ve Davul (Tabl-u alem) veriyor
ve baðýmsýzlýðýný tanýyordu.”48 

Tabii ki, bu arada Selçuklu’larla ilgili olarak bizim de ekleyebileceðimiz
baþkaca bilgiler olabilir. Nitekim sulh zamanýnda Mehter Takýmý’nýn günde
kaç nöbet vuracaðý (konser vereceði) bir nizama baðlý idi. Selçuklu Hüküm-
darlarý için, sabah, öðle, ikindi, akþam ve yatsý vakitlerinde olmak üzere
(namaz saatleri) günde beþ defa nöbet vurulur, yani bando konseri verilir-
di49.

Yarý hür (müstakil) Selçuk Prensleri ise günde üç nöbet vurabilirlerdi.
Selçuklularda eðlence hayatýnda da mûsikî ve raks baþta geliyordu. Eski

Türk geleneði olan av âlemleri (partileri) ne, büyük ziyafetlere ve kalabalýk
mûsikî toplantýlarý yapmaya bilhassa önem veriyorlardý50.

Bu dönemin sonlarýna doðra yetiþmiþ olan Yunus Emre (1241?-1321?)
ile daha öncelerinin þâirlerine51 ait þiirler; ilâhi, nefes, türkü gibi þekillerde

bestelenmiþ olarak asýrlar içinden geçerek bugüne kadar gelmiþlerdir. Bu
durum, o günlerin Türk Mûsikîsi varlýðýndan  bu sayede haberdar olmamý-
za imkân verdiðinden, bizim için bir lütuf sayýlmalýdýr. Ayrýca elimizdeki
bu mûsikî eserleri, asýrlar öncesinin þâirlerini unutulmaktan kurtarýp geniþ
halk tabakalarýna yayýlmasýna vesile olmasý ve çalýþmalarýmýz için kaynak
oluþturmasý açýsýndan önemli bir  rol deðer ihtiva etmektedirler. Bir Bekt-

âþi olmak ihtimali olan Yunus, katiyen Bâtýnî temâyüllere sahip olmamýþ-
týr. Bundan dolayýdýr ki Sünnî tarîkat mensuplarý tarafýndan hürmetle anýl-
mýþ ve sevilmiþtir52.

45 M. Çaðatay Uluçay, “Mehterhane ve Sazendelere Dair Birkaç Vesika”, Mûsikî Mecmuasý, 1
Temmuz 1951, sayý: 41, s. 9- 10; Ögel, a.g.e., c. VIII, s. 33.

46 Ögel, a.g.e., c. VIII, s. 7.
47 Ögel, a.g.e., c. VIII, s. 6.
48 Uluçay, a.g. makale, s. 9. Ögel, a.g.e., c. VIII, s. 7.
49 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 7
50 Sevengil, a.g. makale, Mûsikî Mecmuasý 1 Nisan 1950, Sayý: 26, s. 20
51 Selçuklular döneminde, özellikle Sultan Melikþah dönemindeki þâir ve edipler hakkýnda daha

geniþ bilgi için bkz. Kafesoðlu, a.g.e., s. 189- 195.
52 Ergun, a.g.e., c. I, s. 9.
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53 Dr. Cahit Öney’in “Hazreti Mevlânâ ve Müzik” baþlýklý tebliði 26/30.9.1983, V. Milli Türkoloji
Kongresi.

54 Türkler Anadolu’da, Tarihi Araþtýrmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliþtirme
Vakfý Ýstanbul Araþtýrma Merkezi Yay., Ýstanbul 1996, s. 230- 232. Mevlâna, mûsikî ve mâne-
viyat hk. Bkz. Seyyid Hüseyin Nasr; Ýslâm Sanatý ve Mâneviyatý, Ýnsan Yay., Ýstanbul 1992, s.
153-170.

55 Beþir Ayvazoðlu, Aþk Estetiði Aþk Estetiði, Ötüken Yay., Ýstanbul 1993. s. 23.
56 Hz. Mevlâna’nýn ve oðlu’nun da Rebâb çaldýklarý menâkýbnâmelerden ve Sultan veled’in þiirlerin-

den öðrenilmektedir. Ýþte, Mevlevîler arasýnda saz ve söz eserleri vücuda getiren bir çok mûsikîþi-
nasýn yetiþmesi, bu ilginin tabii bir neticesi olarak görülmektedir. Bkz. Ergun, a.g.e., c. I, s. 8.

Türk Mûsikîsi daha çok bu dönemin son asrýndan baþlayarak Halk Mû-
sikîmiz üzerinde klâsik yönde geliþmeye baþlamýþtýr. Ýþte 1226-1310 ta-
rihleri arasýnda Sultan Veled’in yetiþmiþ olduðunu görüyoruz. Sultan Ve-

led’in dedesi, Bahâeddin Veled, Türkistan’ýn ilim, sanat yataðý Belh þehrin-
den kalkýp Anadolu’ya gelirken ayný zamanda o çevrenin bilgileri ile yüklü
idi. Bu bilgilerle yoðrulup yetiþen oðlu Mevlâna Celâleddin, o diyarlarda
bilinen Türk Mûsikîsi ses sistemini babasýndan duymuþ ve öðrenmiþ olarak
yazmýþ olduðu Mesnevî’ sindeki bir beytinde açýklamaktadýr:

Vay kez âvâz-ý in bist-ü çehar,
Kâvran bugzeþt-u bî-geh þud Nehâr.

Tâhir’ül-Mevlevî 1981, 1983, 1984 baský tarihli 14 ciltlik Mesnevî-i Þerîf
Tercümesi ve Þerhi’nde bu beyti þöyle çevirmiþtir:

“Yazýk ki yirmi dört perde’nin sesiyle uðraþýrken, ömür kervaný göçtü,
ecel günü akþamý yaklaþtý.” 53 

Bundan baþka XIII. Asrýn ikinci yarýsýnda yaþamýþ olan Mevlânâ54  gibi
büyük bir insan eserlerinde yer yer  mûsikîden ve aþktan bahsetmiþ55  ve
oðlu Sultan Veled’e deðerli hocalardan mûsikî dersi aldýrmýþtýr56.

Rebab çalmasýný da öðrenen Sultan Veled, babasýndan sonra, bünyesin-
de edebiyat, mûsikî, raks ve tasavvuf olan Mevlevî teþkilâtýný kurmuþlar.
Bestekâr olarak da eserler vermiþtir.

Sultan Veled’in besteleri arasýnda bugün bilinen Acem devri adýný taþý-
yan Acem makamýndan bir peþrev ve yürük semâi usûlünde bir Irak Saz
Semâî’si, yine o’na mal edilen Segâh makamýnda Niyâz Âyini vardýr.

Þimdi Selçuklu dönemi Türk Mûsikîsinden bahsetmeyi burada bitirirken
Türklerin, daha önce yaþadýklarý her yerde  ve Selçuklularda olduðu gibi,
Osmanlý döneminde de Türk Mûsikîsinin ayný esaslarla ve her geçen zaman-

da bilhassa  asýr asýr daha da geliþerek XX. asrýn baþýna kadar geldiðine þahit
oluyoruz. Osmanlý Dönemi Türk Mûsikîsine geçmeden önce, dýþarýda Türk
Dünyasýnda mûsikîmizin ne durumda olduðuna bir göz atmamýz gerekiyor.
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3. Dýþ Türk Devletlerinde Türk Mûsikîsi

Bugün Türk denilince sadece Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde yaþayan
ve ana dili Türkçe olan insanlar akla geliyor. Halbuki yer yüzünde ana dili
Türkçe olup da bizim sýnýrlarýmýzýn dýþýnda yaþayan milyonlarca insan var57.

Türkiye dýþýnda mûsikî deyince Kerkük’te, Rumeli’de, Azerbaycan’da, Ka-
zakistan’da, Kýrgýzistan’da, Özbekistan’da, Tacikistan’da, Türkistan’da ve
Türklerin bulunduklarý diðer yerlerdeki mûsikîleri akla getirmek gerekir.

Dýþ Türklerin uzun yýllar dýþarýya karþý kapalý tutulmasý, ayrýca devleti-
mizin yakýn tarihlere kadar ilgisiz kalmasý ve hatta ilgilenenlerin deðiþik
adlarla itham edilmeleri gibi sebepler yüzünden bu diyarlardaki Türk Mû-

sikîsi’nden bugüne kadar gereði kadar bilgi sahibi olamamýþýzdýr. Neyse ki
Rusya’nýn daðýlmasýyla ondan kopan Türk topluluklarýna el uzatýlabilmiþ,
uzun bir aradan sonra soydaþlarýmýzýn eksiklikleri telâfi edilme yoluna gi-
dilmiþ, halen de bu alanda devam eden devlet elimizin yardýmý ve özel
teþebbüslerin gayretleri takdire þayan görülmektedir.

Azerbaycan’da Türk Mûsikîsi, Anadolu Türk Mûsikîsi kadar geniþ, zen-

gin ve köklüdür. Klâsik Türk Mûsikîsinde kullanýlan makamlarýn ve usûlle-
rin çoðu Azerbaycan’da kullanýlmaktadýr. Azerbaycan’da halk sazlarý da
geliþmiþtir. Ses ve saz sanatçýlarý birer mahalli sanatçý olmaktan çýkmýþtýr.
Bu sebeple, Azerbaycan’daki Türk Mûsikîsine sadece Halk Mûsikîsi demek
eksiktir. Kýsacasý, Anadolu’nun Türk Klâsik ve Halk mûsikîsiyle ölçüþecek
düzeydedir. Ancak Osmanlý döneminde baþlayan siyasi ayrýlýklar mûsikî-
de, kök   ayný olmakla beraber, dallarýn farklý güzellikte meyveler vermesi-

ne sebep olmuþtur58.
Kerkük’teki mûsikîler hakkýnda oldukça bilgimiz olup, bunlarýn Türki-

ye’deki Klâsik ve Halk Mûsikîlerinde esasta hiçbir farký olmadýðýný görüyo-
ruz. Kerkük havalarý bir taraftan Azeri havalarýna benzerken, öte yandan
Anadolu, özellikle Urfa, Elâzýð ve Diyarbakýr havalarýna benzemektedir59.
Rumeli’deki Türk mûsikîsi için, halen Türk Mûsikîsinde enstrümantal ola-

rak zevkle icra edilen sirtolar, longalar ve diðer formlar bize apaçýk bir fikir
vermektedir.

Diðer yerlerden edindiðimiz bilgiler ise çoðu zaman o bölgelere kiþile-
rin gayretleriyle gidip elde ettiklerinden baþka bir þey olmamýþtý.

Bu arada Japonlar’ýn çevirdikleri, Asya’yý anlatan Ýpek Yolu filmi de bize
yer yer fikir vermektedir.

57 Prof. Dr. Erol Güngör; Tarihte Türkler, Ötüken Yay., Ýstanbul 1988, s. 11.
58 Mahir Nakip, Kerkük Türk Halk Mûsikîsinin Tasnif ve Tahlili, Kültür Bakanlýðý Yay.,  Ankara

1991, s. 11.
59 Nakip, a.g.e., s. 8.
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Esasen Japon âlimlerinin söylediklerine göre, Türklük hakkýndaki sayý-
sýz kaynak þimdi Çin arþivlerinde bulunmaktadýr. Yeter ki hiç deðilse bun-
dan sonra bu kaynaklarý görüp istifade etmek bizim iþimiz olsun60.

Bugünkü Türk Devletlerinde Ruslarýn 70 yýllýk siyasetleri sonucu Kril
alfabesini uygulayýp, Türkçe’nin canýna okumalarýna paralel olarak buralar-
da Batý Mûsikîsini uygulayarak en azýnda Türk Mûsikîsini bozduklarýný söy-
lemek mümkündür. Nitekim bize çok yakýn olan Azerbaycan’da bir Türk
Mûsikîsi Konservatuarý kurmuþ bulunmasýna raðmen, bu memleketteki Batý
sanatýnýn hakimiyetinden dolayý yabancýlaþma olduðunu görüyoruz. Þöyle

ki, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen ses ve opera sanatçýlarýnýn tamamen
Batý tekniðiyle söylemeleri ve Batý sistemine göre imal edilmiþ Akordeon-
’un eþliklerde saz olarak kullanýlmasý bu hususta bir fikir vermeye yeter.

Þimdilerde en doðru, olarak yapýlacak iþlerden biri baþta altý Türk Dev-
letine, Türkiye’nin kültür müþaviri göndermesi ve bilhassa bunu ehil insan-
larý seçerek yapmasýdýr.

Büyük elçiliklerimizi, ilk önce Çin Büyük elçiliðimizi donatýp Türk kültü-
rü, sanatý ve mûsikîsi ile bilgileri süratle toplatýp, deðerlendirmeye arz et-
tirmektir.

Edebiyat Fakülteleri Türkoloji Bölümleri ile Türk Mûsikîsi Devlet Kon-
servatuarlarý’ndan mezun olanlarý dýþ Türk Devletlerine burs vererek gön-
dermemiz çok yerinde olacaktýr.

Bu yolda Türkçe’nin yaný sýra, Türk Mûsikîsini de bugün Türkiye’de ele
alýndýðý seviyeli þekilleri içinde, bu Türk diyarlarýna götürmemiz Türklük
adýna, hayýrlý, faydalý olacaktýr.

4. Osmanlý Döneminde Türk Mûsikîsi

Bu dönemi Osmanlý Ýmparatorluðu’nun kuruluþu olan 1299’dan baþlaya-

rak Cumhuriyet döneminin baþlangýcý olan 1920 tarihine kadar geçen za-
man içinde asýr asýr ele almaya çalýþacaðýz:

XIII. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

Bu yüzyýlda Türklük Dünyasý Asya’dan Ön Asya’ya kadar Moðollarýn ida-
resine düþmüþtür. Moðol Ýmparatoru Cengiz ve oðullarý Asya’nýn büyük bir
kýsmý ile Doðu Avrupa’yý ellerine geçirmiþlerdir. Asrýn ilk yarýsýndan itiba-
ren Batý Türkleri (Anadolu Selçuklu Ýmparatorluðu) Doðu Türkleri olan
Türkistan, Harzemþahlar Moðollarýn idaresine düþmüþlerdir. Halbuki asrýn

ilk yarýsýnda Selçuklu Sultaný Alaeddin Keykubat zamanýnda Anadolu’da

60 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 9.
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yaþayan Türkler güçlü bir ülke idiler. Ne var ki bu durum, Moðol istilasýn-
dan sonra asrýn ikinci yarýsýnda gücünü ve zenginliðini kaybetmiþtir. Ancak
bu ikinci yarýda siyasi ve ekonomik çöküntüye karþýlýk, bu ikinci dönemde

edebiyat fikir ve müzik gibi alanlarda büyük geliþmeler olmuþtur.
Edebiyat alanýnda bir Yunus Emre61 yetiþmiþtir. Ortaya koyduðu ve Türk

halkýnýn her kesiminin anladýðý, her okuyaný saran þiirlerini biliyoruz. Bü-
yük bir Türk mutasavvýfý olan Mevlâna yine bu ikinci dönemin insaný ola-
rak karþýmýza çýkmaktadýr62. Mevlâna’nýn Anadolu’nun mânevi kalkýnma-
sýnda rol oynayan ve Türk Kültürü hayatýný yükselten fikirleri üzerine oðlu

Sultan Veled, bir Türk tarikatý olarak Mevlevîliði kurmuþtur. Mevlevîlikle
ibadete mûsikî ve raks unsuru girmiþ oldu. Türk Mûsikîsinin bu ortamda
geliþmeye baþladýðý þüphesizdir. Burada tarikat mensuplarýnýn hiç deðilse
bir kýsmýnýn bestekârlýkla uðraþtýðý muhakkaktýr. Mevlâna Celâleddin Rû-
mi’nin oðlu Sultan Veled’in de ayný kültürün içinde yetiþmiþ olduðunu ve
onun günümüze birkaç bestesi gelmiþ olduðunu görüyoruz.

