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Bu Batılıla!ma sürec"nde, hükümdar olan 
her b"r pad"!ahın müz"k pol"t"kaları do#rul-
tusunda çok sesl" müz"#"n Türk toprakların-
dak" gel"!"m" hız kazanmı! ya da duraksa-
mı!tır. Ancak bütün olarak Cumhur"yet’"n 
"lanına kadark" döneme bakıldı#ında, ge-
rek müz"k e#"t"m" veren kurumlar, gerek 
Osmanlı dönem"nde yet"!m"! e#"tmenler, 
müz"syenler ve Batı müz"#" formlarındak" 
eserler", gerekse opera ve konser tems"l ve 
"cra mekânları ba#lamında genç Türk"ye’ye 
yakla!ık yüzyıllık b"r Batı müz"#" m"rası bı-
rakılmı!tır. 

!lk Adımlar
Osmanlı $mparatorlu#unun Batı müz"#"y-
le ve sahne sanatlarıyla tanı!ması Kanun" 
Sultan Süleyman devr"ne kadar dayanır. 
Bu anlamda vereb"lece#"m"z en erken ör-
nek 1520 yılında org sanatçısı Othman 
Lusc"n"us’un Osmanlı sarayında verd"#" 
konserd"r. Sonrasında "se en b"l"nen olay 
Fransa Kralı I. Franço"s’nın Kanun" Sultan 
Süleyman’a yardımlarından dolayı hed"ye 
olarak gönderd"#" b"r grup müz"syend"r. 16. 
yüzyıl boyunca dü#ün ve sünnet törenle-
r" ves"les"yle bale ve pantom"m tems"ller" 
yapıldıysa da yüzyılın sonuna damgasını 
vuran Batı müz"#" "l"nt"l" olay, %omas 
Dallam "s"ml" b"r $ng"l"z org yapımcısının 
Kral"çe I. El"zabeth’"n emr"yle yaptı#ı orgu 
Topkapı Sarayı’nda kurması ve Sultan III. 
Mehmed’"n huzurunda çalmasıdır. Akt"f  
Batılıla!ma sürec"n"n ba!layaca#ı 19. yüz-
yıla kadar Osmanlı "mparatorlu#unun Batı 
müz"#"yle tanı!ıklı#ı yukarıdak" olaylarla 
benzer b"ç"mlerde, kutlamalar, gönder"len 
hed"yeler ya da Avrupa’ya g"den Osmanlı 
elç"ler"n"n sefaretnameler" vasıtasıyla süre-
gelm"!t"r. Sonrasında III. Sel"m dönem"nde 
N"zam-ı Ced"d "le Avrupa model"ne uygun 

b"r boru-trampet takımının olu!turulma-
sı müz"kte Batılıla!ma anlamında küçük 
çaplı b"r ba!langıç olduysa da, esasen 1826 
yılında II. Mahmud dönem"nde "lan ed"len 
Vaka-" Hayr"ye (Hayırlı Vaka) "le b"rl"kte 
ba!layan çalı!malar, Türk çoksesl" müz"k 
tar"h"n"n dönüm noktası olarak kabul ed"-
leb"l"r.

Müz"kte Batılıla#ma
II. Mahmud dönem"nde Yen"çer" Oca#ı’nın 
kaldırılıp yer"ne Avrupa" b"r ordunun ku-
rulması çalı!maları net"ces"nde, her ne 
kadar Mehter Bandosu b"r müddet yen" 
orduya e!l"k ett"yse de b"r müddet sonra 
Avrupa" ordunun tören yürüyü!üne ayak 
uyduramaz hale geld"#" tesp"t ed"lerek kal-
dırılmı!, yer"ne Muz"ka-yı Hümayun ku-
rulmu!tur. $lk olarak asker" alanda ba!layan 
bu Batı müz"#" alanındak" yapılanma, "ler-
leyen yıllarda s"v"l hayatta da yer"n" almı!, 
Avrupa’dan b"rçok müz"syen gerek e#"t"m 
vermek üzere, gerekse konser vermek ya da 
"lk saray konservatuvarı görev"n" görecek 
Muz"ka-yı Hümayun’u denetlemek üzere 
davet ed"lm"!lerd"r. Kuruldu#unda III. Se-
l"m dönem"nde, N"zam-ı Ced"d vasıtasıyla 
b"r m"ktar Batı müz"#" e#"t"m" alma fırsatı 
bulmu! Vaybel"m Ahmet A#a ve Trampetç" 
Ahmet Usta, Muz"ka’nın ba!ına atandıy-
salar da, onların görev yer" de#"!t"#"nden 
$stanbul’da ya!amını sürdüren Fransız 
Manguel yerler"ne göreve alınmı!, ancak o 
da yeters"z bulunarak asker" bando müz"#" 
alanında Avrupa’da en "ler" ülkelerden b"r" 
kabul ed"len $talya’dan Sardunya Elç"l"#" 
vasıtasıyla yetk"n b"r e#"tmen "stend"#"nde 
ünlü opera bestec"s" Gaetano Don"zett"’n"n 
a#abey", Napoleon Bonaparte’"n asker" ban-
do müz"syen" G"useppe Don"zett" tavs"ye 
ed"lm"!t"r. Muz"ka’nın "lk c"dd" e#"tmen" 
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Osmanlı !mparatorlu$u, her ne 
kadar 19. yüzyıldan çok daha 
önceleri Avrupa müzi$iyle 
çe#itli vesilelerle tanı#ma fırsatı 
bulduysa da, %ilen Tanzimat’ın 
ilanının ardından yüzünü 
Batı’ya dönmü#, bu ba$lamda 
da Batı müzi$i Osmanlı 
topraklarında üretilir, ö$retilir 
ve icra edilir olmu#tur. 

