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Bismillahirrahmânirrahîm
Yüce yaratıcı evreni eşsiz bir düzen ve güzellik içinde yaratmıştır. Her şey varlığını bu düzenli
ve ahenkli işleyişe borçludur. Akıl ve irade sahibi insandan da bu mükemmel işleyişin bir parçası olması
ve ölçülü davranması istenir. (Rahman)
Sanatlar belki de “ilahî nefes”le canlanan insanın bu kozmik ahenge katılma çabasıdır. Kaba bir
taş parçası, bir mimarın elinde bütün incelik ve zarafetiyle arz-ı endam eden bir güzelliğe bürünür.
Harfler ve kelimeler bir hattatın elinde saf saf dizilir ve görsel bir şölene dönüşür. Ya da bir şâirin
dilinde önce kulağa ve sonra insan ruhuna nüfuz eden güçlü bir tesir oluşturur. Hâsılı duygu ve
düşünceler, sanatlar sayesinde ete kemiğe bürünür ve eşsiz yaratılışın bir parçası olurlar.
Ve tabiki mûsikî… O da sesin ve sözün sanatçının elinde, dilinde veya nefesinde ölçü ve ahenk
bulmasıdır. Her ne kadar uzun tarihi geçmişimizde menfi bir yaklaşımdan söz edilse de mûsikî, İslâm
medeniyetinin kendi mührünü vurduğu sanat dallarından biri olmuştur… Mabedimizin kubbesinde
akseden Kur’ân tilâvetinde, tevhidi semalarda dalgalandıran ezanlarımızda, ilahi aşkın ve peygamber
sevgisinin terennüm edildiği ilâhilerimizde duyduğumuz manevi zevki büyük ölçüde musikiye
borçluyuz. Mûsikînin böyle güzel amaçlara hizmet etmesi ile dini duygularımız da renk ve hayat
bulmuş, manevi haller ehli aşkın meşkleriyle kemale doğru kanat açmıştır.
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bu duygu ve heyecanla düzenlediğimiz
sempozyumlardan birini daha okuyucu ile buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Elinizdeki kitapta dînî
mûsikîmizin birçok boyutuna dair birbirinden kıymetli tebliğ metinlerini bulacaksınız. Ayrıca şehr-i şirin
Amasya’mızın dînî mûsîkî ile olan güçlü münasebetini ortaya koymak ve bu noktada şehrimize katkı
sunan mûsikîşinaslarımızın emek ve hizmetlerinin de tarihe not olarak düşülmesini istedik.
Bu vesile ile sempozyumumuza değerli akademik bildirileriyle katkı sağlayan araştırmacı ve
akademisyenlerimize, üniversitemiz yönetimine, bap birimine şükranlarımızı sunarız.

Prof. Dr. Şuayip Özdemir
Amasya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı
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SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu
Açılış Programı Konuşmaları


Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR1
“Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, sempozyuma iştirak eden
değerli akademisyenler, üniversitemizin değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler sözlerime
başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İlahiyat Fakültesi kuruluşundan bugüne kadar hem nitelikli akademik yapı hem de fiziksel
anlamda hızlı bir ivmeyle gelişimine devam etmiştir. 4 yıllık faaliyet dönemine Sempozyum/Çalıştay
düzeyinde gerçekleştirilen 4 büyük programın yanı sıra onlarca konferans ve etkinliği sığdırmış
bulunmaktayız. Bu arada inşaat çalışmaları hızla süren yeni İlahiyat Fakültesi binasının 2018-2019
Akademik Yılında eğitim-öğretime hazır olacağı müjdesini vermek istiyorum.
Amasya, Osmanlı’da nasıl bir ilim, irfan şehri, âlimler merkeziyse; şimdi de genç İlahiyat
Fakültemizin de katkılarıyla aynı etkiye yeniden kavuşmasını istiyoruz. Bunu yaparken de Amasya’nın
yöneticilerinin ve halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Rektörlüğümüzden, Belediye Başkanlığımızdan,
Valiliğimizden açık açık şu desteği bekliyoruz. Bir tarafında yazma eserlerin, diğer tarafında matbu
eserlerin bulunduğu; araştırmacılar için cazibe merkezi olan bir ihtisas kütüphanesine ihtiyacımız var.
Amasya bu desteği verir, bunu biliyoruz. Hiç kimse yapmazsa da Sayın Rektörümüz yapar. Yapacağına
da inanıyorum. Biz, samimi duygularla Amasya’mıza hizmet etmek, zengin bir kültürel birikim
oluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede sempozyuma destek veren Amasya Üniversitesine, Amasya
Valiliğine, Amasya Belediyesine cân-ı gönülden teşekkür ediyorum.”

1

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Metin ORBAY1
“Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, ülkemizin değişik üniversitelerinden sempozyuma
katılan değerli akademisyenler ve sevgili öğrenciler üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından
düzenlenen Dini Musıki Sempozyumuna hoş geldiniz.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Şuayip Hocamızın İlahiyat Fakültesi İhtisas Kütüphanesi yapılması ile
ilgili söylediklerine bakarız. Bakarız dediğimizi de yaparız.
Dini musiki tarihi insanlık tarihi kadar eski ve köklüdür. Dini musikinin yaşandığı coğrafya,
musikide ortaya çıkan ritüelleri de şekillendirmektedir. Türkler İslam’la tanışmadan önce de bir musiki
geleneğine sahiptiler. Türkler, İslamiyet’in kabulüyle birlikte geçmişten gelen bilgi birikimlerini de
harmanlayarak İslamiyetin benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi noktasında önemli
katkılarda bulundular. Geçmişten gelen önemli bir hafıza var. Batı’da akıl hastalarının öldürüldüğü,
zincire bağlandığı bir dönemde bu medeniyetin insanları dini musikiyle tedavi yöntemleri uygulamıştır.
Bunun en bariz örneği de Sabuncuoğlu Şerefeddin’dir. Bu kökleri dünden bugüne taşımak, bugünden
yarına sürdürebilmek noktasında bilimsel çalışmalar önem taşımaktadır. Dolayısıyla geçmişteki
değerlerin tanınması, yaygınlaştırılması noktasında bu sempozyumun önemli bir katkı sağlayacağını
düşünüyorum.’’

1

Amasya Üniversitesi Rektörü

Cafer ÖZDEMİR1
Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Amasya’mıza yurdumuzun dört bir yanından gelen değerli ilim
adamları, kıymetli misafirler bugün önemli bir etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çok değerli ilim
adamları dini mûsikî alanında önemli tebliğler sunacaklardır. Aynı zamanda bu kıymetli toplantıda
Amasya’mızın dînî mûsikî ile ilgili tarihi ve ilmi birikimi de sunumlarda ele alınacaktır. İlim
adamlarımızın söz konusu paylaşım ve değerlendirmeleri ile hem bilgi hazinemiz genişleyecek hem de
bundan sonra yapılacak yeni çalışmaların önü açılacaktır.
Bizler Amasya’mızın tarihi ve kültür varlıklarını koruma ve ihya çalışmalarına her türlü desteği
veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu amaçla uzun zamandır çeşitli dallarda
faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarı’nı zikretmekte fayda görüyorum. Konservatuarımızda
tasavvuf müziği ekseninde oldukça önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanda yetişen koromuz
belirli gün ve haftalarda halkımızı tasavvuf mûsikîsi ile buluşturmaktadır. Ayrıca dînî mûsikîmizin önemli
enstrümanlarından ney üzerine sürekli kurslar düzenlenmektedir. Bu kurs ve faaliyetlerimize özellikle
genç kuşaklarımız büyük ilgi göstermektedir.
Şair Yahya Kemal Beyatlı: “Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden. Ve ondan anlamayan bir
şey anlamaz bizden” diyerek çok anlamlı bir noktaya dikkat çekmektedir. Geçmişten bugüne
taşıdığımız sanat dallarımız aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizin hayatiyetini sağlamaktadır.
Halkımızın yetkilendirdiği kimseler olarak milli ve manevi değerlerle dolu mûsikîmizin yeni nesillerce
devam ettirildiğini görmek bize büyük bir mutluluk vermektedir.
Bu vesile ile şehrimize çeşitli bölgelerden gelen akademisyenlerimize hoş geldiniz diyor ve
yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

1

Amasya Belediye Başkanı

Dr. Osman VAROL1
“Üniversitemizin, göğsümüzü kabartarak yapmaya devam ettiği akademik etkinliklerden bir
tanesindeyiz. Sempozyumun konusu çok önemli. Buradaki arkadaşlarımız hayatın çok önemli iki alanını
bir araya getiren konu üzerinde çalışacak. Özelikle Türk-İslam medeniyetinde çok ciddi bir noktaya
gelmiş olan dini musiki konusu, bize ecdadımızdan kalan çok önemli bir mirastır. Bu mirasların gelecek
nesillere aktarılabilmesi için detaylı bir şekilde akademisyenlerimiz tarafından çalışılması ve bunların
dokümanlar haline getirilip gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.
İnsanoğlunun hangi işi yaparsa yapsın, içerisinde heyecan ve heves taşımadıkça başarılı
olamayacağını düşünenlerdenim. Çok sevgili Dekanımız ve onun gibi yöneticiler Türkiye’de, bu
heyecanla işlerini yapmaya devam ettikçe, hangi alanda çalışıyorlarsa o alanda bizi muvaffakiyete
erdireceklerdir. İşte bu çalışma da böyle bir heyecanın eseri. Bu tür çalışmaların sürmesini diliyorum.
İlimizin kültürel ve bilimsel hayatını zenginleştiren, sık sık düzenlenen bu akademik çalışmalardan ötürü
Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Sempozyumun gerçekleşmesinde emekleri olan çok
kıymetli Dekanımıza ve ekibine, sempozyum için başka illerden buraya gelen hocalarımıza da ayrıca
teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun hem akademik yönüyle çok verimli bir sonuç ortaya
çıkarmasını, hem de buraya gelen misafirlerimizin keyifli vakit geçirmesini diliyor, saygılarımı
sunuyorum.”

1

Amasya Valisi

KEÇECİ HOCA’NIN HAYATI VE İLAHİLERİ
Ahmet Hakkı TURABİ
Özet
“Keçeci Hoca” lâkabıyla bilinen Mehmet Turabi, 1881 senesinde Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde
doğmuş, 1976 senesinde yine aynı ilçede vefat etmiştir. 1972 senesine kadar ilçenin farklı camilerinde
imam-hatip olarak ilçe halkının dînî hayatına katkıda bulunmuştur. Diğer yandan Kâdiriyye Tarikatının
Hâlisiyye kolundan Sivaslı Mûr Ali Baba’nın oğlu Şeyh Seyfeddin Efendi’nin Amasya Halifesi olaraktekkelerin kapatıldığı 1924 senesine- kadar Gümüşhacıköy’de “Tekke Camii” olarak bilinen tekkesinde
dervişleriyle birlikte meydan açmış ve burada tasavvufî irfânın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Keçeci Hoca sesinin güzelliğiyle birlikte aynı zamanda hattat olarak da tanınır. Tebliğde Keçeci
Hoca’nın hayatı ve “kaynak kişi” olarak kendisinden intikal eden üç ilahisi hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Keçeci Hoca, Mehmet Turabi, Halisiye, Mür Ali Baba.
The Life and the Hymns of Hodja Keçeci
Abstract
Mehmet Turabi, known as “Keçeci Hoca”, was born in the district of Gümüşhacıköy of Amasya in 1881
and died in the same district in 1976. Until 1972, he contributed to the religious life of the people of
the district as an imam-hatip in different mosques of the town. On the other hand, as the Amasya
Caliphate of Sheikh Seyfeddin Efendi, son of Sivas Mûr Ali Baba, the Kâdiriyye tarikat of Hâlisiyye
branch, -in 1924, until the year of the closure of the tekke- the “tekke mosque” in Gümüşhacıköy was
challenged with its dervishes and played an important role in the development of mystical lore. Keçeci
Hoca, also known for his beautiful voice, is a calligrapher and Mevlidhân at the same time. In our
communiqué we will give information about the life of Keçeci Hoca and the three divine souls who are
inherited from him as a “source person”.
Keywords: Hodja Keçeci, Mehmet Turabi, Halisiye (Branch of the Cult of Kadiri Dervish Order), Mür
Ali Baba.

Keçeci Hoca, 29 Nisan 1948



Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ahturabi@yahoo.com. Not: Bildirinin yazarı, Keçeci Hoca’nın -Mehmet Ali
isimli oğlundan- son torunudur.
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A. Hayatı
Doğumu ve Ailesi
Mehmet Turabi, 1 Temmuz 1881 tarihinde Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir.1 Babası
“Kanlıoğlu Alemdar-zâde” lâkabıyla bilinen Çarıkçı İbrahim Ağa (ö. 5 Şubat 1935)’dır. Annesi Hafize
Hanım’dır. Halil isimli öz kardeşi genç yaşta vefat etmiştir. Babasının ikinci evliliğinden Ahmet isimli
üvey bir kardeşi vardır.2
Dedesi “Kel Hafız” lâkaplı Hafız İbrahim Efendi’dir. İbrahim Efendi’nin üç kardeşi olup
bunlardan ikisi İstanbul Fatih Medresesinden mezun âlim kişilerdir. Medrese mezunu bu iki
kardeşinden ilki Hattat Salih Efendi olup, Gümüşhacıköy Rüşdiyesi’nde müderristir.3 “Müftü Efendi”
veya “Kadı Efendi” lâkaplarıyla anılan ama ismini tespit edemediğimiz diğer kardeş Merzifon ve
Tosya’da kadılık yapmış; Tosya’dan bir hanımla evlenmiş ve burada vefat etmiştir. 4 Hasan (Kanlı) isimli
üçüncü kardeşi ise diğer kardeşleri gibi ilmiye tarikine girmemiş, Samsun’da kuyumculuk mesleği
yapmıştır
Keçeci Hoca’nın mensup olduğu büyük aileilçenin sancak (alem) sahibi olup yıllarca
“alemdarlığı” deruhte etmelerinden dolayı “Alemdar, Alemdaroğlu, Alemdar-zâde” lâkaplarıyla
anılmıştır. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kanlı elbiseleriyle
dönmelerinden dolayı, bu tarihten sonra “Kanlı Alemdaroğlu” lâkabıyla bilinmişlerdir. Keçeci Hoca da
1960 yılına ait bir resmi evrakta “Kanlı Alemdarzâde Mehmet Turabi” olarak kaydedilmiştir.

Keçeci Hoca
Kişiliği
Keçeci Hoca ağırbaşlı olup, mütevâzı bir kişiliğe sahipti. Hareketlerinde ve konuşmasında itidal
üzeredir. Bizzat şahit olduğum kadarıyla oldukça nahîf ve zarif birisi olan Keçeci Hocaeşine “Zeynep
Hanım” diye hitap ederken aile efradının da isimlerinin yanına mutlaka “bey, efendi, hanım” vs. sıfatlar
eklerdi. Hediyeleşmeyi çok sever; küçük de olsa hediyelerle bilhassa çocukların gönlünü alırdı. İlkokula

1

2

3

4

Resmi kayıtlara göre doğum yılı 1886 (H. 1302) olmakla birlikte oğlu Mehmet Ali Turabi (ö. 2014) ve kızı Kadriye Turabi (ö.
2012)’den naklen Keçeci Hoca’nın bizzat “nüfusa beş yaş geç yazıldım; zaten (Mustafa) Kemal Paşa ile aynı yıl doğdum”
ifadesinden hareketle doğum yılı 1881 olarak tespit edilmiştir.
Üvey kardeşi Ahmet, soyadı kanununda “Vural” ismini almakla birlikte ailesi, ilçede hala “Kanlıoğlu” (Gannoğlu) lâkabıyla
bilinmektedir.
Keçeci Hoca’nın amcası Dersiam Hafız Hattat Salih Efendi’nin tek kızı olmuştur ve bu kız Darendeli Abdurrahman Efendi ile
evlenmiştir. Bu evlilikten olma tek kız Hanife Hanım, “Can Hoca” veya halk arasındaki galatla “Cin İmam” diye maruf
Mehmet Civan ile evlenmiştir. Hattat Salih Efendi’nin kendisine ait yazma Kur’ân-ı Kerîm, dönemin ilçe müftüsü Ömer
Kama’ya verilmiştir.
Keçeci Hoca’nın bu amcasına ait bir tapu kaydında ismi “Kanlıoğlu Merzifon Kadısı” olarak geçmektedir. Tosya’nın Çevlik
köyünden Hacı Mehmet Çevlik’in ablasıyla evlenmiş; çocukları olmamıştır. Bu aile Çevlik köyünde ikamet etmektedir. Bahsi
geçen hanım, Yrd. Doç. Dr. Serbülend Arpa’nın merhûme annesinin büyük halasıdır.
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başladığım hafta hediye ettiği gökkuşağı renkleriyle boyanmış kurşun kalem ve bu hediyeye olan
sevincim hâlâ hatırımdadır.
En çok “Yâhû” kelimesini sever, genellikle cümlelerini bu kelimeyle sonlandırırdı. Sesini
yükseltmez, tartışmayı hiç sevmezdi. Gönül alıcı ve yapıcı bir üslûbu vardı. Akıcı bir Türkçe kullanır,
yerel şiveyi tercih etmezdi.
Sofraya tüm ailesiyle birlikte oturmayı tercih eder, genellikle yanına bir torununu oturtur ve ilk
lokmayı ona ikram ederdi. Yemek seçme gibi bir huyu olmayıp; sirke, sarımsak ve turpu sofrasından
eksik etmezdi. Çarşıdan aldığı yiyecekleri file, poşet vb. gibi içi görünecek bir şeyle değil “zembil”
denilen deriden mamul çantasıyla eve getirirdi.
Dindar ve ilmiyle âmil bir Müslüman olan Keçeci Hoca abdestsiz gezmez, tüm namazlarını
camide cemaatle kılmaya özen gösterirdi. Vefatına kadar da buna dikkat etmiştir.
Eğitimi
Mahalle Mektebi’nde aldığı okuma-yazma ve dini eğitimine Gümüş Haliliye Medresesi’nde kendi ifadesiyle mantıktan isagojiye kadar- devam etmiştir. Müteâkiben 1316-1317/1900-1901 eğitimöğretim senesinde Gümüşhacıköy Rüşdiyesi’nden “aliyyü’l-a’lâ” (pekiyi) derecesiyle mezun olmuştur.
Akabinde “keçecilik” sanatında çıraklık ve kalfalığı bitirmiştir. İyi derecede Arapça ve Farsça bilen
Keçeci Hoca, -muhtemelen amcası Hattat Salih Efendi’nin talebesi olarak- aynı zamanda “hüsn-i hat”
konusunda oldukça mahirdir ve sonraki yıllarda din görevlilerinehat dersi vermiştir.

Keçeci Hoca’ya ait hüsn-i hat meşk çalışması.
Evliliği
Keçeci Hoca üç defa evlenmiştir. İlk eşi Cumaralı Bölük Mehmet (Gönensay)’in ablasıdır ve
loğusa iken vefat etmiştir. İkinci evliliğini İsmail Hoca (Küçük Hoca)’nın oğlu Abdurrahman’ın kızı
Emine Hanım ile yapmıştır. Bu evliliğinden Hafıza (1907-1938?),5 Halil (1910)6 ve Mustafa (11 Mart
1914-16 Mart 1946)7 isimlerinde üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Eşinin vefatı üzerine “Kömürcü” lâkaplı
Arapoğlu Hacı Ahmet’in kızı Zeynep Hanım (1896-21 Şubat 1979)8 ile 18 Ekim 1914 senesinde
evlenmiştir. Bu evliliğinden Ahmet (15 Ekim 1919-1965), Seyfeddin (5 Mart 1921-6 Şubat 2000),
Kadriye (5 Temmuz 1923-13 Haziran 2012) ve Mehmet Ali (25 Mart 1928-14 Kasım 2014) isimlerinde
5
6
7
8

Hafıza Hanım’dan Hamdi, İsmail, Emine isimlerinde üç torunu dünyaya gelmiştir.
Halil, yaşını doldurmadan vefat emiştir.
Mustafa askerden döndükten sonra verem hastalığına yakalanarak 16.09.1946 tarihinde vefat etmiştir.
Zeynep Hanım, henüz yeni gelinken Çorum Hıdırlık Camii ve Haziresinde medfun “Çerkez Şeyh” namıyla maruf Nakşibendî
Hâlidî Şeyhi Ömer Lûtfî Efendi (1849-1924)’ye intisap etmiştir. Çerkez Şeyh hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Cahid
Haksever, “Çorum’da Nakşbendîliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/1, c. 7,
sayı: 13, s. 61-82.
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dört çocuğu olmuştur. Son çocuğu Mehmet Ali Turabi 14 Kasım 2014’te vefat etmiş olup, onun oğlu
olan son torunu da bu tebliğin müellifidir.

Keçeci Hoca, eşi Zeynep Hanım ve oğlu Mehmet Ali Turabi, 29.04.1948.
Görevleri
Keçeci Hoca, 1907’de müezzin olarak başladığı cami hizmetinden 1972’de imam-hatiplik
vazifesindeyken emekli olmuştur. 1901-1907 yılları arasında “keçecilik” eğitimi alarak bu mesleği ifa
etmiştir. Zamanla bu mesleği kendisine ve ailesine lâkap olmuştur.
1324/1907 senesinde 30 kuruş maaşla Gümüşhacıköy Hükümet Konağı karşısında “Tekke
Camii” olarak bilinen Kızıklıoğlu Hacı Râşid Camii’nde 9 “müezzin-kayyım” olarak ilk görevine
başlamıştır. Resmi evraktaki beyanına göre “I. Balkan Savaşı (8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913)’ndan önce
beş yıl bu görevine devam etmiş; I. Balkan Harbi’ne katılmış ve “gâzî” sıfatıyla memleketine
dönmüştür. 1914 senesinde aynı camiye 50 kuruş maaşla “imam-hatip” olarak atanmıştır.”
Keçeci Hoca 22 Kasım 1962 tarihli bir dilekçesinde belirttiğine göre, Tekke Camii’ndeki
görevine gayr-ı resmî olarak 1333/1914 yılında; resmî olarak da 1 Mart 1919 (H. 1337) tarihinde imam
vazifesiyle başlamış; 30 Nisan 1950 tarihine kadar bu görevde maaşını Merzifon Vakıflar İdaresi’nden
almıştır. 1950’den itibaren deücretlerini Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden almıştır.

9

Bu cami, Keçeci Hoca’nın kaleme aldığı bir başka resmi evrakta “Kızıklı-zâde Hacı Yahyâ Efendi Camii” ismiyle geçmektedir.
Muhtemelen tekkelerin kapatılmasıyla birlikte sonradan yıkılarak Hükümet Konağı bahçesine dâhil edilmiştir.
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Keçeci Hoca, 3.1.1959
Gazi olmasından dolayı askerlikten istisnâ edilmiş ve İmam-Hatiplik vazifesi sebebiyle sonraki
seferberliğe alınmamıştır. Bir yandan camideki vazifesine devam eden Keçeci Hoca aynı zamanda
kaçakçılığın önlenmesi amacıyla afyon alan Ziraat Bankası’nda afyon eksperliği, bakkallık (Köprülü
Mehmet Paşa Cami’nin karşısındaki köşe dükkân) ve manifaturacılık da yapmıştır.10

Köprülü Mehmet Paşa Camii Avlusu
Resmi kayıtlara göre 1 Mart 1921-31 Aralık 1939 yılları arasında 18 yıl Tekke Camii, 1 Ocak
1940-31 Aralık 1949 tarihleri arasında 10 yıl Mehmet Çelebi Camii (Cumara Camii), 1 Ocak 1950-23
Mart 1972 tarihleri arasında da 22 yıl Çorumluoğlu Camii (Arap Camii)’nde görev yapmıştır. 1 Aralık
1971 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrılmak üzere müracaat etmiş; 15 Mart 1972 tarihinde
emekliye ayrılması uygun görülmüş ve 23 Mart 1972 tarihinde resmen imam-hatiplik görevinden
emekliye ayrılmıştır. 1921 senesinden önce görev yaptığı 14 yıl resmi kayıtlara girmemiştir. Dolayısıyla
55 yıl bilfiil cami görevine devam etmiştir. Emekli olduğunda yaşı 90’dır. Sicil numarası 50.0037, görev
sicil numarası 102, emekli sicil numarası da 86-712-00’dır.
Bu vazifelerinden başka 8 Şubat 1952 tarihinde Gümüşhacıköy ilçesi heyet-i umûmiyesinde 1.
üyedir.
10

Manifatura dükkânı ayakkabıcılar arastasının doğu tarafında berber Selahattin’in dükkânının olduğu yerdir.
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Gümüşhacıköy Hac Uğurlaması, 1964 (Keçeci Hoca, sancağın sağ tarafında)
Ayrıca farklı tarihlerde müftülüğe vekâlet etmiştir:
Mevcut müftünün Devrekani’ye tayiniyle boş bulunan müftülüğe kaymakam bey Keçeci Hoca’yı
“Her bakımdan ehliyeti hâiz bulunan” sıfatıyla 29 Şubat 1952-15 Mart 1952 tarihleri arasında
müftü vekili olarak görevlendirmiştir. Yine 1 Ocak 1961 tarihinde Müftü Hasan Demirci’nin vefatı
üzerine 8 Mart 1961 tarihine kadar müftülüğe vekâlet etmiştir. Bunlara ilâve olarak 5 Mart-10 Nisan
1968 tarihleri arasında 700 lira kadro aylığıyla Gümüşhacıköy Müftü vekilliği vazifesini de deruhte
etmiştir.
Bütün bu resmi vazifelerinde görevini hakkıyla yerine getirdiği bilinen Keçeci Hoca, âmirleri
tarafından takdirle ve övgüyle taltif edilmiştir. Nitekim dönemin Müftüsü Ömer Kama’nın Keçeci
Hoca’nın vazife anlayışıyla ilgili olarak 26.01.1968 tarihindeki bir yazısında“Her yönüyle mükemmel
bir imam-hatip” değerlendirmesi yer almaktadır.
Çeşitli kademelerde devlete hizmet eden Keçeci Hoca’nın bu görevleri boyunca tespit
edebildiğimiz aylık geliri şu şekildedir:
1907’de Tekke Camii’nde müezzinlik 30 kuruş.
1913’de aynı camide imamlık 50 kuruş.
1915 senesinde 250 kuruş maaşla resmen imamlığa terfi etmiştir.
1 Haziran 1944-31 Aralık 1946 arasında maaşı 7 lira 44 kuruş
1 Ocak 1947-31 Aralık 1947 arasında maaş 30 lira
1 Ocak 1948-30 Nisan 1950 arasında maaş 50 lira
1 Mayıs 1950’den itibaren maaşı Merzifon Vakıflar’dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na
devredilmiştir.
1 Mart 1951 senesinde maaşı 60 lira ve görevi müftülük bürosunda memur (Hayrât
Hademesi).
1 Mart 1952 Çorumluoğlu Camii imamı ve maaşı 75 lira.
1 Mart 1957 aynı camide görevli imam olarak maaşı 125 lira.
1 Mart 1958 aynı camide görevli imam olarak maaşı 150 lira.
21 Aralık 1960 maaşı 350 lira.
15 Ağustos 1965 maaş 400 lira.
3 Ocak 1966 maaşı 450 lira.
4 Ocak 1969 maaşı 450’den 500 liraya terfi ettirilmiş.
24 Ekim 1969 senesinde maaşı 625 lira.
23 Mart 1972 emekli olduğunda emekli maaşı 472 lira 50 kuruştur.
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Tasavvufî İntisâbı
Keçeci Hoca, Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî Talebânî (1797-1858)11 hazretlerinin pîri olduğu
Kâdirî tarikatının Hâlisiyye koluna intisaplıdır. Sivas’ta mukîm âlim ve mutasavvıf Mûr Ali Baba (ö.
1884)’nın oğlu Şeyh Seyfeddin Efendi’den icazetli olarak bahsi geçen kolun Amasya Halîfesi’dir.
Mûr Ali Baba, aslen Sivaslı olup, babası Ahmed Paşa’nın oğlu Mehmed Bey’in mesleği gereği
Kerkük’te dünyaya gelmiştir. Mûr Ali Baba, Kerkük’te Kâdirî Tarikati Hâlisiyye kolunun pîri olan
Abdurrahman Hâlis Kerkükî’ye intisap etmiştir. Hizmetindeki titizliği ve gayretinden dolayı mürşidi
kendisine “Mûr” (karınca) lâkabını takdir etmiştir. Bazı kaynaklara göre ve halk arasında “Nur Ali Baba”
olarak bilinmektedir. Mürşidi Abdurrahman Efendi, Mûr Ali Baba’ya irşâd nişânı olarak hırka giydirip
halifelik icazeti vererek Sivas’a göndermiştir. Bir müddet Şemseddin Sivâsî hazretlerinin dergâhında
misafir kaldıktan sonra Çayırağzı mevkiinde dergâhını kurarak halkı irşâda başlar. Sivas ve civarında
bilhassa yollar başta olmak üzere pek çok bayındırlık ve imar işine öncülük yapmıştır. Kısa zamanda
çalışkanlığı ve muhabbeti çerçevesinde Sivaslılar’ın ve dönemin valisi Halil Rıfat Paşa (1827-1901)’nın,12
diğer yandan Amasya Valisi Ziya Paşa (1825-1880)’nın hürmet ve muhabbetini celbeder.13 Mûr Ali
Baba, sadece Sivas değil mücâvir şehirleri de dolaşarak buralardaki halkın irşadına vesile olmuştur.
Mûr Ali Baba, Sivas’ın ileri gelen ailelerinden Hammadezâde’nin Müntaha isimli kızıyla evlenmiş, 1884
senesinde de vefat etmiştir. Hayırseverliğiyle maruf Mûr Ali Baba,kayınpederinin bağışladığı araziye bir
ilkokul yaptırmıştır. Aynı zamanda iyi bir şâir olan Mûr Ali Baba’nın kaside olarak okunan şu beyitleri
meşhurdur:

“Amberîn râyihası turra-i cânân getirür
Lûtf ider bâd-ı sabâ, derdime derman getirür,
Ben derim nükhet-i zülfün getir ey bâd-ı sabâ
O gider başıma sevdâ-yı perîşân getirür
Ben derim, kasd ile git name-i dildârı getür
O gider sür’at ile katlime fermân getirür
Sabrı kıl kim Âliyâ zillet içün izzet var
Gökyüzü ebri kaçan bağlasa bârân getirür.”

Mûr Ali Baba Türbesi, Sivas.
11

12
13

İsa Çelik, “Kâdiriyye Tarîkatı Hâlisiyye Şubesinin Kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî”, A. Ü. Türkiyat Araşt. Enst.
Dergisi, sayı: 38, Erzurum, 2008, s. 159-184.
Paşa’nın Sivas Valiliği 1882-1885 yılları arasındadır.
Ziya Paşa’nın Amasya Valiliği 1863-1867 yılları arasındadır.
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Kendisinden sonra irşada oğlu Abdülkâdir Gulâmî Efendi (1854-1886)14 devam etmiştir. Şeyh
Gulâmî Efendi, iki yıl sonra 1886 senesinde 32 yaşında vefat etmiştir. İrşâda Mûr Ali Baba’nın diğer
oğlu Seyfeddin Efendi devam etmiştir.
Keçeci Hoca, Şeyh Seyfeddin Efendi’ye tahminen 1909 senesinde 17-18 yaşlarındayken askere gitmeden önce- intisap etmiştir. Şeyh Seyfeddin Efendi, 19. Yüzyılda Sivas’ta yaşamış âlim ve
mutasavvıf Mûr Ali Baba’nın oğludur. Keçeci Hoca’nın kendisine halife olarak yetki verdiği ve tâlibleri
müridliğe kabul için izin verdiği, iki defa Sivas’ta ziyarette bulunduğu, Sivas valisi Reşit Paşa’nın 15
Seyfeddin Efendi’yi ziyaret ve davetinde hizmetle görevlendirilerek “Oğlum Türâbî Mehmed! Bu gece
paşa ziyaretimize gelecek ve sen hizmet edeceksin diğer müridân da sana yardım edecek” dediği,
bundan sonra (1953) “Keçecioğlu” soyadını “Turabi” şeklinde tashih ettirdiği sabittir.

16

Keçeci Hoca senede 1-2 defa Sivas’a şeyhini ziyarete gider. Bir defasında şeyhi Sivas’tan
çıkarak topluca Tosya’ya doğru yola çıkınca Gümüşhacıköy’e uğrar. Keçeci Hoca’ya şeyhi “Kaç
müridin var?” diye sorması üzerine 6 diye cevap verir. Şeyhi “Çok az değil mi, Neden?” diye
sorunca Keçeci Hoca “Tasarruf edemem endişesiyle çekindim efendim” diye cevap verir. Şeyhi ise
halifesini “Hepimizin piri Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri bi-iznillah tasarruf etmektedir;
bundan böyle ona göre hareket eyleyesin” şeklinde öğüt vermiştir.

14

15

16

İsa Çelik-İsmail Çelik, “Bir Sûfî Şâir: Abdülkâdir Gulâmî”, A. Ü. Türkiyat Araşt. Enst. Dergisi, sayı: 42, Erzurum, 2010, s. 97118.
Reşit Paşa 12 Mayıs 1919-10 Kasım 1920 tarihleri arasında Sivas Valiliği yapmıştır. Geniş bilgi için bkz. Filiz Gemici-Enis
Şahin, “Milli Mücadele’de Bir Vali: Sivas Valisi Mehmet Reşit Paşa (1968-1924)”, Akademik İncelemeler, c. II, sayı: 2, 2007,
s. 1-25.
Keçeci Hoca’nın hilâfetine dair Şeyh Seyfeddin Efendi’nin torunlarından bize ulaştırılan belgedir.
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Şeyh Seyfeddin Efendi.
Cumara ve Tekke Camiileri’nde perşembe ve pazartesi Kadiri ayinlerini yönetirken muhtemelen tekkelerin kapatılmasını müteakip zikrullaha kendi evlerinde devam etmişlerdir. Bir
defasında mangaldan aldıkları korları ağızlarına koydukları, şişleri hem yüzlerine hem göğüslerine
batırdıkları, kafalarını zikir esnasında duvara vurdukları oğlu Mehmet Ali Turabi ve kızı Kadriye Turabi
tarafından (Keçeci Hoca’nın eşi Zeynep Hanım’dan naklen) aktarılmıştır.

Keçeci Hoca ve -son torunu- Ahmet Hakkı Turabi, 2 Kasım 1973
Keçeci Hoca’nın oğlu Mehmet Ali Turabi’den naklen “Abdurrahman Halis Kerkükî hazretlerine
ait ve silsileten Keçeci Hoca’ya intikal eden âsâ ve tâc-ı şerîfi Keçeci Hoca’nın vefatını müteâkiben, hanımı Zeynep Hanım’dan talebi üzerine- aslen Erzurumlu olan ve Keçeci Hoca’yı mütemadiyen
ziyarete gelen Üveysî Şeyhi Seyfeddin Efendi’ye verilmiştir. Çocukluğumdan hatırladığım -uzunca, siyah
ve tepesinde altın renginde bir metal olan- bu âsânın kendisine verildiği Seyfeddin Efendi’nin, ikamet
ettiği Suluova (Amasya)’da ve Ankara’da da müridleri vardır.”
Soyadı
Keçeci Hoca ile ilgili olarak tespit edebildiğimiz resmi evrak veya fotoğraflardaki bilgilere göre
soyadı “Keçeci” ve “Keçecioğlu” olarak geçmektedir. Mesela 21 Mart 1949, 19 Haziran 1950 şeklinde
farklı tarihlerde Diyanet İşleri Başkanlık makamına yazdığı dilekçelerde ve 26 Ağustos 1950 tarihli
emekli sandığı evrakında da Keçeci Hoca’nın soyadı “Keçeci” olarak yazılmıştır. Bununla birlikte 13
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Haziran 1951 tarihli Nüfus kayıt örneğinde 1920 senesinde nüfusa kaydolduğu bilgisiyle birlikte soyadı
bu evrakta “Keçecioğlu” olarak yazılıdır.
14 Nisan 1952 tarihinde Gümüşhacıköy asliye hukuk mahkemesine ait “Kanlıoğullarından

İbrahim oğlu Mehmet Keçecioğlu’nun, eşi Zeynep; oğulları Ahmet, Seyfettin ve Mehmet
Ali’nin soyadı Turabi olarak tashih edilmiştir” kararla bu tarihten itibaren ailenin soyadı “Turabi”
olmuştur.
Bununla birlikte 20 Aralık 1962 tarihli bir dilekçesinde ise soyadı “Turabi Keçecioğlu” olarak
geçmektedir. Bunun, eski soyadının bilinmesi ve açıklayıcı bilgi amacıyla yazılmış olduğu
düşünülmektedir.

Gümüşhacıköy’de kendi evinin önünde bayram seyri, 1975
Vefatı
Emekliliğinden yaklaşık beş yıl sonra 25 Temmuz 1976 tarihinde bir Pazar günü vefat etmiş ve
Gümüşhacıköy Hallar Mezarlığı’na defnedilmiştir. Cenaze namazına oldukça büyük bir kalabalık iştirak
etmiş ve kendilerine uzun yıllar boyunca hizmet eden bu âlime son vazifelerini yerine getirmişlerdir.
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B. Mûsikîşinaslık Yönü ve Okuduğu İlâhiler
Sadâsı ve tavrı oldukça klâsik olan Keçeci Hoca, -hakkında anlatılanlar ve çocukluğumdan da
hatırladığım kadarıyla- dini mûsikî konusunda kabiliyetli bir din âlimidir. Çok güzel mevlid okuduğu,
mevlid bahirlerini ilgili tevşih ve ilahilerle süslediği rivayet edilmiştir. Vefatından birkaç ay önce yapılan
ses kaydında kendisinin de belirttiği üzere pek çok mutasavvıf şairin bestelenmiş eserlerini bilmekte ve
çevresine öğretmektedir.
Konuyla ilgili olarak torunu Mehmet Sena Turabi’nin ifadesine göre, Keçeci Hoca camiye
torunlarını da götürür ve onları da cemaatle namaza teşvik edermiş. Bu namazlardan bilhassa ikindi
namazını müteâkiben kısa bir ilahi okurmuş. Bunu gelenek haline getirdiği başkaları tarafından da ifade
edilmiştir.
Keçeci Hoca bir ehl-i beyt âşığı olup, Muharrem aylarında evinde mersiye okumaktadır.
Okuduğu mersiyenin güftesi Musa Kazım Paşa’ya ait “Zâlimler el vurup şimşir-i can-rübâya” mısrâıyla
başlayan manzûmesini hüzzam makamında mersiye şeklinde okumakta ve hüzünlenip ağlamaktadır.
Vefatından birkaç ay önce torunu Mehmet Sena Turabi, bir teyp vasıtasıyla Keçeci Hoca’nın
sesini kaydetmiştir. Bu kayıt esnasında Keçeci Hoca üç ilahi okumuş ve kısa da olsa sohbet etmiştir. Bu
sohbetinde “gerek Yunus Emre gerek diğer mutasavvıf şairlerden başta zikir ilahileri olmak üzere pek
çok eser bildiğini ama rahatsızlığı sebebiyle okuyamadığını, bilâhare daha uzun bir kayıt
yapabileceklerini” ifade etmektedir.
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9 Nisan 1976 (Ses kaydının yapıldığı tarih)
Yıllarca dinlediğim bu kasedi, bir müddet sonra -taşınmalardan dolayı- kaybettik. 2011 yılında
Amasya Belediyesi, Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin projesi kapsamında, Burhan Özbakır’ın
rehberliği, başkan yardımcısı Osman Akbaş ve Dr. Fatih Koca’nın gayretleriyle “İlahi Anadolu
Amasya İlahileri” albümünü yapmaya karar verdi. Aynı günlerde çalışma odamda sesli yayınları
muhafaza ettiğim dolabın çekmecesi arıza yaptı ve tam kapanmadı. Tüm çekmeceleri çıkardığımda bu
arızaya sebep olan şeyin, yıllardır kayıp olan Keçeci Hoca’nın ses kaydını içeren kaset olduğunu
gördüm. Tonmaister İlhan Harmancı’nın yardımıyla kasetteki sesi dijital hale getirdik. Kayıtlı üç eseri
de Doç. Dr. Başak Harmancı notaya aldı. “İlahi Anadolu Amasya İlahileri” (Origami Yapım, 2010,
İstanbul) albümünde 1., 8. ve 9.“Turabi İlahiler” (MÜİF Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011) albümünde
ise 15., 18. ve 19. parçalar olarak -tarafımdan seslendirilmiş halde- yerini aldı.
Keçeci Hoca’nın Çorum “Hıdırlık Şeyhi” diye anılan Rifai Meşâyıhından Abbas Külâhî (1872-15
Şubat 1962) hazretleri ile samimiyeti olmuştur. Kendisinden derlediğimiz üç eserinden iki tanesi de
farklı versiyonlarıyla Abbas Külâhîhazretlerinden naklen merhum Hafız Recep Camcı (ö. 2016) hocadan
intikal etmiştir.
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17

Abbas Külâhî Hz.
Mevzubahis olan kayıttaki üç eser ilâhi formunda olup bestekârları bilinmemektedir. Bundan
dolayı notalarda Keçeci Hoca’yı “kaynak kişi” olarak zikrettik. İlahilerden biri uşşak makamında olup
sözlerin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Segâh makamında “Mest ü hayrânım” kelimeleriyle
başlayan ilahinin sözleri Ahmed Kuddûsî Hazretlerine (ö. 1849) aittir. Hüzzam makamında “Demedim
mi?” şeklinde başlayan ilahinin sözleri Ahmed Sûzî Hazretlerine (ö. 1830) aittir.

17

Abbas Külâhî Hazretleri, 15 Şubat 1962’de vefat etmiş olup kabri Çorum’da Hıdırlık Mevkiindedir. Geniş bilgi için bkz. Ahmet
Sezikli, Şehrin Hafızası Hıdırlık Kültürü ve Çorum Hıdırlık Örneği, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum, 2013, s. 64-72.
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1. Uşşak İlahi “Aşk-ı nigâr kandedir”
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2. Segâh İlahi, “Mest ü Hayranım”
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3. Hüzzam İlahi, “Demedim mi”

BURHAN ÖZBAKIR VE AMASYA DÎNÎ MUSIKÎSİNE KATKILARI
Kubilay KOLUKIRIK*
Özet
Amasya müzik kültüründe Dinî Müziğin önemli bir yeri vardır. 1308-1309 tarihinde, Ġlhanlılar
döneminde kurulan Amasya DârüĢĢifası, Anadolu'da müzikle tedavinin yapıldığı ilk hastanelerden
olması bakımından önem arz etmektedir. Amasya’da dinî müziğin geliĢmesinde Amasya’da kurulan
Büyükağa Medresesi ile Amasya Mûsıkî Cemiyeti’nin önemli katkıları olmuĢtur. Bu müesseselerde
Tecvid, ses eğitimi, makam dersi alarak yetiĢen birçok müzik üstadı, Ģehrin müzik kültürüne katkı
sunmuĢtur. Amasya Mûsıkî Cemiyeti’nde mûsikî nazariyâtı, repertuar ve çalgı eğitimi verilirken,
Büyükağa Medresesi’nde Arapça, Tecvid ve hâfızlık derslerinin verildiği bilinmektedir. 1980’li yıllardan
sonra Büyükağa Medresesi’nde yetiĢen hâfızların Amasya Mûsıkî Cemiyeti’nin devamı olan Amasya
Belediye Konservatuarı’nda yürütülmekte olan müzik derslerine devam ettikleri bilinmektedir. Yirminci
yüzyılın baĢlarında kurulmuĢ olan Amasya Mûsıkî Cemiyeti, 1913 yılında Giriftzen Asım Bey ve Hulûsi
Efendi’nin istiĢareleri ile kurumsallaĢma sürecini sürdürmüĢtür. Giriftzen Asım Bey Toplam olarak yirmi
yıldan fazla kaldığı Amasya’da birçok talebe yetiĢtirmiĢtir. Türk Din müziğinin üstatlarından olan Zekâi
Dede’nin (1825-1897) Giriftzen Asım Bey’in hocalarından birisi olduğunu ve Giriftzen Asım Bey’in
Amasya Mûsikî Cemiyeti’nde müzik eğitimi vererek Ģehrin müzik kültürüne önemli katkılar sunmuĢ
olduğunu düĢündüğümüzde Amasya’nın dinî müziğe uzak olmadığı anlaĢılır.
Amasya’da yüzyıllar boyu varlığını sürdüren dinî müzik geleneğini günümüzde yaĢatmakta olan
kiĢilerden birisi de bestekâr, Burhan Özbakır’dır. Bu çalıĢmada halen Amasya’da yaĢayan Burhan
Özbakır’ın hayatı ve müzik yönü ortaya konulmuĢ ve bestesi ona ait olan dört ilâhînin müzikal
çözümlemesi yapılmıĢtır. Burhan Özbakır’ın bestelediği dinî müzik eserleriyle ve müzik alanındaki
faaliyetleriyle Amasya dinî müziğine katkıları ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢmada doküman analizi ve
müzikal çözümleme yöntemleri kullanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Burhan Özbakır, ilâhî, Amasya’da dinî müzik.
Burhan Özbakir and His Contributions to Religious Music in Amasya
Abstract
Religious music has an important place in music culture of Amasya. Established in 1308-1309 during
the reign of Ilkhanids, Amasya Dariusshifa (treatment center) is important in terms of the being first
hospital to give treatment with music in Anatolia. In the development of Mystical-Religious Music in
Amasya, Amasya Music Society and Büyükağa Madrasa which was established in Amasya has given
important contributions. In these institutions, many musical masters has contributed to the musical
culture of the city, with voice training, Tecvid art (Beatiful and impressive Qur'an reading ) and
maqam theory. While music education, repertoire and musical education are given in Amasya Music
Society, it is known that in Büyükağa Madrasah, Arabic, Tecvid and "hafızlık" (memorization of holy
Quran) lessons are given. After 1980s, it is known that those who grow in the Büyükağa Madrasa
continued music lessons in the Amasya Municipal Conservatory, which is the continuation to Amasya
Music Society. Amasya Music Society, founded in the early twentieth century, continued the
institutionalization process in 1913 with the consultations of Giriftzen Asım Bey and Hulûsi Efendi.
Giriftzen Asim Bey had trained many students in Amasya, where he has been in music area for more
than twenty years. It is known that Zekâi Dede (1825-1897), who is one of the masters of the Turkish
Religious Music, is one of the chefs of Giriftzen Asım Bey who made important contributions to the
musical culture of Amasya city and that he gave musical education. Consequently, it is possible to say
today’s mystic-religional music culture is not beyond the reach of its historical roots in Amasya city.
*

Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi NeĢet ErtaĢ Güzel Sanatlar Fakültesi, kubilaykolukrk@gmail.com.
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Burhan Özbakır is one of the people who has maintained the tradition of Religious Music which has
survived for centuries in Amasya. In this research, collected data about biography and musiciancomposer personality of Burhan Özbakır, who still lives in Amasya, has been studied. The musical
analysis of four "Ġlahi" (a kind of religious music), composed by Burhan Özbakır, is studdied in this
research. His contribution to the religious music culture of Amasya has been put forward by his works
of Religious Music and his activities in the field of music. Document analysis and musical analysis
methods were used in the study.
Keywords: Burhan Özbakır, Hymn, Mystical-Religious Music in Amasya.
Giriş
“ġehzadeler kenti” diye bilinen Amasya, XV. yüzyıldan itibaren birçok ilim adamı, sanatçı ve
Ģair yetiĢtiren nadide Ģehirlerden biridir. Amasya Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti dönemlerinde
yetiĢtirdiği devlet ricali, ilim adamı, sanatkâr ve Ģairleriyle ve Ģehzade sancağı olma özelliğiyle önemli
bir kültür ve sanat kenti olmuĢtur. Amasya’daki müzik kültürünün köklerinin bu dönemlere dayandığını
anlamadan, günümüzdeki müzik kültürü hakkında yapılacak değerlendirmelerin eksik olacağını
söylemek mümkündür. Türk müzik tarihinde isim yapmıĢ Vardakosta Seyyit Ahmet Ağa, Giriftzan Asım
Bey, Neyzen Mustafa Saçlı, Neyzen Kameroğlu Mehmet Efendi, Neyzen Âsım Kameroğlu gibi müzik
üstatları Amasya müzik geleneği içerisinde yetiĢmiĢ önemli isimlerdir.
Amasya’da kurulan Büyükağa Medresesi ile Amasya Mûsıkî Cemiyeti’ni Amasya müzik
kültürüne katkı sunan iki merkez olarak değerlendirmek yanlıĢ olmaz. Amasya müzik geleneğinde
önemli bir yeri olan bu iki kuruluĢtan Büyükağa Medresesi Kur’ânî ilimler doğrultusunda hizmet
verirken; Amasya Mûsıkî Cemiyeti müzik alanında eğitim veren ve sanatçı yetiĢtiren bir kurum olma
yönüyle ön plana çıkmıĢtır.1
Amasya Mûsikî Cemiyeti, Osmanlı Devleti’nin resmî ilk konservatuarı olan Dârü’lelhân’ın ikinci
döneminde müdürlük yapmıĢ olan ünlü Türk müzik bestekârı Musa Süreyya’nın 2 babası olan Giriftzan
Asım Bey ve Udî Hulûsi Tiryâki’nin öncülüğünde 1920 yılında kurulmuĢtur. Giriftzan Asım Bey’in
Amasya’dan ayrılmasından sonra cemiyet müziğin yanında spor, temsil ve bando çalıĢmalarını da
bünyesine alarak, adını “Amasya Türk Mûsıkî Yurdu” olarak değiĢtirmiĢtir.3 Ancak 1932 yılında Türk
Ocakları kapatılarak yerine halkevleri açılınca, halkevlerinin klasik Türk müziği çalıĢmalarına yer
vermemesi nedeniyle, 1935 yılında Amasya Türk Mûsıkîsi Yurdu’nun müzik bölümü Sinan Hamamı
karĢısındaki Ġhsan Demirel’e ait iĢ yerinin üst katındaki bir odaya taĢınmıĢtır.
Amasya Mûsikî Cemiyeti Fasıl Ġcra Heyeti, Türk müziğine iliĢkin resmî ideolojinin tüm olumsuz
yaklaĢımlarına rağmen, Amasya ve çevresinde çok önemli konser faaliyetlerine imza atmıĢtır.4 Cemiyet,
ikinci Dünya SavaĢı’nın olumsuz Ģartlarının da etkisiyle 1940’lı yıllardan 1954 yılına kadar çalıĢmalarına
ara vermiĢtir.5 8 Temmuz 1954 yılında Amasya Mûsikî Cemiyeti, Sadettin Sümbül, Namık ġentin, Ġsmail
Acardağ, Cemal AltuniĢler, Cemal Önel, Ruhi Kanak, Mustafa Doğançay, Salahaddin Tozanlı ve Kemal
Arpacıoğlu tarafından yeniden resmen kurulmuĢtur.
Amasya Mûsikî Cemiyeti ilk televizyon konserini Amasya Tamimi’nin elli altıncı yıl dönümü
münasebetiyle 12 Haziran 1975 yılında gerçekleĢtirmiĢtir. 6 Ancak Amasya Mûsikî Cemiyeti de diğer
dernekler gibi 1980 yılı sonrası feshedilmiĢ; aynı ismi kullanamadığından 1984 yılında Nafiz Yetkin
baĢkanlığında, Saadettin Sünbül, Asım Kemeroğlu, Burhan Özbakır, Fahrettin Kayalar ve Orhan Saçlı
tarafından “Amasya Mûsıkî Yurdu Derneği” adıyla yeniden kurulmuĢtur. 7

1

2
3
4
5
6
7

Fatih Koca, “Amasya Mûsikî Cemiyeti ve Büyükağa Medresesi’nin Amasya Dinî Mûsikîsine Katkısı”, Amasya Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 6, s. 128.
Kubilay Kolukırık, Türk Müzik Tarihinde Dârü’l-Elhân ve Dârü’l-Elhân Mecmuâsı, BarıĢ Kitap, KırĢehir, 2015, s. 48.
Sadettin Tahir Sünbül ve Burhan Özbakır, Amasya Türküleri, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 22.
Sadettin Tahir Sünbül ve Burhan Özbakır, a.g.e., s. 21-31.
Sadettin Tahir Sünbül ve Burhan Özbakır, a.g.e., s. 28.
Sadettin Tahir Sünbül ve Burhan Özbakır, a.g.e., s. 29.
Sadettin Tahir Sünbül ve Burhan Özbakır, a.g.e., s. 29.
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1- Burhan Özbakır’ın Hayatı ve Müzik Yönü
Burhan Özbakır, 1935 yılında Amasya’da doğmuĢ olan sanatçı, müzik ile iç içe olan bir aile
ortamında yetiĢmiĢtir. Babası Ziya Özbakır Ud icracısı idi. Türk Sanat Müziği’nde TRT Repertuarına 500’
den fazla eser kazandırmıĢ olan ünlü bestekâr Ġrfan Özbakır, Burhan Özbakır’ın ağabeyidir. Burhan
Özbakır, Ġstanbul saz sanatçılarından Alâeddin Palandöken’in teĢvikiyle 6 ġubat 1952 yılında satın aldığı
bağlamasıyla müzik hayatına baĢlamıĢtır.
1954 yılında yeniden kurulan Amasya Mûsikî Cemiyeti’nde Ġsmail Acardağ ve Saadettin Sünbül
gibi hocaların oluĢturduğu Türk müziği korolarında sazı ve sesiyle müzik icrasında bulunmuĢtur.
Amasya’yı temsilen yurt genelinde katıldığı pek çok yarıĢmada korosuyla beraber hatırı sayılır baĢarılar
elde etmiĢtir. 1985 yılında Bursa Karacabey’de açılan seminere katılarak Türk halk müziği değerlendirici
sertifikası almıĢtır. (Bkz. ġekil 1) Burhan Özbakır’ın YaĢar Topçam ve Seyit Al gibi radyo ve televizyon
sanatçıları dıĢında birçok mahalli sanatçının yetiĢmesinde emeği geçmiĢtir. Özbakır, 1984 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı’nda seminere katılarak “Jüri Üyeliği Belgesi” almıĢtır. (Bkz. ġekil 2)
Şekil 1

Şekil 2

Burhan Özbakır, türkü derlemeciliği hakkında bilgi sahibi olmak için katıldığı TRT referanslı
kurslardan aldığı sertifikası almıĢtır. Bestesi kendisine ait on dokuz türküyü, Türk halk müziği arĢivine
kazandırmıĢtır. Ayrıca, bestelediği eserlerle Amasya Belediyesi Kültür Yayınları serisinde yayınlanan
“Amasya Türküleri” isimli kitabın hazırlanmasına katkıda bulunarak Türk halk müziği alanında değerli
bir kaynağın ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Burhan Özbakır, Amasya kültürünün ve Amasya halk
müziğinin tanıtılması amacıyla TRT ve özel kanallar için hazırlanan birçok program ve yapımda değerli
katkılarda bulunmuĢtur. Burhan Özbakır, bizzat bestelediği eserlerin ve Amasya yöresine ait türkülerin
yer aldığı iki kitabın Amasya Belediyesi tarafından yayımlanmasına ön ayak olmuĢtur.
Burhan Özbakır’ın müzik ile ilgisini özetleyecek olursak, onun derlemeci kimliğinin yanında
hanendeliği, sâzendeliği ve bestekârlığı ile Türk müziğine hizmet etmiĢ önemli bir müzik insanı
olduğunu söyleyebiliriz.
2- Bestesi Amasyalı Bestekâr Burhan Özbakır’a Ait Olan İlâhîlerinin Müzikal
Çözümlemeleri
Türk Din Müziği, form ve icra biçimi itibariyle Cami Müziği ve Tekke Müziği diye iki kısma
ayrılır. Camide icra edilen, gerek ibâdet sırasında, gerekse ibâdet öncesi ve sonrasında, çoğu zaman
doğaçlama olarak, yani hâfızalardaki melodi kalıplarına belirli ibarelerin döĢenmesi Ģeklinde ortaya
çıkan ses müziğine “Cami Müziği” denir.8 Türk Din Müziği’nin cami müziği baĢlığı altında incelenen
dalının en belirgin özelliği, yalnızca insan sesi kullanılıyor olmasıdır. 9

8
9

Nuri Özcan, XVIII. Asırda Osmanlılarda Dinî Mûsikî, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, MÜSBE, Ġstanbul, 1982, s. 10-11.
Semra Keklik, Din ve Müzik EtkileĢimi (ġanlıurfa Örneği), YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, ġanlıurfa, 2007, s. 29.
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Tekke Müziği adından da anlaĢılacağı üzere, nefsânî arınmanın okulu olan tekkelerde icra
edilen mûsikî formlarına tekke müziği siyebiliriz. Ġslâm dinî çerçevesi içinde kurulmuĢ olan birçok
tarikatta, oturarak ya da ayakta olmak üzere değiĢik biçimlerde, ağır ve yürük usûllerle yapılan
âyinlerde, gerek raks için, gerekse kesin bilgiye ulaĢmak ve kendinden geçip dünyayı unutmak
gayesiyle bestelenmiĢ eserlerin bütününe verilen bir addır. 10
Tekke Müziği’nin baĢlangıç noktası, büyük Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevî (ö. 1166-7)
olarak kabul edilir. Bu büyük mutasavvıfın kurmuĢ olduğu ve ilk Türk tarikatı olma özelliğine sahip
Yesevîlik’te, vokal (sesli) ve enstrümantal (sazlı) mûsikîye müsamaha edilmesi, Türkler arasında
Tekke Müziği’nin baĢlamasına ve yaygınlaĢmasına vesile olmuĢtur.
Ġlâhî, kelime olarak, “Allah’a ait, Allah ile ilgili” manasına gelen ilâhî, terim olarak, “dinî ve
tasavvufî duyguları dile getirmek amacıyla, hece vezniyle yazılmıĢ Ģiirlerin, çeĢitli makam ve
usûllerde bestelenmesinden meydana gelmiĢ dinî mûsikî eserleri” manasına gelmektedir. 11
Ġlâhî, cami ve tekkelerdeki ibâdet meclislerinde, mevlid merâsiminde, terâvih namazında ve
çeĢitli dinî toplantılarda icra edilen ortak bir formdur. Ġlâhîler, besteleniĢ, melodik kuruluĢ ve
kullanıĢ açısından, diğer dinî eserlere göre daha kolay ve anlaĢabilir eserler olup, samimi ve
özentisizdir. Koro halinde okunmak için bestelenmiĢ olduğunda “cumhûr ilâhî ” adını alır.12 Ġlâhî,
aynı zamanda Dinî Mûsikî eserlerine verilen genel bir isim olup, Hz. Peygamberi övüyorsa “Nât”,
Arapça ise “ġuğul”, BektaĢîlere aitse “Nefes”, Durak Evferi usûlü ile bestelenmiĢse “Durak”, Hz.
Muhammed (s.a.s.)’in sıfatlarını dile getiriyorsa “TevĢîh” gibi isimler alır.13
Türk Din Müziği’nin hem Cami Müziği hem de Tekke Müziği kolunda, en çok kullanılan ve
en parlak beste formu olan ilâhînin, kendine mahsus bir tavrı vardır. Ġlâhîleri Ģarkı, türkü
tavırlarından kurtarmak için bestekârların ve ilâhî söyleyen hânendelerin bilinçli olmaları ve
tavırlarına dikkat etmeleri gerekir. Her makamdan ilâhî bestelemek mümkünse de neĢe ve hareket
çağrıĢtıran makamlardan ilâhî besteleme yoluna pek gidilmemiĢtir. Ġlâhîler çeĢitli usûllerle
bestelenmiĢtir. Büyük ve küçük usullerle bestelenmiĢ pek çok ilâhî örnekleri Türk müziği
bünyesinde yer almıĢtır.
Tekkelerde zikir esnasında okunan ilâhîlerin zikir usûllerine uygun olanlardan seçilmesi adet
olmuĢtur. Yukarıda değindiğimiz dinî mûsikî formlarından birçoğu unutulmaya yüz tutmuĢtur.
Ġlâhiler için de bu durum söz konusu gibidir. Zamanımızda ilâhî sözü yazan, besteleyen, notaya
alan, öğrenen ve öğreten yok denecek kadar azdır. Bugün okunan ilâhîlerin çoğunu Yunus Emre
ilâhileri oluĢturmaktadır. Bu bağlamda eserleri üzerine çalıĢtığımız Burhan Özbakır yapmıĢ olduğu
derlemeler ve Türkü formundaki bestelerinin yanı sıra Türk Din Müziği’nin hem Cami Müziği hem
de Tekke Müziği Ģubeleri içerisinde ortak icra alanı olan ilâhî formunda da eserler bestelemiĢtir.
AĢağıda bestesi Burhan Özbakır’a ait ilâhîlerin makam ve usûl bilgilerine yer verilmiĢtir. Ayrıca
Burhan Özbakır’a ait eserlerin listesi verilerek farklı makamlarda bestelemiĢ olduğu dört adet ilâhî
notaya alınarak müzikal çözümlemeleri yapılmıĢtır.

10
11
12
13

Özcan, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dinî Mûsikî, s. 566.
Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1990, c. I, s. 385.
Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, c. I, s. 111.
Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, c. I, s. 111.
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TÜRKÜ FORMUNDAKİ BESTELERİ
ESERĠN ADI

SÖZ

MÜZĠK

MAKAM

USUL

1

ELĠNDE SU TESTĠSĠ

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

UġġAK

9--8

2

ANADAN BABADAN AYRI

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

UġġAK

2--4

3

HER GÜN ÇEġME BAġINA

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNĠ

5--8

4

BAHÇELERDE BAMĠYE

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNĠ

4--4

5

AMASYA DA ÜZÜM VAR

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

4--4

6

NE SORARSIN DERDĠM BANA

MEHMET TANRIVERDĠ

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

2--4

7

KAR KALMADI

AHMET ERGÜN

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

10--8

8

KINALI GELĠN

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

2--4

9

BAMĠYEYĠ EKERĠM

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

RAST

2--4

10 BONCUK GÖZLÜ GÜZELLER

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

RAST

2--4

11 AMASYA NIN ELMASI

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

9--8

12 DELĠ GÖNÜL (BAHTIN KARA)

HARUN YÖRGÜÇ

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNĠ

4--4

13 EY HIZARA

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNĠ

4--4

14 SABAH OLMUġ

HARUN YÖRGÜÇ

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNĠ

4--4

15 YEġĠL AKAR AMASYA NIN IRMAĞI

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

9--4

16 KEġKEĞĠ VUR FIRINA

HARUN YÖRGÜÇ

B. ÖZBAKIR

HÜZZAM

4--4

17 SÜNNET TÜRKÜSÜ

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

4--4

18 AMASYA'NIN DAĞLARI

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

UġġAK

4--4

19 BĠR DEFĠM VAR DERĠDEN

KEÇELĠNĠN OSMAN

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNÎ

2--4

İLÂHÎ FORMUNDAKİ BESTELERİ
1

BESMELEYĠ ÇEKĠNCE

ESĠN ġENKAL

B. ÖZBAKIR

M.KÜRDĠ

2

AFFET BĠZĠ

F.ġĠRĠN ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

NĠHAVENT 4--4

3

CENNETĠNĠ VER ALLAHIM

KAMĠL LÜTFĠ ÖZTELLĠ

B. ÖZBAKIR

SEGÂH

2--4

4

SEVERĠM BEN SENĠ

RAST

2--4

1

BEN SENĠN CANINIM

MEHMET HOPAL

B. ÖZBAKIR

RAST

2--4

2

SABRIM KALMADI

MEHMET HOPAL

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

4--4

3

GÜL MUHABBET DALIMIDIR

KENAN CĠHANOĞLU

B. ÖZBAKIR

NĠHAVENT 3--4

4

MÜZĠK GÜZEL NEY BAġKA

BURHAN ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

M. KÜRDĠ

3--4

5

MEHTABIN ALTINDA

AHMET ERGÜNEġ

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

2--4

6

DAHA DÜN GONCA ĠKEN

BURHAN ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HÜZZAM

2--4

7

SEN BĠR YALANSIN

F. ġĠRĠN ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

5--8

8

LEYLAKLAR MOR AÇTI

HARUN YÖRGÜÇ

B. ÖZBAKIR

HÜZZAM

5--8

YUNUS EMRE
B. ÖZBAKIR
ŞARKI FORMUNDAKİ BESTELERİ

2--4
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Şekil 3. Besmeleyi Çekince Adlı İlâhînin Notaları

3.1. “Besmeleyi Çekince” Adlı Muhayyerkürdî İlâhî’nin Müzikal Çözümlemesi
Eser Muhayyerkürdî makamında Nim Sofyan usûlü ile ilâhî formunda bestelenmiĢtir. Eserin
konusu Besmele’dir. Eserin donanımına Muhayyerkürdî makamının arızaları olan “si” beĢ koma bemol
(kürdî) yazılmıĢtır. Esere acem perdesinden baĢlanmıĢ, üçüncü ölçüde buselik perdesinde geçici karar
yapılmıĢ, dügâh perdesinden nim hisar perdesine kadar çıkıcı seyir gerçekleĢtirilmiĢ ve dügâh
perdesine inici seyir yapılarak dügâh perdesinde karar yapılmıĢtır. Eserin Ģan kısmına yine acem
perdesiyle baĢlanmıĢ, Besmele i Ģerif ilk üç ölçüde iki tekrar ile ifade edilmiĢ, dügâh perdesinde ilk
karar yapılmıĢtır. ġan, dördüncü ölçüden altıncı ölçüye kadar devam ettirilmiĢ ve ikinci geçici karar
yapılmıĢtır. Eserin son altı ölçüsünde karar perdesine gidilirken eserin giriĢ nağmelerindeki motifler
tekrar edilmiĢtir.
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Şekil 4. “Cennetini Ver Allah’ım” Adlı İlâhînin Notaları

4.1. “Cennetini Ver Allah’ım” Adlı İlâhînin Müzikal Çözümlemesi
Eser Segâh Makamında Nim Sofyan usûlü ile ilâhî formunda bestelenmiĢtir. Eserin konusu
duâ’dır. Eserin donanımına Segâh makamının arızaları olan “si” bir koma bemol (segâh), bir koma
bemol mi (dik hisar) ve dört koma diyez fa (eviç) yazılmıĢtır. Esere segâh perdesinden baĢlanmıĢ, üçlü
aralıklar ile tiz segâh perdesine kadar çıkıcı seyir gerçekleĢtirilmiĢtir. Tiz segâh perdesinden segâh
perdesine kadar inici seyir yapılmıĢ ve segâh perdesinde geçici karar gerçekleĢtirilmiĢtir. Eserin meyan
kısmına nevâ perdesinden baĢlanmıĢ ve gerdaniye perdesine kadar ulaĢılmıĢtır. Meyan kısmı tiz segâh
perdesinden baĢlamak suretiyle güçlendirilmiĢ ve karar perdesi olan segâh perdesinde karar
gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Şekil 5. “Severim Ben Seni” Adlı İlâhînin Notaları

5.1. “Severim Ben Seni” Adlı İlâhînin Müzikal Çözümlemesi
Eser Rast Makamında Nim Sofyan usûlü ile ilâhî formunda bestelenmiĢtir. Eserin konusu Allah
aĢkıdır. Eserin donanımına rast makamının arızaları olan “si” bir koma bemol (segâh), “fa“ dört koma
diyez (evc) yazılmıĢtır. Esere yegâh perdesinden baĢlanmıĢ, eserde dördüncü ve altıncı ölçülerde güçlü
perdesi olan nevâ perdesine vurgu yapılmıĢ ve rast perdesinde geçici karar yapılmıĢtır. Eserde meyan
bölümüne nevâ perdesiyle baĢlanmıĢ, muhayyer perdesine kadar çıkıcı bir seyir yapılmıĢ, muhayyer
perdesinden rast perdesine kadar inici seyir gerçekleĢtirilerek karar yapılmıĢtır. Zemini güçlendirmek
için çargâh perdesinden yegâh perdesine kadar inici seyir yapılarak yegâh perdesinden karar perdesine
doğru çıkıcı seyir yapılarak karar gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Şekil 6. “Affet Bizi” Adlı İlâhînin Notaları

6.1. “Affet Bizi” Adlı İlâhînin Müzikal Çözümlemesi
Eser Nihavent makamında Sofyan usulünde ilâhî formunda bestelenmiĢ bir eserdir. Eserin
konusu duadır. Esere makamın karar perdesi olan rast perdesinden baĢlanmıĢtır. Meyan bölümüne
sümbüle perdesi ile baĢlanmıĢtır. Zemin öncesindeki ölçüde kürdi perdesinde geçici karar yapılmıĢ ve
karar perdesi olan rast perdesinde karar yapılmıĢtır.
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Sonuç
Yöresel müzik kültürünün derlenmesi ve bu bağlamda gerek eserleriyle gerekse yöresel
tavırları ile müzik icrası gerçekleĢtirerek ulusal müzik kültürüne katkı sunmuĢ olan üstatların
birikimlerinin derlenerek aktarılması millî kültür adına ve Türk Halk Bilimi adına önem arz eden bir
konudur.
Bu çalıĢma ile Amasya müzik kültürüne eserleriyle hizmet etmiĢ olan Burhan Özbakır’ın hayatı,
müzik yönü ve bestelediği ilâhîleri tespit edilerek farklı makamlarda bestelediği dört ilâhînin müzikal
çözümlemeleri yapılmıĢtır.
ÇalıĢmamızda bestesi Burhan Özbakır’a ait on dokuz türküyü, dört ilâhîyi ve sekiz Ģarkıyı tespit
ettik.
Burhan Özbakır, Amasya müzik kültürü bünyesinde yetiĢmiĢ mahallî bir sanatçıdır. Amasya
müzik geleneğini ud icracısı olan babası Ziya Özbakır’dan ve Ģehrin ileri gelen müzik insanlarından
devralmıĢ ve yöresel müzik kültürüne katkı sunarak zenginleĢtirmiĢtir.
Burhan Özbakır, Amasya yöresine ait Türk halk müziği formunda on dokuz eser besteleyerek
Türk müzik kültürüne kazandırmıĢtır. ÇalıĢmamızda aslında besteleri Burhan Özbakır’a ait olan on
dokuz türkü formunda bestelenmiĢ eserlerin Sadettin Tahir Sünbül-Burhan Özbakır tarafından Amasya
Türküler adıyla Amasya Belediyesi kültür yayınları kapsamında, 2008 yılında yayınlanmıĢ bir kitapta yer
aldığını tespit ettik. TRT’nin geçmiĢ yıllardaki “Türk halk müziği eserlerinin beste diye
nitelendirilmesinin doğru olmadığı, bu eserlerin anonim olduklarında türkü adını alabilecekleri”ne iliĢkin
yaklaĢımından dolayı, Burhan Özbakır’ın kendi bestesi olan bu eserleri, kendisini kaynak kiĢi olarak
vasıflandırarak yayınlatmıĢ olduğunu tespit ettik.
Burhan Özbakır, farklı makamlarda bestelediği dört ilâhî ile yörenin dinî müzik kültürüne
önemli katkılar sunmuĢ bir bestekârdır. Müzikal çözümlemelerini yaptığımız dört ilâhîden ilki olan
“Besmeleyi Çekince” adlı ilâhîyi muhayyerkürdî makâmında iki dörtlük Nim Sofyan usulünde
bestelediği; “Cennetini Ver Allah’ım” adlı ilâhîyi Segâh makâmında iki dörtlük Nim Sofyan usûlünde
bestelediği; “Severim Ben Seni” adlı ilâhîyi rast makâmında iki dörtlük nim sofyan usulünde
bestelediği; “Affet Bizi” adlı ilâhîyi nihavent makâmında dört dörtlük sofyan usulünde bestelediği tespit
edilmiĢtir.
Nota yazısını ve Türk müziği makam bilgisine iliĢkin bilgileri, herhangi bir eğitim kurumundan
almadığı halde, askerlik yıllarında müzik teorisi kitaplarını inceleyerek elde ettiği anlaĢılmaktadır.
Derleme çalıĢmaları, besteleri ve gerçekleĢtirdiği müzik faaliyetleriyle Amasya müzik kültürüne
hizmet etmiĢ olan Burhan Özbakır’ın mahallî bir sanatçı olduğu ve Amasya dinî müzik kültürüne
besteleriyle katkı sunduğu anlaĢılmaktadır.
Öneriler
Ülkemizde yaĢayan mahallî sanatçıların Ģiirlerinin ve besteledikleri eserlerinin kayıt altına
alınarak sonraki nesillere aktarılabilmesi için mahallî sanatçıların ve âĢıkların kendilerini ifade
edebilecekleri uygun fiziki ve maddi koĢulların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda belediyeler,
il kültür müdürlükleri bünyesinde dernek ya da vakıflar kurularak mahallî sanatçılar ve âĢıklar kurumsal
bir çatı altında toplanmalıdır.
Burhan Özbakır’ın hayatı, müzik yönü ve eserleri, Yüksek Lisans tezi olarak incelenip kapsamlı
bir çalıĢma ile ortaya konulmalıdır. Zira Burhan Özbakır ve eserleri ile ilgili kısmî bilgilerin olduğu birkaç
kitabın dıĢında kapsamlı bir çalıĢma henüz gerçekleĢtirilmemiĢtir. Bu bağlamda yapılacak akademik bir
çalıĢmanın Türk müzik kültürüne önemli katkılar sunacağı düĢünülmektedir.
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AMASYA MÜCAVİRİ SİVAS'TA DİNÎ MÛSİKÎ
Mehmet TIRAŞCI
Özet
İslam’da dinî mûsikîsi Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, Ezan, Kamet, Tekbir, Tehlil, Salavât ve Telbiye gibi
türlerle ortaya çıkmış, zamanla çeşitlenerek farklı tarz ve uslûplarla devam etmiştir. Türkler de
İslamlaşmasından sonra kendi bilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde bir kültür oluşturarak bu alanda oldukça
önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bunlara ait ilk örneklere, Ahmed Yesevî’nin Anadolu’ya gönderdiği
dervişlerde rastlıyoruz. Bu dönemden sonra temelleri Hz. Peygamber dönemine uzanan Cami mûsikîsi
ve hicrî ikinci yüzyıldan sonra görülmeye başlanan tekke mûsikîsi türleri Türklerde görülmeye
başlanmıştır. Asıl gelişme ise Türk mûsikîsinin bestekârlık açısından ilerleme kaydettiği XVI. yüzyıldan
sonra olmuş ve bugüne gelindiğinde diğer Müslüman milletlerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir
kültür ve medeniyet nişanesi haline gelmiştir. Bununla birlikte bu kültür ve medeniyetin izleri halen
Anadolu’da araştırılmayı bekleyen pek çok konu ile karşımızda durmaktadır. Bu manada Anadolu
şehirlerinin dinî mûsikî kültürlerinin araştırılıp incelenmesi önem arz etmektedir. İşte biz bu
tebliğimizde, Türk mûsikîsinin Anadolu’daki önemli merkezlerinden sayılabilecek Sivas’ta, dinî mûsikîye
dair bazı açıklamalarda bulunacağız.
Anahtar Kelimeler: Sivas, Dinî Mûsikî, Cami Mûsikî, Tekke Mûsikîsi.
Religious Music in Sivas which is the Neighbour Province of Amasya
Abstract
Religious music emerged with a kind of music like Azan, Qur’an, Takbir, Salawat, Talbiyah and and
continued in a different styles. After Turkic people who lived in the middle east became Muslims they
have been in important work in this area. The first example is dervishes of Ahmed Yesevi. After this
period mosque and tekke music began to be seen in Anatolia. The real development is after the 15th
century and compared too their nations is a very high level. But this issue still needs to be
investigated. Here we will have some clarification about the religious music of Sivas in this paper.
Keywords: Sivas, Religious Music, Mosque Music, Sufi Music.
Giriş
Sivas, tarihinde önemli bir merkez olmuş, kültürü ve konumu ile müstesna bir Anadolu şehri
olarak günümüzde kadar bu varlığını sürdürmüştür. Tarihte bu şehrin bilinen isimleri, Sebaste, Sipas,
Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı Şehri), Talaurs, Danişment İli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve
Sivas’tır. Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline gelmiş, Amasya, Çorum, Tokat, kısmi olarak
Malatya ve Kayseri illeri Sivas’a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde
belirtildiği gibi Sivas, 40 İlkokul, 1000 dükkân, 18 Han, 40 kadar çeşmesi ile zamanın en önemli
eyaletlerinden biri olmuştur.1
Günümüz coğrafyasında ülkemizin en büyük ikici yüzölçümüne 2 sahip olan Sivas, Buruciye
Medresesi, Gök Medrese, Çifte Minare ve Divriği Ulu Camii gibi tarih ve turizm açısından önemli bir
kültür mirasına sahip olduğu kadar Anadolu âşıklık geleneği açısından mûsikîmiz açısından da önem arz


1
2

Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mtirasci@hotmail.com.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Evliya Çelebi, Seyehatname, c. 3-4, Üçdal Yayıncılık, İstanbul, 1980.
Sivas İlinin büyük bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alır. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde de toprakları bulunur. İl
topraklarının büyük bir bölümü Kızılırmak, bir bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarına girer. 35°50’ ve 38°14’ doğu
boylamıyla 38°42’ ve 40°16’ kuzey enlemleri arasında kalan İl, 28.488 km2’lik yüzölçümü ile Konya’dan sonra Türkiye’nin 2.
büyük ilidir.
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etmektedir. Bugün TRT repertuarında en fazla türküsü bulunan şehir Sivas’tır.3 Biz, Sivas’ta dinî mûsikî
hayatına ve formlarına ait açıklamalarda bulunacağımızdan bunlara girmeyeceğiz. Fakat bu konuların
pek çok yönüyle halen çalışılmayı beklediğini ifade edelim.
Tebliğimizde, Sivas’ta günümüzde icra edilen tüm dini mûsikî formlarını ele almayacağız.
Bunların pek çoğu zaten ülkemizin genelinde icra edilmektedir. Örneğin, ezan icraları incelendiğinde
bunun diğer bölgelerden farklılık arz etmediği müşahede edilebilir. Dolayısıyla bu türden konulara
girilmeyecek, yalnızca Sivas’a has, tabir-i diğerle Sivas’ta görülen dinî mûsikî türlerine değinilecektir.
A. Sivas’ta Cami Mûsikîsi
Cami mûsikîsi, Türk din mûsikîsinin iki ana kolundan biri olup insan sesi ile icra edilir 4 ve pek
çok formu Anadolu’da birbirine benzerlik arz eder. Bununla birlikte kimi türlerde farklılık
görülebilmektedir. Sivas’a has olanlara dair şunlar ifade edilebilir:
a. Salavatlama
Hz. Peygamberin ismi anıldığında veya muayyen zamanlarda ona olan hürmeti dile getirmek
için salât ü selâm getirilir.5 Bunun Sivas'taki bir örneğini "Salâvatlama" ismi ile görüyoruz. Bu gelenek
üç farklı zamanda icra edilir; ekinin hasadı sırasında, düğünlerde ve güreş müsabakalarında. Ekin
salâvatlamasına Divriği'den bir örnek verecek olursak: "Adem baba ekti ekini, Cebrail kesti kökünü,
Peygamber bunun vekili, Verelim Muhammed'e salâvât. Güzün ekerler ekini, yazın sökerler kökünü,
Peygamber bunun vekili, Verelim Muhammed'e salâvât. Hâbil ekti Kâbil biçti, Çütçü Musa çütün koştu,
Evlek alıp tohum saçtı, Verelim Muhammed'e salâvât. Eken biçer konan göçer, Cennet kapısı cömertler
açar, Cömertler yüzü gözü hürmetine, Verelim Muhammed'e salâvât. Kara kazanın kaynaması, Göllük
çömçenin oynaması, Bu da ekinin sonlaması, Verelim Muhammed'e salâvât. Pîrime rahmet, rençbere
kuvvet, tarlaya bereket, Sallâllâhü Muhammed, Allah Allah Hü."6
b. Mevlid
Anadolu’da en yaygın olarak icra edilen mevlid, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ıdır. Türk
İslam Edebiyatı’nın da önemli örneklerinden olan bu eser, Sivas’taki mevlid törenlerinde de aynı şekilde
(makam ve üslûp olarak) icra edilmektedir. Bunun haricinde Şemsettin Sivasî’nin bir mevlidi
bulunmaktadır ki, bu mevlid Sivas’ta bir süre unutulmuş, Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde 7 icra
edilmesine rağmen Sivas’ta itibar edilmemiştir. Fakat son yıllarda Sivas Belediyesi tarafından bu
mevlidin tekrar canlanması ve tanıtılması için kutlu doğum haftasında bazı mevlid merasimleri
düzenlenmiştir. Elimizde kayıtları bulunan bu mevlidlerin ilki 17 Nisan 2015 tarihinde Şemseddin
Sivasî’nin kabrinin yanında bulunan Meydan Camii’nde Hadi Duran, Yunus Balcıoğlu ve Aziz Hardal
hocaların iştiraki okunmuştur.
c. Cuma Gülbankı
Cuma gülbankı ülkemizde halen uygulaması devam etmekle birlikte sıkça rastlanmayan
formlarımızdan biridir. Genelde büyük camilerimizde görmeye alışık olduğumuz Cuma gülbankı Sivas’ta
küçük mahalle camilerinde dahi rastlayabileceğiniz şekilde yaygın bir uygulamadır. Bazı farklı gülbank
türleri olmakla birlikte biz bir tanesini örnek olarak vermek istiyoruz: “Hazret-i Rasûl-i Ekrem ve Nebiyyi

Muhterem sallâllahu teâlâ aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhları üzerine salavât-ı şerîfe
getirenlerin âhir ve âkibetleri hayrola. Pirimiz müezzin-i Bilâl-i Habeş-î ra. Ruhu içün, hulefâ-i râşidîn,
eimme-i müctehidînin ervâhı içün, ulemâ-i âmilîn, sulehâ-i sâlihîn ervâhı içün, sâhibü’l-hayrât ve’lhasenât ervâhı içün, kâffe-i ehl-i iman ve ehl-i İslam ervâhı içün, Allah rızası içün el-fâtiha.”