Sultan Veled’in, Sultan Veled Devri adý verilen Acem makamýndan bir
peþrevi vardýr. Yine üç haneli ve Yürük Semâi usûlünde ve Irak makamýnda
bir Saz Semâisi ile “Þem-i rûhuna cismini pervâne düþürdüm” güfteli  Segâh
makamýnda ve Devr-i Revân usûlündeki Niyâz Ýlâhisi diye bilinen ilâhi de
Sultan Veled’e mal edilir.

Anadolu Türkleri arasýnda þehir mûsikîsinde XIII. Yüzyýlýn ikinci yarý-

sýndan sonra Mevlevî tekkelerinin önemli âmillerden biri olduðu unutul-
mamalýdýr. Mevlevîlik alanýný geniþlettikçe bu mûsikî de o derece yayýlmýþ-
týr63.

XIII. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda bir baþka Mutasavvýf da Hacý Bektaþ Veli
(1208?- 1271)’dir64. O da Mevlâna gibi Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiþ
ve burada Türk halkýnýn mânevi kalkýnmasýnda büyük hizmeti olmuþ eren-

lerdendir65. Bektâþîlik de de saz’a büyük bir kutsiyet verilmiþ ve uzun yýllar
bu tarikata mensup kiþilerce âyinlerde mutlaka saz da çalýnmýþtýr66.

XIII. Yüzyýlýn bu ikinci yarýsýnda mûsikîde de bir Azeri türkünün söylen-
diðine þahit oluyoruz. Türk Mûsikîsi ilmini kuran ve saðlam temellere otur-
tan ilk defa Safiyyuddin olmuþtur. Sultan Veled’le çaðdaþtýr. Adý Urmiyeli

61 Yunus Emre’nin Hayatý, eserleri, tesirleri ve takipçileri konusunda bkz. Köprülü, Türk Edebiya-
týnda Ýlk Mutasavvýflar, s. 257- 357.

62 Yýlmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Ötüken Yay., Ýstanbul 1977, c. II, s. 70.
63 Ý. Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basýmevi, Ankara 1975, c. II, s. 607.
64 Banarlý, a.g.e., c. I, s. 293- 295.
65 Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, c. II, s. 74-75.
66 Ergun, a.g.e., c. I. S. 8.
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Safiyyuddin, Safiyyuddin Abdülmümin Urmevi, Safiyyuddin Abdülmümin
bin Yusuf Bin Fahr gibi deðiþik olarak da geçmektedir. Azerbaycan’ýn Urmi-
ye gölü kenarýnda Urmiye þehrinde ecdadýnýn oturduðunu biliyoruz. Do-

ðum yerinin kesin olarak bilinmediðini, belki de ailesinin göçüp Baðdat’ta
yerleþmesiyle bu þehirde doðduðu tahmin edilmektedir. Yetmiþ yaþlarýnda
1294 yýlýnda Isfahan’da öldüðüne bakýlýrsa 1224 tarihinde doðmuþ olduðu
anlaþýlýyor.

Ýyi bir öðrenim gördüðü, kendisini çok iyi yetiþtirdiði ortaya koyduðu
eserlerinden ve genç yaþtan itibaren aldýðý vazifelerden de belli olmakta-

dýr.
Gerçekten son Abbasi halifesinin musâhibi67 olarak sarayda görev al-

masý ve genç yaþta musikîþinas olarak ün yapmasýnýn buradaki rolü açýktýr.
Safiyyuddin gibi bir Türk Mûsikîsi alimini, Türk’e her þeyi çok gören

Batýlýlarýn eserlerini Türkçe yerine o zamanýn ilim dili olan Arapça ile yaz-
masýndan dolayý onu Arap kabul etmelerinde asýl Türk düþmanlýðý yatmak-

ta olduðunu kabul etmek lazýmdýr. Çünkü isminde silinmez bir Türk etiketi
olan Urmiye bir Türk þehrinin adý ile Urmiyeli Safiyyuddin olan bir kimseyi
baþka bir millete mal etmenin bilimsel olarak izahý yoktur68.

Baðdat sarayýnda kütüphaneye bakýyor, mûsikîþinas ve ud sanatkârý ola-
rak çalýþýyordu. Kütüphanede yaptýðý mühim iþler arasýnda kitaplarý el ya-
zýsý ile yazarak çoðaltýyordu. Kendisine aylýk olarak da büyük bir para veri-

liyordu. Fakat 1258 yýlýnda Moðol Ýmparatoru Hülâgü Baðdat þehrini istilâ
ederek yakýp yýkmýþtýr.  Halifeyi öldürtmüþ, kütüphanenin bütün kitaplarý
yakýlýrken bir taraftan da Dicle nehrine atýlmýþtýr. Bu sýrada Safiyyuddin’in
konaðýný ve hayatýný, Moðol hükümdarýnýn huzurunda ud çalarak, mûsikî-
þinaslýðý ile kurtardýðýný görüyoruz. Safiyyuddin’in bu arada baþ vezirin
çocuklarýna müzik ve edebiyat dersi verdiðine þahit oluyoruz. Bu iki vezir

oðlundan biri olan Bahâeddin Muhammed Isfahan valisi olunca, Safiyyud-
din’i de beraberinde götürmüþtür. Burada valinin kudretini kaybetmesin-
den sonra Safiyyuddin de himayeden yoksun olarak son anlarýný fakirlik
içinde geçirmiþ, hatta on bin dinar aylýk alan bir Safiyyuddin bu kere üç
yüz dinar borcu ödeyememekten hapse düþmüþ  ve orada ölmüþtür69.

Safiyyuddin’in elimizde bulunan eserleri; kütüphaneciliði ve diðer vazi-

feleri göz önünde bulundurulursa büyük bir yazar olduðu, ayrýca hattat

67 Musâhip: Evvelce büyük adamlarýn emrinde bulunup hoþ ve latif sözlerle onlarý eðlendiren
kimselere denir. Yani samimi arkadaþ, sohbet eden eðlendiren demektir. Bkz. Ferit Devellioðlu,
Osmanlýca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1980, s. 820

68 Özalp, a.g.e., c. I, s. 123
69 Özalp, a.g.e., c. I, s. 124
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olduðu görülür. Ayný zamanda bestekâr olan ve elimizde sadece Nevrûz
adlý bir bestesi geçmiþ olan Safiyyuddin, IX. Yüzyýlda yaþamýþ olan Arap
filozofu ve mûsikîþinasý Kindî (805?-875?)’nin yaptýðý Ebced Notasý’ný daha

sonra ilk kullanan Safiyyuddin olmuþ. Elimizdeki bestesini de bu nota ile
yazmýþtýr. Kanun-Lavta gibi sazlarý Safiyyuddin ortaya koymuþtur. Büyük
bir ses fiziði ustasýdýr. O, ses ölçeri (mikyas-ý savt’ý) bularak perde aralýkla-
rýný ölçmüþ  ve eþit olmayan bir sekizli’de 24 aralýðýn varlýðýný bulmuþtur.
Böylece bir sekizlinin bölünmesiyle tanini, büyük mücenneb, küçük mü-
cenneb ve bakýyye aralýðý gibi dört türlü aralýk bulunmuþ oldu. Bundan

baþka o, ayný zamanda makamlarýn insan ruhu üzerindeki tesirlerini de
anlatmýþ bulunmaktadýr.

Yaþadýðý dönemde mûsikîyi bilime, tekniðe dayandýrarak Türk Mûsikîsi-
ni sistemleþtirip günümüze kadar gelebilmesini saðlayan Safiyyuddin Ab-
du’l-Mümin el-Urmevî’nin Arapça alarak yazdýðý ve hemen hemen bütün
Batý dillerine çevrilen eserleri þunlardýr:

1. Yüz otuz bestesi olduðundan bahsedilmekte ise de elimize bir tanesi
geçmiþtir.

2. Þerefiyye kýsa adýyla yazmýþ olduðu eser beþ makale olarak kaleme
alýnmýþ olup, ses fiziði, tellerin titreþimi, ses yüksekliðinin tellere oraný,
mûsikî âletlerinin uzun veya kýsa olmasý ve seslerin deðiþimi burada anla-
týlmýþtýr7 0  .

3. Kitâbu’l-Edvâr: Bu eserinde de ezgileri araþtýrmýþ, tellerin boyuna göre
elde edilen seslerin deðiþmesini incelemiþtir. Yine burada tellerin özellik-
lerinden bahsetmiþtir. 15 kýsým halinde yazýlmýþ olan bu eserde ayrýca ney-
mizmar ve ud’dan uzun uzun bahsedildiðini görüyoruz71.

XV. yüzyýlýn bilgin ve sanatkârý olan Ahmet Þükrullah Terceme-i Kitâb-ý
Edvâr adý altýnda Safiyyuddin’in bu eserini Türkçe’ye çevirmiþtir.

4. Fî-Ulûmi’l-Arûz Ve’l-Kavâfî ve’l-Bedî adlý kitabýnda ise arûz ve kafiye
sanatýnda ve estetikten bahsettiðine þahit oluyoruz.

XIV. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

Bu yüzyýlda Türklük dünyasý XIII. asrýn ikinci yarýsýnda gelen daðýnýklýðý
sürdürüp devam eder ve ancak asrýn sonunda toplanmaya baþlar. Bu du-
rum hem doðuda Türkistan’da hem de batý da Anadolu’da böylesine bir

70 Safiyyuddin’in bu eseri üzerinde Fazlý Arslan, Yrd. Doç. Dr. Bayram Akdoðan danýþmanlýðýnda
doktora tez çalýþmasý yapmýþ ve eser Safiyyuddin-i Urmevî ve Þerefiyye Risâlesi adýyla 2007
yýlýnda yayýmlanmýþtýr.

71 Safiyyuddin’in bu eseri üzerinde Nuri Uygun doktora tez çalýþmasý yapmýþ ve eser 2000 yýlýnda
yayýmlanmýþtýr.
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manzara arz eder. 1308 yýlýnda Selçuklu Hanedaný düþer Anadolu beylikle-
re ayrýlýr. Bu durumu, yüzyýlýn sonuna doðru Yýldýrým Bayezid toplamýþ
olur.

Bu sýrada Rumeli, Marmara ve Tuna arasýnda batýda yeni bir Türk yurdu
meydana gelmiþ olur.

Doðuda XIII. Asrýn bilhassa ikinci yarýsýndan sonra Moðollar’ýn Türklük-
Türk kültürü içinde erimesinden sonra ise XIV. Asrýn baþlarýnda Moðol
Ýmparatorluðu parçalanmýþ olarak ve tamamen Türkleþmiþ bir þekilde kar-
þýmýza Doðu Avrupa Altýnordu-Ýran-Irak- Anadolu’da Ýlhanlýlar, Türkistan’-

da da Çaðatay devleti çýkar.
Doðuda XIV. Yüzyýlda büyük Timur da Çin ile, Moskova-Ganj’la Doðu

Akdeniz arasýnda çok büyük bir Türk Ýmparatorluðu vücuda getirmiþtir.
Böylece Türklük yine Tuna ile Çin ve Güney Hindistan ile Moskova ara-

sýnda manzara arz eder. Mýsýr ve çevresinde de Türk Memlûk Ýmparatorlu-
ðu hüküm sürer.

Bu görünüþteki çerçeve içerisinde Türk kültür dünyasýnda hem Batý Aze-
ri lehçesiyle asrýn sonunda Nesîmi ve Osmanlý lehçesiyle XIII. asrýn sonu
ve XIV. asrýn baþýnda Yunus ve Doðuda Çaðatay lehçesinde Lutfî gibi dâhi-
ler yetiþmiþ olur.

XIV. yüzyýlda Türk Mûsikîsi XIII. yüzyýldan Safiyyuddin Urmevi (1224-
1294) ile Hoca Abdülkadir Meraðî arasýndaki dönemi yaþamaktadýr. Ab-

dülkadir Meraðî (1360-1435) yýllarý arasýnda yaþadýðýna göre, kýrk yýlýný
XIV. Yüzyýlda yaþadýðý görülür. Bundan dolayý Meraðî’nin, bu asrýn bilhas-
sa son çeyreðinde yetiþmiþ ve genç yaþta þöhreti bütün Ýslâm dünyasýna
yayýlmýþ olarak karþýmýza çýktýðý muhakkaktýr.72 Abdülkadir Meraðî, Safiy-
yuddin’in Baðdat’ta –bilimsel ve teknik olarak- ortaya koymaya çalýþtýðý
Türk Mûsikîsini bu noktadan devralmýþ, Türk Mûsikîsini pratik ve Türkis-

tan klâsik ve halk mûsikîsi geleneklerine daha benzer hale getirmeye çalýþ-
mýþtýr. Mevlevîlik de bu yüzyýlda Anadolu’da geliþmeye baþlamýþtýr. Esa-
sen asrýn ilk on iki yýlýnda yaþamýþ olan Sultan Veled (1226-1312) burada
da çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bu yüzyýlda Konya, Türk Mûsikîsinin Ana-
dolu’da ilk merkezi olur ve sonra bunu Bursa ve Edirne devam ettirir.

72 Abdulkadir Merâðî’nin þöhreti bestekâr, hânende, ûdî ve mûsikî bilgini olarak dört ayrý sahada
ve hepsinde eþsizdi. Üstelik din-dýþý mûsikîden baþka, dînî mûsikîde ve Kur’ân okumakta da
eþsizdi (Yýlmaz Öztuna, Abdülkadir Merâðî, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý, No: 916,
Ankara 1988, s. 8. Ayrýca onun mûsikîde büyük üstat olmasý yanýnda, hâfýzlýktaki kudreti,
hattatlýðý da belirtiliyor. Nesîh, sülüs, reyhânî, muhakkýk, rik’a, tevký’ gibi yazý çeþitlerinde
hüner sahibi olduðu bilinmektedir (Bkz. Ayný eser, s. 13).
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Bu yüzyýlda 1236 yýlýnda Þiraz’da doðup 1311 yýlýnda Tebrîz’de ölen bir
de Kutbettin Þîrâzî vardýr. Týb, Astronomi, Felsefe ve Ýslâm Ýlimleri alanla-
rýnda kendisini yetiþtirmiþ olan bu Türk bilim adamýnýn, meþgul olduðu

konularda yazdýðý çeþitli eserlerin yaný sýra mûsikî tarihimiz için önemli
olarak zamanýn ilim dili Farsça ile yazdýðý Dürretü’t-Tâc adýný koyduðu an-
siklopedik eserinin bir bölümünde mûsikîden de bahsetmektedir.