Osmanlı’dan Bugüne, Nes!lden Nes!le  
Bırakılan Batı Müz!"! M!rası1

1Bu makale, yazarı tarafından N"san 2011’de Kütahya II. Ulusal H"sarlı Ahmet Müz"k Sempozyumunda sunulmasının ardından sempozyum k"tapçı-
#ında basılan “Osmanlı’dan Cumhur"yete Batı Müz"#" M"rasımız” ba!lıklı b"ld"r"s"nden türet"lm"!t"r.
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G!useppe Don!zett!’n!n ve ardından y!ne 
b!r "talyan olan Call!sto Guatell!’n!n yöne-
t!m!nde çalı#malarını sürdüren Muz!ka-yı 
Hümayun, kuruldu$u !lk yıllarda "talyan 
ekolünün etk!s!nde b!r Avrupa müz!$! e$!t!-
m! kurumu olduysa da, 19. yüzyılın son çey-
re$!nde, kend!s! "spanyol asıllı olan ancak 
müz!k kar!yer!n! Fransa’da olgunla#tırmı# 
Fernando de Aranda’nın Muz!ka’nın ba#ına 
atanmasıyla Fransız ekolüyle yapılanmı#-
tır. Hatta, Muz!ka’nın ba#ına atanmadan 
önce, Aranda, kurumu te%!# etm!# ve pa-
d!#aha buldu$u eks!kl!kler! raporlamı#tır. 
Muz!ka’nın d!rektörü olduktan sonra da 
Fransa’dan get!rtt!$! Batı müz!$! bando 
aranjmanlarıyla Muz!ka’da yen! b!r pence-
re açmı#tır. Sonrasında da !mparatorlu$un 
çökü#üne de$!n, Batı müz!$! çalı#maları-
nın, Osmanlı’nın Almanya !le yakın pol!-
t!k !l!#k!ler! ve Paul Lange g!b! Almanla-
rın sarayda görevlend!r!lmeler!yle Alman 
ekolü etk!s!nde kaldı$ı d!kkat çek!c!d!r. 
Özell!kle 1913 yılından !t!baren Osman-
lı "mparatorlu$u’nun Almanya’ya yakla#-
masının kültürel etk!ler!nden b!r! olarak 
"stanbul’dak! b!rçok okulda Almanca der-
s!n!n müfredata konulması da göster!leb!l!r. 
Alman müz!syenler!n görevlend!r!lmes!n!n 
yanı sıra, daha öncek! yıllarda "talya’ya mü-
z!k e$!t!m!ne ö$renc! gönder!ld!$! g!b!, k! 
buna Italo Selvell! g!b! müz!syenler örnek 
ver!leb!l!r, b!rçok Osmanlı ö$renc!s! de pa-
d!#ahların burslarıyla Almanya ve Almanca 
konu#ulan ülkelere müz!k e$!t!m!ne gönde-
r!lmeye ba#lanmı#tır. Osmanlı dönem!nde 
devlet bursuyla yurtdı#ında müz!k okuyan 
bu ö$renc!ler, Cumhur!yet yıllarında Türk 
topraklarında gerek e$!t!mc! gerekse kon-
sert!st olarak Türk!ye’n!n Batı müz!$! ha-

yatına katkıda bulunmu#lardır. Osmanlı 
yıllarında müz!kte Batılıla#ma hareket!ne 
b!r bütün olarak baktı$ımızda, bu hareket!n 
sırasıyla "talyan, Fransız ve Alman ekoller! 
etk!s!nde gerçekle#t!$!n! söyleyeb!l!r!z. 

Nes!lden Nes!le, Dünden Bugü-
ne Kurumlar, Müz!syenler...
Mu z ! k a -y ı  Hümay un ,  Osma n l ı 
"mparatorlu$u’nun resm! tek Batı müz!$! 
e$!t!m! kurumu olarak Cumhur!yet yılların-
da önce h!lafete ba$lanmı#, sonrasında da 
Cumhurba#kanlı$ına ba$lanarak R!yaset-! 
Cumhur F!larmon! Orkestrası adıyla faal!-
yet göstererek bugünkü Cumhurba#kan-
lı$ı Senfon! Orkestrası’na dönü#mü#tür. 
Dolayısıyla kurumsal ba$lamda Muz!ka-
yı Hümayun, Osmanlı’dan Cumhur!yet’e 
ta#ınan resm! m!raslardandır. Her ne ka-
dar Paul Lange’n!n Pera’da Almanya’dak! 
konservatuvarları örnek alarak kurdu$u ve 
te#k!latlandırdı$ı özel b!r konservatuvarın 
b!r dönem faal!yet gösterd!$!n! daha öncek! 
yayınlarımızda ar#!v belgeler!yle ortaya koy-
duysak da, bu konservatuvarın Cumhur!yet 
yıllarına ta#ındı$ına da!r el!m!zde b!r belge 
mevcut de$!ld!r. Y!ne de Osmanlı döne-
m!nde faal!yet gösterm!# Avrupa’yı temel 
alan b!r konservatuvarın varlı$ının ve ye-
t!#t!rd!$! ö$renc!ler!n Cumhur!yet yılların-
dak! yapılanmaya örnek te#k!l etm!# olması 
!ht!mal! gözardı ed!lmemel!d!r.