3

4
5

6
7

Ender Doğan, Sivas Türkülerinde İrfanî Boyut, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Terzi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2015, s. iii.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Tıraşcı, Türk Din Mûsikîsi Ders Notları, Dört Mevsim Kitap, İstanbul, 2015.
Salavat hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fatih Koca, İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Salâlar ve Salavâtlar, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2013.
Doğan Kaya, "Sivas'ta Salâvatlamalar", Millî Folklor, 2011, sayı: 89, s. 180-181.
Bunlardan biri Durmuş Çarpın tarafından Kilis civarında okunan ve kayıtları elimizde bulunan bir örneğidir.
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d. İlâhi
İlâhi, günümüz dini mûsikî formlarından en yaygın olanların başında gelmektedir. 8 Hatta pek
çok ilâhi örneği halen araştırılmayı ve derlenmeyi beklemektedir. 9 Biz burada konunun uzamaması için
birkaç örnekle yetineceğiz. Bunlardan üçü Ramazaniye biri de cenaze ilâhisidir. İlk olarak günümüzde
albümlere de taşınan ve uzun yıllardır Ramazan ayında teravih namazlarında Sivas’ta cumhur olarak
okunan, bestesi ve güftesi anonim olan Ya Hannan Ya Mennan isimli Uşşak ilâhidir. Bu ilâhinin teravih
namazlarında okunmasının bizzat Şemseddin Sivâsî döneminde başladığı düşünülür. Eserin merhaba
bölümü Ramazanın ilk on beş günü okunur, kalan on beş günde ise bu kısımlar elveda şeklinde
terennüm edilir. Bu eser, TRT repertuarına da girmiş fakat kanaatimizce şema açısından diğer ilahi
örneklerine benzemediği için burada üzerinde oynanmıştır. Biz günümüzde Sivas’ta okunan şeklini
notası ile aşağıda vereceğiz.
Bir diğer ramazaniye örneği güftesi ve bestesi anonim olan Uşşak ramazaniye Efendimiz
Muammed’e Salât ile Selâm Olsun ilâhisidir. Bu eser, yatsı namazının kılınmasının ardından cumhur
halde olunarak teravihe kalkılır. Sözleri şöyledir: “Efendimiz Muammed’e Salât ile Selâm Olsun. Ona

izzet ile ikram, teravihe kıyâm olsun.”
Üçüncü ramazaniye örneği ise bestesi ve güftesi anonim olan Hüseynî makamında “Gelin
Gönderelim Şehr-i Sıyâmı” isimli eserdir. Uğurlama ilahisi diyebileceğimiz eser, bir müezzin tarafından
Ramazan ayının son günlerinde okunur.
İlâhi türüne son örnek olarak tarafımızdan derlenen güftesi Yunus Emre’ye ait, bestesi ise
anonim olan Biz Dünyadan Gider Olduk mısraı ile başlayan Hüseynî Cenaze ilahisini vermek istiyoruz.
Bu ilahi Sivas’ın köylerinde cenaze salası sırasında okunur. Fakat ilâhi, Salâ’dan sonra değil Salâ’nın
cümle aralarında birer kıta olarak şekilde icra edilir. Bu ilahîlerin notaları şöyledir:

8

9

İlahi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fatih Tüysüz, Türk Din Mûsikîsi Formlarından İlahi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017.
Sivas’ta aşıklık geleneği ve halk müziği pek çok şehirle kıyasla oldukça gelişmiştir. Bu geleneğin meyvesi olan türkülerde de
tasavvufî düşüncelere ulaşmak mümkündür. Bu konu hakkında Ender Doğan tarafından Sivas Türkülerinde İrfânî Boyut
isminde bir çalışma yapılmıştır. Bkz. Ender Doğan, a.g.e. Ayrıca bkz. Doğan Kaya, Sivas’ta Âşıklık Geleneği, Cumhuriyet
Üniversitesi Yayınları, Sivas, 1988.
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B. Sivas’ta Tekke Mûsikîsi
Sivas'ta dinî mûsikî, camilerin yanında Halvetî, Rifâî, Mevlevî ve Bektâşî tekkelerinde
şekillenmiştir. Sivas, Anadolu'da kurulan ilk Mevlevîhanelerin birine ev sahipliği yapmıştır. Sultan
Veled'in (ö. 1312) vefatından sonra oğlu Arif Çelebi zamanında Sivas'ta bir Mevlevîhane kurulmuştur.
Halen bu bölge Mevlânâ Mahallesi olarak bilinmektedir. Fakat buradaki Mevlevîhâne günümüze
ulaşmamıştır. Daha yakın dönemlerde asıl ismi Ali Baba Tekkesi olan ve günümüzde Susamışlar Konağı
olarak bilinen mekân Mevlevîliğin Sivas'taki son mekânı olmuştur. Bu tekke, Mevlevîlerden önce
Rifâîlere de ev sahipliği yapmıştır. Bugün tekkede bulunan mihrapta halen Rifâî şişlerini temsil eden
figürleri görmek mümkündür.
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından pek çok dergah faaliyetlerini gizli yürütmüşlerdir.
Bu minvalde Sivas'ta Mevlevîliğin yaşatılması adına ilk resmî faaliyet Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü
ve Sema Derneği ile başlamıştır. Sivas Mevlana Tasavvuf Müziği Grubu üyeleri ve Şemsi Yılmaz
Susamış başkanlığında kurulan bu dernekte halen Sivas'ta çalışmalarını sürdürmektedir. 10
Sivas'taki önemli tasavvufî akımlarından bahsederken elbette Şemseddîn Sivâsî'yi de zikretmek
gerekir. Halvetiye'nin dört ana kolundan biri olan Şemsiyye'nin kurucusudur. O dönemde Sivas
topraklarında bulunan Zile'de dünyaya gelmiş, burada oluşan Şemsiyye kolunu, daha sonra Sivas
merkezde devam ettirmiştir. Şemsîler, Cehrî zikir yapılan tekkelerinde pek çok eserin vücuda gelmesine
vesile olmuşlardır. Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî gibi mutasavvıfın şiirleri ile beraber Sivaslı şairlerden
Şemseddin Sivasî başta olmak üzere Abdülmecid Sivâsî, Abdülahad Nûrî, Ahmed Sûzî ve Ahmed
Rindî'nin eserlerini bestelemişler ve tekkelerinde icra etmişlerdir.
Sivas Alevî-Bektaşî kültürünün şekillendiği mekânların başında Divriği Bektaşî tekkeleri gelir.
Bunlardan en bilineni Garip Musa Ocağı'dır. Bu tekke, Anadolu'nun ilk Bektaşî tekkelerindendir. Sivas
dışında da pek çok bölgeye mihmandarlık eden bu tekkede, semah kültürünün izlerini rastlanmaktadır.
Semah repertuarının önemli örneklerinden sayılan "Turnalar Semahı (Sivas Semahı)" yine Divriği
Bektaşî ocağı kökenlidir.
Sivas merkezde Ali Baba Mahallesi'nde bulunan cem evinde her Perşembe akşamı cem töreni
düzenlenir. Bilindiği gibi cem törenindeki on iki hizmetten biri semah törenidir. Zâkirin bağlama ile çalıp
söylediği nefes türünden eserlerle on iki tarafından dönerek semah çekilir.11
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NEYZEN OSMAN YILDIZ VE AMASYA MÛSİKÎSİ’NE KATKISI
Fatih KOCA
Özet
Amasyalı Osman Yıldız, tarihimizde yetişen önemli neyzen mûsikîşinaslardan biridir. Öğrenimini
tamamladıktan sonra memleketi Amasya’da hizmet etmeye karar vermiş, hayatını mûsikîmize ve ney
sazına adamıştır. 1985 yılından bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Neyzen Osman Yıldız ney
sazında tavır olarak Üstad Niyazi Sayın ekolüne bağlıdır. Bununla birlikte kendine has bir üfleme tekniği
ve özel bir “Ney Metodu” vardır. Neyzen Osman Yıldız, mûsikîyi bir ahlak dairesi içerisinde icrâ etmiş ve
öğrencilerine hep bu disiplini aşılamıştır. Onun için mûsikî devamlılık ve disiplindir. Amasya Belediye
Konservatuarı ve Amasya Üniversitesi Türk Müziği Korosu’nun kuruluşlarında önemli bir rol
üstlenmiştir. Halen Amasya’da Amasya Belediyesi Konservatuarı’nda bu hizmetlerine devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Neyzen Osman Yıldız, Amasya, Müzik, Ney, Neyzen.
Neyzen Osman Yıldız and Amasya Mûsikîsine Additive
Abstract
Osman Yıldız of Amasya is one of the most outstanding musicians who played nay in our history.
Having completed his education, Neyzen Osman Yildiz decided to serve his his hometown Amasya,
devoting his life to music and the instrument of nay. Since 1985, he has raised hundreds of students.
Yildiz followed a great nay master Niyazi Sayın’s instrumental style. However, he has a unique blowing
technique and a special method. Yildiz, performed music in a spiritual atmosphere and taught his
disciples this traditional discipline. To him, musical education depends on continuity and discipline. He
played an important role in the foundation of Municipal Conservatory of Amasya and the Ensemble of
Turkish Music of Amasya University. He is still continuing to serve in these institutions.
Keywords: Neyzen Osman Yıldız, Amasya, Music, Nay, Nay Player.
Giriş
Edinilen ilk bulgulara göre MÖ 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı tahmin edilen Ney sazının
mûsikî açısından tarihteki yeri önemlidir. Bu saz Türk mûsikîsi geleneğinde de mistik bir yere sahiptir.
Bu saz, özellikle Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi’den itibaren Dîni mûsikîmizde ayrı bir yer teşkil etmiştir. 1 O
günden bu yana birçok değerli neyzen tarihteki yerini almış ve mûsikîmize hizmet etmişlerdir. Amasyalı
Neyzen Osman Yıldız da bu değerli neyzenlerden biridir. O, sadece Amasya mûsikîsine değil,
yetiştirdiği öğrencileriyle Türk mûsikîmize de hizmeti açısından önemli bir değerdir. Yurdun farklı
yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Amasya’ya tayiniyle beraber, ney dersleri vermeye başlayan
Neyzen Osman Yıldız, Amasya Belediye Konservatuarı’nın kuruluşunda yer almış, ayrıca bu kurumda
Müdür yardımcılığı, Tasavvuf Müziği Korosu Şefliği, bunların yanında Amasya Eğitim Fakültesi Koro
Şefliği de yapmıştır. Halen Amasya’da öğrenci yetiştirmektedir. Ney sazındaki hocaları Üstad Neyzen
Niyazi Sayın geleneğinden gelen Neyzen Hâfız Arif Biçer ve Neyzen Ömer Erdoğdular’dır. Neyzen
Osman Yıldız, mûsikîyi bir ahlak dairesi içerisinde icrâ etmiş ve öğrencilerine hep bu disiplini aşılamıştır.
Onun için mûsikî devamlılık ve disiplindir. Diğer ney metodlarının yanında kendine has bir ney öğretim
metodu da bulunan Neyzen Osman Yıldız’ın 33 yıldır yetiştirdiği öğrencileri şuan dünyanın dört bir
yanında onun bu metodu çerçevesinde ney öğreticiliği ve sanatçılık yapmaktadırlar.
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Neyzen Osman Yıldız
Neyzen Osman Yıldız, Amasya’nın Tokat sınırına yakın Yuva Köyü’nde 2 Haziran 1949 yılında
dünyaya gelmiştir. Babası inşaat ustalığı ve işçilik yapan Hasan Efendi, annesi, Amasya
medreselerindeki hocalardan yetişmiş, son dönem Osmanlıcayı okuyan ve öğreten ev hanımı
Ümmehan Hanımefendi’dir. Babası Hasan Efendi, annesi Ümmehan Hanımefendi’den Kur’an ve
Osmanlıca tahsili görmüştür. İlkokulun birinci sınıfını köyünde okul olmadığından köylerine yakın
Beldağı Köyünde okuyan Neyzen Osman Yıldız, eğitimini daha iyi tamamlaması için ailesi ile birlikte
Tokat’ın Turhal ilçesine taşınmıştır. İlkokulu Turhal’da tamamlayan Neyzen Osman Yıldız, devlet
parasız yatılı sınavını kazanarak 1964-1965 öğretim yılında Tokat İmam Hatip Lisesi’ne başlamıştır.
İmam Hatip Lisesi’nin ilk yılında radyodan dinlediği ney sesine âşık olmuş ve aradığını bulmaya bu
yıllarda başlamıştır. Amacı bu sazı öğrenmektir.
Neyzen Osman Yıldız, İmam Hatip Lisesi’nin orta kısmında okurken özellikle Ramazan aylarında
radyoda dinlediği iftar yayınlarındaki Tasavvuf Mûsikîsi programlarında saz heyetinin içinde duyduğu
ney sesine aşırı derecede ilgi ve alaka duymuştur. Saz heyetinin içinde duyduğu ney sazını hiç
görmediği için onu kaval olarak algılamış, özellikle yaz aylarında bu sese yakın olan kavala ilgi duymuş
ve kendi kendine kaval üflemeye başlamıştır. Ancak bu kaval sesinde de ney’in sesini yakalayamamış
ve daha da merak etmeye başlamıştır. Bu hayranlık İmam Hatip yılları boyunca devam etmiştir.
Neyzen Osman Yıldız, İmam Hatip Lisesi’ni Tokat’ta başarıyla tamamlayarak, 1970 yılında
Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü kazanarak Konya’ya gitmiştir. Ney’e olan ilgisi bu yıllarda da devam
etmiştir. Sonunda aradığını burada bulmuştur. Enstitü’ye başladığı ilk yıl, TRT Ankara Radyosu’ndan
ayrılıp Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde Dinî Mûsikî dersleri vermeye başlayan (1942-2007) ile
tanışmıştır. Yıllardır hasreti ile yandığı ney dersleri eğitimini Neyzen Hâfız Arif Biçer’den almaya bu yıl
başlamıştır. Ney’i üflemede ilk zamanlarda oldukça zorlansa da eskiden kaval üflediği için
parmaklarının alışkanlığından bir müddet sonra ney’e de âşina olmuştur. Makam, usûl ve nazariyat
dersleri ile ney üfleme tekniğini Neyzen Hâfız Arif Biçer’den almaya başlayan Neyzen Osman Yıldız,
kendisinden bir yıl evvel derslere başlayan öğrencilere kısa sürede yetişmiştir. Öğrenme aşamasının ilk
yıllarında neyden kaval seslerine yakın ses çıkarttığı için, her zaman hocasından ikaz da almıştır.
Bununla beraber hocasına hiçbir zaman önceden kaval üflediğini söylememiştir. Neyzen Osman Yıldız,
hocasının hiçbir dersini kaçırmayarak sebat etmiş, böylece hocasının da ilgisini çekmiştir. Bu sebat,
hocasının onu kabul ederek daha fazla ilgilenmesine neden olmuştur.
Neyzen Osman Yıldız, Neyzen Hâfız Arif Biçer’den ney derslerinin yanında, ilâhiyatçı kimliğinin
getirdiği sorumluluktan dolayı, özellikle dinî mûsikînin diğer formları üzerine de çalışmıştır. Bir müddet
sonra hocasının tekrar Ankara’ya dönmesi ile dersleri aksasa da Konya’da başka bir grup ile
çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Neticede, Neyzen Osman Yıldız ilerleyen yıllarda kendisini
öyle yetiştirmiştir ki, Konya Mevlâna İhtifal törenlerine “Neyzen” olarak katılmaya başlamıştır.
Neyzen Osman Yıldız, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdikten sonra mecburi hizmetle
MEB bünyesinde Din Kültürü Öğretmenliği yapmaya başlamıştır. İlk atandığı yer, Tunceli’nin
Çemişgezek ilçesidir. Burada insanlarla hemen kaynaşarak özellikle spor faaliyetleri ile ön plana
çıkmıştır. İki yıl sonra Ankara’nın Polatlı ilçesinde vatani görevine gitmiş, askerlik sonrası Tekirdağ,
Saray ilçesinin Ali Nakil Erenyol Lisesi’nde tekrar öğretmenliğe başlamıştır. 1982-1985 yıllarında
Tekirdağ’dan hafta sonları İstanbul’a Üstad Neyzen Niyazi Sayın’nın (1927) en önemli
öğrencilerinden, aynı zamanda kuyumculukla da uğraşan Neyzen Ömer Erdoğdular’ın (1949- ) ney
derslerine devam etmiştir. Neyzen Ömer Erdoğdular’dan ney tavrı ve ileri derece ney üfleme
tekniklerini öğrenmiştir. 1985 yılının yaz aylarında memleketi Amasya’ya tayini çıkmış, burada Amasya
Lisesi’nde Din Kültürü öğretmenliğine başlamıştır.
Neyzen Osman Yıldız, ney sazında ilerlemesi ve dönemin en önemli hocalarından yetişmesi
nedeniyle, Amasya’da istekli öğrencilere bu bilgilerin aktarılmasını düşünmeye başlamıştır. 1985 yılının
sonbaharında Şamlar Mahallesi’nde kendisi ile aynı konutlarda oturan Hacı Dursun Koca, oğlunun bu
konuda çok istekli olduğunu kendisine iletmiş, o da bu isteği reddetmeyerek kabul etmiştir. Büyükağa
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Medresesi Hâfızlık Kur’an Kursu’nda, aynen kendi hayatında olduğu gibi bir hocaya ihtiyaç duyan Hâfız
Fatih Koca’ya kendi evinde ders vermeye başlamıştır. Dolayısıyla Hâfız Fatih Koca, kendisinin ilk
öğrencisi olma şerefine nail olmuştur. Hâfız Fatih Koca hocası Neyzen Osman Yıldız’dan aldığı
ödevlerini Büyükağa Medresesi’nde yapmaya başlayınca medresedeki diğer hâfızlarında dikkatini ve
ilgisini çekmiştir. İlerleyen yıllarda bu medreseden katılan yetenekli hâfızlar ile diğer öğrencilere bazen
medresede bazen kendi evinde kabulü ile Neyzen Osman Yıldız, öğrenci potansiyelini artırmaya
başlamıştır.
Neyzen Osman Yıldız, Amasya’ya gelmesiyle Giriftzen Asım Bey’den (1851-1929) sonra -birkaç
neyzen hariç- Amasya’da yeniden bir dönem başlatmıştır. Özel olarak verdiği derslerle başlayan hocalık
hayatı, 1989 yılında Amasya Lisesi bünyesindeki Müzik Salonu’nda ilk Türk Mûsikîsi kurslarıyla devam
etmiştir. Hocalarından aldığı bilgi ve birikimini mûsikîye sevdalı insanlara ister ney dersleri, ister diğer
nazarî bilgiler vererek büyük bir fedakârlıkla aktarmaya başlamıştır. Onun bu derslerine özellikle değerli
eşi Emine Hanımefendi ve çocukları Serap ve Yusuf da büyük bir fedâkârlıkla destek vermişlerdir.
Amasya’ya gelişinin ilk yıllarında umduğunu bulamayan Neyzen Osman Yıldız, hocası Neyzen
Ömer Erdoğdular’ı arayarak İstanbul’a dönmeyi bile düşünmüştür. Ancak hocasının “Amasya’da 10
tane öğrenci yetiştirmeden buraya gelemezsin!” ikazı üzerine üzerindeki sorumluluğun bilincini
hissetmesi onu Amasya’da kendi memleketinde hizmet etmeye itmiştir. Neticede Amasya’dan hiç
ayrılmayarak 10 yerine yüzlerce nice öğrenci yetiştirmiş, hocasının gösterdiği bu yoldan ilerlemeye
devam etmiştir.
Neyzen Osman Yıldız, sadece sanatçı kişiliği ile değil, sportmenliği ile de ön plana çıkmıştır.
Ortaokul yıllarında özellikle voleybol sporu ile ilgilenmiş, Tokatspor’da profesyonel olarak voleybol
oynamıştır. Hatta 1970-1971 dönem liginde kendisinin de kadroda olduğu Tokatspor Voleybol Takımı
birinci lige yükselmiştir. Konya’da okuduğu yıllarda Konya İdman Yurdu Voleybol takımında 4 yıl,
Tekirdağ AEG Buzdolabı Fabrikası Voleybol Takımı’nda 4 yıl profesyonelce voleybol oynamıştır.
Amasya’ya döndükten sonra profesyonelce oynadığı voleybol sporunu bırakarak kendisini öğrenci
yetiştirmeye adamıştır.
Neyzen Osman Yıldız’ın Amasya Mûsikîsine Katkısı
Neyzen Osman Yıldız, 1985 yılında Amasya’ya öğretmen olarak atandığında Amasya’da eskiden
beri bazı mûsikî cemiyetlerinin varlığını biliyordu. Bazı dönemlerde bu cemiyetlerin yapısı değişip
kapanmış olsa da memleketine hizmet adına büyük ümitlerle kendi müktesebatınca hareket etmeye
başladı. İlk olarak bizzat kendi evinde, ailesinin de büyük fedakârlıkları ile öğrencilerine ders vermeye
başladı. Bu yıllarda Amasya’da diğer enstrüman icracıları ile tanıştı. Ancak bu icracılarının büyük bir
çoğunluğunun pratikte iyi olmasına rağmen nazariyat olarak mûsikîde eksikliklerini gördü. İlk olarak bu
değerli icracılara, mûsikînin nazarî boyutunu öğretmekle başladı. Onun bu aşk ve heyecanını gören
Amasyalı müzikseverler onu yalnız bırakmadılar. Neticede istişareler sonucu Amasya’da 1989 yılında ilk
olarak Amasya Lisesi bünyesinde Türk Mûsikîsi kurslarını başlatmış oldu. Zaten var olan pratiğin
üzerine, nota, solfej, nazariyat gibi dersler de eklenince bu kurs daha bilimsel bir okul haline dönüştü.
1989 yılından itibaren Amasya Lisesi’nde başlayan Türk Mûsikîsi kursları, Neyzen Osman
Yıldız’ın girişimleri sonucu bu işe gönül veren mûsikîşinas Amasyalılarla gönüllük esasına dayanarak
devam etti. Ayrıca yine Neyzen Osman Yıldız’ın gayretleri ile 1995’den itibaren Türk Tasavvuf Mûsikîsi
çalışmaları da başlamıştır. Oluşturulan bu grup bazen bir doktor muayenehanesinde bazen bir
radyonun deposunda ama mütevazı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Böylece o döneme kadar sadece
mevlid vb programlarda icra edilen Tasavvuf Mûsikîsinin bilimsel boyutu Amasya’da yeni bir temel
üzerine kurulmuş oldu. Nihayet 1999 yılında Amasya Akşemsettin İlköğretim Okulu’nda öğrencisi
Neyzen Osman Akbaş’ın düzenlediği “Yunus Emre’yi Anma” programında dönemin Amasya Belediye
Başkanı Hüseyin Baş, program sonu Neyzen Osman Yıldız ve Neyzen Osman Akbaş’a Belediye
Konservatuarını yeniden kurup ihya etme niyetinde olduğunu ve kendilerinin de Tasavvuf Mûsikîsi
bölümünü kurma görevini üstlenmelerini teklif etti. Böylece Amasya Belediye Konservatuarı bünyesinde
ilk defa Tasavvuf Mûsikîsi bölümü Neyzen Osman Yıldız ve öğrencisi Neyzen Osman Akbaş’ın
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çabalarıyla kurulmuş oldu. Bugün Din Görevlilerinden ve diğer gönüllü katılımcılardan oluşan bölüm,
Yetişkinler Korosu ve Çocuk Korosu boyutuna gelmiştir. Bu korolar kapsamında kuruluşundan bu
zamana kadar beş yüzün üzerinde mûsikîşinasın yer aldığı bu bölüm Neyzen Osman Yıldız’ın eseridir.
Bu yönü ile Neyzen Osman Yıldız’a öğrencileri kendi aralarında “Amasya’nın ikinci Giriftzen Asım’ı”
demeleri hiç de yanlış değildir. Daha sonraki yıllarda Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir Bey ve
Amasya Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda kendi ney öğrencilerinden Neyzen Osman Akbaş’ın
büyük katkıları ile Amasya Belediye Konservatuarı Bimarhane’nin Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi
Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Belediye Konservatuarı da bu kapsamda Bimarhane’ye -Dâruşşifânakledilerek bugünkü yerinde hizmetlerine devam etmeye başlamıştır. Kuruluşundan itibaren
Konservatuar’da yüzlerce öğrenci yetişmiştir. Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Devlet
Konservatuarlarında, Üniversitelerin Müzik Bölümlerinde, Devlet Klasik Korolarında ve TRT’de görev
yapmaktadırlar. Bunların yanında halen üniversitelerde akademik olarak görev yapanlar da mevcuttur.
Bugün Türkiye geneli Türk Din Mûsikîsi alanında görev yapmakta olan kırkın üzerindeki akademisyenin
on altısının Amasyalı olmasında hiç şüphesiz hocamızın katkısı ve emeği büyüktür.
Neyzen Osman Yıldız, sadece Amasya’da istekli öğrencilere değil yakın illerden gelen
öğrencilere de ney ve mûsikî dersleri vermiştir. Onun şöhreti bu yıllardan itibaren tüm Türkiye’ye hatta
dünyaya yayılmaya başlamıştır.
Neyzen Osman Yıldız, Amasya Belediye Konservatuar Müdür Yardımcılığı, Tasavvuf Mûsikîsi
Bölüm Başkanlığı ve Koro Şefliği gibi idâri görevlerde de bulunmuştur. Bu görevler kapsamında her yıl
Ramazan ayının bir gününde TRT’de canlı yayınlanan Tasavvuf Müziği korolarını yönetmiş, özellikle
Kadir Gecesi’ndeki özel konserlerde koronun şefliğini yapmış, Kutlu Doğum Haftası kapsamında yakın il
ve ilçelerde yapılan konser programlarının Genel Sanat Yönetmenliği ve koro şefliklerini devam
ettirmiştir. Kendisine Belediye Konservatuarı’nın Müdürlüğü ısrarla teklif edilmesine rağmen;
müdürlüğün gerektirdiği sorumluluklarda aksaklık yaşanmasından korktuğu için bu görevi hiçbir zaman
kabul etmemiştir. O kendini her daim öğrencilerine adamış, bu şekilde Amasya mûsikîsine hizmet
etmeyi tercih etmiştir.
Neyzen Osman Yıldız, Konservatuar’daki idari görevlerinin dışında Amasya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türk Müziği Korosu’nun da şefliğini yapmıştır. 1988 yılında fahri olarak Fakülte Korosu’nun
kurulma ve çalıştırılmasında büyük emek sarf etmiştir. Bu aşamada Müzik öğretmeni Fikret Ak’ın da
yardımları çoktur. Koro ilk başlarda fazla rağbet görmemesine rağmen, koroya dâhil edilen farklı
enstrümanlarla koro saz heyeti daha da zenginleştirilmiştir. Önceleri koroya öğrenci aranırken ilerleyen
yıllarda koroya eleman seçilerek alınmaya başlamıştır. Fakülte korosunun bu hale gelmesinde Neyzen
Osman Yıldız’ın dinamizmi ve sanat ahlakı önemli bir faktör teşkil etmektedir. Şuan bu koro, çeşitli
etkinlikler çerçevesinde Amasya ve farklı yerlerde, aynı zamanda belirli dönemlerde TRT’de konserler
icra etmektedir.
Neyzen Osman Yıldız’ın Ney Öğretim Metodu
Neyzen Osman Yıldız, ney derslerine ilk başladığı yıllarda öğrencilerine, hocalarından öğrendiği
metodla ve Neyzen Süleyman Erguner’in (Torun) kaleme aldığı Ney Metodu’ndan edindiği bazı
bilgilerle ders veriyordu. Kitap o günlerde Amasya’da olmadığı için kitabın bazı fotokopi sayfaları ile
idare ediliyordu. Ancak öğrencileri hocanın kendisinin varlığına güvendiği için bu metodları takip
etmedi. Çünkü metodun kendisi Neyzen Osman Yıldız idi. O yıllarda Amasya’da ney sazını bulmak da
zordu. Bundan dolayı Neyzen Osman Yıldız, öğrencilerine kendisinin elektrik borularından yaptığı
neyleri veriyor, asıl ney alınana kadar bu borular ile idare ettiriyordu. Zamanla öğrenciler Kayseri ve
İstanbul’dan neyler edinmeye başladı. Kendisini ney öğreticiliğine adayan Neyzen Osman Yıldız,
isteseydi iyi bir ney yapımcısı da olabilirdi. Tüm bunlarla beraber Neyzen Osman Yıldız’ın kendine has
bir öğretim metodu da oluşturdu. Bu metod, ilk etapta seslerin doğru çıkması için öğrencilere bazı
etüdler verilerek özellikle neydeki sesin doğru çıkmasını amaçlamaktadır. Neyzen Osman Yıldız,
öğrencilerin sesleri doğru çıkarıp, parmakların doğru basılmasını öğrettikten sonra eser vermeye
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başlardı. Eğer öğrenci bu derslerden sıkılmayıp aynen kendisi gibi bu yolda sebat etmeye ve sabırla
dersleri takip etmeye başlarsa, onunla çalışmaya asıl o zaman başlar ve bir daha da onu bırakmazdı.
Neyzen Osman Yıldız’ın Ney Metodu’nun en önemli özelliği; öğrencinin üflediği neydeki
falsosuz sesler tam oturmasa da belirli bir düzeye gelen öğrenciye saz eserleri vererek onu hemen
icraya yönlendirmesidir. O, öğrencinin hem icrada hem de nazariyatta birlikte ilerlemesini sağlamak
amacını gütmüştür. Ney öğretiminde genelde eski metodlarda, öğrenci uzun bir süre sadece bir esere
yönlendirilir, o eserle birlikte öğrenci seslerin doğru çıkışına odaklandırılırdı. Bu da haliyle uzun bir
süreyi almaktadır. Neyzen Osman Yıldız, bu sürenin kısaltılması, sesin doğru çıkmasa da öğrencinin
neye hâkim olmasını istemektedir. Çünkü bu zaman zarfında öğrenci hem seslere odaklanır hem de
neydeki arızalı perdelere yönlendirilirdi. Dolayısıyla öğrenci bu metodla ney öğrenme süresini
kısalmaktadır. Neyzen Osman Yıldız’ın Ney Metodu bu kurgu üzerine yoğunlaşmıştır.
O, bir öğrenciyi “Neyzen” yapmak için sadece 20 saz eseri belirlemiştir. Bu eserlerin en önemli
özelliği; ney sazındaki tüm arızalı sesleri ihtiva etmesidir. Çünkü 7 perdeli, basit ama pozisyon
açısından zor bir saz olan neyi icra etmek zaman almaktadır. Bu zamanı en aza indirgemek ve farklı
eserler geçerek öğrenci için zevkli hale getirmek bıkkınlığı da önlemektedir. Öğrenci neyi doğru
üfleyemese de kendince farklı eserler geçtiği için hocasız bir ortamda doğru üflediğini zannederek bu
saza olan aşkı daha da artmaktadır. Kanaatimce Neyzen Osman Yıldız bu metodla bu amacı
gütmektedir. Aslında sadece ney öğrenenler için değil; aynı zamanda tüm Türk mûsikîsi
enstrümanlarını öğrenmeye çalışanlar bu eserleri takip ederse Türk mûsikîsi’ndeki tüm arızalı seslere
vakıf olur. Dolayısıyla her enstrüman için bu eserlerin seçimi ve çalışılması büyük bir başarı getirir.
Seçilen bu 20 eserin ilk eseri Neyzen Salih Dede’nin (1810-1888) Acemaşiran Peşrevi’dir.
Öğrenciye bu eser ilk aşamada kolay gelse de her geçtiği ders sonrası verilen diğer eser, parmak
pozisyonları ve dudak hareketleri açısından bir öncekinden daha zordur. Eğer bu 20 eser hocanın
istediği takdirde geçilirse, Türk mûsikînde yazılmış tüm eserleri icra edebilecek seviyeye ulaşılmış
demektir. Bu metodun zararlı bir yönü yoktur. Aksine öğrenciye dinamizm ve heyecan kazandırır.
Bazen öğrenci bu 20 eseri geçmiş olsa da neydeki doğru sesleri yakalayamamış da olabilir; ancak her
geçen gün öğrenci çalıştığı için neydeki seslere daha da vâkıf olduğundan, bunun faydalı olabileceği
söylenebilir.
Bu metod her ne kadar kolay gibi gelse de, parmakların normal baskılarına yeni alışmış bir
öğrenci için zordur diyebiliriz. Kolaylığın yanında, perdelerdeki arızalı seslerin doğru çıkması için yarım
parmak basımı, dik parmak basımı, aşağı-yukarı yarım parmak basımı, neyin sağa sola ittirilmesi,
dudak pozisyonlarının zorluğu, aşırı üflemeden dolayı ısınan neyin akortunun dikleşmesini önlemek
amacıyla dik ya da yan üfleme gibi bazı teknik çalışmalardaki zorluğu da beraberinde getirmektedir.
Ancak bu zorluk geçicidir, eğer sabır ve sebat edilirse kısa zamanda amaca ulaşılabilmektedir.
Dolayısıyla Neyzen Osman Yıldız’dan ney dersi almaya başlayan öğrenci bıkkınlık geçirebilir. Bu
zorluklardan dolayı neye başlayıp bırakanların örnekleri oldukça fazladır. Aslında bu, Neyzen Osman
Yıldız’ın ayrı bir metodudur denilebilir. Neyzen Osman Yıldız, ney sazını öğrenmeye çalışan bir
öğrencinin sabra ve devamlılığa ihtiyaç duyması gerektiğini düşündüğünden, öğrenciyi bu taktik ile
denemektedir. Bu deneme pozitif manada geçilirse öğrenci istemese de Neyzen Osman Yıldız o
öğrenciyi bırakmaz. Öğrenciyi bu taktiklerle deneyen Neyzen Osman Yıldız, yetenekli bir öğrenci de
olsa sabırlı olmayan öğrencinin peşini bırakır ve asla üzülmez. Sonuçta öğrenci istekli ve sabırlı ise
bunu başarır, ancak sabırlı değilse başaramaz. Çünkü Neyzen Osman Yıldız’a göre ney üflemeyi
öğrenmek önce sabır gerektirir, sabır da ahlakın bir özelliğidir. Bu ahlakı anlayamayan öğrenci, Neyzen
Osman Yıldız’ın öğrencisi olamaz.
Neyzen Osman Yıldız’ın neyi icra etmede öğrettiği, hem ney sazındaki hem de dolayısı ile diğer
Türk mûsikîsi enstrümanlarındaki tüm arızalı sesleri ihtiva eden 20 eser şunlardır
1- Acemaşiran Peşrev - Salih dede
2- Hicaz Peşrev - Veli Dede
3- Saba Peşrev - Tanburi Büyük Osman Bey
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4- Nihavend Peşrev - Hüseyin Sadeddin Arel
5- Kürdilihicazkar Peşrev - Kemençeci Vasilaki
6- Hicazkar Peşrev - Tanburi CEmil Bey
7- Hüzzam Peşrev - Şehzade Seyfeddin
8- Segah Peşrev - Neyzen Yusuf Paşa
9- Ferahfeza Peşrev - Zeki Mehmed Ağa
10- Sultaniyegah Peşrev - Hacı Arif Bey (Kanuni)
11- Buselik Peşrev - Kemençeci Nikolaki
12- Mahur Peşrev - Rauf Yekta Bey
13- Evcara Peşrev - Dilhayat Kalfa
14- Bestenigar Peşrev - Numan Ağa
15- Şevkefza Peşrev - Numan Ağa
16- Evç Peşrev - Sultan Bayezid
17- Şehnaz Peşrev - Kemani Ali Ağa
18- Suzidil Peşrev - Tanburi Ali Efendi
19- Bayati Niyaz Peşrevi - Süleyman Ergüner (Dede)
20- Hüseyni Peşrev - Lavtacı Andon
Hocamızın öğrencilerine uyguladığı metodu fotokopi teksirlerinden kurtararak, hem bu
teksirleri daha derli toplu bir hale getirmek hem de bir vefa borcunu ödemek adına öğrencisi Neyzen
Osman Akbaş tarafından “Osman Yıldız Ney Metodu” isimli kitap hazırlanmıştır. Eser, son
düzenlemelerin de bitmesini müteakip, öğrencilerinin ve taliplerinin istifadesine sunulacaktır.
Neyzen Osman Yıldız’ın Mûsikî Anlayışı
Neyzen Osman Yıldız’ın hayatına baktığımızda ve öğrencisi olarak benim kanaatime göre O bir
ahlak timsalidir. Hayatının her safhasında Yüce Yaratıcının elçisi Sevgili Peygamberimizi tarif ettiği
“Elbette Sen Yüce Bir Ahlak Üzeresin”2 sıfatına O’nun bir ümmeti olarak bu ahlaktan nasibini almış ve
her durumda bu ahlakı hem kendisine hem de bu topluma göstermiş bir insandır. Buradan hareketle
ona göre sanatın her salında ahlak en ön plandadır. Ahlaksız bir sanat eseri olamaz. Sanatın her dalı
toplumun ahlakını bozmadıkça o sanat sanattır. Aksi düşünülemez. Sanatın herhangi bir dalı insana
manevi yönden hitap etmiyorsa o sanatta ahlaken sıkıntı vardır. Ona göre sanatın en önemli dalı
mûsikîdir. Mûsiki’nin gücü diğer sanat dallarına göre daha keskin, insanın manevi yönüne en fazla etki
yapan sanat dalıdır. Dolayısıyla mûsikînin insan üzerindeki etkisi bir hakikattir. O, mûsikîye başlangıcın
olduğunu, ancak sonunun olmadığını düşünmektedir. Bu gerçeği Dede Efendi’nin (1778-1846)
Mekke’de Mina’da öğrencisi Dellâlzâde İsmail Dede’ye (1797-1869) “Mûsikî bir deryadır, ben ancak
paçalarımı sıvayabildim”3 sözüyle açıklamıştır. Kendisini de, yıllardır bu alanda çalışmasına rağmen,
hala mübtedi olduğunu ifade ederek açıklamaya çalışmıştır. Üstad Neyzen Niyazi Sayın’ın da “Ben hala
ney sesini bulamadım, istediğim ses çıkmıyor, siz bulabilirseniz bulun bakalım” dediğini, bu sanat
dalının mükemmelliğine ulaşılamadığını göstermektedir. Neticede bu sanat En Güzel’in insana
bahşettiği bir lütuftur ona göre. Ancak insan her daim bu güzelliği bulmaya çalışmalıdır sonu olmasa
da. Neyzen Osman Yıldız’a göre neyzen ya da sanatçı enstrümanını çocuğu gibi sevmeli, her nerede
olursa olsun enstrümanını yanında taşımalıdır. Yani ona göre devamlılık şarttır. Çalışılmadığı sürece bu
sanat dalının gün be gün kendisini terk edebileceğini vurgulamaktadır. Sanatçı her an kendisini
mübtedi olarak görmeli, her an yeni bir şeyler öğrenmeye mecbur olduğunu hissetmelidir.
Neyzen Osman Yıldız’ın Öğrencileri
Neyzen Osman Yıldız’ın kendi özel ajandasından edinilen bilgilere göre 1985’ten bu yana
yetiştirdiği öğrencilerinin tam listesi şu şekildedir:
Fatih Koca, Faysal Arpaguş, Ahmet Bilen, Hasan Kazancı, İbrahim Çoban, Taha Özdemir, Ömer
Ayvalı, Ercan Elmacı, Mehmet Tigen, Osman Akbaş, Yusuf Yıldız, Samet Aydın, Sadullah Kırlangıç,
2
3

Kalem 68/4.
Ruhi Kalender, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Ders Notları, Ankara, 1992.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 61

Muhammed Yüksek, Arif Yüksek, Saliha Gölge’nin yeğeni, Kerim Tuncer, Fatma Kırlangıç, Taylan Özer,
Enes Gezer, Enes Korucu, Enes Toksöz, Muhammed Esat Çamlı, Zeki Çamlı, Zeki Erarslan’ın oğlu,
Ayşegül Saracoğlu, Abdullah Ejder, Eren Köksal, Yusuf Cihan, Serdar Enginoğlu, Salih Bey (Turhal
Lisesi), Mustafa Özgül, Kazım Özgül, Adem Yıldırım, Fatma Maraşlı, Kemal Maraşlı, Şükrü Hoca, Ahsen
Kahya, Ahmet (Çin’deki öğrenci), Ahsen Menç, İlay Hanım, Hukukta okuyan kızımız, Seda Şahin,
Cemalettin Lafçı, Dr. Hasan Dinç, Dr. H. Fehmi Uyaroğlu, İlhami Hupal, Nedim Hoca, Sunay Hoca,
İbrahim Birgül, Selçuk Yekeler, Elif Özdemir, Dilek (Eğitim Fak.), Yasemin (Ankaralı), Gonca
Kemeroğlu, Aynur Küçük, Sebahat Karahan, Doğan Saracoğlu, Davut Hoca (Özbekistan), Dr. Mahir
Akkaş, Elif Sena Ceylan, Esma (Gümüşhaneli), Haluk (Ispartalı), Muhammed Gümüş, Serap Yıldız,
Erengül Bulut, M. Fatih Bulut, Nuri (Faysal’ın yeğeni), Serap Aktaş, Orhan Özel, Orhan Yılmaz, Recep
Atasoy, Serdar Ayvaz, Talat Bey’in oğlu (Almanya), Yasin Gül, Furkan Yaşar, Mustafa Koçak, Ali Burak,
Aytuğ Yıldız, Elif Evsile, Dilruba Bek, Muzaffer Palamut, Sümeyye Kapusuz, Elif Avcı, Sümeyye
(Suluovalı), Merve (Japonya-Suluovalı), Ali Kemal Türkmen, Yasin (Erbaalı), Merve Şeker, Özlem
Yağlıoğlu (Avusturya), Yasemin Üstünsoy, Sevda Akkaş, Neslihan Topçuoğlu, Nurcan Özyurt, Özlem
Kalaycı, Demet (Ali Bey’in kızı), Mustafa (Muhasebecinin oğlu), Taner Kaya, Abdullah Özdemir, İcra
memurunun oğlu, Doğramacı Hâfız, Emre Arslan, Kübra İmamoğlu, Erkan Köksal, Taha (Yaşar’ın
oğlu), Selen Türe, M. Can Karahocagil, Gülşah Gödek, İrem Çetin, Buğra Demir, Yıldız İşbir, Ufuk Çelik,
Özge Aydıner, Elif Bahadır, Gaye Öztürk, Aydın Karadeniz, Selman Ardıç, Neşe Uzunalioğlu, Gülşah
Ünal, M. Fatih Çetin, Furkan Aslan, Harun Yıldız, Merve Akan, Sare Demirtaş, Filiz Babacan, Murat
Akyol, Ahmet Derici, Duran Dayıoğlu, Harun Kemane, Emre Azkan, Aziz Gider, Dilek Can, Niyazi Yazar,
Aslıhan Yeter, Nagihan Topçuoğlu, Nurcan Ölmez, Songül Özkan, Büşra Çetin, Yasemin Üstünyol,
İsmail Çelik, Özlem Kalaycı, Şeyma Güneş, Arzuhan Bilgin, Feyzanur Akan, Hilal Köseoğlu, Mesut Canlı,
Uğur Kaya, Afra Aleyna Mataracı, Yavuz Aslan, Nihal Karataş, Berrin Çakıcı, Mehmet Kabakçı, İsa
Yapal, Firdevs Süren, Osman Süren, Hicabi Ayrancı, Naci Konyar, Abdülkerim Adem, Yasin Önder, Dr.
Naci Bey, Rumi Çalışkan, Nadir Bey, Ayşegül Hanım, Seyit Ahmet Topçu, Ramazan Keçeci, Ömer
Faruk Topçu, Hümeyra Küçük, Ahmet Melih Özel, İlknur Uysal, Seda Çevik, Şerife Şeyda Köse, Arda
Karademir, Aslı Merve Mutlu, Aysel Çaydere, Esat Çilli, Kübra Nur Karaböcek, Göksel Özlü, Zeynep
Bahçıvan, Enise Aslan, M. Mustafa Kaya, Gülizar Gökçurak, Dilek Can, Mustafa Çıplak, Hatice Zengin,
Şüheda Ünelli, Yusuf Celep, Mustafa Aydınlı, Merve Kandemir, Mustafa Yıldırım, A. Burak Ağdaş, A.
Hakan Eker, S. Yasin Fışkın, M. Tayyip Sezer, A. Duhan Korucu, Ayşe Karagözoğlu, Emine
Karagözoğlu, Ömer Faruk Kırlangıç, Zeynep Efşan Başer, Müslim Deniz, Mehmet Yılmaz, Zeynep
Koçak, Esra Demirtop, Merve Efteli, Sertaç Kayış, Tarık Coşkun, Yılmaz Artış, Ahmet Özgüler, F. Elif
Kutluğ, Ayşin Zülfikaroğlu, Elif Yener, Ünsal Akyel, Merve Pazar, Şahin Sucuoğlu, Ezgi Ersoy, Sündüs
Sağır, Emre Topçu, Zeliha Sağlık, B. Emine Göbel, Rümeysa Kargı, Yaren Yıldırım, A. Haydar Aydın,
Kübra Kaba, Fatih Malkoç, Hüseyin Tansever, Sabri Ünal, Bünyamin Çevik, Enes Berk Torun, Zübeyir
Ergiden, S. Yusuf Seven, Tuğba Şahin, Şenay Baldıran, Kenan Yıldız, Tekin Sarıkaya, Dr. Ercüment
Bey, H. Alper Tenge, Elif Tüfekçidere, Uğur Can, Hümeyra Ergeç, Safiye Kayıkçı, Abdullah Bey (ziraat
mühendisi), Abdullah Zafer, A. Faruk Yüksel, Ömer Faruk Yılmaz, Özgür Ergen, Fatih Örmekaya, B.
Tunahan Uykun, Safiye Oflaz, Ayşegül Güdücü, H. Buğra Başar, Ceylan Balcı, M. Esra Demirtaş, Şeyma
Güleroğlu, Aysel Çıtır, Nihat Bulut, Elif Reyhan Gümüş, Metehan Gümüş, D. Büşra Açıkgöz, Özlem
Demir, Cersum Öksüz, Furkan Çimen, Nurcan Kartal, Murat Arslan, Z. Merve Bozatlı, Muhammed
Zengin, Cihan Ateş, Enes Doğan, Hüdanur Soylu, Hatice Say, Hamza Usalır, Cenan Mayda, Cansel
Yılmaz, Esra Ergen, Seda Ermiş, Meral Kesik, Nurhan Tabak, Ayşe Başpınar, Selma Uçur, Samet
Şimşek, Safa Baran Öcal, Hilal Tekiner, Sedanur Kılıç, T. Eymen Dalyan, M. Zahit Tecin, Zühal Şahin,
M. Said Polat, Fatmanur Giden, Hatice Balcı, N. İlayda Çiftçi, Yeşim Sert, B. Beyazıt Boğa, M. Mert
Arslan, Kezban Türköz, İsmail Pamuklu, Ş. İrem Demir, M. Akif Bek, Fatih Çelebi, Asiye Yeşilırmak,
Sümeyye Kocur, Tuğba Nur Töngüş, Kübra Aynacı, Nihal Şahin, F. Hümeyra Yüksel, Kübra Salış, M.
Emin Ütük, Ramazan Çiçek, Rabia Gürel, Büşra Konaş, Burak Tokmak, Yiğit Efe Bolat, Fatih Eker, Y.
Buğra Bozdemir, H. Talha Bütüner, Yeşim Sert, Hamza Yayla, Adem Değirmenci, Zeynep Parlak, Yasin
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Şahin, Tubanur Pirdal, Şeyma Atıcı, Meryem Çevik, Ahmet Türktarhan, A. Gülümser Belkaya, Alparslan
Aydın, Güldane Aktan, Eda Kılıç, Nermin Zor, Suna Serder, Murat Serder, Cemile Ünal, Oben Özgür, Y.
Selim Gökçe, Fatma Akmeşe, Hatice Şeyma Koç, Hakan Tokgöz, Sevda Yıldız, Fatmanur Tüm, Recep
Emre Çevik, Hacer Merve Aslantaş, Seçil Lafçı, Sabriye Kaya, İkra Kara, Ali Özmen, Özlem Yağlıoğlu,
Hümeyra Kargan, Halenur Küçük, Sefanur Töngüş, Nida Hupal, Ayşenur Çetin, Yasemin Yıldırım, Banu
Babacan, Hamza Hoca (Niksarlı), Fatih Ceylan, Rüveyda Öztürk.
Neyzen Osman Yıldız’ın şuan yetiştirmiş olduğu toplam 356 öğrencisi bulunmaktadır. 33 yıldır
yetiştirilen öğrencileri hatta onların öğrencilerinin öğrencileri de göz önüne alındığında bu sayı binleri
aşmaktadır. Daha sonraki özel bir çalışmada bu silsilenin tamamı yeniden gözden geçirilerek farklı bir
kitap halinde sevenlerine sunulacaktır.
Neyzen Osman Yıldız Hakkında Bazı Öğrencilerinin Görüşleri
Neyzen Zeki Çamlı
“Osman hocam öncelikle bir insan olarak çok mütevâzi ve kendini dini yönden yetiştirmiş,
ahlaklı bir insandır. Ondan ilk öğrendiğimiz ahlaklı bir sanat anlayışıdır. İlk öğrencisi Fatih Koca’nın
yetişmesinde önemli bir paya sahiptir. Onun öğrencileri, yanında yetiştikten sonra nereye giderse
orada büyük bir ilgi ve alaka görür. Benimle beraber onun öğrencisi olma şerefine nail olan oğlum
Neyzen Muhammed Esad’ın yaşadıkları buna bir örnektir. Kendisi mütevaziliğiden ilk başlarda
Türkiye’de tanınmamıştır. Ancak öğrencileri yetişip dünya çapında başarılar elde etmeye başlayınca
onun adı ve şanı dünyaya yayılmıştır. Bu, onun üstatlığındaki mütevazılığin büyük bir işaretidir. Onu da
büyük yapan aslında budur Mesela Neyzen Ender Doğan, Fatih Koca’yı tanıyınca hocasını merak edip
Amasya’ya Neyzen Osman Yıldız’dan randevu talep edip hocamı görmeye gelmiştir. Amasya’dan
alevlendirdiği bu ney aşkı, öğrencileri ve öğrencilerinin öğrencileri ile tüm dünyaya yayılmıştır. Hiç
kimseden bir menfaat beklemeden sabır ve kararlılıkla Türk Mûsikîsine özellikle Dinî Mûsikîmize büyük
bir hizmet etmiştir. Tevazuu, fedakârlığı ve çalışma aşkıyla örnek bir insan, örnek bir sanat adamı olan
hocamız, kendisinden sonraki genç ve yetenekli müzisyenlere sanatın sadece icra değil, ahlak
olduğunu göstermiştir.”
Neyzen Osman Akbaş
“İmam Hatip’li ve İlahiyatçı olmam nedeni ile hep cami mûsikîsinin içinde bulundum. Ancak
Konya’da tahsil hayatıma devam ettiğim sürece hep istememe rağmen, ney kursu verecek bir hoca ile
karşılaşamamanın verdiği burukluğu hep içimde taşımıştım. 1995 yılında Amasya’ya Din Kültürü
öğretmeni olarak atandığımda ismini duymuştum hocamın ve hemen kendisi ile tanışmak için
ziyaretine gittim. Kendimi tanıttım ve hemen aramızda oluşan sıcaklıkla, hoş bir sohbet cereyan
etmeye başladı. Böylece Osman Yıldız hocamın öğrencisi olma ve neyle tanışma şerefine işte bu
şekilde ulaştım. Kendisi ile devam eden arkadaşlara ek olarak ben de halkaya girmiştim. Yaklaşık iki yıl
hocamla meşk yaptık. Notayı, nazariyatı da ek olarak kendisinden öğrendim. Bu süre zarfında Hamza
Toksöz, Ahmet Bilen, Mehmet Bolat, Ahmet Aydın, Ali Kılıç, Hüseyin Kurt gibi arkadaşlarla kurmuş
olduğumuz bir de mûsikî grubumuz oluştu. Bir dönem ortopedi doktoru Aykut Tuncer’in
muayenehanesinde, bir dönem Radyo Elma’nın tozlu deposunda hocamla koro çalışmaları yapıyorduk.
1997 yılında dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Baş’ın ikimizi daveti üzerine Amasya Belediye
Konservatuvarı Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Bölümü’nü kurmak üzere görevlendirildik. Altı ay kadar hocamın
başkanlığında solist olarak koroda görev yaparken, bir gün yine kendi tensipleri doğrultusunda, koro
şefliği görevini tarafıma tevdi etti. O tarihten, belediyedeki görevime atanana kadar hocamın gözetimi
ve eşliğinde koro şefliği ve bölüm başkanlığını 14 sene icra ettim. Birlikte olmakla şeref duyduğum bu
20 yıllık süre içinde hocamın hem ahlakı hem karakteri hem de mûsikîşinaslığı hep kendisine hayran
olmamıza ve her yerde kendinden söz etmemize neden olmuştur. Tevazusu, sabrı, efendiliği, sahip
olduğu engin bilgisine rağmen hep üzerinde şiarı olmuş ve bizden de devamlı bunu istemiştir. Yıllarca
öğrencisi olarak bulunduğum süreçte bir kez bana sert konuşmuştur. O da kendisine “ Hocam bu kadar
ders alıyoruz sizden. Borcumuz nedir, ne vereceğiz size” dememden kaynaklanmıştır. Bu soruya cevabı
halen bugün aklımdadır. “Şu elimdeki neyi kafana vurabilirim Osman Beyciğim. Biz neyi meccanen
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öğrendik; ücreti bunu öğretmektir diye hocalarımıza söz verdik. Sizin de ücretiniz öğretmektir.” 1985
de ilk öğrencisi Fatih Koca’dan itibaren bugün binin üzerinde öğrenciye “ney muhabbetini” bulaştırmış
olan hocamın kendisi ile birlikte olmaktan, ona öğrenci olmaktan ve halen bugün sahneye çıktığımda
şayet sahnede veya salonda ise onun elini öpmeden programa başlamamaktan son derece mutlu ve
gururluyum. Onun bana en önemli katkısı ney ile birlikte, okuyuşumu düzeltmemdir. Rabbim ona ve
kıymetli eşleri Emine ablamıza uzun ve sağlıklı ömürler ihsan etsin. Sağlık, afiyet içinde daha nice
Fatihler, Osmanlar, Ahmetler, Faysallar, Hasanlar, Erenler, Ömerler yetiştirmesi niyazımla…
Neyzen Hâfız Faysal Arpaguş
Osman Yıldız hocamın beni en çok etkileyen iki yönünden bahsetmek istiyorum. Birincisi
anlayış ve sabrı, diğeri de öğretmedeki azmidir. Başlangıçta bu işin üstesinden gelemeyeceğim
endişesiyle hocaya gitmek istemedim. Fakat ney de almıştım. Bunun üzerine Osman hocam, benim
neden gelmediğimi sormuş. Arkadaşlarımdan Hâfız Ahmet Bilen ve Hâfız Hasan Kazancı da
yapamayacağım konusundaki endişemi hocama iletmişler. O, “ Gelsin!” demiş, her zamanki güleç ve
sevecen haliyle. Derken yavaş yavaş gitmeye başladım. Ama hala bir ayağımın geri geri gittiğini ifade
etmeliyim. Vazgeçemiyordum da; çünkü hem ney üflemek istiyordum, hem de Osman hocamın olumlu
yöndeki yaklaşım ve öğretim metodu, zihnimdeki hoca tasavvurundan bambaşka bir şeydi. Biz derse
gidip gelirken Osman hocam o sıralar Amasya Lisesi’nde müdür yardımcılığı görevini yürütmekteydi.
Bazen okulun uygun salonlarında bazen de hocamın odasında ders yapardık. Bazen hocamın bizi eve
çağırdığı da olurdu. Bütün bunlara mukabil ücrete dair bir şey ihsas ettirdiğimizde: “ Faysal’cığım! Biz
bunu hocalarımızdan ücret mukabili almadık” der, hatta kendi hocalarının da buna karşı çıktığını
anlatırdı. 1997 senesinin ramazan ayında Yörgüç Paşa Camiinde hatimle teravih namazı kıldırıyordum.
Osman hocam, teravihten sonra aramamı, müsaitse derse gelebileceğimi söylemişti. Genelde de
müsait oluyordu. O ramazanda aşağı yukarı 17 veya 18 gece derse gittiğimi hatırlıyorum. Hatta öyle
zamanlar oldu ki hoca, Aka Gündüz Kutbay’ın bir nihavent taksimin giriş kısmını bana öğretebilmek ve
tavır kazandırabilmek için yaklaşık bir hafta sahura kadar uğraştı. Dahası çay demliyor, muhabbet
ediyor ve de öğretiyordu.
Neyzen Eren Köksal
“Hâce olmak; üstün bir titizlik, derin ve olgun bir mes’uliyet anlayışı ve kâmil bir diğergâmlık
duygusundan mürekkep ilahî bir meslektir. Bu sebepten herkes “Hâce” olamaz, iktizasınca hocalık
yapamaz. Muhterem Hocam Neyzen Osman Yıldız Beyefendi bu mesleği bihakkın icra etmiş ender
insanlardan bir tanesidir. Nay-ı Şerif’e olan muhabbeti öğrencileriyle gönlünün buluştuğu en hassas
noktadır. İcra ettiği Nay-ı Şerif ile hemdem olmuş, onun ahlâkıyla ahlâklanmış ve bu ahlâkı olduğu gibi
öğrencilerine aktarmaya çalışmış çoğu geceler Nay-ı Şerif ile sabahlamış çok kıymetli bir insandır.
Değerli Hocam Osman Yıldız ile ney meşk ettiğim sürece sadece mûsikî ile iştigal etmiyorduk. Mûsikî
ahlâkı, insan olmak, hoca-talebe ilişkisi bağlamında edebi, adabı ve bütün bunların özü olan İslâm
ahlâkını da meşk ediyorduk. Bu anlamda bizlere kazandırdığı tüm bu güzellikler için kendisine
minnettarım. Mûsikî’nin anlaşılmadığı ve giderek tahrif edildiği böyle bir zamanda değerli hocam gibi
klasik üslûb ve silsileden gelen bir hocanın talebesi olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Çocuk
yaşımdan itibaren mûsikî ile tanışmama ve hayatımın her anında mûsikî ile yaşamama vesile olan beni
Nay-ı Şerif ile tanıştıran ve bir evlat gibi özveriyle yetiştiren sayın hocam Neyzen Osman Yıldız
Beyefendi’ye en kalbî şükranlarımı sunuyorum.”
Neyzen Hâfız Ahmet Bilen
“1995 yılında başlayan ney üfleme serüveni Amasya’da olmam dolayısıyla en fazla hocamla bir
araya gelen talebelerinden birisiyim. Hocamı sadece bir neyzen olarak değil aynı zamanda, alçak
gönüllü olması, mütevaziliği, ahlaki kişiliği, eğitimdeki sabırlı yönü, öğrencilerini motive etmedeki
mükemmel tavrı takdire şayandır. Öğretimdeki sabırlı yönü belki de şua ana kadar gördüğüm en iyi
hoca olarak benim hayatımda yerini aldığını söyleyebilirim. İster musiki yeteneği olsun ister olmasın
ayırt etmeksizin tüm öğrencileriyle bıkmadan usanmadan saatlerce, günlerce ders yapar, bu olmaz
yapamazsın asla demez, olmasa da “çok güzel yapıyorsun evladım” derdi. Dersteki güler yüzlülüğü
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hocanın ayrı bir güzelliğidir. Yıllardır ders yaparız hiçbir gün kızgın görmedim. Hep yumuşak tavrı, güler
yüzlülüğü yüzünden eksik olmadı. Zaten mûsikî yönünden ayrı bir değer olduğunu herkes kabul
etmiştir. Yukarıda bahsetmiş olduğum yönüyle dünyada bir değer olarak kabul ediyorum. Rabbim
hocama uzun ömür versin.”
Neyzen Hâfız Hasan Kazancı
“Bir kimsenin ney sazını öğrenmesi bu diğer mûsikî âletleri içinde geçerlidir ki her şeyden önce
öğreneceği sazın hocasını bulması ve o hocaya talebe olması gerekir. İyi bir hocaya talebe olmak
demek ondan sadece bir enstrüman öğrenmek, iyi bir ney üflemek değil, aynı zamanda hocasının
sanat usulünü, edebini, tavrını, hayata bakışını da öğrenmesi demektir. Öğrendiği sazla birlikte bunları
da öğrenerek yetişmemiş bir talebe bir yanı ile eksik olarak yetişmiştir. Neyzen Osman Yıldız
Hocamdan, ney sazını bize öğretirken de beni en çok etkileyen ve kendisini daha çok sevmeme sebep
olan vasıfları buydu. Neyzen Osman Yıldız Hoca’ma ney öğrenmek için kendisine talebe olmayı
söylediğimiz okul yıllarında bizim bu sazı öğrenmeye hazır olup olmadığımızı hiç düşünmeksizin büyük
bir istekle kabul etmiş ve “siz yeter ki öğrenmeyi isteyin” diyerek bizi öğrenciliğe kabul etmiştir.
Üniversiteye kadar yaklaşık dört yıl süren bu derslerimizde, ders saatlerce sürdüğü halde, bir defa
olsun kendisi “bugünlük bu kadar yeter” dememiş biz ne zaman yorulmuş isek “peki, bu kadar
bugünlük yeter” diyerek dersi sonlandırmıştır. Hocamızın kendisine “hocam bize çok hakkınız, emeğiniz
geçti, nasıl öderiz” diye sorduğumuzda “sizden öğrenmek isteyene karşılıksız bu sanatı öğretirseniz,
ödemiş olursunuz” diyerek karşılık vermiştir. Neyzen Osman Yıldız Hocam bize sadece ney dersi
vermemiş, ney’in edebini, tavrını, yaşantısıyla mütevaziliği, yerine göre ağırbaşlılığı da öğretmiştir. Ney
sazını hiçbir karşılık beklemeden bu sanatı her isteyene hiçbir karşılık beklemeden öğretmeye gayret
etmiştir. Rabbim uzun ömürler ihsan etsin hocama…”
Sonuç
Neyzen Osman Yıldız, çocukluğunun bir bölümü ve gençlik yıllarını, eğitim için gittiği Turhal ve
Tokat’ta geçirmiş, daha sonra da üniversite tahsili için Konya’ya taşınmıştır. Dolayısıyla Amasyalı
olmasına rağmen Amasya’da yetişmemiştir. Üniversite sonrası yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmenlik
yaptıktan sonra memleketi Amasya’ya atanmıştır. Bu zaman zarfında dinî yönden kendini geliştiren
Neyzen Osman Yıldız, mûsikî yönünden de kendini geliştirmiştir. Öğrendiklerini yeni nesle aktarmak ve
memleketine hizmet adına 1985 yılında başlayan hocalığı ile bu amacına da ulaşmıştır. Cumhuriyetin ilk
yıllarında bugüne Amasya’da Giriftzen Asım Bey’den sonra ney öğreticiliği ile iştigal eden, kendi
çapında hizmet eden birkaç neyzenin dışında ney öğreticiliği adına onun yaptığı fedakârlığı hiçbir kimse
yapmamıştır. Kendi evinde başlattığı ney öğreticiliği, belli bir zaman sonra Amasyalı müzikseverlerin de
desteği ile bugünkü başarılarına ulaşmıştır. Tarihte sanata ve sanatçıya değer veren ve her dalda
sanatçı yetiştiren Amasya’dan tüm yurda yetiştirdiği öğrencileri ile başarılarına başarı katan Neyzen
Osman Yıldız, sanatseverlerden büyük ilgi görmüştür. Bu başarısının altında yatan en önemli özellik,
verdiği derslerden hiçbir menfaat karşılığı düşünmeyişidir ki bu onun hayat düsturudur. Yaptığı her iş,
Allah’ın rızasını talep içindir. O, bunu öğrencilerine aşılamaya gayret etmiş, bu ahlakı yaşantısı ile
çevresine göstermiştir. Hiçbir öğrencisine “ben yetiştirdim” dememiş; “bize yol gösterdiler, biz de size
yol gösteriyoruz, siz de gayretlerinizle ile bu seviyeye geldiniz” diyerek başarının Yüce Allah’tan
olduğuna vurgu yapmıştır. Kendisini her daim riya ve gururdan Allah için korumayı başarmıştır. Bu
çizgisini hiçbir zaman yitirmemiştir. Onun, öğrencileri arasında hiçbir ayrım yapmaması, herkese eşit
olarak davranması; onların gayretlerine gayret katmış, başarılarının üst seviyeye ulaşmasını
sağlamıştır.
Mûsikîyi, özellikle ney sesini Rabb’e yakın olma yollarından biri olarak gören, yaşam tarzını bu
düstur üzerine benimseyen Neyzen Osman Yıldız, aldığı dinî eğitimi ile bütünleştirmiş, kul olarak
Allah’ın emrettikleri ve nehyettiklerini kendi müktesebâtınca uygulamaya çalışmış ve bu yaşantısı ile
ailesi, çevresi, öğrencileri ve sevenlerine örnek bir karakter olmuştur.
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AMASYALI FAHRÎ MÜEZZĠN HACI YUNUS ATAK BEYEFENDĠ'DEN DERLENEN AMASYA
ĠLÂHÎLERĠ VE TEMCĠD KÜLTÜRÜ (ZĠYARET KASABASI ÖRNEĞĠ)
Eren KÖKSAL
Özet
Geleneksel meşk usulü ile dilden dile nesilden nesile aktarılan mûsikî kültürü zaman içerisinde tahrif
olmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur. Bir kültür mirası olan mûsikî eserleri, mûsikîşinaslar ve halk
arasında muhafaza edilmeye çalışılmıştır, fakat yazıya aktarılmadığı için çoğu unutulmuştur. Bu kültür
mirasını hafızasında taşıyarak günümüze ulaştıran önemli kişiler bize geçmişin mûsikî yaşamı ve
birikimi hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Amasya ili Ziyaret Kasabası‟nda yaşayan Hacı Yunus
Atak Beyefendi bu önemli şahsiyetlerdendir. Herhangi bir mûsikî eğitimi olmamasına rağmen
dedesinden öğrendiği ilâhîleri ve cami mûsikîsi formlarını muhafaza ederek kaybolmasını engellemiştir.
Ayrıca bu eserlerin kaybolmasının engellemek için çok çaba sarf etmesine rağmen hiç muhatap
bulamadığından da şikâyet edecek kadar mûsikîye âşık olan Hacı Yunus Atak Amasya‟nın dinî mûsikî
kültürü hakkında çok önemli bilgiler aktarmıştır. Bu çalışmada; hayatı, kendisinden derlediğimiz ve
notaya alarak kayıt altına aldığımız Amasya ilâhîleri, Amasya‟daki temcid okuma geleneği, tarihsel
gelişimi ve yakın zamana kadar olan tekâmülü ile birlikte bu geleneği hala yaşatmakta olan Ziyaret
Kasabası‟nda okunan geleneksel “Temcid” ve “Temcid İlahileri” ile fahrî müezzinlik görevi sırasında icra
edilen dinî mûsikî çalışmaları yer alacaktır. Bu kültür mirasını bize ulaştıran mûsikîşinas ve fahri
müezzin Hacı Yunus Atak Beyefendi‟den derlenen bilgiler ve eserler bu çalışma ile kayıt altına alınmış
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Amasya İlâhîleri, Temcid, Dinî Mûsikî, Ziyaret Kasabası, Hacı Yunus Atak.
Amasya Hymns and Tamjid Culture Compiled From The Honorary Muezzin Hadji
Yunus Atak (Instance of Ziyaret Town)
Abstract
The traditional music culture, which is transmitted from generation to generation by genre, is
distorted and lost in time. Musical works, which are a cultural heritage, has been tried to be preserved
among the musicians and the people, but most of them are forgotten because they are not
transferred to the writings. These Important people carrying this cultural heritage in their memories
up to today give us important information about the musical life and the musical accumulation of the
past. Hadji Yunus Atak, who lives in the Amasya Province Ziyaret Town, is one of these important
figures. Though he has no official musical education, he prevented the hymns and the forms of music
in the mosques he learnt from his elders from being forgotten by preserving them in his memory.
Moreover, although he made a great effort to prevent the loss of these works, Hadji Yunus Atak, who
is in love with music enough to complain about not finding any interlocutor, has transferred us very
important information about the religious music culture of Amasya. In this study we are going to
examine; the life of Hadji Yunus Atak, hymns of Amasya we compiled and recorded by musical
writing, the tradition, historical development, and evolution of chanting tamjid in the city, thr tradition
tamjid and tamjid hymns chanted in Ziyaret Town, religious musical works performed during the duty
as an honorary müezzin. The information and works compiled from the musical and honorary muezzin
Hadji Yunus Atak, who delivered this cultural heritage to us, will be recorded by this work.
Keywords: Hymns of Amasya, Tamjid, Religious Music, Ziyaret Town, Hadji Yunus Atak.
Giriş
Medeniyetlerin filizlenip yeşerdiği ve farklı asırlarda farklı toplumlara ev sahipliği yapan bir
şehir olan Amasya tarih ilmi ve sair beşeri ilimler açısından önemli bir noktadır. Asırların getirmiş
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olduğu bilgi birikimi ve medeniyetlerin tevatüren aktarmış olduğu tecrübeleri kendi potasında eriterek
bir ilim ve kültür merkezi haline gelmiş ve bu görevini günümüze taşımış nadir Anadolu
şehirlerindendir. Tarih boyu yetiştirmiş olduğu ilim, irfan ve sanat ehli zevatın katkılarıyla bir ilim ve
kültür şehri olarak anılagelmiş, nice âlimler, edibler, sanatkâr ve zanâatkârlar, yöneticiler,
kumandanlar, şehzadeler ve padişahlar yetiştirmiş ve bu anlamda kültürel ve siyasi bir çekim merkezi
olarak adından bahsettirmiştir.
Bu ilmi ve kültürel aktarımın sanat aynasındaki tezahürü ise farklı bir derinlik ve ustalık ile
karşımıza çıkmaktadır. Sanatın birçok şubesinde o şubeye yön veren ustalar; meşhur hattatlar,
mûsikîşinaslar ve sanatçılar yetiştirmiştir. İlm-i mûsikî cihetinde de her devirde mahir hanende,
sâzende ve bestekârları himaye etmiş, yetiştirmiş ve hatta mûsikîşinas şehzâde ve padişahlar çıkarmış
bir şehirdir.
Genel anlamda mûsikîyi her zaman havzasında barındıran şehir dinî mûsikîmiz açısından da
büyük öneme sahiptir.1 Dinî mûsikîmiz içerisinde yer alan cami ve tekke mûsikîsi formlarının
gelenekteki tavır ve teâmüllerle icra edilmesi ve bu icraların selâtin şehirlerde ki icralarla bazı yöresel
farklılıklar dışında benzeşmesi şehirdeki dinî mûsikî kültürünün gelişmişliğinin ve zenginliğinin
göstergesidir. Bu gelişmişlik şehrin birçok bölgesinde bugün bile gözlenebilmektedir. Bu anlamda dinî
mûsikî‟ye ait gelenekleşmiş uygulamaların ve eserlerin icrası önem arz etmektedir fakat zaman
içerisinde unutulmaya başlanmıştır. Bu noktada geçmişle aramızda bir kültür bağı kuran büyüklerimiz
devreye girmekte ve bize medeniyetimizin mirasını aktarmaktadırlar. Bizlere düşen görev ise bu
zenginliğin kaybolmasını önlemek ve bizden sonrakilere kayıpsız aktarımını sağlamaktır. Bu sebeple
dinî mûsikî eserlerinin derlenmesi ve bu geleneği hafızalarında muhafaza eden kaynak kişiler büyük
önem arz etmektedirler. Amasya ili Merkez ilçesi Ziyaret Kasabası‟nda mukîm Hacı Yunus Atak
Beyefendi bu önemli kaynak kişilerden bir tanesidir. Bu çalışma esnasında kendisinden on üç adet ilahi
ve bir adet temcid tarafımızca derlenmiş, notaya alınmış ve böylece kaybolması önlenmiştir. Çalışma
dâhilinde derlediğimiz bu ilahiler, temcid, temcid okuma geleneği, şehirdeki ve Ziyaret Kasabasındaki
dinî mûsikî uygulamaları ve Hacı Yunus Atak Beyefendi‟nin hayatı, mûsikîşinaslığı ve fahrî müezzinliği
yer alacaktır.
Hacı Yunus Atak Beyefendi’nin Hayatı
Hacı Yunus Atak Beyefendi 5 Mayıs 1939 yılında Amasya‟da dünyaya gelmiştir. Zamanın
şartları sebebiyle 1 Ocak 1940 yılında nüfusa kaydolmuştur. 1946 yılında ilköğrenimine başlamış ve
1952 yılında mezun olmuştur. İlkokul 4. sınıftayken güreş sporuyla ilgilenmeye başlamış 28 yaşına
kadar amatör olarak bu sporla ilgilenmiştir. 2. Ocak 1955 yılında evlenmiştir.
Resim 1: Hacı Yunus Atak

1

Ayrıntılı bilgi için bkz. Eren Köksal, Amasya‟da Dinî Mûsikî Geleneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015.
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1960 yılında askere gitmiş, askerliğini Afyon ve Bursa‟da hava er olarak yapmıştır. Askerden
sonra şoför olarak çalışmaya başlamış, taksi dolmuş şoförlüğü, meyve sebze taşımacılığı ve daha sonra
da uzun yol otobüs şoförlüğü yapmıştır. Gençlik yıllarında başladığı güreş sporuna 1968 yılında
kazandığı güreş hakem kursunu başarı ile bitirerek devam etmiştir. 1971 senesinde uluslararası güreş
hakem kursunu kazanmıştır. 1994 senesine kadar Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinde Amasyalı ilk resmi
hakem olarak müsâbakalarda görev yapmıştır. 1989 yılında yağlı güreş hakem kursunu kazanmış,
Kırkpınar‟a gitmiştir. 2000 yılında 60 yaşında iken son yağlı güreş müsabakasını yönetmiş ve hakemliği
bırakmıştır. Bu alanda takdirnameleri mevcuttur. 1975 yılında şoför olarak Hacca gitmiştir daha sonraki
senelerde de Amasya‟dan hacı adaylarını kutsal topraklara taşımıştır. Hacı Yunus Atak Beyefendi halen
Amasya‟da Ziyaret Kasabası‟nda yaşamaktadır.2
Mûsikîşinaslığı ve Fahrî Müezzinliği
Hacı Yunus Atak Beyefendi müstakil bir mûsikî eğitimi almamasına rağmen çocuk yaştan
itibaren ailesindeki ve yakın çevresindeki imam hatipler vasıtasıyla dinî mûsikî ve bilhassa cami
mûsikîsiyle alâkadar olmuştur. İçindeki mûsikî aşkı kendisini, her ne kadar profesyonel olarak bu işle
uğraşmasa da, ömür boyu devam edecek bir müezzinlik vazifesi ile yüklemiştir. Sekiz yaşından itibaren
fahrî olarak müezzinlik yapmaya, temcid okumak için minareye çıkmaya ve ramazan aylarında ilahiler
okumaya başlamıştır. Sesinin güzelliği ve mûsikîye olan aşkı sebebiyle büyükleri tarafından sürekli
teşvik edilmiştir.3
Kendisinden derlediğimiz eserleri ve temcidi büyük bir hassasiyetle muhafaza etmiş
unutmamak için güftelerini çoğaltmış etrafındakilere vermiş ve takvim yapraklarının arkalarına yazarak
çoğaltmıştır. Hafızasındaki eserleri çevresindeki din görevlilerine öğretmeye çalışmış ve fakat ilgili
kimse bulamadığından öğretememiştir. Yeni gelen din görevlilerin yöreye özgü ilahileri ve cami
mûsikîsi formlarını icra edemediklerinden dolayı bu eserlerin kaybolmaya yüz tuttuğundan şikâyet
etmektedir. Günümüzde yetişen din görevlilerini bu anlamda eleştiren Hacı Yunus Atak Beyefendi
mûsikînin ve bu eserlerin önemini hâlihazırda görevde olan imam hatip ve müezzinlerden çok daha iyi
anlamış bir mûsikîşinastır.4
Sekiz yaşından itibaren Ziyaret Kasabasının eski imamlarından ilahileri ve cami mûsikîsi
formlarını meşk etmeye başlamıştır. Annesinin dayısı ve annesinin dedesinin kardeşlerinden Ziyaret
Kasabasına özgü ilahileri ve temcidi meşk etmiştir. Kadir Kabakçılar, Latif Kabakçılar ve oğlu Osman
Kabakçılar bu kişiler arasındadır. Her gün ikindi ve akşam namazları arasında kasabanın ihtiyarları
şadırvanda toplanır sohbet eder ve ilahiler meşk ederlermiş. Kendi ifadesi ile dayısı: “Latif Hoca” her
gün şadırvanda kendisine bu ilahileri okur ve yazmasını istermiş, o da dayısının ağzında çıkan her
kelimeyi yazarmış. Böylece, Hacı Yunus Atak geniş bir ilahî repertuarına sahip olduğunu ifade
etmektedir.5
İlerleyen senelerde kasaba da bulunan bütün camilerde fahrî olarak müezzinlik yapmıştır.
Yaklaşık olarak otuz beş sene sürdürdüğü bu görev esnasında her sene ramazan aylarında her gece
temcid okumuş ve teravih namazında kendi teşkil ettiği grupla birlikte camilerde ilahiler okumuştur.
Sistemli bir şekilde prova yaptıklarını ve kasaba halkı tarafından büyük bir beğeni ile dinlenildiklerini
ifade etmiştir. Hasan Kabakçı ve Ahmet Erkalkar bu grubun diğer üyeleridir. İlahî grubu teravih
namazından sonra camiden çıkmayarak o gece temcidde icra edecekleri ilahileri ve ertesi gece teravih
namazı aralarında okuyacakları ilahileri prova ederek bütün bir ramazan ayını geçirirlermiş. Bu usûl
üzere radyo ve televizyondan dinledikleri ilahileri de ezberleyerek repertuarlarına eklemişler ramazan
ayı boyunca tekrara çok fazla düşmeden ilahiler okumuşlardır. Bu bölgede okunan ilahilerin bu yöreye
has olduğunu başka hiçbir yerde duymadığı özgün eserler olduğunu ifade etmiştir.6
2

3
4
5
6

Eren Köksal, Fahri Müezzin Hacı Yunus Atak ile yapılan mülâkatlar, 30-31 Ocak 2016, Hacı Yunus Atak‟ın Evi, Ziyaret
Kasabası.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
Eren Köksal, a.g. mülâkat
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Amasya Mûsikî Cemiyeti mensuplarından Neyzen Mehmet Kemeroğlu 7 ile 1960‟lı yıllarda farklı
meclislerde meşklere katılmış. Klasik Türk Mûsikîsi dinlemekten ve icra etmekten büyük zevk aldığını
ifade eden Hacı Yunus Atak Beyefendi, Dede Efendi ve Hacı Arif Bey‟in eserlerini çok sevdiğini, Nevzad
Atlığ tarafından yönetilen Devlet Klasik Türk Müziği Korosu‟nu, Mustafa Erses ve Kutlu Payaslı
tarafından yönetilen TRT korolarını sürekli olarak dinlediğini ifade etmiştir. İlerlemiş yaşına rağmen
halen Amasya Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına ve konserlerine solist
olarak katılmaktadır.
Kendisinden Derlenen Amasya Ġlahileri ve Temcid
Hacı Yunus Atak Beyefendi‟den derlediğimiz ilahiler Ziyaret Kasabası‟na özgü, bu yörenin
folklorik unsurlarını taşıyan, geleneksel ve yöresel içtimâî meclislere ve etkinliklere göre icra edilen,
ayrıca ihtiva ettiği güftelere göre değişiklikler arz eden bir şekilde olduğu görülmektedir. Toplamda on
dört adet eser derlenip kayıt altına alınmış; usûl, makam ve form tasnifi yapılarak notaya alınmıştır. Bu
eserler; bir adet temcid, üç adet temcid ilahîsi, dört adet ramazan ilahîsi, bir adet mersiye, iki adet
gelin alma (kına) ilahîsi olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaya dâhil edilemeyen üç adet ilahi daha
mevcuttur. Eserlerin altısı Hüseynî makamında, üç tanesi Uşşak makamında, bir tanesi Sûznâk
makamında, iki tanesi Karcığar makamında, iki tanesi de Segah makamındadır. 8
Eser Listesi:9
Eser Adı

Form

Makam

Usûl

Kaynak Kişi

Derleyen

&

Notaya Alan
Ya Celil Ya Cabbar

Temcid

Hüseynî

Serbest

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Al Yeşil Lâlesi Tutmuş

İlâhî

Hüseynî

Nim Sofyan

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Hem Bize Peygamber Gönderdin

İlâhî

Hüseynî

Düyek

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Tuğba’nın Dalları

İlâhî

Hüseynî

Nim Sofyan

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Ramazan Ayıdır Gelen

İlâhî

Hüseynî

Yürük Semaî

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Ben Şahıma Vardım

İlâhî

Hüseynî

Sofyan

Beypazarlı

Hacı

Anı

Hâfız

Yaşar Demir

Atak

Yunus
&

Eren

Köksal
Bir Kişi Kendin Günahtan Sakına10

İlâhî

Uşşak

Aksak

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Gafil Olma Bu Dünyada Gezersin

İlâhî

Uşşak

Düyek

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Uşşak

Aksak

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Sûznâk

Yürük Semaî

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

(Temcid)
Şam İlâhîsi – Cami’i Ümmiyye

İlâhî
(Temcid)

Bahçesinde Bülbül Şakır

İlâhî
(Temcid)

Hey Koyun

İlâhî

Karcığar

Sofyan

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Allah Hû Mevlâm Hû

Mersiye

Karcığar

Sofyan

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Bu ayda Cennet Kapısı Açılır Hû