XIV. yüzyýlda elimizde notalarý bulunan bestekârlar arasýnda bu yüzyýl-
dan on iki yýl yaþayan Sultan Veled’le yine bu yüzyýldan kýrk yýl yaþamýþ
bulunan Abdülkadir Meraðî’nin bestelerinin hiç deðilse bir kýsmýnýn XIV.

yüzyýlda bestelenmiþ olmasý mümkündür.

XV. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

XV. yüzyýl Ýslâm toplumunda çeþitli milletler, özellikle Türk, Arap ve
Fars milletleri ilim alanýnda ön safta yer almýþlar. Ýslâm âlimleri, ilim ve
kültür alanýnda önemli çalýþmalar yaparak bir çok eser meydana getirmiþ-
lerdir73. Bu asýr mûsikîmiz açýsýndan da bir çok eserin ortaya konulduðu
çok önemli bir dönemdir.

On beþinci yüzyýlda Türklük dünyasýndaki görünüþ þöyledir. Batýda,

Anadolu’da on üçüncü asrýn sonunda (1299’da) kurulan Osmanlý Ýmpara-
torluðu bütün on dördüncü asýr boyunca geliþmesini büyük bir hýzla sür-
dürmüþ ve on beþinci asrýn baþýna gelmiþtir. On beþinci asrýn baþýnda
1402’de ise Türk dünyasýnýn iki hakaný Ankara ovasýnda karþý karþýya gelir.
Türkistan hakaný Timur, Osmanlý hakaný Yýldýrým Bayezid burada savaþýrlar
ve Yýldýrým Bayezid yenilir ve esir düþer74. Bu durum Osmanlýlarýn bilhassa

geliþmesini yarým asýr durdurur. Orta çaðýn bu son elli yýlýndaki bu duruma
ek olarak Bizans Ýmparatorluðu da, elli yýl daha Osmanlýlarýn eline geçmek-
ten kurtulur. Yeni çaðýn baþlangýcý 1453’e kadar elli yýl daha böylece geç
baþlamýþtýr. Bu muharebe sonucu Anadolu beylikleri tekrar ortaya çýkar.
Osmanlý hükümdarý Çelebi Mehmet ve onun oðlu Fatih’in babasý II. Mu-
rad, on beþinci asrýn ilk elli yýlýnda Anadolu birliðini yeniden kurarlar. Os-

manlýlar tekrardan Tuna boylarýný tutarlar.
Doðuda ise Timur’un Türkistan Ýmparatorluðu dünyanýn en büyük dev-

letidir ve þeklen Osmanlýlarýn da hâkimidir. Timur’un yerine geçen oðlu
Þahruh (1409-1447) devletin taht þehrini Semerkant’tan Herat’a nakleder.
Herat dünyanýn en büyük þehri ve kültür merkezi olarak geliþir. Bu þehir,
Doðudaki Türk Rönesansýnýn (yeniden doðuþun) merkezi olur. Batýda ise

73 Osman Keskioðlu; Müslümanlarýn Ýlme ve Medeniyete Hizmetleri, D.Ý.B.Yay., Ankara 1987, s. 7.
74 Güngör, a.g.e., s. 156-157.
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II. Murad önce Bursa’yý ve sonra Edirne’yi Batý Türk Rönesansýnýn (bir ye-
niden doðuþun) merkezleri durumuna yükseltir. Kuzey Doðu Avrupa-Mý-
sýr-Suriye-Memlûk-Kuzey Hindistan Türk Ýmparatorluklarý da kültürel ta-

raflarýný geliþtirirler. Osmanlý Ýmparatorluðu ve Timur Ýmparatorluðunun
arasýnda Ýran Ýmparatorluk tacýna sahip olan Karakoyunlular bulunmakta-
dýr. Doðu Anadolu, Kafkasya ve Irak da bunlarýn elindedir. Bu devletin
baþýnda bulunanlar Osmanlýlar lehine politika güdüp buna karþýlýk Timur
imparatoru Þahruh’a karþý politika sürdürmektedirler. Bu durum karþýsýn-
da Osmanlý hükümdarý II. Murad, dedesi Yýldýrým Bayezid’in Timurla zýt

düþmesinin aksine, dedesinin baþýna gelenden aldýðý tecrübeyle Sultan Þah-
ruh ile iyi geçinmeye bakarak Anadolu birliðini toparlamaya bakmýþ ve
kültürel ve sanat faaliyetlerine öncelikle önem vermiþtir.

Sultan II. Murad daha sonra XIX. Yüzyýlda karþýlaþtýðýmýz Sultan III. Se-
lim gibi bilgin, sanatkâr, þâir ve bestekâr olan bir devlet adamý ve komutan
bir Osmanlý sultanýdýr75. Her türlü ilim, edebiyat ve sanat alanýndaki insanla-

rý desteklemiþ ve korumuþtur. Böylece doðuda Þahruh nasýl Baykara devrini
hazýrlamýþsa, Batýda da II. Murad Fatih devrinin hazýrlayýcýsý olmuþtur.

II. Murad Türk Mûsikîsi ile ilgili çok deðerli kitaplar yazdýrmýþtýr. Hýzýr
Bin Abdullah’a bir Edvar kaleme aldýrmýþtýr76. II. Murad bu kitapta yüzlerce
birleþik makam yaptýrmýþ, her türlü bileþimi tecrübe ettikten sonra bu ma-
kamlarý kaydettirmiþtir. Böylece biz bunu Hýzýr Bin Abdullah’ýn eserinden

okuyup anlayabiliyoruz. Bu kitap bugün Topkapý Sarayý’nda Revan köþ-
kündeki yazmalar arasýnda bulunmaktadýr.

II. Murad yine bilgin bir sanatkâr olan Bedri adýndaki kimseye Mu-
radnâme77 adýný taþýyan kitabý yazdýrmýþtýr ki, bu kitap bize, Safiyyuddin-
’in ortaya koyduðu ses sistemimizi yeniden haber vermektedir. Türk Mû-
sikîsi’nden Kitâbu’l-Mûsikî’l-Kebîr’inde bahseden Farabî, eserinde -sadece

bilgi olsun diye- Yunan Mûsikîsinden de bahsetmiþ fakat daha sonra gelen
mûsikîciler bu satýrlarý yanlýþ deðerlendirmiþler ve bir takým saçmalýklar
ortaya koymuþlardýr. Onlarýn ölü iddialarýný her ne kadar Safiyyuddin  silip
süpürmüþse de, Farabî’de Yunan Mûsikîsinden bahseden taraflara baþ vu-
rarak Türk Mûsikîsini Yunan’a mal etmek isteyen Türk düþmaný yabancýlar

75 Osmanlýlar döneminde sanat ve ilim erbabýna yapýlan ödemeler ile ilgili bilgiler  Defter-i Mevâ-
cib-i Ehli Hýref adýyla Topkapý Sarayý arþivlerinde bulunmaktadýr. Bkz. Rýfký Melül Meriç,
“Osmanlýlar Devri Türk Mûsikîsi Tarihi Vesikalarý”, Mûsikî Mecmuasý, 1 Aralýk 1952, Sayý: 58,
s. 307-308.

76 Uzunçarþýlý, a.g.e., c. II, s. 610
77 Bedr-i Dilþâd’ýn Muradnâme adlý ansiklopedik eseri, Yrd. Doç. Dr. Âdem Ceyhan tarfýndan Milli

Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý arasýnda Ýstanbul 1997’de iki cilt halinde yayýmlanmýþtýr.



169

ortaya çýkmýþtýr. Maalesef onlarýn tesirindeki bazý yerli Türk Mûsikîsi Düþ-
manlarý bugün hâlâ görülmektedir. Bu bakýmdan, Safiyyuddin’den sonra
Bedrî’nin Muradnâme’de Türk ses sistemini bir kere daha ortaya koymasý

hayýrlý olmuþtur78.
Yine II. Murad devrinde onun emriyle Ahmedoðlu Þükrullah adýndaki

bilgin, Safiyyuddin’in ünlü eseri Kitâbu’l-Edvâr’ýný “Terceme-i Kitâbu’l-Edvâr”
adý altýnda Türkçeye çevirmiþ bazý eklemeler ve çýkarmalar da yapmýþtýr79.

Abdülkadir Meraðî (1360-1435) tarihleri arasýnda yaþadýðýna göre, bel-
ki hayatýnýn en olgun 35 yýlýný on beþinci yüzyýlda geçirmiþ, kitaplarýný ve

bestelerini bu devirde yapmýþ ve yine bu devirde talebelerini en üst seviye-
de yetiþtirmiþtir.

Abdülkadir Meraðî 1360’da Meraga’da doðmuþ ve 1435 de Herat’da öl-
müþtür. Yalnýz ondört-onbeþinci asra deðil, bütünüyle Klâsik Türk Mûsikî-
sine damgasýný vurmuþtur. Çok ilgi çekici ve fýrtýnalý bir hayat yaþamýþtýr.
Eserlerini yüzyýllarca ilim ve sanat dili olarak kullanýlan Arap ve Fars dille-

rinde yazdýðýna bakan ezeli Türk düþmanlarý, Azerbaycan’lý bu Türk insaný-
ný Ýranlý mûsikî nazariyatçýsý görmek yolunu tutmuþlardýr.

Abdülkadir Meraðî çok genç yaþýnda mûsikî alanýnda hânende-sâzende-
bestekâr ve mûsikî bilgini olarak kendisini göstermiþtir. Baðdat’a geldikten
sonra burada tahtta bulunan Hüseyin Han Celâyir’in nedimi olmuþtur. Daha
sonra bunun yerine geçen kardeþi bestekâr, þâir, ressam ve üç dil bilen kar-

deþi Ahmet Han Celâyir’in daha yakýn ilgi ve takdirini kazanarak burada
þan, þöhret ve maddi imkânlar içerisinde olmuþ, bestekâr ve mûsikî bilgini
olarak ünü bütün yakýn doðuya yayýlmýþtýr. Yýldýrým Bayezid’in dâveti üze-
rine Bursa’ya gelmiþtir. 1393’de Timur Baðdat’ý aldýktan sonra Abdülkadir
Meraðî’yi de yanýnda Semerkant’a götürmüþtür. Daha sonra Timur’un oðlu
Miranþah Mirza, onu babasýnýn yanýndan alarak, kendisinin bulunduðu

Tebriz’e götürmüþ, Meraðî buradan kaçarak Baðdat’a gelmiþ, Timur ikinci
defa Baðdat’ý alýnca, Ahmet Han Celâyir Han kaçarak Osmanlý’ya sýðýnmýþ-
týr. Meraðî ise kaçamayarak Timur’un eline düþmüþtür. Timur onun nan-
körlüðü karþýsýnda idamýna emir vermiþ, fakat Meraðî, çok güzel bir sesle
ve mûsikî ile Kur’an’dan bir sûre okumaya baþlayýnca Timur kendisini affet-
miþ ve yeniden Semerkant’a götürmüþtür. Timur’un ölümünden sonra

1409’da baþa geçen Þahruh’un yanýnda daima ilgi-takdir görerek hayatýný
sürdürmüþtür. Bu defa Þahruh, devletin taht þehrini Semerkant’tan Herat’a
götürdüðü için, Meraðî bu þehirde Herat Mûsikî okulunun temellerini at-

78 Bkz. Bedr-i Dilþâd, a.g.e., c. I, 34. Bâb Mûsikî Sanatý, Çalgýcýlýk ve Söyleyicilik Âdâbý, s. 149-150.
79 Uzunçarþýlý, a.g.e., c. II, s. 607.
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mýþ, 1421 yýlýnda tekrar Bursa’ya gelerek II. Murad’ýn ilgisine mahzar ol-
muþ ve sonra yine Herat’a dönmüþ ve 1435 yýlýnda Herat’ta veba hastalý-
ðýndan ölmüþtür.

Abdülkadir Meraðî’nin hepsini de Farsça yazdýðý ve bizlere býrakmýþ ol-
duðu eserleri þunlardýr:

1. Kenzu’l-Elhân80 (naðmeler hazinesi)  anlamýna gelen eseri. Bu eser
bizim için en ilgi çekici eserdir. Nota koleksiyonu mecmuasý olan ve yüzler-
ce Türk Mûsikîsi eserini ebced notasý ile kaleme almýþ olduðu bu kitap
maalesef kayýptýr. Kenzü’l-Elhân bugün elimizde olsaydý, o zaman orta ça-

ðýn son zamanlarý ile ilgili Türk Mûsikîsi bilgilerimiz fevkalâde artacaktý ve
o devre ait örnekler elimizde olacaktý.

2. Câmiu’l-Elhân (naðmeler topluluðu). Bu kitabýný 1406’da kaleme al-
mýþ ve oðullarýnda Nureddin Abdurrahman’a hediye etmiþtir. Kitabý daha
sonra geri aldýðý ve bazý ekler yaptýðýný biliyoruz. Bu kitabýn bir nüshasý
Ýstanbul’da Nuriosmaniye kütüphanesinde bulunmaktadýr81.

3. Makâsidu’l-Elhân82 (naðmelerin amacý). 1422 yýlýnda Sultan II. Mu-
rad’a sunulmuþtur. Eserin bir nüshasý Ýngiltere’de Leyden üniversitesi ki-
taplýðýnda. Diðer bir tanesi de Rauf Yekta Bey’in elinde idi. Abdülkadir bu
eserinde kendi yaptýðý sazlarla ilgili bilgiler verir. Eserde mûsikî sanatýnýn
kýymetini anlatýr.

4. Þerh-u Kitâbi’l-Edvâr.83 Bu kitap Safiyyuddin Abdulmümin’in “Kitâ-
bu’l-Edvâr” adlý eserinin açýklamasýdýr. Bir nüshasý Nuriosmaniye kütüpha-
nesindedir84.

5. Mûsikî eserleri. Bugün elimizde 30 bestesi vardýr. Bu eserler XIV.
asrýn son ve XV. Asrýn ilk yarýsýndan bize kalmýþ bulunmaktadýr. Bugün de
büyük sanat deðerlerini koruyan ve zevkle, heyecanla dinleyip faydalandý-
ðýmýz bu eserleri asýrlarca bestekârlarýmýz örnek almýþlar, taklit etmiþler ve

çalýp söylemiþlerdir.

80 Abdülkadir Meraðî’nin  Kenzü’l-Elhân fî-Ýlmi’l-Edvâr adýndaki bu eseri Keþfü’z-Zünûn ‘da  geç-
mektedir. Bkz. Baðdatlý Ýsmâil Paþa, Keþfü’z-Zünûn Zeyli, c. II, s. 384, M.E.B. Yay., Ýstanbul
1972.

81 Bkz. Nuruosmâniye Kitaplýðý No: 3644. Bir diðer nüsha için bkz. ayný kitaplýk No: 3645.
(Mustafa Yeþil; “Türk Mûsikîsi Ýçin Bir Bibliyografya Denemesi”, Mûsikî Mecmuasý, Sayý: 221,
s. 136- 137.)