Muz!ka-yı Hümayun, Avrupa’dan get!rt!len 
ve farklı ekoller! tems!l eden d!rektörler!n ve 
ö$retmenler!n ves!les!yle yakla#ık 100 yıllık 
b!r Batı müz!$! e$!t!m! kurumu olmu#tur. 
Avrupa’dan müz!k e$!t!mc!ler!n!n ve #e&e-
r!n get!rt!ld!$! g!b! y!ne Osmanlı devlet!n!n 
bursuyla Avrupa’ya Türkler Batı müz!$! e$!-
t!m! almaya gönder!lm!#ler, dönü#ler!nde de 
k!m!s! Muz!ka’da görevlend!r!lm!#, k!m!s! 
!se özel dersler vererek, besteler yaparak Batı 
müz!$!n!n Türk topraklarında gel!#!m!ne 
katkıda bulunmu#lardır. Bu Osmanlı müz!s-
yenler!ne örnek olarak II. Abdülham!d’!n 
deste$!yle Par!s Konservatuvarı’ndak! e$!t!-
m!n! 1888 yılında b!r!nc!l!kle tamamlayarak 
yurda dönen ve hem Guatell!’n!n hem de 
sonrasında Aranda’nın #e&!$!ndek! Muz!ka-
yı Hümayun’da ba#kemancı olarak görev 
yapan,  "st!klal mar#ımızın bestec!s! Osman 
Zek! Üngör’ün keman ö$retmenl!$!n! de 
yapmı#, Wondra Bey örnek göster!leb!l!r. 
Zek! Üngör !se Wondra Bey’!n ardından 
Cumhurba#kanlı$ı Senfon! Orkestrası’nın 

uzun yıllar ba#kemancılı$ını yapmı#tır. 
Muz!ka-yı Hümayun’a 1891 yılında g!ren 
Osman Zek! Üngör, yetene$!yle pad!#ah II. 
Abdülham!d’!n d!kkat!n! çekm!#, Osmanlı 
dönem!nde ve sonrasında Cumhur!yet yıl-
larında Muz!ka’da görev yapmı#tır. Ayrıca 
Cumhur!yet dönem!nde Mus!k! Muall!m 
Mekteb!’n!n kurulu#unda öneml! rol oyna-
mı#, 1924–1934 yılları arasında kurumun 
müdürlü$ünü yapmı#tır.

B!r d!$er örnekse y!ne Pad!#ah II. 
Abdülham!d’!n bursuyla V!yana Müz!k 
Akadem!s!’nde p!yano e$!t!m! alan, Ce-
mal Re#!d Rey’!n anılarında b!ld!rd!$! üzere 
ve ben!m de daha öncek! yayınlarımla ve 
ara#tırmalarımla L!szt ekolünden geld!$!n! 
ortaya koydu$um ancak Cemal Re#!d’!n  
L!szt’!n b!reb!r ö$renc!s! oldu$u b!ld!r!s!n! 
kısmen bel!rleyeb!ld!$!m Devlet Efend!’d!r. 
Rey, “Orkestra” derg!s!ne yazdı$ı makale-
s!nde anılarından bahsederken Devlet 
Efend!’y! L!szt’le onun ö$renc!s! oldu$u 
#ekl!nde !l!#k!lend!rmekte, ayrıca Aranda 
Pa#a’nın ardından b!r dönem Muz!ka-yı 
Hümayun’un #e&!$!n! yaptı$ını da b!ld!r-
mekted!r. Devlet Efend!, Cemal Re#!d 
Rey’!n annes!ne p!yano dersler! verm!#, Rey 
a!les!n!n ev!n! sıklıkla z!yaret eden Aran-
da Pa#a g!b! müz!syenlerden b!r! olmu#, 
dolayısıyla da Cemal Re#!d Rey’!n müz!k 
ya#amında kar#ıla#tı$ı !lk ö$retmenlerden 
b!r! olmu#tur.

Cumhur!yet yıllarına daha da yakın tar!h-
lere gelecek olursak, müz!k e$!t!mler!n! Pa-
d!#ah V. Mehmed Re#ad’ın bursuyla V!yana 
Müz!k Akadem!s!’nde tamamlayan Seza! ve 

G!useppe Don!zett!