İlâhî

Segâh

Nim Sofyan

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

İlâhî

Segâh

Nim Sofyan

Hacı Yunus Atak

Eren Köksal

Mevlâm
Ey Bizim Allah’ımız11

7
8
9
10
11

Amasya Dârül Hilafetül Aliyye Medresesi İlâhî Muallimi.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
Bu ilahi, Şam İlâhîsi - Cami‟i Ümmiyye ile aynı müzikal yapıdadır. Farklı bir güftenin giydirilmesiyle okunan şeklidir.
Bu ilahinin İrfan Özbakır‟dan derlenen, Osman Akbaş ve Fatih Koca‟nın Hacı Asiye Akbaş Hanımefendi‟nin okuyuşuyla tashih
edilerek yeniden notaya alınmış bir şekli de mevcuttur. Bkz. Eren Köksal, Amasya‟da Dinî Mûsikî Geleneği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, s. 94. Hüzzam makamında olan bu
ilahiyle tarafımızdan Hacı Yunus Atak Beyefendi‟den derlenen notasını yayınladığımız Segâh makamındaki ilahi arasında
birkaç ölçülük müzikal benzerlik bulunmaktadır. Güfteleri farklılıklar içermektedir.
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Derlenen bu ilahilerle alakalı icra sırası, şekli ve içerikle alakalı önemli bilgileri notalar üzerinde
dipnot şeklinde verilmiştir.
Bu eserler içerisinde temcid ayrı bir önemi haizdir. Cami mûsikîsi formlarından olan Temcid ‟in
Amasya‟da ve Ziyaret Kasabası‟ndaki icra geleneğini irdeleyeceğimiz bu bölümde şehirdeki temcid
okuma geleneğini ele alacağız. Bu bağlamda öncelikle “Temcid” formunu tanımamız gerekmektedir.
Temcid
Türk din mûsikîsinde “Temcid” “tazim ve sena etmek” anlamlarına gelen, ezandan ayrı olarak
minarelerden müezzin, müezzinler veya temcid okumak da ehil kişiler tarafından, tek başına veyahut
cumhur olarak okunan ve güftesi Allah‟a yapılan dua tazarru ve münâcatlar içeren bir cami mûsikîsi
formudur.12 Arapça “mecd” ululamak mastarından gelen, tevhid duygusunun telkin edildiği ve Allah‟ın
azâmeti hakkında kısa arapça dua mahiyetinde bir güfteden oluşan, belli bir nağmenin küçük
farklılıklar dışında tekrar edilmesiyle icra edilen bir çeşit münâcât olarak da ifade edilen 13 bu form
genellikle Ramazan ayında sahurdan sonra minareden bütün müezzinlerin iştirakiyle icra edilirdi14
ancak üç ayların başladığı Recep ayının ilk gününden Ramazan ayının teravih kılınan ilk gecesine kadar
yatsı namazından sonra okunurdu. Kandil geceleri, kadir geceleri ve dinî açıdan önem ihtiva eden
gecelerde de temcid okunur ve halk da minarenin altında okunan temcidi dinler, zaman zaman iştirak
eder ve ayrıca okunan temcidi mûsikî bakımından değerlendirirdi.15
Bazı sözlüklerde ise „sabah namazı vaktinden evvel minarelerde belli makamlarda söylenen
arapça niyaz ilahisi‟16 ve „sena ve tazimi havi olarak sabaha karşı minarelerde lahn ile okunan dua‟ ve
bu duanın ekseriyetle sahur vaktinde okunmasından mütevellit halk arasında sahur manasında „Temcid
vakti‟ denildiği ifade edilmektedir.17 Allah‟ı mecd-ü sena etmek için icra edilen temcid dinî mûsikîmizin
tesbih formları içerisinde yer almaktadır.18
Genel olarak bakıldığında minareden Allah‟a yapılan dua ve tazim olarak ifade edilebilecek bu
form müzikal açıdan incelendiğinde serbest veya ölçülü olarak bestelenmiş temcidler karşımıza
çıkmaktadır.19 Günümüzde de yeniden icra edilmeye başlanan bestesi Hatib Zakiri Hasan Efendi‟ye ait
olan Irak makamındaki temcid ve münâcât Suphi Ezgi tarafından 1935 yılında notaya aslına uygun
olarak alınmış ve önemli bir temcid örneği mûsikîmize kazandırılmıştır. Ayrıca bu temcidin icrasını da
detaylı olarak açıklayan Ezgi gelenekteki temcid icrasının nasıl olduğunu bizlere aktarmıştır.20 Bu
temcid haricinde notası bulunan farklı temcid örnekleri de mevcuttur. Bunlar: Sabâ Temcid (Vâsıl
Olmaz Kimse Hakk‟a), Sabâ Temcid (İşte Geldi İyd ü Edha), Sabâ Temcid (Açıldı Çün Bezm-i Elest),
Sabâ Temcid (Bağrımdaki Biten Başlar), Sabâ Temcid (Geydim Hırkayı Hakk‟ın Yolunda), Sabâ Temcid
(Lâ ilâhe İllallah), Bestenigâr Temcid (On Bir Ayın Sultanısın), Nevâ Temcid (Lâ ilâhe İllallah) 21 olarak
sıralanabilir.
Elimizdeki temcid örneklerinin büyük bir çoğunluğu form olarak Hatip Zakiri Hasan Efendi‟nin
bestelediği eserle uyuşmamaktadır. İstanbul‟da ve Anadolu‟nun farklı şehirlerinde hala devam eden
temcid okuma geleneği şekillerle devam etmektedir. Bu durumum farklı sebepleri mevcuttur. Birinci
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

Ubeydullah Sezikli, “Temcid”, DİA, 2011, c. 40, s. 410.
Yılmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimler Ansiklopedisi, Ankara, 2000, s. 479.
Halil Can, “Dinî Türk Mûsikîsi Lügatı”, Mûsikî Mecmûası, İstanbul, 1967, sayı: 224, s. 8.
Sezikli, “Temcid”, DİA, s. 411.
Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 2011, s. 1250.
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul, 1983, c. 3, s. 451.
Suphi Ezgi, Nazarî, Amelî Türk Mûsikîsi, İstanbul, 1935, c. 3, s. 67; Hacer Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde Dinî
Mûsikî, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 77; Ferdi Koç,
“Türk Din Mûsikîsi‟nde Temcidler ve Sakarya İli Taraklı İlçesinde Okunan Temcid Örnekleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, c. XIII, sayı: 23, 2011, s. 60.
Koç, “Türk Din Mûsikîsi‟nde Temcidler ve Sakarya İli Taraklı İlçesinde Okunan Temcid Örnekleri”, s. 60.
Ezgi, Nazarî, Amelî Türk Mûsikîsi, s. 67-72.
Koç, “Türk Din Mûsikîsi‟nde Temcidler ve Sakarya İli Taraklı İlçesinde Okunan Temcid Örnekleri”, s. 64. Ayrıca temcid
metinleri için bkz. Recep Tutal, Türk Din Mûsikîmizde Na‟t, Tesbih ve Temcidler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, s. 183-188. Temcid notaları için bkz. Koç, “Türk Din
Mûsikîsi‟nde Temcidler ve Sakarya İli Taraklı İlçesinde Okunan Temcid Örnekleri”, s. 70-74; Ezgi, Nazarî, Amelî Türk
Mûsikîsi, s. 67-72; Mustafa Özdamar, İslambol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan Ölüme Mûsikî, İstanbul, 1997, s.
170-175; Ubeydullah Sezikli, Çorum‟da Dinî Mûsikî Geleneği, İstanbul, 2015, s. 39-98.
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olarak dinî mûsikînin gelenekleştiği ve icra usullerinin kemâle ulaştığı özellikle payitahtta bulunan
selâtin camîlerindeki uygulamaların ehil icracıların bulunmadığı yerlerde gelenekteki tavra uygun
olmadan yapılan icrası, ikinci olarak dinî mûsikînin başka formlarında da görüldüğü üzere Anadolu‟da
daha basit bir şekilde icra edilmesi 22 ve son olarak da ağız ve şive gibi genel dil özelliklerindeki
farklılıklar ve bunun gibi yöresel unsurların icraya yansımasıyla oluşan farklı tavırlar temcid formunun
uygulamasında farklılıklar ortaya çıkartmıştır.
Bazen bir ilahi formunda karşımıza çıkabilen temcid bazen de yukarıda bahsedilen icra
detayları ve güfte özellikleri ile benzerlikler gösterebilmektedir. Bu noktada Ubeydullah Sezikli
tarafından Çorum‟da Hâfız Recep Camcı Beyefendi‟den derlenen Bestenigar temcid 23 ile Ferdi Koç
tarafından Sakarya ili Taraklı ilçesinde Hattat Hafız Saim Özel Beyefendi‟den derlenen Nevâ, Eviç ve
Hicaz makamlarındaki temcidler 24 örnek olarak gösterilebilir. Amasya‟da okunan ve tarafımızca
derlenen temcid ve temcid ilahileri de bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir. Amasya‟da temcid ile
ilgili detaylı bilgi bir sonraki bölümde verilecektir.
Ramazan ayında okunan temcidler de ilahiler de olduğu gibi ilk on beş gün “Merhaba Ya Şehr-i
Ramazan” son on beş gün içerisinde ise “Elveda Dost Elveda” kalıpları eklenerek okunurdu. Temcidin
sonrasında bazı zamanlar Na‟t‟ler ve ilahiler de okunmaktaydı.25
Amasya’da Temcid Kültürü
Amasya‟da var olan mûsikî ve bu çerçevede inşa edilen kültür şehrin bu anlamda kendine has
usulleri ortaya çıkarmasına sebep olmuştur. Şehirde bulunan tek selâtin cami olan Sultan II Bâyezîd
Camii, sair tarihi camiler ve kapatılmasına kadar şehirde faaliyet gösteren tekkeler evvelce de
bahsettiğimiz gibi dinî mûsikîmizin gelenekteki tavır ile bazı yöresel farklılıklar haricinde tatbik edildiği
mekânlar olmuş ve bu formların icra usullerinin günümüze aktarımını sağlamıştır. Bu durum şehirde
halen canlı bir dini mûsikî geleneğinin varlığını açıkça ortaya koymaktadır.26 Bu bağlamda “Temcid”
formu ve icra usulleri ile alakalı şehir tarihinde ki ulaşabildiğimiz bilgileri ve yakın geçmişe tanıklık eden
kaynak kişilerden elde ettiğimiz bilgileri bir bütünlük içerisinde arz etmeye çalışalım.
Amasya‟da icra edilen temcid ile alakalı en eski mâlûmat, şehrin tarihini on iki ciltlik eserinde
detaylı bir şekilde ele alan Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar‟ın kaleme aldığı “Amasya Tarihi‟nde
karşımıza çıkmaktadır. Şehirde yaşayan önemli isimlerin kısa biyografilerine yer verdiği bölümde
zikrettiği XVII YY. da yaşamış olan “Hafız Ahmed Çelebi” önemli bir isimdir.
Amasya Sultan Bâyezîd Cami‟i kayyumlarından Hâfız Ali Çelebi‟nin oğlu olan Ahmed Çelebi
oldukça güzel ve tiz bir sese sahip olduğundan Sultan Bâyezid Câmi‟i müezzinliğine getirilmiştir. Erbâbı mûsikî ve şu‟aradan Hâfız Abdullah Çelebi‟den mûsikî dersleri aldı, edvar ilmini öğrendi. Halk arasında
“Bülbül Çelebi” olarak nam salmıştır. Daha sonra aynı camide başmüezzin olmuş ve burada vazife
yaptığı süre boyunca cemaati kendisinden hayli memnun kalmıştır. Çok güzel Kur‟an-ı Kerim okuduğu,
Bülbül Çelebi‟nin tilavetini dinleyenlerin ağladığı, insanın gönül telini titrettiği ifade edilir.27
Bülbül Ahmet Çelebi (Hâfız Bülbül Çelebi) sabah temcidi ve ezanı okuduğunda Amasya halkını
cûş u hurûşa getirimiş ayrıca okuduğu ilahilerde insanları çokça etkilermiş. “İnsan-ı Bülbül” olarak
tavsif edilen bu zat 1099/1688 kargaşasında hastalanmış ve izleyen senenin Muharrem ayında vefat
etmiştir. Amasya bu zatın ölümüne üzülmüş ve halk cenazesinde ağlamıştır.28 Hafız Bülbül Çelebi‟nin
okuduğu temcidinin Amasya halkı üzerinde bu denli etki bırakması iyi bir temcid icracısı olduğunu
göstermektedir. Bu temcidin “sabah temcidi” olarak ifade edilmesi ise ramazanda sahur vakti okunan
temcidi akla getirmektedir. Ayrıca XVII. Yy. da temcidin icra ediliyor olması şehirde dini mûsikî
formlarını icra edebilecek nitelikte mûsikişinas din görevlilerinin de bulunduğunu ortaya koymaktadır.
22
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Sezikli, “Temcid”, DİA, s. 411.
Sezikli, Çorum‟da Dinî Mûsikî Geleneği, s. 39-98.
Koç, “Türk Din Mûsikîsi‟nde Temcidler ve Sakarya İli Taraklı İlçesinde Okunan Temcid Örnekleri”, s. 73-74.
Sezikli, “Temcid”, DİA, s. 411.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Eren Köksal, Amasya‟da Dinî Mûsikî Geleneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015.
Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin Yaşar, Amasya Tarihi, Yay. Haz. Mesut Aydın ve Güler Aydın, Amasya, 2004, c. VII, s. 262.
Yaşar, Amasya Tarihi, c. VII, s. 262.
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Günümüze yaklaştıkça temcid okuma geleneğinin devam ettiğini görmekteyiz. Yakın geçmişin
mûsikî yaşamına tanıklık eden Amasya Mahalli Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Özbakır‟ın
aktardığına göre Amasya‟da her perşembe temcid okuma geleneği vardı. Ramazan ayında ise her gün
temcid okunur, münacâtlar yapılırdı. Minarede ilahiler okunurdu ve halk da bu temcidleri ilgiyle takip
ederdi ve okunan temcidler ve ilahiler ile alakalı sohbetler edilir cami avlusunda ve minare civarında
adeta bir “temcid meclisi” kurulurdu.29 Perşembe günleri temcid okuma geleneğinin daha sonra “cuma
gecesi salâsı”na dönüştüğü tahmin edilmektedir.
Yukarıda bahsedilen sabah temcidi ramazan ayları dışında da okunabiliyordu. Genellikle
minarede ezandan evvel kaside veya ilahiler okunması şeklinde gerçekleşen bu temcid halk ve şehri
ziyarete gelen turistler tarafından iliğiyle karşılanıyordu.30
Bugün şehir genelinde temcid okuma geleneğinin yaptığımız alan araştırması sonucuna göre
ne yazık ki birkaç köy ile sınırlı kaldığını ifade edebiliriz. Yirmi otuz sene evveline kadar devam eden bu
geleneğin artık bu formlara vakıf olmayan ve mûsikî yönünden yetersiz din görevlileri tarafından icra
edilmesini beklemek pek de doğru bir davranış olmasa gerek. Nitekim bu durum kaynak kişilerimizce
de ifade edilmiştir.
Bugün Amasya‟nın bazı köylerinde hala temcidler okunmaktadır. Bunlar tespit edebildiğimiz
kadarıyla; Soma Köyü, Ortaköy ve Ziyaret Kasabası‟dır. Buralarda geleneksel manâda bir temcid icrası
bugün için mevcut değildir. Ancak Ziyaret Kasabası bu geleneğin yakın zamana kadar aslına uygun
olarak icra edildiği bir yerdir. Bu köyden derlediğimiz temcid ve notası sonraki bölümde verilecektir.
Günümüzdeki temcid uygulaması ramazan aylarında sahur vakitlerinde minareden ilahiler
okunması şeklindedir. Şehir merkezindeki camilerde ise sahur vakti salâ verilmektedir. Bu durum
Perşembe temcidinde olduğu gibi bir temcid-salâ dönüşümü olarak algılanabilir.
Ziyaret Kasabası Tarihi
Ziyaret Kasabası Amasya tarihi boyunca önemli bir yerleşim yeri, komutanların yöneticilerin
ziyaretgâhı veya bazılarının sürgün yeri, bağ ve bahçeleri ile meşhur olmuş önemli bir beldedir.
Amasya‟nın kuzey doğu tarafında Yeşilırmak kenarında bulunan bu beldenin eskiden sağlam bir kalesi
olan Zemendu veya Semendu adları ile tarih kitaplarında ismi geçen bir belde olduğu Ziyâre ismiyle de
anıldığı zikredilmektedir.31 Bizans zamanında gezilmeye değer bir mevki olduğu, Selçuklu sultanı
Mesud‟un Amasya‟yı hükümet merkezi yaptığı dönemde burada bir köşkünün olduğu ve sık sık ziyaret
ettiği, Selçuklu beylerinden Hoca Muhibüddin Mebdûd-i Ziyârî burada bir cami, iki hamam ve bir göl
yaptırdığı ve Amasya‟da ki valiliği sırasında Sultan II. Bâyezid‟in burada göl inşa ettirip etrafına bağlar
tesis ettirerek burayı bir Has bahçe haline getirdiği bilinmektedir.32 Ayrıca burada av yaptığı da
bilinmektedir.33
Günümüzde halk arasında Ziyere ismiyle de anılan bu beldenin suyunun güzelliği, toprağının
bereketli ve havasının da meyve sebze yetiştiriciliğine uygun olması sebebiyle bağlarının güzelliği
meyvelerinin lezzeti ile meşhur olmuştur. Amasya‟nın lezzetiyle nam salmış elmasının en güzelleri
burada yetiştirilmektedir.
Halkının müteeddib bir yaşam sürdüğü ve geleneklerin eskisi gibi yaşatılmaya çalışıldığı,
yöresel kıyafetleri ve yaşam tarzları ile örfî ve dinî kurallara bağlı kalmış ve bu gelenek ve görenekleri
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Eren Köksal, Amasya Mahalli Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Özbakır ile yapılan mülakatlar, 30 Mart 2015 - 2 Nisan 2015,
Burhan Özbakır‟ın İşyeri, Amasya; Eren Köksal, Amasya Selim Ağa Camii Emekli Müezzini Mevlidhan Seyyid Yahya Otcu ile
yapılan mülakatlar, 30 Mart 2015 - 2 Nisan 2015, Amasya.
Eren Köksal, Amasya Mahalli Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Özbakır ile yapılan mülakatlar, 30 Mart 2015 - 2 Nisan 2015,
Burhan Özbakır‟ın İşyeri, Amasya: Bahsedilen sabah temcidi kaynak kişimiz Burhan Özbakır‟ın ağabeyi Orhan Özbakır
tarafından okunmuştur. Sultan Bâyezid Camii minaresinden okuduğu bir kaside ve arkasından okuduğu sabah ezanı caminin
karşısında Yeşilırmak‟ın diğer yakasında bulunan Konfor Palas otelinde kalan Yahudi bir turisti hayli etkilemiştir. Ezan bitene
kadar nehir kenarında dolaşan turist daha sonra camiye gelerek Orhan Özbakır ile konuşmuştur.
Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin Yaşar, Amasya Tarihi, Sad. Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ankara, 1986, c. I, s. 113.
Yaşar, Amasya Tarihi, c. I, s. 116.
http://www.amasyaziyaret.bel.tr/index.php?modul=10_3&id=21 (Çevrimiçi), 30/04/2016.
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hala yaşatan bir yerleşim yeri olan Ziyaret Kasabası sınırları içerisinde yedi adet cami34 bulunmaktadır.
Bu camiler geçmişten günümüze dinî mûsikî formlarının yaşatıldığı yerlerdir. Konumuz olan temcid
bugün bu camilerde hala icra edilmektedir ve halk tarafından ilgiyle takip edilmektedir.
Ziyaret Kasabası’nda Temcid Kültürü
Ziyaret Kasabası dinî mûsikîmizin önemli formlarından olan temcidin hala icra edildiği bir yer
olması hasebiyle çalışmamız açısından büyük önemi haizdir. Günümüzde şehir merkezindeki camilerde
bile icra edilmeyen bu formun bu köyde hala icra edilmesi beldenin gelenek ve göreneklere bağlı
kaldığının göstergesidir. Bu geleneği hafızasında muhafaza ederek günümüze taşıyan ve bize ulaştıran
değerli kaynak kişimiz Hacı Yunus Atak Beyefendi şehrin dinî mûsikî geleneği açısından çok önemli bir
hizmeti gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken de büyük bir hassasiyetle hafızasında kayıtlı olan eserleri
çevresindekilere aktarmaya çalışmış, bu eserlerin güftelerini takvim yapraklarının arkalarına yazarak
köydeki camilerde görev yapan imam ve müezzinlere dağıtmış ancak onlar bu eserleri önemsememiş
ve kayıt altına almamışlardır.35 Kendisinden derlediğimiz temcid ve temcid ilâhîlerine geçmeden önce
kasabada ki temcid okuma geleneği ile alakalı bilgileri aktarmayı uygun gördük.
Ziyaret kasabasında genel anlamda ramazan aylarında temcid okunurdu. Bu temcid Sahur
vaktinde36 verilir temcide kasabada bulunan dört 37 camide ayrı ayrı çıkılırdı. Bu camilerde görev yapan
müezzinler sıra ile temcid verirlerdi. Temcid okumayı bilen sesi güzel başka kişiler de müezzinlere
iştirak eder ve her camide en az birkaç kişi temcid için minareye çıkardı. Her caminin görevlileri
haricinde bir de fahri olarak görev yapan müezzinleri mevcut idi. Bu kişiler ya eski imam veya
müezzinlerden veyahut da Hacı Yunus Atak Beyefendi gibi sesi güzel mûsikîye aşina kişilerde
müteşekkil idi.38
Halk (genellikle köyün erkekleri) okunan temcidleri sıra ile dinler bir camide okunan temcid
sona erdiğinde diğer caminin minaresi altında toplanılır, o temcid de bittiğinde diğer camilere gidilip
okunan temcidler ve ilahiler dinlenirdi.39 Bu vesile ile köyde bulunan camiler gezilir ve ramazanın ayrı
bir güzelliği tecrübe edilirdi. Camilerde verilen vaazlarda da temcid ile alakalı konuşmalar yapılırdı. 40
Önceleri Amasya şehri genelinde olduğu gibi Ziyaret kasabasında da Ermeni vatandaşlarımız
ikamet ediyorlardı. Cumhuriyet ilanı ve sonraki dönemlerde bu Ermeniler İstanbul ve farklı şehirlere
göç etmişlerdir. Ziyaret kasabasında ikamet eden Ermeni Karabet Yağlıoğlu bu vatandaşlardan biridir.
Hacı Yunus Atak Beyefendinin ifadesine göre terzilik ve kalaycılık yapan Karabet bu köyde okunan
temcide hayran bir insanmış hatta bir gece rüyasında kendisinin temcid verdiğini görmüş. Daha sonra
İstanbul‟a taşınan Karabet bu köyde okunan temcidi unutamamış ve daha sonraki yıllarda ramazan
aylarında Ziyaret Kasabasına temcid dinlemek için gelmiş. 1953 yılında Karabet ‟in yanında terzi çırağı
olarak altı ay çalıştığını ifade eden Hacı Yunus Atak, Karabet gibi bu köyün temcidinden etkilenen
birçok insan olduğunu ifade ediyor.41
On beş yirmi sene evveline kadar kendisinden derlediğimiz temcidin okunduğunu ifade eden
Hacı Yunus Atak daha sonraları bu temcidi icra edemeyen din görevlilerin bu geleneği sonlandırdığını
üzülerek ifade etmektedir.42 Köyün gelenek ve göreneklerini bilmeyenlerce tahrif edilen bu temcid
günümüzde görevli bir müezzin tarafından güncel ilahilerin okunması suretiyle belediyenin ilan ve
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Merkez Camii, Hicabi Baba Camii ve Türbesi, Saraycık Camii, Soğukpınar Camii, Şekerci Camii, Ziyaret Göleti Camii, Toki
Camii.
Eren Köksal, Fahri Müezzin Hacı Yunus Atak ile yapılan mülâkatlar, 30-31 Ocak 2016, Hacı Yunus Atak‟ın Evi, Ziyaret
Kasabası.
İmsaktan iki buçuk saat evvel temcid verilmeye başlanırdı.
Bu camilerin sayısı günümüzde evvelce zikrettiğimiz gibi yediye çıkmıştır.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
Eren Köksal, Şekerpınar Camii İmam Hatibi Yusuf Durmaz ile yapılan mülâkat, 30 Ocak 2016, Şekerpınar Camii, Ziyaret
Kasabası.
Bir gün: Ziyaret Kasabası Merkez Camii‟nde Çorum‟dan gelen bir vaiz efendi temcid verenleri: “Gece yatağından kalkıp da
bağıra bağıra temcid verenler var ya! Onların sesi Allah‟ın izni ile göğe uzayacak.” diyerek taltif etmiş. Vaazı dinleyen Hacı
Yunus Atak Beyefendi‟nin annesi bu sözleri duyunca çok duygulanmış, oğluyla gurur duyduğunu ifade etmiş.
Eren Köksal, Hacı Yunus Atak ile yapılan mülâkat.
Eren Köksal, a.g. mülâkat.
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duyuru biriminden merkezi olarak kasabada bulunan tüm camilerden ve ilan hoparlörlerinden
yayınlanması şeklinde icra edilmektedir.43
Ziyaret Kasabası’nda Okunan Temcid ve Temcid Ġlâhîleri
Hacı Yunus Atak otuz beş sene boyunca Ziyaret Kasabası camîlerinde fahrî olarak müezzinlik
yapmıştır. Bu süre zarfında ramazan aylarında farklı camilerde temcid vermiş ve bunu başkalarına da
öğretmiştir ancak günümüzde kendisinden başka bilen kalmamıştır.
Kendisinden derlediğimiz temcidin metni şöyledir:
YA CELİL YA CABBAR
YA KERİM ALLAH YA ALLAH
YA GAFUR YA RAHİM
YA KERİM ALLAH YA ALLAH
YA AZİZ YA KERİM
YA KERİM ALLAH YA ALLAH
YA SÜBHAN-I YA BURHAN
YA RAHİM YA ALLAH
YA MÜTEKEBBİR VE‟L LEYLİ VE‟N NEHAR
YA CELİL ALLAH YA ALLAH
Minareye temcid okumak için çıkan ilk kişi bunu söyler. Hüseyni makamındaki serbest ölçü ile
münferit olarak okunan bu temcid okunmaya başlandığında temcide iştirak edecek diğer müezzinler ve
ilgili kişiler bu temcidin devamında okunacak ilahilere iştirak etmek için evlerinde çıkarlar. Daha sonra:
“Bahçesinde Bülbül Şakır”, “Gafil Olma Bu Dünyada Gezersen”, “Cami‟i Ümmiyye” isimli temcid ilahileri
ve ayrıca ramazan ayı ile alakalı “Ey Bizim Allah‟ımız” ilâhîsi “Kerbela‟nın Yazıları” ve “Koyun İlâhîsi”
cumhuran okunur ve on beş ila otuz dakika arası minareden icra yapılır.44
Sonuç
Amasya‟da ki yöresel ilahi kültürü ve temcid okuma geleneğini ele aldığımız bu çalışmada;
şehrin mûsikî kültürünü hafızasında muhafaza edip günümüze taşıyan Hacı Yunus Atak Beyefendi‟den
derlenen Amasya İlahileri‟ni ve Temcid‟ini ele aldık. Dinî mûsikîmizin önemli ve unutulmaya yüz tutmuş
bir formu olan temcidin şehir tarihindeki yerini, günümüze dek nasıl ulaştığını ve tekâmülünü, şehir
genelinde bu formun icra edildiği yerleri ve buralarda icra edilen temcidin tavır ve uslup bakımından
gelenektekiyle uyuşup uyuşmadığını inceledik. Bu bağlamda XVII. Yy. da yaşamış bir müezzin olan
Bülbül Ahmed Çelebi bu formun icrasında mahir bir zat olarak karşımıza çıkmıştır. Amasya halkının
Ahmed Çelebi‟nin okuduğu temcidden hayli etkilendiği ifade edilmektedir. Günümüze yaklaştıkça
temcidin ramazan ayların ve Perşembe günleri icra edildiği, ramazan ayında okunan temcidin Soma,
Ortaköy ve Ziyaret Kasabası dâhilinde hala okunduğu tespit edilmiştir. Ziyaret kasabasında okunan
temcid ve temcid ilâhîleri kaynak kişimiz Hacı Yunus Atak Beyefendi‟den dinlenip kayda alınmıştır. Bu
eserler notaya alınarak unutulmaya yüz tutmuş olan bir temcid, temcid kültürü ve ilahileri ve sair
ilahiler yüzüne çıkartılmıştır. Yine kendisinden aldığımız temcid okuma geleneği ile alakalı bilgiler
sayesinde şehrin ve özelde bu kasabanın dinî mûsikî kültürü hakkında önemli derlemeler tarafımızca
yapılmış olup bu çalışma kayıt altına alınmıştır.
Hacı Yunus Atak Beyefendi bu eserlerin eğer kayıt altına alınmazsa kendisiyle birlikte üzerine
toprak döküleceğini, kaybolacağını üzüntü ile ifade etmiştir. Bu sebeple kendisiyle yapmış olduğumuz
bu çalışmayı çok önemsemiş, bu eserlere kendi evladı gibi baktığını ve tarafımıza emanet ettiğini ifade
etmiştir. Biz de araştırmacı olarak yaptığımız işin ne kadar doğru ve yerinde bir iş olduğunu böylece
tekrar tecrübe etmiş olduk. Böylece derleme faaliyetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu
vesile ile araştırmacıların bu tür çalışmalara acilen yönelmeleri gerekliliği somut bir gerçek olarak
karşımıza çıkmıştır.
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Eren Köksal, Yusuf Durmaz ile yapılan mülâkat.
Eren Köksal, Hacı Yunus Atak ile yapılan mülâkat.
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HALVETİ TARİKATININ OSMANLI TOPLUM YAPISIYLA MUSİKİ ALANINDA ETKİLEŞİMİ
(AMASYA ÖRNEĞİ)
Abdulhamit BUDAK
Özet
Anadolu‟daki musiki alanında yapılan nazariyat çalışmalarında Amasya şehrinin belirgin bir şekilde ön
plana çıktığı görülmektedir. Bu alanda eser veren ilim adamlarının bu şehir doğumlu ya da bu şehirde
ikamet etmiş olmaları Amasya‟yı diğer Anadolu şehirlerinden farklı kılmaktadır. II. Murad, II. Mehmed,
II. Bayezid, Şehzade Ahmet gibi musikişinas devlet adamlarının bu şehir ile ilişkisi, Amasyalı Şükrullah,
Ladikli Mehmet Çelebi, Meragi‟nin torunu Mahmut Çelebi gibi musiki nazariyatı üzerine eser veren ilim
adamlarının Amasya‟da yetişmeleri ve yerleşmeleri Osmanlı musiki çevrelerinde bu şehri farklı konuma
oturtmaktadır.
Osmanlı tasavvuf hayatında etkin bir yere sahip olan Halveti Tarikatı için Amasya şehrinin önemi
büyüktür. Tarikat daha önceleri kırsal alanda sınırlı bir etkiye sahipken bu şehirde meydana getirdiği
ilişkiler ağıyla entelektüel bir yapıya bürünüp geniş alanları etkilemiştir Bu şehirdeki musiki alanında
meydana gelen gelişmeler Halveti tarikatını etkilemiş ve musikinin onların karakteristik bir özelliği
olmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Dini Grup, Amasya, Halveti Tarikatı, musiki etkileşimi, Osmanlı‟da musiki.
Halveti Sect of Musical Interaction With the Ottoman Social Structure
(The Case of Amasya)
Abstract
It is certainly seen that the city of Amasya has stood out for the works produced in field of music in
Anatolia. What makes Amasya different from other Anatolian is that the men of letter have either born
or resided in Amasya. The relationships of musiclover statesmen like Murad the thirth, Mehmed the
second, Bayezid the second and Sehzade Ahmet; the reality that letter men like Amasyalı Şükrüllah,
Ladikli Mehmet Çelebi, Mahmut Çelebi - the grandson of Meragin - who produced a great deal of works
in terms of religious music grown and resided in Amasya have also put the city of Amasya on a very
valuable and different position.
The city of Amasya which has been very efficient for Ottoman mysticism has been very important for
the sect of Halveti as well. The sect has had very limited affect in country at first, but later on as result
of intellectual relationships, it has grown to a large scale in city centre. The developments in religious
music in city affected the sect of Halveti and made it one of the most important characteristics.
Keywords: Religious groups, Amasya, Halveti dervishes, Musical Effects, Music in Ottoman.
Giriş
Dini gruplar olarak tarikatların Müslüman toplum yapısında önemli etkilere sahip olduğu bilimsel
çalışmalarda ortaya konulan tartışılmaz bir gerçektir. Öğretileri, ritüelleri ve uyguladığı disiplinler ile
bireyin iç dünyasında önemli tecrübeler yaşamasına imkân sağlayan tarikatlar, ihvan anlayışı, toplu
zikirler, tekke sohbetleri gibi kitlesel davranışlarla da toplum hayatında birleştirici ve bütünleştirici
fonksiyonlar üstlenmişlerdir.
Anadolu‟da daha geniş anlamda Osmanlı kültür coğrafyasında en yaygın ve etkili olan tarikat
Halveti tarikatıdır. Azerbaycan‟ın Şirvan bölgesinde yerel, etki alanı dar bir tarikat olarak ortaya çıkan
Halvetilik Anadolu‟ya taşınmasıyla beraber geniş kitlelerle buluşmuş ve ortaya çıktığı bölgedeki o dar ve
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kısıtlı etki alanını aşarak Anadolu Müslüman kültürünü önemli derecede etkileyen dini bir grup haline
gelmiştir.
Özellikle 15. yy.‟da Osmanlı şehzadelerinin eğitim maksadıyla vali olarak gönderildiği Amasya
şehrinde kendisini Osmanlı Devlet ricali ile buluşturarak etki alanını yöneticiler üstünde göstermeye
başlayan Halvetilik, şehrin sosyal, siyasal ve kültürel dinamiklerinde de ciddi derecede etkili olmuştur. Bu
dönem içerisinde Halveti Şeyhleri II. Bayezid ile sıcak ilişkiler geliştirmiş, onun tarikata bağlanmasını
sağlamış, bu diğer devlet ricalinin de tarikata intisabını kolaylaştırmış ve böylelikle çok önemli siyasi bir
destek elde etmişlerdir.
İlim, sanat ve kültür alanlarına büyük ilgisi olan, dindarlığıyla diğer Osmanlı padişahlarına göre
daha ön plana çıkan II. Bayezid Amasya‟daki valiliği döneminde bu şehri Anadolu‟nun en önemli kültür
merkezi haline getirmiştir. Âlimleri ve sanatçıları Amasya‟da toplayan II. Bayezid bu şehirde pek çok
kültür, sanat ve ilim adamının yetişmesine de destek olmuştur. II. Bayezid‟in iltifatına mazhar olan
Halvetiler, onun saltana yükselmesinde önemli siyasi roller üstlenmişler ve bunun karşılığında payitahta
çıkınca yakının da ki en önemli dini grup olmuşlardır. Bu özelliklerini ve etki güçlerini onun vefatından
sonra da sürdürerek Osmanlı‟nın en yaygın ve güçlü dini grubu olmayı başaran Halvetiler kültür, sanat
ve ilim alanlarında pek çok önemli şahsiyetin yetişmesini sağlamışlardır.
Sanata bu kadar yatkın olan Halveti Tarikatı, Anadolu‟da yaygın bir ağa sahip olan tekkelerinde
kendilerine has zikir ritüellleriyle devranlarda tekke musikisinin en güzel örneklerini sergilemişlerdir.
Cehri zikir anlayışını benimseyen Halvetiler zikirlerinde coşku ve vecdi artırmak için müzik aletleri
kullanmışlar ve devranlarda ilahiler okumuşlar, bu da onların güfte ve beste alanında önemli
musikişinaslar yetiştirmelerini sağlamıştır.
Osmanlı musiki kültüründe, Mevlevilikten sonra en çok musikişinas yetiştiren toplumsal dini grup
olarak bilinen Halveti tarikatının, bu özelliğini önce Amasya‟daki zengin kültürel ortamdan etkilenerek
kazandığını ve daha sonra bu birikimini İstanbul‟a taşıdığını ortaya koyup, sosyoloji biliminin
yöntemleriyle Amasya şehri ile Halveti tarikatı arasındaki karşılıklı kültürel ve toplumsal etkileşimi ortaya
koymayı amaçlamaktayız.
Tarikatların Sosyo-Kültürel Etkileri
Bütün dinlerde var olan ve genelde olağanüstü hikayeler, menkıbeler gibi kurumsal dini yapının
haricinde kaynaklara sahip olan tarikatların özelde kendi cemaatlerinin üzerinde, genelde ise tüm
toplumda icra ettikleri önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar özellikle ekonomik, siyasi, eğitim,
kültürel alanlarda kendini daha çok hissettirmektedir. Tarikatların halk arasında gelişip yayılmaları
sadece dini sebeplerle olmayıp, sosyal hadiselerinde de bu konuda önemli bir etkisi söz konusudur.
Tarikatların, içinde bulundukları toplumun durumuna göre sosyal fonksiyonlar yerine getirdikleri bir
gerçektir. Toplumun bunalım içinde oldukları dönemlerde sosyal yapıyı teskin edici ve sosyal
problemlere çözüm arayıcı bir fonksiyon yerine getirirken, huzur ve sükun dönemlerinde günümüz
kulüpleri ve dernekleri gibi toplumun sosyalleşmesini sağlayan fonksiyonlar üstlenmişlerdir.1
Tarikat ehlinin en başarılı oldukları ve başkalarından öne geçtikleri iki alan; şiir ve müziktir.
Gerçekten de Türk Edebiyatı‟nın en velud ve etkili şairleri tarikat ehlinden çıkmıştır. Öyle ki Türk
Edebiyat Tarihi‟nde Tekke Edebiyatı denilen bir edebiyat türünün var olduğunu görmekteyiz. Ahmet
Yesevi, Yunus Emre, Şeyh Galip, Fuzuli, Nabi gibi şairler şiir alanında zirveye ulaşmış tarikat ehli
şairlerdir. Şiirin en güzel örneklerini vermiş olan tarikat ehli şairler hiçbir zaman divan edebiyatı şairleri
gibi ağdalı söz söylemek, sanat için sanat yapmak gayreti içerisinde olmamışlar, aksine ruhların
derinliklerinden gelen manaları sade ve özlü bir şekilde ifade etmek, hayatın ve kainatın sırrını anlatmak
için şiir yazmışlardır.2
Müziğin tasavvufta ruhun yükseltilmesi için bir vasıta olarak kullanıldığını görmekteyiz. O
insanlara üst kattaki gerçekleri göstermek için kullanılan bir araç ya da merdivendir. Tekke müziği
sadeliği ve samimiyeti ile kültür seviyesi çok değişik insanlara aynı anda ve aynı heyecanla hitap
1
2

Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1996, s. 95.
Erhan Yetik, Tarikatlar ve Dini Hayat, Samsun, 1996, s. 57-59.
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edebilmiş, onları etkisi altına alabilmiştir. Tekke müziği Mevleviler yoluyla Türk müziğine önemli katkılar
sağlarken Bektaşiler yoluyla da halk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun yanında tarikatların
zikirleri esnasında yaptıkları devran, semah, sema gibi raks türleri müzik eşliğinde gerçekleştirilerek
etkisi daha da artırılmaya çalışılmıştır.3
Osmanlı kültür hayatında Sünni tarikatlar müziğe büyük önem vermişler, meydana getirdikleri
müziği tekkelerinde ve camilerde kullanmışlardır. Bu tarikatlar tarafından üretilen müzik eserleri sadece
dini formun gelişmesine değil aynı zamanda dini olmayan formunda şehirlerde gelişmesine ve
yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu sebeple tarikatların müzikle ilişkisi sadece zikir müziğiyle sınırlı
olmayıp din dışı müziğe de önemli katkıları olmuştur.4
Halveti Tarikatı ve Amasya’da Halvetiler
Halvetî Tarikatı‟nın kurucusu olan Ebu Abdillah Siracüddin Ömer b. Şeyh Ekmelüddin el-Gilani elHalvetî, aslen Şirvanlı olup İran‟ın Gîlan bölgesinde, Hazar denizinin kıyısına yakın bir yerde bulunan
Lahican şehrinde dünyaya gelmiştir.5
Halvetîyye‟nin kurucusu Ömer el- Halvetî olsa da tarikatı geniş coğrafyalar ve kitlelerle tanıştıran
Yahya-yı Şirvani olmuştur. Ömer Halvetî döneminde tarikat Şirvan çevresinden çıkamamış yerel bir
tarikat olarak kalmıştır. Tarikatı hak ettiği yere ulaştıran ve tanınmasını sağlayan ve bu nedenle de haklı
olarak “Pîrî Sânî” yani “ikinci pîr” lakâbıyla anılan kişi Yahya-yı Şirvanî‟dir. Yahya eş-Şirvani, Halvetî
tarikatını yeniden yapılandırıp yaydığı için Halvetîyye‟nin kollarının hepsinin başında onun ismi bulunur.6
Yahya Sirvânî‟nin halifelerinin Anadolu‟da irşad faaliyetine başlamalarından önce Niğde ve Sivas
gibi, Amasya‟nın da Halvetîler için uygun bir mekân olduğu görülmektedir. Halvetîliği Amasya‟ya getiren
ve bu şehrin âdeta bir Halvetî merkezi olmasına sebep olan kişi, Pîr İlyas el-Amâsî‟dir. Sadreddin
Hıyavi‟nin halifelerinden olan Pir İlyas, Amasyalı meşhur bir âlimdir. 7
Anadolu‟da Halvetîyye adına kurulan ilk tekke Pir İlyas‟ın Amasya‟daki Gümüşlüoğlu Tekkesidir.
Burada irşad faaliyetlerini sürdüren şeyhin vefatıyla yerine Şeyh Zekariyya postnişin olmuştur. 8
Halvetîyye II. Bayezid devrinde Cemaliyye kolunun kurucusu Cemal Halvetî sayesinde
İstanbul‟da yayılmış, İmparatorluğun en etkin ve kabul edilir tarikatlarından biri haline gelmiştir. Özellikle
Cemal Halvetî‟nin Amasya‟da hanedan mensupları ile kurmuş olduğu ilişki tarikatın tanınırlığını ve
Osmanlı coğrafyasındaki etkinliğini zirveye çıkarmıştır. 9
II. Bayezid döneminde, Cemâl Halvetî‟nin Amasya‟daki bağlantıları sayesinde tarikatın
Osmanlı‟nın başkentine taşınması Halvetîlik açısından bir milat olarak kabul edilmektedir. Burada elde
ettiği nüfuz sayesinde Halvetîlik, Osmanlı kültür hayatına önemli katkılar sağlamış bunun ötesinde siyasi
ve idari konularda da etkin bir rol oynamıştır. İstanbul‟daki ilk Halvetî tekkesi olan Koca Mustafa Paşa
semtindeki Koca Mustafa Paşa Âsitânesi (Sümbül Efendi Dergâhı) bir merkez ya da karargah görevi
yapmış, tarikatın gerek İstanbul‟da gelişmesinde gerekse Balkanlar‟a taşınmasında önemli görevler
üstlenmiştir.10
Halvetîliğin XV. yüzyıl ve daha sonraki yüzyıllarda Anadolu toplumunun dini ve sosyal hayatını en
fazla etkileyen tarikat olmasında, Amasya‟nın önemli bir rolü olduğu muhakkaktır. Tarikatın taşralı
hüviyetinden kurtulup şehirli karakter kazanmasına Amasya‟daki yaşadığı tecrübe ve burada kurduğu
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Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yayınları, İstanbul, 1980, s. 249-256.
Walter Feldman, “Osmanlı Sufi Tarikatlarında Müzik”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Ed. Ahmet Yaşar Ocak, Türk
Tarih Kurumu, Ankara, 2014, s. 627-628.
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Mehmet Serhan Tayşi, “Ömer Halvetî”, DİA, c. 34, 2007, s. 65.
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ilişkiler etkili olmuştur. Özelliklede payitahta sıçrayıp, merkezi yapıda en tesirli güç olması ve etkisini tüm
Osmanlı İmparatorluğunda hissettirmesinde Amasya ona en güzel imkânları sunmuştur. 11
Pir Şucaaddin İlyas.(?- 1434), Şeyh Zekeriyya Halvetî (?), Şeyh Abdurrahman Çelebi(?- 1424),
Habib-i Karamani (?- 1497), Cemal-i Halvetî (?-1497) gibi şeyhler Amasya‟da yaşayan önemli Halveti
liderleridir.12
Halvetilikte Musiki
Müzik Halveti Tarikatı‟nda önemli bir unsur olup, Türk Tasavvuf Musikisi ile ilişkisi daha
belirgindir. Bütün kollarında açık zikir yani “cehri zikir” usulünü benimseyen tarikat toplu ayinlerinde
Tasavvuf musikisinin kendine özgü özelliklerini ortaya koymuş bu durum tarikatın halk tabakalarında
yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.13
Anadolu Türkleri arasında en çok yayılan Halvetilik‟de ve kolları teşkil eden Bayramîlik,
Sünbülîlik, Gülşenîlik, Sinanîlik, Şabanîlik, Şemsîlik, Uşşakîlik gibi tarikatlarda “Devrân” yapıldığı için
musikilerinde de coşkun bir hareket mevcuttur. Bu ezgilerde insanı raks etmeye mecbur eden bir ahenk
vardır. Bu çeşit ilahiler için “sofu kaldıran” tabirinin yaygın olması bundandır.14
Halvetilerin zikir şekillerine “Devran” adı verilmektedir. Devranlarda farklı makamlarda farklı
ilahiler okunur ve bender, ney ve kudüm gibi müzik aletleri zikir esnasında kullanılır. Haftanın belli
günlerinde tekkelerde cehrî olarak topluca icra edilen zikre “darb-ı esmâ, devran, hadrâ” gibi isimler
verilir. Devranda ilâhiler okunur. Oturarak bir halka oluşturan müridler zikre ayakta devam eder, daha
sonra da devrana başlarlar. Zikir yapılırken mûsikiye önem verilir ve başta ney, kudüm ve def olmak
üzere çeşitli mûsiki aletleri kullanılır. Bundan dolayı kendilerine karşı çıkan bazı âlimlerin itirazlarını
reddetmek için Halvetîler devranı savunan eserler yazmışlardır.15
Devran ilâhilerinin Dinî mûsiki repertuvarında önemli bir yeri olup bunların her biri farklı
makamlarda icra edilen ilahi türleridir. Özcan bu ilahilere ait örnekleri şöyle sıralamıştır: Halvetîler,
“Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlellah” mısraıyla başlayan ilâhi ile devrana girerler. “Dolap niçin inilersin,
derdim vardır inilerim” mısraı ile başlayan düyek usulünde ve rast makamındaki eser de devrana
girerken okunur. Her mısraın sonunda “yâ hay” zikri tekrarlanır. Bu ilâhinin bir de nevâ ve uşşak bestesi
vardır. Devrana kalkılırken okunan bir diğer eser de “Ey âşıkan ey âşıkan illallah hû” mısraı ile başlayan
hicaz ilâhidir. “Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni” mısraı ile başlayan ilâhi de Zekâi Dede
tarafından hicaz, ferahnâk ve acem makamlarında düyek usulünde bestelenmiştir. Devranın başlarında
ağır olarak söylenen “ism-i hû” bölümünde okunması en uygun olan ilâhi budur. Bu bölüm devam
ederken okunan diğer bir ilâhi de “Durmaz yanar vücûdum âh etmeyip nideyim” mısraı ile başlayan
düyek usulünde rast ve mâhur makamlarında bestelenmiş eserdir. “Gelin ey âşıklar gelin hû mevlâm hû”
mısraıyla başlayan düyek usulündeki sabâ ilâhi de bu bölümdeki “ism-i hû”dan sonra okunur. Devranın
sonlarına doğru “ism-i hay” zikrinin iyice hızlandığı sırada okunan eserlere, “Benem ol aşk bahresi
denizler hayran bana” mısraı ile başlayan ağır düyek usulündeki sabâ ilâhi ile, “Allah Allah hüve rabbünâ
yâ rahman” mısraı ile başlayan düyek usulünde sabâ ve nevâ makamlarında bestelenmiş cumhur ilâhisi
örnek verilebilir. Rast makamında, “Ben dervişim diyene”; hicaz, mâhur, uşşak, bayatî makamlarında
bestesi bulunan, “Gönül hayran oluptur aşk elinden”; sabâ makamında, “Arayı arayı bulsam izini”;
nihâvend makamında, “Zâhid bizi ta„neyleme devranîyiz Halvetîyiz”; uşşak makamında, “Seyrimde bir
şehre vardım”; segâh makamında, “Zâhidlere karşı bu dem dönsün bizim devrânımız”; eviç makamında,
“Devrân odur kim devrânı devr-i felek bilmez ola”, “Mevlâm senin âşıkların devrân ederler hû ile”
mısralarıyla başlayan ilâhiler sıkça okunan devran ilâhilerinden bazılarıdır. 16
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Hasan Karataş, The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of The Halvetîye Sufi Order by the City of
Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, University of California, 2011, s. 59.
Abdulhamit Budak, Bir Tarikat Bir Şehir, Amasya ve Halvetilik, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2016, s. 109-123.
Aşkım Güney, Halvetilerde Musiki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 1997, s. 20.
Ahmet Şahin Ak, Türk Din Musikisi, Akçağ Yay., Ankara, 2009, s. 111-112.
Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, c. 15, 1997, s. 393, 395.
Nuri Özcan, “Devran”, DİA, c. 9, 1994, s. 248, 250.
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Halveti Tarikatı‟nın müziğe önem vermesinin neticesinde bu tarikatta pek çok bestekar
yetişmiştir. Halvetiler‟de Musiki adlı çalışmasında Güney bu isimleri şöyle vermektedir:
Halveti Bestekârlar: Bezcizade Şeyh Mehmed Muhyeddin, Koğacızade Şeyh Mehmed, Hatîp
Zâkirî Hasan Efendi, Yakûbzade Şeyh Mehmed, Nefes Anbarı Şeyh Osman, Hafız Post, Şeyh Mehmed
Nazmi, Çâlâk Şeyh Ahmed Efendi, Zâkirbaşı Ahmed Çelebi
Gülşenî Bestekârlar: Şeyh Ömer Rûşeni, Kefeli Derviş Abdi, Ali Şigurani, Abdülgani efendi,
Edirneli Salihzade
Sünbülî Bestekârlar: Abdülkerim, Nakşî İbrahim, Kenzî Hasan Efendi, Buhurîzade Şeyh
Abdülkerim Efendi, Şikârîzade Ahmed Efendi, Mutafzade Ahmed Efendi, Hakkâk Hafız Abdi, Balat Şeyhi
Kemal Efendi, Kutbî Efendi, Şeyh Mehmed Sinan Dede Efendi
Nasuhî Bestekârlar: Şeyh Mehmed Tuluî Efendi, İbrahim Ağa, Şeyh Mes‟ud Efendi, Şeyh Said
(Özok) Efendi, Zeki Arif Ataergin
Raufî Bestekârlar: Servet Efendi
Cerrahi Bestekârlar: Eyyubî Mehmed Efendi, Eğrikapılı Şeyh Mehmed Efendi, Muzaffer Ozak
Sinanî Bestekârlar: Hafız Abdüllâtif Ali Efendi, Ümmî Sinanzade Hasan, Bahçevanzade Ali Şehrî,
Zâkirbaşı Fehmi Efendi
Uşşakî Bestekârlar: Hüseyin Sebilci (Okurlar), Mısrî Bestekârlar, Karaoğlan Mustafa
Sivasî Bestekârlar: Dıraman Zâkiri Ahmed Vekfî Efendi
Halveti Tarikatı‟na mensup musikişinaslardan bazıları da şunlardır:
Tophaneli Mahmud Efendi, Bursalı Ebu Bekir, Fethullah Çelebi, Şeyh Müstakim, Edirneli Şaban
Dede, Şeyh Hasan Efendi, İmamzade Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Mustafa Dede, Mehmed Nuri Efendi,
Hacıkadınlı Nuri Efendi, Şeyh Hamdullah, Şeyh Salih Efendi, Yorgancı Şeyh Ömer Efendi, Şeyh Hafız
Mehmed Efendi, Şeyh Mustafa, Kutucu Şeyh Ali, Kısık Mustafa Efendi, Şeyh Hafız Mahmud, Mehmed
Nuri Efendi, Hatib Hafız Mahmud Efendi, Hüseyin Hüsni Efendi, Şeyh Mustafa Efendi, Siyahî Şeyh Salih,
Hafız Resmi Efendi, K. M. Paşalı Şeyh Hafız Hüseyin Efendi, Malak Hafız, Hakkı Dede, Gül Ali Dede, Şeyh
Mustafa Efendi.17
Yine 17. Y.Y. tasavvuf hayatını inceleyen Necdet Yılmaz, “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf,
Sufiler, Devlet, Ulema” adlı eserinde bu yüzyılda yaşamış on beş bestekar Halveti Şeyh‟in isimlerini
vermektedir. Bu isimler şunlardır: Ali Şurugani Efendi, Bezcizade Mehmed Muhiddin, Ced Hasan Efendi,
Ebu Bekir Efendi, Hafız Abdullatif Efendi, Kenzi Hasan Efendi, Koğacızade Mehmed Efendi, Mehmed
Efendi, Muhammed Nazmi Efendi, Nakşi İbrahim Efendi, Nefes Anbarı Zakir Osman Efnedi, Tablızade Ali
Akli Efendi, Ebu Bekir Zakiri, Zakiri Hasan Efendi, Kekli Derviş Efendi. 18
Bu eserde Halvetlerin müzik konusundaki önemini ve önderliğini anlatan başka bilgide; 17. Y.Y‟
da yetişen en büyük musikişinasın ve Türk musikisinin her alanında eser veren müzisyenin Halveti olan
Hafız Post olduğudur.19
Amasya’da’ki Musiki Çevresi
Tarih içerisinde siyasi, idari ve kültürel yönden pek çok devlet için önemli bir yere sahip olan
Amasya Türkler‟ in fethinden sonra Türk İslam kültürü açısından da önemli merkez haline gelmiştir.
Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin Anadolu‟daki yönetim merkezlerinden biri olması hasebiyle şehir pek
çok devlet adamının yerleşim yeri olmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti‟nin fethinden sonra eyalet merkezi
haline gelmesi ve şehzadelerin yetiştirilmesi için bu sancağa vali olarak gönderilmesi şehrin önemini
daha çok artırmış ve Anadolu‟daki en önemli siyasi ve idari merkezlerden biri olmuştur.
Amasya siyasi ve idari merkez olmanın yanında sanat ve kültüre önem veren ve gelişmesi için
destek sağlayan yöneticilerin sayesinde Anadolu‟nun önemli kültür merkezlerinden biri olmuştur. Sanat
ve kültür çalışmalarının şehrin ileri gelenleri özellikle de vali, şehzadeler tarafından himaye edilmesi,
sanatçıların icra ettikleri sanatlarının değer görmesi ve teşvik edilmesi diğer şehirlerden ve başka
17
18
19

Güney, Halvetilerde Musiki, s. 89-90.
Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Sufiler, Devlet ve Ulema, Osav Yayınları, 2007, İstanbul, s. 517-529.
Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, s. 466.
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ülkelerden pek çok sanatçının bu şehre gelmesine neden olmuştur. Sanatsal açıdan yoğunluğun zirveye
çıktığı on beş ve on altıncı yüzyıllarda şehir altın dönemini yaşamış, edebiyat, hüsnü hat ve musiki
sanatlarında zirveye ulaşmıştır. Özellikle bu dönemlerde yetiştirdiği hat üstatları sayesinde hat sanatı
açısında bir ekol merkezi haline gelmiş ve bu dönemden sonraki tüm hat sanatı usullerini etkilemiştir.20
Osmanlı döneminde Amasya‟da musiki alanında da önemli gelişmeler yaşanmış, şehir pek çok
musikişinasa ev sahipliği yapmıştır. Şehzadelerin etrafında oluşan musiki halkalarında sazendeler ve
hanendeler yer almış ve şehzadenin sultan olmasıyla beraber bunlar İstanbul‟a taşınmış, başkentin
musiki çevresinin önemli üyeleri haline gelmişlerdir. Özellikle on beş ve on altıncı yüz yıllarda pek çok
musikişinas Amasya‟da eserler yazıp bu eserlerini İstanbul‟da sergilemişlerdir. Vardakosta Ahmet Ağa
gibi müzisyenlerde bu şehrin musiki ortamında yetişip İstanbul‟da eser vermişlerdir. Bu uygulama
Osmanlı Devleti‟nin son zamanlarına kadar bu şekilde devam etmiş şehir, musiki alanında önemini her
zaman sürdürmüştür. Şehirde Türk Musikisi icra edilirken kasaba ve köylerde de Halk musikisine ait
eserler icra edilmekteydi.21
Amasya‟da dünyaya gelen ve şehzadelik yıllarında Amasya valiliği yapan II. Murad‟ın ince ruhlu,
hassas bir kişiliği vardı. İlmi tartışmaları sever, ilim adamlarını ve sanatçıları korur onlara yardım ederdi.
Musiki şiir ve edebiyata düşkün olup etrafında faziletli ve ince ruhlu, sanat erbabını barındırır, onlara
iltifatlarda bulunmaktan kaçınmazdı.22
Onun özellikle musikiye olan düşkünlüğü şehzadelik yaptığı Amasya‟da başlamış sultan olunca
da bu özelliğini korumuştur.23
Musikiye önem veren II. Murad musiki nazariyatı konusunda yapılan çalışmalara da destek
vermiş ve konuda eserler yazılmasını teşvik etmiştir. Onun destek ve değer verdiği âlimlerin başında
konumuzla da ilgisi olan Amasyalı Şükrullah gelir.
Amasyalı Şükrullah; Türk musikisi nazariyatçısı âlim, tarihçi. Osmanlı hanedanını yakın
hizmetkârlarından olmuştur. I. Süleyman, Sultan Musa, I. Mehmed, II. Murad ve Fatih‟in hizmetinde
bulunmuştur. Şehzade Bayezid ve Mustafa‟nın sünnet düğünlerinde Fatih Sultan Mehmed‟in karşısında
oturabilecek seviyede önemli bir şahsiyettir. 24 Daha çok tarih alanında yazmış olduğu “Behcet‟ütTevârîh” adlı eseriyle tanınan müellif, II. Murad döneminde parlamış ve dönemin âlimleri arasında
kendine önemli bir yer edinmiştir. II. Murad‟ın Türkçe eserler yazma ve tercüme faaliyetlerine destek
verme çabaları sonucunda doğuda ilk yazılan musiki nazariyatı kitabı olan Urmevi‟nin Kitabü‟l Edvar adlı
eserini Türkçeye çevirmiştir. Bu gayretiyle Türk Musikisi‟nin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Eserleri
tetkik edildiğinde Şükrullah‟ın, zamanının birçok ilminden haberdar olan âlim bir kişi olduğu
anlaşılmaktadır. Dinî konuların yanında tarih coğrafya ve felsefe gibi ilimlerde de yeterliliği olduğu Edvarı Musiki adlı eserindeki üslubundan anlaşılmaktadır.25
Edvâr-ı Mûsikî: Şiir ve mûsikîyi çok seven II. Murat‟ın emriyle Türk mûsikîsinin ana nazariyat
kaynağı olarak kabul edilen Safiyüddin Abdül-Mü‟min Urmevî‟nin “Kitabül-Edvâr” isimli Arapça eseri geniş
ilavelerle Türkçeye çevirdiği eserdir. Sükrullah‟ın gençlik döneminde yazdığı bir eserdir. Safiyüd-dîn AbulMü‟min Urmevî‟nin 15 fasıl olan Kitabü‟l-Edvâr adlı eserinin tercümesinden sonra 20 fasıl daha
eklemiştir. Bazı kaynaklarda ikinci Murat‟ın Şükrullah‟a iki mûsikî kitabı daha telif ettirdiği yazılsa da diğer
kitapla ilgili şimdilik herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.26
Ladikli Mehmed Çelebi; O dönemler Amasya‟ya bağlı olan Ladik kasabasında doğan müellif
Amasya‟da ilmi yönüyle ön plana çıkan İsrafilzade ailesine mensuptur. İlmi eğitimini Amasya
medreselerindeki müderrislerden alan Mehmed Çelebi II. Bayezid‟in yanında bulunmuş ve onun
20
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Abdizade Hüseyin Husamettin, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, sad. Ali Yılmaz ve Mehmet Akkuş, Amasya,
1986, c. 1, s. 175-181.
Muammer Ülker, Amasya‟da Musiki ve Türk Müziğinde Amasyalı Sanatçılar, Haz. Hüsamettin Olgun ve Turhan Taşan Amasya
Valiliği, Amasya, 2009, s. 5.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1982, c. 1, s. 451.
Ahmet Şahin Ak, Türk Musiki Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2014, s. 71.
Yılmaz Öztuna, “Şükrullah” Türk Musikisi Ansiklopedisi, MEB Basım Evi, İstanbul, 1976, c. I, s. 202, 203.
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İstanbul, 2008, s. 7-16.
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hocalığını da yapmıştır. Bayezid‟in sultan olmasıyla beraber İstanbul‟a gitmiş ve ilmi faaliyetlerine
İstanbul medreselerinde müderris olarak devam etmiştir. Çelebi Mehmed‟in farklı alanlarda eserleri
bulunmakla beraber musiki nazariyatı üzerine iki eseri vardır, bunlar; Zeynü‟l-elĥân fî „ilmi‟t-te‟lîf ve‟levzân ve er-Risâletü‟l-fetĥiyye adlı eserlerdir.27
Zeynü‟l-elĥân fî „ilmi‟t-te‟lîf ve‟l-evzân; Türk musiki tarihinde önemli bir yere sahip olan eser
Arapça yazılmış olup, 1483 tarihinde tamamlanarak II. Bayezid‟e takdim edilmiştir. Eser bir mukaddime
ile başlar üç fasıl içerir ve hatme ile sona erer. Mukaddime bölümünde musiki ilminin öneminden, bu
ilimle ilgili kavramlardan bahseder. Birinci fasıl mülayim aralıklardan, ikinci fasıl döneminde geçerli olan
makamlardan, üçüncü fasıl ise ritimlerden bahseder. Eser aynı yıl müellif tarafından Türkçeye tercüme
edilmiştir.28
Risaletül Fethiyye: II. Bayezid‟in geniş bir musiki eseri yazması konusundaki teşviki üzerine
Mehmed Çelebi bu eseri kaleme almıştır. Eser musiki nazariyatı üzerine geniş bir çalışmanın sonucu
yazılımış olan eser bazı kaynaklarda sadece fethiyye ismiyle adlandırılırken bazı kaynaklarda da El
fethiyye fil musiki olarak da adlandırılmaktadır. Mehmed Çelebi eserini H. 889 yılımda Bayezid‟e takdim
etmiş muhtemelen o zamanda elde edilen bir askeri başarı ya da siyasi bir sıkıntının atlatılması nedeniyle
“Fethiyye” diye adlandırmıştır.29
Mehmed Çelebi eserinde şu konuları ele almıştır mûsikînin tanımı, mûsikîye etki eden
materyaller, riyâzi ilimler, matematik, geometri, astronomi bilimi hakkında bilgiler, usûl, sesin işitilmesi,
tizlik peslik ilişkisi, aralıklar, nağmelerin oluşumu, uyumlu ve uyumsuz dizilişler, cinsler, çok tanınan
makâmların nağmelerinin eski bilginlerin görüşlerine göre bölümleri, eski ve yeni kuramcıların usûl,
makâm, aralık, şûbe, âvâze anlayışlarının karşılaştırılması, makâmların insanlar üzerindeki etkileri. Eser,
ağırlıklı olarak eski ve yeni bilgilerin kuram anlayışlarını karşılaştırarak, makâm, âvâze, şûbe ve terkîbleri
sınıflandırmış ve açıklamalarına yer vermiştir.30
Mahmud Çelebi, Abdülaziz Çelebi‟nin oğlu, Meragalı Abdülkādir‟in torunudur. Mahmud Çelebi‟nin
hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur ancak XV. yüzyılın sonuna doğru üne kavuştuğu bilinmektedir.
Mûsikî literatüründe ki adı Mahmud b. Abdülaziz b. Abdülkādir dir. Sultan II. Bayezid (1481-1512) adına
Makāsidü‟l-Edvâr bu eserini yazmıştır.31
Mahmud Çelebi‟nin Şehzade Ahmed‟in valilik yıllarında Amasya‟da olduğu ve onun yakınında ve
ona musiki alanında hocalık yaptığı Amasya Tarihi müellifi Abdizade tarafından belirtilmekte ve eserinde
şu şekilde bahsedilmektedir:
“Bunlara mukâbil, Acemler‟den tabîb-i Sultân kutb-i şirvânî ile üstâd-ı mûsikî Hâce Kudbeddin
Mahmud Çelebi, müderrislerden Kutbeddin İsa Çelebi vardı. Bunlara da “Kutublar” denirdi. Güneşlere
mukâbil kutublar şuarânın işârında hayli mazmûnlar doğurmuşdu.”
“Amasya sazende ve hanendelerinin en meşhuru olan Baba Mehmed Çelebi bin İlyâs‟ın ûdu,
Sofioğlu Abdî Çavuş bin Hüseyin‟in tanbûru, Beglioğlu Sünbül Ahmed Beg bin Hızır Beg‟in sazı, hele
Merâgî ahfadından Hâce Kutbeddin Mahmud bin Abdulaziz‟in nagamât-ı latîfesi, Süleyman Dede‟nin
dâvudî sesi canlara can katıyor, Amasya‟yı çınlatıyordu. Mevlânâ idris Bitlisî bile Heşt Bihişt‟inde bu sûr-ı
hitânı yazarken coşmuş, bir kasîde-i rebî‟iyye yazmışdı”.32
Makāsidü‟l-Edvâr; Kitapta bazı çizimler ve çeşitli şekiller bulunmaktadır. Ses ve nağmenin
meydana gelişi, tellerin ayarı, müzik dairelerinin tertibi, nağmeler arasında benzerlikler ve ayrılıklar,
şeddler ve ritimlerden bahsedilmektedir. Mahmud b. Abdülaziz eserinde mûsikîye dair kıymetli konuları
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Hakkı Tekin, Ladikli Mehmed Çelebi ve Risâletü‟l-fetĥiyyesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Niğde, 1999, s. 35-40.
Tekin, Ladikli Mehmed Çelebi, s. 35-40.
Tekin, Ladikli Mehmed Çelebi, s. 35-40.
Hakan Cevher, XV. Yüzyılda Makâmlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir,
2010, s. 44.45.
Muhammet Zinnur Kanık, Mahmud Bin Abdülaziz‟in „„Makasıdü‟l-Edvar‟‟ Adlı Eseri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara
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ele almıştır. Bu kitapta nazariyat konuları ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Diğer kitaplarda zaman zaman
mûsikînin diğer konularla ilişkisi de anlatılmıştır. Sesin, aralıkların, tizliğin ve pestliğin, kulağa hoş gelen
ve kulağa hoş gelmeyen nağmelerin sebepleri ve dörtlü ve beşli aralıklar ile bunların gösterilmesi, tarifi
ve izahı bu asırda telif edilen kitaplarda konuları geliştirme gayreti ile yazılmıştır. Makāsidü‟l-Edvâr da o
dönemde bu gayretlerin neticesinde yazılmış son eserlerdendir. Mahmud b. Abdülaziz‟in kendisinin
yaptığı bir takım ilâvelerden bahsetmiş olması, bu eseri diğer edvâr kitaplarından farklı kılmakta ve
eserin değerini bir kat daha artırmaktadır.33
Onun Merâgī‟nin kitaplarından büyük ölçüde faydalandığı anlaşılmaktadır. Bir mukaddime ile
sekiz fasıldan meydana gelen eserin giriş bölümünde mûsiki ilmi hakkında kısa bilgi verilir.34
II. Bayezid; Amasya valisi iken tertiplediği eğlence meclislerinden onun müziğe ilgi ve alakası
olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu sıralarda musiki ile ilgili eserler yazılmasını teşvik etmiştir. Bu bağlamdan
olmak üzere İbnül Cemaleddin Amasi, Safiyüddin‟in Kitabu‟l Edvar‟ını istinsah edip şehzadeye
sunmuştur.35
Döneminde diğer güzel sanatlarla beraber musikiye de çok büyük önem vermiş, aynı önemi
aldırdığı eğitimle ve yapmış olduğu besteleriyle çocuklarına da aşılamış, besteleri günümüze kadar gelen
ilk padişah olarak mûsıkî tarihimize ışık tutmuş ve kendisinden sona gelen padişahlara da besteleriyle
örnek olmuştur. Elimizdeki kaynaklara göre Osmanlı padişahları içinde müzikle ciddi bir biçimde uğraşan
ilk bestekâr padişah II. Bayezid, aynı zamanda “Adni” mahlâsıyla şiirler yazmıştır. Bu kıymetli şair ve
bestekâr padişahın bestelenmiş bir şiiri ya da bestelediği sözlü formda bir eseri olmamasına karşılık saz
eseri formundaki eserlerinin notaları mevcuttur. 36
Sultan II. Bayezid‟in Besteleri şunlardır:
1. Arazbar Zemzeme Peşrev, 2. Arazbar Zemzeme Saz Semâîsi, 3. Aşiran Bûselik Peşrev, 4.
Dügâh Peşrev, 5. Dügâh Saz Semâîsi, 6. Evic Peşrev (Bezmi muluk), 7. Evic Peşrev Devr-i Kebir, 8. Evic
Saz Semâîsi, 9. Nevâ Peşrev No:1, 10. Nevâ Peşrev No:2, 11. Nevâ Peşrev No:3, 12. Nevâ Saz Semâîsi
No:1, 13. Nevâ Saz Semâîsi No:2, 14. Nevâ Saz Semâîsi No:3, 15. Nişabur Peşrev Sakîl, 16. Râhat-ül
Ervah Peşrev.37
Halvetilerin Amasya’da’ki Musiki Çevresiyle Sosyo Kültürel Etkileşimi
İnsanların birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemi olarak tanımlanan
sosyal etkileşim, her zaman tek taraflı olmayabilir. Bireysel etkileşimin yanında sosyal gruplarında
birbirini etkilediği sosyolojik çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçekliktir. Toplumsal bir yapı olan dini
gruplar, içinden çıktıkları toplumun kurumları, kültürel yapıları ve değerleri ile bir etkileşim içinde olabilir,
onları etkiler veya onlardan etkilenebilirler. Bunun yanında farklı sosyal yapılarında birbirlerini
etkilemeleri ve farklı kültürler arasında etkileşim ve değişim meydana getirmeleri mümkündür. Mesela
çalışmamızda ele aldığımız dini grupla onun bulunduğu sosyal ortamdaki musiki çevresinin etkileşimi
bunun örneklerinden birisidir.38
Amasya‟da sosyo-politik ve kültürel açıdan büyük bir etkiye sahip olan Halveti Tarikatı, özellikle
15. yy.‟da şehrin diğer kültürel çevreleriyle de etkileşim içerisinde bulunmuş ve bu yapıların maddi ve
manevi birikimlerinden yararlanmıştır. On beşinci yüzyılın başlarında Amasya sosyal ve kültür hayatında
kendini gösteren tarikat bu dönemde yerel özelliğini daha aşamamış, Anadolu manevi coğrafyasında ve
dini yaşantısında kısıtlı etkileri olan bir dini grup özelliği göstermektedir. İstanbul‟da etkin olma çabaları
II. Mehmed‟in olumsuz yaklaşımları sonucu akıbete uğrayınca Osmanlı coğrafyasında ki etki alanları
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kısıtlanmış bunun sonucu olarak da ancak Anadolu‟da ki şehirlerde sınırlı tesir alanları
oluşturabilmişlerdir.39
Cemal Halveti‟nin şeyhi Bahaüddin Erzincani tarafından Amasya‟ya irşad faaliyeti için
göndermesiyle beraber tarikatın gelişim tarihinde önemli değişikliler meydana geldi. Daha önceleri
yönetim sınıfıyla etkin bir iletişim içerisine girememiş olan tarikat, gerek Cemal Halveti‟nin dini
karizmatik etkisiyle gerekse Amasya‟daki yöneticilerin tasavvufa olan ilgisi nedeniyle önemli bir etkileşim
içerisine girmiş ve yöneticiler tarafında büyük kabul görmüştür. 40
Amasya‟da şehzade olarak bulunan II. Bayezid‟in Cemal Halveti‟ye intisabıyla Halveti tarikatı
yapı olarak büyük bir değişim geçirmiş, daha önce sınırlı, yöresel etki alanına sahip olan tarikat
yöneticilerin de bağlandığı ve geniş etki alanı olan bir dini grup haline dönüşmüştür. Tarikatın bu
şehirdeki etkileşimi sadece dini tecrübe alanıyla sınırlı kalmamış, sosyo, kültürel ve siyasi alanlarda da
büyük çaplı etkileşimler yaşanmıştır. Özellikle kültürel alanda meydana gelen etkileşimle beraber
tarikatın daha entelektüel, sanatsal yönü ön plana çıkan bir görünüme büründüğü görülmektedir.41
Osmanlı Devleti‟nde şehzadelerin yetiştirildiği bir şehir olan Amasya, şehzadelerin ve onlarla
beraber olan yöneticilerin sanata verdikleri önem nedeniyle pek çok sanat erbabına ev sahipliği
yapmıştır. II. Murad, II. Mehmed, Bayezid ve Şehzade Ahmet gibi karakter olarak da sanata ve
sanatçıya önem veren şehzadeler sayesinde şehir bir kültür merkezi haline gelmiş, kültürel açıdan çekim
merkezi olmuştur. Kültürel ve sanatsal alandaki bu olumlu atmosfer sayesinde şehirde pek çok sanatçı
yetişmiş, belli sanatlarda da zirve noktalar yakalanmıştır. Özellikle hüsn-ü hat sanatının Osmanlı kültür
sanat hayatında ki gelişimi bu noktaya güzel bir örnek teşkil etmektedir. Malumdur ki hat sanatının
sadece Osmanlı‟daki değil dünyadaki zirve isimleri bu şehirde yetişmiş ve hat sanatında yeni ekoller bu
şehrin sanatçıları tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı hat sanatının gelişimi takip edildiğinde, bu sanatta ön plana çıkan hattatların pek
çoğunun Halveti tarikatına müntesip oldukları görülmektedir. Şeyh Hamdullah‟tan başlamak üzere
Karahisari, Hafız Osman gibi pek çok hat sanatı üstatları Halveti olup bu sanatta şahika olmuş isimlerdir.
Bizim kanaatimizce, bu sanatın Halveti müntesiplerince bu şekilde geniş kabul görmesinin temelinde
tarikatın gelişim tarihindeki Amasya kültürel ortamıyla etkileşimi önemli bir rol oynamaktadır. Şeyh
Hamdullah‟ın Şehzade Bayezid ile olan hoca talebe ilişkisi, Bayezid‟in hazineden Yakut el Musta‟simi‟ye
ait eserleri Hamdullah‟a vererek onu bu konuda teşviki hat sanatı açısından büyük bir kazanım olmuştur.
Halveti olan Hamdullah‟ın İstanbul‟a gidince bu sanatı saray çevresinde ve İstanbul sanat muhitinde
icrası neticesinde onun mensup olduğu tarikat çevresini etkilediği ve Halveti tarikatı mensuplarının bu
sanata karşı ayrı bir ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. Bu ilgi daha sonraki zamanlarda Hat sanatının büyük
üstatlarının bu tarikata mensup sanatçılardan çıkması neticesini doğurmuştur.42
Halveti tarikatının musiki ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda hat sanatı gibi musikide
de Halveti tarikatının Amasya Musiki çevresiyle büyük bir etkileşim içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
İşte bu etkileşim neticesinde musiki Halveti tarikatının önem verdiği sanat alanlarından biri haline gelip,
Osmanlı kültür hayatındaki pek çok musikişinasın ve bestecinin yine bu tarikata mensup kişilerden
çıkması sonucunu doğurmuştur. 15. ve 16. yüzyıllarda sultanların, şehzadelerin ve yönetici sınıfın
teşvikiyle musiki alanında yapılan çalışmaların pek çoğunun Amasya şehriyle alakalı olması ve Halveti
tarikatının bu dönemlerde şehrin hâkim dini grubu olması, Halveti tarikatının musiki ile etkileşim
içerisinde olmasını sağlamıştır.
Amasya‟da doğan ve burada valilik yapan II. Murad‟ın musikiye ilgisi ve bu alanda eserler yazma
konusundaki teşviki, Amasyalı Şükrullah‟ın musiki ile ilgili yazdığı nazariyat kitabı, yine II. Bayezid‟in
şehzadelik yıllarında Amasya oluşturduğu musiki cemiyetleri ve kendisinin bestekâr bir padişah olması,
yine Amasya‟da yetişen ve burada vefat eden musiki nazariyatçısı Ladikli Mehmed Çelebi‟nin musiki ile
ilgili eserler yazması ve yine musiki nazariyatı ile ilgili eserler yazan, Meragi‟nin torunu Mahmud
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Çelebi‟nin Şehzade Ahmed döneminde burada bulunması Amasya‟nın, o dönemde musiki sanatı
açısından ne kadar önemli bir merkez olduğunun göstergesidir.
Bu derece önemli musiki merkezi olan Amasya‟da sosyal, kültürel ve siyasi açıdan büyük roller
oynayan ve şehrin sosyal yapısında önemli etkisi olan Halveti tarikatının bu musiki ortamından
etkilenmesi ve bu sanat alanıyla etkileşim içerisinde bulunması neticesinde musiki, tarikatın karakteristik
özelliklerinden biri haline gelmesindeki önemli etkenlerden biri olmuştur. Böylelikle buradan edindiği
kültürel ve sanatsal birikimi İstanbul‟a taşıyarak daha geniş kitleler üzerinde etkin olmuş, musiki tarikatın
kültürel özelliklerinden biri olarak tanınmıştır. Daha sonraki dönemlerde de musiki birikimi müntesiplere
aktarılmış ve onların musiki sanatıyla iştigali sağlanmış ve bu sayede pek çok Halveti bestekâr ve
musikişinas yetişmiş ve kültürel hayatımıza katkıları olmuştur.
Sonuç
Sosyolojik açıdan toplumsal gruplar içerisindeki dini grupların bir parçası olarak incelenen
tarikatlar, gerek İslam kültüründe gerekse diğer kültürlerde önemli sosyal fonksiyonlar üstlenmişlerdir.
Özellikle Türk İslam kültüründe tarikatlar, toplumun pek çok maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap
vererek toplumsallaşma, toplumsal gelişme, toplumsal bütünlük, toplumsal etkileşim gibi toplumsal
yapının ihtiyacı olan hususlarda görevler yerine getirmişlerdir.
Bu tarikat yapılanmaları Anadolu şehirlerinde yöneticiler tarafından hoşgörüyle karşılanmış,
onların faaliyetlerine izin verilmiştir. Hatta pek çok yönetici bu tarikat yapılarının destekleyicisi ve
müntesibi haline gelmişlerdir. Özelikle devlet başkanlarının yani sultanların iltifatına mazhar olan ya da
sultanları kendi tarikatlarına mürid yapmayı başaran tarikatlar güçlü bir yapıya bürünmüşler ve diğer
tarikat yapılarını geride bırakarak ülkenin en etkin dini grubu haline gelebilmişlerdir.
İşte Halveti tarikatı daha öncesinde etki alanı kısıtlı yerel bir tarikat özelliğine sahip iken on
beşinci yüz yılın başlarında Amasya‟da yönetici sınıfıyla etkileşim içerisinde olmaya başlamış, buradaki
yönetici sınıfının ilgisini çekerek onların iltifatını kazanmıştır. İleriki yıllarda şehrin şehzadelerin valilik
yaptığı bir yer olması hasebiyle Osmanlı saltanat ailesinin dikkatini çekmiş ve onların gözde dini grubu
haline gelmiştir. Gerek güçlü karizmatik dini liderleriyle gerekse güçlü tekke ağlarının etkisiyle şehirde
hem halkın hem de yöneticilerin üzerine etkin bir yapıya sahip olan tarikatın kendisi de burada mevcut
olan sosyal, kültürel, sanatsal yapıdan etkilenmiş ve bu etki neticesinde tarikatın yapısında karakteristik
önemli değişikliler meydana gelmiştir.
İstanbul‟un fethinden önce kültür ve sanat hayatının merkezleri Anadolu‟daki bazı şehirler iken
İstanbul‟un fethi ve başkent olmasıyla beraber siyasi ve idari faaliyetlerin yanında kültürel ve sanatsal
faaliyetlerin merkezide İstanbul olmuştur. Fakat Osmanlı‟nın sancaklara şehzade gönderme uygulaması
devam ettiği sürede şehzadelerin bulunduğu şehirlerde birer kültür merkezi olma özelliğini devam
ettirmişlerdir. Şehzadeler, bulundukları şehri küçük bir başkent olarak değerlendirmişler, payitahta
geçince uygulayacakları yönetim tarzını buralarda uygulamışlar, kültürel alanda da etraflarında bir halka
oluşturmuşlardır. Çevrelerinde bulunana âlimlere iltifat etmişler ve onların ilminden yararlanmışlar, sanat
ve kültür çevresini destekleyerek onların alanlarında eserler vermelerine yardımcı olmuşlardır. Aynı
zamanda çevrelerinde bulunan tasavvufi yapılarla iletişim kurmuşlar, onların maddi ve manevi
desteklerini sağlamışlardır. Denilebilir ki her şehzade bulunduğu şehirde küçük bir İstanbul meydana
getirmiş ve sultanlığın stajını buralarda yapmışlardır.
İstanbul‟da tahta geçmeyi başaran şehzade valilik görevini yaptığı şehirdeki sosyal, idari, siyasi,
ilmi, dini ve kültür çevresini başkente taşımış, böylelikle onların etkinliğini burada artırmış ve
İmparatorluk genelinde bu şehrin geleneğinin hâkim olmasını sağlamıştır. Bu uygulama ile başkentte ve
ülkede meydana gelen siyasi ve kültürel alanlarda ki durağanlık ve pasifize olma hali giderilmiş, devletin
ve toplumsal yapının kurumlarına aktivite ve canlılık kazandırılmıştır.
Çalışmamızda ele aldığımız Amasya şehri ile Halveti tarikatı, yukarıda anlatılan sosyal, siyasi ve
kültürel etkileşimi en bariz şekilde yaşamışlardır. Özellikle konumuz olan musiki alanında Halveti tarikatı
şehrin bu alandaki birikiminden ciddi derecede yararlanmış, burada elde ettiği kazanımları II. Bayezid ile
İstanbul‟a taşımış, Başkentin musiki hayatında önemli bir aktör olmayı bilmiştir. Burada ve ülke
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genelinde Halveti tarikatına girenlere bu şehirde elde etmiş olduğu musiki birikimini aktarmış ve
onlardan büyük bestekârlar ve musikişinaslar çıkmasını sağlamıştır.
Tarikatlar üzerine yapılan çalışmalarda genellikle onların toplum üzerinde ki tek taraflı
fonksiyonları ele alınmakta ve tek yönlü etkileri üzerinde durulmaktadır. Unutulmamalıdır ki sosyal yapı
içerinde kendine yer edinen hiçbir toplumsal yapı tek başına var olup, hayatiyetini devam ettiremez. Her
toplumsal yapı içerisinde ki kültürel, siyasi ve sosyal yapıdan etkilenir ve o yapıların özelliklerini de
üzerinde taşır. Zaten bu etkileşimi başarıyla gerçekleştiren toplumsal yapılar, özelliklerde dini gruplar
varlıklarını sürdürebilir, gelişmelerini sağlayabilir ve geniş kitlelere ulaşabilirler. Her dini grup toplumun
ihtiyacına cevap verdiği ölçüde var olabilir. Toplum tarafından varlığına ihtiyaç duyulmayan dini grupların
yok olması kaçınılmaz bir sonuçtur.
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ZAKĠRLĠK GELENEĞĠNĠN KÖKENLERĠ VE AMASYA YÖRESĠNĠN ĠZ BIRAKAN ZAKĠRLERĠ
Necdet KURT
Özet
Türklerin İslam’ı kabulünden sonra, Ahmet Yesevî’nin İslam anlayışına, Türk kültürüne uygun yeni
yorumlar getirmesiyle İslamiyet Türk toplulukları arasında hızla kabul görmüştür. Bugün bile birçok
tasavvuf ehli tarikat tarafından kullanılan dört kapı kırk makam yorumu ilk defa Yesevî tarafından
oluşturulmuştur. Aynı zamanda kendi söylediği ve “Hikmet” adını verdiği dörtlükler de sevenleri ve
talebeleri tarafından Yesevî Hikmetleri adıyla yazıya dökülmüştür. Hikmetlerde Kul Hoca Ahmet adı,
bazen ara dörtlüklerinde görülse de son dörtlüklerde mahlas olarak görülür. Hikmetlerin ilk zamanlar
manzum bir şekilde ve müzik olmadan söylenildiği tahmin edilmektedir. Ancak kısa zaman içerisinde
Türk kültüründeki köklü müzik geleneği ile eşleşmiş ve kopuz, ıklığ vb. sazlar eşliğinde söylenmeye
başlamış, zamanla bu sazların çeşitliliği artmıştır.
Bu gelenek, yıllar içinde İslam’a farklı yorumlar getiren Mevlevilik, Halvetilik, Kalenderilik, Bektaşilik vb.
gibi birçok anlayış (tarikat) içerisinde şekillenmiş ve müzik eşliğindeki tasavvufi icraları doğurmuştur.
Zakirlik geleneği de bu uygulamadan doğmuştur. Bugün alevi âşıkları ve zakirlerinin deyiş, nefes,
duvaz vb. eserlerinde Yesevî hikmetleri ile çok benzerlikler ve ortak özellikler dikkat çekmektedir. “Dört
kapı kırk makam”ın son iki kapısı olan marifet ve hakikat kapılarındaki makamlar alevi felsefesinde
güçlü yer bulmuş, âşık ve zakirler tarafından sıkça işlenmiştir. Günümüzde bu geleneğin doğal sonucu
olarak Kazakistan da sazıyla sadece hikmet söyleyen sanatçılar oluşmuştur. Bilindiği gibi Kazaklar
âşıklara "Akın" demektedirler. Sadece hikmet söyleyen bu kişilere de “Hikmet’çi Akın”lar denilmektedir.
Özbekistan, Kırgızistan Türkmenistan gibi çevre ülkelerde de aynı şekilde sadece hikmet söyleyen
âşıklara rastlanmaktadır. Anadolu'daki zakirlik geleneğinin hemen hemen aynısı gibi bir işleve
sahiptirler.
Anadolu coğrafyasında birçok zakir sadece icracı olup diğer âşıklara ait usta malı eserler seslendirirken,
eski tarihlerden günümüze kadar çok sayıda âşık da cemlerde icracı zakir âşıklık yapmakla kalmayıp
tasavvufi deyişler yazmışlardır. Amasya ve çevresindeki iller de tarihi ve barındırdığı alevi nüfus
dolayısıyla oldukça önemli âşık ve zakirler yetiştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alevi-Bektaşi Edebiyatı, Zakirlik, Amasya Zakirleri.
Origins of Dhikr Tradition and Influential Dhikr Makers of Amasya Region
Abstract
After the acceptance of Islam by the Turks, Islam quickly became accepted among Turkish
communities because of Ahmet Yassawi’s introduction of new interpretations to Islam understanding
which is appropriate to Turkish culture. "Four Gates, Forty Levels" interpretation used by the many
mystics even today was firstly created by Yassawi. Additionally the tetrastichs said by him which are
named “Wisdom” by himself were recorded in writing by his students and fellows under the name of
Yassawi Wisdoms. In the wisdoms the name of Kul Ahmet Yassawi is sometimes seen in the
intermediate quartz, but also in the last quartz as a pen name. It is estimated that wisdoms written in
verse form at the beginning and spoken without music. However, within a short period of time it has
been paired with the deep-rooted music tradition in Turkish culture, and begun to be sang by
accompaniment of traditional instruments (saz) like lute (kopuz), ıklığ (the traditional instrument of
Yuruks-nomads in Anatolia), the diversity of these instruments has increased over time.
This tradition which shaped through many understandings (or sects-”Tarikat”) which brought different
interpretations to Islam over the years like The Mawlaw'īyya/ Mevlevi Order (Mevlevilik), Halvet’îyye
Order (Halvetilik), Qalandariyya Order (Kalenderilik), Bektashi Order (Bektaşilik) and so on and gave
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birth to mystic performances accompaniment of music. The tradition of Zakirlik (mystical music
performance) is also born from this practice.
In the musical repertoire of contemporary Alevi musicians (specialists known as zâkir and aşık) such
as Deyiş (songs of mystical love), Nefes (hymns concerning the mystical experience), Düvaz (hymns in
honor of the 12 Alid imams) very similarities and common features to the Yassawi Wisdoms draw
attention. Levels at last two gates of “Four Gates Fourty Levels” namely Marifet (knowledge) and
Hakikat (Ultimate Truth) have found a strong place in the Alevism philosophy and are often chosen as
subject by “aşıks” and “zakirs”. As a natural result of this tradition there are artists in Kazakhstan
today who only performs wisdoms by accompaniment of “saz”. As it is known, the Kazakhs call the
“aşıks” "Akın". These people who only say wisdom are called "Hikmet'çi Akın Similarly, “aşıks” only
performing wisdoms are also seen neighbouring countries like Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan
an so on. They have almost a similar function seen in the dhikr tradition in Anatolia.
While many “dhkir maker” in the Anatolian geography were only performers and sung the master
pieces belonging to the other “aşıks”, many others not only be contented with performing only
“zakirs” but writing mystical verses as well. Amasya and its environs, the history of the region and the
fleeing population it has hosted have produced considerable lovers and lovers. Beacuse of its history
and the intensity of Alewi population many important “aşıks” and “zakirs” have raised in Amasya and
its surrounding cities.
In this article, pre-Islamic and Islamic roots of dhkir and its functions, duties and different branches
of “dhkir maker” in the region has been presented. Examples of mystical works belonging to “dhkir
maker” who have left their marks in history such as hymn, Duvaz-ı İmam (or Düvaz), Mersiye
(laments concerning the martyrdom of Imam Huseyn at Karbala), Devriye (Devir is a concept in
Alevism translated as cycle. It is the cycle to perfection. It is described by many Alevi saints and poets
as Devriye) has been presented, and also the examples of traditional ones which are still being
performed in our day.
Keywords: Alevism-Bektashi Literature, Dhkir Makers, Amasya’s Dhkir Makers.
Giriş
Bilim dünyası, yaklaşık 2 ila 5 milyon yıl önce insanın konuşmayı keşfettiğini, buna paralel olarak
da dilsel ögelerin 150.000 ile 200.000 yıl önce oluştuklarını ifade etmektedir. İnsanoğlunun en büyük
keşiflerinden biri olan konuşma yetisinin sonucunda çok çeşitli diller oluşmuş ve geliştirmiştir.
Günümüze gelindiğinde ise dünya üzerinde konuşulan irili ufaklı yedi bin civarında dil olduğu
bilinmektedir. Yine bu dillerin gelişmesi ile paralel olarak bu dillerin kuralları oluşmuş, bu kurallara bağlı
olarak da dilleri genel olarak inceleyen birçok bilim dalı doğmuştur. İnsanoğlunun en temel
ihtiyaçlarından olan iletişim için keşfettiği dil ögesi zamanla gelişmiş ve iletişimle birlikte çok çeşitli ses
sanatlarının doğmasını sağlamıştır. Bunların başında da edebiyat ve müzik gelmektedir.
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri de inanma ihtiyacıdır. Dinler tarihine bakıldığında ilkel
toplumlardaki nesnelere tapınma olgusu, bugün yerini ağırlıklı olarak tek tanrılı dinlere bırakmıştır.
Konuşma yetisi ve lisana bağlı gelişen ses sanatları da birçok ritüelle birlikte inanç ve ibadetin ayrılmaz
bir parçası olmuştur. Türk toplulukları da tarih boyunca diğer topluluklar gibi kendi dilleri çerçevesinde
edebiyat akımları üretmiş, efsane, şiir, mit, hikâye vb. ürünler vermiştir. Bunun doğal sonucu olarak da
destancılık, âşıklık, ozanlık, halk hikâyeciliği vb. gibi sanatlar doğmuş, birçoğu da gelenek haline
gelmiştir.
Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra eski inançlara ait birçok ibadet, ritüel ve birtakım
kültürel yapılar kısmen değişiklikler göstererek yeni inanç sistemi içerisinde kendisine yer bulmuş,
zamanla eski ile yeni harmanlanmıştır. Türbe ve yatır kültleri, Alevilerin ibadetlerinde “Bağlama”
kullanması gibi.1
1
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Kendisini İslam dairesi içinde tanımlayan Alevi inanç sistemi, yüzyıllar boyu ağırlıklı olarak sözlü
kültürle kuşaktan kuşağa aktarıla gelmiştir. Bu sözlü kültürü besleyen en güçlü damarlardan birisi de
içerisinde nefesler, duvazlar,2 mersiyeler vb. edebi ve müzikal yapıları barındıran deyişleridir. Bu
deyişler özünü alevi felsefesinin temel ilkelerinden alırlar. Deyişlerde tasavvuf konularının yanında
adaletten inanca, büyüklere saygıdan tabiata kadar, nerdeyse toplum yaşamının her safhasına dair
detaylar konu edilmiştir. Alevi inancına mensup insanların çok büyük kısmı da bu deyişlerdeki öğreti ve
nasihatlere uygun yaşarlar.
Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için inançlar bakımından Türk topluluklarının İslam öncesi
yaşam biçimine ve İslam’ın Anadolu Türkmenleri arasında nasıl yayıldığına kısa bir göz atmak gerekir.
"Şaman İnançlı Türkler, Gökyüzü Tanrısı (Gök-Tengri) ile doğa güçlerine tapıyorlardı: Toprak ve
Su (Yer-Sub), böylece tanrısallaştırılmış oluyorlardı. Din öncüleri, birçok işlevleri bulunan KamOzan'lardı. Onlar, din uluları ve aynı zamanda, büyücü, utacı ve çok zengin sözlü, edebiyatın saklayıcısı
idiler. Türk edebiyatının en eski kaynaklarından biri Kitâb-ı Dede Korkut'tur. Dede Korkut, Eski
Türklerin Kam-Ozanlarını temsil eder. Selçuklular döneminde Anadolu'da İslamlaşmış Türkmenlerin din
ulularına Baba ve Dede de deniliyordu". Yenisey Kırgızları, Altaylar ve birçok diğer Türk boylarındaki
şaman ayinlerinde kopuz ve birçok diğer sazın tedavi edici, iyi ruhları çağırmak ve kötü ruhları kovmak
gibi amaçlarla kullanıldığı, ayrıca Altaylar ve kuzeyinde şaman davullarının, hasta tedavisi ve dini
törenlerde kullanıldığı da bilinmektedir.3 Yapılan bu tedavi, dini tören vb. ritüellerde mutlaka durumun
içeriğine uygun nazım şeklindeki sözel icralar vardı. Umay Günay’ın aktardığına göre; nazım,
İslâmiyet’ten önce ve sonra, daima ezgili ve müzik aleti eşliğinde okunmuş, anonim, âşık ve tekke şiiri
de her zaman ezgiyle ve çok kere de müzik aletinin eşliğinde okunmuştur. “Başlangıçta kopuz ve
türevleri şiire eşlik ederken, zaman içinde müzik aletleri değişmiş fakat şiir hiçbir zaman müzikten
ayrılmamıştır”.4
Anadolu’nun İslamlaşmasında Mâverâünnehir ve Horasan gibi bölgelerden Anadolu’ya gelen
şeyhler ve dervişler, çoğunlukla göçebe ve yarı göçebe Türkmenlerin yaşadıkları köyler, bayırlar, ovalar
ve dağ başlarına değil, şehirlere yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Bunlar daha çok Vahdet-i vücut mektebi
gibi tasavvufun felsefi ve ahlâkî bir sistem haline ön planda tutularak ele alındığı, estetik değerlerin
ağırlıkta olduğu görüşlerin ve öğretilerin mensuplarıydı. Dolayısıyla bağlı oldukları tasavvuf okulları, bir
bakıma görüşlerini idareci ve aydın kesime yaymalarına mecbur bırakıyordu.5
Diğer taraftan, Müslüman olmakla beraber şehirlerde yasayanlardaki gibi kitabî din kültüründen
uzak göçebe ve yarı göçebe Türkmenler arasında ise Türklerin eski kam'larının yerini alan Atalar,
Babalar ve Dede'ler, kitabî din mümessilleri olan fakı'ların öğrettiklerinden daha basit ve sade bir
İslamiyet’i bu insanların anlayabilecekleri dil ile ve yaşamakta oldukları gelenek ve göreneklerine
uygun bir tarzda, onları da Müslümanlaştırarak anlatıyor ve yayıyorlardı.6 Bu vasıflarıyla onlara,
kendine mahsus özellikleriyle Türk tasavvuf anlayışının temelinde eski Türk inancının büyük ölçüde
Yesevîlik ve Melâmiliğin şekillenmiş tezahürleri görülür. Horasan'dan kalkan bu gelenekler Ahmet
Yesevî’den, Yesevî sürekcisi Ebu'l Vefa'ya oradan Geyikli Baba, Baba ilyas ve Hacı Bektaş-ı Veliye
ulaşmıştır.7
Hacı Bektaş-ı Veli'nin etrafında toplanan ve görüşlerini benimsemiş olan, ölümünden sonra da
onun mezhep ve meşrebini yaymaya çalışan Abdal Musa. Sarı Saltuk Baba, Barak Baba ve Seyyid Ali
Sultan gibi haklarında menkıbeler teessüs etmiş şahsiyetlerin mevcudiyeti ile bu daire genişlemiş, bir
taraftan Yunus gibi lirizmin şahikalarına yükselmiş ve halk ruhunun büklümlerini çözecek güce sahip
şairlerin coşkunluk ile terennüm ettikleri bir şair akımı ve şiir ekolü (mektebi) oluşagelmiştir. Diğer
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taraftan Kalenderîler, Abdallar, Haydarîler, Şemsîler vb. gibi seyyah dervişlerde Hacı Bektaş-ı Velî
ocağına bağlanmışlardır.8
Bu bilgiler zakirlik geleneğinin İslam öncesi kökenleri ve eski inanç sisteminin yeni inanç sistemi
içerisinde nasıl şekil değiştirerek yer bulduğunun tespiti açısından oldukça önemlidir. Zira bahsi geçen
“Horasan Erenleri”nin tamamı tekke, zaviye ve ocaklar kurmuşlardır. Alevi-Bektaşi tasavvuf
edebiyatının gelişmesine paralel olarak Yesevî’den gelen hikmet söyleme geleneği buralarda zamanla
şekil değiştirerek devam etmiş, buralarda yetişmiş olan yeni tip âşıkların şiirlerini de katarak
Anadolu’da saz (Bağlama) eşliğinde zakir âşıklığın ilk örneklerini vermişlerdir.9
Başka bir deyişle Türk topluluklarındaki İslam öncesi inançlar gereği olan Ozan-Baksı geleneği ile
ibadet veya tedavi amacıyla yapılan saz eşliğindeki icra ritüeller yeni inanç sistemi içerisinde değişen
yeni koşullara uyum sağlamış, zamana bağlı olarak da dünya görüşü ve inancın değişmesinin doğal bir
sonucu olarak şekillenmiş, öğretiye dayalı edebiyatı saz ve söz eşliğinde işleyerek kitlelere aktaran,
edebi metinler ve müzikal formlar açısından aralarında Zakir’lik geleneğinin de olduğu çeşitli âşık
gelenekleri ve âşıklar ortaya çıkmıştır.
İrene Melikof, “Alevi-Bektaşi edebiyatının, bu zümrelere ait gelenekleri, inançları, aralarında
söylenen atasözlerini ve deyimleri ifadelendirdiğini, din ulularını överek onların menkıbelerini
şiirleştirdiğini, usulden, erkândan, ayinden bahsettiğini ve Alevi-Bektaşi kültürünün kökleri Orta Asya
İslamiyet öncesi inanç sistemlerine kadar uzandığını söylerken, Erman Artun da “Türkler arasındaki
tasavvuf akımı ilk olarak Orta Asya’da Ahmet Yesevî ile görüldüğünü, daha sonra Anadolu’ya gelen
dervişlerle burada da etkili olmaya başladığını, Anadolu’da Yunus Emre’yle doruk noktasına çıktığını ve
dini-tasavvufi halk edebiyatının her dönemde ve her zümrede önemli sanatçılar yetiştirdiğini
söylemiştir.10
Artun diğer taraftan da Alevi Bektaşi Edebiyatı’nın köklerinin Yunus Emre’ye kadar uzandığını,
fakat kuruluşunun 14. yüzyılda Kaygusuz Abdal’la olduğunu, zamanla da bazı önemli farklar kazanan
bu edebiyatın öncelikle Alevi-Bektaşi inançlarını yaymağa hizmet eder hale geldiğini ifade ederek AleviBektaşi edebiyatının oluşumunu tarif etmiştir.11 Bu edebiyatın içerisindeki İslami unsurlar dikkatle
incelendiğinde, eski Türk inanç sisteminin izleri çok rahat görülmektedir. Gölpınarlı da Alevi-Bektaşi
edebiyatının, Hacı Bektaş-ı Veli ve Abdal Musa kültürüyle beslenmiş Anadolu halk edebiyatının
imkânlarının birleştirilmesiyle yeni bir sentez oluşturduğunu; önceleri, özü yönüyle Yunus Emre’nin
şiirlerine dayanan bu edebiyat geleneğinin sonraları zamanla bazı belirgin farklar kazanarak özgün yeni
bir edebiyat olduğunu söylemektedir.12
Yukarıda bahsi geçen araştırmacılardan Melikof Alevi-Bektaşi kültürünün köklerini Orta Asya’ya
dayandırmıştır.13 Gölpınarlı da tarihsel açıdan Yunus Emre ile sınırlandırmış, Artun ise Türkler
arasındaki tasavvuf akımının ilk olarak Orta Asya’da Ahmet Yesevî ile görüldüğünü ifade etmiştir.
Yesevî hikmetleri ve geçmişten günümüze alevi deyişleri-nefesleri kıyaslanarak incelendiğinde
Artun’un görüşlerinin doğruluğu da ortaya çıkmaktadır. Araştırmacıların bahsettiği bu yeni edebiyat
akımı zakir âşıklığı besleyen en büyük kaynak olmuştur. Gerek Anadolu gerekse Orta Asya’nın sözlü
kültüründe dini öğreti metodu olarak hep müzikten yararlanılmıştır. Kazak ve Özbekler’in müzikle
seslendirilen “Yesevî Hizmetleri’ni”, büyük bir saygı ve huşu içinde dinledikleri bilinmektedir.14 Yesevî
hikmetlerine gösterilen bu saygının devamı olarak, Alevi Bektaşi toplumunda “Çelebi, Pir, Dede,
Kamber veya Zakir” gibi yol büyüklerine ve icra ettikleri deyişlere de gösterilir.
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Asya’dan getirdiğimiz geleneklerin en önemlilerinden olan müzik ve müzik aleti ile ibadetin,
Anadolu’daki İslam’a bürünmüş şekli olan bu icra ve ibadet şekli, Meydanların ve Ayin-i cemlerin
vazgeçilmez “sözlü müzikal” unsurları haline gelmiştir. Zaman içerisinde her eser kendi tarzında bir
müzik yapısı oluşturmuş, “Nefesler, Deyişler, Duvazlar, Mersiyeler vb. melodik anlamda ayırt edilebilir
şekillere bürünmüştür”.15
Alevî-Bektaşi edebiyatında aşktan, cemâlden, dîdârdan, sâkîden, bâdeden, azizlerin
menkıbelerinden, yoldan ve erkândan bahseden konulara “Nutuk”, bunların bestelenmiş olanlarına ise
“Nefes” denir. Nefeslerin içinde On İki İmam’ın adı geçerse “Duvaz” Hz. Peygambere övgü olarak
yazılmışsa “Na’at-ı Nebi”, Hz. Ali’ye övgü olarak yazılmışsa “Na’at-ı Ali”, Hz. Hüseyin’in matemi dile
getiriliyorsa buna da “Mersiye” denir.16 Buraya şu bilgiyi de eklemek gerekmektedir. Bektaşi
dergâhlarında okunan “Na’at-ı Nebi”, “Na’at-ı Ali” ve nefesler, Anadolu’nun genelindeki Alevi- Bektaşi
köylerinde yapılan cemlerde “Deyiş” olarak adlandırılır. Mersiye, Duvaz-ı İmam, Mihraçlama, Tevhid,
Semah vb. gibi ezgi yapıları ve konuları değişik olan eseler ise özel isimleri ile anılırlar.
Alevi-Bektaşi tasavvufun çerçevesinde yazdıkları eserleriyle bu yeni edebiyatın kurulmasını ve
şekillenmesini sağlayan ulu ozanlar olarak bilinen,
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 Muhiddin Abdal, (16. yy.)
 Seyyid Nesîmî (14. yy.)
 Yemini (15. 16 yy.), Fuzûlî (16. yy.)
 Şah İsmail Hatai (Hatayi) (16. yy.)
 Virani (16. yy.)
 Pir Sultan Abdal (16. yy.)
 Kul Himmet (16. yy.)
gibi içinde olduğu âşıklar ve ozanlar, Anadolu’da “Büyük Âşıklar” veya “Ulu Ozanlar” diye bilinir ve
anılırlar. Bahsettiğimiz ozanlar ve âşıkların Nefes, Deyiş Mersiye, Naat vb. gibi eserlerinin yanında, yine
bu edebiyata temel sayılabilecek
 Yesevî’nin “Hikmetleri ve Fakrnamesi”
 Hacı Bektaşı Veli’nin “Makâlat”ı
 Fuzuli’nin “Sıhhat ü Maraz”ı, “Halikat-ül Süeda”sı
 Virani’nin “Virani Baba Risalesi”
 Yemini’nin “Faziletnamesi” gibi nazım ve nesir türü eserlerde yazmışlardır.
Tüm bu eserlerin yanı sıra Alevi-Bektaşi dünyasında ulu kabul edilen kişilerin yazdıkları
menakıpnameler ve menkıbeler şeklindeki halk anlatmaları mevcuttur. Bu tarz ürünlerde anlatılan
konular yıllarca yeni âşıklara ilham kaynağı olmuş ve birçok şiir bu anlatımlar çerçevesinde
kurgulanmıştır. Bu yeni akım edebiyatın ürünleri gerek üreticileri olan ozanlar gerek tekke ve dergâhlar
gerek Anadolu’yu karış karış gezen Çelebi, Dede, Zakir Âşık gibi yol önderleri, gerekse usta çırak
ilişkisiyle yetişen âşıklar ve en önemlisi tüm bunları adeta anayasa kabul edip yaşamlarının özüne
oturtmuş Alevi-Bektaşi kitlesi tarafından hızla benimsenip yaygınlaştırılmıştır. Alevi cemlerinde Nefes,
Deyiş, Duvaz, Mersiye, Nevruziye, Devriye vb. olarak icra edilen eserlerin sözlerindeki anlamlara uygun
bir müzik anlayışı da beraberinde gelişmiştir.
Yukarıda bahsi geçen ozanlar ve âşıklar Alevi-Bektaşi toplulukları tarafında her zaman kutsiyet
derecesinde bir saygı ile anılmışlar ve anılmaktadırlar. Yaşadıkları dönemlerden günümüze kadar
15
16
17