82 Makâsidü’l-Elhân’ýn 903 Hicrî’de nesîh hatla yazýlmýþ güzel bir nüshasý Nuruosmâniye Kitaplý-
ðýnda No: 3656 ‘dadýr. (Mustafa Yeþil; “Türk Mûsikîsi Ýçin Bir Bibliyografya Denemesi”, Mûsikî
Mecmuasý, Sayý: 221, s. 137.

83 Þerhu Kitâbi’l-Edvâr’ýn bir nüshasý Nuruosmâniye No: 3651’de kayýtlýdýr. Bkz. Mustafa Yeþil;
“Türk Mûsikîsi Ýçin Bir Bibliyografya Denemesi”, Mûsikî Mecmuasý, Sayý: 221, s. 137.

84 Müellifin bu eseri üzerinde Kubilay Kolukýrýk, Yrd. Doç. Dr. Bayram Akdoðan danýþmanlýðýnda
doktora tez çalýþmasý yapmaktadýr.
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Neticede Abdülkadir Meraðî için demek gerekirse çok büyük bir bes-
tekâr, iyi bir nazariyatçý, iyi bir ûdî ve sâzendedir. O, Türk Mûsikîsinin þe-
killenmesine, bir uslûp kazanmasýna, nazariyatýnýn bir düzene sokulmasý-

na en baþta yardýmcý olmuþ büyük bir müzisyenimizdir. Klasik ekolümü-
zün baþlangýcýnda bir ustadýr. Mûsikîmizi kolay kullanýlýr kýlmakta rol oy-
namýþ, Klâsik ve Halk Mûsikîlerimizi birbirine daha yakýn kýlmýþtýr.

XV. yüzyýl mûsikî nazariyatçýlarýndan birisi de Fethullah Þirvânî’dir.
Fethullah Þirvânî (1417-1486) yýllarýnda yaþamýþ deðerli bir ilim adamý-
dýr. Aslen Azerbaycanlý olan Þirvânî, zamanýndaki meþhur âlimlerden ders

almýþ, dînî ve pozitif ilimlerde kendini çok iyi yetiþtirmiþtir. Özellikle Ast-
ronomi ve Matematikte tanýnmýþ olan Þirvânî’nin, Kelâm, Tefsir ve Mûsikî
alanýnda eserleri bulunmaktadýr85.

Þirvânî’nin mûsikî alanýndaki tek eseri Mecelletun fi’l-Mûsîka adlý risâle-
sidir. Müellif bu eserini kaleme alýrken, Ýbn Sînâ (370-429/980-1037)’nýn
eþ-Þifâ’ adlý eserinden ve “Risâletun fi’l-Mûsîka” (er-Risâletu’l-Mulhakatu bi-
Kitâbi’n-Necât) adlý makalesinden, Safiyyu’d-Dîn  Abdu’l-Mu’min el-Urmevî
(613-693/1216-1294)’nin eþ-Þerefiyye ve  el-Edvâr adlý eserlerinden ve el-
Edvâr’ýn þerhlerinden, Nicomaque (I. yüzyýl)’ýn kitabýnýn Sayýlar Ýlmi Ko-
nusu’ndan, Nasîru’d-Dîn et-Tûsî (1201-1274)’nin Tahrîru Oklîdes fî Usûli’l-
Hendese ve’l-Hisâb ve Ahlâký’n-Nâsýriyye adlý eserlerinden, Sâhibu’l-Mefâtîh
lakabýyla bilinen Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Yusuf el-Harizmî

(IV.H. / X.M. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yaþamýþ)’nin Mefâtihu’l-Ulûm adlý
eserinden, ayrýca Eflâtun (Platon M.Ö. 428-348)’un ve Öklid (Euclide, yak-
laþýk olarak M.Ö. 300)’in kitaplarýndan yararlanmýþtýr.

Eser, mükemmel olarak tek nüsha olup, XV. yüzyýl Türk Mûsikîsi nazari-
yatýndan bahsetmektedir. Ayný yüzyýlda kaleme alýnmýþ olan  nazariyatla
ilgili eserler arasýnda  -Abdulkadir Merâðî (1360-1435)’nin çalýþmalarý ha-

riç- gerek muhtevâ ve gerek þekil itibariyle önemli bir yer tutan Mecelletun
fi’l-Mûsîka’nýn, Türk Mûsikîsi tarihi kaynaklarý arasýnda üstün bir mevkii
vardýr. Þirvânî bu eserinde yeni bir nazariyat ortaya koymamýþ fakat, mev-
cut kaynaklardan topladýðý bilgileri sistematik bir þekilde bir eserde topla-
mýþ ve kendine göre bir anlatým þekli ortaya koymuþtur. Türk Mûsikîsi na-
zariyatý için tarihi bir belge niteliðine sahip olan bu eser ve müellifi üzerin-

deki çalýþma da o derece önemli bir çalýþma olmaktadýr86.

85 Cemil Akpýnar, “Fethullah Þirvânî”,TDV. Ýslâm Ansiklopedisi, Ýstanbul 1995, c. XII, s. 463- 466.
86 Bkz. Fethullah Þirvânî, Mecelletun fi’l-Mûsika, týbký basým, Neþreden: Fuat Sezgin, Arap ve

Ýslâm Ýlimleri Tarihi Yayýnlarý, seri: C, Kültür Kaynaklarý, c. 26, Frankfurt 1986. Müellif ve eseri
üzerinde Doktora çalýþmasý için bkz. Bayram Akdoðan; Fethullah Þirvâni ve Mecelletun Fi’l-
Mûsikâ Adlý Eserinin XV. Yüzyýl Türk Mûsikîsi Nazariyatýndaki Yeri, Ankara 1996.
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XV. yüzyýlda 1352’de doðup 1429 veya 1430’da vefat eden Bayramîlik
tarikatýnýn kurucusu Hacý Bayram-ý Veli87  de duru bir Türkçe ile þiirler yaz-
mýþtýr. Aslýnda sanat, bir insan iþi, bir insan yaratmasý olarak, yine insanýn

kendini anlattýðý bir alandýr88. Bunun için, tasavvufa89 baðlý cemaatlerin
çoðu, müziði kendilerini ifade açýsýndan en önemli vasýta olarak görmekte-
dirler90.  Anadolu Türkleri arasýnda ilk dini bestekâr olarak bilinen Hacý
Bayram Velî91, kurduðu tarikatta mûsikîye yer vermiþ, dînî mûsikînin geliþ-
mesine yardýmcý olmuþ ve ayrýca günümüze kadar gelen bazý ilâhîler beste-
lemiþtir.

Hacý Bayram-ý Velî’nin damadý olan Eþrefoðlu Rûmi bu çaðda yaþamýþ ve
Eþrefoðlu tarikatýný kurmuþtur. Bir takým þiirler yazmýþ92 ve ilâhîler beste-
lemiþtir.

Ahmedoðlu Þükrullah daha evvel kendisinden bahsettiðimiz gibi Safiy-
yuddin’in eserini II. Murad’ýn emriyle tercüme etmiþ ve bu kitaba bazý mûsikî
konularýný eklemiþti. Eserinin adý Edvâr-ý Mûsikî olan Ahmedoðlu Þükrul-

lah da 1464 veya 1470 yýllarýnda öldüðü tahmin edildiðine göre o da bu
asrýn bilim adamý olmaktadýr93.

Ladikli Mehmet Çelebi, bir Türk Mûsikîsi nazariyatçýsý olup Amasya’da
doðmuþtur ve II. Murad’ýn  þehzâdeliði zamanýnda Fethiyye adlý eserini ona
sunmuþtur94. Bu eserde eski makamlara yeni makamlara yer vermekte ve
mûsikî nazariyatýndan söz etmektedir. Zeynu’l-Elhân Fî Ýlmi’t-Te’lîf ve’l-
Evzân95 adlý eserini II. Bayezid’e sunmuþtur. Bu eseri, birinciye göre daha
ayrýntýlý olarak mûsikîden söz edecek þekilde kaleme alýnmýþtýr.

87 Bkz. Ergun, a.g.e., c. I, s. 15. Ethem Cebecioðlu, Hacý Bayram Velî ve Tasavvuf Anlayýþý, Ankara
1994

88 Selçuk Mülayim; Sanata Giriþ, Bilim ve Teknik Yay., Ýstanbul 1994, s. 17.
89 Tasavvuf insan sevgisi yoluyla Allah sevgisinin tadýlacaðýný ve insaný kendini, tabiatý ve cemiyeti

tanýmakla Allah’ý tanýyacaðýný, Kur’ân’daki vahdet akîdesinden yararlanarak açýklayan bir
düþünce akýmýdýr (Kurtkan, a.g.e., s. 59). Tasavvuf, Kul ile Allah arasýnda ihsân olayýnýn
gerçekleþmesi, veya kulun ihsân vasfýný kazanmasýnýn yollarýný gösteren ilimdir (Doç. Dr.
Ethem Cebecioðlu; Tasavvuf Terimleri ve DeyimleriSözlüðü, Rehber Yay., Ankara 1997, s. 689).

90 Ayvazoðlu, a.g.e., s. 18.
91 Ergun, a.g.e., c. I, s. 14.
92 Bkz. Eþrefoðlu Divaný, Tercüman 1001 Temel Eser.
93 Ahmedoðlu Þükrullah’ýn Edvâr-ý Mûsikî adlý eseri üzerinde Ramazan Kâmiloðlu, Yrd. Doç. Dr.

Bayram Akdoðan danýþmanlýðýnda doktora tez çalýþmasý yapmýþtýr. Bkz. Ahmedoðlu Þükrul-
lah ve Edvâr-ý Mûsikî Adlý Eseri, Ankara 2007 (Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi).

94 Uzunçarþýlý, a.g.e., c. II, s. 608. Ladikli Mehmet Çelebî’nin Fethiyye  adlý eseri yayýmlanmýþtýr.
Bkz. Er-Risâletu’l-Fethiyye,  Þerh ve Tahkîk: Hâþim Muhammed er-Recep, Kuveyt 1986.

95 Ladikli’nin bu eseri üzerinde Ruhi Kalender Doktora tez çalýþmasý yapmýþtýr. Bkz. XV. Yüzyýlda
Türk-Ýslâm Mûsikî Kuramý (Nazariyatý) ve Zeynu’l-Elhân Fî Ýlmi’t-Te’lîf ve’l-Evzân, (Basýlmamýþ
Doktora Tezi), Ankara 1982.
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XV ve XVI. Yüzyýllarda yetiþmiþ olan bir çok mûsikî üstadý vardý. Bunla-
rýn bir kýsmý bestekâr ve bir kýsmý da hem bestekâr ve hem de sâzende idi96.

Þehzâde Korkut. 1467 yýlýnda Amasya’da doðan bu þehzâde 31 yaþýný

on beþinci asrýn ikinci yarýsýnda yaþamýþ, dedesi Sultan Fatih’in yanýnda
Ýstanbul’da okumuþ mûsikîþinas, bestekar ve þâirdi. XV. Yüzyýlda Türk Güzel
sanatlarýný korumak ve geliþmelerine yardýmcý olmak, sanatkarlarý teþvik
etmek ve ödüllendirmek geleneðine paralel olarak Þehzâde Korkut da ayný
anlayýþ içinde olmuþ ve çok sayýda sanatkârýn yetiþmesinde rol oynamýþtýr.

XVI. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

Bu yüzyýl Türk asrý diye ifade edilmektedir. Çünkü bu yüzyýlda Türkle-
rin devlet halinde bulunduklarý coðrafyalar üzerinde hep zirvede (tepede)

olduklarýný görüyoruz.
1. Hindistan’da Timur oðullarý ve bunlarýn baþýnda hükümdar Bâbür

Þah vardýr. Bâbür Þah bestekâr, edib ve þâirdir. Çaðatay lehçesiyle yazan ve
Türklük dünyasýnda adý olan Lûtfi ve Ali Þir Nevâî (1441-1501)97 ile birlik-
te üç büyük þâirden biridir.

2. Ýran’da Safevî Türkleri hakim bulunmaktadýr. Burada da Hatayî mah-

lasý (takma adýyla) þiir yazan ve Âzerî lehçesi þâirlerinden Nesîmi ve Fuzûlî
ile beraber adý geçen Þah Ýsmâil üç büyük þâirden biri olmaktadýr.

3. Osmanlý toplumunda Ansiklopedide Taþköprülüzâde, Coðrafyada ve
Haritacýlýkta Pîri Reis, Seydi Ali Reis, Hukuk alanýnda Ebussuud Efendi,
Tarihte Hoca Saadettin Efendi ve Gelibolulu Ali, Osmanlý lehçesiyle þiir
yazan Bakî, Nev’î ve Baðdatlý Ruhi; Mimaride tek kubbeli câmi yapýmýnda

bir þaheser olan Sultan Selim Câmii mimarý Acem Ali, Süleymaniye ve Se-
limiye Câmileri gibi þaheserlerin mimarý Sinan; hat sanatýnda Karahisarî;
Nakýþ ve Camcýlýkta sarhoþ Ýbrahim’i görmekteyiz.

Ýþte Türklük dünyasý bu yüzyýlda coðrafyanýn deðiþik yerlerindeki Türk
devletlerinde yukarýda baþlýcalarýnýn adlarýný sýraladýðýmýz dâhiler yetiþtir-
miþtir. Bu yüzyýlda Türk devletleri büyük bir servete ve güce sahiptirler.

Böyle bir tablo ortasýnda on üçüncü yüzyýlda Safiyyuddin Urmevî gibi
bir Türk Mûsikî bilgini ile müzikoloji (yani mûsikî nazariyatý ve mûsikî
tarihi) alanýnda baþlayan daha sonra da on beþinci yüzyýlda Meragalý Ab-
dülkadir’le devam eden yol, on altýncý yüzyýlda pek bir ilerleme yapama-
mýþtýr.

Bu yüzyýlda Osmanlý Türklüðü içinde dört büyük bestekârýn yetiþtiðini

görüyoruz. Bu bestekârlarýn kimi saz, kimi de söz eseri bestekârýdýr.

96 Uzunçarþýlý, a.g.e., c. II, s. 610
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Bu yüzyýlda söz eseri bestekârý olarak Þeyh Abdulali’nin dört eseri bu-
gün elimizdedir. Bunlar Rast makamýnda Hafîf usûlünde Þevknâme adlý eseri,
Segâh makamýnda Hafîf usûlünde Murassa Kâr’ý, Eviç makamýnda Hafîf
usûlünde Murassa Kâr formunda eseri ve Sabâ makamýnda Aksak Semâi
usûlünde Nakýþ Bestesi’dir.

Bu yüzyýlda yine Nefirî Behram Aða (    - 1560?) vardýr. On bir saz  eseri
elimize geçmiþtir. Sakýyl, Devr-i Kebîr ve Fahte usûllerinde Beyâti maka-
mýnda üç eseri ile Fahte usûlünde Mahûr, Arazbar, Hüseyni makamýndaki
besteleri; Devr-i Kebîr usûlünde Nevâ, Pencgâh, Gerdâniye makamýndan

bütün bu peþrevleri ile bir de Bûselik Saz Semâisi’ni burada söyleyebiliriz98.
On altýncý asrýn bir baþka bestekârý, tarihte bir zirve olan Þeyhülislâm

Hoca Sadettin Efendi’nin babasý meþhur Hasan Can Çelebi (490?- 1567)’dir.
Bu bestekâr’ýn zamanýmýza Hüseyni makamýnda hepsi de düyek usûlünde
üç peþrevi gelmiþtir99.