"Muzika-yı Hümayun, 
Osmanlı "mparatorlu#u’nun 
resmi tek Batı müzi#i e#itimi 
kurumu olarak Cumhuriyet 

yıllarında önce hilafete 
ba#lanmı$, sonrasında 

da Cumhurba$kanlı#ına 
ba#lanarak Riyaset-i Cumhur 

Filarmoni Orkestrası adıyla 
faaliyet göstererek bugünkü 
Cumhurba$kanlı#ı Senfoni 

Orkestrası’na dönü$mü$tür."
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Seyfedd!n Asal karde"lere d!kkat çekmek 
gerek!r. 1914 c!varında g!tt!kler! V!yana’dan 
1924 yılında yurda dönen her !k! karde" de 
hem Darülelhan’da, hatta #stanbul Beled!ye 
Konservatuvarı’na dönü"tü$ü yıllarda dâh!l 
olmak üzere, hem de Galatasaray L!ses!nde 
ö$retmenl!k yapmı"lardır. Hatta, konserva-
tuvarın ö$renc! orkestrasını Seyfedd!n Asal 
kurmu" ve yönetm!"t!r. #stanbul Beled!ye 
Konservatuvarı ö$renc!ler!nden Ermukan 
Saydam anılarında konservatuvarda ke-
man ö$retmenler! Seyfedd!n Asal’dan ve 
v!yolonsel ö$retmenler! Seza! Asal’dan da 
bahsetmekted!r. 1925 yılında, Cumhur!yet 
dönem!n!n “çok sesl! müz!$! gel!"t!rmeye 
kend! topraklarımızdan ba"lamalıyız” 
dü"ünces!n!n sonucu olarak, Osmanlı 
dönem!nde pad!"ah bursuyla Avrupa’da 
müz!k e$!t!m! görmü" Seyfedd!n ve Seza! 
karde"ler, devlet tarafından Ege bölges!ne 
gönder!lm!"ler ve !lk folklor derlemes! çalı"-
masıyla görevlend!r!lm!"lerd!r. 1926 yılın-
da çalı"maları sonucu, yetm!" altı türküden 
olu"an “Yurdumuzun Na$meler!” !s!ml! esk! 
Türkçe b!r k!tap yayınlamı"lardır. Seyfed-
d!n ve Seza! karde"ler, ayrıca, Cemal Re"!d 
Rey’le b!rl!kte kurdukları Türk Tr!o’suyla 
Osmanlı dönem!nde sayısız konsere ev 
sah!pl!$! yapmı" Un!on França!se’de kon-
serler verm!"lerd!r. Cemal Re"!d Rey, Türk 
Tr!o’sundan “Konservatuar Hatıralarım” 
ba"lıklı makales!nde bahseder:

(…) Un!on França!se konserler! sırasında, 
Seyfedd!n ve Seza! Asal !le b!rl!kte kurdu-
$umuz tr!o’ya Türk Tr!o’su adını koyduk. Bu 

tr!o !le çok sayıda konserler verd!k. Empre-
zaryolu$umuzu Ard!t! yapardı. Ard!t! çok 
öneml! b!r "ahıstı. #stanbul’a çok me"hur 
art!stler get!r!rd! (…).

Cumhur!yet’!n !lanının ardından #stan-
bul Beled!ye Konservatuvarı adını almı", 
1986’da !se #stanbul Ün!vers!tes!ne ba$-
lanarak Devlet Konservatuvarı olmu" 
Darülelhan’da görev yapan, kurucuları ara-
sında yer alan Osmanlı dönem!nde yet!"m!" 
müz!syenler! örneklemeye devam etmeden 
önce kısaca Darülelhan’ın ve onun öncüsü, 
!lk konservatuvarlardan Darülbeday!’n!n 
tar!hçes!nden bahsetmek yer!nde olur. Da-
rülbeday!, #stanbul %ehrem!n! (Beled!ye 
ba"kanı), Operatör Cem!l Topuzlu’nun tek-
l!f! ve 28 Haz!ran 1914’te Par!s’tek! Odeon 
T!yatrosunun Müdürü Mösyö Antuvan’ın 
#stanbul’a get!r!l!"!yle kurulmu", 27 Ek!m 
1914’te açılmı"tır. Bu konservatuvarın Batı 
müz!$! hocaları arasında Paul Lange, Ita-
lo Selvell! ve Enr!co Henr! Furlan! vardır. 
Müz!k ve t!yatro alanlarında e$!t!m vermes! 
planlanan Darülbeday!’n!n müz!k bölümü 
madd! yeters!zl!kler sebeb!yle 1916 yılında 
kapatılmı"tır ancak t!yatro kısmı Cumhur!-
yet yıllarına %eh!r T!yatroları olarak !nt!kal 
etm!"t!r. Burada adı geçen Alman Paul Lan-
ge ve Fransız Enr!co Henr! Furlan!, Osmanlı 
dönem!nde Muz!ka-yı Hümayun ve Darül-
beday! !ç!n, hatta Furlan!, Cumhur!yet’!n 
!lanının ardından genç Türk!ye !ç!n Batı 
müz!$! çalı"malarında bulunmu"tur. Öyle 
k!, Furlan!’n!n Mustafa Kemal Atatürk’e 
!thaf ett!$! b!r “M!ll! Ün”ü vardır.

Darülbeday!’n!n (%eh!r T!yatroları) 1. Dün-
ya Sava"ı’nın da patlak vermes!yle bel!rs!z 
b!r süre !ç!n kapatılması ve e$!t!m vereme-
mes! net!ces!nde, sava" sürerken yen! b!r 
müz!k okulunun kurulması çalı"malarına 
ba"lanmı", 1917 yılında daha çok Türk 
müz!$!ne a$ırlık verecek Darülelhan kurul-
mu"tur. Cumhur!yet’!n !lanının ardından 
#stanbul Val!s! Haydar Bey’!n !lg!s! !le Da-
rülelhan, Musa Süreyya Bey’!n yönet!m!nde 
Beled!ye’ye ba$lanarak yen!den yapılanmı" 
ve yönetmel!$! de$!"t!r!lerek Batı Müz!$! 
Bölümü eklenm!" ve Batı türü b!r Konserva-
tuvar olarak örgütlenerek “#stanbul Konser-
vatuvarı” adını almı"tır. 1927 yılı !t!bar!yle 
!se teor!k ve uygulamalı olarak Batı müz!$! 
e$!t!m! veren b!r kurum olmu"tur. 