Kurt, “Alevi Bektaşi Cemlerinde Âşıkların Deste Bağlama Geleneği ve Bağlama Adının Kaynağı”, s. 52.
Turgut Koca, Zeki Onaran, Gül-Deste Nefesler, Ezgiler, Notalar, Doğuş Mat., Ankara, 1987, s. 5.
Hacı Bektaşi Veli bir Ozan veya Âşık değildir, ancak “MAKALAT” gibi bu edebiyatın konularına temel teşkil eden eserler
yazmıştır. Özlü söz niteliği taşıyan birçok sözü de âşıklar tarafından bestelenmiştir.
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yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen, ürettikleri eserlerin halk arasında hâlâ etkilerini koruyarak
yaşamlarını sürdürdükleri, âşıklık geleneğinin yüzlerce yıldır yeni kollar oluşturup, yeni âşıklar
yetiştirerek devam etmiş, bulundukları bölgelerde kendini kabul ettiren, çok sayıda yeni ozan ve âşık
da aynı saygıyı görmüş ve eserleri de aynı saygınlıkla kabul görmüştür. Yetişen yeni âşıklarla, yeni
üretimler devam etmektedir.
Zakirliğin Ġşlevi, Görevleri ve Yöredeki Zakir Âşık Kolları
Zakirlik cemdeki on iki hizmetten biridir, zakir olmazsa cem olmaz. Zakir elindeki bağlama
eşliğinde Alevi-Bektaşi tasavvufunu anlatan eserler seslendirirler. Zakirler böbürlenme, büyüklenme
gibi olmasın düşüncesiyle genellikle kendi deyişlerini değil, usta malı deyişleri söylemeyi tercih ederler.
Kendi deyişlerini başka zakirler okurlar. Deyişin sonunda mutlaka deyişi yazan âşığın adının geçtiği
“Şah Beyit” adını verdikleri kıtayı saygı göstererek18 okurlar. Bu saygı ya sağ elini kalbinin üzerine
götürerek ya da işaret parmağını büküp dudaklarına değdirerek niyaz etme şeklindedir. Bu ritüel
sadece zakirler tarafından değil, cemde bulunan tüm canlar tarafından yapılır. Deyişlerin söylenmesi
sırasında dede, cemde bulunan canlara deyişlerin içeriğini anlatarak, mısralarda verilmek istenen
mesajları en ince ayrıntısına kadar anlatır. Bazen dedenin himmeti ile bu işi zakirlerde yapar,
deyişlerdeki özlü sözleri en ince ayrıntısına kadar anlatırlar. Bu yüzden zakir âşıklar sadece müzik icrası
konusunda değil, tasavvuf, edebiyat, tarih ve felsefe gibi konularda da bilgili olmak zorunda,
muhabbetin akışına göre bazen doğaçlama gelişebilen nasihat, erdem vb. konular üzerine deyişler
söyleyebilmelidir. Zakirler cemlerde ve muhabbet sofralarında usta âşıkların yanında adeta pişerek
olgunluk kazanırlar.
Zakirlerin cemlerdeki icrası da belli bir kural ve disiplin içinde yapılır. Zakir icraya başlamadan
önce sazın karın (Göğüs) bölümünün sağ, sol ve orta kısmını “Allah, Muhammet, Ali” diyerek üç defa
öper. Cem’de bağlama çalınıp duvaz okunurken herhangi bir şey yenilip içilmez, diz üstü oturulur,
konuşulmaz. İcranın Kur’an dinleniyorcasına bir saygı ile dinlenmesi gerekir.19 Duvaz okunurken
yapılabilecek herhangi bir saygısızlık, duvaz içerisinde isimleri geçen on iki imamlara yapılmış gibi kabul
edileceğinden bu konuda çok dikkatli davranılır. Bizimde alan çalışmalarımız sırasında çok kereler şahit
olduğumuz bir durumdur. Bazen cemlerde birden fazla zakir de bulunabilir, karşılıklı deyişler de
söyleyebilirler. Deyiş söylemek de belli kurallar çerçevesinde yapılır. Zakir bağlamasını eline aldığında
nasıl Allah, Muhammet, Ali diyerek öpüyorsa, yine Allah, Muhammet, Ali aşkına üç deyiş söyler. Bu
deyişler bir âşıktan olabileceği gibi üç ayrı âşıktan da olabilir. Üçler aşkına söylenen bu üç deyiş bir
desteyi oluşturur. Şayet başka bir zakir daha var ise o da aynı şekilde üç deyiş okur ve peşine bir
duvaz-ı imam okuyarak desteyi bağlar. Duvaz okunup deste bağlanırken cemdeki bacılar ayağa kalkar,
erkekler ise iki dizinin üstünde durur. Deste’de okunan deyişlerin ulu ozanlar diye bilinen âşıklardan
olması tercih edilir. Ulu ozanların sözleri mürşit kelamı olarak kabul edilir ve kutsiyeti vardır. Bu icralar
bağlama eşliğinde yapıldığı için bağlama da alevi toplulukları arasında aynı derecede saygı görür.
Zaten 17. yüzyıla kadar kopuz, şeşte vb. isimlerle anılan saz, ulu ozanlar olarak bilinen ozanların
sözlerinin cemlerde mürşit kelamı olarak okunup deste bağlama geleneği oluştuktan sonra, önce
kullanılagelen akordun adı bağlama düzeni, daha sonra da sazın adı “Bağlama” olarak kabul
görmüştür.20
Geçmiş dönemlerde Alevi-Bektaşiler için sazın (Bağlama) önemini ve inançlarla nasıl
bütünleştirildiğini de şu sözler açıkça ifade ediyor, “Bilhassa Bektaşî âşıkları ve bazı meydan şairlerinin
kullandıkları sazların daha büyük olduğu görülür. Bunlarda ayrıca saza takılan tel sırası, çalgının
göğsüne ve teknesine açılan delikler, bu deliklerin sayısı, sap dibinin gövdeye bitiştiği kısımlarda
görülen şekiller ve sazın bazı parçaları özel remizler olarak birtakım Bektaşî inançlarını simgeler.
Tellerin üç sıra bağlanması, sazın göğsüne ve teknenin üst kısmına açılan üç delik; Allah, Hz.
18

19
20

Bu saygı ya sağ elini kalbinin üzerine götürerek ya da işaret parmağını büküp dudaklarına değdirerek niyaz etme şeklindedir.
Bu ritüel sadece zakirler tarafından değil cemde bulunan tüm canlar tarafından yapılır.
Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevîlik, Ardıç Yay., c. IV, Ankara, 2001, s. 671.
Bu konuda daha geniş bilgi için bk. Alevi-Bektaşi Cemlerinde Deste Bağlama Geleneği ve Bağlama adının kaynağı.
http://www.repertukul.com/?yp=Makaleler.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 111

Muhammed ve Hz. Ali üçlüsünü temsil eder. Saz sapının gövde ile birleştiği yere yapıştırılan üçgen
şekiller de yine aynı inanç doğrultusunda kullanılan Bektaşilik remizleridir. Saz üzerinde üç sıra halinde
toplam on iki telin bulunması ise bu tellerin on iki imam aşkına bağlandığı anlamını taşır. On iki tel
bağlanan bir sazın da büyük ebatta olacağı muhakkaktır”.21
Cemlerde Deyişleri Söylenen Amasyalı Önemli Zakir Âşıklar ve Deyişlerinden
Örnekler
Amasya ve çevresi gerek Anadolu’ya ilk göçler sırasında gerekse sonraki zamanlarda aldığı
Türkmen-Alevi göçüyle Kayı, Bayat, Avşar, Tatar, Uygur, Yazır, Salur, Eymir, Karaşar, Kızık vb. daha
birçok köyün Oğuz boyları ile adlandırıldığı, Asya kültürünün ve yaşam tarzı izlerinin de yoğun olduğu
bir bölge olmuştur. Bundan dolayı da zakirlik kültürünün de içinde bulunduğu birçok yapı günümüze
kadar korunmuş ve bölgede önemli zakir âşıkları yetiştirmiştir. Bu zakirlerden yörede ve Anadolu
genelindeki cemlerde deyişleri söylenen en önemli birkaç örnek şunlardır.
Fedayi Baba:
1855-1940. Amasya’nın Ebemü (şimdiki adı Yassıçal) köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir.
Babası Konaşoğlu İsmail, annesi Zehra bacı’dır. Soyadı yasasından Gümüş soyadını aldı. İlk eğitimine
Kapıağa Medresesinde başladı ancak daha sonra ayrılarak yöredeki tasavvufçu hocalardan ders aldı.
Geçmişi 1600'lü yıllarda Horasan'dan gelip Taşova'nın Uluköy köyüne yerleşen Seyyit Bali Ergonaş'a
dayanmaktadır. Fedayi Baba'nın geleneği ve deyişi öğrenmesinde Keçeci Ahi Baba Tekkesinden Deruni
Baba’nın etkisi oldu.
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahını sıklıkla ziyarete giden Fedayi Baba Cemalettin Çelebi'ye (18621921) bağlanarak onu mürşit kabul etti. Hem deyişlerinde bunu sıkça dile getirdi hem de yine
Cemalettin Çelebi'nin oluşturduğu Gönüllü Mücahit Alayı ile Doğu cephesine katıldı. Deyişlerinde
genellikle Alevi-Bektaşi felsefesi üzerine deyiş yazdı. Ancak birçok güzellemesi de bulunmaktadır.
Deyişleri ve öteki düşüncelerini kendi el yazısıyla topladığı birçok cönkü bugüne kalan Fedayi Baba’nın
ölümünden kısa bir süre öncesine kadar yazdığı son şiirleri veöteki yazıların toplandığı bir cönk ise
yaşamının son dönemlerinde bulunduğu cezaevinde kayboldu. Fedayi Baba köyünde öldü ve orada
toprağa verildi. Fedayi Baba’ya ilişkin ayrıntılı bir araştırma Abdullah Çelebi tarafından “Amasyalı Fedayi
Baba Divanı” (1991) adıyla yayınlandı.22 Yetiştirdiği âşıklardan Cabudereli Âşık Ali, Uygurlu Ligarî
(Abdullah Çelebi), Yeşilözlü (Girap) Engüni (Mehmet İnan), Âşık Salih (Kurt) ve onların çırağı Âgahî
(Hüseyin Kurt) gibi âşıklarla da bir kol oluşmasını sağladı. Bu durum ayrıca bir araştırma ve inceleme
konusudur.
Fedayi Baba’dan Mersiye örneği;
Mahi Muharremde Mü’min olanlar
Ah Hüseyin deyuzâr eder ağlar
Yasın çekip Bahri ummanına dalanlar
Ah Hüseyin deyuzâr eder ağlar
Aşığı şeydalar figana başlar
Zâr eder iniler dağ ile taşlar
Deryada balıklar havada kuşlar
Ah Hüseyin deyuzâr eder ağlar
Yedi iklim kevn-ü mekân çâr köşe
Cümle âlem taaccübdür bu işe
Deryalar mevç urup gelir huruşa
Ah Hüseyin deyuzâr eder ağlar
Cennette huriler donun soyunur
Matem aylarında kara giyinir
Arş’ta Melek feryad edip çağrışur
21
22

Süleyman Şenel, “Âşık Musikisi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 3. İstanbul, 1991, s. 553-556.
Ali Cem Akbulut, Gaziler Ovacığı Aşıkları, Kara Mavi Yay., İstanbul, 2010, s. 139.
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Ah Hüseyin deyuzâr eder ağlar
FEDAYİ’nin başı Hünkâra bağlı
Kerbelâ ateşinden ciğeri dağlı
Muhammed torunu Ali'nin oğlu
Ah Hüseyin deyuzâr eder ağlar
Hz. Ali Kerremallahu Veçh-e Methiye örneği;
Eliftir evvela a’lemi yoktan vâr eden
B-Berati Minallahbâ’yi Bismiliâh Ali
T-Taalâllah kudretin Ademde izhar eden
S-Senâda zikrederiz Sümme Veçhullah Ali
Cim-Cemâlin sahvesinden açıldı dörtyüz kitap
Hâ-Hayyül hakimin’dir ister bizden yevmel hesap
Hı-Hayıra yaz kalemin gösterme Yarabbi azâb
Dal-Delil ola vasfına ye’de Yed’ullah Ali
Zel-Ziyade severiz kamudan Ali evlâdı
Rı- Rehber oldu gösterdi bize ezel ustazı
Ze- Ziyaret ederek oldum Pirimin irşâdı
Sin-Saadet sultanimdir hem Esedullah Ali
Şın-Şehadet ederiz Mustafa’nın Dinine
Sad -Selâvat getiririz Sâllûalâ şanına
Dat-Dalâlette koyma bizi Tı-taharet ihsanına
Zı-Zâmirimden geçer herdem Zilli-Zıllûllah Ali
Ayın-Ayıbımı yüzüme vurma Settar'ül uyub
Gayn-Gayret eyleyüp eylemez meni mağlub
Fe-Fena fillâh fahr evinde mihmanız tahtel-gulub
Kâf-Kadimi Kur’anımdır Kat kefâ billâh Ali
Kâf-Kelimi nutku haktan getirdi vahyi Cebrail
Lâm-Lemyelid valem yûled oku ihlâsı ey sâil
Mim-Muhammed Mustafa’nın emrine olduk kâil
Nun-Nasr-un minallahi sahibi Seyfullah Ali
Vav-Vefâyet mülkünde oldur kâdim Padişah
He-Hidayet rahında Müminler püştüpenah
Lâ’melif -Lâ deme hergiz şeytan gibi olma gümrah
Ye-Yemutû mutlak Hayyü Küntü Kenzullah Ali
Haşan-Hüseyin bendesiyim Zeynel Aba Çâkeri
Ba’kır, Ca’fer gulamiyem Kazım-Musa Rıza kemteri
Tâki-Nâki Şah Askeri olan Mehdi’nin kanberi
Bunların Ceddi bakası vasiyi Resulullah Ali
FEDAİ’yem Aleviyem Pirim Bektaşi Veli
Kanda baksam görür gözüm Balım Sultan Kızıl Deli
Muradın-maksudum sensin Terrahum kıl yâ Ali
Binbir ismin müsemmâsı Ayn-i Zatullah Ali
Kul Fakır:
(1863-1938). Merzifon'un Kıreymir Köyünde doğdu. Asıl adı Ali'dir. Babası Musa Dede’dir.
Soyadı yasasından sonra Oymak soyadını aldı. Doğum tarihi araştırmalara 1873 olarak geçse de bu
tarih doğru görünmemektedir. 1882’de vefat eden Kul Hüseyin’e intisabı, bir düğündeki güreşte
üstazının uyarıda bulunduğu güreş anlatısı,
“Otuzumda seyir ettim düzümden
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İkilik perdesi kalktı gözümden”
dizeleri, süreğindeki âşıkların yaşları, eldeki fotoğraflarındaki görüntüsü ve bu fotoğraftaki diğer
kişilerin yaşları, yörede akran gösterilerek yapılan anlatılar ve yaş çıkarımları doğrultusunda doğum
tarihi en az on yaş daha öncedir. 1860'ların başında doğmuş olması daha mantıklıdır. Okula gitme
olanağı bulamadı.
Küçük yaşlardan itibaren surete yönelik tutum ve davranışlara tepki duymaya başlamıştır,
aydın bir kişiliğe bürünmüştür. İlk gençliğinde Kul Hüseyin’e bağlanıp onu kendisine ustaz kabul
etmiştir. Gelişimi Kul Hüseyin düşüncesi içinde sürdürmüştür. Hacı Bektaş Dergâhı çelebisi Cemalettin
Çelebi (1862-1921)’ye ve ondan sonra yöredeki oğlu Ali Haydar Efendi (1897-1966)’ye bağlanmış
onları pir bilmiştir. Kul Hüseyin sonrası aynı yakınlığı Kumbabalı İbrahim Ağa’ya göstermiştir. Hayatını
çiftçilik yaparak sürdürmüş, daha sonraki yıllarda Merzifon yerleşmiş, hayatını burada tamamlamıştır.
Piri Baba Ocağı’nda ocak zade olmasına rağmen dedelik yapmamıştır. Gaziler ovacığı ve yakın çevresini
dolaşmıştır.
Kul Fakır, Merzifon'da Hakk’a yürümüş ve orada toprağa verilmiştir. Evinin avlusunda kendi adı
ile anılan türbesinde metfundur.
Kurtuluş Savaşını da desteklemiştir. Kul Hüseyin’den sonra Kumbabalı İbrahim Sefil Ali, Deli
Boran, Hacetli Deli Sadık, Sefil Ahmet gibi âşık ve dervişlerle yakınlığı sürdürmüştür. Kul Fakır; Derviş
Edna, Fakır Edna, Kul Hüseyin’in oğlu Halil Ağa, Biçare, Dervişoğlu, Mihneti, Sersem Köle, Müslüm
Hoca, Noksani, Sefil Mehmet vd. gibi döneminin birçok aşığının yetişmesine katkıda bulunmuştur. Kul
Hüseyin Kolunun en baskın aşığıdır. Kişiliği ve düşüncesiyle döneminde büyük bir saygınlığa sahip
olmuştur. Döneminde olduğu gibi kendisinden sonra da birçok âşık, zakir ve insan üzerinde etkisi oldu.
Erdemi, çalışmayı ve tutarlı olmayı telkin eden çok sayıda anlatısı olup bu anlatılar halen çok canlıdır.
Gaziler ovacığı’nın manevi mimarlarından olup bu saygınlık halen devam etmektedir.
Kuvvetli irticali olup her türde deyiş örneği verdi. Saz çalmayı da bilen Kul Fakır’ın deyişleri
genel olarak ezberde korundu. Yöre yazmalarında ve zakirlerin hafızalarında en fazla deyişi görülen
âşıktır.
Kul Fakır’a ilişkin yapılan bir araştırma Ali İhsan Aktaş ve Sabri Yücel tarafından “Anadolu’da
Bir Duru Kaynak Âşık Kul Fakır”-1991 adıyla yayınlandı.23
Kul Fakır’dan Duvaz-ı Ġmam örneği
Allah gülü muhabbetten yarattı
Muhammed alnının terini kattı
Şah-ı Merdan kokuladı sır etti
Erilmez hiç ol sultanın sırrına
Hasan-Hüseyin'i armağan kıldı
Kerbela gününden bir nişan oldu
Nesl-i imamlardan Abidin kaldı
Sakın durman yalancının darına
İmam Bakır dediğimiz bir sırdır
Dostun cemalinde balkıyan nurdur
Caferi olanın ikrarı birdir
Kem bakmayın erenlerin yoluna
Musa'yı Kazım'dan haddini tanı
İnkâr etme Hakk'ın verdiği nanı
Çıkma Irıza'dan fark et sen seni
Sürülürsün ol tamunun narına
Muhammed Taki'yi verdi emanet
Sakın emanete etme hıyanet
23

Ali Cem Akbulut, Âşık Kul Hüseyin ve Kul Hüseyin Kolu Âşıkları, Dumat Ofset, Ankara, 2015, s. 217, Akbulut, Gaziler Ovacığı
Aşıkları, s. 128.
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Ali'yyel Naki'den erdi hidayet
İkrar verdim ol üçlerin birine
Hasan-ül-Askeri sehavetidir
Ehl-i müminlerin kemaletidir
Muhammed Mehdi'nin velayetidir
Sultan olan ihsan eder kuluna
Her dem dergahından ihsan umarım
Sıdkınan seveni ben de severim
İstemem Cennet'i arzum Didar'ın
Kıymet yetmez dostun zülfü teline
KUL FAKIR'ım kıymetini bilirsen
Ser-best olup ikrarında durursan
On iki imamlara meylin verirsen
Kavuşursun erenlerin nuruna
Sefil Ali:
1847-1907. Sungurlu’nun, sonradan Boğazkale’ye bağlanan Yazır köyünde doğdu. Yaşamına
ilişkin kesin bilgiler bulunmakla birlikte ömrünün büyük kısmını Amasya civarında geçirdiği
söylenmektedir, özellikle Orta Anadolu’da deyişleri en yaygın olarak söylenen âşıklardan biridir.
Yaklaşık 15 yaşında gördüğü rüyadan sonra bade içerek bağlama çalmaya ve deyiş söylemeye başladı.
Sefil Ali gençlik yıllarından itibaren özellikle Çorum, Merzifon, Yozgat, Kırşehir ve Ankara yörelerinde
dolaştı. Bu dönemde Deli Boran (1840-1900), Sefil Ahmet, Kul Mustafa, Sarkis Zeki (1842-1882), Suzi
(1846-1912), Kul Hüseyin (1800-1885), Kul Fakır (1873-1938), Harızlı Sıdki (1865-1928) ve Seyyit
Süleyman (1857-1900) gibi birçok âşıkla dostluğu oldu, aynı meclislerde bulundu. Gazilerovacığı'ndan
olmamasına karşın uzun dönem bu bölgede kaldığından yöre âşıkları kadar tanındı ve kabul gördü.
Kendisinden sonraki çok sayıda aşığı etkiledi. Kendi ifadesiyle sadece Merzifon ovasına 300 eser
bıraktı. Yörede çok sayıda anlatısı ve saygınlığı vardır.
Uzun yıllar Hacı Bektaş Tekkesinde hizmet etti. Feyzullah Çelebi (1811-1878) ve Cemalettin
Çelebi'yi (1862-1921) mürşit kabul etti. Özellikle bu dönemdeki deyişleri bilinmekte ve söylenmektedir.
Yine yörede bilinen Sefil Öksüz ve Öksüz Ali mahlaslı deyişlerin de Sefil Ali'ye ait olduğu
düşünülmektedir. Sefil Ali'ye ilişkin Mehmet Çevik tarafından “Sefil Ali-Hayatı ve Deyişleri” (2007) adlı
bir kitap yayınlandı.24
Sefil Ali’den deyiş örneği:
Nedir benim ara yerde çektiğim
Günde yüz taş değer dost senin için
Gönül kuşu kalkmış havada döner
Dolanıp döndüğüm dost senin için
Gönlüm endişede gözüm yollarda
Gahi boran gahigırcı bellerde
Şu yalan dünyada gurbet ellerde
Eğlenip kaldığım dost senin için
Dünyayı yaratan şol bari kani
Önünü düşün de sonunu tanı
Haddeden çekilmiş tel ettin beni
Sararıp solduğum dost senin için
SEFİL ALİ’m der ki turaptır gönlüm
Turabın yoluna eğridir boynum

24
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Cihan güzel olsa şad olmaz gönlüm
Şad olup güldüğün dost senin için
Kul Hüseyin:
(1797-1882). Suluova’nın Kazanlı Köyünde doğmuştur. Oğlu Halil Ağa’ya göre 1210-1295
arasında 85 yıl yaşamıştır. Bu tarihler 1794/5-1888/9’a denk gelmektedir. Ancak Kul Hüseyin’in
arşivimizdeki bir deyişinde 1297 tarihi, bir deyişinde ise 1298 tarihi geçmektedir:
Rivayete göre baba adı Veli anne adı Fadime’dir. Bir Okuma olanağı bulamamıştır. Bir rivayete
göre 3-4 yaşında babasını, bir rivayete göre ise 7 yaşında babasını 12 yaşında annesini kaybetmiştir.
Baba ve annesini kaybettikten sonra küçük yaşta Kazanlı Köyünden ayrılıp, Merzifon’un Yakup Köyü ve
çevresinde çobanlık yapmıştır. Bu dönemlerde Hızır Sersem Baba (Sefil Sersem) ile tanışmış, bir süre
O’nun yanında kalıp, manevi eğitimini almıştır. Hızır Sersem’i uztaz ve ulu bilip, halkın tabiri ile O’ndan
el almış, vefatına kadar bağlılıktan ayrılmamıştır. O yıllarda deyiş söylemeye başlamıştır. İkisi hakkında
çeşitli anlatıları vardır. Anlatının birine göre; Kul Hüseyin, Sersem Baba’ya bağlandıktan hemen sonra
Sersem Baba’nın vefat ettiği aktarılır.
Sonra Gümüşhacıköy’ün Köseler Köyünde yerleşir. En sonunda Keçiköy’e yerleşir ve burada
evlenir. Bu evlilikten Veli, Halil (ve sonrada Hamza) adında oğulları olur. Çobanlık ve çiftçilik yaparak
hayatını sürdürür. Kul Hüseyin Hacı Bektaş Dergâhını ziyaret ederek Feyzullah Çelebi (1811-1878) ve
daha sonra Cemalettin Çelebi’ye (1862-1921) bağlanıp onları mürşit kabul eder.
Güzel bir sesi olup, iyi derecede bağlama (cura) çaldığı anlatılmaktadır. Kuvvetli irticali olan Kul
Hüseyin’in sesini ve sazını duyanların işlerini bırakıp onu dinledikleri sıklıkla anlatılır. Curası günümüze
kalmıştır. Kul Hüseyin, Gümüşhacıköy’ün Keçi Köyünde Hakk’a yürümüş ve orada toprağa verilmiştir.
Yine Fedayi Baba örneğinde olduğu gibi Kul Hüseyin de çıraklar ve sürekler yetiştirerek bir âşık kolu
oluşmasını sağlamıştır. Bu konuda Ali Cem Akbulut tarafından “Âşık Kul Hüseyin ve Kul Hüseyin Kolu
Âşıkları” (2015) adlı bir çalışma yapılmıştır.25
Kul Hüseyin’den Güzelleme örneği;
Cemalini gördüm serhoşan oldum
Kanamadım dostun hüsnü meyinden
Pirimi gördüm de ürüşan oldum
Aşnan olsam hünerinden huyundan
Hüneri huyundan hissesi çoktur
Gerçeğin kelamı gerçektir haktır
Naciden olanın ervahı paktır
Haber aldım elif mimden ayından
Elif Allah mim Muhammet ayın Ali
Hakikatte Şah-ı Merdan muin Ali
Hak Ehl-i Beyite erdirir seni
Hacı olur sultan hak-i payindan
Hak-i payda mubah tazim mürüvvet
Mazlumda salihte hak ile hürmet
Şeriatı hatmedince tarikat
Yüzer oynar marifetin suyundan
KUL HÜSEYN’im marifeti söylesem
Hakikatin deryasını boylasam
Yüz yiğirmi dört bin oyun oynasam
Ustaz bizden yeğin olur oyunda26

25
26
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Sıdkî Baba:
1865-1928. Tarsus’un Yenice köyünde doğdu. Asıl adı Zeynel Abidin’dir. İlk eğitimini köyünde
aldı. Ailesi 1800’lü yıllardaki iç karışıklıklar nedeniyle Malatya’dan Silifke’ye göçtü. Daha sonra geri
dönmek istedilerse de vazgeçip Tarsus yakınlarındaki Yenice köyüne yerleştiler. Sıdkî Baba daha 6
yaşındayken deyiş söylemeye, 12 yaşından itibaren Pervane mahlasıyla deyişler yazmaya başladı. Aynı
dönemde bağlama çalmayı öğrendi. Sonraki yıllarda 12 telli çöğür çalmasıyla da tanındı. Yine aynı
yaşlarda evden kaçarak Hacı Bektaş Dergahını ziyarete gitti. Belirli aralıklarla 14 yıl kadar orada kalarak
Hacı Bektaş Dergahındaki Feyzullah (1811-1878) ve Cemalettin Efendi (1862-1921)’ye hizmette
bulundu. Bundan dolayı da Cemalettin Efendi, bir belge ile Sıdki Baba'yı vekil atayarak, kendi
gidemediği yerlere yolladı.
Cemalettin Efendi, Pervane yerine sadakatinden dolayı Sıdki mahlasının daha uygun olacağını
söylediğinden 14 yıl sonra mahlası değişmiş oldu. Sonraki yıllarda tarikat adına hemen tüm Anadolu’yu
dolaşan Sıdkî Baba, 1894’te Merzifon’un Harız (şimdiki adı Gümüştepe) köyüne yerleşti. İlk eşinin 1911
yılında ölmesi üzerine Harız’da yeniden evlendi.
Merzifon eşrafı bazı vaatlerle Merzifon’da göreve çağırdılarsa da Harızlı Sıdkî bu görevi kabul
etmedi. Yörede derin bir saygınlığa sahiptir. Sıdkî Baba yaşamının sonuna dek orada kaldığından dolayı
her bakımdan kendisini Harızlı olarak gördü. Bunun için birçok yerde Harızlı Sıdkî olarak da
bilinmektedir.27
Sıdkî Baba’dan Mersiye örneği;
Müminlerin yaşın yaşın ağlatan
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin
Kerbala çölünde kanın çağlatan
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin
Şehit düştü İmamların şahbazı
Bu imiş takdirde yazılan yazı
Arşa çıktı Ehlibeytin avazı
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin
İptida meydanı Hürşehit açtı
Arştaki melekler kanlı yaş saçtı
Yetmiş iki pehlivan hep şehit düştü
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin
İmam Zeynel kaldı Ali’den aslı
Şükür kesilmedi Ehlibeyt nesli
Yüz yirmi dört bin peygamber yaslı
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin
Lanet olsun ol Yezd’in canına
Kasteyledi İmamların kanına
Hasret oydu yâr ü hanümanına
Ah senin dertlerin imam Hüseyin
SEFİL SIDKÎ şu gönlümün zarı var
Kerbala’da Ehlibeytin nuru var
On iki ay kan ağlasam yeri var
Ah senin dertlerin İmam Hüseyin.
Devriye örneği;
Çatılmadan yerin göğün binası
Muallakta iki nura düş oldum
27
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Birisi Muhammet birisi Ali
Lahmi kelahmi de bire düş oldum
Ezdi aşkın şerbetini hoş etti
Birisi doldurdu biri nuş etti
İkisi bir derya olup cüş etti
La’l ü mercan inci düre düş oldum
O derya yüzünde gezdim bir zaman
Yoruldu kanadım dedim el’aman
Erişti car’ıma bir ulu sultan
Şehinşah bakışlı ere düş oldum
Açtı nikabını ol ulu sultan
Yüzünde yeşil ben göründü nişan
Kaf ü nun suresin ol udum o an
Arşkürs binasında yare düş oldum
Ben Ademden evvel çok geldim gittim
Yağmur olup yağ’dım ot olup bittim
Bülbül olup firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için har’a düş oldum
Âdem ile balçık olup ezildim
Bir noktada dört hurufa yazıldım
Ademe calı olup Şit’e süzüldüm
Muhabbet şehrinde kara düş oldum
Mecnun olup Leyla için dolandım
Buldum mahbubumu inanıp kandım
Gılmanlar elinden hulle donandım
Dostun visalinde nara düş oldum
On dört yıl dolandım Pervanelikte
Sıdkı ismim buldum divanelikte
Sundular aşk meyin mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum
SIDKÎ’yem çok şükür didara erdim
Aşkın pazarında hak yola girdim
Gerçek ariflere çok meta verdim
Şimdi Hacıbektaş pire düş oldum
Ali Baki
1897-1956. Merzifon’un Harız (şimdiki adı Gümüştepe) köyünde doğdu. Asıl adı Ali Baki
Gül'dür. İlk eğitimini, gidip geldiği Hacı Bektaş Dergahında ve devrin önemli âşıklarından olan babası
Sıdkî Baba’dan (1865-1928) aldı. Babasının yanında küçük yaşlardan itibaren meclislere katılmaya
başladı ve geleneğe ilişkin birçok şey öğrenme fırsatı buldu. Yaklaşık 17 yaşlarında deyiş yazmaya ve
bağlama çalmaya başladı. Ali Baki’nin daha ilk gençliğinden itibaren içlerinde Yanbolulu Ali Turabi Baba
da olmak üzere birçok başka âşık/şairin eserlerini kaleme alıp divanını tutarak kendini geliştirdi.
Ali Baki, askerliğini Amasya’da yaptı. Askerlikte terzilik ve marangozluk öğrendi. Askerlik
dönüşü Harız’da terziliği ve marangozluğu sürdürdü. Ayrıca köyünde fahri imamlık, cemlerde ise
zakirlik yaptı. Karşılaştığı birçok aşıkla dostluk kurdu ve kendini geliştirip bilgisini pekiştirdi. Son
yıllarında rahatsızlanan Ali Baki ve Adana’da görevli olan oğlu Muhsin Gül’ün yanına gitti. Ancak
durumu iyice kötüleşince köyüne döndü. Ali Baki Harız’da öldü ve Göğce dede mevkisinde toprağa
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verildi. Ali Baki’ye dair Baki Yaşa Altınok’un hazırladığı “Ali Baki Gül Baba Divanı-2017” adlı çalışma
mevcuttur.28
Ali Baki’den bir deyiş örneği;
Faydasız sohbette bulunma zahit
Âşık meclisinde irfan isterler
Surete bürünüp olma mukallit
Sadakat babında burhan isterler
Tecelli etmezse ol Rabbül Celil
Ateşe atılsan olmazsın Halil
Beyhude kendini eyleme rezil
İkrarında sebat iman isterler
İman yok içinde amelin çürük
Hak senden el çekmiş defterin dürük
Nice takva tacı giyenler gördük
Kisve değil kâmil insan isterler
Bellidir çul vursan Arap atına
Her amel ulaşmaz Allah katına
Ermek için kullar ulu zatına
Elinde bir temiz daman isterler
Ali Baki gönül olmazsa ayık
Doğmaz can evine nur-i hakayık
Olmak için Ali makama layık
Ulu padişahtan ferman isterler
Sonuç
Sosyal ve dini hayata dair yaşam kurallarının adeta bir anayasa gibi saz ve söz eşliğinde tek
tek maddelerle aktarıldığı bu gelenek, Asya bozkırlarındaki Ozan-Baksı-Kam kültüründen Yesevî’ye,
Yesevî’den de Horasan Erenleri vasıtasıyla Anadolu’ya geçmiş, Anadolu’da oluşan Zakirlik kültürü ile
günümüze kadar ulaşmıştır. İlk zamanlar birçok Halvetilik, Kalenderilik vb. gibi birçok tarikat bu
geleneği devam ettirirken zamanla ritüeller şekil değiştirerek yerini farklı birçok ritüele bırakmıştır.
Yesevî’den gelen hikmet ve deyiş geleneği ise söyleme bugün sadece Alevi Bektaşiler arasında yaşayan
bir konuma gelmiştir. Yesevî’nin Hikmetlerini, İrfan sahibi âlimlerin, ulu ozanların sözlerini mürşit
kelamı olarak gören, Yesevî’nin sahte dindarlara söyledikleri sözler ile nefisle mücadeleyi ve birlik
olmayı anlatan bir MELULÎ deyişi de Asya bozkırlarından Yesevî’ye, oradan zakirliğe uzanan geleneği
özetlemektedir.
Kâmil sözü Kur'anımız
Hikmet söyler irfanımız
Hakikattir erkânımız
Yalan yanlış foyamız yok
Ne hacıyız ne hocayız
Ne falcı ne muskacıyız
Bizler güruh-u Naci'yiz
Mahşer günü pevramız yok
Övünmeyiz aslımızla
Sevişiriz dostumuzla
Uğraşırız nefsimizle
Kimse ile davamız yok
28
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Melulî'yim sözümüz bir
Dostumuzla özümüz bir
Yer içeriz nazımız bir
Sen ben diye kavgamız yok
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AMASYALI BESTEKÂR BURHAN ÖZBAKIR’IN DERLEDĠĞĠ TÜRK HALK MÜZĠĞĠ ESERLERĠ VE
BESTELERĠNĠN MÜZĠKAL ÇÖZÜMLEMELERĠ
Kubilay KOLUKIRIK*
Mehmet Erhan YĠĞĠTER**
Özet
Amasya müzik kültüründe Türk Halk Müziğinin önemli bir yeri vardır. Amasya‟da Türk Halk Müziği‟nin
geliĢmesinde Amasya‟da yaĢayan Burhan Özbakır‟ın önemli katkıları olmuĢtur. Burhan Özbakır, gerek
Amasya yöresinde derlediği halk müziği eserleri ile gerek Türk halk müziği formunda bestelediği
eserler ile Ģehrin müzik kültürüne önemli katkılarda bulunmuĢtur. Amasya Mûsikî Cemiyeti‟nde
gerçekleĢtirdiği müzik faaliyetleri ile birçok öğrenci yetiĢtirmiĢ, oluĢturduğu korolar ve müzik
topluluklarıyla kentin yerel müzik kültürüne önemli katkılar sağlamıĢtır. Bu çalıĢmada halen Amasya‟da
yaĢayan Burhan Özbakır‟ın hayatı ve Türk halk müziğine katkıları ortaya konulmuĢ ve bestesi ona ait
halk müziği eserleri ve derlediği eserlerinin müzikal çözümlemeleri yapılmıĢtır. Burhan Özbakır Amasya
yöresinde Türk halk müziği formunda yirmi eser derlemiĢtir. Formal bir müzik eğitimi almadığı halde
müzik eserlerini notaya alabilme, çalgı icra edebilme ve çalgı dersleri verebilme boyutları ile geleneksel
müzik öğretim yöntemlerinin etkililiğini yansıtması açısından da dikkat çekici bir sanatçıdır. Burhan
Özbakır‟ın müziğe iliĢkin yeteneği, birikimi ve katkıları ile çok yönlü bir mahallî sanatçı olduğu
anlaĢılmaktadır. Burhan Özbakır‟ın Türk müziğine yaptığı katkıların kapsamlı bir Ģekilde tespit edilerek
sonraki kuĢaklara aktarılması Türk Halk Bilimi açısından da önem arz etmektedir. ÇalıĢma
gerçekleĢtirilirken bestekâr ve derlemeci Burhan Özbakır ile bizzat görüĢme yapılmıĢ, Doküman Analizi
ve Müzikal Çözümleme yöntemleri kullanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Burhan Özbakır, Türk Halk Müziği, Türkü Formu.
Musical Analysis of Collected Music Works and Musical Compositions of Burhan Özbakır
Abstract
Turkish Folk Music has an important position in the music culture of Amasya. Burhan Özbakır has
made significant contributions to the music culture of the city with his folk music works compiled in
the Amasya region. He composed in the form of Turkish folk music. He has educated many students
and made significant contributions to the city's local music culture with musical activities performed by
the Amasya Music Society.
In this study, Burhan Özbakır's compositions and Turkish folk music compiles have been analyzed.
Burhan Özbakır compiled twenty works in the form of Turkish folk music in the Amasya region. It is
also a remarkable artist in terms of effectiveness of traditional music teaching methods with his taking
musical works to musical notes, performing instruments and giving instrumental lessons in the
absence of formal music education. It is possible to say that Burhan Özbakır is a versatile local artist
with his talent, experience and contributions to music culture. With this study, Burhan Özbakır's
contribution to Turkish music has been determined in a comprehensive way. It is important to transfer
these contributions to later generations in terms of Turkish Folk Science. This study obtains interviews
with the composer and compiler Burhan Özbakır and Document Analysis and Musical Analysis methods
were used.
Keywords: Burhan Özbakır, Turkish Folk Music, Turkish Folk Music, Forms of Folk Song.
1- Burhan Özbakır’ın Hayatı ve Müzik Alanında Gerçekleştirdiği Çalışmalar
Burhan Özbakır, 1935 yılında Amasya‟da doğmuĢtur. Müzik ile içiçe olan bir aile ortamında
yetiĢmiĢ olan sanatçının babası Ziya Özbakır daud icracısı idi. Türk Sanat Müziği‟nde TRT Repertuarına
*
**

Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi NeĢet ErtaĢ Güzel Sanatlar Fakültesi, kubilaykolukrk@gmail.com.
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500‟den fazla eser kazandırmıĢ olan ünlü bestekâr Ġrfan Özbakır, Burhan Özbakır‟ın ağabeyidir. Burhan
Özbakır, Ġstanbul saz sanatçılarından Alaaddin Palandöken‟in teĢvikiyle 6 ġubat 1952 yılında satın aldığı
bağlamasıyla müzik eğitimine ilk adımı attığını ifade etmektedir.
Özbakır, 1954 yılında yeniden kurulan Amasya Mûsikî Cemiyeti‟nde Ġsmail Acardağ ve
Saadettin Sünbül gibi hocaların oluĢturduğu Türk Müziği korolarında sazı ve sesiyle müzik icralarında
bulunmuĢtur. Amasya‟yı temsilen yurt genelinde katıldığı pek çok yarıĢmada Ģefliğini yaptığı Türk Halk
Müziği korosuyla hatırı sayılır baĢarılar elde etmiĢtir. 1985 yılında Bursa Karacabey‟de açılan seminere
katılarak Türk Halk müziği değerlendirici sertifikası almıĢtır. (Bkz. ġekil-1) Burhan Özbakır‟ın YaĢar
Topçam ve Seyit Al gibi radyo sanatçılarının yanı sıra birçok mahalli sanatçının yetiĢmesinde de önemli
katkılarının olduğunu söylemek mümkündür.
ġekil-1 Burhan Özbakır‟a ait Halk Müziği Değerlendiricisi YetiĢtirme Kursu Belgesi

Burhan Özbakır, türkü derlemeciliği alanında yeterli donanımı kazanmak amacıyla TRT
referanslı kurslara ve seminerlere katılmıĢtır. Amasya‟ya ait 20 kadar türkünün derlenmesini ve Türk
Halk Müziği arĢivine kazandırılmasını sağlamıĢtır. Ayrıca, derlediği eserlerle Amasya Belediyesi Kültür
Yayınları serisinde yayınlanan “Amasya Türküleri” isimli kitabın hazırlanmasına katkıda bulunarak Türk
Halk Müziği alanında değerli bir kaynağın ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Burhan Özbakır, Amasya
kültürünün ve Amasya Halk Müziği‟nin tanıtılması amacıyla TRT ve özel kanallar için hazırlanan birçok
program ve yapımda değerli katkılarda bulunmuĢtur. (Bkz. ġekil-2, 3, 4, 5)1
ġekil-2 Amasya Musiki Cemiyeti Halk Musikisi Heyeti-1961

1

Özbakır, B., Sünbül, S. T. (2008). Amasya Türküleri. Amasya Belediyesi Kültür Yayınları. Ġstanbul.
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ġekil-3 Amasya Musiki Cemiyeti Halk Musikisi Heyeti (08 Ocak1955)

ġekil-4 1961 yılında bir konser sırasında T.H.M. sanatçısı YaĢar Topçam ve Burhan Özbakır

ġekil-5 1957 yılında gerçekleĢtirilen bir konser (Burhan Özbakır, Ġsmail Acardağ ve Saadettin Sünbül)
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II- Türk Halk Müziği ve Amasya Türküler
Türk halk müziği, Türk halkının Orta Asya‟dan Anadolu‟ya, binlerce yıl öncesinden günümüze
kadar varlığını sürdürmüĢ gelenek göreneklerinin, folklorik ve edebi kültüre ait birikiminin kuĢaklararası
aktarımında önemli iĢlevleri olan, çoğunlukla bestecisi bilinmeyen ve toplumun ortak değeri olan
eserlerden oluĢan, müzikal formlar ve makamsal çeĢitlilik açısından zengin olmasıyla beraber yöresel
özellikler açısından da zengin bir müzik türüdür.
Türk müzikolog ve araĢtırmacı Halil Bedii Yönetken, Türk halk müziğini Ģu Ģekilde
tanımlamaktadır:
 “ Folklorik ve anonim bir karakter taĢır ve çok zengin bir müziktir.
 Modal metrik yönden olduğu kadar, yapı ve form bakımından da büyük özellik ve
güzellik taĢımaktadır.
 Yaratıcısı belli değildir.
 Türk köylüsünün, Türk aĢiretlerinin ve Türk âĢıklarının müziğidir”.2
Türk Halk Müziğinde, Türk Halk Edebiyatının sözlü kaynaklarından beslenerek ortaya çıkan,
sözlü kültür içerisinde yayılarak yaĢatılan ve kuĢaktan kuĢağa aktarılan, çoğunlukla kaynak kiĢisi
bilinmeyen, ait olduğu yörenin dil ve müzik karakteristiğine ait öğeler barındıran eserler „Türkü‟ olarak
isimlendirilmektedir. Özbek (1998) türkü ile ilgili olarak Ģu tanımlamayı yapmıĢtır: “Hece ölçüsüyle
yazılmıĢ, çok defa kavuĢtaklı olan bir halk Ģiiri biçimi; bu biçimdeki Ģiirle özel ezgisinin oluĢturduğu bir
bütün”.3 Türkülerin yöresel icra Ģekilleriyle seslendirilme, anonim olma, kaynak kiĢiler tarafından usül,
form ve makam boyutları ile tasarlanmaktan ziyade doğaçlama olarak bestelenmeleri gibi ortak
özelliklerinin olduğunu söylemek mümkündür. TRT sanatçısı ve Türk halk müziği araĢtırmacısı Mustafa
HoĢsu (1997),“Türkü” sözcüğünün dilbilimsel kökeni ile ilgili olarak, “12. Yüzyıl Farsçasında Türk‟e ait
ve Türk‟e mahsus anlamına gelen „Türki‟den geldiğini, Türk sözcüğüne, bir aidiyet eki olan (i) vokalinin
eklenmesiyle Türkçe telaffuza uydurulmuĢ olduğunu bildirmiĢtir.4
Türküler incelendiğinde, farklı kaynak kiĢiler tarafından bestelenmiĢ olmalarıyla beraber her
yörenin türküleri arasında benzer edebi ve müzikal özelliklerin gözlemlenebileceği ifade edilebilir. Bu
benzerliği göz önünde bulundurarak, türkülerin sözel boyutu ile halk kültürünün ayrıntılarını barındıran,
yöreselliğe dair önemli ipuçları veren kültür ürünleri olduğunu söylemek mümkündür.
Burhan Özbakır‟ın bestelediği ve derlediği eserlerle ilgili ayrıntılı verileri sunmadan önce
notalarına ulaĢılabilen TRT repertuarına kayıtlı Amasya türkülerinin usül ve modal/makamsal
özelliklerine dair bilgilere yer vermek yörenin müzik karakterini betimleyecek olması açısından uygun
görülmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Haluk Yücel (2017), “Amasya Türkülerinin Söz ve Müzik Unsurları Bakımından
Ġncelenmesi” baĢlıklı çalıĢmasında incelediği Amasya yöresine ait 89 adet türkü ile ilgili olarak Ģu
tespitlerde bulunmuĢtur:
- “Amasya Türkülerinin usül yapısı incelendiğinde, 28 türküyle 4/4 usulünün ilk sırada yer aldığı
17 türküyle 2/4‟lük ve 12 türküyle 9/8‟lik türkülerin onu takip ettiği anlaĢılmaktadır. 11 türkünün de
serbest usulde yazıldığı da tablodan anlaĢılmaktadır.
- Türkülerin dizi yapıları incelendiğinde ise UĢĢak dizisindeki türküler 19 ile ilk sırada yer alırken
17 türkü Hicaz, 14 türkü Hüseyni, 13 türkü Kürdi dizilerinde bestelendiği anlaĢılmaktadır. Bunların
dıĢında hüzzam dizi, Rast ve diğer diziler de bestelerde kullanılmıĢtır.
- Ayrılık, dini konular ve isimler, acı, aĢk, gurbet konularında olduğu gibi yüzlerde tebessüme
sebep olan mizahi türküler de vardır. Türkülerde sıklıkla geçen sözcükler arasında “ayrılık, aĢk, gönül,
sevda, Mevla” bulunmaktadır.”5
2
3
4
5

HoĢsu, M. (1997). Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı. Ġzmir: Kombassan A. ġ.
Özbek, M. (1998). Türk Halk Müziği El Kitabı- I Terimler Sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 171. Ankara.
HoĢsu, M. (1997). Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı. Ġzmir: Kombassan A.ġ.
Yücel, H. (2017). “Amasya Türkülerinin Söz ve Müzik Unsurları Bakımından Ġncelenmesi” baĢlıklı bildiri. I. Uluslararası
Mesleki ve Bilimsel ÇalıĢmalar Kongresi. NevĢehir.
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III- Bestesi Amasyalı Bestekâr Burhan Özbakır’a Ait Olan Türk Halk Müziği-Türkü
Formunda Eserlerin Müzikal Çözümlemeleri
ÇalıĢmanın bu bölümünde Bestekâr Burhan Özbakır‟a ait olan Türk Halk Müziği -Türkü
formunda altı (adet) eser seçilerek müzikal analizleri yapılmıĢtır. AĢağıdaki tabloda bestekâra ait Türkü
formunda eserlerin makam ve usullerine ait bilgilere yer verilmiĢtir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tablo-1 Burhan Özbakır’a Ait Türk Halk Müziği Eserleri
ESERĠN ADI
SÖZ
MÜZĠK
MAKAM
ELĠNDE SU TESTĠSĠ
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR UġġAK
ANADAN BABADAN AYRI
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR UġġAK
HER GÜN ÇEġME BAġINA
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR HÜSEYNĠ
BAHÇELERDE BAMĠYE
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR HÜSEYNĠ
AMASYA DA ÜZÜM VAR
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR HĠCAZ
NE SORARSIN DERDĠM BANA
MEHMET TANRIVERDĠ B. ÖZBAKIR HĠCAZ
KAR KALMADI
AHMET ERGÜN
B. ÖZBAKIR HĠCAZ
KINALI GELĠN
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR HĠCAZ
BAMĠYEYĠ EKERĠM
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR RAST
BONCUK GÖZLÜ GÜZELLER
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR RAST
AMASYA NIN ELMASI
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR HĠCAZ
DELĠ GÖNÜL (BAHTIN KARA)
HARUN YÖRGÜÇ
B. ÖZBAKIR HÜSEYNĠ
EY HIZARA
B. ÖZBAKIR
B. ÖZBAKIR HÜSEYNĠ
SABAH OLMUġ
HARUN YÖRGÜÇ
B. ÖZBAKIR HÜSEYNĠ

USUL
9--8
2--4
5--8
4--4
4--4
2--4
10--8
2--4
2--4
2--4
9--8
4--4
4--4
4--4

15 YEġĠL AKAR AMASYA NIN IRMAĞI B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

HĠCAZ

9--4

16 KEġKEĞĠ VUR FIRINA

HARUN YÖRGÜÇ

B. ÖZBAKIR

HÜZZAM

4--4

17 SAÇ ÜSTÜNDE GÖZLEME

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

18 SÜNNET TÜRKÜSÜ

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

19 BĠR AġK KALBĠMĠ ÇALDI

ANONĠM

B. ÖZBAKIR

20 AMASYA'NIN DAĞLARI

B. ÖZBAKIR

B. ÖZBAKIR

UġġAK

4--4

21 BĠR DEFĠM VAR DERĠDEN

KEÇELĠNĠN OSMAN

B. ÖZBAKIR

HÜSEYNÎ

2--4

22 BEN O YÂRE VARAMADIM

ESĠN ġENKAL

B. ÖZBAKIR

5--8
HĠCAZ

4--4
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III.a. “Boncuk Gözlü Güzeller” isimli eserin müzikal çözümlemesi

Eser, 5. Derece RE (NEVA) perdesi ile baĢlamıĢ, nakarata kadar olan bölümde ağırlıklı olarak
Dugah (2. Derece), Buselik (3. Derece) ve Çargah (4. Derece) perdeleri arasında yanaĢık motiflerle
inici karakterde seyirle karar sesi olan Rast perdesinde karar yapılmıĢtır. Nakarat bölümünde Türk Halk
Müziği eserlerinin karakteristik özelliklerinden olan sekilemelere (sekvenslere) sıklıkla yer verildiği
tespit edilmiĢtir.
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III.b. “Semaver Ġlahisi - Türküsü” adlı eserin müzikal çözümlemesi

Eserin ses geniĢliğinin “Yerinde Hüzzam BeĢlisi” aralığında olduğu tespit edilmiĢtir. 3. Derece
Neva perdesinin ısrarlı olarak duyurulduğu, 4., 5., 6., 7., 8. ölçüler ve son ölçüde Yeden‟in (bakiye
diyezlila-Kürdi) duyurulmasıyla karar perdesinde tamamlandığı tespit edilmiĢtir.
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III.c. “Amasya’nın Elması” isimli eserin müzikal çözümlemesi

Eserin dizisi “Hicaz” dizisidir. Eserde makamın güçlüsü olan Neva(RE) perdesine belirgin olarak
yer verildiği tespit edilmiĢtir. Her dörtlüğün son dizesi Nakarat olarak tekrar edilmiĢtir. Eser, Amasya
yöresi türkülerinde sıkça yer alan usullerden 9/8 lik Aksak ölçü ile yazılmıĢtır.
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III.d. “Deli Gönül” isimli eserin müzikal çözümlemesi