Bu yüzyýldan 24 parça olarak elimize en çok eseri gelen ve hepsi de saz

eseri olan II. Gazi Giray Han vardýr. Giray Han Muhammes usûlünde ve
Beyati-Araban makamýnda Peþrev ve Saz Semâisi; Fahte usûlünde ve Hüzz-
âm makamýnda Peþrev ve Semâisi; Devr-i Kebîr ve Düyek usûlünde Mahûr
makamýnda Peþrev ve Semâisi; Sakýyl usûlünde Irak makamýnda Peþrev ve
Semâi; yine Devr-i Kebîr usûlünde Þeddaraban makamýnda Peþrev ve Saz
Semâisi; yine Sakýyl usûlünde Hicâz-zirgüle makamýnda Peþrev ve Saz Sem-
âisi;  Darb-ý Feth usûlünde ve Zirefkend makamýnda Peþrev ve Saz Semâisi;
Sakýyl usûlünde Hüseyni ve Nevâ Peþrevi; Zencir usûlünde Hüseyni Peþrevi;
Muhammes usûlünde Arazbar Peþrevi; Hafîf usûlünde Gülizar Peþrevi; Devr-
i Kebîr usûlünde Niþabur Peþrevi; bir Rast Saz Semâisi vardýr.

Yine bu yüzyýllarda yaþamýþ ve Tatar lâkabýyla tanýnmýþ olan Gazi Giray
Han (1554- 1607)’ýn saz eserlerindeki ustalýðý tartýþma götürmeyecek þe-

kilde açýktýr ve halen zevkle dinlenmektedir100. Gazi Giray Han’ýn elimize
hiçbir sözlü eseri geçmemiþtir yahut da kendisi söz eseri yazmaya heves
etmemiþtir. Bu hükümdar Türk bestekârý aynýn zamanda Dîvan ve Mesnevî
þâiri olarak da þöhret sahibidir. Hüzzâm, Þeddaraban, Gülizar ve Irak ma-
kamlarýnýn onun tarafýnda ortaya konulduðu söylenir.

Hüseyin Sadettin Arel’in Fatih devrine yani on beþinci asra ait dediði,

bestecileri bilinmeyen, Beste-i Kadîm adý altýnda toplanan en eski üç Mev-
levî Âyini olan Dügâh, Hüseyni ve Pençgâh makamlarýndan eserleri de öte-

97 Banarlý, a.g.e., c. I, s. 423- 435.
98 Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, c. I, s. 104.
99 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 253- 254.
100 Zekâi Kaplan, Dini Mûsikî Dersleri, M.E.B. Yay., Ýstanbul 1991, s. 284.
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den beri hep bu yüzyýlda yapýlmýþ besteler olarak mûsikî tarihçileri tarafýn-
dan yazýlmaktadýr.

XVII. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

Bu yüzyýlda Türklük dünyasýna göz atacak olursak Hindistan Timur oðul-
larýnýn zirvede olduðunu görüyoruz. Bu Türk Ýmparatorluðunda sadrazam

Abdurrahim Han Edebiyat alanýnda kendini gösterir. Burada bütün sanat
tarihçilerinin dünyada yapýlmýþ en güzel mimarlýk eseri olarak kabul ettik-
leri Tac Mahal bu asrýn eseridir. Ýmparator Þah Cihan tarafýndan, ölen karý-
sý adýna büyük servet sarf edilerek yaptýrýlmýþtýr. Bu eserin yapýlmasýnda
rol oynayan mimar Ýsmâil Efendi ve hattat Settar Efendi, her ikisi de Os-
manlý Türkü’dür.

Bu yüzyýlda Osmanlý toplumunda yetiþenleri, mûsikî dýþýndakiler ola-
rak þöyle sýralayabiliriz: Ansiklopedide Nev’inin oðlu Atâyî; Tarihte Peçevî;
Coðrafya, Bibliyografya ve Tarihte Kâtip Çelebi ki Coðrafya alanýnda eseri
olan Cihannümâ’sýný biliyoruz; Seyahatnâme adlý on ciltlik eseriyle Evliya
Çelebi101; Þiirde Nef’î Atâyî, Þeyhülislâm Yahya, Nâilî, Neþâtî, Nâbi; Mîmâ-
ride Sultanahmet Camiini yapan Mehmet Aða ve yine Yeni Câmii inþa eden

Mustafa Aða, Hattat olarak da Hâfýz Osman adlarýný söyleyebiliriz.
Bu yüzyýlda Türk Mûsikîsine baktýðýmýzda Türk Mûsikîsi, siyasi alanda

duraklamaya gidildiði bir sýrada da tam bir olgunluk ve mükemmellik dö-
nemine girmiþtir. Bilhassa Sultan IV. Mehmed’in uzun saltanat yýlý boyun-
ca onun himayesi altýnda her türlü imkân ile Türk Mûsikîsi ilerleme ve
geliþme yoluna girmiþtir. Dînî ve din dýþý mûsikîmizde bu yüzyýlda þahe-

serler ortaya konulmuþ, bunlarý yapan büyük bestekârlar yetiþmiþtir.
Türk ve Ýslâm dünyasýnda bu yüzyýlda baþta Ýstanbul ve sonra impara-

torluk hudutlarý içinde baþlýca þehirlerde ilim ve sanat merkezleri kendile-
rini göstermiþtir. Pek çok ilim adamý, sanatkâr ve mûsikîþinas baþta Ýstan-
bul olmak üzere Kýrým, Halep, Þam, Kahire ve bunlar gibi þehirlere akýn
ederek buralarda sanatla ilgili ve ilmî faaliyetlere katýlmýþlardýr102.

Bu yüzyýlda Batý Mûsikîsiyle iliþkiler olduðuna þahit oluyoruz. Mûsikî
dersleri de almýþ olan Evliya Çelebi’nin Rumeli ve Avrupa gezilerinde mû-
sikî dinleme imkâný bularak bunlarý Seyahatnâme’sinde yazdýðýný görüyo-
ruz. Burada dinlemiþ olduðu eserleri Rehâvî makamýna benzetir ki bu ma-
kam aslýnda Yegâh’a kadar inen Rast’tan baþka bir þey olmadýðýna göre ve

101 Evliya Çelebi 25 Mart 1611’de Ýstanbul’da doðmuþ, II. Viyana Kuþatmasýndan bir müddet
sonra da öldüðü söylenmektedir. Fakat vefat tarihi ve yeri hakkýnda bilgi bulunmamaktadýr
(Banarlý, a.g.e., c. II, s. 688-689).

102 Ergun, a.g.e., c. I, s. 26.
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Rast ile Batý’nýn Do Majörü arasýndaki renk bakýmýndan yakýnlýk düþünüle-
bileceðine göre, Evliya Çelebi’nin bu þekildeki benzetmesinin de çok görül-
memesi lâzýmdýr.

Bu yüzyýlda Türk Mûsikîsi âletlerinin Avrupa’da yaygýnlaþtýðýný, oralarda-
ki konak ve zengin evlerinde saz takýmlarý bulunduðunu ve Türk Mûsikîsi
çalýnýp söylendiðini tarihler yazmaktadýr. Hele daha önceki asýrlardan Türk-
lerin bu diyarlara akýnlarýndan kalan acý ve tatlý hatýralar neticesinde, Türk
ordularýndaki mehter takýmlarý Avrupalýlar üzerinde büyük tesir býrakmýþ-
týr103. Bu cümleden olarak Avrupalý hükümdarlar ve prenslerin birer mehter

takýmlarý olabilmesi için Osmanlý Ýmparatorluðuna baþ vurduklarý görülüyor.
Bu yüzyýlda Edvâr adý altýnda mûsikî kitaplarý yazýldýðýna þahit oluyo-

ruz. Bunlarýn en ünlülerinden biri Boðdan Prensi Kantemiroðlu’nun Edv-
âr’ýdýr. Bu eserde ebced notasý ile yazýlmýþ olan yüzlerce saz ve söz eseri
bizim için esaslý bir kaynaktýr. Leh Prensi Ali Ufki (1610- 1675) de batý
notasýyla bir çok saz ve söz eserimizi notaya almýþtýr. Bundan dolayýdýr ki,

bu yüzyýldan elimize, geçen asýrlara nazaran pek çok eser geçmiþtir.
XVII. Yüzyýl dinî mûsikîmizin büyük bir geliþme gösterdiði bir devirdir.

Bu Yüzyýlda gerek câmi mûsikîsinde ve gerek tekke mûsikîsinde mühim
hususiyetler gösteren þahsiyetlerin yetiþtiðini görüyoruz104.

Þimdi on yedinci yüzyýldan bestekâr olarak sýralayabileceðimiz büyük
isimler þunlar olabilir:

Meragalý Abdülkadir’den sonra Klasik Türk Mûsikîsinin en büyük bes-
tekârý Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi (1640- 1712) gelmektedir. Itrî her
türlü eser bestelemiþtir. Dînî ve din dýþý alanda eriþilmezdir. Hâlâ bütün
Ýslâm âleminin câmilerinde okunan Segâh Tekbir’ini biliyoruz. Günümüze
kýrk kadar eseri gelmiþtir.

Dînî eser bestekârý Hatip Zâkiri Hasan Efendi (1550- 1623) Câmi mû-

sikîsini geliþtirerek ihyâ etmiþtir. Çeþitli makamlarda bestelediði Salât’larý,
Temcîd ve Münâcat ile Mersiye’si en deðerli eserleridir105. Çömlekçizâde Recep
Çelebi, Enderûni Hümâyun’da (bir nevi bugünün Devlet Konservatuarý)
çok iyi mûsikî ve doðu dillerini öðrenen Kantemiroðlu, Þerif Çelebi, Muzaf-
fer mahlasý ile tanýnan Saatçi Mustafa Efendi, Solakzâde (Mehmet Hemde-
mi Çelebi), Ali Þir Gani, Küçük Ýmam denilen Mehmet Efendi, Beyati Âyin’in

bestekârý Köçek Mustafa Dede, Seyit Nuh, I. Selim Giray Han, Aziz Mah-
mut Hüdâyi (1543- 1628), Hâfýz Kumral, Benli Hasan Aða (1607- 1662),

103 Mehmet Aydýn, “Mehterin Avrupa’ya Etkisi”, Zaman Gazetesi Kültür Sayfasý, 27 Nisan 1994,
s. 11.

104 Ergun, a.g.e., c. I, s. 25.
105 Kaplan, a.g.e., ayný yer.
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Âmâ Kadri Çelebi (    -1650), Þeþtârî Murat Aða (1610- 1673), Hatipzâde
Osman Efendi, Nâne Ahmet Çelebi,  Itrî’nin hocasý Hâfýz Post (1630- 1694),
Hâfýz Kömür, Taþçýzâde Recep Çelebi, Âhenî Mehmet, Kudümzen Derviþ

Ali’yi sayabiliriz.
XVII. yüzyýlda mûsikînin ayný zamanda büyük koruyucusu bulunan ve

ayrýca bestekâr olan padiþahlar arasýnda II. Mustafa ve IV. Murad’da iyi
müzisyenlerdir.

XVIII. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

XVIII. Yüzyýlda Türk Mûsikîsi tabiî seyrini takip ederek daha sanat ve
edebiyat açýsýndan daha belirgin bir hal almýþtýr. Mûsikîmiz, dâhi sanatkâr-
lar elinde iþlene iþlene daha yüksek bir dereceye ulaþmýþtýr106.

Osmanlý Ýmparatorluðu 1700 ile baþlayan XVIII. Asrýn otuz üç yýlýný sa-
vaþlarla geçirdi. Ýki, üç, zaman zaman dört ayrý cephede sürdürülen çatýþma-
lar ve savaþlar insan, kaynak ve toprak kayýplarýna sebep oldu. Ýktisadi hayat
büyük ölçüde verimliliðini kaybetti.107 Bu yüzyýlda, geçen yüzyýlda baþlayan
durgunluðun, gerilemeye dönüþtüðünü görüyoruz. Bu yüzden daha önce si-
yaset, askerlik ve ekonomik yönlerden üstün olan Türklük dünyasýndan Ba-

tý’ya akýnlar ve tesirler olurken, bu kere bize o taraftan kültür ve sanat açýsýn-
dan etkiler olmaya baþlamýþtýr.Yalnýz, mûsikîde Batý’nýn tesiri olmamýþtýr.
Bunun sebebi de her iki mûsikînin ayrý sistem ve esaslara dayanmýþ olmasý
ve Türk Mûsikîsi’nin bilhassa melodi açýsýndan þaheserlere dayanmasý ve
milletimizin bu güzellikteki eserlerle doyup taþmasý, bir baþka þeye yer ver-
dirmemiþtir. Bu arada, bu yüzyýlda da Klâsik Türk Mûsikîsi geçen asýrlardan

gelen geliþmesini ve olgunlaþmasýný sürdürmüþtür. Yine bu yüzyýlda da hü-
kümdarlar, devlet adamlarý, zenginler ve kültür sahibi aydýnlar, Türk Mûsikî-
si’ne ilgilerini ve koruyuculuklarýný devam ettirmiþlerdir. Sarayda, Enderûn’-
da Türk Mûsikîsi’nin daha da oturmuþ olduðunu ve burada büyük mûsikîþi-
naslarýn yer aldýðýna þahit oluyoruz. Ýcra faaliyetlerinin yaný sýra burada öð-
retime de büyük önem verildiðini görüyoruz. Bu vesîle ile buradan ayrýlan ve

halkýn arasýna karýþan mûsikîþinaslarýn Türk Mûsikîsi’nin öðretilmesine, çalý-

106 Ergun, a.g.e., c. I, s. 119.
107 Türkler Anadolu’da, a.g.e., s. 319. Ýlmî yönden de toplumda yanlýþ uygulamalarýn baþladýðý

bu yüzyýlda, önceki yüzyýllara göre mûsikîye dinî açýdan karþý bir tavýr baþlamýþ, bazý kesim-
lerde mesnetsiz yasaklar baþlamýþ, hatta müzik yapmak, çalmak, söylemek haram kabul
edilmiþ, öyle ki, bu icraatýn düðünlerde bile yapýlmasý yasaklanmýþtýr. Bu konuda fetvâlar
çýkmýþ, kitaplar yazýlmýþtýr. Bkz. Müzik yasaðýna dair, M. de  M. D’Ohsson; 18. Yüzyýl Türki-
ye’sinde Örf ve Âdetler, Çev. Zerhan Yüksel, Tercüman 1001 Temel Eser, Ýstanbul tsz., s. 173-
174. Þeyhu’l-Ýslâm Mustafa Sabri; Mes’eleler Hakkýnda Cevaplar, (Mûsikî Bölümü), Sebil
Yayýnevi, Ýstanbul 1978, s. 123- 131.