Cemal Re"!d Rey, Darülelhan’a Batı mü-
z!$! bölümünün eklenmes! ve kend!s!n!n 
p!yano ve kompoz!syon hocası olarak davet 
ed!l!"!nden ve dönem!n ö$retmenler!nden, 
“Orkestra” derg!s!ne yazdı$ı “Konservatu-
var Hatıralarım” ba"lıklı makales!nde bah-
setmekted!r:

1923’te Par!s’te talebel!k devres!n! henüz 
b!t!rm!"t!m, b!r telgraf aldım. Bu telgraf 
hayatımın b!r dönüm noktası oldu. Me"-
hur romancımız Hal!t Z!ya U"aklıg!l, bu 
telgrafında "öyle d!yordu: “Darülelhan 
heyet!ne Garp mus!k!s! !lave ed!ld!, s!ze 
p!yano ve kompoz!syon hocalı$ı ver!ld!, 
b!r an evvel #stanbul’a gel!n!z” (…) Geld!-
$!mde Darülelhan saz heyet! olarak Letafet 
apartmanından çıkıp %ehzadeba"ı’nda b!r 

Ferhunde Erk!n Cemal Re"!d Rey
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soka!ın "ç"nde büyücek ah#ap b"r kona-
!a yerle#m"#t". (…) Garp kısmına gel"nce; 
müessesen"n ba#ında Musa Süreyya vardı. 
(…) P"yano hocası Macar Geza von Heg-
ye" , p"yano ve armon" hocası Edgar Ma-
nas Efend" (…)B"r buçuk, "k" sene sonra 
Asal karde#ler V"yana’dan geld"ler: Seza" 
ve Seyfedd"n. Seyfedd"n keman, Seza" de 
v"yolonsel hocalı!ına atandı. 

Cemal Re#"d Rey y"ne aynı derg"de anılarını 
aktardı!ı “Anılarım ve b"r mesele” ba#lıklı 
makales"nde Osmanlı dönem"nden kend"-
s"n"n ders aldı!ı ve Darülelhan’ın hocala-
rından #u #ek"lde söz etmekted"r: 

(…) Rahmetl" peder"mden ve bazı yakın-
larımdan duydu!uma göre, #ehr"m"ze, 
$talya’dan, Almanya’dan, Avusturya’dan 
Fransa’dan opera tems"ller" vermeye gel"r-
lerm"#. Bu tems"ller" muntazam olarak tak"p 
eden kültürlü, güzel b"r pübl"k de varmı#. Bu-
nun dı#ında, memlekette bazı öneml" müz"k 
hocaları vardı. Bunları b"zzat hatırlıyorum. 
Faraza, 1911–1912 seneler"nde, demek k" o 
zaman 7–8 ya#ında "d"m, bu hocalardan ders 
almı#tım. Mesela Selvell"  adında b"r $talyan 
vardı, sonra Edgar Manas vardı. Bu hocala-
rın memlekette Batı müz"!"n"n yerle#mes" 
konusunda çok h"zmetler" olmu#tu. Ben 
"lk müz"k dersler"m" bu hocalardan aldım. 
Ondan sonra Par"s’e g"tt"m.

Anla#ıldı!ı üzere, Devlet Efend", Aranda 
Pa#a g"b" "s"mler"n yanı sıra Selvell", Hegye" 
ve Manas’ın da Cumhur"yet dönem" müz"k 
devr"m"n"n tems"lc"ler"nden Cemal Re#"d 

Rey’"n müz"k hayatının #ek"llenmes"nde 
yerler" olmu#tur. Ayrıca bu makales"nde 
Darülelhan hocalarını anlatırken yukarıda 
saydıklarını da do!rulayarak: “Esk"den ber" 
memleket"m"zde hocalık yapan Selvell"ler, 
Hegye"ler, Manas’lar ve bunların arasında 
b"r de ben” #ekl"nde eklemede bulunmu#tur.

Cemal Re#"d Rey’"n burada ele aldı!ımız 
anılarında sıklıkla kar#ımıza çıkan p"yan"st 
Hegye", Cumhur"yet dönem"ne damgasını 
vurmu# b"rçok Türk müz"syen"n" yet"#t"r-
m"#t"r (bunların arasında Türk Be#ler"’nden 
Ulv" Cemal Erk"n’"n e#", de!erl" p"yan"s-
t"m"z Ferhunde Erk"n de vardır). Franz 
L"szt’"n 1847 yazında $stanbul’a konser 
vermeye gelmes"n"n ardından, Macar 
müz"syenler"n d"kkatler"n" $stanbul’dak" 
çok sesl" müz"k hayatı celbetm"#, L"szt’"n 
ö!renc"s", yukarıda Rey’"n Darülelhan ö!-
retmenler" arasında saydı!ı Géza de Hegye" 
gençl"k yıllarında II. Abdülham"d’"n hu-
zurunda konser vermek amacıyla geld"!" 
$stanbul’da kalarak tüm hayatını geç"rm"# 
ve Batı müz"!"n"n gel"#"m"ne büyük katkıda 
bulunmu#tur. Saray erkânının ö!retmen-
l"!"n" yapmanın yanı sıra Hegye", "k"nc" 
Me#rut"yet’"n "lanının ardından Muz"ka-
yı Hümayun’da p"yano dersler"n" verm"#, 
Cumhur"yet’"n "lanının ardından da Türk 
Oca!ı ve Darülelhan’ın p"yano ö!retme-
n" olmu#tur. Ayrıca $stanbul’da ya#adı!ı 
yıllarda besteled"!" P"yano Konçertosuy-
la Fransız Hükümet" tarafından O%"c"er 
de l’Academ"e ödülüyle b"rl"kte Cheval"-
er (&övalye) ünvanı almı#tır.  Yet"#t"rd"!" 