Eserin makamsal yapısı incelendiğinde RE (YEGAH) perdesini karar sesi alarak Hüseyni
makamı dizisine uygun seyir gösterdiği tespit edilmiĢtir. Eserin sözel içeriği dikkate alındığında tasavvuf
musikisi baĢlığı altında da değerlendirilebileceğini söylemek mümkündür.
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Sonuç ve Öneriler
Sonuç
Burhan Özbakırın, Amasya yöresine ait derlediği ve Türk halk müziği formunda bestelediği
eserlerle milli müzik kültürü birikimine önemli katkılar sağladığı ifade edilebilir.
Burhan Özbakır, formal bir müzik eğitimi almadığı halde nota okuma-yazma (bona-solfej-dikte)
ile ilgili birikimini kentin müzik geleneği içerisinde gerçekleĢtirdiği çalıĢmalarda ve askerlik döneminde
görevli olduğu bando birliğinde kendi özel gayretleriyle edindiğini ifade etmiĢtir.
Burhan Özbakır‟ın, Tasavvuf müziği ve Türk halk müziği repertuarına önemli katkılarda
bulunmuĢ bir besteci olduğunu ve yöre müzik kültürünün edebi ve müzikal özelliklerini eserlerinde
yansıtması açısından kaynak kiĢi olarak yörenin müzik kültürünün önemli bir temsilcisi olduğunu
söylemek mümkündür.
Öneriler
Geleneksel müzik türlerine ait eserlerin tespit edilerek değerlendirilmesinin, tanıtılmasının ve
kayıt altına alınmasının, milli kültür ürünlerinin kuĢaklararası aktarılarak korunması açısından önemli
olduğu düĢünülmektedir.
Türk halk müziği kaynak kiĢilerine dair daha kapsamlı gerçekleĢtirilecek akademik çalıĢmaların
Türk müzik kültürüne ve repertuarına önemli katkılar sunacağı düĢünülmektedir.
Burhan Özbakır‟ın bestelediği ve derlediği eserlerin tamamının kitap olarak yayınlanmasının
Türk müziği repertuarına kaynak olması açısından yararlı olacağı düĢünülmektedir.
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KLASİK TÜRK MUSİKİSİ VE PATRONAJ
Ubeydullah SEZİKLİ
Özet
Osmanlı’da mûsikînin de içinde bulunduğu sanat dallarının, “Patron” u, padişah idi. Sadece sanat
dallarında değil ilim alanında da padişahlar yönlendirici konumda idiler. Dolayısıyla, mûsikînin ve
musikişinasların gelişmesinde, padişah hâmi durumundaydı. Ayrıca diğer devlet erkânı ve ileri gelenleri
de, himaye kavramına uygun davranışlarda bulunarak benzer yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu
yönlendirmeler yeri gelmiş olumlu yeri gelmiş olumsuz etkilerle sanata yön vermiştir. Sanat dalları
içerisinde en yaygın olanı diyebileceğimiz musikiye patronaj’ın yapmış olduğu bu etkileşimin tarihi,
kültürel ya da siyasi alt yapısının ne olduğunun inceleneceği bu tebliğ çalışmalarını devam ettirdiğimiz
“Musiki ve Patronaj” isimli kitap çalışmamızın da bir özeti, ya da tanıtımı niteliğinde bir çalışma
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Patronaj, Modernleşme, Batılılaşma, Mûsikî, Klasik Türk Mûsikîsi.
Classic Turkish Music and Patronage
Abstract
The Master of the art branches in which music was included was the Sultan for the Ottoman. Sultans
were in the position of directors in not only the art branches but also in the science field. Accordingly,
the Sultan was ministrant on the development of music and musicians. Other ministers and high state
officials were also providing similar guidance by behaving appropriately for the notion of protection.
These directions directed art with both positive and negative effects. The history of this interaction
made by patronage on the branch which may be thought to be the most common of all branches;
music is going to be an abstract or introduction of our book named "Music and Patronage" which we
have been carrying on works for analyzing the source of the cultural and political background in.
Keywords: Patronage, Modernization, Westernization, Music, Classical Turkish Music.
Giriş
Osmanlı’da mûsikînin de içinde bulunduğu sanat dallarının, “Patron” u, padişah idi. Sadece
sanat dallarında değil ilim alanında da padişahlar yönlendirici konumda idiler. Dolayısıyla, mûsikînin ve
musikişinasların gelişmesinde, padişah hâmi durumundaydı. Ayrıca diğer devlet erkânı ve ileri gelenleri
de, himaye kavramına uygun davranışlarda bulunarak benzer yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Kanuni
Sultan Süleyman sonrasında, II. Mahmut’a kadar olan saltanat dönemlerinde II. Osman, IV. Murat, III.
Selim gibi padişahların giriştiği reform-yenileşme adımları, “geleneksel” olarak nitelenirken, II.
Mahmut’tan sonra hayata geçirilen Tanzimat, Meşrutiyet gibi siyasi adımları kapsayarak cumhuriyete
kadar ki dönemler, “modern” olarak nitelendirilmektedir. Özellikle III. Selim ve II. Mahmut
dönemlerinde sarayda bulunan müzisyenler çeşitli hediyeler, ödüllerle ve maaşa bağlanarak ortaya
çıkan eserler bir noktada patronaja uğramış oluyordu. Sanatçılar yanlarında bulundukları padişahla
olan muhabbetlerinde yaptıkları bir hareket, bir söz sebebi ile oda hapsine uğrayabiliyor, sürgün
edilebiliyor ve bu cezaların affı için musikişinaslar besteler yapabiliyor, şairler ise güfteler yazabiliyordu.
Ortaya çıkan eser bir patronaj sonucunda üretildiği için sebebinin içeriği değil sebep-sonuç ilişkisi
patronajın sanatta, ilimde yapmış olduğu yönlendirmeyi ortaya koyuyor.
Bu bildiri, patronaja uğramış musikişinasları incelerken şunu amaçlamaktadır. Patronaja
uğrayan musikişinaslar bir eser ortaya koyuyor. Bazılarında meydana gelen olumsuz bir olayın
sonucunda, bazılarında ise verilen bir ödül ya da maaşın sonucunda ortaya çıkıyor. Mûsikîyi etkileyen
bu yönlendirme metotları nelerdir? Bu metotların yaşandığı örnekler hangi dönemlerde ve hangi
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padişahlar tarafından patronaj sonucu ortaya çıkmıştır? Patronajlar sadece kişisel ilişkiler sebebiyle mi
uygulanmış yoksa toplumsal olaylarda patronaj uygulanmasında etkili olmuş mudur? Bu gibi sorular
ve örneklemelerle bildirimize konu olan patronaj konusunu Türk Mûsikîsi sınırları içerisinde incelemeye
çalışacağız.
Patronaj kelimesi Fransızca bir kelimedir. Fransızcada ki yazılışı “patronage” şeklindedir ve
Türkçe karşılığını sözlükler “himaye” olarak vermektedirler. Türk dil kurumu sözlüğünde “Yönetim,
gözetim” anlamlarına gelmektedir.1 Günümüz literatüründeki karşılığı aslında “sponsorluk” olarak
bilinmektedir. Patronaj terimi hukukta, siyasette ve farklı alanlarda kullanılmaktadır. Çeşitli sosyolojik,
siyasi, hukuki veya sanatsal alanlarda ülke yöneticileri, parasal gücün yönetimi elinde bulunan insanlar
bu alanlardaki birey veya bireyleri desteklemişler ve bu desteği verirken de bazı yönlendirmelerde
bulunabilmişlerdir. Bu yönlendirme bazen gönüllü bazen de cezai yaptırım ya da gücü elinde
bulundurandan kaynaklanan çekinceler sebebi ile rıza karinesi dışında meydana gelmiştir. Güç her
alanda olduğu gibi sanatsal alanda bir takım yönlendirmelerde etkili olmuştur. Bu etkileşim bazen
nazariyat kitaplarında, bazen güftelerin yazılması, bazen de besteler ve eserlerin icralarında
olabilmiştir. Hâkim gücün takdirini ve iltifatlarını kazanmak için eserler üretilmiştir. Patronaj ile eser
ortaya koyan sanat erbabı eleştirilere maruz kalabilir fakat farklı bir bakış açısı ile düşünürsek sanat
dallarının korunup, himaye edilmesi nitelikli eserlerin ortaya konulması açısından da gerekli görülebilir.
Sanat erbabının müreffeh bir hayat içerisinde olması eser üretiminde de etkili olabilmektedir.
Günümüzde de bazı sanat eserlerinin ortaya çıkabilmesi için ciddi bütçeler gerekebilmekte ve bunları
sanatçıların karşılaması mümkün olamamaktadır. Bu durumda sponsor desteğini gerekli
kılabilmektedir.
Patronaj olayının tarihçesi aslında pekte yeni sayılmaz. Her dönemde özellikle “Saray” bir takım
yönlendirmelerde bulunmuştur.
Sarayın, devleti yalnız askerî ve mülkî olarak değil, aynı zamanda fikir ve sanat hayatı
açısından da yöneten bir merkez oluşu, Türklerde çok eski bir gelenektir. Ülkenin en ileri gelen fikir ve
sanat adamlarını toplayan, besleyen ve barındıran Gazneli Mahmut’tan Sultan Abdülmecid’e kadar hep
saray olmuştur. Şiir ve hat gibi mûsikî de eğitimlerinin ayrılmaz parçası olan Osmanlı Padişahları da
sanatı Selçuklu, Karahanlı vd. ataları gibi ırk, dil, din ve mezhep farkı gözetmeksizin koruyup
desteklemişlerdir.2 Tabii olarak da sanatçıların görmüş oldukları bu destek hükümdarların, yöneticilerin
etkisi altında kalma, ortaya koydukları sanat eserlerinin etkilenmesi gibi durumları ortaya çıkarmıştır.
Bu etkileme uzun süreli olduğu zaman üslupların doğmasına neden olmuştur.
Mûsikîde Osmanlı üslubunun ortaya çıkmasında birçok etken rol oynamıştır. Fakat sanat ve
edebiyatın hamisi durumundaki Saray’ın ve Devlet büyüklerinin sanatçılarla patronaj ilişkilerinin
yerleşik bir hal almış olması da gerekiyordu.3 Bu yerleşik hal durumu bazen yeni yöneticilerde ya da
yönetim değişiminde aynı ilgi ve desteği göremeyebiliyor ve olumsuzluklara neden olabiliyordu.
Osmanlı tahtına çıkan iki padişah, III. Osman ve III. Mustafa müzikten hoşlanmazlardı ve onu
pek hoş görmezlerdi. Dolayısıyla Topkapı Sarayı’nda ki müzisyenleri saraydan kovup müzik
faaliyetlerini ve öğretimini durdurarak saray meşkhanesini tamamen tatil ettiler. 4
Osmanlı mûsikîsinin gelişme safhaları, İmparatorluğun siyasi ve iktisadi gelişme safhalarıyla
her zaman paralellik göstermemiştir. Osmanlı Devleti’nin henüz kurulup teşkilatlanmakta olduğu
dönemde, önceki Türk devletlerinden devralınan büyük kültür mirası içinde askeri, tasavvufi ve ferdi
icra alanlarında bin yıldır geliştirilmekte olan bir mûsikî sanatı da vardı. Devletin bütün müesseseleriyle
zirvede olduğu XVI. yüzyıldan bize kadar ulaşabilmiş fazla sayıda büyük besteci veya eser
bulunmamasına mukabil, en büyük isim ve eserler daha çok XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda, yani çöküşün
ilerlediği dönemlerde ortaya çıkmışlardır. Devletin siyasi kaderinin bestekarların ruh haline yansıyışı da
1
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ilgi çekici bir husustur. Nefiri Behram Ağa’dan (ö. 1560) Ebubekir Ağa’ya (ö. 1759) kadar süren vakar
ve ihtişam, Hacı Arif Bey’de (ö. 1885) yerini ye’s ve melâle bırakmış, artık iyice yıpranmış olan
imparatorluğun keder, hicran ve ümitsizliği Tanburi Cemil Bey’de (ö. 1916) zirve olmuştur.5
Osmanlı hükümdarları arasında hiç kuşkusuz mûsikîyle en yakından ilgilenmiş padişahlardan
olan III. Selim’in ve II. Mahmud’un zamanlarında bile saraya bağlı ve saraydan düzenli maaş alan
müzisyenlerin sayısı asla on ya da on beşi geçmemiştir.6 Müzik meraklısı bazı devlet büyüklerinin de
bazı müzisyenlerle bir tür patronaj ilişkisine girmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. 7
İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Es’ad Efendi’nin gerek şeyhülislam olmadan önce gerekse
şeyhülislamlığı sırasında mûsikîperver padişah I. Mahmud’un huzuruna çağrılıp bestelediği eserlerin
icra ettirildiğini ifade eder. Uzunçarşılı, Es’ad efendinin bir sene iki ay kadar şeyhülislamlık yaptıktan
sonra padişah tarafından bu makamdan azledilmesine ve önce Sinop’ta sonra da Gelibolu’da ikamete
memur edilmesine bu mûsikî icralarından birisinin neden olduğu yolundaki bir diğer rivayeti de
nakleder fakat bu rivayetin kaynağını ve ayrıntısını açıklamaz. 8
Atrabü’l Âsâr’ın önsözünde Es’ad Efendi dönemin padişahı III. Ahmet’e övgüler düzmekte,
onun koruyuculuğuna sığınmakta ve eserini sanat ve kültürün koruyucusu olarak gördüğü Sadrazam
Damat Nevşehirli İbrahim Paşa’ya sunmaktadır.9 Mûsikî nazariyatı ile ilgili birçok yazma kitaba
başlarken dönemin padişahına veya eserin ithaf edileceği kişiye övgüleri okumak mümkündür.
Osmanlıda Patronaj sadece eser besteleme, güfte yazma da olmamıştır. Hükümdarların
beğenisini kazanmak amacıyla ve bunun sonucunda sarayın ihsanına mazhar olma gayesi “Türk müziği
makam”larının sayısının artışında da etkili olmuştur. Klasik nazariyat kitaplarından bilinen basit
makamların sayısını 12 olarak veren Cinuçen Tanrıkorur, kendi terkibi olan Şeddisabâ, Zâvilaşîran ve
Gülbûse gibi yakın zamanda icad edilmiş makamlar hariç bileşik makamların sayısını 583 olarak
veriyor. Bileşik makamların sayısındaki fazlalığın sebebini ise Osmanlı Sultanlarının yeni makam icad
eden sanatkârları ödüllendirmesi şeklinde bir açıklama getiriyor.10 Makamların padişah teşvikiyle
oluşturulması yanı sıra bazı bestelenen eserlerin padişah için notaya aktarımının yapıldığını gösteren
rivayetlerde vardır. Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi olan Abdülbâki Nasır Dede de kendi icadı olan bir
nota yazısıyla (ve bizzat padişahın teşvikiyle) III. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki ayinini notaya almış
bulunuyordu.11
Müzisyenler bir hanedanın koruyuculuğu altına girmek için sık sık uzun mesafeler kat
ediyorlardı. Müzisyenler öncelikle profesyoneldiler saraydan maaş alıyorlar, geçimleri maiyetinde
bulundukları hanedan tarafından sağlanıyordu. Esas görevleri de hükümdarın koruyuculuğu altında ve
onların istekleri doğrultusunda sarayda müzik yapmaktı.12 Hükümdarların koruyuculuğu bazı
dönemlerde mûsikî açısından çok önemli olmuştur. Mûsikîye haram gözü ile bakan bazı yasakçı
oluşumlar mûsikînin tamamen ortadan kaldırılması için çaba sarf etmişlerdir. Bunlardan en meşhur
bilineni Kadızadelilerdir. Kadızadeliler, mûsikîyi de şarap yasağının şümulüne sokarak mûsikî
aleyhtarlığı yapmışlardır.13 Mûsikînin yasaklanmasına dair dini altyapıyla hareket eden bu oluşumlara
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karşı mûsikîyi padişahlar korumuş, kollamış ve gelişimini sağlamışlardır. Tabi ki bu patronaja sebebiyet
vermiştir. Fakat yeri geldiğinde mûsikînin patronaja da ihtiyacı olmuştur.
Saray'da bulunan ya da Saray tarafından meşk vermekle görevlendirilen mûsikî üstatlarına
Hazineden ödemeler yapıldığını biliyoruz. Harc-ı Hassa defterlerinde (Padişahın ve Sarayın özel
harcamalarının kaydedildiği defterler) yaptığı araştırmalarda İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın, iş günü
hesabıyla yapılan bu ödemelere ilişkin çok sayıda belgeyi gün yüzüne çıkarmıştır''. Saray'da mûsikî
icrasının önem kazandığı daha sonraki bazı dönemlerde ise - özellikle III. Selim ve II. Mahmut'un
saltanat dönemlerinde - sarayda bulunan müzisyenlerin artık sadece hediye, ihsan ya da atiye ile
ödüllendirilmesiyle yetinilmiyordu. Bu müziksever padişahların saraya aklıkları müzisyenleri doğrudan
doğruya maaşa (aylığa) bağlama yoluna da gittikleri anlaşılıyor. Daha önceki dönemlerde de, örneğin
16. asırda Kanuni Sultan Süleyman tahtta iken sarayda aylığa bağlanmış (o zamanki deyimiyle
"müşâhere-hôran") çok sayıda müzisyenin bulunduğu da belgelerle sabittir. Ancak, bunların büyük
çoğunluğu Mehter müziği çalgıcılarıydı, yani askerî görevlilerdi. Ne var ki, ortaya çıkarılan bu tarihî
belgeler mûsikîşinaslar arasında sadece saraya intisap etme, Enderun'a alınma ve müziksever bir
padişahın koruyucu kanatları altına girebilme şansına sahip olanları ilgilendiriyordu. Oysa bunlar
Osmanlı mûsikî dünyasında her zaman bir azınlık teşkil ederdi. Saray'daki mûsikî faaliyetlerinin en
yoğun olduğu dönemlerden biri olan tanburi ve bestekâr Padişah III. Selim döneminde dahi saraydan
düzenli olarak maaş alan müzisyenlerin sayısı yirmiyi geçmiyordu. Diğerleri hakkındaki bilgilerimiz daha
azdır.14
Bir somut örnek verelim: Şeyhülislâm Es'ad efendi Atrabü'I-âsâr fi Tezkire ti Urefai’l-Edvâr adlı
mûsikîşinaslar tezkiresinde yüze yakın 17. ve 18. yüzyıl bestecisinin kısa biyografisini ve eserlerinden
örnekleri verir. Bu bestecilerin yetmiş beş tanesinin de ya esas mesleklerini ya da hiç olmazsa esas faaliyet alanlarını bu hâl tercümelerinde açıkça belirtir. 17. yüzyılla 18. yüzyıl başlarının bu yetmiş beş
müzisyenin sadece on dört tanesi saraya mensuptu. Oran olarak yüzde 19. Bu on dört kişi arasında da
sadece yedi tanesi sarayda müzikle az ya da çok ilgili bir görevde bulunmuştu. Bunların çoğu da
"serhânende", "hânendegân-ı hümayundan" ya da "müezzin" olarak nitelenirler.15
Henry George Farmer'ın, Eckhard Neubauer'in ve daha sonra Walter Fcldman'ın gösterdikleri
gibi, Orta-Doğu devletlerinde Osmanlı öncesi müzisyenlerin esas görevleri hükümdarın koruyuculuğu
altında ve onların istekleri doğrultusunda sarayda müzik icra etmekti. Egemen olan müzisyen tipi
profesyonel sazende/icracı tipiydi. Hanedan tarafından doğrudan doğruya istihdam edilen bu
profesyonel kişiler çoğunlukla bestekârdılar ama bunların dışında Meragalı Abdülkadir ve Safiyüddin
Urmevî gibi müzik teorisyeni, edvar kitapları yazarı olanlar da vardı. Saray merkezli müzik icra eden bu
kişilerin bazıları aynı zamanda besteciydiler fakat bestecilik işlevleri (musannif'lik) icradan tamamen
bağımsızdı.16
Patronaja uğrayan mûsikîşinaslar her zaman sarayın ihsanına mazhar olamamışlardır.
Mûsikîşinasların bazıları sarayın vermiş olduğu emir ya da talimata uymadıkları için ceza almış ve
bunun sonucunda bazıları eserlerinde değişiklik yaparak kendisini affettirme yoluna gitmişlerdir.
Bazıları yazılmış, icra edilmiş olan eserin değiştirilmesi yoluna bile gitmiştir. Şeyhülislâm Es'ad
Efendi'nin "Mûsikî Naibi" diye a n ı l a n Mustafa Efendi hakkında anlattıklarına çok benzeyen bir
rivayetini Ibnülemin aktarıyor. Olay Mustafa Efendi'den aşağı yukarı i k i asır sonra, yani 19. yüzyılın ortalarında cereyan eder. Kendisi de mûsikîşinas, neyzen ve besteci olan Sultan Abdülaziz, Saray'da
mûsikî muallimliğiyle görevli Nigağos Ağa'ya çok beğendiği bir şarkıyı Saray efradına ve müzisyenlerine
meşkettirme emrini verir. Şarkı o sıralarda henüz yetişmekte olan Faik Bey'in (sonraları Hacı Faik Bey
[1830?-1891) yeni bestelediği bir şarkıdır. Bu eseri beğenmeyen Nigoğos Ağa ise: "Böyle bozuk şarkı
çocuklara talim edilmez.” diyerek padişahın emrine karşı çıkar. Bu itaatsizliğinin karşılığında da
cezala ndırılır ve saraydan uzaklaştırılır. Nigoğos Ağa aslında bilinçli bir hoca olarak pedagojik açıdan
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titizlenmekte haklıydı tabii. Bu olayda esas kaygı yeni yetişen öğrencilere geçilecek bir eserin şekil
açısından düzgün olup olmadığı, pedagojik değer taşıyıp taşımadığı ve bu eserin talebenin müzik
zevkini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği kaygısıydı. 17
Sultan Abdülhamid zamanında yaşının ve şöhretinin doruğunda olan Hacı Arif Bey sarayda 3.
kez hocalık vazifesine başlamıştı. Sultan Abdulhamid’i bebekliğinde kucağına alıp sevecek kadar
harem-i hümayunla yakın olmuştu. II. Abdülhamid Han bir gün Hacı Arif Bey’in yeni bestelerini
dinlemek istedi. Hacı Arif Bey biraz rahatsız olduğu için mabeynciye gelemeyeceğini bildirdi. O sırada
Padişah’ın huzurunda bulunan bestekâr Miralay Rıfat Bey “Efendim hasta numarası yapıyor aslında
sağlığı pek yerinde” deyince II. Abdülhamid Han öfkelenerek Hacı Arif Bey’i tekrar çağırttı. Hacı Arif
Bey mabeynciye: “Israr etmeyiniz. Ben onun bebekliğini bilirim. Hatta bir defasında üzerimi bile
ıslatmıştı, diyerek emr-i şahaneyi hafife alır gibi davrandı. II. Abdülhamid Han, bu duruma çok
sinirlendi ve Hacı Arif Bey’e 50 günlük oda hapsi verdi. Hacı Arif Bey birkaç gün sonra özgürlüğünü
kazanmak amacıyla nihavent makamında bestelediği meşhur halı yaktıran bestesini padişaha gönderdi.
O şarkı Mehmet Sadi Bey’in konağında uğruna halı yakılan meşhur şarkıydı. Yalnız şarkının güftesindeki
son mısraı Hacı Arif Bey affedilmesi ümidiyle değiştirdi. Eserin “ Şivekarım sen dururken ben kime
yalvarayım” mısrası “Padişahım sen dururken ben kime yalvarayım” şeklinde padişaha okundu.
Sultan II. Abdülhamid bu latife karşısında yumuşadı ve Hacı Arif Bey’i affetti. 18
Bu olaydan bir buçuk asır önce cereyan etmiş buna benzer bir başka olayı da şuarâ tezkireleri
nakleder. Müziksever padişah I. Mahmut’un (saltanatı 1730-1754) musahibi, yani yakını, sohbet
arkadaşı olan şair, hattat ve mûsikîşinas Ahmed Ref'î Efendi işlediği bir suçtan dolayı bir ara Edirne'ye
sürgüne gönderilir. Edirne'de sürgündeyken İstanbul'un hasretiyle bir şarkı yazıp besteler ve
Edirne'deki mûsikî heveslilerine meşkeder. Güftesinde bu sürgün hayatından şikâyetçi olduğunu
belirttiği bu şarkı sevilir, yayılır, zamanla İstanbul'da da söylenir hâle gelir ve sarayda duyulur. Şarkıyı
pek beğenen Sultan Mahmud da bestecisinin Edirne'deki sürgün hayatına son vererek onu tekrar
Saraya a ldırır ve yeniden kendine musahip yapar".19
Patronaj sadece bestelerde, icralarda etkili olmamıştır. Nazariyat eserleri, klasik mûsikî
kaynakları da patronajdan etkilenmiştir. Bazı klasik eser yazan mûsikîşinaslar, nazariyatçılar padişahın
ihsanına mazhar olmak için padişaha ya da devrin önde gelen yöneticilerine ithaf edilen eserler
olmuştur. Bu ithaf edilmenin sonucunda da tabii olarak padişahın yada ithaf edilen yöneticinin sanatçıya
bazı ihsanları olmuştur. II. Bayezid, 1486’da Edirne’de yaptırdığı Külliyesi’nin Şifahanesinde (bir tür
üniversite hastanesi) sinir ve akıl hastalıklarının, hastalık tür ve derecelerine göre sünbül, şebboy,
karanfil, yasemin ve fesleğen kokularıyla üveyik, keklik ve özel olarak bestelenen mûsikî parçalarıyla da
tedavi edildiği bir medeniyetin hükümdarıdır. Ladikli Mehmet Abdülhamid Çelebi’nin Zeyn’ül Elhan fi
İlmi’t Te’lif ve’l Evzan ve er-Risaletü’l Fethiyye adlı eserleri, bu padişaha ithaf edilmiş olup Beyan’ül
Edvar ve’l Makamat ve fi İlmi’l Esrar ve’r Rıyazat adlı anonim eserde aynı çağın önemli bir mûsikî
kitabıdır. II. Bayezid ayrıca Meragi’nin çırağı Gulam Şadi’den yetişen, Horasan hükümdarı Hüseyin
Baykara’nın fasıl şefi olan üstad Zeynelabidin’in İran’dan gelip sarayına girdiği büyük bir sanat
koruyucusudur. İstanbul’un en büyük kültür ocaklarından olan ve İstanbul’un ilk Mevlevi dergâhı
Kulekapısı (Galata) Mevlevihanesi de onun zamanında kurulmuştur. 20
Patronaj, sadece Osmanlı dönemi ile sınırlı bir şey değildir. Her dönemde ve her sanatçının
yaşayabileceği bir olaydır. Cumhuriyet döneminde de önceki dönemlerde yaşanan sanatçılar üzerindeki
patronaj örneklerine rastlanmaktadır.
Bu örneklerden birisi şu şekilde nakledilmektedir. Meclis tarafından, Mehmet Akif Ersoy’un
yazmış olduğu şiiri milli marşın güftesi olarak kabul ettikten sonra beste için bir yarışma açılmıştı, buna
22 kişi iştirak etmiştir. Eserlerden birini seçmek üzere meclis dışında kurulan bir komisyon bunlardan
dördünü ayırarak Maarif Vekâleti'ne vermiştir. Seçilen 4 eserden birincisi Ali Rifat Bey'in, dördüncüsü
17
18
19
20
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de [Osman] Zeki Bey'in eseriydi ve Ali Rifat Bey'in bestesi Maarif Vekâleti tarafından kabul edilmişti. Bu
beste 8 ay süreyle milli marşımız olarak seslendirilmiştir. Söylenebilir ki, bu beste tam bir başarı
göstermese bile hiç olmazsa prozodi bakımından şimdikine göre çok daha iyiydi. Sekiz ay sonra Ali Rifat
Bey'in kardeşi olan Semih Rifat Bey, Maarif Vekâleti'nden ayrılmış, onun yerine Necati Bey gelmişti. Bu
sırada Zeki Bey İstanbul'dan Ankara'ya gelerek yerleşmişti. Rivayete göre Zeki Bey kendi bestesinin

milli marş olması için Lâtife Hanım 'in aracılığını rica etmiş ve o da Necati Bey nezdinde iltimas ederek
bu suretle Ali Rıfat Bey'in marşı menolunmuş ve dördüncü sırada olan Zeki Bey 'in bestesi onun yerine
geçmiştir.21
İstanbul'da gerçekleşen ve Yaşar Okur'un anılarından alınan birinci olay şöyledir: "Atatürk'ün
İstanbul'a gelişlerinde her zaman olduğu gibi akşam sekizde, en yakın arkadaşları ve bazı seçkin aileler
sofralarında bulunurlardı. O gecelerin birinde sofradaki davetliler kalabalıktı. Vali Muhittin Ustündağ'ın
Avrupa'dan Atatürk için getirtmiş olduğu büyük, çift hoparlörlü, kütüphane şeklinde bir radyo salonun
bir köşesinde görünmekteydi.
Bir aralık, Atatürk Nesîb Efendi'yi çağırdı: "Aç şu radyoyu bakalım," dedi. O günlerde de İstanbul
Radyosu, Yeni Postane üstünde faaliyette idi. Nesîb Efendi radyoyu açtı. Sarayın o büyük salonu ve
avizeler yankı yapıyordu. Tesadüfen programda Atatürk'ün pek sevdiği Nihavent Faslı çalıyordu. Atatürk:
"Yaşar Bey, nihavent faslını beğendin mi? Güzel çalıyorlar mı?" diye sordu.
"Evet Atam, pek güzel," deyince Atatürk, Cevat Abbas" ı çağırdı:
"Radyo evine telefon et, nihavent faslı devam etsin," diye söyledi ve fasıl bir saat devam etti.
Nihavent faslının ardından iki bayan solo olarak şarkılar okumakta idiler. Bir şarkının meyanında
bir karışıklık oldu. Şarkıya başka sesler ve öksürükler karıştı.
Atatürk bu hali görünce, sinirlenerek elini masaya vurdu: "Mikrofon başında bu ne rezalet
efendim?" diyerek radyoyu kapattı. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Bey yanında oturmaktaydı. Bir şeyler
konuştular, anlayamadım. Atatürk:
''Yaşar Bey, bir gazel okuyunuz," diye söyledi. Gazeli tekrar tekrar okuttu. Fena halde
hiddetlenmiş... Bu arada eski başyaveri Salih (Bozok) sofradan kalktı, radyo evine telefon etti. Ne
konuştuysa konuştu; yarım saat sonra radyo evinden Kemanî Reşat Bey'i gönderdiler.
Kemanî Reşat Bey, elinde kemanıyla salondan içeri girdi. Atatürk'ün elini öperek sofrada yanıma
oturdu. Atatürk'ün hiddeti hâlâ geçmemişti. Reşat Bey'e sordu: "Nedir bu rezalet, ayıp değil mi? Bütün
dünya dinliyor." Reşat Bey susuyor ve "Ne olacak, ne yapayım?" der gibi önüne bakıyordu.
Atatürk Reşat Bey'e: "Bir taksim yapınız," dedi. Reşat Bey de bir rast taksim yaptı. Taksim biter
bitmez Atatürk şu, şarkıya başladı: "Hâbgâh-ı Yâre Girdim Arz İçin Ahvalimi".
Reşat Bey bu şarkıyı Atatürk'ün istediği gibi çalamadı, "Bizim bildiğimiz şarkı böyle değil," dedi.
Esasen bu şarkı rast perdesinden bestelenmiştir. Atatürk, mahur perdesinden okur idi. Selahattin
Pınar, Kemani Nubar Beyler bulunduğu zaman, Atatürk'ün okuduğu gibi çalarlardı. Reşat Bey bu
tarafını bilmediğinden kararsız kaldı ve kemanını önüne koydu. Bunu gören Atatürk'ün canı sıkıldı.
Cevat Abbas Bey'i çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi. Cevat Abbas Bey dışarıdaki salona çıktı, baş sofracı
İbrahim Efendi aracılığıyla Reşat Bey dışarı çağırıldı ve radyo evine gönderildi.
Bunun üzerine Salih Bozok tarafından Atatürk'ün sinirini yatıştırmak için radyo evine ikinci bir
telefon edildi. Bu sefer Kemençeci Kemal Niyazi (Seyhun) Bey'i gönderdiler. Kemal Niyazi Bey geldi ve
Atatürk'ün elini öptüğü zaman: "Hoş geldin Kemal Bey. Sizin arkadaşlarınızdan Reşat Bey bizim şarkıyı
çalamadı. Bakalım siz çalabilecek misiniz?" dedi ve Atatürk şarkıyı okumaya başladı. Kemal Niyazi Bey
Atatürk'ü hafiften takip etti. Bunun üzerine Atatürk memnun oldu: "Selahattin Pınar ve Kemanı Nubar
Beylere telefon ediniz, şimdi gelsinler" diye emretti. Bana da: "Yaşar Bey bir gazel okuyunuz, bütün
makamları güfte üzerinde taksim ediniz" dedi ve Kemal Niyazi Bey'e de eşlik etmesini söyledi. Kemal
Niyazi Bey, segah makamından gayet güzel bir taksimle Atatürk'ün sinirini yatıştırdı. Biraz sonra da
Selahattin Pınar, Kemal Niyazi ve Kemanı Nubar Beylerin katılımıyla bir hüzzam faslı yapıldı.
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Sabah güneşi doğuncaya kadar neşe ile fasıl devam etti. Atatürk ile radyoda geçen hadiseden
bahisle, o geceden itibaren İnce Saz Heyeti radyoda lağvedildi. Yalnız halk türküleri çalınmasına izin
verildi.
Sonuç
Mûsikînin niteliğinin, kalitesinin artmasında patronajın büyük katkısı olmuştur. Türk İslam
ma’şeri dehası bir II. Murat yaratmış olmasaydı, Hızır b. Abdullah adını herhalde bilemeyecektik. Bunun
gibi bir II. Beyazıd olmasaydı en büyük Türk hattatı Şeyh Hamdullah, bir IV. Mehmet olmasaydı Itrî,
Hatibzade, Ali Ufki; bir III. Selim olmasaydı, Dede Efendi ve birçok meslektaşı, eserlerini kimin sağladığı
imkânlarla ve hangi sanat çevresinde verebilecekti?22 Patronaj’ın sanata katkı sağladığı yerlerde
olmuştur, sanatçıların patron konumundaki insanların zorlamaları, emirleri ile sanat yapmak zorunda
kaldıkları durumlarda olmuştur. Yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız gerekçeleri çeşitlendirmek ve
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Fakat çalışmalarını yürüttüğümüz “Musiki ve Patronaj” isimli kitap
çalışmamızda bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve her döneme ait patronaj örnekleri vererek
konunun daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışacağız.
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AMASYALI MUSĠKĠġĠNASLARIN ESERLERĠNDE MAKAM FENOMENĠ VE DEĞER ALGISI
Alpay AKSİN
Özet
Amasya, Osmanlı Devleti zamanında padişah olmuş şehzadelerin yetiştirildiği merkez olmuştur ve
misyonu gereği hâlen Şehzadeler Şehri olarak anılmaktadır. Musikiye düşkünlüğü küçük şehzadelik
yıllarında Amasya'da başlayan II. Murat; musiki nazariyatının geldiği seviye açısından önemli tarih
dilimi olan Fatih gibi Amasya'da yöneticilik yapan ve bazısı daha sonra padişah olan şehzadeler
musikiyle yakından ilgiliydiler. Amasya'nın manevi dokusunun Selçuklu ve Osmanlı kültürel dokusuyla
etkileşimiyle musikideki ivmeler, Amasya'nın yerli halkını etkileyerek, onların bu tarihi ve kültürel
mirastan nesilden nesile aktarım yoluyla beslenerek sosyo-kültürel açıdan nitelikli bir duruma
erişmelerini sağlamıştır. 15. yüzyılda yapılan Büyük Ağa Medresesi, 20. yüzyılın başlarında kurulan
Amasya Musiki Cemiyeti gibi meclislerde musiki nazariyatı çalışmalarına önem verilmiş ve önemli
musikişinasların yetişmesi sağlanmıştır. Halihazırda, başta Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda görev
yapmakta olan, pek çok Amasyalı musikişinas Türk Musikisine hizmet etmektedir.
Bu çalışmada, kültürün bir ögesi olan sanat çerçevesindeki musikiye önemli katkıları olan Amasyalı
musikişinasların eserlerindeki makam fenomeni ve değer algısı tetkik ve tahlil edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda, eserlerde en çok kullanılan makam nihâvend, musikişinasların en çok işlediği
değerler sırasıyla sevgi ve vatanseverlik, sevgi ile estetik değerleri işlenirken en çok kullanılan makam
nihâvend, vatanseverlik değeri işlenirken en çok kullanılan makamlar nihâvend ve mâhur olarak tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Amasyalı Musikişinaslar, Makam Fenomeni, Değer Algısı, Amasya, Musiki.
The Elegising Phenomenon and Sense of Value in Musical Pieces of Famous
Amasian Composers
Abstract
Amasya became the training center of shahzadahs who became the Sultan in Ottoman Empire period
and the city is still called ''city of Shahzadahs'' related to its mission in the past. Murat II whose
interest to the music started from his early ages when he was a shahzadah in Amasya contributed to
Turkish music like the ones such as Fatih Sultan Mehmet who ruled the city for a while and came to
the throne of the Ottoman Empire. The acceleration in Turkish Music reached a qualified level by the
help of the interaction between the spiritual structure of Amasya and Seljukian and Ottoman culture
affecting the local people and this music culture was transfered from generation to generation related
to the socio-cultural point of view. The “Büyük Ağa Madrasah” built in 15th century help to train
musicians like the institutions called “Amasya Music Ensemble” established at the beginning of 20th
century. Today, many musicians have been serving to the Turkish music including the ones working
for the Turkish Radio and Television Institution (TRT).
In this study, makam phenomenon and sense of value of the musicians trained in Amasya were
investigated and analyzed. At the end of the research, it was seen that the most used values in the
songs were love and devotion to the country and the most often used makams were “nihâvend and
mâhur” by the musicians from Amasya.
Keywords: Composers from Amasya, Elegising Phenomenon, Sense of Value, Amasya Province,
Turkish Music.
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GiriĢ
Amasya, Anadolu Coğrafyası içerisinde yedi bin beş yüz yıllık bilinen tarihi ve kültürel dokusu
ile derin geçmişe sahip ve pek çok devlet ile medeniyete mekân olmuş bir kenttir. Amasya’da Hititler,
Frigler, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Pontuslar, Romalılar, Bizanslılar yaşamış olup, son olarak
da Türkler hüküm sürmektedir. Amasya, Osmanlı Devleti zamanında padişah olmuş şehzadelerin
yetiştirildiği merkez olmuştur ve misyonu gereği de hâlen Şehzadeler Şehri olarak anılmaktadır.
Bu şehzadelerden musikiye düşkünlüğü küçük şehzadelik yıllarında Amasya'da başlayan II.
Murat; musiki nazariyatımızın geldiği seviye açısından önemli tarih dilimi olan Fatih gibi Amasya'da
yöneticilik yapan ve bir kısmı daha sonra padişah olan şehzadeler musiki ile yakından ilgiliydiler. Türk
Musikisi kaynakları açısından ve Türk Musikisi sahasında eser veren musiki müellifleri bakımından,
başta Fatih dönemi olmak üzere oldukça parlak bir zaman dilimi oluşmuştur.
Amasya'nın manevi dokusunun Selçuklu ve sonrasında Osmanlı kültürel dokusu ile sentezi
çerçevesinde musikide görülen ivmeler, Amasya'nın yerli halkını etkileyerek, onların bu tarihi ve
kültürel mirastan yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarım yoluyla beslenerek sosyo-kültürel açıdan iyi
bir duruma erişmelerini sağlamıştır. Bu kültürel mirastan birisi de muhakkak musiki olmuştur.
Nitekim, 15. yüzyılda yapılan Büyük Ağa Medresesi, 1908 yılında kurulan, 1913 yılında Giriftzen
Asım Bey ve Hulûsi Efendi’nin istişareleri ile kurumsallaşan1 Amasya Musiki Cemiyeti gibi temel
meclislerde musiki nazariyatı çalışmalarına önem verilmiş ve önemli musikişinasların yetişmesi
sağlanmıştır. Bu musikişinasların pek çoğu hâlihazırda, başta Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda
görev yapmakta ve Türk Musikisine hizmet etmektedir.
Amasya'da oluşan zengin kültürel doku neticesinde, ailelerden başlayan toplumsallaşma
sürecinde kültürel açıdan olgun bireylerin yetiştirilmesi mümkün olmuştur. Toplumun sahip olduğu
kültür ve değerler bireylere toplumsallaşma süreci içinde aktarılır. Bu anlamda bireyler, ailelerinden
beslenerek kişiliklerini oluşturmakta, üyesi olduğu sosyal yapının benimsediği ve yaşamda uygulamaya
koyduğu birtakım değerleri öğrenmekte ve bizzat kendilerinde bir yaşam algısı ve vizyon çerçeve
oluşmasını sağlamaktadır.
Bunun doğal bir sonucu olarak tüm musikişinasların ortaya koyduğu eserler de aileden
aktarılan, toplumsal yaşam içinde daha da zenginleşen kültürel seviye ve koruyucu-geliştirici bir değer
algısından beslenmiş olacaktır. Bir başka deyişle, ortaya çıkarılan eserlerde bestekâr ve güftekârların
zengin, derin ve olgun kültür ve değer birikimlerinin izleri görülecektir. Nasıl ki bu izler aileden gelen
etkiyle oldu ise, musikişinasların eserlerindeki değer motifleri de o eserlerle temas halinde olan
bireylere aktarılabilir.
Değer algısı yönünden belli bir olgunluğa ve vizyona sahip olabilmek salt aile ile
sınırlandırılamayabilir. Önemli icracıların yer aldığı ciddi musiki meclislerinde bulunarak meşklere
katılmak, buralarda sadece müzikalite açısından kişinin kendini yetiştirmesi anlamına gelmeyip, aynı
zamanda birtakım değerlere olan bakışının da olgunlaşması ve bu değerlere yönelik algılarının yerli
yerine oturması anlamına gelebilir. Doğal bir sonuç olarak, musikişinasların ulaştığı değer algısı ile
musiki nazariyatı bilgilerinin sentezi sonucu pek çok değerler kitlesi barındıran eserler ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada, kültürün bir ögesi olan sanat çerçevesindeki musikiye önemli katkıları olan
Amasyalı musikişinasların eserlerindeki makam fenomeni ve değer algısı tetkik ve tahlil edilmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla Amasyalı musikişinasların eserleri beste ve güfte olmak üzere belgesel tarama
yöntemiyle elde edilmiş ve birtakım makam ve değer değişkenlerine dayalı olarak irdelenmiştir.
Yöntem
AraĢtırmanın Modeli
Bu araştırmada Amasyalı Musikişinasların eserlerinin makam ve değer açısından genel
değerlendirmesini yapmak için belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi olarak da
adlandırılan bu yöntem, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
1
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analizini kapsamakta, bir araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen
dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş
dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır.2 Buradaki amaç, elde edilen
bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır.
AraĢtırmanın Katılımcıları
Araştırmaya konu olan Amasyalı musikişinaslar, olasılığa dayanmayan ve seçkisiz olmayan bir
örnekleme türü olan amaçsal örnekleme ile tespit edilmiştir. Amaçsal örnekleme, çalışmanın amacına
uygun olarak, bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine analiz yapılmasına olanak
tanıyan bir örnekleme yöntemidir3. Bu amaçla, sadece beste yapan, sadece güfte yapan, hem beste
hem de güfteyi birlikte yapan Amasyalı on iki musikişinas araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu on iki kişi;
İrfan Özbakır, Sadun Aksüt, Kutlu Payaslı, H. Özgen Gürbüz, Turhan Taşan, Hüsamettin Olgun,
Mahmut Oğul, Naci Tunçel, H. Harun Yörgüç, Mehmet Kemeroğlu, Ahmet Hakkı Turabi ve Fatih
Koca’dır. Dolayısıyla çalışma, araştırmaya dâhil edilen bu on iki musikişinas, onların verdikleri eserleri,
makam ve değer değişkenleriyle yürütülmüş ve sınırlandırılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırmada, Amasyalı musikişinasların yaptığı beste, güfte, beste & güfte şeklindeki eserler
veri kaynağı olarak, sistemli bir şekilde incelenmiştir. Bu eserlere ulaşmak için, Türk Sanat Musikisi
Sözlü Eserler Repertuvarı4, kişisel web siteleri (var olanlar), aralarında tutarlılık gösteren diğer web
siteleri ve diğer basılı kaynaklar kullanılmış, bu kaynaklardan ulaşılamayan eserler için de ilgili
sanatçılar ile doğrudan irtibat sağlanarak doğru bilgiler elde edilmiştir.
Araştırmadaki doküman incelemesinde, dokümanlara ulaşıldıktan sonra orijinalliğin kontrol
edilmesi sağlanmış, dokümanların anlaşılmasına çalışılmış, ortaya çıkan veriler analiz edilmiş ve veriler
kullanılarak bulgular ortaya konmuştur. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır.
Bu doğrultuda, veri analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmadaki değişkenler, nicel ve
süreksiz özelliktedir.
Verilerin analizinde makam ve değer değişkenleri kullanılmıştır. Kullanılan makamlar eserlerin
incelenmesi neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Değerler için ise araştırmacı tarafından bir değerler teması
oluşturulup bu tema (küme) için beş alan uzmanından görüş alınarak kategoriler oluşturulmuştur.
Toplamda on sekiz değer tespit edilmiştir: Adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış,
bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi,
sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik, yardımseverlik.
Bulgular
Araştırmada kullanılan eserler, Amasyalı bir musikişinasın bestesi, güftesi, hem beste hem de
güftesi olmak üzere üç farklı yapıda olup dört farklı durum ortaya çıkmaktadır:
 Bir sanatçı, Amasyalı olmayan bir güftekâra ait bir güfteyi bestelemiş olabilir,
 Amasyalı olmayan bir bestekâr tarafından bestelenmiş eserin güftesi Amasyalı sanatçı
tarafından yazılmış olabilir,
 Bir Amasyalı bir sanatçı bir eserin hem bestesini hem de güftesini yapmış olabilir,
 Amasyalı iki farklı sanatçıdan birisi eserin bestesini, diğeri de güftesini yapmış olabilir.
Bu dört durum çerçevesinde, eserlerin değerlendirmeye alınma sayılarına dair bilgiler tablo 1’de
verilmiştir.

2
3
4

Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 140.
Şener Büyüköztürk ve diğerleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara, 2009, s. 89.
Tarık Kip, Türk Sanat Musikisi Sözlü Eserler Repertuvarı, TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü, Ankara, 1989.
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Tablo 1. Eserlerin değerlendirmeye alınma sayıları ve yüzdeleri
Eserler

f

%

Beste

536

80

Güfte

57

9

Beste & Güfte

73

11

Toplam
666
100
Tablo 1'e göre araştırmada kullanılan eserlerin toplamı 666 tanedir yargısına varılamaz; çünkü
“Amasyalı iki farklı sanatçıdan birisi eserin bestesini, diğeri de güftesini yapmış olabilir.” durumu söz
konusudur. Böyle bir durumda bir eserin değerlendirmeye alınma sayısı iki olarak alınmıştır.

Grafik 1. Eserlerin değerlendirmeye alınma yüzdeleri
Grafik 1’de de görüldüğü üzere çalışmada değerlendirmeye alınan eserlerin çoğunluğu (% 80)
beste yapısındadır. Buradan hareketle, Amasyalı musikişinasların ağırlıklı olarak beste yapma
eğiliminde oldukları söylenebilir.
Amasyalı musikişinasların “sadece beste” ve “beste+güfte” şeklinde verdikleri eserlerin makam
değişkenine göre dağılımı tespit edilerek grafik 2’de sunulmuştur.

Grafik 2. Beste ve beste+güfte yapısındaki eserlerin makamlara göre dağılımı
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Grafik 2’de verilen bulgular ortaya çıkarılırken bir güftenin iki farklı sanatçı tarafından farklı
makamlarla bestelenmiş olabileceği dikkate alınmış ve bu durumda her bir beste müstakil olarak
değerlendirmeye alınmıştır. Grafik 2’ye göre Amasyalı musikişinasların yaptıkları beste ve beste+güfte
şeklindeki eserlerinde çoğunlukla nihâvend (% 20), hicaz (% 13), kürdi (% 10), muhayyer kürdi (%
10), rast (% 9) ve hüzzam (% 7) makamlarını kullandıkları görülmektedir.
Amasyalı musikişinasların her birinin verdiği toplam eser içerisinde, nihâvend, hicaz, kürdi,
muhayyer kürdi, rast ve hüzzam makamlarını en fazla yüzdeyle kullanan sanatçılar tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Makamları kendi eserleri içerisinde en fazla kullanan Amasyalı musikişinaslar
Makamlar
Amasyalı MusikiĢinaslar
Nihâvend
Mahmut Oğul, Turhan Taşan
Hicaz
Mahmut Oğul, Turhan Taşan, İrfan Özbakır
Kürdi
Mahmut Oğul, Turhan Taşan
Muhayyer kürdi Mahmut Oğul, Turhan Taşan
Rast
Turhan Taşan, İrfan Özbakır
Hüzzam
Turhan Taşan, İrfan Özbakır, Naci Tunçel
Tablo 2’de verilen bulgular ortaya çıkarılırken sanatçıların verdikleri eserlerin sayılarındaki
heterojen yapı dikkate alınmıştır. Tablo 2’ye göre Mahmut Oğul, Turhan Taşan, İrfan Özbakır ve Naci
Tunçel’in diğer Amasyalı musikişinaslara göre daha fazla eser vermesinden ziyade, çok sayıda
verdikleri eserlerinde ağırlıklı olarak nihâvend, hicaz, kürdi, muhayyer kürdi, rast ve hüzzam
makamlarını tercih ettikleri söylenebilir. Az miktarda eser veren Amasyalı musikişinasların bu
makamları tercih etmemesi de bu durumu ortaya çıkartan bir başka etkendir.
Amasyalı musikişinasların eserlerini “sadece beste”, “sadece güfte” ve “beste+güfte” şeklinde verme
eğilimlerine ilişkin bulgular tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Amasyalı musikişinasların beste, güfte ve beste+güfte verme eğilimleri
MusikiĢinaslar

Beste (%)

Güfte (%)

Beste & Güfte (%)

Sadun Aksüt

0

50

50

H. Özgen Gürbüz

85

0

15

Hüsamettin Olgun

2

98

0

İsmail Hakkı Turabi

100

0

0

Fatih Koca

100

0

0

H.Harun Yörgüç

0

100

0

Mehmet Kemeroğlu

0

0

100

Naci Tunçel

95

0

5

İrfan Özbakır

95

2

3

Turhan Taşan

95

1

5

Mahmut Oğul

76

0

24

Kutlu Payaslı

79

0

21

Tablo 3’te verilen yüzdeler ortaya çıkarılırken bir sanatçının tüm eserlerine ulaşılamamış olma
durumu kabul edilmiştir. Dolayısıyla bir sanatçı için “yalnızca beste yapmıştır” şeklinde bir yargıda
bulunulamayabilir. Bu veriler her bir sanatçının çalışmaya dâhil edilen eserleriyle sınırlandırılmıştır.
Sanatçıların çalışmaya alınan eserlerinin sayıları ön plana alınarak, tablo 3’e göre Hüsamettin Olgun’un
ağırlıklı olarak güfte yapma eğiliminde, Naci Tunçel, İrfan Özbakır, Turhan Taşan ve Mahmut Oğul’un
beste yapma eğiliminde oldukları söylenebilir.
Amasyalı Musikişinasların “sadece güfte” ve “beste+güfte” şeklindeki eserlerinde değerlerin
görülme yüzdelerine ilişkin bulgular grafik 3’te verilmiştir.
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Grafik 3. Güfte ve beste+güfte yapısındaki eserlerin değerlere göre dağılımı
Grafik 3’e göre güftelerde; sevgi % 47, estetik % 17, vatanseverlik % 7, dürüstlük % 6
oranında yer almaktadır. Buna göre, Amasyalı musikişinasların eserlerinin hemen hemen yarısında
sevgi değerinin ele alındığı söylenebilir. Amasyalı musikişinasların, sevgi değeri altında kullandıkları
tematik ögeler aşk, sevda ve hasret şeklinde görülmüştür.
Amasya, muntazam ve derin bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bir şehirdir. Bu zenginlik
içinde, efsanevi Ferhat ile Şirin'in aşkına tanıklık etmiştir.

Resim 1. Ferhat ile Şirin5
Böyle bir tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehirde yıllardır manevî açıdan beslenen ve
kendisini sosyo-kültürel açıdan yetiştiren musikişinasların, eserlerinde en fazla sevgi değerini işlemesi
ve bu değer içinde de en fazla aşk temasına yer vermesi Amasya şehri için beklendik bir durum
olabilir.
“Sadece güfte” ve “beste+güfte” şeklindeki eserlere göre Amasyalı Musikişinasların değerleri
kullanma eğilimlerine ilişkin bulgular grafik 4’te verilmiştir.

5

Vahşî-i
Bâfki,
Ferhat
ile
Şirin,
Nestâlik,
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ferhat_ile_Sirin.

1588.

İran

Ulusal

Müzesi,

Tahran.

Erişim

adresi:
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Grafik 4. Güfte ve beste+güfte şeklindeki eserlere göre Amasyalı musikişinasların değerleri
kullanma eğilimleri
Grafik 4’e göre Amasyalı musikişinasların % 35’i sevgi, % 31’i vatanseverlik ve % 13’ü estetik
değerlerini tüm eserleri içerisinde kullanma eğilimindedir. Buna göre, Amasyalı musikişinasların üçte
birinin sevgi ve vatanseverlik değerini ön plana aldığı söylenebilir.
Tarihi açıdan çok eski zamanlara dayanan bir mirası olan Amasya, Cumhuriyet tarihimiz
açısından da çok önemli rol oynamıştır. Milli Mücadelenin ilk resmi belgesi kabul edilen, ulusal
egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi
Amasya Genelgesi’dir.

Resim 2. Milli Mücadelede Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi ve Atatürk
Yakın tarihimizde millî mücadele dönemi, daha öncesinde Osmanlı Devleti’nde önemli bir
durumda olan Amasya şehrinin evlatlarının da vatan sevgisi ile dolu olması beklendik bir durum
olabilir. Bu nedenle de Amasyalı musikişinasların üçte birinin vatanseverlik değerini sevgi değerinden
sonra en fazla olarak eserlerinde işledikleri görülmüş olabilir.
Amasyalı musikişinasların her birinin verdiği toplam eser içerisinde, sevgi, vatanseverlik ve
estetik değerlerini en fazla yüzdeyle kullanan sanatçılar tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Değerleri kendi eserleri içerisinde en fazla kullanan Amasyalı musikişinaslar
Değerler
Amasyalı MusikiĢinaslar
Mahmut Oğul, Turhan Taşan, Hüsamettin Olgun
Sevgi
İrfan Özbakır, Sâdun Aksüt, Kutlu Payaslı
Turhan Taşan, Naci Tunçel,
Vatanseverlik
İrfan Özbakır, Mehmet Kemeroğlu
Estetik
Özgen Gürbüz, Hüsamettin Olgun, Harun Yörgüç
Tablo 4’de verilen bulgular ortaya çıkarılırken sanatçıların verdikleri eserlerin sayılarındaki
heterojen yapı dikkate alınmıştır. Tablo 4’e göre sevgi değerini ağırlıklı olarak Mahmut Oğul, Turhan
Taşan ve Hüsamettin Olgun, vatanseverlik değerini Turhan Taşan, Naci Tunçel ve İrfan Özbakır,
estetik değerini ise Özgen Gürbüz ve Hüsamettin Olgun’un eserlerinde ağırlıklı olarak tercih ettikleri
söylenebilir. Amasyalı Musikişinasların “sadece güfte” ve “beste+güfte” şeklindeki eserlerinde en fazla
kullandıkları değerlerin hangi makam altında kullanıldığına ilişkin bulgular tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Eserlerdeki değerlerin yer aldığı makamlar
Değerler

Makam

%

Sevgi

Nihâvend
Kürdî
Hicaz
Muhayyerkürdî

28
20
17
11

Vatanseverlik

Nihâvend
Mâhur
Kürdî
Hicaz
Rast
Uşşak
Nikriz

22
22
11
11
11
11
11

Estetik

Nihâvend
Kürdî
Hicaz
Muhayyerkürdî

40
10
10
10

Tablo 5’e göre sevgi, vatanseverlik ve estetik değerlerinin en fazla kullanıldığı makam
nihâvend makamı olup vatanseverlik değeri için mâhur makamı (% 22) da nihâvend makamı (% 22)
kadar kullanılmıştır.
TartıĢma ve Sonuç
Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde, Amasyalı musikişinasların eserlerinde en fazla
kullanmayı tercih ettikleri makamın nihâvend makamı olduğu, eserlerinde en fazla işledikleri değerin
sevgi, bunun devamında vatanseverlik ve estetik olduğu, bu değerleri işledikleri eserlerde tercih
ettikleri makamların sevgi ve estetik için nihâvend, vatanseverlik için ise nihâvend ve mâhur makamları
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Safiyyüddin el-Urmevî6 çeşitli makamlardaki bestelerin okunması esnasında, insanlar üzerinde
bıraktığı psikolojik tesirleri incelemiş ve bu makamlardan nihâvend ve mâhur gibi makamların insan
ruhuna, güç, cesaret ve tam bir ferahlık verdiğini ortaya koymuştur. 7
Nihâvend, Klasik Türk Musikisi makamları arasında en fazla kullanılanlardandır. Ses dizisi ve
dizi özellikleri açısından uygun olması nedeniyle bu makamın batı enstrümanları ile de icrası ve çok
6
7

Safiyyüddîn Abdülmü’min b. Yûsuf b. Fâhir el-Urmevî, Mûsiki nazariyatçısı, bestekâr ve icracı. (d. 1216-ö. 1294)
Ruhi Kalender, “Türk Musikisi’nde Kullanılan Makamların Tesirleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1),
1987, s. 363.
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sesli denemelerde kullanılması mümkündür. Klasik Batı Müziğinin sol minör dizisiyle aynı diziye sahiptir.
Bu yüzden kulak aşinalığı olan ve sık sık duyulan -biraz da batılı seslere benzetildiği için- ve Osmanlı
Döneminde de gözde olan bir makamdır. Bu yüzden, Amasyalı musikişinaslar eserlerinde en fazla
nihâvend makamını kullanmış olabilirler. Zira bir sanatçı ortaya koyduğu eserlerin mümkün olduğunca
fazla ve nitelikli bir kitleye hitap etmesini isteyecektir.
III. Sultan Selim Han döneminden sonra nihâvend makamının beğenilmesi ve eserler
verilmeye başlanmasında, daha çok şarkı türünde romantik çağın değerli bestecilerinin rolleri ve
katkıları olmuştur. İnsanın duygularını ve düş gücünü esas alan Romantik Dönem ile güzelliği ve
güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan (TDK, 2005) estetik
arasında bir bağlantı olabilir.
Bir benzetme olarak nihâvend, insanda hemen tabiat çağrışımı yapan resim gibi bir makamdır.
Nihâvend makamının çekici bir havası vardır, o âleme dalınca çıkması zordur. İnsanı sürekli kendine
meftun eder. Bu yüzden de aşkın terennümüne çok uygundur. Neredeyse su gibi akar. Bu yüzden
Amasyalı musikişinasların eserlerinde sevgi değerini ve onun altında en fazla işledikleri tema olan aşkı
dile getirmek için nihâvend makamını kullandıkları söylenebilir.
Nihâvend çok parlak bir âlem, coşkulu duyguları terennüm eden bir makamdır. Mâhur ise
Farsça'da dağ yamacı, uçurum gibi anlamlara gelmektedir. Mâhur da insanı o zirveye doğru taşıyan,
hakimâne bir ihtişama çıkartır. Mâhur, canlılık-dinçlik veren, kahramanlık duygularını geliştirici, heybetli
bir makamdır. Mâhur âleminde âşık mâşuka seslenir; ama onun cevap verip vermemesini beklemez;
çünkü mâhur seslenme makamıdır, dinleme makamı değildir. Zaten saltanat da bu seslenmeden
ortaya çıkar. Bu yüzen mâhur çok şevk veren bir makamdır. 8,9 Buna dayalı olarak, Amasyalı
musikişinasların eserlerinde vatanseverlik değerini ele alırken nihâvend ve mâhur makamlarını
kullanmış oldukları söylenebilir.
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ŞEYHÜLİSLAM ESAD EFENDİ’NİN BESTELERİNİN İÇERİK VE MÜZİKAL ANALİZİ
ġükrü MADEN
Can DOĞAN
Özet
Osmanlılar‟da XVII. ve XVIII. yüzyıllar musikide ve özellikle de bestekârlık alanında bir değiĢim ve
geliĢimin kaydedildiği dönem olmuĢtur. Bu dönemde dikkat çeken musikiĢinaslardan biri ġeyhülislam
Ebû Ġshakzade Esad Efendi‟dir. Esad Efendi, Türk musikisinin tanınmıĢ bestekârlarından olup birçok
makam ve Türk müziği usulünü ustalıkla kullanabilmektedir. Ġlâhi ve Ģarkı formunda birçok eser
meydana getirmiĢ; musiki tarihi üzerine Atrabü‟l-Âsâradlı önemli bir eser kaleme almıĢtır. Bu çalıĢmada
ġeyhülislam Esad Efendi hakkında bilgi verildikten sonra bestelerinin müzikal analizi yapılmıĢ ve
güfteleri içerik açısından incelenmiĢtir. Bu çalıĢma ile dini musiki tarihinin önemli bir Ģahsiyetine dikkat
çekilmesi ve Osmanlı musiki geleneği hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaĢılabilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Musiki, Osmanlı, ġeyhülislam, Bestekâr, Ebu Ġshakzade Esad Efendi.
Content Analysis and Musical Analysis of Sheikh al-Islam Esad Efendi’s
Compositions
Abstract
In the 17th and 18th century there were significant developments and changes in the field of
composers in the Ottomans. Sheikh al-Islam Ebu Ishakzade Esad Efendi was one of the musicians of
this period. Esad Efendi one of the well-known composers of Turkish music was able to skillfully use
many makams (melodic creations) and Turkish music methods. He has made many works in the form
of hymn and song and wrote an important book that was called Atrabü‟l-Âsâr with related to history of
music. In this study, first information about Sheikh al-Islam Esad Efendi was given and his
compositions‟ lyrics were made with content analysis and musical analysis. In this study, it is aimed to
draw attention to an important personality of the history of religious music and to obtain more
detailed information about Ottoman music tradition.
Keywords: Music, Ottoman, Sheıkh al-Islam, Composer, Ebu Ġshakzade Esad Efendi.
Giriş
Osmanlı döneminde musiki gerek saray ahalisi ve gerekse halk kesiminin ilgisini çekerek
toplumun her kesiminde rağbet görmüĢ, padiĢahların ve üst kademedeki devlet yöneticilerinin
himayesi altında olmuĢtur. XVII. ve XVIII. yüzyıllar ise musikide ve özellikle de bestekârlık alanında bir
değiĢim ve geliĢimin kaydedildiği dönem olmuĢtur. Bestekârlar klasik tarz, tekke tarzı, âĢık tarzı gibi
farklılıklar aranmaksızın pek çok alanda eserler bestelemiĢlerdir. Bu dönemde musiki alanında dikkat
çeken musikiĢinaslardan biri ġeyhülislam Ebû Ġshakzâde Mehmed Esad Efendi‟dir. Esad Efendi, XVIII.
yüzyılda yetiĢen Osmanlı âlimlerinin en değerlilerinden biri olup üç dilde Ģiir söyleyen, lugat, tefsir ve
musiki sahalarında eser sahibi önemli bir Ģahsiyettir. Hayatı boyunca müderris, müfettiĢ, fetva emini,
Selanik ve Mekke kadısı, Rumeli kazaskeri ve Ģeyhülislam olarak Osmanlı ilmiye bürokrasisinin birçok
kademesinde görev yapmıĢtır. Orduyla beraber sefere çıkmıĢ, komutanları ve askerleri manevi açıdan
takviye ederek fetihlerde önemli rol oynamıĢtır.
Esad Efendi Türk musiki tarihinin de önemli Ģahsiyetlerinden biridir. Devrinin tanınmıĢ
bestekârlarından olarak birçok makam ve Türk müziği usulünü ustalıkla kullanabilmektedir. Ġlahi ve
Ģarkı formunda eserler meydana getirmiĢ, ne yazık ki bestelerinin pek çoğu unutularak çok az bir kısmı
notaya alınabilmiĢtir. Rast sofyan ilahi, rast düyek ilahi, nühüft saz semâisi, hüseynî-nakıĢ yürük semâî,
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arazbâr-nakıĢ yürük semâî, dügâh-yürük semâî, dügâh-çenber, dügâh-yürük semâî ve dügâh-devr-i
revân besteler Esad Efendi‟nin zamanımıza ulaĢan musiki eserlerindendir. Ayrıca mûsıki tarihi üzerine
Atrabü‟l-Âsâr adlı önemli bir eser kaleme almıĢtır.
Bu çalıĢmada ġeyhülislam Esad Efendi‟nin Ģahsiyeti hakkında bilgi verildikten sonra bestelerinin
içerik ve müzikal analizi yapılacaktır. Bu çalıĢma ile dini musiki tarihinin önemli bir Ģahsiyetine dikkat
çekilmesi ve Osmanlı musiki geleneğinde dönemin beste özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgilere
ulaĢılabilmesi hedeflenmektedir.
I. Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi ve Musiki Eserleri
Mehmed Esad Efendi, 1096/1685 tarihinde Ġstanbul‟da doğmuĢtur. ġeyhülislam Ebû Ġshâk
Ġsmâil Efendi‟nin (ö. 1137/1725) oğlu olup babasına nispetle “Ebû Ġshâkzâde” diye Ģöhret bulmuĢtur.
Ġlk öğrenimini babasından daha sonra Mutavvelci Mehmed Efendi‟den (ö. 1131/1719) edinmiĢtir. Genç
yaĢta ġeyhülislam Ebû Saidzâde Feyzullah Efendi‟den (ö. 1110/1698) mülâzemet almıĢ, 1710
tarihinden itibaren müderris olmuĢtur. Abdüsselâm Medresesi ve Sahn-ı Semân Medreselerinde de
müderris olarak vazife yapmıĢtır. Daha sonra Mekke ve Medine müfettiĢliği ve fetva eminliği
vazifelerinde bulunmuĢ, sonra Selanik kadılığına tayin edilmiĢtir. Bu görevinden azledilmiĢ, ancak
sonrasında 1734 yılında Mekke kadısı olmuĢtur. 1737‟de bu görevinden de azledilerek Osmanlı-Rus ve
Avusturya savaĢları sırasında kendisine Anadolu kazaskerliği pâyesiyle ordu-yı hümâyûn kadılığına
atanmıĢtır. SavaĢ sırasında Avusturyalıların yenilgiye uğratılıp Adakale‟nin fethedilmesinde önemli bir
rol oynadığı ifade edilmekte olup Belgrad‟ın zaptıyla ilgili barıĢ müzakeresi için murahhas tayin
edilmiĢtir. 1744 yılında ise Rumeli kazaskeri olmuĢtur. Bir süre sonra bu görevinden de azledilmiĢ, ama
daha sonra tekrar aynı göreve getirilmiĢtir. 20 Temmuz 1748 tarihinde de Ģeyhülislam olmuĢtur. Ne
var ki Esad Efendi bir kusur yıl sonra 11 Ağustos 1749‟da Ģeyhülislamlıktan da azledilmiĢ ve Sinop‟a
sürülmüĢtür. Oradan da Gelibolu‟ya nakledilmiĢ ve orada üç yıl ikamete mecbur bırakılmıĢtır. 1752‟de
Ġstanbul‟da oturma izni almıĢtır. Ġstanbul‟a döndükten sonra hastalanarak 10 ġevval 1166/10 Ağustos
1753 Cuma günü vefat etmiĢtir. Esad Efendi‟nin kabri babasının yaptırdığı ÇarĢamba‟daki Ġsmail Ağa
Camii‟nin haziresindedir.1
Esad Efendi tefsir, lügat, Ģiir ve musiki alanında eser vermiĢ çok yönlü bir Osmanlı âlimidir.
Hulâsatü‟t-Tebyîn fî Tefsîr-i Sûre-i Yâsîn, Tefsîr-i Âyetü‟l-Kürsî, Tefsîrü‟l-Âyâti‟l-Musaddere bi-Rabbinâ,
Risâle-i Nasriyye, Lehcetü‟l-lugât, Dîvân ve Ġtbâku‟l-Etbâk isimli eserlerinin haricinde musiki tarihi
üzerine kaleme aldığı Atrabü‟l-Âsâr isimli tabakat eseri ve besteleri bulunmaktadır. 2
1. Atrabü‟l-Âsâr fî Tezkireti Urefâi‟l-Edvâr: Musiki tabakat literatürünün temel eserlerinden
biridir. Adlandırma kendisine ait olmamakla birlikte eser Tezkire-i Hânendegân ve Tezkire-i
MûsikîĢinâsân isimleriyle anılmaktadır. Sadrazam NevĢehirli Damad Ġbrahim PaĢa‟ya (ö. 1143/1730)
ithaf edilmiĢtir. Eser Sultan I. Ahmed (1603-1617) ile III. Ahmed (1703-1730) devirleri arasında
yetiĢen çoğu bestekârların hal tercemelerini içermektedir. Eserin telif tarihi kesin olarak belli değildir.
Bazı araĢtırmacılar Lale devrinin baĢlangıç yıllarından 1720‟de yazıldığına dair görüĢ belirtmiĢtir. Eser
üzerine bir çalıĢma yapan Recep Uslu da Esad Efendi‟nin Damad Ġbrahim PaĢa ile yakınlığını sebep
göstererek eserin Ġbrahim PaĢa‟nın sadrazamlık yaptığı dönemler olan 1718-1730 tarihleri arasında
yazıldığının söylenebileceğini ifade etmiĢtir.3 Veled Çelebi (Ġzbudak) eseri sadeleĢtirip kısaltmıĢ ve bazı
ilaveler yaparak Mekteb Mecmuası‟nda neĢretmiĢtir (III/1-7, 10, Ġstanbul, 1894). Hüseyin Sadeddin
Arel de günümüz Türkçesi ile ve ihtisar ederek Musiki Mecmuası‟nda yayımlamıĢtır (Kasım 1948-ġubat
1950, sy. 9-24).4 Eser üzerine bir doktora tezi hazırlayan YüceıĢık çalıĢması içinde eserin
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Hakkında bkz. Müstakimzâde Süleyman Sa„deddin Efendi, Devhatü‟l-MeĢâyih Mea Zeyl, (zeyl. Ahmed Rif„at b. Ġsmail), M.Ü.
Nadir Eserler Koleksiyonu, Fen Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu, nr. 05372/F01863, s. 96-97; Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî, nĢr. Nuri Akbayar-Seyit Ali Kahraman, Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, II, 491; Ġsmâil PaĢa el-Bağdâdî,
Hediyyetü‟l-Ârifîn: Esmâü‟l-Müellifîn ve Âsâru‟l-Musannifîn, Beyrut: Dârü Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, 1951-1955, II, 329; Bursalı
Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ġstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333-1342, I, 238-239; Muhammet Nur Doğan, “Esad Efendi,
Ebûishakzâde”, DĠA, 1995, XI, 338-340.
Es„ad Efendi‟nin eserleri için bkz. Doğan, “Esad Efendi, Ebûishakzâde”, XI, 339-340.
Recep Uslu, “Müzik Tarihi Açısından Esad Efendi‟nin Atrabu‟l-Âsâr‟ı”, MusikiĢinas, sayı: 10, 2008, s. 198-199.
Eser hakkında bkz. Nuri Özcan, “Atrabü‟l-Asâr”, DĠA, 1991, IV, 85-86.
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transkripsiyonunu da yapmıĢtır. Ayrıca eser üzerine Cem Behar bir çalıĢma yapmıĢ,6 bir de yüksek
lisans tezi hazırlanmıĢtır.7
2. Esad Efendi‟nin günümüze ulaĢan iki adet Rast ilahi bestesinin yanında Hüseynî-NakıĢ Yürük
Semâî, Arazbâr-NakıĢ Yürük Semâî, Dügâh-Yürük Semâî, Dügâh-Çenber, Dügâh-Yürük Semâî, DügâhDevr-i Revân besteleri de bulunmaktadır. Bildiride bu bestelerin içerik ve müzikal özelliklerine dair bilgi
verilecektir.
II. Şeyhülislam Esad Efendi’nin Bestelediği Güftelerin İçerik Analizi
Mehmed Esad Efendi‟nin günümüze ulaĢan 8 musiki eserlerinin ikisi ilahi diğerleri ise daha
ziyade âĢıkın sevgilisine yönelik duygularını anlatan fasıl müziği formundadır. Esad Efendi‟nin
günümüze ulaĢan bestelerinin güftelerinin kimlere ait olduğu konusunda halen eksik bilgiye sahibiz. Biz
de bu çalıĢmamızda birkaçı hariç çoğu güftenin yazarlarına ulaĢamadık. Bununla birlikte bazı güftelerin
birtakım değiĢikliklere uğradığı görülmektedir. Bu durum bazı kelimelerin besteye daha uygun hale
getirilmesi sırasında olacağı gibi Osmanlı Türkçesi‟nden latinize edilirken yapılan yanlıĢ okumalardan da
kaynaklanıyor olabilir.
Esad Efendi‟nin Ģu an elimizde olan eserlerinin güftelerinde öne çıkan temalara değinilecek
olursa bunlardan ilki Nesîmî‟ye ait olan insanın önemini vurgulayan Rast ilahidir.
a. ġeyhülislam Esad Efendi‟nin günümüze gelen Rast Ġlahi bestesinin güftesi Nesîmî‟ye (ö.
820/1417 [?]) aittir:

Çünki bildin mü‟minin kalbinde Beytullâh var
Niçin izzet etmedin o evde ki Allâh var
Her ne var âdemde var âdemden iste hakkı sen
Olma iblîs-i Ģakî âdemde sırrullâh var9
Nesîmî, Batınî-Hurûfî ve Vahdet-i vücûd görüĢlerini savunan tasavvuf meĢrepli bir Ģairdir. Genç
yaĢta Hurufîliğin kurucusu Fazlullāh-ı Hurûfî‟ye intisap ile onun halifelerinden olmuĢtur.10 Nesimî
vahdet-i vücûd düĢüncesi altında insanın kutsallığına dikkat çekmiĢ, insanın varlık güzelliğinin aynası
olduğunu söylemiĢtir. Nesîmî bu beyitlerinde de mü‟min kulun kalbinin Allah‟ın evi olduğunu
belirtmektedir. Ayrıca ona göre mârifetullâha ermiĢ kimse de daima Allah‟ı zikreder. Nesîmî‟nin bu
ifadelerinden tasavvuftaki büyük âlem-küçük âlem ikilisine de telmihte bulunduğu söylenebilir. Kainat
büyük âlemi insan ise küçük alemi ifade etmektedir. Zira varlık âleminde ne varsa hepsinin nüvesi
âdemoğlunda da vardır. Zira insan zübde-i âlemdir. Yani âlemin özüdür. Bu açıdan varlık âlemi
insandaki sırların keĢfi ile anlaĢılabilir. Aslında insanın kendini tanıması varlık âlemini tanımasıdır. Bu
sebeple kul Allah‟a isyan etmiĢ olan Ģeytan gibi değil Allah‟ın sırrını taĢıyan âdem (insan) gibi olmalıdır.
Esasında Nesîmi hurûfî görüĢlerin fanatik bir davetçisi olması hasebiyle yaĢadığı dönemde
Osmanlı âlimlerince iyi karĢılanmamıĢtır.11 Kanaatimizce bu Ģiirinin Osmanlı tasavvuf düĢüncesi içinde
etkin olan vahdet-i vücûd fikrini taĢıyor olması ġeyhülislam Esad Efendi tarafından bestelenmek üzere
seçilmesinde etkili olmuĢ olmalıdır.
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b. Esad Efendi‟ye nispet edilen diğer Rast Ġlahi beste ise Kâdiriyye tarikatının kurucusu
mutasavvıf Abdülkâdir Geylânî‟nin (ö. 561/1165-66) övüldüğü Ģu güfte üzerine yapılmıĢtır:

Milk-i cihân sultânı
Abdülkâdir Geylânî
Hazreti Hak Yârânı
Abdülkâdir Geylânî
Tal„atiyle nûr eder
Vâsıl-ı sürûr eder
Cümle gamdan dûr eder
Abdülkâdir Geylânî
Gel sen de ol halka bend
Kim olasın ser-bülend
Ġhvet-i Ģâh-ı nakĢibend
Abdülkâdir Geylânî
Gıpta eder derviĢân
Olduğuçün bendegân
Menbâ‟-i dârü‟l-emân
Abdülkâdir Geylânî
Diller medhini eder
ġevkî izini yâd eder
Vâsıl-ı ilâh eder
Abdülkâdir Geylânî
c. ġeyhülislam Esad Efendi‟nin Hüseynî-NakıĢ Yürük Semâî bestesinin güftesi ise Ģöyledir:

Ey Ģeh-i kiĢver-i nâzu nahvet
Ey meh-i envâr-ı evc u behçet
ÂĢık-ı zârına lütfeyle medet
Eyle Ģâyeste-i bezm-i vuslât
Bu Ģiirde ise sevdiğine kavuĢmayı uman âĢıkın niyazından bahsedilmektedir. ÂĢık sevdiğini son
derece nazlı ve kibirli ama bir o kadar da yüce ve güzel bir kiĢi olarak tasvir etmektedir. ÂĢıkın dileği
sevgilinin ayrılık acısından dolayı inleyip sızlayan âĢıkına lütfedip onu vuslat meclisine kabul etmesi yani
âĢıkın aĢkına karĢılık vermesidir.
d. ġeyhülislam Esad Efendi‟nin Arazbâr-NakıĢ Yürük Semâî bestesinin güftesi Farsça olup Örfi-i
ġirâzî‟ye (ö. 999/1591) aittir:12

Tâ nâm-i cemâl-i yâr bordim
Reng ez reh-i lâle zâr bordim
Bordim be halvet-i ğamet hâk
Ez âteĢ-i rüzgâr bordim13
Notalar üzerindeki güftelerle Ģiirin orjinali karĢılaĢtırıldığında birtakım farklılıklar göze
çarpmaktadır. Bu durum ya Ģarkı bestelenirken kelimelerin değiĢtirilmesi ya da bizim kanaatimize göre
Arapça ve Farsça kelimelerin yanlıĢ okunmasından kaynaklanmaktadır.
Bu Ģiirde de sevgilinin güzelliğinden bahsedildiğinde, sevgilinin al yanağının aĢığın gözünde
canlandığı anlatılmaktadır. Öyle ki, gölü yaralı, çaresizliğe düĢmüĢ âĢık gam içinde yapayalnızdır. ÂĢık
bu haldeyken her geçen vakit bir ateĢ gibi onu yakmaktadır.
e. Mehmed Esad Efendi‟nin Dügâh-Yürük Semâîbestesinin de güftesi Farsça‟dır:

Der yemeni pîĢ-i menî

12

13

Philippe Bora Keskiner, “Türk Makam Musikisi Repertuarındaki Farsça Ladini Eserlerin Güftelerinin ġairleri”, s. 7-8.
https://www.academia.edu/12180430 (eriĢim tarihi: 25.09.2017).
Örfi-i ġirazi, Külliyat-ı Örfi-i ġirazi, KitabfuruĢu ve Çaphane-i Muhammed Ali Ġlmi, yy., ty., s. 414.
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PîĢ-i menî der yemenî
Der çemenî verd-i menî
Verd-i menî der çemeni
Türk musikisindeki Farsça lâdînî bestelerin güftelerinin kime ait olduğuna dair araĢtırma yapan
Keskiner, güftenin Nâilî Dîvânında yer aldığını tespit etmiĢ, ancak Ebû Saîd Ebü‟l-Hayr‟ın (ö. 440/1049)
aĢağıdaki rubâîsinden mülhem olduğu kanaatini belirtmiĢtir.14

Ger der yemenî çû bâ meni pîĢ-i menî
Ger pîĢ-i menî çû bî menî der yemenî
Men bâ tu çenânem ey nigâr-ı yemenî
Hod der galetem ki men tuem yâ tu menî15
Ebû Saîd‟in bu Ģiirinde ise âĢık sevgiliye „eğer uzaktaysan nasıl benimlesin, yakında isen o
zaman da nasıl bensizsin, uzaktasın, ben sensiz nasılım ey uzaktaki yâr, ben mi senim sen mi bensin
anlayamadım‟ diye seslenmektedir.
f. Esad Efendi, Dügâh-Çenbereserini ise Ģu güfte üzerine yapmıĢtır:

Ġzârın gül gül olmuĢ bûseden dil dâğ-ı dâğ-dağındır
Hased ol bâğbân-ı aĢka kim gülçîn-i bâğındır
Nümâyân olmadıkça subh-i vuslât sönmesin yansın
Fitil-i dâğ-ı firkat sinede ey dil çerâğındır
AĢk temasının iĢlendiği bu Ģiirde ise âĢık sevdiğini baĢkasına kaptırmıĢtır. Sevgilinin yanakları
baĢkasının bûsesinden dolayı gül gibi kızarırken âĢıkın gönlü ise dağlanmaktadır. ÂĢık gül bahçesindeki
bahçıvana benzettiği sevdiğini kaptırdığı kiĢiye hased etmektedir. Ama yine de âĢık vuslat sabahı
doğmadıkça gönlündeki ayrılık ateĢinin fitilinin sönmesini istemez.
g. Ebû Ġshâkzâde Esad Efendi‟nin Dügâh-Yürük Semâî bestesinin güftesi ise Ģöyledir:

Sayd eder bin dili bir dâm ile zülf-i siyehin
DüĢürür bin dili bir dâme Ģikene-i külehin
Sad hased merdümin çeĢmime kim mahremdir
Kasr-ı dîdemde hayâlin gibi bin pâdiĢehin
Bu Ģiirde de sevgilinin saçlarının tuzak kurduğundan bahsedilir. Sevgilinin o siyah, büklüm
saçları bin gönlü bir tuzağa düĢürüp avlamaktadır. ÂĢık için sevdiğinden baĢkası yoktur, onun gözü
gönlü sevgilinin hayali ile doludur. Oraya baĢka kimseyi almamaktadır.
h. ġeyhülislam Esad Efendi aĢağıdaki güfte üzerine ise Dügâh-Devr-i Revân bestesini
yapmıĢtır:

Nigâh lutf ederek sana hayran olduğumu bilsen
Yapardın hâtırım kûyinde mihmân olduğum bilsen
Olurduk ıyd-ı vaslında senin bir bûse ile Ģâd
Benim çok sevdiğim yolunda kurbân olduğum bilsen
Bu güftede de yine âĢıkın sevdiğine hayranlığı ve kavuĢma arzusu dile getirilmektedir. ÂĢık
sana o kadar hayranım ki bana bir bakıĢını lütfetsen diye niyazda bulunmakta, sevgiliyi daima hatırında
gizli tuttuğunu ifade etmektedir. ÂĢık için sevgili ile kavuĢmak bir bayramdır ve o bayram da sevgilinin
bir bûsesi âĢığı sevince boğacaktır. Çünkü âĢık sevgiliyi yoluna kurban olacak derecede sevmekte ve
bu duygularının içinde gizli tuttuğu o sevgili tarafından bilinmesini temenni etmektedir.
III. Şeyhülislam Esad Efendi’nin Bestelerinin Müzikal Analizi
a. Rast İlâhî
“Çünkü bildin müminin kalbinde Beytullah var” mısraıyla baĢlayan ilahideki makamın16 seyir
özelliği çıkıcı olduğu hâlde inici-çıkıcı seyir göstererek Nevâ perdesi civarından seyre baĢlayan eserde
coĢkunluk bu yolla sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. BeĢ ölçü süren eserin ilk iki dizesi aynı ezgiyle olup yerinde
14
15
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Keskiner, “Türk Makam Musikisi Repertuarındaki Farsça Ladini Eserlerin Güftelerinin ġairleri”, s. 1-2.
Ebû Saîd Ebü‟l-Hayr, Sohenân-ı Manzûm-ı Ebû Saîd Ebü‟l-Hayr, haz. Ali Asgar Tâhirî-Muhammed Tâhirî, Peyâm EndîĢe Yay.,
MeĢhed, 1390, s. 174.
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Rast çeĢnisiyle sona ermiĢ ve ardından gelen üç ölçüyle, dizenin son kelimelerinin tekrarlanmasıyla
meydana gelen geniĢleme yapılmıĢtır. Üçüncü dizeyle meyân bölümüne geçilmiĢ, tiz durak olan
Gerdâniye perdesi civarından Rast perdesine Nikriz çeĢnisiyle düĢülmüĢtür. Ardından Rast dizisine
geçilmiĢ, dizi seslerinde gezinilerek yerinde Rast çeĢnisiyle tam karar yapılmıĢtır. Eserin güftesi;
Fâilâtün – Fâilâtün – Fâilâtün – Fâlün kalıbıyla yazılmıĢ, bestesi sekiz zamanlı olarak uygulanmıĢtır.
b. Rast İlâhî
“Milk-i cihân sultânı” mısrâıyla baĢlayan Rast makâmındaki ilâhînin17 uyak düzeni; “a a a a - b
b b a - c c c a - d d d a - b b b a” Ģeklindedir. Eser, dörder ölçüden oluĢan üç cümleden ibârettir.
Makâmın çıkıcı seyir özelliğine uygun olarak durak perdesinden (Rast) seyre baĢlayan eserin ikinci
ölçüsünde görülen, Nevâ'da Hicaz üçlüsünden derhal Rast seyrine dönüĢ; ilâhî türünde genellikle
yapılan, duyuma coĢkunluk kazandıran bir seyir âdetidir. Ġlâhîde kısa bir meyân bölümü kurulmuĢ ve
burada da ilk cümledeki gibi Nevâ'da Hicaz çeĢnisinden Rast seyrine dönülerek yerinde Rastlı asma
karar yapılmıĢtır. Ġlâhînin son bölümü olan son cümle, ezgi bakımından ilk cümleyle aynı olup, “Ya Hû,
ya Hû, ya dâim, Allah ya Hû, ya dâim” Ģeklindeki terennüm vasıtasıyla kurulan ezgi geniĢlemesini ifade
etmektedir.
c. Nühüft Saz Semâî
Esad Efendi‟nin Nühüft makamındaki yürük saz semâîinin 18 metronom değeri 114 olarak
kaydedilmiĢtir. Eserin ilk hânesi 6 / 8 yürük semâî usûlüyle, ikinci hânenin yedinci ölçüsünden sonra 10
/ 16 curcuna usûlüyle bestelenmiĢtir. Dolayısıyla usûlün bu Ģekilde değiĢmeli kullanılmasıyla eserdeki
yürüklük ve aksama hissi daha belirgin hâle getirilmiĢtir. Birinci hâne; Nühüft makâmının seyir özelliği
gereği Nevâ perdesi civarından baĢlamıĢtır. Nevâ‟da Rast beĢlisi gösterdikten sonra Eviç yerine Acem
kullanılarak Nevâ‟da Bûselik gösterilmiĢ, yeden olarak Nim Hicaz perdesi kullanılmıĢtır. Ardından
Dügâh‟a UĢĢaklı inilerek Hüseynî aĢirân perdesinde UĢĢaklı asma karar gösterilmiĢtir. Bu Ģekilde Nühüft
makâmının genel seyir özelliği ilk hânede gösterilmiĢtir. Ġkinci hâneye Segâh perdesiyle baĢlanmıĢ, 10 /
16‟lık curcuna usûlüyle devam eden bölüme Segâhlı asma kararla varılmıĢtır. Eser sonuna kadar
curcuna usûlü kullanılmıĢsa da senyo ile ikinci hâne baĢındaki yürük semâîli cümleye dönülmüĢtür. Bu
hânede yerinde ve Yegâh‟da Rastlı kısa kalıĢlar gösterilmiĢtir. AĢirân‟da UĢĢak çeĢnisiyle hânenin
sonuna varılmıĢtır. Üçüncü hânenin ikinci ve altıncı ölçüsünde yerinde (Çargâh‟da) Çargâh çeĢnisi
gösterilmiĢ, ikinci porte sonunda Nevâ‟da Bûselik çeĢnisi ile asma kalıĢ yapılmıĢtır. Hânenin devamında
sık sık yerinde Çargâh çeĢnileri gösterildikten sonra son üç portede Zirgüle yedeniyle Dügâh‟da Bûselik
çeĢnisi görülmektedir. Hânenin sonunda Dik Kürdî (Si bakiye bemol) perdesi kullanılmıĢ, ancak son
ölçüde Bûselik perdesi kullanılarak önceki seyre dönülmüĢtür. Dördüncü hânenin ilk iki cümlesi Segâh
çeĢnili asma karar yapmak üzere baĢlamıĢtır. Sık sık Nevâ‟da Hicaz çeĢnisi kullanılmıĢ, bazen de
Segâh‟a inerek Hüzzam gösterilmiĢtir. Daha sonra yine senyo ile ikinci hâne baĢına dönülerek Nühüft
seyre devam edilmiĢ ve Hüseynî aĢirân‟da UĢĢak ile tam karar yapılmıĢtır.
d. Dügâh Nakış Yürük Semâî
“Der Yemen-î pîĢ-i menî pîĢ-i menî der Yemenî” mısrâıyla baĢlayan eser;19 çıkıcı makam seyri
gereği Dügâh perdesiyle seyre baĢlamıĢ ve ilk iki ölçüden oluĢan cümle parçası, makâmın güçlü sesi
olan Çargâh perdesinde asma karar göstermiĢtir. Ardından gelen iki ölçülük cümle parçası ise makâmın
karar sesi olan Dügâh perdesinde sona ermiĢtir. Sonraki üç ölçü ile cümle tamamlanmıĢtır. Ezgi
bakımından Dügâh makâmı dizisine sâdık kalarak meyâna ulaĢılmıĢtır. Meyâna girerken Re bemol
(Hicaz perdesi) yerine Nevâ perdesi kullanılmıĢ ve dört ölçü sonra Dügâh perdesinde Hüseynî geçki
gösterilmiĢtir. Ardından Dügâh makâmı dizisine dönülerek Dügâh‟da Zirgüleli asma karar gösterilmiĢ ve
aynı seyir çizgisiyle bir cümle sonra Dügâh perdesinde Zirgüleli tam karar yapılmıĢtır. Eserin ezgisel
seyri içinde güftenin kullanılıĢı dikkat çekmektedir ki özellikle NakıĢ Formu‟nda terennüm biçiminde
cümle geniĢlemeleri kullanılmaktadır. Eserdeki cümleler genellikle Sabâ makâmı dizisiyle seyrederken,
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Mehmet Said Halim Gençoğlu özel nota arĢivi.
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son birkaç ölçüde “yar ey” Ģeklinde geniĢlemelerle karara gidildiği görülmektedir. Zaten NakıĢ Formu;
iki mısrânın ardından bir terennüm bölümünün gelmesi demektir ki klâsik eserlerde mısrâdan
terennüme geçerken, burada olduğu gibi küçük geçiĢ parçaları kullanılmıĢtır.
e. Dügâh Ağır Çember Murabba
“Ġzârın gül gül olmuĢ pûseden dil dağı dağındır” mısrâıyla baĢlayan Dügâh makâmındaki
murabba bestenin20 uyak düzeni gibi seyir biçimi de A - A - B - A Ģeklindedir. Eser, Dügâh perdesi
civarından Sabâ makâmı seyriyle baĢlamıĢ ve üçüncü portenin ortasına kadar bu Ģekilde devam
etmiĢtir. Üçüncü portenin ortasından itibaren Re bemol yerine Nevâ perdesi kullanılmıĢ ve Dügâh‟a
Hüseynî beĢlisi ile inilerek asma karar yapılmıĢtır. Ardından gelen cümlede yine yerinde Hüseynî
çeĢnisiyle asma karar yapılmıĢ, Sabâ seyri gösterildikten sonra yine Nevâ perdesi kullanılarak yerinde
UĢĢaklı asma karar yapılmıĢtır. Bundan sonra Dügâh seyrine geçilmiĢ ve Zirgüle ve Kürdî perdeleri
sıkça kullanılarak yerinde Zirgüle çeĢnisiyle meyân bölümüne varılmıĢtır. Hüseynî geçkisi hissettiren
meyân bölümü, Çargâh‟ta asma karar göstermiĢ, ancak Dik Bûselik perdesi ve Zirgüle yedeni
kullanarak yerinde Bûselik çeĢnili asma karar göstermiĢtir. Ardından yerinde Bûselikli ve Hüseynî'de
Hüseynî üçlüsüyle asma karar yapmıĢtır. Yine Hüseynî'de Hüseynî üçlüsüyle asma karar gösteren bir
cümleden sonra Sabâ seyrine geçilmiĢtir. Kürdî ve Zirgüle perdeleri kullanılarak Dügâh seyri
vurgulanmıĢ ve eser sonuna kadar çeĢitli perdelerde asma kararlar gösterildikten sonra Zirgüle
çeĢnisiyle Dügâh'da tam karar yapılmıĢtır.
f. Hüseynî Nakış Yürük Semâî
“Ey Ģeh-i kiĢver-i naz ü nahvet” mısraıyla baĢlayan Ģarkının21seyir özelliği inici-çıkıcı olan
Hüseynî makamındaki bu eser; karar perdesi olan Dügâh ile baĢlayıp bir ölçü sonra güçlü perdesi olan
Hüseynî civarında seyre devam etmiĢtir. Ġlk dizenin iĢlendiği ilk altı ölçüde Hüseynî‟de Hüseynî üçlüsü
iki defa gösterilmiĢtir. Üç ölçü süren ikinci dize Nevâ perdesini vurgulamıĢ ve dize sonundaki NiĢabur
dörtlüsünde sonra terennümle devam edilmiĢtir. Eserin ikinci beyti NiĢabur çeĢnisiyle iĢlenmiĢ ve Nevâ
perdesi vurgulanarak bir geçki elde edilmiĢtir. Ġkinci beytin ikinci dizesiyle tekrar Hüseynî dizisine
dönülmüĢ ve terennüme geçilmiĢtir. Terennüm bölümü Nevâ perdesini vurgularken yerinde Hicaz ve
Nikriz çeĢnileri gösterilmiĢtir. Terennümün devamında tekrar Hüseynî seyrine geçilerek Dügâh
perdesinde Hüseynî dizisiyle tam karar yapılmıĢtır. Eserin nakıĢ semâî olması dolayısıyla iki dizeden
sonra terennüm bölümünün geldiği güfte; Fâilâtün - Feilâtün - Falün (Feilün) kalıbıyla yazılmıĢtır.
g. Arazbar Nakış Yürük Semâî22
“Tânâm-i cemâl-i yar bendim” mısraıyla baĢlayan eser, Arazbar makamının inici seyir özelliği
gereği Gerdaniye perdesi civarından baĢlamıĢ ve bu perde üzerinde Buselik çeĢnisi yapmıĢtır. Sonra
Nevâ‟da UĢĢak çeĢnisi gösterilmiĢ, yine Nevâ‟da Hicaz, Çargâh‟da Nikriz ve ardından Dügâh‟a Karcığar
çeĢnisiyle düĢülmüĢtür. Ardından Arazbar dizisine geçilerek Çargâh‟da Rast çeĢnisi kullanılmıĢ ve
benzer çeĢniler gösterilerek gezinildikten sonra Dügâh‟da UĢĢak çeĢnisiyle tam karar yapılmıĢtır. NakıĢ
semâî formu gereği eserin güfte düzeni, iki beyit ve terennüm Ģeklindedir.
h. Dügâh Yürük Semâî
“Sayd eder bin dîli bir dâm ile zülf-i siyâhın” bestesi23 dügâh makamının çıkıcı seyrine rağmen
eser, güçlü perdesi olan Çargâh perdesi civarından baĢlamıĢtır. Eserin ilk iki dizesinde Sabâ makamı
dizisiyle gezinilmiĢ ve Dügâh perdesinde Sabâ çeĢnisiyle asma karar yapılmıĢtır. Üçüncü dizenin
bestelendiği meyân bölümünde Hüseynî dizisi kullanılmıĢtır. Son dizede Sabâ dizisine dönülmüĢ ve
eserin sonuna doğru Zirgüle perdesi vurgulanarak Dügâh‟da Zirgüle çeĢnisiyle tam karar gösterilmiĢtir.
Eserin güftesi; Fâilâtün (Feilâtün) - Fâilâtün - Fâilâtün - Feûlün kalıbıyla yazılmıĢtır.
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Sonuç
Esad Efendi, Türk musiki tarihinin de önemli Ģahsiyetlerinden biridir. Özellikle Atrabü‟l-Âsâr
isimli eseri musiki tabakat literatürünün temel eserlerindendir. Ayrıca devrinin önde gelen
bestekârlarından olarak birçok makam ve Türk müziği usulünü ustalıkla kullanabilmektedir. Günümüze
ulaĢan bestelerinin ikisi ilahi, diğerleri ise Ģarkı formundadır.
Esad Efendi‟nin bestelemek için tercih ettiği güftelerde insanın değeri, Abdülkâdir Geylânî‟ye
övgü, sevdiğine kavuĢmayı uman âĢıkın niyazları, sevgilinin güzelliği, âĢıkın sevdiğine hayranlığı ve
vuslat arzusu gibi temaların öne çıktığı görülmektedir. Bu güftelerin ikisi Farsça diğerleri Türkçe‟dir.
Esad Efendi‟nin günümüze ulaĢan besteleri Klasik Türk musıkisinin seçkin örneklerindendir.
ġarkı ve ilahi formlarını kullandığı, bestelerindeki makamsal zenginlik ve bu makamların ilgili
makamlara ustalıkla aktarıldığı görülmektedir. Bestelerinin ezgisel açıdan döneminin özelliklerini açıkça
yansıtması, usul zenginliği göstermesi ve eserler içerisinde kullanılan terennümler ve bu terennümlerin
uyumu oldukça ustacadır.
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VARDAKOSTA SEYYĠD AHMET AĞA’YA AĠT BESTE FORMUNDA ESERLERĠN MAKAM VE
USÛL YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ
Gamze KÖPRÜLÜ
Özet
XVIII. yüzyılın başlarında dünyaya gelen, Enderûn‟da yetişen ve 3. Selim dönemi bestekârlarından olan
Seyyid Ahmet Ağa, Galata ve Yenikapı mevlevîhâne‟lerinde tarikat terbiyesi almıştır. Türk mûsikî
geleneğine gerek icrâ gerekse nazarî alanda hizmet vermiş önemli bir bestekârdır. İcrâ alanında iki
âyîn-i şerif, on yedi peşrev, sekiz saz semaisi, altı beste, üç yürük semâi ve sekiz adet şarkı formunda
eser besteleyen bestekâr, nazarî alanda ise çok sayıda eserin verildiği Ferah-fezâ makamını ve on
dokuz (otuz sekiz) zamanlı Darb-ı Hüner usûlünü terkip etmiştir.
Literatür taramasının kullanıldığı çalışmada; altı adet bestesine ulaşabildiğimiz Seyyid Ahmet Ağa‟nın
bestelerinde kullandığı makam ve usûllerin yaşamış olduğu dönemin makam anlayışına uygunluğu ve
kullanmış olduğu usûllerin beste formu açısından kullanılabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa, beste, makam, usûl, analiz.
Investigation of Compositions Belonging to Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa in Terms of
Maqam and Rhythm
Abstract
Born in the early 18th century, trained in Enderun, and being one of the composers of Selim the 3 rd
period, Seyyid Ahmet Aga received religious education from Galata and Yenikapı Mevlevihane (lodge
used by mevlevi dervishes). He was an important composer serving Turkish music tradition in terms of
both in practice and theory. He composed works in a variety of genres: two ayin-i sheriff, seven teen
peşrev, eıght saz semai, six compositions, three yürük semâi, and eıght songs. Moreover, he
compounded Ferah-feza maqam and Darb-ı Hüner rhythm with nineteen (thirty eight) times.
In the literature review, five compositions of Seyyid Ahmet Aga were reached although the literature
mentions the existence of 6 compositions. It was aimed at determining the congruity of the maqams
and tempos used in his compositions with period he lived. It was also aimed at assessing the
practicality of the tempos he used in terms of composition forms.
Keywords: Vardakosta Seyyid Ahmet Aga, composition, maqam, rhythm, analysis.
Giriş
Türk mûsikîsi yazılı kaynakların başlangıcı olarak kabul edilen 9. yüzyıldan itibaren verilen
eserler içerisinde Türk mûsikîsine ait farklı mûsikî formlarını görmek mümkündür. 13. yüzyılın önemli
isimlerinden olan Safiyyüddîn-i Urmevî‟nin Kitâbü‟l- Edvârı‟nda savtlara, tarîkalara rastlamak
mümkündür (Uygun, 1999: 243). Ayrıca Safiyyüddîn-i Urmevî‟ye ait tarihi belge niteliği taşıyan Nevrûz
makamında ve remel usûlünde bir peşrevi olduğu bilinmektedir.1 15. yüzyılda verilen eserlerin
neredeyse genelinde mûsikî formlarına rastlanmakla birlikte form sayısındaki artış da göze
çarpmaktadır. Abdülkadir Merâgî‟ye ait Câmiü‟l Elhân‟da nevbet, basit, küllü‟d-durûb, kavl, gazel,
fürûdaşt, küllü‟n-nagam, nesîd-i Arap, amel, pisrev ve hevâî gibi formları bulmak mümkündür (Sezikli,
244-248-249). Türk mûsikîsi formlarında yaşanan bu zenginlik bestekârların kendilerini ifade etme
yönünden ne kadar özgür olduklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. İlerleyen yüzyıllarda devam
eden formlarda belirgin şekilde farklı oluşumlar göze çarpmaya başlamıştır. Geçmişten günümüze


1

Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, gamze.koprulu@gop.edu.tr.
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu.
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devam eden formlar olduğu gibi gerek isim gerek yapı bakımından değişime uğrayanlar ve kaybolanlar
yanında ayrıca şarkı, sirto, longa gibi yeni formların ortaya çıktığı da görülmektedir.
Beste formu, “Klâsik fasıl icrâsındakâr‟dan sonra icrâ edilen büyük formda eserlerdir. Kelime

olarak „bağlanmış‟ demektir. Divân edebiyatının gazel tarzında yazılmış dört mısradan oluşan güfteleri
kullanılmaktadır. Büyük usûllerle, lâfzî veya îkâî terennümlerle bestelenmiş formdur.” (Yahya Kaçar,
2012). Besteler, murabba beste ve nakış beste olmak üzere iki kısımda incelenirler.
Murabba besteler, “Dört mısralı olduğundan dolayı, eşkenar dörtgen karşılığı murabba adını

alır. Bu tür besteler dört hane‟den oluşur. Her hanenin sonunda terennüm vardır. Sayısı az da olsa
terennümsüz bestelere de rastlamaktayız. O halde murabba besteleri “terennümlü” ve “terennümsüz”
olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Birinci, ikinci ve dördüncü haneler, terennümleriyle beraber
aynı melodik yapıya (ezgiye) ve aynı usûle sahiptir. Üçüncü hane miyanhane olup, değişik melodik yapı
gösterir. Çoğunlukla miyanhane terennümü 1., 2., ve 4. hanedeki, yani zaman, zemin ve karar
hanelerinin terennümleriyle aynı yapıda olur” (Yavaşça, 2002). Bazı murabba bestelerin miyanhanesi
olan 3. bölümünde farklı makam geçkileri yapılabilirken farklı bir makam ile bestelenen murabba
besteler de mevcuttur. Birinci beste olarak kabul gören besteler çenber, devr-i kebîr, muhammes,
hafîf, darbeyn gibi birleşik zaman özelliği gösteren usûller ile bestelenmişlerdir.
Nakış besteler, “…. Terennüm iki mısradan sonra geliyorsa ve lafzî terennüm tarzında ise, bu

çeşit Beste‟lere Nakış Beste denir. Fakat sadece terennümlerinin uzunluğu sebebiyle veya sadece
usûlleri sebebiyle bâzı Beste‟lere Nakış Beste denmiştir” (Özkan, 1990). Nakış besteler düyek, lenk
fahte, devr-i revân, ağır düyek gibi usûller ile bestelenmişlerdir.
Literatür araştırmasına dayalı olarak yapılan çalışmada; TRT nota arşivinden elde edilen
Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa‟ya ait altı adet beste ve usûl kalıpları Finale 2014 exe. Programı ile
resim dosyasına dönüştürülmüş, makam geçkilerinin tespiti için eserler içerik analizi yöntemiyle
incelenmiş ve açıklanmıştır. Bestelerde makam analizleri, kullanılan makam dizileri, çeşniler, kullanılan
ses alanları tespit edilerek sunulmuştur. Usûl incelemesinde ise nota-darb uygunluğu incelenmiştir.
Seyyid Ahmet Ağa‟nın bestelerinde kullandığı makamların yaşamış olduğu dönemin makam anlayışına
uygunluğu ve kullanmış olduğu usûllerin beste formu açısından kullanılabilirliğinin tespiti
amaçlanmıştır.
1. Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa’nın Hayatı ve Bestekâr Yönü
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda 1726-1730 tarihleri arasında
doğmuş olduğu bilgileri verilen ve Amasya‟da dünyaya gelen Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa, 18.yüzyıl
mûsikîsinin önemli isimlerinden biri olan Hızır Ağa‟nın2 oğludur. Çok uzun boylu olduğu için Vardakosta
lakabı verilmiştir. Mûsikî temel bilgilerini Enderun‟dan alan bestekâr Yenikapı ve Galata
Mevlevihâne‟lerinde tekke terbiyesi almış ve Abdürrahim Künhî Dede‟den istifade etmiştir.3 İbnü‟l Emin,
Ahmet Ağa için “tercemei hali mahut olmayan nice hem meslekleri gibi ismi ve eserleri unutulan
talihsiz kıymetli üstatlardandır” (İnal, 1958) cümlesi ile onun sanatında ne denli maharetli olduğunun
kanıtı niteliğindedir. Galata Mevlevihane‟sinde Şeyh Galib‟in dostluğunu kazanarak onun bazı şiirlerini
besteledi. Kendisi de büyük bir bestekâr olan III. Selim den yakın ilgi görerek “Musâhib-i Şehriyâri”
arasına alınarak saraya girmiştir. III. Selim‟in bestelediği Sûzidilâra Mevlevî ayininin bizzat hükümdar
tarafından Ahmet Ağa‟ya meşk edildikten sonra Galata Mevlevihâne‟sinde okunduğu söylenmektedir
(Menç, 2014). Sesinin güzelliği ve iyi tanbur çaldığı sarayda yapılan küme fasıllarına bazen sesi, bazen
de tamburu ile katıldığı bazı kaynaklarda yer almaktadır (Olgun, Taşan, 2009).
Türk mûsikîsi makamları içerisinde yer alan makamlardan biri olan Ferah- fezâ makamını terkip
etmiştir. Abdülbaki Nasır Dede Tetkîk ü Tahkîk‟de “ bu terkîb Musâhib-i Hazret-i Şehriyârî Seyyid
Ahmet Ağa‟nın ihtirâ‟ıdır” (vrk. 23a) cümlesini kurar. Ayrıca bestekâr -günümüzde otuz sekiz zamanlı

2

3

Hızır Ağa Edvârı olarak bilinen edvârın müellifidir. Edvârın asıl ismi Tefhîmu‟l Makaamât fî Tevlîdi‟n Nagamât‟tır. Edvârın
nüshaları; Süleymaniye Ktp.,Hafîd Efendi, nr. 291; TSMK, Hazine, nr. 1793; İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim
Cevdet, nr. 177/4‟de kayıtlıdır.
Nuri Özcan, “Ahmed Ağa, Vardakosta”, DİA, c. 12, s. 41.
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olarak kullanılan- on dokuz zamanlı Darb-ı hüner usûlünü terkip ederek Türk mûsikîsine
kazandırmıştır.4 1794 senesinde ölen Ahmet Ağa Galata Mevlevîhanesi hazîresine gömülmüştür.
Devrinin önde gelen bestekârlarından olan Ahmet Ağa gerek dini gerekse din dışı birçok eser
bırakmıştır. Bestekârın günümüze ulaşan eserleri iki âyîn-i şerif, on yedi peşrev, sekiz saz semâi, altı
beste, üç semâi ve sekiz şarkıdır.
2. Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa’nın Beste Formunda Eserlerinin Makam ve Usûl
Yönünden Ġncelenmesi
Bestekâr‟a ait besteler:
Makam

Eser Adı

Form

Usûl

Güfte

Muhayyer Sünbüle

Zebân-ı Aşkı Anlar Sana Benzer İşve-Ger Var mı?

Beste

Ağır Çenber

?

Vech-i Arazbar

Ne Bulur Ehl-i Safâ Bende Vefâdan Gayrı

Beste

Hafîf

Fuzûlî

Vech-i Arazbar

Yakma Canım Nâle-i bî İhtiyarımdan Sakın

Beste

Ağır Çenber

Fuzûlî

Sûzinâk

Bezmi Ağyare Varıp Zevk-u Safâ Niyeti

Beste

Ağır Çenber

?

Sûz-i-dil

Nağme-i Dilsûz İle Yaktın Beni Mutrıb Keman

Beste

Ağır Çenber

?

Mâhur

Ey Perî Ruhsârına Ben Gül Desem De Elverir

Beste

Muhammes

Nota-15
Muhayyer Sünbüle6 Murabba Beste “Zebân-ı Aşkı Anlar Sana Benzer Ġşve-Ger Var
mı?”
Kullanılan Dizi: 3. Selim tarafından terkîp edilen muhayyer sünbüle makamı yapısı gereği
birçok dörtlü ve beşli barındırır ve üç tip dizi kullanır. Birinci tip dizi; acem perdesinde çargâh dizisinin
bir kısmına sabâ dizisinin eklenmesinden oluşur. İkinci tip dizi; Muhayyer‟de zirgüleli hicaz dörtlüsüne
acem‟de çargâh beşlisinin, yerinde sabâ makamının ve yerinde kürdi dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur.
Üçüncü tip dizi; nevâ‟da acemli hüseynî dizisine acem‟de çargâh beşli, çargâh‟da humâyûn dizisi, uzzal
dizisi, yerinde sabâ dizisi, kürdi dörtlüsü ve üçlüsünden oluşur. Muhayyer sünbüle bestede üç tip dizi
kullanılmıştır.7
Seyir Özelliği: İnici seyir özelliğine sahip olan muhayyer sünbüle makamındaki besteye,
birinci derece güçlü olan gerdaniye perdesinden başlanmış 1. ve 2. ölçüde hafif bir şekilde muhayyer
makamı duyurulmak istenmiştir. 3. ölçüde gerdâniye üzerinde dik sünbüle, tiz segâh ve acem perdeleri
ile acemde nikriz geçkisi 4.-5. ölçülerde makamın ikinci derece güçlüsü olan çargâh perdesindeki kalış
ile çargâh‟ta hicâz geçkisi kullanmıştır. 6.-7.-8.-9. ölçülerde acem‟de nikriz, 10.-11.- ölçülerde çargâh‟ta
hicâz, 12. ölçüde acem‟de nikriz, 13.ölçüde acem‟de çargâh asma kararlarına yer verilerek birinci tip
dizi kullanılmıştır. Eserin meyân kısmına geçmeden 15.-16.-17. ölçülerde sabâlı dizi kullanılmış ve 18.
ölçü olan karar perdesinde bestekâr yerinde kürdî ile dügâh perdesinde tam karar vermiştir. 21. ve
22.ölçü olan meyanın başlangıcında nevâ perdesinden itibaren eviç perdesi basılarak hüseynî‟de uşşak
geçkisine yer verildikten sonra 23. ölçüde güçlü olan çargâh perdesinde çargâh‟lı yarım karar
yapılmıştır. 24.-25. ölçülerde nevâ, eviç ve tiz bûselik ile hüseynî‟de hüseyni‟li, 27. ve 30. ölçülerde
muhayyer‟de uşşak‟lı, 28. ölçüde nevâ‟darast‟lı, 29. ölçüde gerdâniye‟de bûselik‟li, 32.-33. ölçülerde
acem‟de çargâh‟lı asma kalışlara yer verilmiştir. Gerdâniye ‟de bûselik kullanımı ile üçüncü tip dizinin
kullanılmış olduğu belirtilebilir. 35. ölçüde çargâh‟ta hicâz‟lı, 36-37-38-39. ölçülerde sabâ dizisi
4

5
6

7

Abdülbaki Nasır Dede “Tetkîk ü Tahkîk” varak 40a‟da “Bu usûl Musâhib-i Hazret-i Şehriyârî Seyyid Ahmet Ağa‟nın ihtirâ‟ıdır”
cümlesini kurmuştur.
Ekler kısmında eser notalarının ilk sayfaları verilmiştir. Sayfaların tamamı için kaynakçada verilen link kullanılabilir.
Abdülbâkî Nâsır Dede Tetkîk ü Tahkîk‟de muhayyer sünbüle makamının sünbüle makamından terkîp edildiğini bildirmektedir.
Aynı eser içerisinde sünbüle makamına baktığımızda sünbüle-i kadîm ve sünbüle olmak üzere iki sünbüle makam tipi
karşımıza çıkmaktadır. Sünbüle-i kadîm; muhayyer perdesinden uşşak‟la başlayıp hüseynî perdesine gelince, dönüp kûçek
karar verir. Sünbüle; muhayyer perdesinden başlayıp sünbüle gösterdikten sonra muhayyer perdesinden nihâvend şeklinde
hüseynî perdesine inerek sabâ karar verir (s. 51)
Üç tip dizinin kullanıldığı bölgelere seyir özelliği içerisinde yer verilmiştir.
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kullanılmıştır. Meyân‟ın son ölçüsü olan 40. ölçüde kürdî‟li asma kalış yapılmıştır. Bestekâr ses aralığı
olarak dizi dışına çıkmamış, eser inici seyir özelliğine sahip olduğu için ayrıca genişleme bölgesine
ihtiyaç duyulmamış ve eserde yeden perdesi olan rast perdesi kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda
muhâyyer sünbüle makamının sabâ‟lı tam karara gitmesi özelliğinden bahsedilmesine karşın makamın
üçüncü tip dizisi olan kürdî ile karara gidilmiştir.8
Usûl: Bestekâr muhayyer sünbüle bestesinde 24 zamanlı çenber9 usûlünü 24/2 mertebe ile
ağır çenber olarak kullanmıştır. Usûlü eser nota değerlerine uygun olarak ustalıkla döşemiş olan
bestekâr beş ölçüde bir çenber usûlünü tamamlamıştır. Bestekâr usûlü 4+4+6+6+4 bölünme ile
kullanmıştır. Bestekârın kullanmış olduğu gibi beste formunun murabba türünde kullanılan birleşik
usûllerden biri olan çenber usûlü, eserde nota-usûl uyumluluğu açısından beste formunda
kullanılabilirliği yüksek bir usûldür.

Nota-2
Mahur Murabba Beste “Ey Peri Ruhsârına”
Kullanılan Dizi: 32/4 muhammes usûlü ile bestelenen mahur beste murabba türündedir.
Mahûr makam dizisi; rast perdesinde yer alan inici çargâh beşlisine nevâ da çargâh dörtlüsünün
eklenmesinden oluşur. Eser, makam dizisine uygun bir seyir göstermiştir.
Seyir Özelliği: Birinci ölçünün ilk sesi olan gerdâniye perdesi makamın aynı zamanda güçlü
sesidir. Güçlü civarından başlayan eser gerdâniye perdesinde yapmış olduğu yarım kararla birlikte 3 ve
4.ölçüde gerdâniye‟de çargâhlı, 5-6-7-8-9-10.ölçülerde nim hicâz‟da ferahnâk‟lı, 11 ve 12. ölçülerde
çargâh‟da çargâh‟lı, 15-16. ölçülerde gerdâniye‟de çargâh‟lı çeşni ile gerdâniye‟de yarım kararlı kalış
yapmıştır. 17-18-19. ölçülerde hüseynî‟de bûselik‟li, 21ve 36. ölçüler arasında rast‟ta çargâh‟lı, 37-3839-40.ölçülerde dügâh‟ta bûselik‟li asma kalışlar yapılmıştır. Eserin genişleme özelliği gösterdiği 41-4243-44.ölçülerde güçlü perdesi olan gerdâniye‟de çargâh ile yarım karar yapılmıştır.45-46-4748.ölçülerde nişâbur çeşni, 50-51.ölçüde hicâz çeşni ile 53. ve 64.ölçüler aralığında rast‟ta çargâh‟lı
asma kalışlar yapılmıştır. Eserin karar sesi olan rast perdesinde yeden sesi olan geveşt perdesi ile
yedenli karara gidilmiştir. Ses aralığı olarak makamın kullandığı ses aralığı dışına çıkılmamıştır.
Gerdâniye üzerinde çargâh beşlisi ile genişleme bölgesi kullanılmıştır. Rast perdesinde çargâh ile tam
karara gidilmiştir.
Usûl: Bestekâr 32/4 mertebe ile muhammes usulünde eseri bestelemiştir. Usûl
4+4+4+4+4+4+4+4=32 olmak üzere dörtlü bölünme ile kullanılmıştır. Beste formunda en çok
kullanılan usûllerden olan muhammes, mahur bestede bestekâr tarafından usûlün ana darplarına
uygun olarak işlenmiştir. Muhammes10 usûlü, beste formu için kullanılan birleşik usûllerdendir ve
bestekâr usûlü eserinde ustaca kullanmıştır.

8

9

10

Hüseyin Sadettin Arel “Türk Mûsikîsi Nazariyatı Dersleri” adlı çalışmasının 250. sayfasında kürdî ile karar veren muhayyer
sünbüle makamını ikinci nev‟i muhayyer kürdî makamı olarak değerlendirmiştir.
Recep Uslu Selçuklu Topraklarında Müzik isimli eserinde çenber usûlünün Selçuklu devri usûllerinden olduğunu belirtir (s.
174).
15. Yüzyılda muhammes usûlü edvârlarda üç tip olarak kullanılmıştır. 15. Yüzyılın önemli nazariyatçılarından biri olan Benâî
“Mûsikî Risâlesi”‟nde Muhammes-i sagîr‟i (küçük muhammes) 4 zamanlı (vrk.55b), muhammes-i evsât‟ı (orta muhammes) 8
zamanlı (vrk.56a), muhammes-i kebîr‟i (büyük muhammes) 16 zaman (vrk.56b) olarak vermiştir. Ayrıca bkz. Gamze
Köprülü, (2016), “Benâî‟ye Ait Mûsikî Risâlesi‟nin İncelenmesi”, Doktora Tezi, s. 180, 181, 182.
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Nota-3
Sûz-i dîl Murabba Beste; “Nağme-i Dilsûz Ġle Yaktın Beni Mutrıb Keman”
Kullanılan Dizi: Sûz-i dîl makamı zirgüleli hicâz makam dizisinin hüseynî aşîran perdesine
göçürülmesi ile oluşmuştur. Yâni hüseynî aşîranda hicâz beşlisine bûselik perdesinde hicâz dörtlünün
eklenmesidir. Bestekâr makama ait diziyi ve genişleme bölgelerini kullanarak makam dizisine yer
vermiştir.
Seyir Özelliği: Güçlü civarından seyre başlayan eserin 1 ve 17.ölçüleri arasında hüseynî‟de
hicâz çeşnisi işlenmiştir. 18 ve 23.ölçüler aralığında bûselik‟te kürdî‟li yarım karar yapıldıktan sonra 2427 aralığındaki ölçülerde hüseynî aşiranda hicâz humâyûn, 27-28-29. ölçülerde dügâh perdesine
bûselik ile düşerek hisar bûselik makamı gösterilir. 30-31-32. ölçülerde dik acem aşîran perdesinde
hicazlı, 33-34-35.ölçülerde hüseynî aşiranda hicâz geçkilerine yer verilirken 36-47 aralığındaki ölçülerde
yerinde hicâz ile makam geçkilerine yer verilmiştir. 48-49-50.ölçülerde pest genişleme bölgelerinde
bûselik ile genişleyerek hicâz humâyun makam dizisi gösterilmiştir. Eserin diğer ölçülerinde makam
dizisine sadık kalınarak melodik yürüyüş devam eder. 59-60-69.ölçülerde anlık nota değişimleri
altereler yapılmıştır. Karar perdesi olan hüseynî aşîran‟da yedensiz tam karara gidilmiştir.
Usûl: Bestekâr eserin usûlü olan çenber usûlünü 24/2 mertebe ile kullanmıştır. Usûl
4+4+6+6+4 biçimi ile işlenmiştir. Bestekârın da ustaca kullanmış olduğu gibi beste formunun
murabba türünde kullanılan birleşik usûllerden biri olan çenber usûlü nota-darb uyumluluğunun işlenişi
açısından beste formunda kullanılabilirliği yüksek bir usûldür.11
Nota-4
Sûzinâk Murabba Beste, “Bezmi Ağyare Varıp Zevk-u Safâ Niyeti”
Kullanılan Dizi: Sûzinâk makamı, rast perdesinde rast beşlisine nevâ perdesinde hicâz
dörtlüsünün eklenmesi ile oluşur. Tiz ya da pest bölgelere ait genişleme bölgeleri kullanılmamıştır.
Seyir Özelliği: Güçlü nevâ perdesi ile başlayan eser meyan kısmına kadar makam dizisine ait
seslerde gezinilerek basit sûzînâk ve karcığâr çeşnili asma kararlar yapılmıştır. Meyân kısmında
donanım değişikliği belirtilerek sadece hicâzlı kalışlara yer verilmiştir. Rast perdesinde yeden alınarak
rast‟lı tam karar verilmiştir.
Usûl: Ağır çenber usulünün kullanıldığı eserde 4+4+6+6+4=24 kalıbı kullanılmıştır. Bestekârın
da kullanmış olduğu gibi beste formunun murabba türünde kullanılan birleşik usûllerden biri olan
çenber usûlü usûl-nota işlenişi yönü ile beste formunda kullanılabilirliği yüksek ve güçlü bir usûldür.
Nota-5
Vech-i Arazbar Murabba Beste, “Ne Bulur Ehl-i Safâ Bende Vefâdan Gayrı”
Kullanılan Dizi: Vech-i Arazbar makamı, nevâ perdesinde inici bayâtî dizisine çargâh üzerinde
rast beşlisi ve segâh perdesinde segâh dörtlüsü ya da segâh dizilerinin eklenmesinden oluşur. Bestekâr
makam karakteristiğine uygun bir seyir içerisinde eseri bestelemiştir. İnici seyre sahip olduğundan
dolayı ayrıca genişleme bölgesi kullanılmamıştır.
Seyir Özelliği: Eser birinci derece güçlüsü olan gerdâniye perdesi ile başlamıştır. 1-2-3-45.ölçülerde çargâh perdesine inerek çargâh‟da acemli rast, 6 ve 7.ölçülerde dügâh perdesinde uşşak
çeşnisiyle asma karar yapılmıştır. 8-15 arasında yer alan ölçülerde çargâh‟ta rast, 16-23 arası ölçülerde
çargâh‟ta acemli rast çeşnileri mevcuttur. 24-31 aralıklı ölçülerde segâh makam dizisi ile 32-35 arası
11

Çenber usûl kalıbı daha önceki eserde verildiğinden dolayı bu eser için yeniden verilmemiştir.
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ölçülerde nevâ‟da sabâ‟lı, 36-39 aralığındaki ölçülerde segâh‟ta segâh‟lı, 40-47 aralığında yer alan
ölçülerde nevâ‟da uşşak çeşnileri ile asma kararlar yapılmıştır. Bestekâr makamın inici özelliğinden
dolayı genişleme bölgelerini kullanmamış diziye ait ses bölgelerine yer vermiştir. Karar segâh‟ta
segâhlıdır.
Usûl: Eser hafîf usûlünde bestelenmiştir. Birinci besteler için kullanılan 32/2‟lik mertebesi
usûlün hem ana kalıba hem de velvele darplarına uygunluğu dikkat çekicidir. 4+4+4+4+4+4+4+4=32
kalıbı ile uygulanmıştır. Bestekârın da kullanmış olduğu gibi beste formunun murabba türünde
kullanılan birleşik usûllerden biri olan hafîf usûlü beste formunda belki de en çok kullanılan ve işlenişi
ile kullanılabilirliği yüksek bir usûldür.

Nota-6
Vech-i Arazbar Murabba, “Yakma Canım Nâle-i bî Ġhtiyarımdan Sakın”
Kullanılan Dizi: Eserde vech-i arazbar makam dizileri kullanılmıştır. Makamın inici seyir
özelliğinden dolayı ayrıca genişleme bölgeleri kullanılmamıştır.
Seyir Özelliği: Makamın güçlüsü olan gerdâniye civarından seyre başlanmış ve gerdâniye
perdesinde yarım karar yapılmıştır. 1. ölçüde gerdâni‟ye ile başlayan eserde 24.ölçü de dâhil olmak
üzere çargâh perdesine düşülerek çargâh‟ta acemli rast asma kararı yapılmıştır. 25-42.ölçüler
aralığında çargâh‟ta rast‟lı, 43-44.ölçülerde nevâ‟da uşşak‟lı, 45-48 aralığında yer alan ölçülerde
sagâh‟ta segâhlı, meyan kısmına ait 49-54 aralığında çeşnisiz asma kalışlar yapılmıştır. 55-60 aralığında
segâh‟ta segâh‟lı, 64-66 aralığında nevâ‟da uşşak, 67-70 aralığında ise segâh‟ta segâh‟lı asma kalışlar
ile meyan tamamlanmıştır. Tam karar segâh‟ta segâh yapılarak tamamlanmıştır.
Usûl: Eser için 24/2 mertebe ile ağır çenber usûlü kullanılmıştır. Bestekârın da kullanmış
olduğu gibi beste formunun murabba türünde kullanılan birleşik usûllerden biri olan çenber usûlü notausûl darbları uyumu yönüyle beste formunda kullanılabilirliği yüksek bir usûldür.
Sonuç
18. yüzyıl bestekârlarından olan Vardakosta Seyyid Ahmet Ağa dönemin nazariyatına terkip
etmiş olduğu Ferah-fezâ makamı ve 19 zamanlı darb-ı hüner usûlü ile önemli katkılarda bulunmuştur.
Yapmış olduğu peşrev, beste, şarkı gibi çalışmaları ile de icrâcı yönünü ortaya koymuştur. Bestelemiş
olduğu altı adet beste formunda eserlerin tamamı murabba bestelerdir. Bestekârın kullanmış olduğu
makamlar günümüzde kullanılan makam dizileri ile uyumluluk göstermekte, ana dizilerden farklı olarak
seyir ya da geçki özelliği göstermemekte dönemin mûsikî anlayışına uygun olarak bestelendiği
görülmektedir. Bestelerde kullanılan ağır çenber, hafîf ve muhammes usûlleri, eserin notaları ile hem
ana kalıp hem de velvele ile son derece ustaca, uyumlu olarak işlenmiş ve dönemin kabul görmüş olan
usûl yapılarına uygun olarak bestelenmiştir.
Bestekârın diğer bestelemiş olduğu eserler de usûl- vezin- geçki yönünden incelenebilir ve
bestekâra ait gerek görsel gerekse CD formatında özel bir koleksiyon oluşturulabilir.
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Nota-5

Nota-6

KANİ KARACA’NIN TEVHİD VE MÎRÂC İCRASINDA EZGİ-GÜFTE UYUMUNA AİT
ÖRNEKLERİN İNCELENMESİ
Mustafa YILDIRIM
Özet
Mevlîd icrâsı Osmanlı kültür-sanat geleneği içinde ayrı bir öneme sahip olmuştur. Çünkü mevlîd icrâ
tavrı, kaside, gazel gibi irticali okunan formlardan farklılık arz eder. İrticali olmasına rağmen belirli bir
makam seyrinin olması, Osmanlı Türkçesi ile okunması gerekliliği gibi hususlar Mevlîd icrâsını
güçleştiren başlıca konulardır.
Cumhuriyetten sonraki Mevlîdhânlar içinde farklı mevlid icrâsıyla bilinen ve 2004 yılında vefat eden
Hafız Kani Karaca‟dır. Karaca‟nın. Osmanlı‟nın son dönem Mevlîdhânlarından Üsküdarlı Ali Efendi‟den
Mevlîd meşketmesi, Osmanlı Mevlîd icrâ kültürünü Cumhuriyet döneminde devam ettirmesi bakımından
önemlidir. Dile hâkimiyeti, makam bilgisi ve dini bilgilere hâiz olması, onu icrâlarında da ön plana
çıkarmıştır. Bu yüzden çokça bahsedilmemiş olsa da Türk Mûsikîsi‟nde olduğu bilinen ezgi-güfte
uyumunu icrâlarında görmek mümkündür.
Bu çalışmada, Kani Karaca‟ya âit Tevhîd ve Mîrâc bahirlerinin, ezgi-güfte uyumu ve makamlardaki
perdelerin mânâ açısından uyumu incelenmiştir.
Sonuç olarak; mevlîd icrâsında konuşulan dini bilgilere, dile ve makam bilgisine hakimiyetin ezgi-güfte
uyumuna etki ettiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın günümüz mevlîdhanlarının icrâlarına katkıda
bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mevlîd, mevlîdhân, Kani Karaca, güfte, ezgi.
Investigatıons of Samples About Melody-Lyric Accord of Kani Karaca’s Tawhid and Miraj
Performing
Abstract
The ceremony performing has a separate prescription in the Ottoman culture and art tradition.
Because the ceremony performing style is different from eulogium and gazelle forms as improvisation.
Despite the fact that there is improvisation, there are certain issues such as the appearance of a
certain authority, the necessity of reading with the OttomanTurkish, and the main issues that make
the Mevlîd practice difficult.
Hafiz Kani Karaca, who was known with his different ceremony performing in the “Mevlîdhâns” after
the Republic and died in 2004. Karaca had an education in Üsküdar from Ali Efendi who was the last
period of “Mevlîdhans” at the Ottoman Empire. It is important in terms of the Ottoman to sustain the
ceremony caste in the Republician period. The dominance of the language and the knowledge of
authority made him the foreground in his performances. Therefore, it is possible to see in harmony of
musican dlyrics in his performs in the music.
In this study, the harmony of melodican dharmonic harmonies of Tawhid and Mîrâj parts that belong
to Kani Karaca was examined in terms of the meaning of the curtains in the maqams. As a result; it is
understood that the dominance of religious knowledge, language and authority knowledge spoken in
the Mevlîd practice influenced the harmony of the melody and thelyrics. This study is thought to
contribute to the practice of present-day Mevlîdhans.
Keywords: Ceremony, “Mevlîdhân”, Kani Karaca, Melody, Lyric.
Giriş
Türkler İslam‟a girdikten sonra fikrî ve siyasi hayatlarına Kur‟an emirleri doğrultusunda devam
etmeye başlamışlardır. Güzel sanatlara düşkün olan Türklerin sanatı artık Kur‟an merkezli olmuş, hat,
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tezhib, ebrû gibi sanatlar Kur‟an‟ı süslemede kullanılmaya başlanmıştır. Edebiyat ve mûsikî icrâlarının
muhteviyat ve şekli değişerek yerini Allah C.C. aşkı ve Peygamber S.A.V. sevgisi almış, güzel sanatların
her alanında bu sevginin tezâhürü görülmeye başlanmıştır. Bu tezahürlerin içinde sıkça kullanılan ve
çeşitli kültürlerle etkileşim sonucu zenginleşen edebiyat ve mûsikî birlikteliğinden çok değerli eserler
ortaya çıkmıştır. Bu eserlerin içinde de önemli bir yere sahip olan mevlîd gelmektedir.
Mevlîd: “Hazreti Muhammed‟in S.A.V. ana rahmine düşüşünden vefatına kadar hayatını anlatan
manzum ve mesnevî tarzında yazılmış güftenin bahirlere ayrılarak belirli mûsikî âdâbı ve erkânı içinde
okunmasıdır.”1 Aslında mevlîd kelimesi: “... Arapça‟da bir zaman ismi olarak kullanılır ve herhangi
birinin doğduğu zamânâ mevlîd denir. Mevlîd, mekân ismi olarak da kullanılmaktadır. Bu mânâ içinde
de bilhassa Mevlîdü‟n-Nebî yerine müstameldir.”2
1. Süleyman Çelebi’nin Mevlîd-i Şerîfi
Peygamber efendimizin doğumundan beri İslam dünyasında mevlîd tarzında birçok eser
yazılmıştır. Fakat hiçbiri Süleyman Çelebi‟nin (1351-1422)3 yazmış olduğu “Vesîletü‟n-Necât” (Kurtuluşa
vesîle) adlı Mevlîd gibi günümüze kadar tesirini devam ettirememiştir.
Osmanlı Devleti zamanında Hazreti Peygambere duyulan sevginin tezâhürü olarak ortaya
çıkmış, Tevşih, Mirâciye, Muhammediye gibi formlara ilham kaynağı olan Mevlîd, günümüze kadar
yaklaşık 80 civarında başka dillere tercüme edilmiştir.
Süleyman Çelebi‟nin yazmış olduğu Vesîletü‟n-Necât‟ına çokça önem verilmiş, bugüne kadar
bazı şerhleri ve okumanın faziletleri ile ilgili birçok kitaplar yayınlanmıştır. Dinimizde Hz. Peygamber‟e
uymanın ve O‟na salât ü selâm getirmenin kurtuluşa vesile olacağı yönünde ayet ve hadisler vardır.
Mevlîd manzumelerinin okunması zamanla hakîki bir san'at haline gelmiştir, zira mevlîdi
okumak herkesin kârı değildir. Bu hususta, sûret-i mahsûsada yetiştirilen kâri'ler (mevlîdhanlar) ortaya
çıkmış ve halk arasında büyük itibar kazanmışlardır. 4 Büyük itibar kazanmış mevlidhanlar içinde son
yüzyılımıza damgasını vuran Kani Karaca gelmektedir.
2. Hafız Kani Karaca
1930 yılında Adana‟da doğan ve elim bir hadise sonu gözlerini kaybeden Kani Karaca, yedi
yaşında hıfzını Tarsus Kur‟an Kursu‟nda tamamlamıştır. İlk mûsikî meşklerini, Adana‟da klarnetçi Ali
Bakır, kemânî Galip Ongün ve Adana hafızlarından olan Abdi Er hocadan almıştır. 1950 yılında
İstanbul‟a gidişiyle Hafız Sadettin Kaynak‟tan meşketmeye başlayan Karaca, daha sonra Kaynak‟ın
tavsiyesi ile Hafız Sadettin Heper‟den mevlevî ayinlerini ve klasik eserleri meşketmiştir. İstanbul‟da
Kayserili İbrahim Büyükçopur hocadan dini bilgiler ve Üsküdarlı Hafız Ali Efendi‟den Kur‟an kırâati
almıştır.5
Kani Karaca, World Music Institute (Dünya Müzik Bilimsel Kurum) tarafından "Efsanevi vokalist
ve bu asrın en büyük sesi" olarak ilan edilmiştir.6 Kani Karaca için “Dünden Yarına Mûsikî İnsanlarımız”
adlı belgesel programında hem kendisinin hem de Türk Mûsikîsi‟nin değerli mûsikîşinaslarının sözleri şu
şekildedir:
“Ahmet Özhan: Ne kadar mûsikî ile alakalı ünvan varsa hepsini ona verebilirsiniz ve hiç biri onu
tarif etmeye muktedir değildir.
M. Emin Işık: Hem dînî mûsikîmiz, hem klasik mûsikîmiz hem de cami mûsikîmiz için, bu kadar
da çok yönlü ve otorite olarak ikinci bir kişiyi tanımıyorum.
Bülent Aksoy: Doğrusu Kur‟an-ı Kerîmi Kani Karaca‟dan dinlemek dini bir metnin seslendirilişini
dinlemek değil, apayrı bir güzellik, başlı başına estetik bir yaşantıdır.

1
2
3
4

5
6
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Alaaddin Yavaşça: Kendisi akordu çok iyi yapılmış bir saz gibidir. Türk Mûsikîsi‟nin perdelerini,
aralıklarını ondan daha emin, güzel ve sağlıklı basabilen bir ses sanatçısını pek zor rastlarım.7
3. Kani Karaca’nın Mevlîd İcrâlarında Güfte-Ezgi Uyumu
Arûz vezninin özelliğinden dolayı mevlidi nağmesiz, sadece fâilâtün/fâilâtün/fâilün kalıbı ile
okumak bile dinleyene mûsikî nağmeleri varmış gibi bir his vermektedir. Bilindiği gibi mevlid arûz
vezniyle yazılmış, çeşitli makam seyirlerinin uygulandığı, belirli bir ritmik kalıbı olmayan ve irticâlen
okunan bir formdur. Mevlid icrâsını bütünüyle icrâcının hünerine ve mûsikî bilgisine bağlamak yetersiz
kalır. “Mevlid icrasının her yönüyle tesiri için üç boyut gerekir. Edebî, mûsikî ve manevî boyutu. Birinci
boyut; arûz vezninin inceliklerini, mevlidin anlam bütünlüğünü bilmeyi gerektirir. İkinci boyut; mûsikî
bilgisini, makamların seyrini ve tesirlerini bilmeyi gerektirir. Üçüncü boyut; mevlid içinde geçen dini
bilgilere haiz olması ve içinde geçen duyguları behemahal hazzedilmesini gerektirir. İcrâcıda bunlardan
biri eksik ise müessir bir mevlid icrası yerine gelemez.”8
Diğer bir husus ise mevlidin bir üstad tarafından meşkedilmesidir. Türk Mûsikî kültüründe
meşk, sadece ağızdan kulağa olan bir eğitim sistemi değildir. En önemli olan bölümü gönülden gönüle,
hâlden hâle olan aktarımdır. Mevlid icrasının bu gerekliliklerinden sonra “Artık icracı da icra sırasında
sadece ses cihazlarına (dil, gırtlak, diyafram…vb.) sahip, ses hünerleri, oyunları sergileyen bir cambaz
değil, sözün müziğin derin esrarını bilen, estetik özne ve nesnenin hareket alanının farkında olan,
sanat katmanlarında dolaşan, akustik varlık sergileyen kişi olur.”9
Yukarıda anlatılan mevlid icrasındaki gereklilikler, Kani Karaca‟nın, edindiği Kur‟an kırâatı, dînî
bilgileri, değerli üstadlardan aldığı mûsikî bilgileri, edinmiş olduğu güzel ahlak ve İlâhî ses lütfu ile
örtüşmektedir. Bu sebeple Karaca‟nın özellikle dînî icrâlarında, güfte-ezgi uyumu fazlasıyla göze
çarpmaktadır. Mûsikimizde bu güfte-ezgi uyumunu klasik eserlerimizin çoğunda görmek mümkündür.
Bu konu ile ilgili Nuh Akmehmedoğlu‟nun hazırlamış olduğu “18. Yüzyıl Klâsik Türk Mûsikîsi
Bestekârlarının Dindışı Sözlü Eserlerinde Yer Alan Tasavvufi Mazmunlar Üzerine Bir İnceleme” adlı
yüksek lisans çalışmasına bakılabilir. Bu bağlamda Kani Karaca‟nın sosyal medyadaki ses kayıtlarından
faydalanarak, Tevhîd10 ve Mirâc11 bahir icrâlarını makamların tesir özelliklerinden ve mevlîdin şerhinden
faydalanarak nota üzerinde örneklendireceğiz. Kani Karaca‟nın ses kayıt İcrâlarındaki hançereler ve
çarpmalar gösterilmeden daha çok ana notalar üzerinde nota yazımı yapılmıştır.
3.1. Tevhîd Bahri

Resim-3.1. Tevhîd bahrinden önce okunan “Mevcûdâtın övünç kaynağı olan Hz. Muhammed
SAV. için salavat” anlamında girizgâh cümlesi.
Cümlesinde “mefhar” kelimesi “övünç, övünülen” 12 anlamındadır. Karaca, bu kelimeye rast
perdesinden başlamıştır. Rast makamı “Doğru, müstakim” anlamlarına gelmektedir.”13 “Sen olmasaydın
7
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âlemleri yaratmazdım” anlamındaki meşhur söz mutasavvıflarca kudsî hadis olarak kabul edilir. Ayrıca
Peygamber efendimizin bir hadisinde “Ben Allah‟ın sevgili kuluyum.” dediği rivayet edilmektedir. Bu
cümlede övünülen kişinin kesin olduğunu belirtmek için Karaca, icraya rast perdesinde başlamış,
mevcûdât kelimesinde, “Do –çargâh- (dört taraf, dünya) perdesindeki asma kalışla bu sevginin
dünyanın dört bir tarafında bilinirliği...”14 belirtmiştir. İkinci satırda bu övünülen kişinin Peygamber
efendimiz olduğunun doğruluğunu ve kesinliğini ise yine rast perdesiyle göstermiş olduğu
görülmektedir.

Resim 3.2. Tevhîd bahrinin ilk beytinin birinci cümlesi.
“İsm-i A‟zam”; yüce isimler anlamındadır. Allah‟ın C.C. hangi isim veya isimlerinin ism-i a‟zam
olduğu hakkında ihtilaf vardır. Şarih Hüseyin Vassaf: Kimi dedi ki: İsm-i A‟zam, “Allah” ism-i şerifidir.
İşte bence daha ziyâde makrûn-ı (yakın) aklu hikmet olan re‟y budur.”15 diyerek ism-i a‟zam‟ın Allah
kelimesi olabileceğine işaret eder. Bu ismi şerifi “... Her hangi iş olursa olsun, başlangıcında ol ism-i
şerîfi zikr eylemek her kulun üzerine vâcibdir.”16
Karaca, İcrâya Allah C.C. lafzıyla rast perdesiyle başlayarak zikredelim kelimesini de rast
perdesinde göstererek bir nevi Hüseyin Vassaf‟ın kelimelerle yaptığı şerhi mûsikî diliyle yapmıştır.
Çünki; her işin başında Allah‟ı C.C. zikretmenin vâcibliği rast perdesinin kesin, doğru, tam anlamlarıyla
örtüşmektedir.

Resim 3.3. Tevhîd bahrinin ilk beytinin ikinci cümlesi.
Segâh makamı üzüntü yanında, verdiği kederden daha çok teselli de vermektedir. Bu
özellikleriyle makam, Müslüman olarak bizlere “korku ile ümit arasında” olmayı hatırlatır gibi bir vaiz
durumundadır.17
Bestekârların tesiri olmaksızın makamlarımızda çeşitli hisleri tebliğ kudreti vardır. Örneğin
segâh ve ırak makamlarında zühd ve takvâ hissi mevcuttur.18 Itrî‟nin tekbir ve salât-ı ümmiyesi, akşam
ezanının segâh makamında okunması bu tespitleri doğrular niteliktedir.
Karaca, Allah‟ı C.C. zikretmenin her kula her türlü işte zikretmenin vacib oluşunu aktarırken,
“iş” kelimesine rast perdesinden başlayıp muhayyer perdesine kadar bütün perdeleri geçerek, kolaydan
zora her türlü işi, icrâsıyla çağrıştırdığı görülmektedir. Cümle sonunda segâh perdesindeki asma kalışla,
bir nevi her kulun her işte Allah‟ı C.C. zikretmenin dinî, ilâhî ve takvâ ile olması gerekliliği verilmiştir.
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Resim 3.4. Tevhîd bahrinin ikinci beytinin ikinci cümlesi.
“Ol Allahu „azîmü‟ş-şânın mübârek ism-i şerîfini kim ki evvel emirde zikr edecek olursa, Cenâb-ı
Erhamu‟r-Râhimîn, mukâbilinde ol kuluna dünyevî, uhrevî maksûdunı hakkında hayırlı olarak husûle
getirir. Umûr-ı müşkilesini kolaylaştırır.”19
Karaca, “iş” kelimesini resim 3.3.‟de anlatılan kolaydan zora mânâsını, rast perdesinden
muhayyer perdesine doğru bir icrâ ile belirtmişti. Burada “iş ne kadar zor olursa olsun” anlamını
muhayyer perdesinin bir alt perdesindeki dik zirgüle perdesinden başlayıp inici bir seyir göstermiştir.
Hüseyin Vassaf‟ın şerhinde; her işe mübârek ism-i şerîf ile başlayanın işi kolaylaşacağını beyân etmişti.
Burada inici bir seyir ile zor işin kolaylaşacağı belirtilmektedir. Kulun her işin sonunda dünyevi ve
uhrevî isteklerinin hayırlı olarak husule geleceği konusunu Karaca‟nın, ikinci satırın sonunda “Allah anâ”
kelimelerini segâh perdesinde asma kalış yaparak Allah‟ı C. C. Anmanın hayırla nihayete ereceğini
vurgulamak istemiştir.
3.2. Mirâc Bahri

Resim 3.5. Mirâc Bahrinin üçüncü beytinin ilk cümlesi
İslam Dininde cennette var olduğuna inanılan “sidre” ağacına bazı hadislerde bir kişinin yetmiş
sene yol alsa bile katedilemeyeceği rivayet edilir. Cabbarzâde sidre için: “... bir mertebe-i hâs (özel)
ismidir ki urefâ bunı dahî irtibât-ı halkiyye diye yâd-u tevcih (makam-mevkî) iderler.”20 demektedir.
Karaca, yeryüzü ile sidre arasındaki bu zaman farkını, “zaman” kelimesini gerdâniye perdesinden
başlayarak nevâ perdesine kadar uzun bir nağme aralığı ile belirtmek istemiştir.
Devamında uzun bir zaman aralığını gösterdikten sonra yedi kat gökteki en son yerde bulunan
“sidre” kelimesinin mesafesini belirtmek amacıyla nevâ perdesinden muhayyer perdesine atlama
yapmıştır.
Karaca, genellikle beyit sonlarındaki “fâilün”arûz vezninin kapalı hece bölümlerini uzun
nağmelerle süslemektedir. Ama “hemân” kelimesine âtıfta bulunarak bu işin hemen olduğunu
belirtmek amacıyla fazla nağme örgüsü yapmadan hemen hüzzam makamının karar perdesi olan
segâhta karar kılmıştır.
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Hüseyin Vassaf, Mevlîd Şerhi Gülzâr-ı Aşk, s. 115.
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Resim3.6. Mirâc Bahrinin altıncı beytinin ilk cümlesi.
Bu beyit, Hüseyin Vassaf‟ın şerhinde ve Pekolcay‟ın bulduğu mevlîd nüshasında olmayıp,
Cabbarzâde Mehmed Ârif Bey‟in şerhinde bulunmaktadır. Cabbarzâde‟nin şerhinde de:
“Çünki geçdi perdelerden ilerü
Didiler kim yâ Muhammed gel berü.”
“Ref' olup ol şâha yetmiş bin hicâb
Nûr-u tevhîd açtı vechinden nikâb.”21 olarak geçmektedir.
Hüseyin Vassaf, bu beyit için: “Sâmi Bey‟in defter-i hâtıratında; (Allahu Te‟âlâ‟nın nurdan ve
zulmetten yetmiş bin hicâbı (örtü) vardır. Nûrânî hicâbları rûhânî gayb âleminden ve zulmânî hicâbları
cismânî şehâdet âlemindendir.) haîs-i şerifini gördüm.”22 demektedir. Diğer şerhlerde de bu minvalde
açıklamalar mevcuttur. Peygamber efendimizin Allahu Te‟âlâ ile görüşmeleri bu hicâbların teker teker
kaldırılmasından sonra olmuştur. Necm sûresinin 9. âyetinde: “O kadar ki, iki yay kadar hatta daha
yakîn oldu.” olarak Allahu Te‟âlâ beyân etmiştir. Beytin devamında da bu açıklama mevcuttur.
Resim 3.6.‟da geçen beyitte de Peygamber efendimizin bu hicâbları geçişi anlatılmaktadır. Rast
perdesinde asma kalışla bu geçişlerin doğru ve kesin olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca “ilerü” kelimesinin
anlamını nağme olarak nevâda asma kalışla yukarı doğru çıkıcı bir seyirle belirtmiştir.

Resim 3.7. Mirâc Bahrinin altıncı beytinin ikinci cümlesi.
Bu cümlede, Resim3.6.‟da anlatılan Peygamber efendimizin hicâbları geçişi hadisesi esnasında
Allahu Te‟âlâ‟nın, peygamber efendimize yaklaşması için verdiği emir anlatılmaktadır. Karaca, Allah‟ın
C. C. Peygamber efendimize emir buyurmalarını beyân eden “Yâ Muhammed” kelimesini, çargâh
perdesinden tiz çargâh perdesine atlama yaparak, o seslenişin yüce bir sesleniş olduğunu belirtmeye
çalışmıştır. Devamında da resim 3.6.‟daki “ilerü” kelimesinin zıddı olan “berü” kelimesini nevâ
perdesine doğru inici bir seyir göstererek ses icrasıyla belirtmeye çalışmıştır.
Sonuç
Kani Karaca‟nın ses özelliğinin ve icrâ tavrının eşsiz oluşu, sadece Türkiye‟de değil Yurtdışında
yaptığı icrâlar sırasında World Music Institute (Dünya Müzik Bilimsel Kurum) tarafından "Efsanevi
vokalist ve bu asrın en büyük sesi" olarak ilan etmesiyle görülmektedir.
Kişinin uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede; mevlidhânın mevlid icrâsında olması
gereken edebî, musiki ve dînî bilgilerin Kani Karaca‟da olduğu tespit edilmiştir.
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Cabbarzâde Mehmed Ârif Bey, Îzâü‟l-Merâm Alâ-Vilâdetti Seyyidi‟l-Enâm, s. 261.
Hüseyin Vassaf, Mevlîd Şerhi Gülzâr-ı Aşk, s. 678.
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Karaca‟nın, Tevhid ve Mîrâc bahirlerindeki icrâlarında, makam bilgisine ve kullanılan dile hâkim
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca makam tesirlerinin ve perde anlamlarının, Karaca‟nın icrâsında,
musikimizde var olduğu kabul edilen güfte-ezgi uyumu ile örtüştüğü anlaşılmaktadır.
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KLASİK TÜRK MUSİKİSİ TARİHİNDE “PSEUDOGRAPHİA” KAVRAMI VE KULLANIMI
Ġrfan YĠĞĠT
Özet
“Pseudographia” kavramı yazının icat edilmesinden beri varlığını sürdürmektedir. Bu kavram çok eski
medeniyetlerden beri bilim, sanat, tarih gibi farklı alanlarda var olmuĢtur. Bu kavramın varlığını kabul
etmemiz musiki alanındaki klasik eserlerin sahipleri hakkında bazı sorgulamalar yapmamıza sebep
olacaktır. Bu sorgulamayı yaparken bu kavramın varlığına sebep olan etkenleri bilerek eserler
hakkında yorum yapmamız gerekmektedir. Yüzyıllardır bildiğimiz, icra ettiğimiz musiki eserlerinin
bazılarının aslında bir mitolojik kahraman gibi meĢhur bestekârların isimlerinin bestelerin musiki
alanında yer almasına yardımcı olması için yazılmıĢ isimler olduğunu göreceğiz.
Bu bildirimizde bu kavram açıklanarak, yöntem olarak kullanıldığı eserler ve bu yöntemi kullanan
musikiĢinaslar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Pseudographia, Mitoloji, La Edri, MusikiĢinas, Beste.
"Pseudography" Concept and Usage in Classical Turkish Musicism
Abstract
The concept of "Pseudographia" has subsisted since the invention of writing. The concept has been in
existence since the ancient civilizations in different fields like science, art, history etc. Our acceptence
of the existence of this notion will cause us to requestion about the owners of the classical works on
the field of music. We need to make conscious interpretation about the factors leading the existence
of this notion while we are requestioning. We are going to see that the music works we have known
and performed for centuries are actually names written to help famous some composers names take
place in the field of music like a mythologic hero.
In our manifesto, the notion is going to be explained and the works used as a method are going to be
analyzed with the musicians using the method.
Keywords: Pseudographia, Mythology, Anonymous, Musicians, Composition.
Giriş
Bugün bildiğimiz Ģekliyle ve özgün bir kültürel gelenek olarak Osmanlı/Türk Musikisinin izini
16.yüzyılın ikinci yarısından öncesine götürmek mümkün değildir. Osmanlı/Türk musikisinin tarihini
belgeleriyle bugünden ancak dört ya da dört buçuk asır kadar öncesine götürebiliriz.1
Bu kültürde daha önceki dönemlere ait hiçbir bestecinin adı eserleriyle birlikte bugün bilinen
nota sistemi ile günümüze intikal edememiĢtir. Anonim eserler çoğunluktadır. Çalınan en eski eserde
muhtemelen bir ya da bir buçuk yüzyıldan daha eski değildir. Geleneksel Osmanlı/Türk Musikisi
repertuarı eserleri içerisinde gerçekten anonim olanlar, bestecisi bilinmeyenler, “La Edri” olarak kayda
geçenler çok küçük bir azınlıktır. “Acemler”, “Acemiyân” veya “Hintliler” gibi anonim kitlelere, belli
belirsiz kökenlere atfedilen eserlerin çoğunluğu da 16. ve 17.yy. yapısı olması muhtemeldir. Bu
bakımdan tüm Doğu müzikleri arasında Osmanlı/Türk geleneğinin özgün bir durumu olduğu kesindir. 2
ġöyle ki on altıncı yüzyıldan önce yaĢamıĢ herhangi bir bestecinin eserinin bestelendiği Ģekliyle
bugüne gelebilmiĢ olması mümkün değildir.3 Türk Musikisinin en önemli isimlerinden Abdulkadir
Meragi’nin günümüze gelen eserlerinin sayısı 31' den ibarettir ve bunların hepsinin de kesin Ģekilde
Meragi’ye ait olduğu iddia edilemedikten baĢka, günümüzdeki notaların ne dereceye kadar aslına
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uyduğu da, sonsuz münakaĢa mevzuudur. Zira Meragi'nin bizzat notaya alınmıĢ hiç bir parçası yoktur
ve 1353-1435 yıllarında ve üstelik Türkiye dıĢında yaĢadığı için, bizden zaman ve mekân bakımlarından
uzakta kalmıĢtır. Ama Osmanlı Türk bestekârınca klasik model kabul edilmiĢtir. 4
Mevlana zamanında icra edilen musikinin makam ve aletlerini bizzat Mevlana vd. kaynaklardan
bilmemize rağmen, bu musikinin form ve melodileri hakkında bize fikir verebilecek notalardan, Sultan
Veled’e atfedilen ebced notasıyla yazılmıĢ Acem makamındaki bir peĢrev dıĢında ne yazık ki
mahrumuz. Aynı Ģey "âyin-i kadim" (eski âyin) olarak da adlandırılan, bestecileri bilinmeyen ve 16.
yüzyıldan kaldıkları ve nispeten az değiĢmiĢ oldukları ileri sürülen Pençgâh, Dügâh ve Hüseynî
makamlarındaki en eski üç mevlevî âyini için de geçerlidir.5
Osmanlı/Türk Musikisi geleneğinde bestecinin adı eserin varlık nedenidir. Halk müziğini bir
kenara bırakırsak Ģehir müziğinin gerek dinî gerek din dıĢı repertuarında sahibi bilinmeyen eserler hep
bir istisna, eserin künyesinde bir eksiklik olarak görülmüĢtür. AĢağı yukarı her eserin baĢında mutlaka
bir besteci vardır. Fakat bildirimize konu olan “Pseudegraphia” kavramı musiki tarihimizde burada
dikkatimizi çekmektedir.
Pseudepigrapha (aynı
zamanda
"pseudegraf"
ya
da
"pseudepigraf"
diye
nitelendirilen), yanlıĢ yazılmıĢ eserler, iddia edilen yazarın gerçek yazarı olmayan metinler ya da gerçek
yazarın geçmiĢteki bir figüre atfettiği bir eserdir.6 Pseudepigrafi, eserlerin yazarlarının isimlerine ya da
otantik eserlere yapılan yanlıĢ atıfları kapsar. Dolayısıyla, yaygın olarak kabul edilmiĢ bir esere o eseri
yazmayan bir yazarın atıf yapılması, tamamen otantik bir metni pseudefigrafik yapabilir.
Pseudepigrapha kelimesi Yunanca'dan : ψεσδής , pseudḗs , "false" ve ἐπιγραφή , epigraphḗ ,
"name" ya da "yazıt" ya da " ascription " kelimeleri, birlikte alındığı zaman "yanlıĢ yazım ya da baĢlık"
anlamına gelir.7
Yazının icadından sonra “pseudepigrapha” örnekleri görülmeye baĢlamıĢtır. Örneğin,
eski Yunan yazarları sıklıkla Orpheus'un veya onun öğrencisi olan Atina'nın Musaeus'unun olduğu iddia
edilen metinlere atıfta bulunur ancak bu atıflar genellikle dikkate alınmaz. Zaten Antik Dönem'de
" Homerik Ġlahiler " olarak bilinen koleksiyon pseudefigrafik olarak kabul edilmiĢtir, yani aslında Homer
tarafından yazılmadığı bilinmektedir.8
ÇeĢitli dönemlerde Ģu veya bu sebeple kendi isimlerini yaymak istemeyen bazı besteciler
eserlerini bazı “mitolojik” müzisyenlerin isimleriyle maskeleyerek yayma yolunu seçmiĢlerdir.
Osmanlı/Türk Musiki geleneğinde bunun örnekleri vardır. Diğer yandan, beğenilen fakat gerçek
bestecisi bilinmeyen veya unutulmuĢ bestelere de illaki bir besteci adı yakıĢtırma yoluna gidilmiĢtir.
Böyle yakıĢtırma eserlere müzikoloji terminolojisinde de “Pseudographia” adı verilmiĢtir. 17-19.
Yüzyıllarda bestelenmiĢ birçok eserin baĢına Farabi, Ġbn-i Sina, Sultan Veled, Abdulkadir Meragi, Gulam
ġâdî gibi efsanevi müzisyenlerin adı konulmuĢtur.
Bu bestecilere atfedilen eserler ise çoğunlukla-müzikoloji literatüründeki adıyla- daha sonraki
dönemlerde bestelenmiĢ veya oluĢturulmuĢ birer pseudographia yani hayali bir besteciye sonradan
atfedilmiĢ birer eserdir. On altıncı yüzyılda yaĢamıĢ olan Gazi Giray Han’a atfedilen saz eserlerinin
büyük çoğunluğu da böyledir. Bu pseudographia’ların birçoğunun Ġsmail Hakkı Bey (1866-1927)
tarafından bestelendiği bilinmektedir. Musikimizin Farabi’den bu yana kesintisiz, devamlı, izlenebilir ve
teĢhis edilebilir bir çizgi izlediği iddiası abartılı bir kültürel milliyetçilikten kaynaklanan ideolojik temelli
bir yanılsamadan baĢka bir Ģey değildir.9
Musiki sanatının haramlığı helalliği tartıĢmaları her dönemde tartıĢılagelmiĢtir. Bazı kiĢiler bu
sanatla uğraĢanlarını hor görmüĢler, hafife almıĢlar ve musiki sanatını haram sayarak toplumda bilinen,
4
5
6
7
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9
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tanınan musiki ile uğraĢan bazı kiĢilerin toplumsal baskıdan kaynaklanan çekinceleri ortaya çıkmıĢtır.
Bu çekinceler nedeni ile musiki ile uğraĢsalar bile ya kendilerini gizlemiĢler ya da yapmıĢ oldukları
eserlere isimlerini yazmaktan çekinenler olmuĢtur. Dini sebeplerin musikiye olumsuz etkilerinin olduğu
en bilinen dönem Kadızadelerin olduğu dönemdir.
Kadızadeler gailesinin en Ģiddetli dini ve siyasi etkisinin de en fazla hissedildiği IV. Mehmet
döneminde çok uzun süre padiĢah imamlığı ve Rumeli kazaskeri payesini taĢıyan Ġbrahim efendi bu
duruma iyi bir örnektir. Sahip olduğu sosyal statüsü yaptığı besteleri kendi adıyla yazmaya izin
vermediğini düĢünmüĢ olan Ġbrahim Efendi musiki eserlerine kendi imzasını atmaktan ve dolayısıyla
musikiyle uğraĢtığının herkesçe bilinmesinden çekiniyordu.10 Ulema sınıfının bazı üyelerinin de, özellikle
17. yüzyıl musikiye karĢı kimi zaman utangaç, kimi zamanda kuĢkulu yaklaĢımları bulunmuĢtur. 17.
yüzyıl zarfında musikiyi, zikri ve semayı mekruh birer bidat olarak gören selefi eğilimli, siyasi iktidara
yakınlığıyla zaman zaman büyük güç kazanmıĢ Kadızadeler akımının bunda ve yasaklarda etkisi olduğu
varsayılabilir. Musiki, sema ve tasavvuf hakkında ki sonuçsuz ve sonsuz fıkıh tartıĢmaları da ulemaya
mensup bazı bestecileri ya musikiden tamamen vazgeçmeye veya hala eser bestelemeye devam
ediyorlarsa (ve özellikle bunlar din dıĢı eserlerse) bu eserleri ve/veya kendi adlarını gizlemeye itmiĢ
olabilir.11 Bu durumda pseudographia kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.
Ebu'l-Ferec el-Ġsfahani'nin (897-967) Kitabü’l Egânisi yüzlerce müzisyenin biyografisi ve
eserlerinin güfteleriyle doludur''. Bu müzik eserlerinin bugün hiçbiri ortada yoktur elbette. 12
ġeyhülislam Es’ad Efendi de müzisyen biyografilerinden oluĢan bir eser olan Atrabu’l Asar adlı bir eser
yazmıĢtır. ġeyhülislam Ebuishakzade Mehmet Esad Efendi, bu musikiĢinaslar tezkiresinde mütereddit
molla ve kadıların bir kısmının ya musikiĢinaslıklarını ve besteledikleri musiki eserlerini saklayıp
yaymamayı uygun gördüklerini veya ilmiye hiyerarĢisinde yükseldikleri zaman musikiden tamamen
feragat etmeyi tercih ettiklerini okuyoruz. Eğer bu kiĢiler yine de musiki icra etmeye ve eser
bestelemeye devam ediyorlarsa, bu eserleri ortaya çıkarmamayı veya baĢka bir isim altında yaymayı
uygun gördükleri ġeyhülislam Es’ad efendi tarafından zaman zaman dile getiriliyor. MusikiĢinas
mollaların ilmiye hiyerarĢisinde yükseldikçe bu tür tereddütlerinin artmıĢ olabileceği ihtimal
dâhilindedir. Es’ad efendi yeri geldiğinde bu ikircikli durumlara iĢaret etmekten geri durmaz.13 Bir
örnek verirsek, Abdulbaki Arif Efendi, ilmiye mesleğinde bulunmasından dolayı musiki ile iĢtigalini
gizlediği için gerek adı gerek eserleri meĢhur olmamıĢtır.14 Bu durum bazı musikiĢinasların kendi
adlarına değil de baĢka isimlerle bestelerini yayınlamalarına sebebiyet vermiĢtir.
Yapılan Pseudographia'ların bilinçli olarak, geleneğe sadakat, geleneği ihya edip yaĢatma
adına alenen yapıldığı bazı durumlar da var. Babasının hocası olan Ġsmail Dede Efendi'ye duyduğu
büyük saygıyı onun unutulmuĢ ve repertuardan düĢmüĢ olan birtakım eserlerini onun adına "yeniden
besteleyip ölümden kurtaran" Zekâizâde Ahmet Efendi buna iyi bir örnektir. Dede Efendi'nin
unutulmuĢ olan ve izine artık sadece güfte mecmualarında rastlanan ġehnaz Buselik makamındaki
Murabba' bestesini ihya etmek isteyen Ahmet Efendi, Fuzûlî'nin aynı mısraları üzerine - Dede
Efendi'nin üslûbunu da taklide çalıĢarak - yeni bir beste yapmıĢ ancak üzerine yine Ġsmail Dede'nin
adını yazmıĢtır. Yaptığı bu "kurtarma operasyonunu" Zekâizâde Ahmet Efendi Sadettin Heper'e
nakletmiĢtir. Zekâizâde Ahmed Efendi'nin amacı Dede'nin adını yüceltmekti sadece. Ne var ki, netice
itibariyle ortaya çıkan, adlarını bilmediğimiz baĢka üstatların Abdülkadir Meragi'ye ya da Gazi Giray
han'ın adlarını yüceltme adına giriĢtikleri pseudographia operasyonlarından aslında pek de farklı bir
Ģey değildir. Osmanlı/Türk musiki geleneği içinde, demek ki, geleneği devam ettirip geliĢtirmekle
10

11

12
13

14

Cem Behar, ġeyhülislam’ın Müziği 18. Yüzyıl’da Osmanlı/Türk Musikisi ve ġeyhülislam Es’ad Efendi’nin Atrabü’l Âsâr’ı, Yapı
Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2017, s. 184
Cem Behar, ġeyhülislam’ın Müziği 18. Yüzyıl’da Osmanlı/Türk Musikisi ve ġeyhülislam Es’ad Efendi’nin Atrabü’l Âsâr’ı, Yapı
Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2017, s. 183
Cem Behar, AĢk Olmayınca MeĢk Olmaz, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 2014, s. 143
Cem Behar, ġeyhülislam’ın Müziği 18. Yüzyıl’da Osmanlı/Türk Musikisi ve ġeyhülislam Es’ad Efendi’nin Atrabü’l Âsâr’ı, Yapı
Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2017, s. 55
Mehmet Veled Çelebi (Ġzbudak), “Türk Bestekârlarının Tercemeihalleri”, Musiki Mecmuası, Sene: 1, Sayı: 9, 1 Kasım 1948, s.
20

178 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

yetinmeyerek onun büyüklüğünü, "eskiliğini" vurgulamayı amaçlayan müzisyenler olmuĢ ve bunlara
her asırda rastlanmıĢ.15
Sonuç
Kronolojik olarak Osmanlı öncesi dönemlere ait olan Farabi, Ġbn-i Sina, Urmiyeli Safiyüddin gibi
adı büyük ve prestijli düĢünürler ve müzik teorisyenleri efsane ve mitoloji statüsüne çoktan terfi
ettirilmiĢlerdi.16 Suphi Ezgi'nin de açıkça belirttiği gibi, daha önceki dönemlerden günümüze
gelebilmiĢ, Osmanlı öncesi döneme ait ve bu aidiyeti tevsik edilebilir bir repertuar mevcut değildir.
Osmanlı dönemi müziğinin 16. yüzyıl öncesi tamamen meçhulümüzdür. Bugünün Türk musikisi
repertuarında Abdülkadir Merâgî'ye, onun kölesi ve talebesi olduğu rivayet edilen Gulam Sadi'ye, Ġbn-i
Sina'ya, Farâbi'ye vs. ait olduğu ileri sürülen eserler vardır. Ama bu eserler çok büyük ihtimalle daha
sonraki yüzyıllarda bestelenip çeĢitli sebeplerden dolayı bu mitolojik bestecilere yakıĢtırılıp atfedilmiĢ
ya da bestecisi bilinmeyip "olsa olsa" yöntemiyle bu mitolojik bestecilerin sonsuz yaratıcılığına
yorulmuĢ eserlerdir. Çok beğenilen fakat yazarı bilinmeyen bir Ģiirin Yunus Emre'ye, güldüren bir
olayın da Hoca Nasreddin'e atfedilmesi gibi... Kaldı ki, eğer bu eserlerin küçük bir kısmı dahi gerçekten
bu mitolojik bestecilerden birine aitse bile Osmanlı/Türk müziğinde yüzyıllar boyunca geçerli olan
repertuar aktarım yöntemleri dolayısıyla bu eserlerin nerelerinin gerçekten "orijinal" hangi
bölümlerinin ise sonraki yüzyılların müzik zevklerine uydurularak zamanla değiĢtirilmiĢ olduğunu veya
yeni bölümler eklendiğini artık ayrıĢtırmak da mümkün değildir.17
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ŞEHZÂDE BAYEZİD’İN NEVÂ MAKÂMINDAKİ BESTELERİNİN MÜZİKAL ANALİZİ
Çiğdem BOZDEMİR
Özet
Şehzâde Bayezid, henüz yedi yaşındayken, babası Fatih Sultan Mehmed‟in ilme düşkünlüğü sayesinde
iyi bir eğitim alması için “Şehzâdeler Şehri” olarak da anılan, dönemin kültür ve eğitim merkezi
Amasya‟ya vali olarak atanmış, burada İslâm, matematik ve felsefe eğitimi görmüştür. Bu ilimlerin
yanında hüsn-î hat eğitimi alan Şehzâde Bayezid, şiir ve mûsikî ile de yakından ilgilenmiştir. Bu
çalışmada Şehzâde Bayezid‟in mûsikî yönü ele alınmış ve bu yönünün ortaya çıkarılması çerçevesinde
Şehzâde Bayezid‟in Nevâ makâmını nasıl kullandığını tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini
notasına ulaşılmış olan Arazbâr Zemzeme, Nevâ, Eviç, Nişâbûr, Rahât-ül Ervâh ve Nevâ-Bağdat
makâmlarında 8 peşrev, Arazbâr Zemzeme, Nevâ, Eviç ve Nevâ Bağdat makâmlarında 5 saz semaisi,
örneklemini ise Nevâ makâmındaki 3 peşrev ve 2 saz semaisi olmak üzere toplamda 5 saz eseri
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şehzâde Bayezid, Amasya, Mûsikî, Nazariyat, Nevâ Makamı.
Musical Analysis of the Compositions of Şehzade Bayazid’s Neva Maqam
Abstract
Sehzade Bayezid was educated in Islam, mathematics and philosophy at the age of seven, when he
was appointed governor of Amasya, a culturetion center of the period, also known as " Prisoner'scity"
for his father Fatih Sultan Mehmed's good fortune. In addition to these sciences, Şehzâde Bayezid,
who received lettering education, was also interested in poetry and music. In this study, the musical
direction of Şehzâde Bayezid was considered and it was a determine how Şehzâde Bayezid used Nevâ
makam in the framework of revealing this direction. There are five saz concert in eight peshrev,
Arazbâr Zemzeme, Nevâ, Eviç and Nevâ Bağdat maqams in Arazbâr Zemzeme, Nevâ, Eviç, Nişâbûr,
Rahât-ül Ervâh and Nevâ-Bağdat maqam which have reached to the notion of the universe of the
work, three peşrev and two saz concert namely there are five concert in total.
Keywords: Sehzade Bayezid, Amasya, Music, Theoretics, Neva Maqam.
Giriş
Devlet-i Aliyye dönemi daha önceki dönemlerde de kültür ve medeniyet şehri olduğundan
Amasya şehrinin eski bir tarihe dayandığı düşünülmektedir. Yüzyıllar boyunca bilim, sanat ve devlet
adamlarına ev sahipliği yapmış olan Amasya, günümüze her dönemden sanat ögeleri ile ilgili, edebi,
ilmi ve folklorik mirası taşımıştır. Bu ögelerin sürekli geliştirerek bir çizgi çizen şehir Osmanlı
döneminde şehzâdeler şehri unvanına sahip olmuştur. On iki Şehzâde, XIV. - XVI. yüzyılın sonlarına
kadar idari anlamda tecrübe kazanmaları için şehrin belirli bölgelerine sancakbeyliği görevine
gönderilmişlerdir. Bu dönemde en çok göze çarpan ve şehrin kalbi görünümünde olan cami, bedesten,
çarşı, han, külliye, medrese ve hamam gibi yapılar şehre kazandırılmıştır. 1 Şehzâde Bayezid Amasya da
şehzadelik yapan yedinci kişidir. 1454-1481 yılları arasında şehzadelik yapmıştır. 27 yıl bu görevde
kaldıktan sonra 1481 yılında Osmanlı tahtına çıkmıştır.
“Şâhi” mahlasıyla şiirler yazmış olan Bayezid kültürlü ve şair bir kişilik olarak tanınmıştır.2
Şehzâde Bayezid, sancakbeyliği sırasında çevresinde bulunmuş olan sanatkârları gözetmiş ve onlara
devletin imkânlarını sunmuştur. Çandarlı İbrahim ve Yahya Paşa gibi tecrübeli devlet adamlarını
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kendisine lala tayin edip, Amasyalı hat ustası Şeyh Hamdullah‟dan güzel yazı yazmasını öğrenmeye
başlamış ve genç hattattan icazetname almıştır.
Babası II. Mehmed‟in (Fatih) 1481‟de ölümü üzerine tahta geçmek için Amasya‟dan ayrılırken,
hocası ve Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah‟ı ailesiyle birlikte İstanbul'a
davet etmiştir.3 Sancakbeyliğini 1481 yılına kadar sürdüren şehzade Bayezid, sancaktan ayrılırken,
burada doğan büyük şehzadesi Ahmed‟i yerine vali olarak bırakmıştır. 4 Şehzade Ahmed babası gibi şair
ve bilim insanlarına sarayını açarak onlardan desteğini esirgememiştir. Meclislerinde bulunan şairlerden
biri de, Amasyalı ünlü kadın şair Mihrî Hatundur. Mihri Hatun yazdığı kasidelerinin büyük bir
çoğunluğunu Şehzade Ahmed‟e sunmuştur. 5 Şehzade Bayezid aynı zamanda mûsikîyle de yakından
ilgilenmiş ve çeşitli makâmlarda saz eserleri bestelemiştir. Bu çalışmada bestelediği eserlerden sadece
Nevâ makâmındaki eserleri incelenmiştir.
Metodoloji
Çalışmanın amacı doğrultusunda kaynak tarama yöntemiyle Şehzâde Bayezid‟in saz eseri
türünde olmak üzere günümüze kadar notası ulaşmış olan Arazbâr Zemzeme, Nevâ, Eviç, Nişâbûr,
Rahât-ül Ervâh ve Nevâ-Bağdat Makâmlarında 8 peşrev, Arazbâr Zemzeme, Nevâ, Eviç ve Nevâ
Bağdat makâmlarında 5 saz semâisi tespit edilmiştir. Notaların tespiti TRT nota arşivinde elde
edilebilen notalar ve sadece Nevâ makâmının XV. yüzyıldaki nazari anlayışının tespiti ve analizleri ile
sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda eserler içerik analizi yöntemiyle makâm, çeşni ve ezgi açısından
incelenmiştir. Eserler incelenirken çeşnilerin isimlendirilmesinde ve kullanılan nota ve değiştirici
işaretlerin yazımında, günümüz Türk Müziği eğitimi veren kurumlarında çoğunlukla kullanılan Arel-EzgiUzdilek nazariyat sistemi esas alınmıştır. Ayrıca, makâmın 15. yüzyıl nazarî anlatımında nazariyatçıların
6
edvârlarını yazmış oldukları tarih sırası esas alınmıştır. Bu tablo Ek-1‟de sunulmuştur.
Bulgu ve Analiz
XV. Yüzyıl Nazarî Anlayışına Göre Nevâ Makâmı
Rûh-Perver’de Nevâ Makâmı (15. yy.)
Rûh-Perver‟de Nevâ makâmıyla ilgili avazelerde, şubelerde, burçlarla ilgili tanımda, hangi
vakitte dinlendiği ve on iki makam tarifinde yedinci sırada ismi geçer; fakat makamın tarifiyle ilgili bir
bilgi bulunamamıştır.7
Kitâb-ı Edvar’a Göre Nevâ Makâmı (15. yy.)
Kitâb-ı Edvar‟da Nevâ makâmıyla ilgili on iki makâm tarifinde geçmektedir. “Geldük on iki

makâmdur evvel râst ikinci ırâk üçünci ısfehân dördün cizir efkend-i küçek beşinci büzürg altıncı
zengüle yedinci rehâvi sekizinci hüseyni dokozuncu hicaz onuncı buselik on birinci nevâ on ikinci
uşşâk‟‟ (Kitâb-ı Edvar vr.3b.)8
Ahmedoğlu Şükrullâh’a (1388 - 1459) Göre Nevâ Makâmı 1410
Ahmedoğlu Şükrullah‟ın Edvâr-ı Mûsikî adlı eseri incelendiğinde 6. fasılda Nevâ makâmının
açıklamasını dairede göstermiştir. (Şükrullâh, 1410: vr.42a.) Kamiloğlu‟nda da Nevâ makâmıyla ilgili
farklı bir bulguya rastlanılmamıştır.9
Kırşehirli Yusuf’a (? – 15. yy.) Göre Nevâ Makâmı 1411
Kırşehrî edvârında Nevâ makâmını şöyle tarif etmektedir: “Evvel dügâh hemen, segâh evi
karcigâr, çargâh hemen, dügâh evi ırak, segâh hemen, çargâh hemen, dügâh hemen, tîze giden
bunlardır, bir rast yâ uşşâk, yegâh evi” (Kırşehri, vr.10a). Doğru söz‟de Kırşehrî edvarı incelemesinde
Nevâ makâmıyla ilgili farklı bir tarife rastlanılmamıştır.10
3
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Ramazan Kamiloğlu, Ahmed Oğlu Şükrullâh ve “Edvar-ı Mûsikî” Adlı Eseri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 71.
Nilgün Doğrusöz, Kırşehri Edvârı Üzerine İnceleme, Doktora Tezi, İTÜ TMDK, 2007, s. 89.
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Şekil 1. Kırşehrî‟ye Göre Nevâ Makâm Dizisi
Merâgî’nin Makasidu’l-elhân ‘a Göre Nevâ Makâmı 1418
Merâgî Nevâ makâmı dâire-i nevâda nota ve aralıkları şöyledir;
Notaları A- D- h - H - Ya - Yb - Yh - YH aralıkları ise T - T - B - T - T - B - T aralıklarından oluştuğu
tespit edilmiştir. (Merâgî, 1418: 1. Daire vr.21b).