108 Atasoy, a.g. ders notlarý., s. 15.
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nýp söylenmesine büyük tesir ve faydalarý olmuþtur108.
XVIII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Sultan Mustafa II ve Sultan Ahmet III ‘ün

sade bir dille bir takým ilâhîler yazdýklarý ve bunlardan bir kýsmýnýn yine bu

asýr içinde bestelenerek tekkelerde okunduðu da bilinmektedir109.
Bu yüzyýlda ortaya konulmuþ olan besteler Klâsik ve Halk Mûsikîmizin

melodi ve üslûplarýndan yaralanýlmýþ eserler olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Sözlü eserlerde meselâ klâsik bestelerin güftelerinin Dîvan Edebiyatýndaki
Arapça ve Farsça olanlarýndan seçilmiþ olanlarýnýn yaný sýra, halk edebiya-
týmýzda sade bir dilde yazýlmýþ þiirlerin de Klâsik Mûsikî Bestekârlarýnca

bestelendiklerine þahit oluyoruz. Bir misal vermek gerekirse bunlarýn ba-
þýnda Tanbûri Mustafa Çavuþ (    -1745)’u sayabiliriz.

Bu yüzyýlda, Türk Mûsikîsi’nde bir takým yeni makamlar ortaya konul-
muþtur. Bu iþte baþý çeken Sultan III. Selim’dir. III. Selim, bir azýnlýk Ermeni
vatandaþýmýza, kendi adýyla zikredilen Hamparsum notasýný yaptýrmýþtýr ki,
bu nota sistemi, geçen asra kadar mûsikîþinaslar tarafýndan kullanýlmýþtýr.

Yine III. Selim, Abdülbâki Nâsýr Dede’ye yeni bir Ebced Notasý yaptýrmýþtýr.
Bu yüzyýlda yetiþmiþ büyük bestekârlardan en önde gelenlerini þöyle

sýralayabiliriz:

Kutb-ý Nâyi Osman Dede (1652 ?- 1730)

Mûsikî bilgini, dînî eserler bestekârý ve neyzen. Onun en büyük eseri
olan Mirâciye110’si tam yirmi sekiz sayfa tutmaktadýr. Dr. Suphi Ezgi bu
eser için mûsikîmizin Süleymâniyesi demektedir. Onun elimizde Farsça
olarak kaleme aldýðý Rabt-ý Tâbirât-ý Mûsikî adlý bir kitabý bulunmaktadýr111.

Tanbûrî Mustafa Çavuþ (        -1745?)

Bu bestecimiz, yukarýda da söylediðimiz gibi bilhassa halk þiiri tarzýnda

kendi yazdýðý þiirleri bestelemiþ bir bestekârýmýz olup, kývrak, akýcý üslûbu
içerisinde ona Ýngilizler çapkýn demektedirler112.

Ebu Bekir Aða (1685?- 1759)

Klâsik tarzda eserler yazmýþ olan bu bestekârýmýzýn, bugün elimizde bir
mecmuasý olup bir de ortada bulunmayan bir Edvâr’ý olduðunu biliyoruz.

109 Ergun, a.g.e., c. I, s. 123.
110 Mîrâciye, mûsikîþinaslar arasýnda büyük bir raðbet kazanmakla kalmamýþ, dinî bir kutsiyete

sahip olduðu için, halk arasýnda da anlaþýlsýn, anlaþýlmasýn derin bir hürmete mazhar olmuþ-
tur. Bkz. Ergun, a.g.e., c. I, s. 125. Ahmet Hatipoðlu tarafýndan adý geçen eserin yeniden
düzenleme ve icrâ çalýþmalarý devam etmektedir.

111 Daha geniþ bilgi için bkz. Yýlmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, M.E.B. Yay., Ýstanbul
1969, c. II, s. 124-126.

112 Öztuna, a.g.e., c. II, s. 46- 47.
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Kýrkýn  üstünde Kâr, Beste, Aðýr ve Yürük Semâi olarak deðiþik formda olan
eserlerini bugün mûsikîcilerimiz takdir ederek zevkle çalýp söylemektedir-
ler113.

Tab’î Mustafa Efendi (1705?-1770?)

Bu bestekârýmýz ayný zamanda mûsikî bilgini, þâir, hattat, hânende ve

sâzendedir.Yaþadýðý çaðda bir çok sýra iþi bestekâr kendi eserlerine onun
adýný atarak kendilerini kabul ettirmek istemiþlerdir. Klâsik bestekârlar ara-
sýnda yer alan bestekârýmýzýn bugün otuz kadar eseri elimizdedir114.

Hacý Sadullah Aða (      -1801?)

Elimizde yirmi beþ civarýnda eseri olup, klâsik mûsikîmizin ve III. Selim
döneminin en önde ve kýymetli bir bestecisi olup, büyük özelliði sadece
klâsik kaideler üzere eser yazmýþ olmasýndan deðil, ayný zamanda bu tar-
zýn en son bestecilerinden biri olmasýdýr115.

Kemanî Hýzýr Aða (       - 1760?)

Bir nazariyat kitabý da yazmýþ olan bu mûsikîcimiz kudretli bir saz eseri

bestekârýdýr. Mehter mûsikîsini de iyi bilen Hýzýr Aða’nýn elimizde sözlü
eseri yoktur fakat bilinen saz eserleri þunlardýr:

Zirgüle ve Segâh Karabatak Peþrevleri, Mehter Mûsikîsi olarak Saat Peþ-
revi mevcuttur. Hýzýr Aða, III. Selim devrinin kýymetli bestekârlarýndan
Küçük Mehmet Aða’nýn babasýdýr116.

Küçük Mehmet Aða (      - 1800?)

Yukarýda söylediðimiz gibi müzikolog ve kemanî bestekâr Hýzýr Aða’nýn
oðludur. Klâsik yolda eser yazan ve III. Selim dönemi bestekârlarý arasýnda
yer alan bu bestecimizin kýrk civarýnda eseri elimizdedir117.

Tanbûri Ýsak (1745?- 1814)

Yahudi asýllý Türk bestekârý; bu ýrktan mûsikîmizde yer alan en önde bir

bestekârdýr. III. Selim’in Tanbur hocasýdýr. Klâsik Tanbur çalýþ tarzý ondan
gelmektedir. Seksen kadar eser bestelemiþtir. Hepsi de klâsik þekil ve üsl-
ûp üzere olup yani Peþrev, Saz Semâisi, Aðýr ve Yürük Semâi formlarý dýþýn-
da eser yapmamýþtýr118.

113 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 179
114 Öztuna, a.g.e., c. II, 2. Kýsým, s. 294- 295.
115 Öztuna, a.g.e., c. II, 2. Kýsým, s. 194- 195.
116 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 260.
117 Öztuna, a.g.e., c. II, s. 17- 18.
118 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 300- 301.
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Varda Kosta Ahmed Aða (1728?- 1794)

Bu bestekârýmýz da III. Selim mektebine mensuptur. Dînî eser olarak
Âyin-i Þerîf bestelemiþtir. Klâsik tarzlar yanýnda þarkýlar da bestelemiþtir119.

Kara Ýsmâil Aða (1674?- 1724)

Klâsik Mûsikîmizin büyük bestekârlarý arasýnda yer alýr.Elimizde on beþ
parça eseri bulunmaktadýr120.

Zaharya (      -1740?)

Rum asýllý Türk Mûsikîsi bestekârý olup, klâsik mûsikîmizin en baþta
gelen bestekârlarý arasýnda yer alýr. Müslüman olduðu ve Süleymâniye’nin
minârelerinden sabah ezâný okuduðu söylenir. Elimize on yedi parça eseri
geçmiþtir. Hepsi de büyük deðerde eserlerdir121.

Abdulhalim Aða (1720?- 1802)

Genç yaþta Enderûn’a alýnmýþ ve orada yetiþmiþtir. Sûzidil makamýný
ortaya koymuþtur. Saz ve söz eserleri yazmýþtýr. On beþten fazla eseri eli-
mizdedir. Küçük Mehmet Aða ile beraber Sultân-ý Irak Faslý’ný yapmýþtýr122.

Abdürrahim Dede (Hâfýz Þeydâ) (1732?- 1800)

Bestekâr, kudümzenbaþý ve neyzen olup, o da III. Selim dönemi bes-
tekârlarý arasýnda yer alýr. Âyin, Kâr, Beste ve Yürük Semâi gibi eserleri ara-
sýnda bir de Saz Semâisi yazmýþtýr123.

Kemanî Âmâ Corci (   ?- 1805)

III. Selim’in de sevdiði bu bestekâr’ýn klâsik tarzda yazdýðý on dokuz
parçasý mevcuttur.

Ali Nutkî Dede (1762- 1804)

Mûsikî bilgini ve bestekâr olup, Nâyi Osman Dede’nin torunudur. Ayný
zamanda þâir ve hattattýr. Þevk-u Tarab bir Mevlevi Âyini vardýr124.

119 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 17- 18.
120 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 301.
121 Öztuna, a.g.e., c. II, 2. Kýsým, s. 399.
122 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 5- 6.
123 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 10.
124 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 32.
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Dilhayat Kalfa (1710?- 1780)

Türk Mûsikîsinde yetiþmiþ birkaç kadýn bestecimizden biridir. On iki
parça saz ve söz eseri elimizde olup, bunlar içinde Evcâra Peþrevi ve Saz
Semâisi birer þaheserdir125.

Gevrekzâde Hâfýz Hasan Efendi (1727- 1801)

Sultan I. Abdülhamit ve III. Selim zamanlarýnda yaþamýþtýr. Eski eser-
lerden ve bu arada Ýbn Sinâ’dan faydalanarak Türk Mûsikîsi’nin týptaki ye-
rini ortaya koymaya çalýþmýþtýr. Mûsikîyi çok iyi bildiði anlaþýlýyor. Bestele-
rinden þimdiye kadar elimize geçen olmamýþtýr126.

Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (1640?- 1712)

Bu yüzyýlýn ilk on senesinde de yaþamýþ olan bestekarýmýzýn en olgun
zamanýný yaþamýþ olarak bu zaman içinde  de besteler ortaya koymuþ ol-
duðu muhakkaktýr127.

XVIII. yüzyýlda hükümdarlýk yapmýþ olan Osmanlý padiþahlarýndan III.
Ahmed, I. Mahmut ve III. Selim mûsikîye yakýnlýklarý, mûsikîyi himaye
ediþleri ve bestekârlýk taraflarýyla mûsikî tarihimiz içinde yer alýrlar. Bu

hükümdarlardan III. Ahmed, veziri ayný zamanda bestekâr damat Ýbrahim
Paþa ile Lale Devri dediðimiz, güzel sanatlarýn çaðlayanlar gibi çaðladýðý
1718-1730 tarihleri arasýndaki bir dönemin yaratýcýlarýdýr. Þâir Nedim ile
þiirde þaheserlerin ortaya konulduðu bu zamanda mimaride olsun, mûsikî-
de olsun büyük eserler yapýlmýþtýr. Sultan I. Mahmut’un da iyi bir bestekâr
olduðunu bugün biliyoruz. Elimizde dokuz eseri vardýr.

Sultan III. Selim’e gelince bunun bilgin, neyzen, tanbûri ve büyük besteci

olduðunu, týpký XV. Yüzyýlda yaþamýþ olan II. Murad gibi mûsikîyi koruyucu
ve teþvikçi olduðunu görüyoruz. III. Selim, mûsikî tarihimizde kendi adýný
taþýyan bir ekolün kurucusu olmuþtur. Ebubekir Aða, Küçük Mehmet Aða,
Tanbûri Ýsak, Abdulhalim Aða, Varda Kosta Ahmet Aða, Abdürrahim Dede,
Sadullah Aða gibi ve daha sonra Dede Efendi, Þakir Aða ve diðer bestekârla-
rýn yetiþmesinde rol oynamýþtýr. Bütün bu büyük bestekârlar III. Selim ve

onun himaye ve teþvik edici tarafý olmasaydý -istedikleri kadar yetenekli ve
deha sahibi olsunlar- belki de bir varlýk gösteremezlerdi.

III. Selim, dînî mûsikîmizde Âyin, Durak, Naat, Kâr, Beste, Semâi, Þarký,
Köçekçe, Peþrev ve Saz Eserleri bestelemekten de geri kalmamýþtýr. Onun
altmýþ dört kadar bestesi bugün elimizdedir.

125 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 167.
126 Müellifin Mûsikî Risâlesi üzerinde Ahmet Hakký Türabi çalýþmýþ ve neþretmiþtir. Bkz. Gevrekz-

âde Hâfýz Hasan Efendi ve Mûsikî Risâlesi, Raðbet Yay. Ýstanbul 2005.
127 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 287- 289.
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Mehmet Esad Efendi (Þeyhulislâm) (1685- 1753)

Mehmet Esad Efendi dînî ve din dýþý formlarda deðiþik makam ve usû-
ller de bestelemiþse de bugün bunlardan elimize pek azý geçmiþtir. Meh-
met Esad Efendi XVII. Yüzyýl sonu ile XVIII. Yüzyýl ortalarýna kadar yaþa-
mýþ olan bestekârlarýn kýsa kýsa hayat hikâyelerini, ölümlerine düþülen þiir
halinde tarihleriyle, eserlerinin sayýsýný bildiren bilgileri ortaya koyan ve –
denilebilir ki- mûsikî tarihimizin ilk biyografi kitabýný yazan kiþidir128.

XIX. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

Bu asýr Türkler olarak bizim açýmýzdan ve ayný zamanda Batý için son
derece önem taþýr. Bu yüzyýlda Türklük dünyasý siyasette, askerlik baký-

mýndan, teknik olarak ve ekonomide geçen asra göre daha da kaybetmiþ
durumdadýr. Batý ise her yönüyle ileri gitmiþtir. Bizim yenilgiden yenilgiye
uðramamýz üzerine, bunun Batý tekniðinin üstünlüðünden ileri geldiði ka-
bul edilerek, memleketimizde bu alanda bir þeyler yapýlma yoluna gidil-
miþtir. XVIII. Asrýn sonunda yaþamýþ bir hükümdar olan III. Selim, daha
bu yüzyýldan baþlayarak bir takým yenilikler yapmak yoluna gitmiþ, Topha-

nede Mühendishâney-i Bahriye adý altýnda bir yüksek mektep açtýrmýþ, Nizâm-
ý Cedîd adý altýnda kýyafetine kadar baþka yeni bir ordu kurdurmak yoluna
gitmiþtir. Bu baþlangýçtan sonra 1826’da II. Mahmut zamanýnda Batý kül-
tür ve medeniyetinin bizimkinin yerine konulacaðý bir dönem baþlamýþtýr.
Bu, Batýnýn her yönüyle üstünlük taþýmasý yüzünden oradan akým ve tesir-
ler olmasý kanununun adeta tabii bir neticesi olmuþtur. Bu durum her ge-

çen zamanda bir baþka kültür ve sanatýn bizim toplumumuza girmesiyle
yirminci yüzyýlda da bütün hýzýyla devam etmiþtir. Þimdi XIX. Yüzyýlda bu
tesirleri ve neticelerini önce mimaride, süsleme sanatýnda, çinicilikte olsun
þöyle bir ele alýp, ondan sonra mûsikîdeki durumu anlatabiliriz. Bilhassa
1839’dan sonra bu alanda Ampir, Rokoko, Barok denilen mimari tarzlar
bize girmiþtir129. Burada câmi mîmârimizde Nuriosmaniye’yi örnek göstere-

biliriz. Süsleme sanatýnda, çinicilikte melez bir sanat anlayýþýyla eserleri-
mize yozlaþma hakim olmuþtur. Mûsikîmizde ise Klâsik anlayýþ üzere bes-
te yapanlarýn azalmýþ olmasýna karþýlýk, kolaya kaçan, kaidelerden (kuram-
lardan) uzaklaþmýþ mûsikîcilerin bir romantizm içinde, hatta günümüze
kadar gelen, sadece þarký formu tarzýnda besteler yaptýklarý bilinmektedir.