ö!renc"s" Ferhunde Erk"n, 36 yıl boyunca 
Cumhur"yet kurumlarından Mus"k" Mual-
l"m Mekteb"’nde p"yano ö!retmenl"!" yap-
mı#, günümüz sanatçılarımızdan Fazıl Say, 
Muh"dd"n Dürrüo!lu Dem"r"z, Emre El"var 
g"b" "s"mler" yet"#t"ren Kamuran Gündem"r, 
Hüsey"n Sermet g"b" "s"mler"n ö!retmen" 
olmu#tur. 

Hegye" g"b" Macar olan ve hem Osmanlı 
hem Cumhur"yet dönem"nde görev yapmı# 
b"r ba#ka de!erl" müz"syenden, Alessandro 
Voltan, ya da d"!er adıyla Macar Tevf"k’ten 
de söz etmek gerek"r. Macar Tevf"k’"n her ne 
kadar Cumhur"yet dönem"n"n herhang" b"r 
resm" kurumunda görev alıp almadı!ı b"l"n-
mese de, Türk Be#ler"’nden Ahmed Adnan 
Saygun’un ve onun "lk hocası $sma"l Zühtü 
Bey’"n ö!retmenl"!"n" yaptı!ını yayınladı-
!ım ara#tırmalarım ortaya koymaktadır. 
L"szt ekolünden gelen Tevf"k Bey, kısa b"r 
süre $stanbul’da sarayda ve Muz"ka’da çalı#-
malarda bulunmu#, ancak hayatının büyük 
b"r kısmını $zm"r’de geç"rm"#t"r. Ahmed 
Adnan Saygun, 1922 yılında Macar Tevf"k 
Bey’"n ö!renc"s" olmu#tur. Bu çalı#maların 
önem"nden Gaz"m"hal “$zm"r’"n Mus"k" 
$st"kbal"” ba#lıklı makales"nde bahsederken, 
Tevf"k Bey’"n Saygun’un müz"kal"tes" üze-
r"ndek" etk"ler"n"n, özell"kle de "k" p"yano 
çalı#malarının sonuçlarının Saygun’un sen-
fon"k müz"!e yönelmes"ndek" etk"ler"n"n 
üzer"nde durur. Dolayısıyla Cemal Re#"d 
Rey g"b" Cumhur"yet dönem"n"n tems"l-
c"ler"nden Adnan Saygun’un da müz"k ya-
#amında Osmanlı dönem"nde görev yap-
mı# müz"syenler"n önem" görülmekted"r. 
Bugün, Adnan Saygun’un ö!renc"ler"nden 
de!erl" p"yan"st"m"z Güls"n Onay ülkem"z" 
ulusal ve uluslararası arenada ba#arıyla tem-
s"l eden devlet sanatçımızdır.

Hem Osmanlı’ya hem de yet"#t"rd"!" ö!ren-
c"lerle Cumhur"yet dönem"ne h"zmet etm"# 
b"r d"!er Macar müz"syen, keman sanatçısı 
Karl Berger’d"r. Karl Berger gerek Osmanlı 
Sarayı üyeler"ne, k" bunların arasından en 
d"kkat çeken" Hal"fe Abdülmec"d’d"r, hatta 
Hal"fe Abdülmec"d’"n hocası Berger’e "thaf 
ett"!" b"r de bestes" vardır; gerekse Cum-
hur"yet yıllarının tems"lc"s" dünya çapında 
müz"syenler"m"zden Ayla Erduran, Necdet 
Remz" Atak g"b" "s"mler" yet"#t"rm"#, Fer-
hunde Erk"n’"n "se "lk müz"k ö!retmen" 
olmu#tur. Ayrıca Cemal Re#"d Rey’"n b"l-
d"rd"!" üzere Darülelhan’ın yaylı çalgılar 
orkestrasına dı#arıdan ö!renc" yet"#t"rm"#t"r.

Ahned Adnan Saygun
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Görüyoruz k!, Osmanlı "mparatorlu#u’ndan 
Cumhur!yet’e geçerken müz!k kurumları 
kadrolarında devamlılık mevcuttur. Bu ba#-
lamda d!kkate alınması gereken, Muz!ka-yı 
Hümayun ‘den R!yaset-! Cumhur F!larmon! 
Orkestrasına geç!$, ya da Darülelhan’dan "s-
tanbul Konservatuvarı’na geç!$t!r.