Şekil 2. Merâgî‟ye Göre Nevâ Makâmı Dizisi
Bedr-i Dilşâd’a Göre Nevâ Makâmı1427
Bedr-i Dilşâd‟ın Muradnâmesi‟nin çeviri kitabında ‘’Ender Nâmhâ-yı Düvâzdeh Makâm‟‟ başlıklı
yerde adı geçmektedir.„‟Evel Râst ikincisidür Irâk, üçüncisidür Zengüle ittifâk. Dahı Zir-i kûçek Büzürg

Isfahân, Rehâvî Hüseynî Hicâz-ı zeman, Nevâ-y- ile Uşşâk u hem Bûselik ögü fiden giderme sözi iy
melik‟‟.11
Merâgî Şerhül Edvâr’a Göre Nevâ Makâmı 1435 Öncesi
Abdülkâdir Merâgî makâmları meşhur on iki devir diye tanımlamış ve Nevâ makâmını ikinci
sırada vermiştir. Perdeleri; A-D-h-H-Ya-Yb-Yh-YH aralıkları; T-B-T-T-B-T-T diye belirtmiştir.12

Şekil 3.MerâgîŞerhülEdvâr‟a Göre Nevâ Makâmı Dizisi
Hızır bin Abdullâh’a Göre Nevâ Makâmı 1441
Hızır b. Abdullâh Nevâ makâmının tarifini Kitabu‟l Edvâr adlı eserinde şöyle belirtmiştir.

„‟dügahhemân, segah heman, çargah heman, dügah hemanseregaz, segah hisar evi, yekgah
gerdaniyye evi, dügah muhayyer evi, dügah heman.‟‟ Bu tarif günümüzde kullandığımız Nevâ
makâmının dizisiyle bir benzerlik gösterir. (Kitabu‟l Edvar vr. 89b).

Şekil 4. Hızır Bin Abdullâh‟a Göre Nevâ Makâmı Dizisi
Şirvâni’ye Göre Nevâ Makâmı 1453
Şirvâni‟nin mûsikî ile ilgili yazmış olduğu tek eser olan Mecelletun Fi‟l Mûsikâ adlı eseri
incelenmiş ve Nevâ makâmının aralık bilgilerine ulaşılmıştır.
T-B-T-T-B-T-T aralıklarından oluşmuştur. (Şirvanî 48. sayfa, vr. 101.) Akdoğan‟da, Nevâ
makâmı hakkında farklı bir bulguya rastlanılmamıştır.13

11
12
13

A. Ceylan, Bedr-i Dilşad „ın “Murâdnâme” Adlı Eserinin Mûsikî İle İlgili Olan Bölümü, 1997, s. 726/6150.
Abdülkâdir Merâgî, Şerhu‟l-Edvâr (nşr. Tâkî Bînîş), Tahran, 1991, s. 207
Bayram Akdoğan, “Fethullah Şirvâni ve Mecelletun fi‟l Mûsîka Adlı Eserinin XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatındaki Yeri”,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1996, s. 226.
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Şekil 5. Şirvani‟ye göre Nevâ Makâmı Dizisi
Büke’ye Göre Nevâ Makâmı1483 öncesi
Alişah b. Hacı Büke‟nin Mukaddimetü‟l-Usûl adlı eserinde Nevâ makâmıyla ilgili bir bilgiye
rastlanılmamıştır.
Benaî’ye Göre Nevâ Makâmı 1488
Benaî‟nin mûsikî risalesinde Nevâ makâmının dairesi on dördüncü dairededir. Birinci tabaka
birinci kısım ve ikinci tabaka ikinci kısmın birleşmesiyle oluşmuştur. T-B-T-T-B-T-T aralığı oluşmaktadır.
(vr.32a.)

Şekil 6. Benaî‟ye Göre Nevâ Makâmı Dizisi
Abdülaziz b. Merâgî’ye Göre Nevâ Makâmı 1503
Nevâ makâmı Abdülaziz'e göre ikinci makâma karşılık gelir. Günümüzdeki Bûselik makâmı
dizisine benzer. Nağmeleri: A- D- h- H -Ya-Yb-Yh-YH Aralıkları: T B T T B T T‟ dir.

Şekil 7. Abdülaziz Bin Merâgî‟ye Göre Nevâ Makâmı Dizisi
Seydî’ye Göre Nevâ Mâkamı 1504
Seydi‟nin El-matlasında Nevâ makâmını on birinci sırada ele almış ve şöyle tarif etmiştir:

“Birezgenşet Irâkun perdesini. Bunun bil mahreci pençgahevidür. Mehattı da anlagıl, Dügâhevidür.‟‟
Sonuç
Sonuç olarak XV. Yüzyıldaki Nevâ makâmı yapılan incelemelere göre Abdulkadir Merâgî‟nin
Makasidu‟l-elhan ve Şerhül Edvâr‟ında daha sonra Şirvâni‟nin Mecelletun Fi‟l Mûsikâ adlı eserinde ve
Abdulaziz b. Merâgî‟nin kullandığı Nevâ makâmı dizileri günümüz Buselik makâmı dizileriyle tarif ettiği
ve günümüz Nevâ makamıyla herhangi bir benzerliği olmadığı görülmüştür. Buselik dizilerinden farklı
bir Nevâ makâmı tarifi Kırşehirli Yusuf‟ta tespit edilmiştir. Kırşehri Kürdi perdesi yerine Segâh perdesini
kullanmıştır. Son olarak günümüzde kullanılan Nevâ makâmı dizisine en yakın benzerlik Hızır B.
Abdullah‟ın Kitabu‟l Edvârında tespit edilmiştir. Hızır b. Abdullah Dügâh perdesiyle başlamış Segâh
perdesini kullanarak Çargâh ve Dügâh perdesini gösterip sonra Eviç perdesini almış ve tekrar Dügâh
perdesinde bitirmiş ve günümüzdeki Nevâ makâmına en yakın tarifi yapmıştır. Yapılan bu tespitler göz
önünde bulundurularak Şehzâde Bayezid Nevâ makâmını Hızır b. Abdullah‟ın tarifine göre yazdığı
düşünülmektedir. Peşrevlerinin tümüne Nevâ‟da Rast çeşnisiyle başlayıp Dügâh‟ta Uşşâk çeşnisiyle
devam etmiştir. Muhayyer‟de Uşşak çeşnili kalışlar yapmıştır. En çok Nevâ‟da Rast ve Dügâh‟ta Uşşâk
çeşnisini kullanmıştır. Peşrevlerinin ikisinde üçüncü hanesinde birinde ise dördüncü hanesinde yerinde
Nihavend makamına geçki yapmıştır. Saz semâilerine gelecek olursak yine Nevâ‟da Râst çeşnisi
Dügâh‟ta Uşşak çeşnisi, Muhayyer‟de Uşşâk çeşnisi, Dügâh‟ta Hicâz çeşnisi, Dügâh‟ta Buselik çeşnisi ve
Eviç perdesi yerine Acem perdesini sık kullanmış ve bunların esere zenginlik kattığı düşünülmüştür.
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Analizler sonucu eserlerindeki genel kullanım ve işleniş günümüz Nevâ makamına çok benzemektedir.
Kullandığı çeşnilerle çeşitli usullerle Türk mûsikî sazlarımız için icra edilebilecek ve Nevâ makamına
örnek gösterilebilecek seviyede olduğu düşünülmektedir. Genel bir sonuç olarak ise Şehzâde Bayezid‟in
şimdiye kadar ele alınmamış olan mûsikî yönündeki kabiliyeti ve başarısı ortaya konmaya çalışılmıştır.
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EKLER
Ek-1
İlgili Edvârlârın ve Nazarî Kaynakların Tahmini Yazım Tarihleri
15. Yüzyıl

HALVETÎLİK’TE CEHRÎ ZİKİR USÛLÜ VE MÛSİKÎ -AMASYA’DAKİ HALVETÎ TEKKELERİNuran ÇETİN
Özet
Tasavvufun en önemli özelliği, insan rûhuna hitâb eden yönünün olmasıdır. İnsanın gönül dünyasını
harekete geçiren mûsikî ile tasavvuf irtibat hâlindedir. Pek çok tarîkat anlayışında zikri süslemek, âyine
âhenk katmak, ortamı coşturmak gayesiyle ile mûsikî bir vasıta olarak kabul edilmiştir. Tekkeler, mûsikî
üstâdlarıyla mûsikî muhiblerinin bir araya geldiği, bilgi ve tecrübe aktarımında bulunduğu mekânlar
olarak öne çıkmıştır. Bu anlamda tekke mûsikîsi daha çok kıyâmî ve cehrî zikir usûlünü benimseyen
dergâhlarda gelişme göstermiştir. Çünkü bu nitelikteki tekkelerin zikir âyinlerinde, meclisi canlı ve
hareketli tutabilmek için muhtelif ensturmanlar eşliğinde ritme uygun ilâhi ve kasîdeler
seslendirilmiştir. Dolayısıyla cehrî zikir usûlünü benimseyen ve mûsikî kültürünün ilerlemesine katkıda
bulunan tarîkatlardan biri de Halvetîlik‟tir.
Halvetîlik‟teki cehrî zikir üsûlünün mûsikî ile irtibatının inceleneceği bu bildiri metni giriş ve iki
bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde kısaca tekkelerdeki mûsikînin gelişme seyri, ikinci bölümde
Halvetîlik‟teki cehrî zikir usûlü ve Amasya‟daki Halvetî tekkeleri ele alınacaktır. Sonuç kısımda ise
konuyla ilgili değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Halvetîlik, mûsikî, Amasya, cehrî zikir, sûfî.
Overt Dhikr Method and Music in Halveti Cult Halveti Lodges in Amasya
Abstract
The most important property of mysticism is the fact that it has a side that addresses the spirit of
humans. In this sense, music, which activates the spiritual world of humans, is in contact with the
human spirit. Music has been accepted as a means of activating, bringing into consonance and
ornamenting the dhikr in many mystic concepts. Islamic lodges have become forefront as places
where masters of music and lovers of it come together and exchange knowledge and experiences. In
this sense, the lodges showed development in the dervish convents that adopted overt and standing
dhikr methods together; because in dhikr rituals of these convents, hymns and eulogies were used
accompanied with various musical instruments in order to keep the gathering vivid and active. In this
context, one of the cults that use overt dhikr method ad contribute to the development of musical
culture is Halvetî Cult.
This paper, the overt dhikr method will be associated with music in Halvetî Cult, will consist of an
introduction and two following parts. In the first part, the developmental stages of the music used in
lodges will be dealt with; and in the second part, the overt dhikr method in the Halvetî Cult and the
Halvetî Cults in the city of Amasya will be dealt with. In the conclusion part, an evaluation will be
made on the topic.
Keywords: Halvetî cult, music, Amasya, overt dhikr, sufi.
Giriş
Ses, Allah tarafından insana bahşedilen önemli nimetlerden biridir. Allah Teâlâ, insanı ses
vasıtayla muhatap almış ve rûhlar âleminde 1 “ َأ َأ ْس َأ ِب َأ ِبِّب ُك ْسBen sizin Rabbiniz değil miyim?” buyurmuş,
kullar da böyle bir soruya “Evet Sen bizim Rabbimizsin” hitabıyla cevap vermiştir. Böylece Cenâb-ı Hak
ile kullar arasındaki ilk irtibat ses vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla mûsikînin temeli olan ses,
rûhlar âlemine dayanmaktadır. Bu anlamda ölçülü ve âhenkli seslerin bir araya gelmesinden müteşekkil
olan mûsikî de daha çok insanın rûh ve gönül dünyasına hitap etmektedir. Mevcudiyeti ilk insana

1

Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, nuran.cetin@amasya.edu.tr.
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dayandırılan mûsikînin seyrinde ilerleyen zamanlarda hem teorik hem pratik anlamda önemli
gelişmeler olmuştur. Özellikle Kindî, Farâbi, İbn Sinâ, Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi, Evliyâ Çelebi gibi
Müslüman din adamları mûsikî ile insan rûhu arasındaki etkileşimi ortaya koymuşlardır. Mûsikînin insan
rûhunu rahatlatan bir unsur olmasından hareketle, akıl hastalarının tedavisinde kullanılmasına yönelik
birtakım çalışmalar yapılmıştır. Tedavide mûsikîden faydalanan ve bu alanda ilk müesseseyi kuran
Türkler olmuştur. Nitekim Anadolu Selçukluları‟nın yıkılmasından sonra Amasya‟nın İlhanlı
hâkimiyetinde olduğu dönemde İlhanlı hükümdarı Olcaytu Sultan Muhammed Hudâbende‟nin hanımı
İlduş Hâtun tarafından 1308-09 yılında açılan Bimarhane dünyada tedavide mûsikînin uygulandığı ilk
akıl hastanesi özelliği ile öne çıkmıştır.2
Din, mûsikînin gelişmesine kaynaklık eden önemli bir unsurdur. Bu anlamda din ve mûsikî
insan hayatını çevreleyen etkili iki faktör olarak karşımıza çıkar. Zîrâ insan doğumundan vefatına kadar
yaşamın her safhasında kültürel, maddî ve mânevî olarak din ve mûsikinin tesiri altındadır. Nitekim
insan doğduğunda kulağına ezan okunur, bebekliğinde ninnilerle büyütülür, çocukluğunda iyi ve kötü
gibi davranış kalıpları okul şarkıları içinde verilir. Kişi olgunluk çağına geldiğinde muhabbetini, sevinç ve
hüznünü mûsikîde bulur. Vefatıyla selâsı mûsikî ile eda edilir. Dolayısıyla toplumda dînî ve millî
duyguların yaşatılmasında ve aktarılmasında din ve mûsikînin önemli rolü bulunmaktadır. Bu anlamda
mûsikî hem bireysel hem de toplumsal bir ihtiyaçtır.
1. Tekkelerde Mûsikînin Gelişme Seyri
Tarîkatların amacı, muhiblerini tasavvufun kendine has mânâ eğitim metoduyla yetiştirerek,
“İnsân-ı Kâmil” olgunluğuna ulaştırmaktır. Tarîkatların gayesi genelde aynı olmakla birlikte
uygulamadan kaynaklanan birtakım farklılıklar olabilmektedir. Tarîkatların bazısı, bu ulvî gayeyi
gerçekletilmek için hafî zikri benimserken, bazıları da cehrî zikri tercih etmiştir. Nitekim silsileleri Hz.
Ali ile devam eden Kâdiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye gibi tarîkatlar cehrî zikri, silsileleri Hz. Ebûbekir ile
devam eden Nakşibendîlik gibi tarîkatlar ise hafî zikri esas almıştır.3 Aslında her ikisinde de önemli olan
husus edep, ihlâs ve samimiyettir.
Tarîkat faaliyetlerinin icrâ edildiği tekkeler dinî, tasavvufî, ahlâkî temele dayalı etkinliklerinin
yanı sıra mûsikî, şiir, hat, tezhip, cild, minyatür, ebrû gibi insanın rûhunu dinlendiren sanat dallarıyla
da yakından ilgilenmiştir. Dolayısıyla her gruptan, her yaştan insanı muhatap alan yaygın eğitim
kuruluşları olan tekkeler uzun yıllar boyunca ilim, kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır.
Tekkelerde halka ve müntesiplerine yönelik olmak üzere iki tür faaliyet yürütülmüştür. Bu
anlamda tekkelerde dervişler, bir taraftan mensup oldukları tarîkatın öğretileri dâhilinde günlük ibâdet
ve zikirlerini yapmışlardır. Diğer taraftan da tekkelerde haftanın belirli günlerinde ya da cuma, kandil
gibi özel gün ve gecelerde halka yönelik zikir merâsimi, sohbet ve dersler tertip etmişlerdir. Halka
yönelik etkinlikleriyle tekkeler, gündelik hayatın meşakkatinden kısa bir süre uzaklaşmak isteyen
insanlara, mânevî atmosferde rûh dünyalarını dinlendirebilecekleri hoş ve latîf ortamlar sunmuşlardır.
Dolayısıyla gönüllere hitâb eden mûsikî kültürü de tabiatı gereği daha çok tekkelerde zikir âyini
esnasında seslendirilen ilâhi ve kasidelerle gelişme göstermiştir. Tekkelerde âyin esnasında
seslendirilen ilâhi ve kasîdelerle zaman içinde dînî mûsikî formlarının icrâ edildiği “tekke mûsikîsi” adlı
bir sanat dalı ortaya çıkmıştır.
Beslendiği kaynaklar itibariyle Türk Mûsikîsi “dinî” ve “din dışı” olmak üzere iki şekilde ele
alınmaktadır. Bu anlamda dinî mûsikî, câmi ve tekke mûsikîsi olmak üzere iki kısımdan müteşekkil iken,
dîn dışı mûsikî ise “saz” ve “söz mûsikîsi” gibi kısımlara ayrılmaktadır.4
Tekkelerde icrâ edilen faaliyetlerle tasavvuf zümreleri, zamanla geniş bir dinî mûsikî külliyâtı
meydana getirmişlerdir. Tekkelerde tasavvuf mûsikîsi eşliğinde yapılan zikir meclisleri, insanların rûhen
rahatlamasında önemli bir katkı sunmuştur. Bununla birlikte insanların fıtratları ve ilgi alanları çok
çeşitli olduğu için zikir âyinlerinin her ferdin gönül dünyasında meydana getirdiği etki de farklı

2
3
4

Amasyalı Abdi-zâde Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihi, Hikmet Matbaası, Dersaadet, 1327-1330, c. I, s. 172.
Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 129.
Yılmaz Öztuna, Tük Mûsikîsi Anasiklopedisi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969, c. I, s. 168.
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olmaktadır. İnsanların rûhî durumlarındaki bu farklılık, tarîkatların âyinlerinin içeriğine de yansımıştır.
Dolayısyla gaye aynı olmakla birlikte zikir merâsimlerinde uygulamadan kaynaklanan birtakım
farklılıklar ortaya çıkmıştır. Meselâ, Rıfâî âyinindeki coşkunluk Nakşî âyininde, ya da Celvetî âyinindeki
durgunluk Halvetî âyininde görülmemektedir. Hatta aynı tarîkatın kıyâm ve devrânî zikrindeki
hareketlilik bile oluşan mânevî ortamın etkisiyle değişiklik gösterebilmektedir. Bu anlamda tekkelerdeki
mûsikî, yapılan âyinin usûlune göre ya çok ritmik ya da az hareketli olabilmektedir. Seslendirilen eserin
türüne göre insanları coşturmak için âyinde halile, kudüm, ney, nevbe, bendir gibi muhtelif araçlar
kullanılmaktadır.6
Bir taraftan tekkelerde mûsikî bu kadar etkili iken, diğer taraftan ulemâ ve mutasavvıflar
arasında bunun meşruiyeti, Kur‟ân ve Sünnet‟ten deliller aranmak suretiyle tartışılmıştır. Bu anlamda
lehte ve aleyhte pek çok fetva verilmiş, konuya dair çeşitli eser ve risâleler kaleme alınmıştır.7 Mevzu
dâhilinde olmadığı için bu hususa değinilmeyecektir.
2. Halvetîlik’te Cehrî Zikir Usûlü ve Mûsikî: Amasya’daki Halvetî Tekkeleri
a) Halvetîlik
Konumuz Halvetîlik‟te cehrî zikir usûlü ve mûsikî olması hasebiyle Halvetîliğin kısaca tanınması
faydalı olacaktır. Şeyh Ebû Abdullah Sirâcuddîn Ömer b. Ekmelüddîn el-Gîlânî el-Lâhicî el-Halvetî‟ye (ö.
800/1397)8 nisbet edilen Halvetîlik,9 İslâm dünyasının en yaygın tarîkatlarından biridir. Mezkûr zâtın
tasavvuf terbiyesi yöntemi olan halvet uygulamasını sistematik hâle getirmesiyle söz konusu tarîkat,
“Halvetîlik” adını almıştır. İran ve Azarbeycan civârında temelleri atılan tarîkat, Şeyh Ömer Halvetî‟den
sonra İstanbul, Anadolu, Balkanlar, Suriye, Mısır, Sudan, Habeşistan, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney
5

6
7

8

9

M. Necmettin Bardakçı, “Sûfîlerin Zikir Yöntemlerinin Âdâb-Erkân Bağlamında Tasavvuf Kültürüne Katkları”, Arayışlar-İnsan
Bilimleri Araştırmaları, 2007, c. 9, sayı: 17, s. 25.
Ömer Tuğrul İnançer, “Tekke Mûsikîsi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul, 1994, s. 240.
Avârif‟de mûsîkînin meşrûiyetine dâir kısaca şu ifadelere yer verilmiştir. “Allah‟ın nimetlerini tavsîf eden ve insanı daha çok
amel işlemeye teşvik eden, âhiret âlemini hatırlatan ilâhi ve kasîdeleri reddetmek mümkün değildir. Çünkü mûsikî, bazıları
için devâ, bazıları için gıda, bazıları içinde rahatlama vesilesidir.” Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer es-Sühreverdî, Avârifü‟l- Meârif
Tercümesi, Tasavvufun Esasları, haz. H. Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz, Erkam Yayınları, İstanbul, ty., s. 226, 252.
Halvetiyye tarîkatının pîri Abdullah Sirâcüddîn Ömer b. Şeyh Ekmelüddîn el-Gîlânî el-Halvetî (ö. 800/1397), günümüzde
Hazar Denizi‟nin güneybatısında İran sınırında yer alan Gîlân (Geylân) nâhiyesine bağlı Lâhicân‟da doğmuştur. Aslen Şirvanlı
olup, künyesi “Ebû Abdullâh”, lakabı “Sirâcüddîn”, babasının adı Ekmelüddîn‟dir. Silsilesi Hz. Ali‟ye dayanmaktadır. İlk
tasavvuf terbiyesini babasından alan Ömer Halvetî, küçük yaşta Hârizm‟e gitmiştir. Orada hem amcası hem de şeyhi “Ali
Muhammed b. Nûrî el-Halvetî” olarak bilinen Ebü‟l-Füyûzât Kerîmüddîn Muhammed el-Hârizmî‟ye (ö. 780/1378) intisâb etmiş
ve tasavvufî terbiyesini onun yanında tamamlamıştır. Zâhidiyye‟nin pîri İbrâhim Zâhid Geylânî‟nin (ö. 705-1305) halîfesi olan
Ahî Muhammed b. Nûrî el-Halvetî, seyr ü sülûk esnâsında halvette kalmayı sevmesi ve zamanın büyük bir kısmını mâsivâdan
uzak geçirmesi ile “Halvetî” lakabını almıştır. Ömer Halvetî, kısa zamanda tasavvufî eğitimde büyük merhaleler kat etmiş ve
intisâb ettiği amcasının, halîfesi olmuştur. O da amcası gibi halvetle eğitim metoduna önem vermiş, bir ağaç kovuğunda kırk
erbaîni peş peşe çıkardığı için kendisine “Halvetî” unvanı verilmiştir. Sonrasında Amcası ile Lâhîcân‟a gelerek Herî kasabasına
yerleşmiştir. 780/1378 yılında amcasının vefatıyla yerine postnişîn olmuştur. Bir süre sonra da ilmî ve tasavvufî yönden
kendisini geliştirmek için Tebriz yakınlarındaki Huy şehrine ardından Mısır ve Hicaz gibi memleketlere seyahatlerde
bulunmuştur. Gittiği yerlerde dönemin ileri gelen ulemâ ve mutasavvıflarıyla görüşmüştür. Gîlân hâkimi Sultan Üveys‟in
daveti üzerine Herat‟ta bulunmuş ve hizmetlerine burada devam etmiştir. Son olarak Tebriz‟e giden Ömer Halvetî irşâd
faaliyetlerini Tebriz‟de sürdürürken, 800/1397 tarihinde vefat etmiştir. Tebriz‟deki Mîr Ali Zâviyesi‟nin hazîresine defnedildiği
söylense de son yapılan araştırmalarda Azerbaycan‟ın Şamahı şehrinin Avâhil köyündeki “Pîr Ömer Sultan Ziyâretgâhı” diye
tanınan mekânda medfûn olduğu rivâyet edilmiştir. Ömer Halvetî ve Halvetîlik hakkında geniş bilgi için bkz., Kemâleddîn
Harîrizâde, Tibyânu vesâili‟l-hakāik fî beyân-i selâsili‟t-terâik, I-III, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, no, 430-432, c. I, vr.
343b; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i evliyâ-yı ebrâr fî şerh-i esmâr-ı esrâr, Süleymâniye Kütüphânesi, Yazma Bağışlar, no: 23052309, III, 93-94; M. Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı turûk-ı „aliyye silsilenâmesi (Halvetiyye), Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul,
1338/1919, s. 19-21; Sarı Abdullah Efendi, Semerâtü‟l-fuâd fi‟lmebdei ve‟l-mead, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1288, s. 138148; Mehmed Nazmî Efendi, Osmanlılarda Tasavvufî Hayât Hediyyetü‟l-ihvân: Halvetîlik Örneği, haz. Osman Türer, İnsan
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 77-93; Mahmud Cemâleddîn el-Hulvî, Lemezât-ı hulviyye ez-lemezât-ı ulviyye, haz. Mehmet
Serhan Tayşî, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s. 345-350; Bandırmalızâde Ahmed
Münib Üsküdârî, Mir‟atü‟t-turuk, Cemâl Efendi Matbaası, İstanbul, 1306, s. 26-27; Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, c.
15, İstanbul, 1997, s. 393-395; Mehmet Serhan Tayşî, “Ömer el-Halvetî”, DİA, c. 34, İstanbul, 2007, s. 65; Rahmi Serin,
İslâm Tasavvufunda Halvetîlik ve Halvetîler, Petek Yayınları, İstanbul, 1984, s. 98-101.
Halvet uygulamasının temeli, Hz. Muhammed‟in peygamber olmadan önce Hira mağarasında tek başına inzivâya çekilmesine
dayandırılmıştır. Böyle bir yol sülehâ arasında Allah‟a yakınlaşma vesilesi olarak görülmüştür. Halvetîliğin teşekkül safhası ise
dil, kalp, rûh, sırla yapılan zikirle, nefsin kötülük ve günahlardan arındırılması için bir çeşit nefs terbiyesi yönteminde
uygulanan “halvet”in sistemli hâle getirilmesi ile olmuştur. Böylece belirtilen metod ile maddenin ötesinde mânâya ulaşma
hedeflenmiştir. Tasavvuftaki eğitim metotlarından “az yeme”, “az konuşma”, “az uyuma”, “inzivâ”, “zikir”, “tefekkür” ve
“şeyhe gönülden bağlılık” gibi husûslar Halvetîliğin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda halvetteki netice,
sûfînin niyet ve gayretine göre değişmektedir. Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, c. 15, s. 394.
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Asya‟da yayılmış, zamanla çok fazla sayıda kola sahip olmuş ve günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür.10
Halvetiyye tarîkatıının XV. Asrın ilk yarısında Amasya‟ya girişi ise11 Şeyh Sadreddîn Şirvânî
(Hiyâvî)‟nin (ö. 833/1430) halîfelerinden Pîr İlyâs el-Amâsî (ö. 837/1433) vasıtasıyla olmuştur. 12 Şeyh
Sadreddîn, tarîkat çevrelerinde “Pîr-i Sânî” kabul edilen “Seyyidü‟l-Tâife-i Halvetiyye” (Halvetiyye
tâifesinin seyidi) olarak anılan Seyyid Yahyâ Şirvânî‟nin (ö. 867/1463) mürşididir.13
Seyyid Yahyâ Şirvânî ve onun halîfeleri Muhammed Bahâeddîn Erzincânî (ö. 879/1474), Dede
Ömer Rûşenî (ö. 893/1487), Habib Karamânî (ö. 902/1496) gibi isimlerle mezkûr tarîkat, Anadolu‟daki
etkinliğini arttırmıştır. Anadolu dışında İstanbul ve çevresine yayılması ise II. Bâyezid döneminde (886918/1481-1512) Amasya‟dan İstanbul‟a giden Halvetiyye tarîkatının Cemâlîyye kolunun kurucusu
Muhammed Cemâleddîn Halvetî (ö. 899/1493) ile olmuştur. Bu anlamda Halvetîlik, İstanbul ve
Anadolu‟da şehir merkezinden mahallelere kadar yayılan ve çok sayıda tekkeye sahip olan tarîkatlar
arasında yer almıştır.14
Ehl-i sünnete bağlı olan, ilke ve esaslarıyla her sınıftan insana hitap eden, farklı kültür
toplumlarının rûhî ve mânevî ihtiyaçlarına cevap veren Halvetîlik, Anadolu ve İstanbul‟daki etkinliğini
tekkelerin kapatıldığı döneme kadar sürdürmüştür. Seyyid Yahyâ Şirvânî‟nin halife ve muhiblerinin
hizmetleriyle Halvetîlik, geniş coğrafî alana yayılarak, şu dört ana şûbeye ayrılmıştır: Dede Ömer
Rûşenî‟ye (ö. 893/1487) nisbet edilen Rûşenîlik, Cemâl Halvetî‟ye (ö. 899/1493) nisbet edilen
Cemâlîlik, Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn b. İsâ Marmarâvî‟ye (ö. 910/1504) nisbet edilen Ahmedîlik,
Şemseddîn Ahmed Sivâsî‟ye (ö. 1006/1597) nisbet edilen Şemsîlik Halvetîliğin kollarından bazılarıdır.
Bu zikredilenler de zamanla muhtelif alt kollara ayrılarak Halvetîliğin yayılış süreci devam etmiştir.15
b) Halvetîlik’te Cehrî Zikir Usûlü ve Mûsikî
Tarîkat faaliyetleri çerçevesinde icrâ edilen zikrin mûsîki ile mezcedilmesi neticesinde sûfîler,
rûhî anlamda mânevî hazza ulaşırlar. Mûsikîde ses ortamdan gelerek yerde vücût bulur. Sûfî ise
yerdedir; fakat mânen ulvî âlemde vücût bulur. Dolayısıyla bu iki varlık, âyin esnasında sürekli
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Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, c. 15, s. 394.
Halvetiyye tarîkatı Köprülü‟nün tespitine göre, XIII. Yüzyılın sonunda Niğde‟de Ahî Yûsuf Halvetî tarafından açılan bir zâviye
ile Anadolu‟ya girmiştir. Bkz. M. Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti‟nin Kuruluşu, Ankara, 1988‟den naklen Reşat Öngören,
Osmanlılar‟da Tasavvuf, Anadolu‟da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), İz Yayınları, İstanbul, 2012, s. 29.
Halvetî tarîkatına mensûb Pîr İlyâs Şücâeddîn (ö. 837/1433), Yıldırım Bâyezid ve Çelebi Mehmed dönemlerinde yaşamıştır.
Soyu Gümüşlüzâdelere (Gümüşlüoğlu sülâlesi) dayanmaktadır. Doğum yeri olan Amasya‟da ilim tahsiline devem eden Pîr
İlyâs, zamanla döneminin önde gelen şahsiyetleri arasında yer almıştır. Timur, Anadolu‟yu istilâsından sonra onu Şirvan‟a
götürmüş ve kadı olarak tayin etmiştir. Timur, Hindistan seferine çıktığında Pîr İlyâs kadılıktan ayrılmış, ilim irşad
faaliyetleriyle meşgul olmuştur. Sonrasında Şeyh Sadreddîn-i Şirvânî‟ye (Hiyâvî) (ö. 833/1430) intisâb etmiştir. Uzun yıllar
süren sülûkunu tamamladıktan sonra şeyhinin izni ile memleketi Amasya‟ya dönmüştür. Pîr İlyâs, vefatına kadar Amasya‟da
Halvetîliğe âid ilk dergâh olan Gümüşlüoğlu Tekkesi‟nde hizmetlerini sürdürmüştür. Pîr İlyâs‟dan sonra mezkûr tekkede
Zekeriyyâ Halvetî ve Abdurrahman Çelebi gibi zâtlar görev almıştır. Pîr İlyâs 837/1433 yılında vefat etmiş ve Amasya‟da
Pîrler mevkii denilen yere defnedilmiştir. Pîr İlyâs hakkında bilgi için bkz., Hoca Saadettin Efendi, Tacü‟t- Tevârih, haz. İsmet
Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992, c. 5, s. 62; Abdi-zâde Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihi, c. 1, s.
241; Hulvî, Lemezât, s. 393-394.
Halvetîliğin yayılmasında büyük tesiri olan Seyyid Yahyâ Şirvânî, muhtemelen 800/1398 yılında Şirvân vilâyetinin Şemaha
kasabasında doğmuştur. Mûsâ Kâzım‟ın nesebinden olduğu için “seyyid”, Şirvanlı olduğu için de “Şirvânî” lakabını almıştır.
Seyyid Yahyâ Şirvânî, Şeyh Sadreddin Hiyâvî‟nin hem dâmâdı hem halîfesidir. İrşâd faaliyetlerine Bakü‟de devam eden
Seyyid Yahyâ Şirvânî Azarbaycan‟daki Bâtınîlik tehlikesine karşı Ehl-i Sünnet îtikâdını savunmuştur. Çok sayıda muhib ve
mürîdleri olan Seyyid Yahyâ Şirvânî‟nin müntesiplerinin sayısı binlerle ifade edilmiştir. Hilâfet verdiği mürîdlerini muhtelif
memleketlere irşâd maksadıyla göndermiştir. Halvetîliğin yayılmasında etkili olduğu için, kendisine “pîr-i sânî” unvanı
verilmiştir. 867/1463 yılında vefat eden Seyyid Yahyâ Şirvânî‟nin kabri Bakü‟dedir. Seyyid Yahyâ Şirvânî çok sayıda Arapça,
Farsça, Türkçe eser kaleme almıştır. Şiirlerinde “Seyyid” ve “Yahyâ” mahlasını kullanmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır:
Vird-i settâr, Şifâü‟l-esrâr, Keşfü‟l- kulûb, Mekârim-i ahlâk, Rumûzu‟l- işârât. Onun özellikle Vird-i settâr (Vird-i Yahâ) adlı
eseri, Halvetiyye tarîkatının tüm şûbeleri içinde okunmaktadır. Yahyâ Şirvânî hakkında bilgi için bkz. Vassâf, Sefîne, III, 9598; Taşköprîzâde Ahmed, İsâmüddîn eş-Şekāiku‟n-nu‟mâniyye fî ulemâi‟d-devleti‟l-osmâniyye, nşr. Ahmed Suphi Furat,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi, İstanbul, 1985, s. 270- 272; Hulvî, Lemezât, s. 395-401;
Vicdânî, Tomâr, s. 25-27; Hasan Almaz, Bakü‟den Anadolu‟ya Yansıyan Işık Halvetî Pîr Seyyid Yahyâ Şirvânî Hayatı ve
Eserleri, Bizim Biro Yayınları, Ankara, 2001, s. 33-45; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul,
1338, c. I, s. 197.
M. Baha Tanman, “Halvetîlik”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul, 1994, s. 533; Mehmet Serhan Tayşî,
“Cemâl-i Halvetî”, DİA, c. 7, İstanbul, 1993, s. 302-303.
Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, s. 393.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 189

etkileşim hâlinde seyrini devam ettirir. Bu anlamda insanın rûhî derinliğini harekete geçirme gayesiyle
seslendirilen ilâhi ve kasîdeler eşliğinde mûsîkiden istifade eden tarîkatlardan biri de Halvetîlik‟tir.
Bilindiği üzere Türk dinî mûsikîsi câmî ve tekke mûsikîsi olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.
Câmî mûsikîsinde ezan, kıraat, tekbir, salât, kâmet ve tesbihâtta daha çok zâhidâne bir uslûb hâkim
iken, tekke mûsikîsinde söylenen ilâhilerde lirizm ve coşkunluk hâli görülmektedir. Câmî ve tekke
mûsikîsinde benzer formalar icrâ edilmekle birlikte, ensturman kullanımı açısından farklılık arz
etmektedir. Câmi mûsikîsinde herhangi bir enstürmana yer verilmeyip, eserler sadece sesli olarak icrâ
edilmektedir. Hem câmî hem tekke mûsikîsinde ilâhi, mersiye, mevlid, mi‟râciyye, na„t, kasîde gibi
muhtelif formlar seslendirilmektedir.16 Dolayısyla câmi ile tekke mûsikîsi formlarını birbirinden
tamamen ayrı düşünmek mümkün değildir.
Cehrî zikri esas alan tekkelerde her ne kadar mûsikî ön planda imiş gibi görünse de asıl amaç,
zikirle insanın mânen yükselişi hedeflenmektedir. Nitekim icrâ edilen zikirler sadece dil ile değil, kalp,
rûh ve surla yapılmaktadır.
Tekke mûsikîsinin ana formu ilâhi olmakla birlikte bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu
değildir. İlâhi ya da başka bir formdaki eser, muhtelif tarîkatların âyinlerinde kullanılabilir. Meselâ Sa„dî
ilâhisi diye bilinen bir eser, Halvetî devrânında seslendirilebilir. Halvetî müntesibinin yazdığı manzûme,
Mevlevî tarîkatında bestelenebilir.17 İlâhilerin bestelenmesi ve seslendirilmesinde tarîkatlar arasında
herhangi bir ötekileştirmenin olmadığı görülmektedir.
Tekkelerdeki zikir usûlleri, bedenin hareketine, seslendirilen eserin ritmine göre kuûdî
(oturarak), kıyâmî (ayakta dik durarak), devrânî (dâiresel yürüyerek), semâ (dönerek) gibi muhtelif
şekillerde yapılmaktadır. Bahse konu olan devrânî zikir, ayakta kol kola veya el ele tutarak, sağ ayağı
biraz ileri, sol ayağı biraz geri atmak sûretiyle uygulanmaktadır. Şeyh, sertarik, zâkirbaşı gibi
unvanlarla anılan kişiler tarafından idare edilen zikir merâsiminde okunan eserler ritmin ahengine,
günün anlam ve önemine uygun tarzda seçilmektedir. Meselâ, Rebîülevvel ve Rebîülâhir aylarındaki
âyinlerde genelde tevbe ve istiğfara yönelik, Receb ve Şa„bân aylarında Regâib ve Mirâcla ilgili ilâhiler
tercih edilmektedir. Hz. Hüseyin‟in şehâdeti dolayısıyla Muharrem ayında hüzünlü mersiyeler ile ehl-i
beyt muhabbetini anlatan ilâhilere yer verilmektedir.18
Halvetîlik, toplu zikrin yanı sıra ferdî zikre de önem veren bir tarîkattır. Bu anlamda Halvetiyye
tarîkatında mürîdin mânevî makāmlarda ilerlemesini sağlayan seyr u sülûk, genelde “esmâ-i seb„a”
(yedi isim) denilen “Lâ ilâhe illallâh”, “Allâh”, “Hû”, “Hakk”, “Hayy”, “Kayyûm”, “Kahhâr” isimleriyle
yapılır. Tarîkatın muhtelif şûbelerindeki meşâyıhın ictihâdına ve müntesiplerin ihtiyacına göre zamanla
bu isimlerde azaltma veya çoğaltma yoluna gidilebilir.19 Nefs-i emmâre, nefs-i levvâme, nefs-i
mülhime, nefs-i mut‟mainne, nefs-i râziyye, nefs-i mer‟ziyye, nefs-i kâmile olmak üzere Halvetîlik‟te
yedi isme karşılık nefsin yedi sıfatı bulunur. Nefsin yedi sıfatı ile seyrin kısımları arasında bir irtibat
vardır. Nefsin seyr ü sülûkla katettiği yedi mertebeye “etvâr-ı seb‟a” denir. Nefsin kötülüklerden
arındırılmasının esas olduğu mezkûr tarîkatta seyr ü sülûk yedi mertebede kat edilir.20 Bununla birlikte
mürîdin günlük ferdî olarak okuduğu vird ve duâlar bulunur. Zikirler sadece dil ile değil, aynı zamanda
kalp, rûh ve sırla yapılır. Zikrin dışında riyazât, mücâhede ve şeyhe bağlılık gibi konular Halvetîliğin
temel prensipleri arasında yer alır.21
Halvetîlik gibi cehrî zikri esas alan tarîkatlarda icrâ edilen devrân ya da deverân, Arapça دور
“dvr” kökünden türemiş mastar olup, bir eksen veyâ çember üzerinde düzenli dönmek demektir.
Tasavvufî terim olarak devrân, Kâdiriyye, Bedeviyye ve Halvetiyye gibi cehrî zikri esas alan tarîkatlarda
daire şeklinde sıralanan dervişlerin ayakta dönerek yaptıkları âyindir. Allah‟ın isimlerini okuyarak
uygulanan devrân ferdî veya toplu olarak uygulanabilir. Toplu hâlde yapılan devrânda dervişler, hem
16
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kendi eksenleri etrafında hem de zâkirbaşı ya da şeyhin etrafında dönerler. Şeyh halkanın ortasında
bulunur. Devrân esnasında coşkuyu arttırmak için kudüm, bendir, halile, def ve ney gibi muhtelif
mûsikî âletleri kullanılır.22
Cehrî zikri esas alan Halvetî tekkelerinde, “darb-ı esmâ” ve “devrân-ı hadrâ” gibi isimler altında
haftanın belli günlerinde (özellikle cuma akşamlarında) icrâ edilen zikir usûlü kollara göre bazı
farklılıklar olmakla birlikte şu şekilde gerçekleştirilmektedir: Toplu yapılan merasimde tarîkat mensubu
olanlar zikir halkasının sağ tarafına, tarîkat müntesibi olmayanlar soluna oturur. Gözler yumulur, başlar
öne eğilir, şeyh efendinin ya da zâkirbaşının işaret etmesiyle güzel sesli bir derviş Mülk sûresini kıraat
eder. Ardından yüksek sesle okunan tarîkatın evrâdıyla kuûdî olarak zikre başlanır. Kelime-i tevhid ve
İsm-i celâl zikriyle devam edildikten sonra halka halinde oturan dervişler ayağa kalkar kıyâmî zikre
geçilir. Kıyâmî zikirden sonra devrânî zikir yapılır.23 Yere serili postlar meydancı ve yardımcıları
tarafından toplanır ve kıyam zikrindeki gibi cumhur ilâhisi okunur. Ardından şeyhin üç kez “İsm-i pâk,
cism-i pâk, nesl-i pâk Hz. Muhammed Mustafa râ salavât” demesi ile topluca yüksek sesle okunan
salavâttan sonra şeyhin işareti ile zikre başlanır. Devrân ayakta topluca sağa ve sola yürüyerek icrâ
edilir. El ele tutuşan dervişler “ism-i hû”yu zikreder. İlk “hû”da sağ ayakla sağa doğru kısa bir adım
atılır. İkinci “hu”da sol ayak sağ ayağın yanına getirilir. Böyle üç dönüş yapıldıktan sonra Allah, vâhid,
ahad, samed isimleri ile devrâna devam edilir. Tarîkatın usûlüne göre bu dönüş sağa veya sola doğru
olabilir. Meselâ, Kâdiriyye‟de dönüş sağa, Halvetiyye‟de soladır. “Kalbimde fikrim Allah, dilimde zikrim
Allah, nur Muhammed sallallâh, lâ ilâhe illallâh” denilerek ve kelime-i tevhidle zikir devam eder. “İsm-i
hay”a geçince zikir, kalbîye dönüşür. Devrân esnasında zikrin ritim ve hareketine uygun ilâhiler
okunur. “İsm-i hû” süratlenince bir süre daha böyle devam edilir. Nihayet kısa “hû”larla devrân zikrine
son verilir.24
Halvetîlikteki ferdî zikir ise şöyle yapılır: Kıbleye karşı oturulur, mâsivâ tamamen kalpten
çıkarılır, huzûr-i İlâhi‟de bulunma edebi içerisinde, “Lâ ilâhe illallâh” otuz üç ya da yüz atmış beş kere
tekrarlanır. Ardından İsm-i Celâl‟e geçilir. Sonrasında yüz defa “İstiğfar”, yüz defa “Salavât” getirilir.
Şeyhin gösterdiği usûlde sırasıyla “Esmâ-i seb„a”ya (Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak, Hayy, Kayyûm,
Kahhâr) devam edilir.25 Sonradan Esmâ-i seb‟a‟ya Vahhâb, Fettâh, Vâhid, Ahad, Samed isimleri ilave
edilerek on ikiye çıkarılmıştır.26 Bahsedilenler dışında Halvetîliğin muhtelif şûbeleri arsında zikir
esnasında uygulamadan kaynaklanan birtakım farklılıklar olabilmektedir.
Mutasavvıflar, devrânın tabiî ve ilâhi nizâma uygunluğunu anlatmak için meleklerin arş
etrafında,27 hacıların kâbe çevresinde dönerek ibadet ettiğini hatta âlemde bulunan her şeyin
dönmekte olduğunu belirterek, sülûk ehlinin de ilâhi cezbeye kapılıp dönmesinin uygun olduğunu dile
getirmiştir. Bu anlamda devrân, Melâmîlik ve Nakşîlik dışında diğer tarîkatların çoğu tarafından kabul
edilmektedir.28
Halvetî şeyhi Manisalı Abdurrahman Sâmî Efendi (ö. 1938) kuûdî olarak zikre başlamanın
remzlerini şöyle açılar:
Zâtî vahdet, ehâdiyetin mihveridir. Zâtî vahdetin zâhiri olan zâtî ehâdiyette talluk eden
feyz-i akdesin feyz-i mukaddese tecellîsinin bir sûretini mürşid olan kimse fa„lem ennehû lâ
ilâhe illallâh diyerek bizzat zikre başlamak sûretiyle gösterir. Onun ardından o feyz-i akdesin
feyz-i mukaddesle zuhûrunu dairede bulunan sâlikler hep bir ağızdan Lâ ilâhe illallâh demek
sûretiyle gösterirler. Mürşid de onlarla beraber söylemek sûretiyle zâtî vahdet ile ehâdiyet
feyzinin ve de ilim ile mâlumun mutabakatını îmâ ve işaret etmiş olur. Sonra harf ve lafız
taayyün mahrecinin yanında mahvolarak harfsiz ve mahreçsiz darb-ı zikre başlanır ki bu da
zuhûrun bâtına müstenid, bâtının da zâhir ile taayyün etmekte olduğunun îmâ ve işaret eder.
22
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Kelime-i tevhid fenâ fillâh makâmına ulaştırıncaya kadar zikredilir. Fenâ fillâh‟ta tamam olunca
zikir kesilir. İlâhi okunmaya başlanır. Bu ilâhi, âlem-i bezm-i elest‟te hitâb-ı izzet ile rûhların
ihtizaza gelmesine telmih olduğundan müstağrak bir hâl ile dinlenir. İlâhi tamam olunca, rûhun
tevhîdle urûcunu, yücelmesini, rûhun hitâb-ı eslet ile cezbolmasını fenâ-fillâhı ve rûhların
merâtib-i esmâda ve sıfatta Lâ ilâhe illallâh ile yaptıkları bu seyr ilallâh‟tan sonra seyr fillâh
mertebelerinin de bulunduğunu ve ayrıca cismin de rûha tâbi olarak urûc edip yükseldiğini
göstermek için devrâna kalkılır.29
Devrânî zikrin remzle anlatılmasının yanı sıra Sarı Abdullah Efendi  خلوتيهsözcüğünü oluşturan
harfleri şöyle anlamlandırmıştır: “Ha” harfi (Huluvv-i kalp) kalpten dünyevî şeyleri boşaltmayı, “lam”
harfi (Lezzet-i zikir) zikirden alınan lezzeti, “vav” harfi iç ve dış kötülüklerden korunmayı, “te” harfi
ölçülü ve temkinli olmayı, “ye” harfi güçlükten sonra kolaylığı, “he” harfi ise Allah‟ı müşâhedeyi
simgeler.30
Muhyiddîn İbnü‟l-Arabî‟nin devrâna dair yorumu şöyledir: Ona göre tâlib-i Hak olanlar, sülûk
esnasında iki yol izlerler ki bunlardan uzun ve düz doğru olan yola “müstatil yol”, daire şeklinde olana
ise “devrî yol” denilir. Bu anlamda o, devrî yolu düz bir çizgi halindeki yola tercih ettiğini söyler.
Nitekim ona göre düz yolu seçenler sülûk esnasında hangi noktaya varırlarsa varsınlar Hakk‟ı hep o
noktanın ilerisinde müşâhede ederler. Oysa devrî yolu tercih edenler her mertebede ve her noktada
Hakk‟ı hâzır ve nâzır bulurlar.31
c) Amasya’daki Halvetî Tekkeleri
Şehirleri pek çok yönden tasnif etmek mümkün olduğu gibi, madde ve mânâ boyutuna haiz
olanlar şeklinde bir başka sınıflama yapılabilir. Nitekim bazı şehirler altyapı, yerleşim düzeni gibi
görünür güzelliklerinden ziyâde mânevî özelliği ile büyük anlam ifade etmektedir. Bu anlamda ilk
çağlardan beri jeopolitik konumu ile tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Amasya, kültürel ve
mânevî zenginliği ile öne çıkan illerimizden biridir. Amasya‟nın tarihsel mirasına bakıldığında bu şehirde
yüzyıllar önce kurulan Roma, Pontus, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin izlerini görmek
mümkündür.
Özellikle Osmanlı‟dan günümüze gelen câmî, tekke, mektep, medrese, türbe gibi yapılar,
tarihte Amasya‟da ilmî, dinî, sosyal ve kültürel hayatın ne kadar canlı yaşandığına şahitlik etmektedir.
Bu müesseseler arasında Amasya ve çevresinde bulunan muhtelif tarîkatlara mensup çok sayıda
tekkenin varlığı dikkat çekmektedir. Tekkelerin fazlalığının sebebine dair bu güzide memleketin
Anadolu‟nun köklü şehirlerinden biri olması, şehzâdelerin burada yetişmesi, ayrıca o dönemin kendine
özgü gelişim ve ihtiyacına binâen kurulmuş olduğunu söylemek mümkündür.
Türk mûsikîsi içinde ayrı bir yeri olan dînî musikî kültürü daha çok cami ve tekke gibi kurumlar
yoluyla neşvü nema bulmuştur. Özellikle cehrî (açık, sesli) zikri esas alan tarîkatlar dinî mûsikînin
gelişmesine öncülük etmiştir.
Amasya‟da Halvetî tekkelerinin çok sayıda olması dinî mûsikînin de bu şehirde gelişmesine
vesile olmuştur. Amasya‟daki Halvetî tekkelerinde mûsikîye dair yapılan faaliyetlerin mahiyeti
bilinmemekle birlikte bahsi geçen devrân türü âyinlerin icrâ edilmiş olduğu söylenebilir. Bununla birlikte
söz konusu tekkelerde ilim ve irşâd etkinliklerinin yanı sıra Kur‟ân-ı Kerîm kıraati, na„t, ilahi, kaside gibi
Türk dinî mûsikî formlarında muhtelif eserlerin seslendirilmiş olduğu tahmin edilebilir. Aslında Halvetî
tekkelerinde icrâ edilen zikir merasimleri, küçük çaplı ayrıntılar dışında genelde birbiriyle benzerlik arz
etmektedir.
Amasya‟da Halvetî âdâb ve erkânı dahilinde devrânî zikir usûlünün uygulandığı tekkeler
şunlardır. Gümüşlüzâde Tekkesi, Çilehâne Tekkesi, Şamlar Tekkesi, Kuşbaz Tekkesi, Ehlullâh Tekkesi,
Çevikçe Tekkesi, Sâdeddîn Tekkesi, Şehre Küstü Tekkesi, Kutûb Tekkesi, Müftüoğlu Tekkesi, Mehmed
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Paşa Tekkesi, Nûh Tekkesi, Hızır Paşa Tekkesi, Mahmûd Çelebi Tekkesi, Meydân Tekkesi32 gibi
tarihten günümüze gelen ona altı Halvetî tekkesi tespit edilmiştir.
1- Ehlullâh Tekkesi
Ehlu‟llâh Tekkesi Ok Meydanı‟nın üst kısmında Hızır Paşa Mahallesi‟nde yer almaktadır. Söz
konusun tekke, “Meydancı Ağası” lakabıyla meşhur el Hâc Hızır Ağa tarafından 1064/1654 yılında
yaptırılmıştır. Halvetîliğe mensup tekkede Hâbilzâde Şeyh Ehlullah Efendi 1110/1698 yılına kadar
hizmet ettiği için mezkûr dergâh onun adıyla meşhur olmuştur. Bununla birlikte Ehlullah Tekkesi‟nde
Şeyh Yahyâ Efendi, Hamacızâde Şeyh Mehmed Efendi gibi zatlar da tekkenin yönetiminde
bulunmuştur.33
2- Çilehâne Tekkesi
Çilehâne Tekkesi, Yakup Paşa Konağı‟nda yer almaktadır. Söz konusu tekke, 815/1412 yılında
Osmanlı emîri Yakup Paşa tarafından Gümüşlü-zâde Abdurrahman Çelebi adına inşâ edilmiştir.
Abdurrahman Çelebi‟nin halîfesi Şemseddin Mehmed Buhârî, adı geçen tekkenin mütevellisi olmuştur.
Mezkûr zatın vefatından sonra mütevellîlik vazifesi çocuklarına geçmişse de sonraki yıllarda nesli
kalmadığından Müeyyed Çelebi ve çocuklarına intikâl etmiştir.34
Halvetîliğe bağlı Çilehâne Tekkesi‟nde Gümüşlü-zâde Abdurrahman Çelebi‟den sonra
Şemseddîn Mehmed Buhârî, Abdurrahman Çelebi‟nin oğlu Pîr Celâleddîn, Sun‟ullâh Halvetî, Zekeriyyâ
Halvetî, Safiyuddîn Mahmûd Halvetî, Muhyiddîn Mehmed Çelebi, Buhârî-zâde Mehmed Halvetî, Şeyh
Ya„kûb Halvetî, Şeyh Abdurrahman Halvetî, Şeyh İzzeddîn Hasan Halvetî, Şeyh Hüsâmeddîn Halvetî
gibi zâtlar görev yapmıştır. Bahsi geçen bu silsilenin Amasya‟daki Halvetîler arasında silsiletü‟z-zeheb
(altın silsile) olduğu rivâyet edilmiştir.35
3- Çevikçe Tekkesi
Çevikçe Tekkesi, Yakup Paşa Konağı‟nın batı tarafında yer almaktadır. Mezkûr tekke, “Çevikçi”
namıyla meşhur Şeyh Şemseddîn Mehmed Kırtâsî tarafından 831/1428 yılında yaptırılmıştır. Halvetîliğe
bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren tekke, zamanla tahrip edilmiş böylece çok defa tadilâttan
geçirilmiştir. Bu onarımlardan biri 1088/1677 yılında tekkenin şeyhi Süleymân Efendi tarafından
gerçekleştirlmiştir. Süleymân Efendi on yıllık hizmetinin ardından görevinden alınmış, 1099/1688‟da
yerine Ömer Efendi tayin edilmiştir. 1142/1729 yılında Ömer Efendi‟nin de görevden çekilmesiyle
yerine Şeyh Hüseyin Efendi (ö. 1180/1766) postnişîn olmuştur. Hüseyin Efendi‟nin vefatıyla yerine
Sinânî şeyhi Hasan Halvetî tekkenin meşîhatinde bulunmuştur. Hasan Halvetî (ö. 1209/1795)
döneminde tekkedeki faaliyetler yeniden canlanmıştır. Hasan Halvetî‟nin vefatıyla Çevikçe Tekkesi‟nde
Mehmed b. Ali ile İsmail b. Ahmed şeyh olmuştur; fakat bu iki şahsın böyle bir görev için yeterli
olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla İsmail b. Ahmed‟in yerine Hasan Halvetî‟nin mürîdi Osman Efendi,
Mehmed b. Ali‟nin yerine Akşehirli İsmâil Efendi getirilmiştir. Çevikçe Tekkesi 1259/1843‟da İsmâil
Efendi‟nin vefatıyla medreseye çevrilmiştir.36
4- Hızır Paşa Tekkesi
Şâmice Mahallesi‟nde yer alan tekke, Hızır Paşa tarafından 971/1564 yılında inşâ edilmiştir.
“Molla Şeyh” lakablı İlyâs Efendi, “Memi Dede” adlı meşhur Mehmed Efendi ile oğlu İbrâhim Efendi,
Hüsâmeddin Efendi, Mustafa Efendi, meşhur vâiz Şeyh Hasan Efendi ile oğlu Mehmed Efendi söz
konusu tekkede görev yapmıştır. 1143/1730 yılında çıkan yangında Hızır Paşa Tekkesi tamamen yok
olmuştur.37
5- Hoca Sultan Tekkesi
Hoca Sultan Tekkesi, Dârusselam Mahallesi‟nin üst tarafında bulunan mezarlık civarında yer
almaktadır. Söz konusu tekke, II. Bâyezid‟in Amasya‟da vali olarak bulunduğu sırada hocası Şemseddîn
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Ahmed Çelebi tarafından 880/1475 yılında yaptırılmıştır. Adı geçen tekkenin şeyhliği Halvetî
büyüklerinden Şeyh Cemâleddîn Mehmed Çelebi Halîfe‟ye tevdî edilmiştir. Mehmed Çelebi‟nin
vefatından sonra sırasıyla oğlu Şeyh Bedreddîn Mahmûd Çelebi, Şeyh Hayreddîn Hızır Çelebi, Şeyh
Muhyiddîn Mehmed Çelebi ile Alâeddîn Ali Çelebi mezkûr tekkenin meşîhatinde görev üstlenmiştir.
Alâeddîn Efendi‟den sonra soyundan gelen “Çelebizâdeler” adlı bazı kimseler tekkenin hem şeyhi hem
de mütevellîsi olmuştur. 1097/1686 yılında Şeyh Mehmed Efendi‟nin vefatıyla Ahmed Efendi tekkenin
meşîhatinde bulunmuştur. Adı geçen zâtın 1141/1729 yılında vefatıyla yerine oğlu Seyyid Abdullah
Efendi geçmiştir. Abdullah Efendi‟nin oğulları Mahmud, Ömer, Osman, Ahmed, Mehmed ve Hüseyin
Çelebi‟ler 1172/1759 yılına kadar tekkenin işlerine mutasarrıf olmuşlar; ancak babalarının vefatından
sonra buranın miras olarak taksim edilmesiyle tekke kaybolmuştur.38
6- Sâdeddîn Tekkesi
Meydan Kapısı civarında Ahî Sâdeddîn Mahallesi‟nde yer alan söz konusu tekke, 871/1467
yılında Sa„dî Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1260/1844 yılından sonra tekke tamamen ortadan
kalkmıştır.39
7- Şamlar Tekkesi
Şamlar Mahallesi İlyâs Ağa Câmî civarında yer alan mezkûr tekke, Hoca Sâlih Çelebi tarafından
951/1544 yılında yaptırtmıştır. Halvetîliğe mensûb çok sayıda şeyh burada vazife yapmıştır. Yûsuf
Nakşbendî‟nin halîfesi Turâbî Ali Efendi‟nin 1231/1816 yılından itibaren burada görev yapmasıyla söz
konusu tekke, Nakşbendiyye tarîkatına intikâl etmiştir.40
8- Şehre Küstü Tekkesi
Şehre Küstü Mahallesi‟ndeki çeşmenin üst kısmında yer alan tekke, Pîr Sinân-ı Halvetî‟nin
mürîdleri tarafından yaptırılmıştır. Adı geçen tekkede Derviş Ali Halvetî, Şeyh Ahmed Efendi gibi Halvetî
meşâyıhı görev yapmıştır. Şehre Küstü Tekkesi, 1241/1826 yılına kadar mâmur bir hâlde iken bu
tarihten sonra harâb olmuş ve mülk olarak kullanılmıştır.41
9- Kutûb Tekkesi
Kutûb Tekkesi, Hacı İlyâs Mahallesi‟ndeki Sultan Bâyezid Medresesi‟nin batı tarafındaki sokağın
içinde yer almaktadır. Söz konusu tekke, Halvetî tarîkatına mensûb “Kutûb Dede” lakabılı Şeyh Ahmed
Efendi tarafından 1018/1609 yılında yaptırılmıştır. Adı geçen şahıstan sonra Mehmed Efendi, Seyyid
İbrâhim Efendi, “Çatal Hâfız” adlı Şeyh Ahmed Efendi (ö. 1220/1805), “Yeşil Şeyh” lakablı Seyyid
Ahmed Efendi söz konusu tekkenin meşîhatinde bulunmuştur.42
10- Kuşbaz Tekkesi
Yakup Paşa Konağı‟nın civarında yer alan tekke, Halvetîliğe mensûb Ya„kûb Efendi tarafından
961/1554 yılında yaptırılmıştır. Adı geçen şahısla birlikte sırasıyla Şeyh Abdurrahman Efendi, ikinci
Ya„kûb Efendi ve Hasan Efendi tekkede vazife yapmıştır. Bahse konu olan tekke sonradan harâb
olmuştur.43
11- Gümüşlüzâde Tekkesi
Gümüşlüoğlu Tekkesi, Gümüşlüoğlu Camii civarında yer almaktadır. Amasaya‟da Halvetîliğe âid
kurulan bu ilk tekkede Gümüşlü-zâde Pîr İlyâs hizmet etmiştir. Pîr İlyâs‟ın vefatından sonra halifesi ve
dâmâdı Gümüşlü-zâde Pîr Abdurrahman Çelebi ve onun oğlu Pîr Hayreddîn Hızır Çelebi, Gümüşlü-zâde
Sofu Üveys Çelebi, Gümüşlü-zâde Şeyh Muhyiddîn Mehmed Halvetî, Pîr Üveys‟in oğlu Abdurrahman
Çelebi gibi çok sayıda Halvetî şeyhi tekkenin meşîhatinde bulunmuştur.44 Bununla birlikte mezkûr
tekkedeki diğer postnişînlerin isimleri şöyledir: Pîr Üveys‟in diğer oğlu el-Hâc Ahmed Çelebi, Şeyh
Hasan Efendi, Abdurrahman Çelebi (ö. 1009/1600), Ali Çelebi (ö. 1073/1663), el-Hâc Mehmed Çelebi
(ö. 1099/1688), Şeyh Mustafa Efendi (ö. 1114/1702), Şeyh Mahmûd Efendi (ö. 1124/1712), Hâfız
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Hüseyin Efendi (ö. 1135/1723), Abdurrahim Efendi (ö. 1150/1737) tekkede hizmet etmiştir. Fakat bu
isimler arasında Abdurrahim Efendi‟nin göreve ehil olmadığı anlaşılınca İsmâil Efendi ona vesayet
etmiştir. Abdurrahim Efendi‟nin vefatından sonra Şeyh İsmâil Efendi söz konusu tekkedeki görevine
devam etmiştir. İsmâil Efendi 1153/1740 yılında Gümüşlüoğlu Tekkesi‟nin yerine medrese
yaptırmıştır.45 Sonraki yıllarda tekke olarak hizmete devam edilen bu yapıda “Yeğen Halîfe” lakablı
Mehmed Efendi (1179/1765), Mehmed Efendi‟nin oğlu Abdullah Efendi (ö. 1215/1800), Mehmed
Efendi (ö. 1220/1805), Seyyid Ahmed Efendi (ö. 1223/1808), Ömer Efendi (ö. 1247/1831), Mehmed
Efendi (ö. 1275/1859), Abdullah Efendi (ö. 1280/1864), Şeyh Mansur Efendi (1284/1867) gibi zâtlar
tekkenin meşîhatini üstlenmiştir.46
12- Mehmed Paşa Tekkesi
Mehmed Paşa Cami civârında yer alan söz konusu tekke, Mehmed Paşa tarafından 890/1485
yılında Habib Karamânî için yaptırılmıştır. Habib Karamânî vefatına kadar adı geçen tekkede görevine
devam etmiştir. Habib Karamânî‟nin vefatından sonra halîfesi Şeyh Ali Halvetî, Habib Karamânî‟nin oğlu
Hasan Efendi, “Yamak Şeyh” lakablı Mehmed Efendi, Ömer Efendi, Mehmed Efendi (ö. 1078/1667),
Abdurrahman Efendi (ö. 1107/1696), Ömer Çelebi (ö. 1151/1738), Seyyid Mehmed Çelebi (ö.
1202/1788), oğlu Seyid Ahmed Efendi (ö. 1210/1795) söz konusu tekkede hizmet etmiştir. Seyid
Ahmed Efendi‟den sonra oğulları Ömer, Ali Mehmed Efendi‟ler tekkede görev üstlenmiştir. 1296/1879
yılından sonra söz konusu tekke husûsî ev hâline dönüştürtmüştür.47
13- Mahmud Çelebi Tekkesi
Karatay Mahallesi‟nde yer alan mezkûr tekke, Bedreddîn Mahmûd Çelebi tarafından 807/1404
yılında yaptırılmıştır. İnşâ edildiği dönemde burası Nakşî tarîkatı mürîdlerine tahsîs edilmiştir.48 II.
Bâyezid devrinden itibaren adı geçen tekkede Halvetî mensûbları şeyhlik yapmıştır. Âyinlerde, Nakşî
tarîkatındaki hatm-i hâcegân ile zikre başlandığı Halvetî usûlü ile devam edildiği rivâyet edilmiştir.
Bununla birlikte Çelebi Halîfe‟nin mürîdi Hayreddîn Hızır Tokâdî, Mehmed Efendi, Hızır Efendi mezkûr
tekkeyi Halvetî üsûlune göre yönetmişlerdir. Ayrıca Arpacızâde el-Hâc Osman Efendi, ulemâdan İsmail
Efendi, Mehmed Efendi, Seyyid Abdurrahman Efendi, Arpacı-zâde Şeyh Osman Efendi‟nin (ö.
1151/1738) oğulları İbrahim, Abdülgafur, Abdülhamid tekkenin yönetiminde bulunmuşlardır. 49
14- Müftüoğlu Tekkesi
Müftüoğlu Tekkesi, 1012/1603 yılında Amasya müftüsü Tâceddin Efendi-zâde Ahmed Efendi
tarafından yaptırılmıştır. 1099/1688 yılında Halvetîlere mahsus söz konusu tekke yandığı için yeri tam
olarak tespit edilememiştir. Hüdâyî Mahmûd Efendi‟nin halîfesi Ali Efendi, Mustafa Efendi, Ramazan
Efendi, Yakub Efendi gibi zâtlar mezkur tekkenin yönetiminde bulunmuştur.50
15- Meydân Tekkesi
Meydan Köprüsü civarında yer alan tekkeye “Ehlî Hâtûn Tekkesi” de denilmiştir. Meydân
Tekkesi, Amasya emîri Şadgeldi Paşa‟nın yakını Ehlî Hâtûn tarafından 871/1467 yılında yaptırılmıştır.
Ehlî Hâtûn‟un türbesi de aynı yerdedir. Halvetî tarîkatı şeyhi Ali Efendi (ö. 1113/1701), Ali Efendi‟nin
oğulları İsmail, İbrâhim ve Osman Efendi‟ler tekkenin meşîhatinde bulunmuştur. Bu isimlerden sonra
Seyyid İsmail Efendi‟nin oğlu Ali Efendi (ö. 1155/1742), Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1189/1775),
Abdullah, Hüseyin, Yûnus, Mustafa ve Mehmed Efendi‟ler tekkede görev yapmıştır. İlerleyen yıllarda
tekke harâb olmuştur.51
16- Nûh Tekkesi
Nûh Tekkesi, Çeribaşı Mahallesi civarında yer almaktadır. Amasya müftüsü el Hâc Ahmed
Efendi tarafından 1116/1704 yılında medrese olarak yaptırılmıştır. Anacak bu medrese 1143/1730
yılında yanmış olduğundan, el-Hâc Ali Ağa tarafından yerine Halvetî tekkesi inşâ edilmiştir. Söz konusu
45
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tekkede Şeyh el-Hâc Nûh Efendi postnişîn olmuş ve dergâh onun adıyla anılmıştır. Sonrasında sırayla
Şeyh Abdurrahman Efendi, Mustafa Efendi gibi zâtlar mezkûr tekkede görev üstlenmiştir. Nûh Tekkesi
1233/1808 yılında yandığından ve gerekli tâdilât yapılamadığından günümüze ulaşmamıştır.52
Kısacası Anadolu‟nun köklü şehirlerinden biri olan Yıldırım Bâyezid, Çelebi Mehmed, II. Murad,
Fâtih, II. Bâyezid gibi Osmanlı‟nın önde gelen padişahlarını yetiştiren Amasya, kültürel ve ilmî
değerlerin yanı sıra irfânî gelişmelere de ev sahipliği yapmıştır. Halvetîlik başta olmak üzere muhtelif
tarîkatlara mensup çok sayıda tekkenin varlığı, tarihten gelen irfânî geleneğin bu şehirdeki gücüne
işaret etmektedir. Ayrıca Amasya insanının kavga ve çatışmadan uzak mülayim karakterli oluşu da bu
şehrin kökeninin tasavvufî neşve ile yoğrulduğunun önemli bir kanıtıdır.
Sonuç
İslâm dünyâsının en yaygın tarîkatlarından biri olan Halvetîlik, çok sayıda kollarıyla kurulan
tekkelerle, mezkûr tarîkata mensûb ilim ve irfân sahibi meşâyıhın gayretleriyle mevcûdiyetini koruyarak
günümüze kadar gelmiştir. Halvetîlik, kendine has diğer özelliklerinin yanı sıra cehrî zikir usûlünü esas
almasıyla dînî mûsikî kültürüne önemli bir katkı sunmuştur. Bilindiği üzere dinî mûsikî kültürü, daha çok
merasimlerinde ney, def gibi ensturmanlar kullanan ve sesli zikre önem veren tekkelerde gelişme
göstermiştir. Bu anlamda Halvetîlik Türk tasavvuf mûsikîsine katkıda bulunan tarîkatlardan biridir. Öte
yandan tekkeler, sadece mûsikîde değil, şiir, tezhib, hat, ebrû gibi diğer kültür ve sanat faaliyetlerinde
de yaygın eğitim kurumları olarak topluma hizmet etmiştir. Dolayısıyla tekkelerin ilim kültür ve sanata
verdikleri değer, üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Bu anlamda tezhib, hat, edebiyat ya
da mûsikî gibi çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan dergâhlara dair husûsi birtakım çalışmalar
yapılmalı ve kültürel değerler ortaya çıkartılmalıdır.
Anlaşıldığı üzere, Amasya‟da en çok tekkeye sahip olan tarîkatlardan biri Halvetîlik‟tir.
Amasya‟daki Halvetî tekkelerinde uygulanan âdâb ve erkâna ya da icrâ edilen zikrin mahiyetine dair
arşiv kaynaklarının verilerine dayandırılmış bir telif bulunmamaktadır. Bu anlamda Amasya‟daki
dergâhlarla ilgili yüksek lisans veya doktora düzeyinde daha nitelikli çalışmaların ortaya konulması, bu
şehrin mânevî yapısının iyi tahlil edilebilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir.
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ALEVÎ CEM AYİNLERİNDE ZAKİRİN GÖREVLERİ VE "SIDKÎ BABA/PERVANE"
Orhan Fatih KUŞDEMİR
Özet
Cem, Alevilerin toplu halde yaptıkları ibadetin adıdır. Cem Arapçadır ve toplanma, birikme, bir araya
gelme manasına gelmektedir. Anadolu Aleviliğinde; Ocak, Dede ve Mürşid'e verilen önem kadar Cem
Ayini'nin yapılabilmesi ve bu inancın devam ettirebilmesi açısından son derece önemli bir görevi yerine
getiren Cem Zâkirleri de büyük önem arz etmektedir.
Bizim asıl vurgulamak istediğimiz konu ise Cemlerde söylenen tasavvufi eserlerle ilgili olan zakirliktir.
Bildiride Tarsus Yenice köyünden Amasya Merzifon Harız köyüne yerleşmiş olan Sıdkî Baba'nın yörede
zakirler tarafından söylenen eserlerinden örnekler, hayatından kesitler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Cem, Zakir, Alevi, Sıdkı Baba, Deyiş.
Duty of Dhkir Makers at the Alevi Cem Ceremony and "Sıdkî Baba/Pervane"
Abstract
Cem is the name of the worship of Alevi society. It names origin belong to Arabic language. The
meaning of cem is accumulation and gathering. In the Anatolian Alevism; Cem's Zakir, who fulfills a
very important duty in terms of being able to perform Cem rituels as much as the importance given to
January, Dede and Mursid and to maintain this belief, is also of great importance. What we really
want to emphasize is the poverty associated with the mystic works mentioned in Cem's. Examples will
be given from the examples of the works of "Sıdkî Baba", who was settled in the village of Amasya
Merzifon Harız in Tarsus Yenice village by the zakir's.
Keywords: Anatolia, Cem, Zakir, Alawi, Sıdkı Baba, Sayings.
Giriş
Amasya yöresinde de, Alevi nüfusun yaşadığı diğer birçok yörelerdeki gibi ayin-i cemler, on iki
hizmetin yerine getirilmesinden oluşan ilahi duygusallık içinde yapılır. Alevi yol, edep ve erkânına
uygun şekilde yapılan cemlerde semah dönülür. Amasya yöresinde "Semah etmek"de denilir.
Virani, Pir Sultan, Hatayî, Kul Himmet gibi ulu addedilen ozanların deyişler söylenir. Yörede bu
deyişlerin adı mürşit kelamı olarak geçer.
Alevi-Bektaşi edebiyatı adı verilen zümre edebiyatı, tasavvufa dayanan halk edebiyatının bir
koludur. İçerik bakımından ise Alevi-Bektaşilerin gelenek ve göreneklerini, inançlarını, ayinlerini,
öğretilerini, Hz. Ali sevgisini, on iki imamı, önde gelen yol ulularını, velilerin kerametlerini, geçmişte
yaşadıkları önemli olayları vb. konu edinmiştir (Coşkun, 2014: 97).
Cem açılış gülbankı: "Bismişah, Allah Allah. Akşamlar hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola,
demler daim, Cemler kaim ola. Hazır-gaip, zahir-batın cem erenlerinin nuru cemalları aşk ola.
Ehlibeytin, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamların, Ondört Masum Pakların, Onyedi
Kemerbestlerin, Kırkların, cümle erenlerin katarından, didarından ayırmaya..." diye başlar.
Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar' da ve Cem Ayini'nin
icrasında görevli 12 kişinin önemli görevleri vardır. Bu görevlilerden biri de Cem Zakiri'dir.
Lokmalar dağıtılır. Kerbela olayı mersiyelerle anılır. Cemde musahipler görülür, düşkünler dara
kaldırılır. Toplumun önünde haklı, haksız belirlenir, suçlu olanların gerekli cezaları verilir. Cemlerde
verilen cezalara uyulur, aksi halde toplum dışına itilmek kaçınılmazdır. İşte bu ve benzeri erkânların
cemde belirli bir program ve ahenkle uygulanmasını dedelerin önderliğinde on iki hizmet
sahipleri sağlarlar.
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Cemde her biri özel bir görevi yerine getiren 12 hizmet sahipleri ve görevleri nelerdir?
1- Dedelik, (Mürşitlik makamıdır): Cem'i yönetir. Dede, cemin mutlak hâkimi konumundadır.
Manevi olarak Peygamberimiz Muhammed Mustafa, İmam Ali ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli‟yi temsil
eder. Cem erkânının başkanlığını yapar. Cemde ikrar alır ve nasip verir.
2- Rehber: Görev itibariyle İmam Hüseyin‟i temsil eder. Mürşidin en yakın yardımcısıdır. Yol
gösteren kılavuzluk eden, yolun kurallarını, edep ve erkânını öğreten, mürşidin yardımcısı
konumundadır. Musahiplik ceminde musahiplerin ikrar vermesi için Ceme taşıma görevini üstlenir.
3- Gözcülük: Ebu Zer Gifari‟yi temsil eder. Cemde düzeni ve sükâneti sağlar. (Amasya
yöresinde "Gözlekci" de denir). Rehber‟in yardımcısıdır. Cemde kurallara uyulması ve yürütülmesinden
sorumludur. Cemin edep ve erkanına uymayanları uyarır. Yol düşkünlerinin ve suçluların ceme
girmelerine izin vermez. Cemin bekçisidir.
4Çerağcı (delilci): Delil
aydınlatılması, Çerağın
yakılması,
Cemevinin
(meydanın)
aydınlatılması ile görevlidir. (Eskiden köylerde elektrik yokken, lamba ve kandillerden de
sorumluydu) yörede Çerağ kelimesinin kandil, aydınlatma, mum, fitil anlamları vardır.
5- Zakir (âşık): Bağlama eşliğinde Deyiş, Düvaz imam, mihraçlama, tevhid, Semah gibi Cem'e
özel tasavvufi eserleri söyler. Yörede imkânlar elverirse üç kişi olması tercih edilir.
6- Süpürgeci, (Ferraş) Cemevinin temizliğinden sorumludur süpürgecilik yapar. Cemevlerinin
mutlaka temiz olması gerekir. Bu temizlik işi ile görevli olan kişiye ferraş da denir. Maddi görevlerinin
yanında birde manevi bir görevi vardır. Cem yapılırken meydana çıkacak olan Semahcılar ve mürşit
karşısında dara duran canların huzura durmadan önce Türkçe dualar okuyarak elindeki süpürge ile
duracakları yeri süpürür. Ve oradaki canlara gönüllerini de böyle süpürerek benlik, kibir ve kötü
fikirlerden arınmalarını öğüt verir.
7- Sakkacı: Cemde Mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. Musahiplik ceminde
ikrar veren canlara su dağıtır. Suyun Kerbela olayından dolayı aleviler için özel bir anlamı ve yeri
vardır. Bundan dolayı Sakkacının görevi de çok özeldir.
8- Kurbancı (sofracı): Birçok başka yörede Niyazcı olarak ta adlandırılır. Kurban tığlama ve
yemek işlerine bakar. Ceme her can lokması ile gelir. Lokmaları herkese eşit şekilde dağıtır. Lokmayı
dağıtıken de “Göz mizan, el terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” diyerek herkesin rızalığını alır.
9- İbrikçi: Cem erkânında abdest alınmasında hizmet edendir. Sembolik olarak elinde leğen ve
ibrikle, omzunda havlu ile hizmet eden kişidir. İbrikci Görev itibariyle Gulam Kamber Hazretlerini temsil
eder.
10- Peykçi (Davetçi): Peyk haber anlamındadır. Peykçi, cemin nerede ve ne zaman
yapılacağını bütün canlara haber verir ve ceme katılmaları için haberdar eder. Amasya yöresindeki
çoğu Alevi yerleşkesinde Cem evlerinin 1970'li yıllardan sonra yapılmaya başlanması ile Cem evi
kavramı kullanılmaya başlamıştır. Bundan önce ise genellikle cem sahibinin evinde veya köydeki
büyük evlerden birinde yapılırdı.
11- Meydancı: Ceme gelen canların oturma düzenlerini sağlar, postları yerleştirir, ayrıca
süpürgeciye yardımcılık eder.
12- Bekçi (kapıcı): Cem evine gelen canları karşılar. Bir anlamda Gözcünün yardımcısı
konumundadır. Eski zamanlarda Alevi cemleri baskına uğradığı için, aynı zamanda sık sık cem yapılan
yerin dışına çıkarak gelen giden olup olmadığını da kontrol ederdi. Bu görev zaman içersinde işlevini
değiştirmiştir (www.alevitentum.de/html/remzikaptan.html/Cem.pdf)
Alevi-Bektaşi inancının, felsefesinin en yaygın şekilde işlendiği edebi tür şiirdir. Bektaşi
tekkelerinde ya da Alevi cemevlerinde düzenlenen ayinlerde okunan manzum ürünler, kendilerine
kutsallık yüklenmiş sözlerdir. Bu şiir türü, Anadolu coğrafyasında ortaya çıkmış olmakla birlikte kaynağı
İslamiyet öncesi inançlara kadar uzanan, Ahmet Yesevi'nin tasavvuf anlayışından etkilenerek Hacı
Bektaş Veli ile pirini bulan, Alevi-Bektaşi düşüncesiyle ve çeşitli tarikat ve akımların sentezinde yetişmiş
şairlerin mahsulüdür (Coşkun 2014: 100-101).
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Bizim asıl vurgulamak istediğimiz konu ise Cemlerde söylenen tasavvufi eserlerle ilgili olan
zakirliktir. Bildiride Tarsus Yenice köyünden Amasya Merzifon Harız köyüne yerleşmiş olan
Sıdkî Baba'nın yörede zakirler tarafından söylenen eserlerinden örnekler, hayatından kesitler
verilecektir.
Er ceminde agâh oldum bir sırra
Yüküm cevahirdir, çözmez her yere
On dört sene hizmet ettim bir Pir‟e
Bu SIDKÎ mahlasım kazandım yeter
***
On dört yıl dolandım Pervanelikte
SIDKÎ ismim buldum divanelikte
Sundular aşk meyin mestanelikte
Kırkların Cem‟inde dar‟a düş oldum.
Sıdkı Baba'nın soyu Oğuz Türkleri'nin Bozok koluna bağlı Dedekargın aşiretinden gelir.
Dedekargın aşireti Anadolu'nun çeşitli yörelerine dağılırken bir grup da Malatya'da Tohma çayı
kenarında Çerme adında bir köye yerleşmişlerdir. Bunların arasında Hacı Ahmetler diye tanınan bir aile
vardır. Sıdkı Baba'nın dedesi bu Hacı Ahmetlerdendir.
Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemlerinde Anadolu'da devlet otoritesi sarsılmış, devlet
güvencesi ve can güvenliği kalmamıştır. Aşiretler arasında kıran kırana, gücü gücü yetene bir savaş ve
rekabet hüküm sürer. Başvurulacak makam yoktur. Yörede çoğunlukta olan Kürt aşiretleri üstünlük
sağlayarak bu köy halkını topluca göç etmek zorunda bırakırlar. Köy halkı canını kurtarmak için
arazisini ve evini terk edip gruplar halinde göç ederek Silifke yöresine yerleşirler. İlk kafilede Hacı
Ahmetler de vardır. Fakat Hacı Ahmetler bu durumu hazmedemeyerek geri gidip arazilerine sahip
çıkmayı, kendi evlerinde oturmayı kararlaştırıp köylerine dönmek üzere yola koyulurlar. Tarsus'un
Yenice köyü yanına geldiklerinde yeni bir kafile ile karşılaşırlar. Niyetlerinin geri gitmek olduğunu
söyleyince, yeni kafile olanları anlatır ve Hacı Ahmetlerin cesaretleri kırılır, vazgeçerler. Aile bu sırada
bir kolera salgınına yakalanır ve bütün erkekler ölür. Bu göç yolculuğunu kundağa sarılı olarak yapan
Mehmet adında bir küçük çocuk vardır. Erkek olarak yalnız bu bebek Mehmet koleradan kurtulmuştur.
Bu yüzden kadınların ölümden kurtulanları Mehmet'le Yenice'de yerleşmek, zorunda kalmışlardır.
Zamanla Mehmet büyür, on sekiz yaşında bir delikanlı olarak ailenin tek erkeği ve umudu olur.
İşte bu sırada Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı devletine baş kaldırmış, Kütahya'ya kadar
gelen orduları yenilgiye uğrayınca, Mısır'a geri dönerken, yol boyu orduya elverişli gençleri toplayarak
zorla Mısır'a götürmüşlerdir. Bunların arasında Mehmet de vardır.
Mehmet Mısır'a vardıktan bir müddet sonra bir arkadaşıyla kaçmayı başararak köyüne döner ve
Eşeli adında bir kızla evlenir. Bu evlilikten Ahmet ve Zeynel Abidin adında iki oğlu olur. İki kardeş köy
medresesinde okuyup yazmayı öğrenirler. Zeynel Abidin saz çalmayı da öğrenir ve (Pervane)
mahlasıyla deyişler söylemeye başlar. Altı yaşında deyiş söylediği rivayet edilmiştir. Mehmet'in erken
ölümü ile çocuklar yetim kalırlar.
Zeynel Abidin'in adı artık Pervane'dir. Pervane on iki yaşına geldiğinde ününü duyduğu
Hacıbektaş Dergahına gitmeyi arzular, annesinden izin ister. Annesi çocukluğunu bahane ederek izin
vermez, biraz daha büyü de sonra gidersin der. Fakat Pervane aklına koyduğu için bir gün habersizce
kaçar, farkına varan annesi arkasından atlı göndererek yoldan geri çevirtir. Pervane bir müddet sonra
tekrar kaçar ve bu sefer planını uygulamayı ve Hacıbektaş'a ulaşmayı başarır. Pervane 1293 yılında
dergâha gittiğini ve o zaman on iki yaşında olduğunu deyişlerinde tekrarlamaktadır. Buna göre doğum
yılı 1281 miladi 1865'tir.
Pervane, köyünden kaçmayı başarıp yola koyulduğunda maceralı bir yolculuk geçirir. Yolu
bilmediğinden sorarak tek başına ve yürüyerek yola devam eder. Akşam bir hana vardığında,
arkasından hana bir atlı gelir. Bu zat Pervane ile ilgilenir ve Hacı Bektaş'a gideceğini öğrenince "Ben de
o tarafa gideceğim, beraber gideriz" der. Fakat Pervane kuşkulanmaktadır. Annesi tarafından
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gönderildiğini sabah olunca kendisini geri götüreceğini düşünerek huzuru ve uykusu kaçar. Fakat
sabahleyin beraber yola düştüklerinde geldiği yöne gitmediklerini görünce içi rahatlar, birlikte yola
devam ederler. Bir vadiye düşerler ki, mevsim ilkbahar, kar suları dolayısıyla dereler coşkun akmakta.
Vadi boyunca coşkun sularla yol pek çok kereler kesişmekte. Çocuk Pervane'nin o suları geçmesi
mümkün değil.
Atlı: "Oğlum bu suları nasıl geçeceksin, gel terkime bin diyerek" çocuğu atın arkasına alıp
vadiyi geçtikten sonra düzlüğe erince "Ben Konya'ya gidiyorum, şu yol doğru dergâha gider, bir tarafa
sapmadan doğru gidersen dergaha ulaşırsın" der ve yolları ayrılır.
Pervane bunu, kendisine yardıma gelen ulu bir zat ve mutlu bir olay olarak kabul etmektedir.
Dergaha vardığında durumu Şeyh ve postnişin olan Feyzullah Efendiye bildirirler. Şeyh "üç gün
istirahat etsin de sonra görüşürüz" der. Pervane bu üç günü sabırsızlıkla bekler ve şeyhin huzuruna
çıkardıklarında, bir ay hizmet edip geri gitmek arzusunda olduğunu söyleyince Şeyh "Oğlum bir ayda
ne öğreneceksin, sende istidat ve kabiliyet görüyorum, burada kal, seni Çelebi efendilerle okutayım,
âlim olursun âşık sadık olursun" dediğinde Pervane kalmayı kabul etmiş ve Şeyhi huzurunda:
Hublar ser çeşmesi nur-i Feyzullah
Arz'ettim cemalin seyrana geldim, dizeleriyle başlayan koşmayı söylemiştir.
Şeyh: "Aferin oğlum, çok beğendim, bu yaşta bu sözler bir aşık eseridir. Saz da çalar mısın?"
diye sorduğunda "Evet efendim, sözüme göre sazım da var" diye cevap vermiş ve eline bir saz
verdiklerinde o anda irticalen saz ile:
Aşık oldum bir keremler kanına
Gönül arz ettiği cana kavuştu, dizeleriyle başlayan, ikinci deyişini söylemiştir.
O zaman dergâhta değerli hocaları olan bir medrese vardır. Feyzullah Efendi, Yozgatlı meşhur
Ali Nihani Hoca'yı da İstanbul'dan getirterek medreseyi takviye etmiştir. Çocuklar Cemaleddin ve
Veliyeddin Çelebiler bu medresede okumaktadırlar. Pervane de bu medresede okumaya başlamıştır.
Pervane dergaha geliş yılını çeşitli deyişlerinde şu dörtlüklerle belirtmiştir:
Bin iki yüz doksan üç oldu yıllar
Aktı gözlerimden kan oldu seller
Erişti nevbahar açıldı güller
Can bülbülü gülistana kavuştum
Sene bin iki yüz doksan' üçünde
İçirdiler aşk badesin düşümde
Bir güzelin sevdası var başımda
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Pervane iki yıl geçtik ten sonra anne hasreti duyarak şeyhinden üç ay izin almış ve Yenice'ye
gitmiş, izninin bitiminde tekrar dergaha döndüğünde Şeyh Feyzullah Efendinin öldüğünü öğrenmiştir.
Dergâh postuna oturan büyük oğlu Cemaleddin Efendi yeni şeyhi ve medrese arkadaşıdır.
Medrese hocalarıyla devamlı ilişki içinde adeta zamana bağlı olmaksızın öğrenimlerine devam ederler.
Diğer taraftan da tarikat işleriyle uğraşarak sık sık birlikte yurt gezileri yaparlar. Medrese tahsili ve
tarikat hizmetleri iç içe olarak Cemaleddin Efendi ile beraberliklerini 1310 yılına kadar sürdürürler.
Pervane, Şeyh Feyzullah Efendiye gösterdiği bağlılığı, daha fazlasıyla oğlu Şeyh Cemaleddin
Efendiye de göstermiştir. Kendisine verilen görevleri yapmaktaki çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile dikkati
çeken ve sevilen Pervaneye gösterdiği bu bağlılık ve sadakatinden dolayı Şeyh Cemaleddin Efendi bir
gün "Senin adın bundun sonra Sıdkî olsun demiş ve Pervane bu adı çok beğenerek benimsemiş,
bundan sonra adı da, mahlası da Sıdkî olmuştur. Bundan sonraki deyişlerinde Sıdkî mahlasını
kullanarak bu olayı büyük bir sevinç ve şükran duygularıyla şu şekilde ifade etmiştir:
Cemaleddin hünkâr dil-i şadıma
İrşad ile Sıdkî dedi adıma
Hâsılı yetirdin her muradıma
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Ya Rabbena şükür elhamdülillah
Cemaleddin Efendi bütün gezilerini Sıdkî ile beraber yapmış. Sıdkî'nin eline kendisinin halifesi
ve vekili olduğuna dair bir berat (belge) vererek ayrıca tarikat gezilerine göndermiştir. Sıdkî, şeyhi
adına ve onun vekili sıfatıyla tarikat hizmetlerini yürütmek amacıyla bütün Anadolu'yu dolaşmış ve
böylece tarikatın ikinci adam durumuna gelmiştir. Bu gezilerinden birinde Merzifon'un Harız köyünü
beğenerek oraya yerleşmek istemiş, Cemaleddin Efendi de sadık bir adamının dergahtan uzak bir
yerde, dergahı temsilen tarikat hizmetlerini yürütmesini uygun görerek kendisinden ayrılıp oraya
yerleşmesine izin vermiştir.
1309 (1893) yılında, Çorum'un Alaca İlçesi İmad Hüyüğü köyünden Mehmet Dede evladından
Ali Ağa'nın kızı ve Aziz Ağa'nın kız kardeşi olan Hatice, hizmet görmesi için dergâha bırakılmış
bulunmaktadır. Cemaleddin Efendi Sıdkî'nin bu kızla evlenmesini münasip görmüş ve teklifi kabul
edilerek evlenme töreni yapılmıştır.
Sıdkî bu evlenme tarihini bir defterinin boş bir yaprağına kendi el yazısıyla şu şekilde yazmıştır:
"Temmuz sene 1309 tarihli Pazartesi velime-i acizaneme mübaşeret olunup, Cuma gecesi 31 Temmuz
biemr-i ilahi visale mülakat olunmuştur. Sıdki."
Sıdki (Pervane) daha bir yılını doldurmayan, taze gelini alarak 1310 (1894) yılında gider Harız
köyüne yerleşir. Köylü bu olaydan çok memnundur. Önce muvakkat bir ev tahsis etmişler, kısa
zamanda civar köylerin de yardımıyla, köyün kenarında geniş bahçeli iki katlı bir ev yaparak kendisine
bağışlamışlardır.
Sıdki ömrünün kalan 34 yılını bu evde tamamlamıştır. Bu köye gelişini bir koşmasının son
dörtlüğünde şöyle söylemiştir:
Aşık oldum kaşlarının yayına
Serim verdim ben Ali'nin soyuna
Sene bin üç yüz on Harız köyüne
Geldi de bir aşık Pervane gitti.
Tarikattaki hizmetleri ve kazandığı ilmi derecesiyle Baba'lık sıfatı alan ozanımız çeşitli yörelerde
(Âşık Sıdkı, Sıdkı Efendi, Sıdkı Baba, Cemal Efendimin aşığı Sıdkı Baba) adlarıyla tanınmaktadır. Bazı
yörelerde (Tarsus'lu Sıdkı, Adana'lı Sıdkı) diye de tanınmakta ise de, Harız köyüne isteyerek
yerleşmesi, ilk defa başını soktuğu evi olması, çocuklarının orada doğması, nüfus kaydının orada
olması dolayısıyla kendisini Merzifon'lu saymıştır. Çeşitli vesilelerle Merzifon'lu, Harız'lı olduğunu
tekrarlamıştır.
Harız köyüne yerleşmek Sıdkı Baba'nın hayatında ikinci dönüm noktası olmuştur. Önceleri
Şeyhi'nin talimatıyla hareket ederken, artık bağımsız hareket etmeye ve kararlarını kendisi vermeye
başlamıştır. Bu köyde yaşadığı müddetçe geniş bir çevrenin tarikat sorumluluğunu taşımış, muhibbanın
dergaha olan adak ve bağışlarını ve dergah giderlerini karşılamak üzere devletçe tahsis edilen köylerin
aşarını toplayarak yılda iki-üç defa dergaha götürmüştür. Tarikat hizmetleriyle bütün Anadolu'yu adım
adım gezmiş, Şam'a, Bağdat'a gitmiş, Şam'da Emeviye camiini basarak camidekilere saldırmış, olay
çıkarmış, Sivas, Malatya, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Kars taraflarına birçok defalar gitmiştir. Sivas'ta
da olaylar çıkarmış, iftiraya uğramış, hapse atılmıştır.
Karaman yakınında bir çayırlıkta atları çalınmış, sürerek Karaman'a girmişler, atların yerini
tespit etmişler, fakat atları çalan ahıra kilitleyerek, "öyle at yok burada" deyip savmak istemiş.
Mahkemeye vermişler, mahkemeleri günlerce uzamış. Hacıbektaş dergahı hizmetinde gezdiklerini
öğrenince Kadı da hakaret etmiş ve davayı sürüncemede bırakmış. Bunun üzerine Sıdkı Baba 45
beyitlik uzun bir destan yazarak kadıya sunmuş. O gün rastlantı olarak Konya Müdde-i umumisi de
mahkemede bulunuyormuş.
Destanı, savcı alarak sesli okumaya başlamış,
Söylerim sözümü Pir Bektaş diye
Gerçi gelirse de yüz, bin taş diye
Niçin dahledersin kızılbaş diye
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Seni ibn-i Süfyan necaset kadı, beytine sıra gelince, kadı müdde-i umumiye dönerek itiraz
etmiş, "Burası çok ağır olmuş, bunu çıkarsın" demiş, Konya savcısı da "yok yok bunu çıkarınca destanın
düzeni bozulur" diye latife etmiş ve sonunda davayı kazanarak atları teslim almışlar.
Sıdki Baba yılın yarıdan çoğunu Harız köyü dışında ve gezmelerde geçirmiş, gittiği her yerde
halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmiş, halk arasındaki anlaşmazlıklarda hakim gibi karar vererek, heybetli
görünüşü ile halk üzerinde etkili olmuş ve dediklerini yaptırmıştır.
Çeşme, medrese, cami, yol, köprü yapım ye tamirlerine, tekke ve türbelerin tamirlerine çok
gayret göstermiş, halkı köylerde imece usulü ve zorla çalıştırmıştır. yaptırdığı bu işler için de tarih
belirleyen şiirler söylemiştir.
Yakınımızdaki Amasya'nın Kovay köyüne cami ve çeşme yaptırmış, çalışmak istemeyenleri
dövmüş ve bu olaya güzel bir destan yazmış. Babam Ali Baki tamamı kaybolan bu destanın şu iki
dizesinin aklında, kaldığını söylemiştir:
Kim getirmez bu çeşmenin taşını
Taş yerine tığlayıp koy başını.
Merzifon'da 5-6 yüz yıldır harabe olmuş Piri Baba türbesini tamir ettirmiş, yanındaki kabristanla
birlikte geniş avlusunu duvar içine aldırmış, yanına ayrıca bir misafirhane ve mutfak yaptırmıştır.
(Tekkelerin kapatılmasında misafirhane ve mutfak yıktırılmıştır.) O günlerde köylüsü Bayram Kahya,
Sıdki Baba'ya gelerek "Rüyamda Koçu Baba'yı gördüm. "Piri Baba tamir oldu, çok memnun oldum,
fakat ben burada garip kaldım. Sıdki Efendiye selam söyle benim kabrimi de yaptırsın", dedi" demiş.
Sıdki Baba derhal Merzifon'a giderek Belediye ustası Hakkı ile 12 altın liraya pazarlık ederek işi havale
etmiş. Amasya'nın Köyceğiz köyünde Emiroğlu Ahmet Ağa'ya giderek durumu anlatmış ve bu parayı
halktan toplayacağını söylemiş. Ahmet Ağcı 12 altın lirayı kendisi vererek "Başka köylere giderek
zahmet çekme, bu hayır da bizim olsun" demiştir. Türbe tamir edilerek anahtarı hizmetkârı Sadık
Efendiye teslim edilmiştir.
Bir gün Merzifon yolu üzerinde Abazalar köyü den Çakmakçı Ağa yolda karşılaştığı yabancıya
kimliğini sormuş, Harız'lıyım, şehre gidiyorum cevabı alınca, "Bu vakitsiz gidiş niye, kefen mefen mi
lazım oldu" diye tekrar sorduğunda, Harız'lının birisiyle bir sınır davamız var, mahkemeye vereceğim"
demesi üzerine, "Niye Sıdki Baba köyde yok mu demiş, "Dün geldi, köyde" cevabını alınca Çakmaçı
Ağa adamı azarlamış "Utanmıyor musun, hakim kendi köyünde otururken ellerin hakimine gidilir mi,
dön geriye, Sıdki Baba'ya benden selam söyle işinizi halleder" diyerek köylüyü geri çevirmiştir.
Sıdki Baba ilim ve irfanıyla, halka hizmet ve dürüstlüğüyle büyük itibar ve saygı toplamış ve
cesur bir kimse olarak tanınmıştır. Çorum'un Hatap boğazında eşkıyalar tarafından yolu kesilince,
silahını çekip eşkıyanın üzerine yürümüş ve kovalamış, adı yöreye yayılmıştır.
1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda memleketin uçuruma gittiğini gören Şeyh Cemaleddin
Efen Padişah Sultan Reşat'a başvurarak memleketin kurtulması için bu çorbada kendisinin de tuzu
olması muhibbandan gönüllü bir mücahidin Alayı teşkil ederek Ruslarla savaşa girmek istediğini
söylemiş ve izin istemiştir. Padişahtan gerekli izni alarak her vilayete asker toplamak üzere hususi
adamlarını göndermiştir. Kendisi Alay kumandanı olarak Erzurum Şubenin, Sıdkı Baba da Yüzbaşı
rütbesiyle Erzincan Şubesinin başında bulunmuşlardır. Böylece bir Alay meydana getirilerek doğu
cephesinde Ruslarla savaşa girilmiş, bir yıla yakın çarpışmalar ve o zaman çok başarılar elde edildiği
halk arasında anlatıla gelmiştir.
Sonradan bu Alay İstanbul Hükümetinin emriyle dağıtılmış, yaşlılar serbest bırakılmış, gençler
diğer Alaylara bölüştürülmüştür.
Burada üzülerek belirtmek isterim ki, sıcacık dergâhında oturmak varken, vatanı için bunca
zahmete katlanarak, kendi iradesiyle cepheye gidip karınca kararınca yapılan bu vatanperverlik tarihçi
ve yazarların gözünden kaçmaktadır. İki satma da olsa niçin şükran duyguları belirtilmez anlamak
mümkün değil.
Sıdkı Baba dünya malına heveslenmemiş, çok kanaatkâr olmuş, eline çok imkân geçtiği halde
servet ve mal edinmeyi aklından geçirmemiştir. Bazı şairler gibi ömrünün sonunda sefalete düşmemiş,
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içki ve sefahata kapılmamış büyük bir itibarla sultanlar gibi yaşamıştır. Harız köyündeki halkın
bağışladığı evinden başka çocuklarına bir şey bırakmamıştır.
Cemaleddin Efendi kadirşinaslık olmak üzere kendisine çiftlik almak istemiş kabul etmemiş,
Harız köyü yakınına göçmen yerleştirilirken ona da arazi vermek istemişler onu da kabul etmemiş,
Merzifon Piri Baba Medresesinde geçici hocalık yaptığı sırada ilmine hayran olan diğer hocalar ve
Merzifon eşrafı, medresede daimi hocalığı kabul etmesi halinde kendisine ev, bağ, bahçe alıp
bağışlayacaklarını ve tapusunu hemen vereceklerini vaat etmişler, O parmağıyla köyünü göstererek
"Siz medresenize her zaman hoca bulursunuz, lakin benim oradaki vazifemi yapacak adam bulunmaz"
diyerek onu da kabul etmemiştir.
Sıdkı Baba'nın ilk eşinden oğlu Ali Baki ve yedi kızı dünyaya gelmiştir. Kızların üçü çocukken
ölmüş diğerleri büyüyüp evlenmişlerdir. 1911 yılında eşi Hatice ölünce, 1912 yılında Harız köyünden
Naciye adlı bir kızla ikinci evliliğini yapmış, ondan da Hamdullah adında bir oğlu ve iki kızı daha
dünyaya gelmiştir.
Sıdkı Baba'nın bir yönden yorucu ve maceralı, diğer yönden ise kazandığı büyük saygı ile gittiği
her yerde padişahlar ve sultanlar gibi karşılanarak çok debdebeli ve şaşalı geçen hayatı 1928 yılında
son bularak fani dünyadan göçüp vuslata ermiş ve ten kafesi Harız köyü mezarlığına gömülmüştür.
(Gül, 1984)
İlim ve irfanıyla zamanında büyük itibar görmüş olan Sıdkî Baba, tarikattaki hizmetleri
dolayısıyla “Babalık” sıfatını almıştır. Anadolu‟da “Âşık Sıdkî, Sıdkî Baba, Sıdkî Efendi, Tarsuslu Sıdkî,
Adanalı Sıdkî” adlarıyla özellikle Çorum, Sivas, Turhal, Amasya ve Erzincan yörelerinde çok iyi
tanınmaktadır. Güçlü bir Âşık olan Sıdkî Baba, divan şiirini de iyi bilmektedir. Şairin türkü olarak da
söylenen deyişleri ve semahları oldukça sevilmektedir. (İvgin, 1987: 143-157 )
Bektaşi tarikatine bağlı bir ozan olan Sıdkî Baba; şiirlerinde, her Alevi-Bektaşi ozanında olduğu
gibi “Ehl-i beyte sevgi, Hz. Ali hakkında övgü, Hacı Bektaş‟a bağlılık” gibi konulara yer vermiştir. (İvgin,
1976: 10-11). Şeyh Cemaleddin Çelebi‟nin yetiştirdiği Sıdkî Baba, Allah‟a, Hz. Muhammed‟e, Hz. Ali‟ye,
On İki İmama, Hacı Bektaş-ı Veli‟ye ve Çelebi Ahmet Cemaleddin Efendi‟ye duyduğu muhabbeti söze
dönüştürerek şiirlerine yansıtmıştır. Sıdkî, bol ve rahat şiir yazan bir ozandır. Binlerce şiire sahip olan
şair, şiirlerini toplamamıştır. Bu yüzden halkın hafızasında kalabilenler dışında hepsi yok olup gitmiştir.
Ölümünden sonra dağınık yerlerde bulunan şiirleri oğlu Ali Baki tarafından bir defterde toplanmıştır.
(Gül, 1984: 6-17).
Sıdkî'nin koşma, gazel ve diğer nazım şekillerinde yazılmış şiirleri, torunu Muhsin Gül'de
bulunmaktadır. Ayrıca Muhsin Gül, Âşık Sıdkî ile ilgili kitabında bir de “Nasîhatnâme-i Sıdkî” adlı 1395
beyitten ibaret bir eserden bahsetmektedir. Gül, kendisinde bulunan bu eserin folklor araştırmacısı M.
Adil Özder tarafından daktilo edildiğini de söyler.
Aşk atına süvar olan aşıklar
Ölünceye kadar yorulmaz imiş
Hakkı can gözüyle gören sadıklar
Bu fani dünyaya sarılmaz imiş
Arifler mal için etmez teftişi
Cümlenin muradın veren bir kişi
Bir gerçeğe taktıranlar kirişi
Değme tokmak ile kırılmaz imiş
Kiraman katibi cümleyi yazan
Berhudar mı olur doğrudan azan
Fırsat elde iken sermaye kazan
Eli boş divana varılmaz imiş
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Bahçesini serçeşmeden suvaran
Muhabbet meyvesi biter firavan
Ehl-i Beytten çerağını uyaran
Kıyamete kadar kararmaz imiş
***
SIDKI der yar olma kavl-i yalana
Sakın emeğini verir talana
Bunda al-evlada muhib olana
O divanda sual sorulmaz imiş
Siyah perçemlerin hatem yüzlerin
Garip bülbül gibi zareler beni
Hilal ebrulerın ahu gözlerin
Tiğ-i sevda yaralar beni
Kaşların Bismillah, vechin Beytullah
Seni öz nurundan yaratmış Allah
Sevmişem ben seni terketmem Billah
Aşkın hançerile vuralar beni
Elif kametine hayran olduğum
Gece gündüz hayaline yeldiğim
Hep senin içindir boyun eğdiğim
Yoksa zaptedemez buralar beni
Hub cemalin gördüm ahüzar oldum
Aşkına düşeli sevdakar oldum
Kalmadı tahammül bikarar oldum
Meğer tabutlara saralar beni
SIDKI'yam Billahi, ben terketmezem
Başka güzellere gönül katmazam
Dövsen de kovsan da burdan getmezem
Meğer ferman gelip süreler beni
***
Lamekan elinden kan'a getirdin
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Hayat verdin bu cihana getirdin
Ya Rabbana şükür elhamdülillah.
On iki yaşımda aşka düşürdün
Biryan ettin bu sinemi pişirdin
Kanat verdin nice dağlar aşırdın
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Sürdüm yüzlerimi ulu dergaha
Dergahta oturan gül yüzlü şaha
Dönmüşem yönümü ol kıblegaha
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Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Sene bin iki yüz doksan üçünde
İçirdiler aşk badesin düşümde
Bir güzelin sevdası var başımda
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Ayal verdip, evlat verdin, zat verdin
Kılıç verdin, kalkan verdin, at verdin
Her bir dileğimi iki kat verdin
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Biri üç yüz kırk oldu tarihi hicret
Kırk yedi yıl kıldım mürşide hizmet
Şeyh Sultan Feyzullah eyledi himmet
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
Cemaleddin hünkar dil-i şadıma.
İrşad ile SIDKİ dedi adıma
Hasılı yetirdin her muradıma
Ya Rabbena şükür elhamdülillah.
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TASAVVUF MUSİKİSİ ESERLERİNİ AHLAK FELSEFESİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Mehmet Akif ALTUNIŞIK
Özet
Hakikati çeşitli şekillerde dile getirme biçimlerinden biri olan dini musiki eserleri çok boyutlu bir yapıya
sahiptir. Bu eserlerde insanın olgunlaşmasında önemli bir yeri olan ahlaki değerlere önemli ölçüde yer
verildiği görülür. Bu çalışmada dini musiki eserleri etik türleri açısından ele alınmaktadır. Ahlak, en
genel anlamda insanın iyi olanı yapması ve kötü olandan kaçınması olarak, etik ya da ahlak felsefesi
ise ahlakın felsefi açıdan incelenmesi olarak tanımlanabilir. Uzun bir tarihi geçmişi olan ahlak
felsefesinde çeşitli etik türleri vardır. Ancak bu çalışmada, tasavvuf musikisi eserlerinin, etik türlerinden
teleolojik etik, deontolojik etik ve erdem etiği bağlamında ele alınıp alınamayacağı tartışılmaktadır.
Teleolojik etik, ahlaki eylemin bir erek ya da bir sonuç için yapılmasıdır. Bu teoriye göre insan
eylemlerinin son gayesi mutluluktur. Deontolojik etik ise, ahlaklı olmayı bazı ödevler ya da
yükümlülükler üzerine inşa eder. Bu etik türüne göre ahlaki eylemlerin ilkeleri önemlidir, eylemin
sonuçlarına bakılmaz. Erdem etiğinde ise, erdemli yaşamaya önem verilir, failin karakteri önemlidir.
Zira karakterli insanlardan doğal olarak zaten iyi davranışların çıkacağı varsayılır.
Aslında etik tarihinde bu üç türden başka birçok etik türünün olduğu malumdur. Ancak etik
tartışmalarda daha çok bu üçünün öne çıktığı görülür. “Niçin ahlaklı olmalıyız?” sorusuna verilen çok
farklı cevapları kabaca bu üç türden birine dâhil etmek mümkün olduğundan çalışmamızın kapsamını
bu üç etik türü ile sınırladık. Tasavvuf musikisi eserlerinde adalet, vefa, doğruluk, dürüstlük, cömertlik,
dostluk, sabır, şükür, yardımlaşma, hoşgörü ve sevgi gibi bazı temel ahlaki değerler güçlü bir şekilde
vurgulanır. Bu tür erdemlere hangi gerekçelerle sahip olunması gerektiği yani bunların söz konusu üç
etik türü ile ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği tartışılması gereken önemli bir husustur.
Sufi düşüncede temel gayenin Allah’ın rızasını kazanmak ya da O’na kavuşmak olduğu malumdur. Bu
düşünce sisteminde, fani olan dünyaya ve dünyalık şeylere değer verilmez, asıl değerli ve önemli olan
şey Allah’ın rızasını kazanmaktır. Yani ahlaki değerlere sahip olmak, insanın Allah’ın rızasını
kazanabilmesi için bir vesile konumundadır. Dolayısıyla bu yönüyle söz konusu eserlerdeki ahlak
anlayışının teleolojik etiğe yakın durduğunu söyleyebiliriz. Yine bu eserlerde tüm iyilikleri Allah
emrettiği için yapmak, kötülüklerden de Allah yasak ettiği için uzak durmak gerektiği vurgulanır. Yani
ödevden dolayı ahlaki erdemleri yapmanın temel esas olması dolayısıyla da deontolojik etiğe yakın
durduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca söz konusu eserlerde ahlaki eylemi yapan insanın karakterine vurgu
yapıldığı da görülür. Yine söz konusu eserlerde ahlaki değerlere salt entelektüel bir çaba olarak
yaklaşılmadığı, ahlaki pratiğe önem verildiği görülür. Dolayısıyla bu eserlerdeki ahlak anlayışının erdem
etiğine yakın durduğunu söyleyebiliriz.
Son tahlilde tasavvuf musikisi eserlerinin etik türleri açısından çok katmanlı bir karaktere sahip olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Bu eserlerdeki erdemleri ya da ahlaki değerleri kısmen teleolojik etiğe ama daha
çok deontolojik ve erdem etiğine dâhil etmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf musikisi, ahlaki değer, teleolojik etik, ödev etiği, erdem etiği.
An Analysis of Works of Sufi Music in terms of Moral Philosophy
Absract
Religious music works, which is one of the ways of expressing the truth in various forms, have a
multi-dimensional structure. In these works, it is observed that moral values, which have an important
place in human maturation, are given significant place. In this study, religious musical works are
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discussed in terms of ethical types. Morality, in the most general sense, can be defined as a person’s
doing good and avoiding bad, ethics or moral philosophy can be defined as a philosophical analyse of
morality. There are various types of ethics in the moral philosophy, which has a long historical
background. However, in this study, it is discussed whether the works of sufi music can be discussed
in the context of teleological ethics, deontological ethics and virtue ethics.
Teleological ethics is the practice of moral action for a goal or an effect. According to this theory, the
final cause of human action is happiness. Deontological ethics builds moral duty on certain
assignments or obligations. According to this type of ethics, the principles of moral actions are
important, the consequences of action are ignored. In the virtue ethics, importance is given to
virtuous life, the character of the actor is important. Because, it is assumed that good behaviors will
naturally occur from characteristic people.
In fact, it is known that there are many other ethical backgrounds in this ethical history. However, it is
seen that these three are more prominent in ethical discussions. We have limited the scope of our
work to these three types of ethics, since it is possible to roughly incorporate the very different
answers given to the question of Why should we have ethics? Some basic moral values such as
justice, loyalty, truthfulness, honesty, generosity, friendship, patience, thankfulness, cooperation,
tolerance and love are strongly emphasized in the sufi music works. The reasons for why one should
have these kinds of virtues, in other words, whether they can be associated with these three types of
ethic in question is an important issue to be discussed.
It is obvious that the main purpose of the sufi idea is to win the approval of God or to reach Him. In
this system of thought, the mortal world and earthly things are not valued, but the most precious and
important thing is to win the approval of God. In other words, having moral values is an occasion for
the people to win the approval of God. Therefore, we can say that the moral understanding in these
works is close to the teleological ethics. Again, in these works, it is emphasized that all good things
should be done because God ordered them, and that evil should be avoided because God forbids it. In
other words, we can say that it is close to deontological ethics because it is the basic principle of
moral virtues resulting from the task. It is also seen that the character of the person doing the moral
action is emphasized in the works.
It is seen that moral values are not considered as purely intellectual endeavors, but ethical practice is
emphasized. Therefore, we can say that it is close to the virtue of moral understanding in these
works.
In the final analysis, it can be said that sufi music has a multi-layered character in terms of its ethical
forms. It is possible to include the virtues or moral values in these works partly in the teleological
ethics but more in the deontological and virtue ethics.
Keywords: Sufi music, moral value, teleological ethics, deontological ethics, virtue ethics.