128 Öztuna, a.g.e., c. I, s. 198- 199.
129 Barok ya da Rokoko denilen Batý mîmari tarzýnýn Türk mîmarisine giriþi ve etkilenimler için

bkz. Doðan Kuban, Türk ve Ýslâm Sanatý Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yay., Ýstanbul
1995, s. 131- 140. Ayrýca bkz. Çoruhlu, a.g.e., s. 106.
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1826’da II. Mahmut Yeniçeriliði kaldýrmýþ, buna baðlý olarak Mehter-
hane’yi de kapatmýþ ve burada Mýzýkay-i Hümayun adý altýnda yalnýzca Batý
müziði üzerinde durulan bir kuruluþa imkân vererek Avrupa’dan Ýtalyan

hocalar getirterek memleketimizde bir baþka mûsikî sanatýna yer verdir-
miþtir. Sultan Abdülmecit ve II. Abdülhamit –her ne kadar bunlarýn, Türk
Müziðini ciddi bir þekilde himâye ettiklerini söyleyenler varsa da130 - Türk
Mûsikîsine hiç yakýnlýk duymamýþ, onun yüzüstü kalmasý ve kendi kaderi-
ne terk edilmesine  sebebiyet vermiþlerdir. Bu yüzden geçen yüzyýlda Batý
mûsikîsi anlayýþý içinde yetiþen müzisyenler, o sanatýn bilgi, teknik, metot

ve espri tarafýnýn asýl kendi millî sanatýmýza alýnmasý gerektiði anlayýþý ile
hareket etmekten uzak, Türk Mûsikîsine düþman olup bu iþi günümüze
kadar getirmiþlerdir. Bu duruma raðmen, Türk Mûsikîsi halkýmýzýn gönlün-
de yaþaya gelmiþ ve sanat sever devlet adamlarýmýzýn, zenginlerimizin ilgi-
si ve korumacýlýðý ile varlýðýný sürdürmeye çalýþmýþ ve bu arada bestekârla-
rýmýz ve yetiþen icracýlarýmýz bir þeyler ortaya koyabilmiþlerdir. Türk Mû-

sikîsinde besteler ortaya çýkaranlarýn burada da Halk Mûsikîmizden eserle-
rinde izlere yer verdikleri Anadolu ve Rumeli aðzýyla eser besteledikleri ve
Tekkelerdeki mûsikî faaliyetlerinin yaný sýra en çok ilâhiler bestelenirken,
âyin de besteleyenler olduðu görülmektedir. Türk mûsikîcilerinin, bu asrýn
sonunda açýlmýþ olan semâi kahvelerinde olsun faaliyetlerini sürdürebilme
imkâný bulduðuna þahit oluyoruz. Bu kahvelere, Anadolu’dan gelen âþýkla-

rýn çalýp söylediklerini dinleyen Klâsik Mûsikiyle uðraþanlarýmýz bu yoldan
eserlerinde Halk Mûsikîmizin tesirinde kalýp onlarýn güzel melodilerini ve
üslûbunu eserlerine aksettirmiþlerdir.

XIX. yüzyýlda Türk Mûsikîsinde adlarý anýlacak bestekârlarý sýralamadan
önce, bu dönemde yetiþmiþ olan diðer Türk aydýnlarýnýn isimlerini sýrala-
mak her halde faydalý olur:

Batý usûlü týb’da Senîzâde Ataullah Efendi,
Edebiyat ve dilde sadrazam Ahmet Vefik Paþa,
Tarihte ve Hukukta Cevdet Paþa,
Romanda Halit Ziya Bey,
Edebiyat ve Gazetecilikte Namýk Kemal Bey, Þinâsi,
Eski tarz klâsik Türk þiirinde Leskofçalý Galip, Yeniþehirli Avni,

Batý tarzý Türk þiirinde Tevfik Fikret, Abdülhakhamit,
Hat sanatýnda Rakým, Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi…
XIX. yüzyýlda kendilerinden bahsedebileceðimiz  önde gelen mûsikîcile-

rimizden bazýlarý þunlardýr:

130 Nihat Ergin, Yýldýz Sarayýnda Müzik, T.C. Kültür Bakanlýðý Yay., Ankara 1999, Önsöz, s. IX.
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Mûsikîde ayný zamanda klâsik anlayýþta yazan bestekârlarýn baþýnda
Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi131 (1778-1846) gelir. Dede Efendi, Mera-
galý ve Itrî’den sonra Türk Mûsikîsinde önde gelen en büyük bestekârýmýz-

dýr. Dînî ve dînî olmayan her formda eser bestelemiþtir. Bir çok talebe ye-
tiþtirmiþtir. Dellalzâde ve Zekâi Dede en deðerli talebeleri arasýnda yer alýr.
Dede Efendi, III. Selim ekolünün en önde gelen bestecilerinden olmuþtur.
Dellâlzâde Ýsmâil Efendi132 (1797- 1869), Dede’nin en gözde talebesi olup,
Klâsik Türk Mûsikîsi açýsýndan asrýn Dede’den sonra en ileri gelen bestekâ-
rýdýr. Zamanýmýza yetmiþin üzerinde eseri gelmiþtir.

Zekâi Dede133 (1825-1897), Dede’nin bu kýymetli talebesi sayesinde,
Dede’nin hafýzasýnda olan mûsikî eserleri bize aktarýlmýþ oldu. Zekâi Dede
de çok talebe yetiþtirmiþtir. XX. Asrýn hemen hemen bütün mûsikîcileri,
bilgin ve bestekârlarý onun talebesi olmuþtur. Sayýsý beþ yüzün üzerinde
olan eserlerinden bize iki yüz altmýþ kadarý gelebilmiþtir.

Tanbûri Ali Efendi, Tanbur virtüözü, sesinin güzelliði, okuyuþ üslûbu

ile iyi bir hânende olup, bestekâr olarak klâsik anlayýþta her formda dînî ve
dînî olmayan tarzda eser yazmýþtýr. Yapmýþ olduðu þarkýlarýnda Hacý Ârif
Bey’in tesirinde kaldýðý görülmektedir.

Tanbûri Büyük Osman Bey, büyük saz eseri bestekârýdýr. Peþrev, saz
semâisi ve þarký olarak kýrkýn üzerinde parçasý elimizdedir.

Hacý Ârif Bey, büyük þarký bestekârýmýz olup, Þevki Bey’in hocasýdýr.

Binden fazla eser bestelemiþ olmasýna raðmen, elimizde iki yüz’ün üstün-
de eseri bulunmaktadýr.

Diðer bestekar adlarýný da sadece isim olarak þöyle sýralayabiliriz: Nu-
man Aða, Þâkir Aða, Ermeni asýllý Asdik Aða, Medeni Aziz Efendi, Hüseyin
Fahrettin Dede, Hacý Fâik Bey, Hâþim Bey, Kaþýyarýk Hüsamettin Bey, Latif
Aða, Mahmut Celâlettin Paþa, Eyyûbi Mehmet Bey, Kazasker Mustafa Ýz-

zet, Nevres Paþa, Rum asýllý Nikolaki, Ermeni asýllý Oskiyam, Tanbûri Kü-
çük Osman Bey, Rifat Bey, Ermeni asýllý Tatyos, Tâhir Aða, Sadýk Aða, Hacý
Sadullah Aða, Abdulbâki Nasýr Dede, Sultan II. Mahmut, Abdürrahim Künhî
Dede, Zeki Mehmet Aða, Çorlu’lu Âþýk, Suyolcuzâde Salih, Sultan Abdüla-
ziz, Neyzen Sâlim Bey, Neyzen Yusuf Paþa, Þevki Bey, Enderûni Ali Bey,
Nuri Þeydâ Bey, Neyzen Aziz Dede…

131 Hayatý ve eserleri için bkz. Öztuna, Dede Efendi, Kültür ve Tuarizm Bakanlýðý Yay., No: 811,
Ýstanbul 1987

132 Hayatý ve eserleri için bkz. Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, c. I, s. 308- 309.
133 Öztuna, Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, c. II, 2. Kýsým, s. 402- 408.
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XX. YÜZYILDA TÜRK MÛSÝKÎSÝ

Bu yüzyýlda geçen yüzyýldan gelen Türk Mûsikîsinin baþlangýçta ortada
kaldýðýný görüyoruz. O, varlýðýný halkýn gönlünde olarak ve kiþilerin alâka-
sýyla sürdürmeye çalýþmýþtýr. Bu duruma son verilmek üzere ilk defa 1914
yýlýnda Ýstanbul’da Türk Mûsikîsi için Dâru’l-Elhân adý altýnda bir müesse-
senin açýldýðýný görüyoruz. Çok geçmeden Dâru’l-Elhân’a Batý müziði Bölü-
mü ilâve edilmiþtir. Bundan sonra ise asýl kuruluþ gayesine aykýrý olarak

Türk Mûsikîsi Bölümü kaldýrýlmýþ ve sadece Batý Müziði Bölümünün deva-
mýna imkân verilmiþtir134.

1924’te Ankara’da Mûsikî Muallim Mektebi açýlmýþtýr. Burada tamamen
Batý Müziði öðrenimi yapýlarak öðretmen yetiþtirme iþi daha sonra bu mü-
essesenin Gazi Eðitim Enstitüsüne aktarýlarak orada açýlan bir müzik bölü-
mü ile sadece Batý Müziði öðretmeni yetiþtirme yolu tutulmuþtur. Beri ta-

raftan 1936’da Ankara Devlet Konservatuarý açýlarak buradan da Türkiye’-
deki Batý Müziði yapan orkestra ve operalara eleman saðlanmaya bakýlmýþ-
týr. Bu Konservatuar daha sonra Ýstanbul ve Ýzmir’de önce þûbeleri halin-
de, þimdilerde ise müstakil olarak iki konservatuarý karþýmýza çýkarmýþ bu-
lunmaktadýr. Bugün de üç konservatuarda yalnýzca Batý Müziði eðitimi ya-
pýlmaktadýr. Buralardan mezun olanlar yine orkestra  ve operalarda ve Batý
Müziðini icra eden korolarda yer almaktadýrlar.

Görüldüðü gibi Türkiye’deki Batý’nýn uzantýsý olan bu müesseseler, dev-
letin bütün imkânlarýný ellerinde tuta gelmiþlerdir.

Türk Mûsikîsinin durumuna gelince, sadece Azerbaycan’da Üzeyir Hacý
bey oðlu ilk Türk Konservatuarýný 1929 yýlýnda kurmuþ ve bu müessese
bugün dünya çapýnda bilinen bir konservatuar olmuþtur.

Bize gelince, 1976 yýlýna kadar Türkiye’de, Türk Milletine raðmen Türk

Mûsikîsine yer verilmemiþ, hatta bu asýl sanat bir ara yasaklanma yoluna
bile gidilmiþ, daha ziyade kendi haline terk edilmiþtir135. Bu sýrada onun
mensuplarýndan bir kýsmý amatör olarak mûsikîyi devam ettirirken, diðer
bir kýsmý ise geçimlerini saðlayabilmek için içkili gazinolarda mûsikî yap-
maya çalýþmýþlardýr. Bu arada Rauf Yekta Bey, Dr. Suphi Ezgi ve H. Sadet-
tin Arel gibi üç büyük mûsikî üstâdý, Türk Musikîsinin baþta ilmini ortaya

koymaya bakmýþlar, milletimize ve gençliðe kitaplarýný kazandýrmýþlardýr.

134 Murat Bardakçý, “Bir Zamanlarýn En Büyük Müzik Kuruluþu Dâru’l-Elhân Nasýl Battý?”,
Hürriyet Pazar Dergisi 6 Þubat 1994.

135 Uður Ýlyas Canbolat, “Ethem Ruhi Üngör ile Mûsikî Ýnkýlâbý konusunda bir Röportaj”, Tarih
ve Düþünce Dergisi, Mart 2002, Sayý: 2002/03, s. 48-55. Cinuçen Tanrýkorur, “Türkiye’de
Türk Müziði Eðitimi, Konservatuarlar ve Korolar”, Dergâh, Kasým 1994, c. V, Sayý: 57, s. 12-
14 ve devamý s. 22.
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Bilhassa H. Sadettin Arel bir müddet bulunduðu Belediye Konservatuarý
Ýlmi Kurul Baþkanlýðý sýrasýnda, bugün Türkiye’de Türk Mûsikîsinin aldýðý
mesafenin tohumlarýný atmýþtýr. Ancak -Türkiye’deki batý Müziði savunucu-

larý- H. Sadettin Arel’in çalýþmalarýna ve Belediye Konservatuarýnda mû-
sikîmiz için gelecek vadeden icraatlarýna sonuna kadar imkân vermediler
ve sonunda onu, bu müesseseden ayrýlmak zorunda býraktýlar.

Bundan sonra H. Sadettin Arel, Türk Mûsikîsinin yaþamasý ve mektebe
kavuþmasý için çevresine topladýðý sayýca çok az idealistle gayret göster-
miþ, mûsikîmizi üniversite gençliðine mal etmeye çalýþmýþ ve sonunda bunda

muvaffak da olmuþtur.
Ýþte bir gün geldi devletin katýnda Türk Mûsikîsi mektebi açýldý. Millî

Eðitim Bakanlýðý’na baðlý olarak açýlan bu mektep, daha sonra Kültür Ba-
kanlýðý’na ve en sonunda da Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlandý ve
bugün de bu üniversitenin çatýsý altýnda faaliyetini sürdürmektedir.

Bu münasebetle de Ýstanbul Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarý örnek

alýnarak Ýzmir ve Gazi Antep’te birer Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarý
daha açýldý.

Bu arada Türk Mûsikîsi korolarý kurulmaya baþlandý.Elbette ki Ankara
ve Ýstanbul radyolarýnda yapýlan çalýþmalarý ve mûsikîmizin belli bir sevi-
yenin altýna düþmesini önleyen faaliyetleri de zikretmek gerekir.

1950’den sonra da Genel Kurmay Harp Dairesi Baþkanlýðý’na baðlý ola-

rak bir Mehter Mûsikîsi Topluluðu kurulmuþtur.
Özetlersek görülür ki:
XX. yüzyýlda millî deðerlerin yaný sýra Türk Mûsikîsi de ihmal edilmiþ,

yok olma noktasýna sürüklenmiþtir. Medeniyet adý altýnda Batý’nýn kültür
unsurlarý bizim unsurlarýmýzýn yerine mal edilmeye bakýlmýþtýr. Burada içi-
mizdeki bazý insanlarýn yabancýlaþma adýna nasýl rol oynadýklarýný tarihler

yarýn açýk olarak yazacaktýr136. Batý burada bir kültür emperyalizmi ile bize
yapacaðýný yapmýþ ve Türk Musikîsi tam altmýþ yýl bir mektebe kavuþama-
mýþtýr137.