Örnekleyerek ele aldı#ımız müz!syenler!n 
b!r ço#unun ve bunlardan ba$ka daha on-
larcasının Batı müz!#! formlarında eserler 
ürett!kler!n! ar$!vlerde ve nad!r eserler kü-
tüphaneler!nde tesp!t ett!m, k!tabımda ve 
makaleler!mde kısmen yayınladım, yayınla-
maya devam ed!yorum. Bu eserler!n b!r kıs-
mı Türk topraklarında muhafaza ed!l!rken 
büyük b!r kısmı da Avrupa kütüphaneler!ne 
!nt!kal etm!$t!r. Ayrıca, sava$ yıllarında ve 
çıkan yangınlarda büyük b!r kısmının tah-
r!p oldu#u da göz önüne alınmalıdır. Y!ne 
de ula$ab!ld!kler!m, oldukça gen!$ b!r Batı 
müz!#! nota ar$!v!n!n Cumhur!yet yıllarına 
m!ras bırakıldı#ını !spat etmekted!rler. N!-
tek!m Cumhur!yet yıllarında Gaz!m!hal ve 
Seveng!l’!n çalı$malarının ardından, yıllar 
sonra, Osmanlı dönem! Batı müz!#! konu-
sunda yayın yapan ve o döneme a!t b!rçok 
eser! !lk kez ortaya çıkardı#ı ve seslend!rd!#! 
bugün gen!$ çevrelerce maalesef unutulmu$ 
de#erl! p!yan!st!m!z merhum Vedat Kosal, 
“Osmanlı "mparatorlu#unda Klas!k Batı 
Müz!#!” ba$lıklı k!tabının önsözünde “Mer-
hum hocam Cemal Re$!d Rey v!yolon!st 
Ayla Erduran’la beraber verd!#! b!r konserde 
hanedan efradından ve Muz!ka-yı Hümayun 
kumandanlarından muhtel!f eserler çalmı$-
tı” der. Demek k! Osmanlı’dan m!ras kalan 
bu eserler, Cumhur!yet dönem!n!n öneml! 
v!rtüözler!nce seslend!r!lmeye devam ett!r!l-
m!$t!r. Ara$tırmalarının yanı sıra bugün bu 
alandak! !craları da anılmayarak unutulmaya 
yüz tuttuysa da Rey, Erduran g!b! !s!mler!n 
ardından hocasının yolundan Vedat Kosal ve 
Erg!can Saydam g!b! de#erl! p!yan!stler!m!-
z!n de Osmanlı’dan devred!len m!rası gerek 
yurt!ç!nde gerekse yurtdı$ında seslend!rmeye 
ve kaydetmeye devam ett!kler!n! bu makale 
ves!les!yle hatırlatmayı borç b!l!r!m.

Batı müz!#! e#!t!m! ba#lamında !se, Os-
manlı dönem!nde yayınlanan ve kullanılan,  
Cumhur!yet’e de !nt!kal eden eserlerden 
!se, bugün dah! solfej e#!t!m!nde kullanılan 
Bona metodunu yukarıda çalı$malarından 
bahsett!#!m "talyan asıllı Italo Selvell! Türk 
topraklarına get!rm!$t!r. Ayrıca Mahmud 
Ragıp Gaz!m!hal, “Türk Asker! Muz!kaları 
Tar!h!” k!tabında, Abdülaz!z dönem!nde, 

1875 yılında, Hüsey!n Remz! adında b!r 
“hayır sah!b!”n!n, “Usul-ü Nota” ba$lı#ıyla 
b!r solfej k!tabı yayımladı#ından bahseder. 
Bu k!tap, dönem!n Par!s konservatuvarı 
ö#retmenler!nden Alex!s de Garaudé’n!n 
“Pr!nc!pes élémenta!res de mus!que” adlı 
müz!k teor!s! k!tabının Türkçe çev!r!s!d!r. 
K!tabı, nota b!lg!s! ve müz!k ter!mler! ba#-
lamında !nceleyen Gaz!m!hal, “Görülüyor 
k! hala kullanmakta bulundu#umuz meslek 
ter!mler!n!n bell! ba$lıları en esk! tercümele-
r!n devamından !barett!r” tesp!t!nde bulun-
makta, Cumhur!yet’ten sonra, hatta bugüne 
çok daha yakın b!r tar!hte, bundan yakla$ık 
50 yıl önces!nde Abdülaz!z dönem!nde kul-
lanılan b!r müz!k teor!s! k!tabının gündem-
de oldu#unu b!ld!rmekte,  ancak Hüsey!n 
Remz!’n!n önayaklı#ının sonradan aynı hızla 
sürdürülmed!#!nden yakınmaktadır. Hatta 
ya$adı#ı günler! de#erlend!r!rken: “Mu-
z!kacılı#ın tekn!#! beynelm!lel metotlara 
dayandı#ı !ç!n, ecneb! d!l ö#renme merakı 
ba$langıçtan te$v!k ve takv!ye ed!lm!$ olsaydı, 
h!ç olmazsa elyazmalarından müte$ekk!l zen-
g!n b!r meslek kütüphanem!z $!md!den elde 
bulunurdu” de#erlend!rmes!n! yapmaktadır. 
Dolayısıyla anla$ılan Cumhur!yet dönem! ve 
sonrasındak! yıllarda, uzun b!r süre müz!k 
teor!s! e#!t!m!nde Osmanlı’dan !nt!kal eden 
eserler kullanılmı$tır. 

Osmanlı’dan Cumhur!yet’e  
Tems!l Mekânları
Batı müz!#!n!n Osmanlı topraklarında be-
n!msenmes! ve yaygınla$masıyla 19. yüzyıl 
boyunca ve sonrasında Cumhur!yet’!n !lk 
yıllarına h!zmet eden b!r kısım konser salonu 
varlı#ını sürdürmü$tür. Aslında, Osmanlı 
dönem!ndek! salonlara "stanbul bazında ba-
kacak olursak sayıca ve konum anlamında 
halkın katılımına yetecek m!ktarda ve her 
kes!m!n gerek bütçe gerek ula$ım ba#la-
mında ula$ab!lece#! $ek!lde konumlanmı$ 
bu yapıların büyükçe b!r kısmının Osmanlı 
dönem!nde çe$!tl! sebeplerle ya da sava$ yıl-
larındak! zor ko$ullarda zarar gördü#ünü 
tahm!n edeb!l!r!z. Bunlardan saraya ba#lı 
mekânlar olarak Osmanlı dönem!nde sayı-
sız uluslararası konsere ve opera tems!l!ne 
ev sah!pl!#! yapmı$, dünya çapında !s!mler! 
a#ırlamı$ Dolmabahçe Saray T!yatrosu ve 
Yıldız Saray T!yatrosu sayılab!l!r. Bu !k! 
saray t!yatrosundan 1877 yangınında !ç! 
zarar görmü$ b!r b!ç!mde atıl muhafaza 
ed!len Dolmabahçe Saray T!yatrosu, 1937 
yılında "stanbul’a büyük b!r stadyum yap-

ma dü$ünces!yle Ayaspa$a-Dolmabahçe yol 
yapım çalı$maları sırasında yıkılmı$, "k!nc! 
Dünya Sava$ı’nın ardından yer!ne bugünkü 
"nönü Stadı !n$a ed!lm!$t!r. 1889 yılında açı-
lan Yıldız Saray T!yatrosu !se bugüne kadar 
varlı#ını koruyab!lm!$ ve son yıllardak! res-
torasyon çalı$malarıyla müze olarak z!yarete 
açılmı$tır.

Saraydan ba#ımsız konser salonlarından 
Cumhur!yet dönem! sanatçılarına da h!zmet 
etm!$ ve konserler!ne ev sah!pl!#! yapmı$ me-
kanlara örnek olarak vereb!lece#!m!z Un!on 
França!se ve Teuton!a, Osmanlı yıllarında 
da yo#un olarak kullanılmı$tır. Yukarıda-
k! satırlarda da bahsett!#!m!z g!b! Un!on 
França!se’de Türk Tr!o’su konserler!n!n yanı 
sıra Ferhunde Remz! (Erk!n), Necdet Rem-
z! Atak karde$ler!n, Karl Berger ve Geza de 
Hegye!’n!n konserler! d!kkat çekmekted!r. 
Teuton!a !se bugün Alman L!ses! b!nasının 
!ç!nded!r ve halen konser salonu olarak kul-
lanılmaktadır. Osmanlı’nın öneml! konser ve 
tems!l mekânlarından Tepeba$ı T!yatrosu da 
Darülbeday! ve sonrasında %eh!r T!yatroları-
na ev sah!pl!#! yapmı$, Cumhur!yet’e !nt!kal 
etm!$ ancak 1970 ve 1971’de pe$pe$e yan-
gınlar net!ces!nde tamamen yokolmu$tur. 

Sonsöz
Osmanlı "mparatorlu#u, sürekl!l!#!n! amaç-
layan b!r Batılıla$ma hareket!ne g!r!$m!$ ve 
çökü$ yıllarında dah! bu tutumunu sürdür-
mü$tür. Genç Cumhur!yet Türk!yes!’nde çok 
sesl! müz!k pol!t!kalarını uygulayacak gerek 
ö#retmen gerekse !cracı, bestec! vs. ba#lamın-
da alt yapıya Osmanlı dönem!nde yapılan ça-
lı$malar ve o dönemde görev yapıp Cumhur!-
yet yıllarında da ya$amını Türk topraklarında 
sürdüren müz!syenler destek olmu$lardır. Bu 
anlamda, makalemde daha önce yayınladı-
#ım ara$tırmalarım do#rultusunda tesp!t 
edeb!ld!#!m !s!m ve kurumlardan ve onların 
çalı$malarından kes!tler! ele aldım; somut ör-
neklemelerle Türk topraklarında Batı müz!#!-
n!n gel!$!m!n!n Osmanlı yıllarına dayandı#ını 
ortaya koydum. Ancak; hem Osmanlı’da hem 
Cumhur!yet dönem!nde görev yapmı$ e#!t!m 
kurumları, müz!syenler!n !s!mler! ve konser 
salonları !le Cumhur!yete m!ras bırakılan tüm 
Batı müz!#! !l!nt!l! çalı$malar sadece bu yazıda 
sunulanlarla sınırlı de#!ld!r. Bu örneklerden 
yola çıkarak, Osmanlı’dan Cumhur!yet’e bı-
rakılan Batı müz!#! m!rasına da!r bütün b!r 
tar!hsel sürec! ayrıntılarıyla ele almanın gen!$ 
b!r  ara$tırma projes! olması gere#!n!n altını 
ç!zmek !ster!m. 