XX. yüzyýlda Türk Kültürünün diðer alanlarýnda yetiþmiþ olanlardan bazý
isimleri, mûsikîcilerimizi sýralamadan önce þöylece verebiliriz:

136 Ne yazýk ki, o vakitlerde var olan Türk Mûsikîsi Karþýtlýðý bitmiþ deðil, her fýrsatta varlýðýný
hissettirmektedir. Bkz. “Müziðimiz Parya Muamelesi Görüyor”, Aksiyon Yýl: 2, Sayý: 91, 31
Aðustos- 6 Eylül 1996. “Türk Müziðini sahiplendiði Ýçin Konservatuardan Uzaklaþtýrýlan
Ayangil”; “Müziðe Popüler Tuzak”, Yeni Þafak 4 Ekim 1998, Kültür Sayfasý, s. 12. “Köklü
Mûsikîmize Hayat Hakký Tanýmayan Müzik Piyasasý, Türk Halk Müziðine olduðu Gibi Sanat
Müziðine de Ýki Seçenek Sunuyor; Ya Popülariteye Ayak Uydur Ya da Öl…”

137 Atasoy, a.g. ders notlarý, s. 23.
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Hikâyede Ömer Seyfettin,
Þiirde Mehmet Akif, Yahya Kemal, Faruk Nâfiz, Ahmet Hâþim,
Romanda Refik Halit,

Tarih alanýnda Zeki  Velîdi, Ýbrahim Kafesoðlu,
Hat sanatýnda Hamid ve diðerleri…
Türk Milliyetçiliðinde Ziya Gökalp, Nihal atsýz,
Mûsikî alanýnda tanýnmýþ isimlere gelince:
Tanbûri Cemil Bey, Ýsmâil hakký Bey, Rahmi Bey, Bimen Þen, Suphi Ziya

Özbekkan, Refik Fersan, Þemsettin Ziya bey, Santûri Ethem Efendi, Leylâ

Saz, Enderûni Hâfýz Hüsnü, Hacý Kirami Efendi, Ziya Paþa, Þekerci Hâfýz
Cemil, Hâfýz Osman, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Bey, Ali Rýfat Çaðatay, Faiz
Kapancý, Râkým Elkutlu, Râuf Yekta Bey, Dr. Suphi Ezgi, H. Sadettin Arel,
Bestenigâr Ziya Bey, Seyfettin Osmanoðlu, Abdülkadir Töre, Neyzen Emin
Dede, Bebekli Refik Talat Bey, Musa Süreyya Bey, Ûdî Nevres Bey, Hasan
Ferit Anlar, Fahri Kopuz, Muhlis Sabahattin, Þerif Muhittin Targan, Cevdet

Çaðla, Selahattin Pýnar, Sadettin Kaynak, Zeki Arif Ataergin, Hasan Fehmi
Mutel, Münir Nurettin Selçuk, Yesari Asým Arsoy, Kemal Batanay, Mesut
Cemil Tel, Ýsmail Baha Sürelsan ve diðer akla gelebilecek olanlar138.

SONUÇ

Türklerin Ýslâm’dan önceki günlük yaþantýlarýnda iç içe olduklarý müzik,

onlar için dinî hayatýn önemli bir unsuru, sosyal yaþantýnýn bir gereði,
günlük yaþantýlarýnýn önemli bir bölümünü oluþturuyordu. Gerek idari,
gerekse kiþisel alanda mûsiki Türklerin hayatýnda olmazsa olmaz bir de-
ðere sahipti. Bu uygulama kadýn erkek, genç yaþlý ayýrýmý yapýlmadan
günlük hayatta varlýðýný sürdürüyordu. Yapýlan kazýlarda, eski Türklerin
sanatlarýna, çalgýlarýna ve rakkaselerine ait resimler bu görüþlerimizi te-

yit etmektedir.
Türkler sadece bu sanatýn icrasýný yapmamýþlar ayný zamanda bu sana-

týn ilmini kitap, belge ve dokümanla da ortaya koyarak saðlam temele oturt-
muþlardýr. Eski Yunan ve baþka milletlerde gördükleri müziksel faaliyetleri
göz önüne alarak, kendilerine özgü, millî sanat ve musikî anlayýþlarýna
uygun eserler ortaya koymuþlardýr. Her ne kadar deðiþik kabile ve boylar

olarak ayrý ayrý yaþamýþlarsa da millî sanat ve kültür anlayýþlarý hiç deðiþ-
memiþ, asâletine ve soyuna uygun varlýklarýný sürdürmüþlerdir. Ayrýca gü-

138 XIX. Yüzyýl Türk Mûsikîsi mûsikîþinas ve bestekârlarý hakkýnda daha geniþ bilgi için bkz.
Mustafa Rona, 20. Yüzyýl Türk Mûsikîsi, Türkiye Yayýnevi, Ýstanbul 1970, Ayný yazar, 50 Yýllýk
Türk Mûsikîsi, Türkiye Yay. Ýstanbul 1960.
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nümüze kadar ulaþan ve her biri alanýnda bir harika olan onlarca orijinal
kitap ve yüzlerce mûsikî eseri ortaya koymuþlardýr.

Selçuklular zamanýnda bu sanattan daha geniþ bir ortamda yararlanma

yollarý açýlmýþ, bir takým mûsikî ile tedâvi ve rehabilitasyon merkezleri ku-
rulmuþtur. Bu sanatla uðraþanlara deðer verilmiþ ve yöneticiler tarafýndan
destek saðlanmýþtýr. Ayný anlayýþ Osmanlýlar döneminde çok daha güçlü
olarak sürdürülmüþ, mûsikî ve diðer sanatlarda ve ilimlerde temâyüz etmiþ
bir çok sanatçý ve ilim adamý Anadolu’ya getirilmiþtir. Bu sanat erbâbý kiþi-
lere sanatýný ortaya koyacak ve insanýmýza yararlý olacak kitaplar ve risâle-

ler yazdýrýlmýþ ve bu faaliyetlerde görev alan kiþiler emeðinin karþýlýðýný
bulmuþ ve mûsikî alanýnda bir çok sanatçý ve ilim adamýnýn yetiþmesine
katkýda bulunmuþlardýr.

XIV, XV ve XVI. Yüzyýllar da bir çok müzikolog ve müzisyen yetiþmiþ ve
Türk Mûsikîsinin en gözde eserleri bu dönemlerde ortaya konulmuþtur.
Fakat XVII. Yüzyýlda bir durgunluk hareketinin görülmeye baþlamýþtýr. Bu

yüzden daha önce siyaset, askerlik ve ekonomik yönlerden üstün olan Türk-
lük dünyasýndan Batý’ya akýnlar ve tesirler olurken, bu kere bize o taraftan
kültür ve sanat açýsýndan etkiler olmaya baþlamýþtýr.Yalnýz, mûsikîde Batý’-
nýn tesiri olmamýþtýr. Bunun sebebi de her iki mûsikînin ayrý sistem ve esas-
lara dayanmýþ olmasý ve Türk Mûsikîsi’nin bilhassa melodi açýsýndan þahe-
serlere dayanmasý ve milletimizin bu güzellikteki eserlerle doyup taþmasý,

bir baþka þeye yer verdirmemiþtir. Dahasý var, Türk milletinin zevk anlayýþý
olarak, güzelliði karýþýk þeylerde deðil, sadelikte aradýðý bilinmektedir139.

VIII. yüzyýla kadar çeþitli Türk topluluk ve idareleri altýnda varlýðýný ve
ilerlemesini sürdüren Türk Mûsikîsi, Batý’ya yöneliþin baþladýðý bu yüzyýl-
da varlýðýný aynen korumuþtur. Bu yüzyýlda, bir önceki yüzyýlda baþlayan
durgunluðun, gerilemeye dönüþtüðünü görüyoruz. Bu yüzden daha önce

siyaset, askerlik ve ekonomik yönlerden üstün olan Türklük dünyasýndan
Batý’ya akýnlar ve tesirler olurken, bu kere bize o taraftan kültür ve sanat
açýsýndan etkiler olmaya baþlamýþtýr.Yalnýz, mûsikîde Batý’nýn tesiri olma-
mýþtýr. Bunun sebebi de her iki mûsikînin ayrý sistem ve esaslara dayanmýþ
olmasý ve Türk Mûsikîsi’nin bilhassa melodi açýsýndan þaheserlere dayan-
masý ve milletimizin bu güzellikteki eserlerle doyup taþmasý, bir baþka þeye

yer verdirmemiþtir.
XIX. yüzyýlda Batý ise her yönüyle ileri gitmiþtir. Bizim yenilgiden yenil-

giye uðramamýz üzerine, bu gerilemenin Batý tekniðinin üstünlüðünden

139 Beþir Ayvazoðlu, Güller Kitabý, Ötüken Yay., Ýstanbul 1992, s. 65.
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ileri geldiði kabul edilerek, memleketimizde bu alanda bir þeyler yapýlma
yoluna gidilmiþtir. XVIII. Asrýn sonunda yaþamýþ bir hükümdar olan III.
Selim, daha bu yüzyýldan baþlayarak bir takým yenilikler yapmak yoluna

gitmiþ, Tophanede Mühendishâney-i Bahriye adý altýnda bir yüksek mektep
açtýrmýþ, Nizâm-ý Cedîd adý altýnda kýyafetine kadar baþka yeni bir ordu
kurdurmak yoluna gitmiþtir. Bu baþlangýçtan sonra 1826’da II. Mahmut
zamanýnda Batý kültür ve medeniyetinin bizimkinin yerine konulacaðý bir
dönem baþlamýþtýr. Bu, Batýnýn her yönüyle üstünlük taþýmasý yüzünden
oradan akým ve tesirler olmasý kanununun adeta tabii bir neticesi olmuþ-

tur. Bu durum her geçen zamanda bir baþka kültür ve sanatýn bizim toplu-
mumuza girmesiyle yirminci yüzyýlda da bütün hýzýyla devam etmiþtir.
1826’da II. Mahmut Yeniçeriliði kaldýrmýþ, buna baðlý olarak Mehterhane’-
yi de kapatmýþ ve burada Mýzýka-i Hümayun adý altýnda yalnýzca Batý müzi-
ði üzerinde durulan bir kuruluþa imkân vererek Avrupa’dan Ýtalyan hocalar
getirterek memleketimizde bir baþka mûsikî sanatýna yer verdirmiþtir.

Sultan Abdülmecit ve II. Abdülhamit Türk Mûsikîsine hiç yakýnlýk duy-
mamýþ, onun yüzüstü kalmasý ve kendi kaderine terk edilmesine  sebebi-
yet vermiþlerdir. Bu yüzden geçen yüzyýlda Batý mûsikîsi anlayýþý içinde
yetiþen müzisyenler, o sanatýn bilgi, teknik, metot ve espri tarafýnýn asýl
kendi millî sanatýmýza alýnmasý gerektiði anlayýþý ile hareket etmekten uzak,
Türk Mûsikîsine düþman olup bu iþi günümüze kadar getirmiþlerdir. Aslýn-

da sanat bazýlarýnýn anladýðý gibi deðildir. Sanat, bireyin bir faaliyeti ola-
rak, toplum olaylarýnýn dýþýnda fakat, içinde yaþadýðý toplumdan asla ayrýl-
mayacak kadar gerçek ve somut esaslara baðlý olarak geliþir. Sanatçý, içinde
yaþadýðý toplumun politik, ekonomik ve kültürel geleneklerinin etkilerin-
den kendisini sýyýrarak, bütünüyle doða ve toplum dýþý kalamaz140. Bu ilgi-
sizliðe raðmen, Türk Mûsikîsi halkýmýzýn gönlünde yaþaya gelmiþ ve sanat

sever devlet adamlarýmýzýn, zenginlerimizin ilgisi ve korumacýlýðý ile varlý-
ðýný sürdürmeye çalýþmýþ ve bu arada bestekârlarýmýz ve yetiþen icracýlarý-
mýz bir þeyler ortaya koyabilmiþlerdir. XX. Yüzyýla kadar bu durumda de-
vam eden Türk Mûsikîsi için bir þeyler yapabilme gayreti belirmiþ ve Dâ-
ru’l-Elhân Mûsikî Cemiyeti kurulmuþtur.

XX. yüzyýlda geçen yüzyýldan gelen Türk Mûsikîsinin baþlangýçta ortada

kaldýðýný görüyoruz. O, varlýðýný halkýn gönlünde olarak ve kiþilerin alâka-
sýyla sürdürmeye çalýþmýþtýr. Bu duruma son verilmek üzere ilk defa 191
 yýlýnda Ýstanbul’da Türk Mûsikîsi için Dâru’l-Elhân adý altýnda bir müe

140 Mülayim, a.g.e., s. 163.
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sesenin açýldýðýný görüyoruz. Çok geçmeden Dâru’l-Elhân’a Batý müziði
Bölümü ilâve edilmiþtir. Bundan sonra ise asýl kuruluþ gayesine aykýrý ola-
rak Türk Mûsikîsi Bölümü kaldýrýlmýþ ve sadece Batý Müziði Bölümünün

devamýna imkân verilmiþtir.
Türk Mûsikîsinin bu kaderi maalesef Cumhuriyet döneminde de uzun

bir zaman devam etmiþtir. Daha sonralarý bu alanda gönlümüze su serpe-
cek çalýþmalar ve faaliyetler baþlamýþ oldu. Ne yazýk ki medeniyet adý altýn-
da Batý’nýn kültür unsurlarý bizim unsurlarýmýzýn yerine mal edilmeye çalý-
þýlmýþtýr.

Burada millî deðerlerimizi yabancýlaþtýrma gayreti içinde olanlarýn tarih
boyunca neler yaptýklarý herkes tarafýndan bilinmektedir. Bir sanatkâr þah-
siyetini, bir medeniyet haysiyetini korumak istiyorsa, kendi estetik dehâsý-
na yön veren telâkkileri mukaddes bir emanet gibi korumasýný bilmelidir.
Medeniyetlerin birbirlerinden ayrýlmalarý sanat anlayýþlarýyla olur141. Batý
burada bir kültür emperyalizmi ile bize yapacaðýný yapmýþ ve Türk Musikî-

si tam altmýþ yýl bir mektebe kavuþamamýþtýr. Þükür ki, günümüzde çeþitli
illerimizde Türk Müziði Devlet Konservatuarlarý faaliyetlerini göstermekte
ve bu alanda çok yetenekli gençlerimizi yetiþtirmektedirler. Ancak þu anda
konservatuarlarda görev yapan ve henüz akademik bir unvana sahip olma-
yan öðretim görevlilerinin akýbeti de bilinmemektedir. Temennimiz en kýsa
zamanda buralarda görev yapan arkadaþlarýmýzýn görevlerine uygun unv-

âný alarak sýkýntýlarýnýn giderilmesi ve yönetimlerce onlarýn zevkle çalýþma
ortamlarýnýn oluþturulmasýdýr.

141 S. Ahmed Arvasi; Diyalektiðimiz ve Estetiðimiz, Burak Yay., Ýstanbul  tsz., s. 103.