HALVETİYE'NİN ŞAʻBÂNİYYE KOLUNDA MÛSİKÎ VE ZİKİR USÛLÜ
Mehmet Nuri UYGUN
Özet
Halvetiyye, XIV. asırda Türkmen kabilelerin yaşadığı Hârizm bölgesinde, Hazar denizinin
güneybatısındaki Geylân bölgesinin Lâhcan şehrinde doğan Pîr-i evvel Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer
el-Lahcî el-Halvetî'ye (ö. 750/1349) nispet edilmiş bir tarikattır. Farklı kollara sahip olan bu yol islâm
âleminde en yaygın tariklerdendir. Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer, Harzem'de bulunan amcası Ahî
Muhammed'in yanına gidip onun dervişi olmuştu. Amcasının vefatı olan (ö. 717/ 1317) tarihinden
itibaren de aldığı görevle halvetî mürşîdi olup, posta oturmuş ve bu yolda pîr makamına ulaşmıştır.
Ömer el-Halvetî dört halîfe yetiştirmiş olup bunlardan Ahî Mîrem'den devam eden kol Hacı İzzeddin etTürkmânî ve Sadreddîn-i Hiyâvî ile devam ederek tarikatın ikinci pîri Seyyid Yahyâ-i Şirvânî'ye (ö.
870/1466) ulaşmıştır. Şirvânî, bugünkü Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde dünyaya gelmiş olup daha
sonra Bakü'ye göç etmiştir. Soyu İmam Mûsâ Kâzım'a dayanmakta idi. Kırk yılı aşkın irşad görevinden
sonra Bakü'de Hakka yürümüştür. Kabri hâlen Keykubad Mescidi'nin kıble tarafındaki türbesindedir.
Kendisi tarafından tertip edilen "Vird-i Yahyâ" evrâd-şerîf'i tüm halvetî tarîki müntesipleri tarafından
okunan bir eserdir. Ayrıca Halvetiyye tarikatının âdab ve erkânı ile ilgili yirmi kadar eseri vardır.
Halvetiye'nin dört büyük kolundan biri olan Cemâliyye ana kolu II. Bâyezid'in şehzâdeliği sırasında
Amasya'da yayılmaya başlamıştır. Daha sonra Koca Mustafa Paşa vasıtası ile II. Bâyezid (1481-1512)
tarafından Cemâleddin Efendi İstanbul'a dâvet edilmiş ve vefatından sonra yerine halifesi ve damadı
(Sünbül) Yusuf Sinan Efendi posta oturmuştur.
Bu sırada Cemâleddin Efendi'nin halifelerinden olan Hayreddin Efendi bir müddet dergâhta hizmet
ettikten sonra memleketi olan Bolu'ya mürşit olarak gönderildi. Bir süre sonra Hayreddin Efendi'den
tasavvuf eğitimi ve hilâfet görevi alan Şa'bân-ı Velî memleketi Kastamonu'ya dönüp orada irşat
görevine başladı.
Pek çok mürit yetiştirmiş ve bunlardan bazılarına hilâfet görevi verip Osmanlı ülkesindeki çeşitli
şehirlere göndermiştir. Şa'bâniyye'nin Anadolu ve Arap ülkelerinde ortaya çıkan bütün kollarının mûsikî
ile iç içe bir âyin ve erkân takip etmesi bu bildirideki esas konumuzu teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halvetiyye, Şaʻbâniyye, Mûsikî, Zikir, Âdab ve erkan.
Music and Dhkir Method in Şaʻbâniyye of Halvetiye
Abstract
Khalwatiyya has emerged in the second half of the XVI. century in Harezm region where Turkoman
tribes lived. It is a sect related to Pîr-i Evvel Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer el-Lahcî el-Halvetî who was
born in Lahcan city located in Geylân region in the southwestern part of the Caspian Sea. Khalwati
way is one of the most common sects found in Islam. Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer went to Harzem
near his uncle, Ahi Muhammed, and had became his dervish. After his uncle’s death in (717/1317)
upon receiving the duty of being a Khalwati murshid and later reached the holy see of pir.
Ömer el-Halvetî raised 4 caliphs and from these caliphs line continued from Ahî Mîrem to Hacı İzzeddin
et-Türkmânîand Sadreddîn-i Hiyâvî, finally reaching to the second pir of the sect, Seyyid Yahyâ-i
Şirvânî. Şirvani was born in Şamahı city located in Azerbaijan and immigrated to Baku later on. His
lineage is based on İmam Mûsâ Kâzım. After working by showing the way to the true path for 40
years, he passed away in Baku. His tomb is still on the qibla side of the Masjid Keykubad. Arranged by
his own, his awrad-serif” Vird-i Yahya” is a work that is read by all of the khalwati sect members. He
also had twenty other works on khalwati sect’s decency and path.
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Cemâliyye main line, which is the one of 4 big lines of Halvetiyye, began to spread in Amasya during
the period of sultan's son II. Bâyezid. Later Cemâleddin master was invited to İstanbul by II. Bâyezid
(1481-1512) via Koca Mustafa Pasha. And after Cemâleddin master's death his khalifa and son-in-law
(Sünbül) Yusuf Sinan master became murshid.
Meanwhile, Hayrettin master who is one of the khalifas of Cemâleddin master, was sent to his
hometown Bolu as murshid after serving for a while in dervish lodge. After a while, Şa'bân-ı Velî who
had sufism education and was assigned as khalifa by Hayrettin master, went his hometown
Kastamonu and began to act of showing the true path.
He raised many disciple, gave some of them caliphate assignment and sent them to the various citys
of Ottoman empire. Our main subject in this paper is rite and path with music of all lines of Şa'bâniyye
that arises in Anatolia and Arab countries.
Keywords: Halvetiyye, Şaʻbâniyye, Music, Zikr, Decency and Path.
Giriş
Halvetiyye, XIV. asırda Türkmen kabilelerin yaşadığı Hârizm bölgesinde, Hazar denizinin
güneybatısındaki Geylân bölgesinin Lâhcan şehrinde doğan Pîr-i evvel Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer
el-Lahcî el-Halvetî'ye (v. 750/1349) nispet edilmiş bir tarikattır. Farklı kollara sahip olan bu yol islâm
âleminde en yaygın tariklerdendir. 1 Ebû Abdullah Sirâcüddîn Ömer, Harzem'de bulunan amcası Ahî
Muhammed'in yanına gidip onun dervişi olmuştu. Amcasının vefatı olan (717/ 1317) tarihinden itibaren
de aldığı görevle halvetî mürşîdi olup, posta oturmuş ve bu yolda pîr makamına ulaşmıştır.
Ömer el-Halvetî dört halîfe yetiştirmiş olup bunlardan Ahî Mîrem'den devam eden kol Hacı
İzzeddin et-Türkmânî ve Sadreddîn-i Hiyâvî ile devam ederek tarikatın ikinci pîri Seyyid Yahyâ-i
Şirvânî'ye (v. 870/1466) ulaşmıştır. Şirvânî, bugünkü Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde dünyaya gelmiş
olup daha sonra Bakü'ye göç etmiştir. Soyu İmam Mûsâ Kâzım'a dayanmakta idi. Kırk yılı aşkın irşad
görevinden sonra Bakü'de Hakka yürümüştür. Kabri hâlen Keykubad Mescidi'nin kıble tarafındaki
türbesindedir. Kendisi tarafından tertip edilen "Vird-i Yahyâ" evrâd-şerîf'i tüm halvetî tarîki müntesipleri
tarafından okunan bir eserdir. Ayrıca Halvetiyye tarikatının âdab ve erkânı ile ilgili yirmi kadar eseri
vardır.2 Yahyâ-i Şirvânî ile Halvetiyye yolu kemâl dönemine ulaşmış olup, on bin kadar dervişinin
bulunduğu rivâyet edilir.
Tarik bundan sonra Osmanlı Dönemindeki "Anadolu"da dört ana kola ayrılmaktadır. Bu kolların
pirleri olarak anılmakta olan dört mürşid bulunmaktadır: 1. Aydınlı Dede Ömer Rûşenî (v. 892/1487,
Tebriz); 2. Cemâl-i Halvetî (v. 899/1494, Tebuk); 3. Şemseddin Ahmed Sivâsî (v. 1006/1597, Sivas);
4. Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî (v. 910/1504, Manisa). Bu ana kollar Rûşeniyye, Cemâliyye,
Şemsiyye, Ahmediyye isimleri ile anılmaktadır.
Halvetiye'nin dört büyük kolundan biri olan Cemâliyye ana kolu II. Bâyezid'in şehzâdeliği
sırasında Amasya'da yayılmaya başlamıştır. Daha sonra Koca Mustafa Paşa vasıtası ile II. Bâyezid
(1481-1512) tarafından Cemâleddin Efendi İstanbul'a dâvet edilmiş ve Paşa'nın adı ile anılmakta olan
semtte yaptırdığı dergâhta dokuz yıl irşatta bulunmuştu. Padişah zaman zaman bu dergâha uğrayıp
Cemâleddin Efendi ile sohbetinde beraber olmuştur. İstanbul'da ilk Halvetî Dergâhı'nı kurması dolayısı
ile tasavvuf tarihi açısından oldukça önemlidir. İstanbul'da bu yıllarda ortaya çıkan ve büyük can
kaybına sebep olan kolera salgınından kurtulmak için dua etmesi ricası ile Cemâleddin Efendi, Pâdişah
tarafından Hicaz'a gönderildi. Cemâleddin Efendi dönüş yolunda Şam şehri yakınlarında "Tebuk
Korusu" denilen yerde (899/1494) tarihinde Hakk'a yürüdü. Vefatından sonra yerine halifesi ve damadı
(Sünbül) Yusuf Sinân Efendi posta oturdu (v. 936/1529). Bu sırada Cemâleddin Efendi'nin
halifelerinden olan Hayreddin Efendi bir müddet dergâhta hizmet ettikten sonra memleketi olan
Bolu'ya mürşit olarak gönderildi. Kendisinin doğduğu Bolu ile Düzce arasında bulunan yerin (Konrapa)
ismi ile anılması dolayısı ile kendisine "Konrapavî" denilmişti. Bu durumu "Vekâiyu'l-fuzalâ" dan
1
2
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öğrenmekteyiz. Hayreddin Efendi'nin Tokatlı olarak gösterilmesi " Lemezât" ta aynı isimdeki başka bir
halvetî şeyhi ile karıştırılmasından dolayıdır. İrşad faaliyetini Bolu ve Düzce Pazar'da sürdüren
Hayreddin Efendi Şʻabân-ı Velî'nin de mürşidi olmuştur. (Konrapavî) Hayreddin Efendi, Bolu'ya on üç
kilometre mesafedeki Elmalık köyündeki dergâhında tahminen (937/1530) yılından sonra Hakk'a
yürüyüp burada sırlanmıştır.3
Şa'bân-ı Velî İstanbul'daki medrese eğitiminden sonra memleketi olan Kastamonu'ya dönerken
Hayreddin Efendi'nin dergâhına uğramış ve sohbetinden çok etkilenmiş, biat etmiş ve on iki yıl
dergâhda manevi eğitiminde kalmıştı. Bu süre sonunda Hayreddin Efendi'den hilâfet alan Şa'bân-ı Velî
Hz. memleketine dönüp orada irşat görevine başlamıştır. Pek çok mürit yetiştirmiş ve bunlardan
bazılarına hilâfet görevi verip Osmanlı ülkesindeki çeşitli şehirlere göndermiştir. Kendinden sonraki dört
halîfesi Kastamonu'da yolu devam ettirmiştir. Merkez tekkenin dördüncü şeyhi Muhyiddin Efendi'den
hilâfet alan Ömer Fuâdî Efendi bir "Menâkıbnâme" yazmış ve Şa'bâniyye kolunun tanınıp yayılmasında
büyük gayret sarfetmiştir. Şa'bâniyye'nin Anadolu ve Arap ülkelerinde ortaya çıkan bütün kollarının
musikî ile iç içe bir âyin ve erkân takip etmesi bu bildirideki esas konumuzu teşkil etmektedir.
Halvetî Şaʻbânî yolunda mûsikî:
Halvetî Şaʻbânî tarikinde zikirlerde mûsikînin kullanılması, diğer Halvetî tariki şubelerindeki gibi
çok önemlidir. Bundan dolayı bu yola mensup olan bazı bestekârlar başarılı eserler meydana
getirmişlerdi. Bu müzisyenlerden isimleri tesbit edilebilenlerden bazıları şunlardı.
XVIII. yüzyılda yaşamış olan Zurnazen İbrahim Ağa (v. 1145/1732) Üsküdar Şaʻbânî Nasûhî
dergâhında kapılanmış ve vefatından sonra dergâh hazîresine sırlanmıştır. İbrahim Ağa bazı mehter
havaları ile, klâsik tarzda olan şu eserleri bestelemişti: Evc Peşrev, Uşşak Peşrev, Sünbüle Peşrev,
Nevrûz-i rûmî Peşrev, Nevrûz-i rûmî Saz Semâisi, Hicaz Ağır Semaî "Kul oldum bir cefâkâre", Mâhur
Şarkı "Sabah olsun ben bu yerden gideyim", Hicaz Şarkı "Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce",
güftesi Şeyhi Nasûhî'nin olan iki ilâhî: Segâh Tevşih "Derdimin dermânı sensin Yâ Muhammed",
"Hümâyun İlâhî”, "Senin hüsnün tecellîsi eder âşıkları nalân" ve Uşşâk İlâhi "Göster cemâlin şemini". 4
Bu eserlerin beste özellikleri İbrahim Ağa'nın değerini göstermektedir.
Şaʻbânîye'nin Nasuhî kolu şeyhlerinden olan Mudurnulu Mehmed Tulûî Efendi'de (v.
1170/1756) yolun önemli mûsikîşinaslarından olup, sözleri Yunus Emre'nin olan Segâh makamında
bestelediği Durak "Men bende buldum çün Hakk'ı" üstün sanat değeri taşıyan bir eserdir.5
Şaʻbânîye şeyhlerinden Mustafa Zekâî Efendi güftesi de kendisine ait olan Hüzzam
makamındaki ve Evsat usûlündeki tevşihin bestesi de hayli ünlüdür. "Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i
Kibriyâ".
Bestekâr, zâkir ve durakçı Hâfız Hacı Nâfiz Bey de (v. 1894) Şaʻbânî tarîkinden olan bir
mûsikîşinastır. Mâhur makamında bestelediği "Yar yüreğim yar" ve Uşşâk makamında bestelediği
"Aşkınla çâk olsa bu ten" ilâhileri hayli ünlüdür.
Bunlardan başka Safvetî tekkesi şeyhi Mesut Efendi (v. 1878), onun vefatından sonra posta
oturan kardeşi Said Efendi (v. 1945) son devrin zâkirlerindendi. Nalçacı dergâhı şeyhi İhsan Efendi (v.
1946), Abdülkâdir Töre (v. 1946) ve 150 den fazla eser bestelediği rivâyet edilen Zeki Ârif Ataergin (v.
1964) bu yolun önemli müzisyenlerindendir.
Halvetî Şaʻbânî yolunda zikir usûlü:
Şaʻbânî tarîkinde iki zikir uygulamasından ilki her dervişin kişisel olarak yapmak durumunda
olduğu günlük zikirdir. Bu zikir de ikindiden sonra başlayıp sabah namazı vaktine kadar olan süre
içerisinde yapılır. Bunun uygulanışı şöyledir: Öncelikle ders yapmaya niyet edilerek iki rekatlık bir nafile
namazı kılınır ve birinci rekatta "İnşirah suresi", ikinci rekatta ise "Nasr suresi" zamm-ı sûre olarak
okunur. Selâm verildikten sonra biat anı hatırlanarak mürşide rabıta alınır. Daha sonra gözler kapalı
olduğu halde diz çökmüş olarak yüz adet "Estağfirullah" çekilir. Sora yüz adet "Salavât" okunur ve
3
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bitiminde bir "Fatiha suresi" okunur. Bunun ardından üç yüz adet "Kelime-i tevhid" çekilir ve sonunda
bir şükür secdesi yapılır. Bu secdede "Huu,Takabbel minnâ Yâ Allah" duası okunur. Birinci esmanın
zikri burada biter ve "İhlâs, Felak, Nâs, Fâtiha, Bakara ilk beş âyetleri" okunduktan sonra dua edilir
sonunda bir daha şükür secdesi yapılarak ders bitirilir. İkinci esmada gözler açılıp "yüz adetten az
olmamak üzere sayısız olarak bu zikre "Allah" esması eklenir. Diğer esmâlara geçildiğinde şu zikirler
eklenir: Üçüncü esmâda "Hu", dördüncü esmâda "Hak", beşinci esmâda "Hay", altıncı esmâda
"Kayyum" zikri ilâve edilir. Yedinci esmâda "Kahhar " zikri verilir fakat çekilmez. Burada bir özelliği
belirtmek gerekir ki, derviş hangi esmâda ise oraya kadar olan esmâları çekecektir. Kendisine
verilmeyen esmâyı kesinlikle çekemez. Hangi esmada ise o esmâ ile zikrini bitirir. Ayrıca her gün sabah
namazından sonra kuşluk vaktine kadar, Halvetî tarikinin ikinci Pîr'i olan Azerbaycan Bakü'de medfun
Yahyâ-i Şirvânî'nin düzenlediği "Vird-i Yahyâ" denilen "Evrâd-ı Şerif" râbıta alınarak belli bölümleri
"Rast" makamında özel uygulama ile kişisel olarak okunur.
Şaʻbânîlik Halvetiyenin kolu olmasından dolayı birlikte yapılan âyin ve zikir şekli diğer Halvetî
kolları ile aynı olan önce oturulan yerde diz çökmüş vaziyette başlayan "kuudî" ve bunu takîben yapılan
"devrânî" usûlündedir. Bazı kollarda farklı uygulamalar olsa da, zikir şöyle uygulanır. Öncelikle
cemaatle kılınan vaktin namazını takîben Şeyh Efendi tarafından yapılan tasavvufî sohbete geçilir. Bir
saate yakın süren sohbetten sonra fatiha verilir ve zikrin diz üstünde "kuud"da yapılan bölümüne
geçilir. Bu bölüme Şeyh Efendi’nin okuduğu "desturlar " ve giriş duaları ile başlanır ki buna "meydan
açmak" tabir edilir. Tekke âdâbına göre ancak kendisine bu yetki verilen kişi meydan açabilir. Üç ayrı
manevî yapıda şeyh vardır. Biricisine "Zât Şeyhi" ikincisine "Sıfat Şeyhi" üçüncüsüne de "Müteşeyyıh"
yani (Şeyh taklidi yapan) kimse denir. Müteşeyyihler kesinlikle meydan açma yetkisine sahip olamaz.
Zikri idâre eden "Zât Şeyhi"ne Halvetî yolunda "Azîz" ismi verilir.
Şeyh Efendi bu bölümde tevbe ile ilgili bir âyet okur ve 100 adet "Estağfirullah" çekilir. Bu
sırada zâkirler ve zâkir başı Şeyh Efendinin solunda bulunan etrafı çevrili mıtrıb mahallinde
oturmaktadır. Zikirde bu bölümde dervişler yarı dâire şeklinde yüzleri kıbleye dönük ve diz çökmüş
vaziyette sağdan sola doğru başları ve vücutlarının üst kısmı ile de ritime uyarak hareket ederler.
Birinci safta en sağda "Reis" ismi verilen görevli derviş zikirdeki hareketi ritme uydurarak idare eder.
Dervişler de ona bakarak zaten bildikleri hareketleri düzenli şekilde uygulamaya çalışırlar. Daha sonra
sözleri Vird-i Yahyâ'da bulunan Halvetî Salât-ı Şerifi hep birlikte "cumhur olarak" okunmaya başlanır.
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Bu salât zamanın müsait olduğu müddetçe üç ilâ yedi veya on iki defa koro halinde
seslendirilir. Sonunda Şeyh Efendi tarafından Fatiha çekilir ve herkes içinden Fatiha suresini okur
böylece bu bölüm tamamlanır.
Ardından Şeyh Efendi "Fa’lem Ennehû" diyerek Kelime-i tevhid zikrini başlatır. Önce olabildiği
kadar pest bir akortla üç veya yedi defa çok ağır tempoda Kelime-i tevhid hep birlikte çekilmeye
başlanır. Daha sonra "Perde kaldırma" denilen kısma geçilir. Bu kısımda "Lâ ilâhe illâllah" kelime-i
tevhîdi Şeyh Efendi’nin verdiği olabildiğince en pest sesten başlanarak yedi perde yükseltilir ve sonra
da aşağıya doğru gidilerek başlanan perdeye inilir ki, buna da "Perde indirme" denir. Bu sırada
"Kasîdehanlar" tarafından tasavvufî anlamdaki şiirlerden yükseltilen perdeye uygun tonlardaki kasîdeler
okunur. Daha sonra kelime-i tevhid tempo değiştirilerek biraz daha hızlı ve vurgulu okunmaya başlanır.
Ardından "Kalbî tevhid" denilen kısmında, dilin ucu üst dişlerin tabanına yaslanarak ağız çok az açık
vaziyette Kelime-i tevhid okunur. Sonunda Şeyh Efendi'nin uyarısı ile hep birlikte bir adet şükür secdesi
yapılarak bölüm sona erdirilir.
Bundan sonra mıtrıbân "usul ilâhisi" denilen yolun Pîri’nin anıldığı ve yol özelliklerinin ifade
edildiği bir ilâhiyi okumaya başlarlar. Daha önce müzik aletleri kullanılmazken, buradan itibaren
özellikle vurma aletlerle ilâhiye eşlik edilir. Bu sırada "Allah" zikri başlar.
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Daha sonra "Durak" formunun okunmasına geçilir. Bu form "Durakçı" denilen bir zâkir
tarafından solo olarak okunur. Duraklar Türkçe tasavvufî sırlı güftelerden seçilmiştir. Bu sırada
dervişler dinlenmiş olurlar. Daha sonra, bir "Cumhur ilâhinin" hep beraber okunmasına geçilir. Bu ilâhi
ağır tempoda okunurken hep birlikte ayağa kalkılır. Ortada geniş bir halaka haline gelinir. Eğer cemaat
çoksa iç içe birkaç halaka oluşturulabilir. Bu bölüme "Devran zikri" denilir. Halkadakiler sağ kollarını
sağ taraftaki dervişin beline doğru, sol kollarını soldakinin omzuna koyarak sol adımlarını atıp sağ
adımlarını diğer ayaklarına doğru çekerek sola doğru ilerlerler. Şeyh Efendi halkanın ortasına girerek
zikri idare etmeye başlar. Ağır Hu, Hak, Hay ve Kayyum esmaları sırasıyla birlikte çekilerek coşkuyla
zikir devam eder. Bu sırada mıtrıp tarafından sözlerinde devran kelimesi geçen ilâhileri okumaya
başlar. Bu ilâhilere "Devran ilâhileri" denilir. Sonunda hep birlikte şükür secdesi yapılarak devrana son
verilir. Oturulduktan sonra "Aşr-ı şerif" olarak "Mülk Suresi", daha sonra "Ihlâs, Felâk, Nâs, Fâtiha ve
Bakara ilk beş âyeti" okunarak ardından dua edilir. Ayağa kalkılarak "Gülbank" okunur ve hep birlikte
yapılan şükür secdesiyle âyine son verilir.
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Sonuç
Halvetî Şaʻbânî yolunun tarihteki yeri ve bu yolda yapılan âyin ve erkân uygulamasının
anlatımına yer verdiğimiz bu bildiride, mıtrıbın zikre verdiği katkı ve coşkunluğu kelimelerle ifade
edemedik. Çünkü bu durum ancak zikrin mûsikî yönünün de icra edilmesiyle daha iyi anlaşılabilecektir.
Daha önceleri yazıya dökülmemiş bir uygulamayı burada anlatarak tekke mûsikîmizin bir yönünü ifade
etmeye çalıştık. Bu bildiride Halvetiye'nin aynı kolundan erkan olarak farklı zikir uygulamaları olan
"Nasûhiyye" , "Kuşadaviyye" gibi kolları dışarıda bırakarak Uşaklı Mustafa Özyürek Efendi (v. 1973) ve
Kütahyalı Mehmet Dumlu Efendi'nin (v. 2011) yaptırdığı uygulamayı açıklamaya çalıştık.
Kaynakça
Ceyhan, Semih, Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İstanbul, 2015.
Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarîkatler, İstanbul, 1994.
Ergun, Sadettin Nüzhet, Türk Mûsikisi Antolojisi, I-II, İstanbul, 1942.
Kara, Kerim, "Tokadî Hayreddin", DİA, c. XLI, Ankara, 2012.

MARDİN’DE OKUNAN ARAPÇA MEVLÎD-İ ŞERÎF VE UYGULANAN ÂDETLER
Seda TÜFEKÇĠOĞLU
Özet
“Mevlid” Ġslam sanatında Hz. Peygamber‟in doğumunu anlatan eserlere verilen addır. Velede kökünden
gelir, “doğum, doğuĢ” anlamındadır. Hz. Peygamber hakkında Ģiirler ve bunların bestelenmiĢ Ģeklidir.
Hz. Peygamberin doğumu, hayatı ve bundan duyulan sevinç anlatılmaktadır. Ġslâm dünyasında birçok
mevlid yazılmıĢtır. Türkçe olarak en bilineni XV. yüzyılda Bursalı Süleyman Çelebi‟nin (ö. 1422) 1409
yılında yazmıĢ olduğudur. Bu mevlidin adı “Vesiletü‟l-Necât (KurtuluĢ Vesilesi)” olarak bilinir. Yine farklı
bölgelerde farklı dillerde mevlidler yazılmıĢtır. Mardin de bunlardan biridir. Babiller, Asurlular, Hititler,
Urartular, Persler, Selçuklular, Emeviler, Abbasiler, Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve Osmanlı
Devleti‟ne ev sahipliği yapmıĢ olan Mardin farklı dillerin konuĢulduğu, farklı dinlere mensup kiĢilerin
barındığı oldukça zengin kültürel yapıya sahiptir. Özellikle Arapça dili yaygın olarak kullanılmıĢ ve hâlâ
kullanılmaya devam etmektedir. ĠĢte bu kültürel ve etnik farklılıklar pek çok alanda olduğu gibi mûsikîyi
de etkilemiĢtir.
Anahtar Kelimler: Mardin, Kültür, Dil, Mevlid, Mûsikî.
Arabic Mevlid Read In Mardin And Rituals
Abstract
In Islamic art mevlid is the name given to the works that tell the Prophet Muhammed‟s (pbuh) birth.
Comes from the root velede and means "birth". Poetry about Prophet Muhammed and their
composition. Prophet Muhammed‟s birth, life and the happiness from this are told in mevlid. Many
mevlids are written in the Islamic world. Most known is written in Turkish in 1409 by Süleyman Çelebi
(d. 1422) from Bursa in the 15th. century. This mevlid‟s name is known as "Vesiletü'l-Necat (Matter of
Liberation)". In different regions, mevlids are written in different languages. Mardin is one of them.
Mardin, which has been home to Babylonians, Assyrians, Hittites, Urartians, Persians, Seljuks,
Umayyads, Abbasids, Anatolian Seljuks, Artuqids and Ottoman State, has a rich cultural structure
which people from different religions spoke different languages. Especially the Arabic language has
been widely used and still in use. These cultural and ethnic differences have influenced music as well
as being in many places.
Keywords: Mardin, Culture, Language, Mevlid, Music.
Giriş
Mardin birçok etnik toplumun bir arada yaĢadığı bir Ģehirdir. Merkezde Arap, Kürt nüfus
çoğunluktadır. Dolayısıyla Arapça ve Kürtçe dilinin hâkim olduğu Mardin‟de, okunan mevlidler de bu
bölgenin etnik yapısına ve diline uygun olarak ĢekillenmiĢtir. Arapça ve Kürtçe mevlidler özellikle
cenaze merasimlerinde ayrıca sünnet, doğum, düğün, mübarek gün ve gecelerde okunmaktadır.
Kürtçe olarak Hasan et-Tûsî ve Haydarî‟ye ait mevlidler okunurken Arapça olarak Ġbn Hacer elHeytemî‟nin mevlidi tercih edilmektedir.1
Ġbn Hacer‟in mevlidi geçmiĢten günümüze farklı okuyuĢlarla ulaĢmıĢtır. Mevlid günümüzde bazı
bölümleri kısaltılarak icra edilmektedir. Uygulanan bazı âdetler ise terk edilmiĢtir. Sunulacak bu
bildiride 13 Ağustos 2017 tarihinde Mardinliler Eğitim ve Kültür Vakfı‟nda (MAREV) Abdülkadir
Yıldızoğlu tarafından okunan mevlidin sesli kaydı alınarak makamsal açıdan analiz edilmiĢtir.
Yıldızoğlu‟nun aslı mesleği terziliktir. Bu mesleğinin yanı sıra Mardinli mevlidhânların kayıtlarını


1

Yrd. Doç. Dr., Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, seda.tufekcioglu@medeniyet.edu.tr.
Ġbrahim Yılmaz, “Kültürel Zenginlik Bakımından Mardin”, Din Bilimleri Akademik AraĢtırma Dergisi, c. IX, sayı: 4, s. 67.
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dinleyerek ve bazıları ile karĢılıklı meĢk ederek Mardin mevlidini okumayı öğrenmiĢtir. Günümüzde
özellikle Ġstanbul‟da yaĢayan Mardinlilere bu mevlidi icra etmeye devam etmektedir.
Bu kayıt üzerinden inceleme yapmamızın birinci sebebi temiz ve anlaĢılır bir kayıt olması, ikinci
sebebi de Yıldızoğlu‟nun uzun yıllardır Mardin ve Ġstanbul‟da Ġbn Hacer‟in bu mevlidini icra ediyor
olmasıdır. Yıldızoğlu‟na mevlid icrasında zaman zaman Ġbrahim Tülay da eĢlik etmektedir. Yaptığımız
bu mevlid kaydı ile farklı zamanlarda icra edilen iki mevlid karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu icralar üzerinden Ġbn
Hacer‟in mevlidi özellikle müzikal açıdan incelenmeye çalıĢılmıĢ; ayrıca uygulanan âdetlere
değinilmiĢtir.
Mevlid ve İbn Hacer Mevlidi’nin Özellikleri
Mevlid “doğum, doğuĢ” anlamına gelen “velede” kökünden türemiĢtir. Hz. Peygamber‟in
doğum yıldönümünde yapılan törenlere verilen addır. Mevlidin Hz. Peygamber sağlığı zamanında
vefatından sonra da Hulefâ-yi RâĢidîn, Emevî ve Abbâsî döneminde herhangi bir kutlama yapılmadığı
bilinmektedir. Fâtımîler zamanında doğumu ile ilgili bir kutlama yapıldığı doğum yıl dönümünün X.
yüzyıldan itibaren Muiz-Lidînillâh döneminde kutlandığı bilinmektedir. 2
Mevlid Hz. Peygamber‟in doğum günü münasebetiyle yazılmıĢ olsa da içinde doğumu dıĢında
sıfatları, ailesi, sahabeler hakkında da bilgiler bulunduğunu söylemek mümkündür. Ġslâm ülkelerinde
çeĢitli dillerde okunan mevlidler vardır. Tarihte ilk mevlidler Arap dünyasında ortaya çıkmıĢtır. Ġbn Dihye
el-Kelbî‟nin 1207 yılında mensur olarak kaleme aldığı ve sonunda bir methiyenin de bulunduğu etTenvîr fî mevlidi‟s-sirâci‟l-münîr adlı eseri Ģöhretinden dolayı ilk mevlid kitabı olarak kabul edilmiĢtir. 3
Mevlidlerin Türk edebiyatında da ayrı bir yeri vardır. Türkçe olarak kaleme alınan mevlidlerin
sayısı 200 civarındadır veilk Türkçe mevlidin Süleyman Çelebi‟nin (ö. 1422) 1409 yılında kaleme aldığı
Vesîletü‟n-necât adlı mesnevisi olduğu yaygın olarak kabul görmüĢtür. 4 Süleyman Çelebi‟nin mevlidinin
Sinâneddin Yusuf (ö. 1565) tarafından bestelendiği tahmin edilmektedir. 5
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde ise özellikle coğrafyada konuĢulan diller gereği Arapça ve
Kürtçe mevlidler öne çıkar. Bu dillerde pek çok mevlid yazılmıĢtır. Özellikle Kürtçe olarak yazılmıĢ
mevlidler içinde ilk ve en bilineni Hasan ErtûĢî‟ye (ö. 1491) ait olan Mevlid-i Nebî Aleyhi‟s-Selâtü ve‟sSelâm adlı mevlididir.6
Arapça olarak bilinen ve özellikle ülkemizde yaĢayan Mardinliler tarafından da tercih edilen
mevlid, Ġbn Hacer el-Heytemî‟nin (ö. 1567) yazmıĢ olduğu El-müsemme‟l-ni‟mete‟l-kübrâ ale‟l-„âlemi fîmevlidi seyyid-i veled-i Âdem (Dünyadaki büyük nimet adı altında Ademoğlunun doğum günü) adlı
eseridir.7 Manzum ve mensur olarak yazılan bu mevlid, diğer Arapça mevlidlerden farklı olarak
kaynaklara dayanan, abartısız, gerçekçi, duygusallığa yer vermeyen, didaktik metinlerden
oluĢmaktadır.8 Bu mevlidin yazma nüshası Ġstanbul Süleymaniye Kütüphanesi‟nde Esad Efendi No:
448/1‟de bulunmaktadır.9Mardin ve çevresinde Arap kültürünün ve dilinin yaygın oluĢu sebebiyle
araĢtırmamıza konu olan bu mevlidin Mardin dıĢında ayrıca Siirt‟te de bazı bölümlerinin okunduğu
bilinmektedir.10
İbn Hacer el-Heytemî
Tam adı Ebü'l-Abbas ġihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Heytem es-Sa'dî‟dir.
XVI. yüzyıl ġâfiî fıkıh, hadis edebiyat âlimidir. 1503-1504 yılında Mısır‟ın Garbiyye bölgesindeki
Mahalletü Ebi‟l-Heytem (Heyâtim) köyünde dünyaya geldi. Küçük yaĢta babasını kaybeden Ġbn Hacer
ilk öğrenimini babasının Ģeyhi Ġbn Ebü‟l-Hamâil ve onun talebesi eĢ-ġinnâvî‟den aldı. Yirmi yaĢına
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geldiğinde tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, matematik, tıp, mantık, tasavvuf gibi ilim dallarının çoğunda eser
verecek seviyeye ulaĢtı. Özellikle tasavvufa bakıĢı müspet olan ve kendisi de tarikata mensup bulunan
Ġbn Hacer Kur‟an ve Sünnet‟e dayanmayan, fıkıh bilgisiyle beslenmeyen tasavvufun karĢısında yer
almıĢtır. Fıkıh, hadis, siyer, biyografi, tarih, kelam gibi pek çok konuda eser tel‟if etmiĢtir. Elmüsemme‟l-ni‟mete‟l-kübrâ „ale‟l-„âlemi fî-mevlidi seyyid-i veled-i Âdem adlı eseri de bu eserlerden
biridir. 1567 yılında Mekke‟de vefat etmiĢ ve Cennetü‟l-muallâ‟da defnedilmiĢtir.11
Mardin’de Mevlid Geleneği
GeçmiĢ mevlid icraları ile günümüz icraları karĢılaĢtırıldığında, geçmiĢte Mardin‟de mevlid
baĢlamadan önce binlik zikir tesbihi ile “tehlil” yani “Lâ Ġlâhe Ġllâllâh” zikri okunduğu bilinmektedir.
Büyük bir tesbihin etrafında kümelenen cemaatin her biri bir tane Lâ Ġlâhe Ġllâllâh söyler ve zikir
tamamlanırdı. Ayrıca geçmiĢte mevlidin cumhur olarak okunduğu da bilinmektedir. Günümüzde bir kiĢi
ile zaman zaman bazı bölümlerinde iki kiĢi olarak okumaktadır. Yine geçmiĢte uygulanan adetlerden
biri de mevlid esnasında ateĢe atılmak veya özel bir kap içinde yakılmak suretiyle “buhur” denilen
güzel kokulu dumandan faydalanılırdı.12 Ayrıca ateĢe “hermel” ve “mevlid ağacı” denilen kuru bitkiler
atılarak koku elde edilirdi.13 Günümüzde bu usuller terk edilmiĢtir ve Ģimdiki icralarda yer
almamaktadır.
Mevlid geçmiĢte ve günümüzde evlerde okunduğu gibi camilerde veya farklı dernek, vakıf
binalarında da okunabilmektedir. Mevlid cenaze için okutuluyorsa çoğunlukla birinci ve ikinci gün evde
dua okunur üçüncü gün ise daha büyük ölçüde bir toplantı organize edilerek mevlid okutulur, yemek
verilir ve yine üçüncü gün tüm davetlilere “ikliçe-çörek” dağıtılırdı. Ayrıca pirinç, safran, zerdeçal ve
çeĢitli baharatlarında katıldığı “zerde” adlı tatlı ikramı da yapılırdı. Ayrıca cenaze için okunan
mevlidlerde “mırra”, doğumda ve neĢeli olaylarda ise “Ģerbet” ikram edildiği de bilinmektedir. Bir de
geçmiĢte cenaze evine destek olmak maksadıyla cenaze evine gidenler yanlarında bakliyat, kuru gıda,
kahve, çay, vb. götürürlerdi. Günümüzde bu âdetler biraz daha hafifletilmiĢ Ģekilde de olsa hâlen
devam etmektedir.14
Mevlid sonunda “hayat çöreği” olarak da bilinen “ikliçe” dağıtımının sadece Mardin‟e özgü bir
âdet olduğunu da söylemek gerekir. Ġçinde Ģeker, tuz, mahlep, zencefil, tarçın, yenibahar ve daha
baĢka baharatların yer aldığı tatlı bir çörek türüdür. Birçok dinden ve kültürden insanın inanç, gelenek,
görenek, örf ve âdetlerini geçmiĢten günümüze taĢıyan Mardin‟de ikliçe de bu miraslardan biri olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Her bir baharatın hayatın tatlı, ekĢi ya da acı bir tadını temsil ettiği gibi aynı
zamanda bu nimette her bir bireyin farklı düzeyde katkılarını ve ülkenin zenginliklerini temsil
etmektedir. Ġkliçe Mardin‟de yaĢayan farklı kültürlerde kendisine yer bulmuĢtur. Cenazelerde, düğün
törenlerinde konuklara sunulmaktadır. Aynı zamanda içeriği aynı, Ģekil itibariyle farklı olan cinsi ise yine
Mardin‟de yaĢamıĢ ve hâlâ yaĢayan Süryaniler tarafından bayramlarda yapıldığı bilinmektedir.15
Ġbn Hacer mevlidini icra eden, Mardin'de yaĢamıĢ veya yaĢayan önemli mevlidhânlara
baktığımızda karĢımıza Hafız Kemal, ġeyh Ġsmail, Hıdır Kedino, Hafız ġeyhmus (Tatlıdede) (Mardin
Pamuk Cami imamı), Hafız Abdi (Abdurrahman) (Mardin Ulu Cami imamı), Kermo Ġzzayid (Mardin Ulu
Cami müezzini), Mehmed Esad (Mardin Ulu Cami imamı), Âmâ Hafız Ali gibi isimler çıkmaktadır.
Abdülkadir Yıldızoğlu da Hafız Kemal, ġeyh Ġsmail, Hıdır Kedino, Âmâ Hafız Ali icralarının üslup ve
tavrından feyz alarak bu mevlidi icra etmeye devam etmektedir.16
İbn Hacer Mevlidi’nin Müzikal Analizi
Ġbn Hacer mevlidi Ģu konuları içerir; hamdele ve salvele, Hz. Peygamberin mucizeleri, Hz.
Âmine‟nin hamileliği, velâdet ve dua ile son bulmaktadır. Mevlid icraları incelendiğinde birinci bölüm
11
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baĢlamadan AĢr-ı ġerîf ve Allah‟a hamd, Hz. Peygamber‟e salât ü selâm ile mevlid icrası baĢlar.
Kur‟an‟dan seçilen ayetler genellikle Hz. Peygamber‟i öven ayetlerdir. Bölümler arasında salât ü selâm
kısımları okunur. Ayrıca okuyan kiĢi bölüm aralarında kaside ve ilahilerle süslenmektedir.
On iki bölümden oluĢmaktadır; giriĢ yani birinci bölüm Allah‟a hamd, Hz. Peygamber‟i öven
vecihi sözler ve salât ü selâm ile baĢlar. Kuran‟dan Enbiya 108, Duhân 13, Bakara 129, Tekvir 22, Hicr
72, Ahzâb 7, Ahzâb 40, Nisa 65, Nisa 64, Necm 17, Duhâ 5, Ġsra 79, Tevbe 128-129 ayetleri bu bölüm
içinde yer alır. Ġkinci bölüm mevlidi okumanın faziletleri hakkındadır. “ Kim ki bu mevlidi okursa Ġslam‟ı
ihya etmiĢ olur” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Üçüncü bölüm Hz. Peygamber‟in fiziksel özelliklerinin ve
sıfatlarının anlatıldığı bölümdür. Dördüncü bölümde Hz. Peygamber‟in mucizeleri anlatılmaktadır. Bölüm
“faslı mucize” ifadesi ile baĢlar. TaĢın selam vermesi, yemeğin tesbih etmesi, az olan yemeğin duası ile
çoğalması, elinden su fıĢkırması vb. Hz. Peygamber‟in farklı mucizeleri anlatılmaktadır. BeĢinci bölümde
Hz. Peygamber‟in babası Hz. Abdullâh ile annesi Hz. Âmine‟nin evlilikleri, altıncı bölüm Hz. Âmine‟nin
hamilelik dönemi, yedinci bölüm Meleklerin sevinci, sekizinci bölüm Hz. Peygamber‟in davranıĢsal ve
ahlaksal sıfatları, dokuzuncu bölüm Hz. Peygamber‟e salavatın önemi, onuncu bölüm Hz. Âmine‟ye
hamilelik döneminde peygamberlerin ziyareti, on birinci bölüm Hz. Peygamber‟in doğumuna yakın olan
olaylar, on ikinci bölüm veladet, doğumu anlatılmaktadır.17
Mevlid müzikal olarak incelendiğinde belli bir bestenin olmadığı ve icranın tamamen okuyucuya
bırakıldığı söylenebilir. Mardin‟de yaĢayan halk daha çok uĢĢak, hüseyni, hicaz ve hüzzam makamlarına
âĢina olduklarından mevlidi okuyan kiĢilerin de bu makamları tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca yine
Mardin ve çevresinde “mansûrî” olarak ifade edilen bir makamın kullanıldığı söylenmektedir. Bu
makamla ilgili yaptığımız araĢtırma sonucu, makamın klasik Türk mûsikîsinde kullanılan uĢĢak ve
hüseyni makamı dizisi içinde nevada hicazlı geçkilerinin yapıldığı Ģekil olduğu anlaĢılmıĢtır. 18
Bölümler içinde zaman zaman ayet ve hadisler ve salât ü selâm kısımları bulunmaktadır. Arada
okunan ilahi, kaside ve salât ü selâm sözleri bölümün içeriğine göre seçilmektedir. GeçmiĢte müzikal
kültürü daha geniĢ olan kiĢilerin mevlid icrası esnasında birçok ilahi ve kaside okudukları bilinmektedir
ancak günümüz mevlidhânları müzikal alt yapıları gereği her bölüm arasında bir veya iki ilahi ve kaside
okumayı tercih etmektedirler.
Günümüz mevlid icralarında bazı bölümlerin okunmayarak mevlidde kısaltmalar yapıldığı da
tespit edilmiĢtir. Aslında kısaltmalar sadece Mardin‟de okunan mevlidler için geçerli değildir. Meselâ
Türkçe okunan mevlidlerde de bölümlerin çoğunun kesilerek, aralara ilahiler yerleĢtirmek suretiyle kısa
bir sürede okunduğu görülmektedir. Bu önemli bir problemdir. Mevlid icraları popüler kültür içinde
sıklıkla tercih edilmekte ancak kavramın içinin boĢaltılarak gelenekten kopmasına sebep olmaktadır.19
Mevlidhânlar Ġbn Hacer mevlidinin çoğunlukla birinci, üçüncü bölüm, dördüncü, sekizinci,
onuncu, on ikinci bölümlerini okumayı tercih etmektedirler.13 Ağustos 2017 tarihinde yapılan kayda
göre de kısaltılarak icra yapıldığı görülmektedir. Buna göre mevlidin seyri ve müzikal analizi Ģu
Ģekildedir:
Öncelikle Kur‟an-ı Kerîm tilâveti ile mevlid icrası baĢlar. Elimizdeki kayıtta Abdülkadir Yıldızoğlu
tarafından Âli Ġmrân sûresinin 189-194. ayetleri okunmaktadır. Zaman zaman farklı ayetler ile de
mevlide baĢlanabilmektedir. UĢĢaklı baĢlayan Âli Ġmrân189. âyet zaman zaman nevada hicaz ve hicazlı
kalıĢlar yapar. Nevada uĢĢak, neveser ve rast dizileri de gösterilerek rastlı karar eder.
Daha sonrasında Mardin‟de “El-bur‟a” olarak bilinen “Kaside-i bürde” ile mevlid icrası devam
eder. Kaside “belli bir amaçla söylenmiĢ, üzerinde düĢünülmüĢ, gözden geçirilmiĢ Ģiir ” anlamına
gelmektedir. “Kastetmek, azmetmek, bir Ģeye doğru yönelmek” anlamında kullanılmıĢ “kasd” kökünden
türemiĢtir. Arap, Fars ve Türk Ģiirinde en çok kullanılmıĢ olan eski ve uzun bir formdur. 20 Mûsikî
17
18

19

20

Ġbn Hacer, Arapça Mevlid-i Nebî (Aleyhisselâtuvesselâm), Ġstanbul.
Yıldızoğlu, KiĢisel GörüĢme, 13.08.2017, Ġstanbul, “Mansûr Makamı”; Ġbrahim Tülay, KiĢisel GörüĢme 13.08.2017, “Mansûr
Makamı”, Ġstanbul; Muti IĢıltı; KiĢisel GörüĢme 15.08.2017, “Mansûr Makamı”, Mardin.
Ali, Tan, “Türk Müziğinde Türü Etkileyen Ġcra Problemleri: Tavır, Ritim ve Güfte ĠliĢkisi”, Akademik BakıĢ Dergisi, sayı: 51, s.
467-468.
Hüseyin Elmalı, “Kaside”, DĠA, c. XXIV, s. 3562.
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alanında ise kaside cami ve tekke mûsikîsinde ortak kullanılan formlardandır. Ġsmail Hakkı Özkan
kasidenin gazel veya taksim gibi herhangi bir usule bağlı kalmadan, konusu Allah ve Hz. Peygamber
hakkında övgü olan ve irticalen icra edilen bir tür olduğunu belirtmektedir. Yine Özkan eskiden mevlid
bahirleri arasında veya bahir ortasında da kaside icra edildiğini söylemektedir.21
Kaside-i bürde kelime olarak “hırka kasidesi” anlamına gelmektedir. Ġslami edebiyatta iki
kaside-i bürde yazıldığı bilinmektedir. Biri Hz. Peygamber hayatta iken Arap şairi Ka‟b b . Züheyr (ö.
645) tarafından yazılan kasidedir. Ġkincisi Ġmam Muhammed Busîrî (ö. 1296) tarafından yazılan
kasidedir. Bûsîrî‟nin kasidesinin bestelenmiĢ türleri bulunmaktadır. Bûsîrî Mısır‟ın ünlü Ģairlerinden olup
Hz. Peygamber‟e yazdığı övgü kasideleriyle özellikle de Kaside-i bürde adlı eseri ile ün yapmıĢtır. Hz.
Peygamberin doğumuna geniĢ yer vermesinden ötürü Bûsîrî‟nin kasidesi zaman zaman mevlid gibi de
okunmuĢtur.22 Kaside-i bürde özellikle Ģairin geçirdiği felçten kurtulmasına vesile olduğuna dair
rivayetten dolayı tanınmıĢtır.23
Kaside-i bürde‟nin serbest olarak okunan Ģekli tespit edilememiĢtir. Belli bir makamda ve
usulde farklı Kaside-i bürde besteleri bulunmaktadır. Bu besteler için “kaside” formundan ziyade“ilahi”
formu içinde düĢünülmesi daha doğru olacaktır. Uslu makalesinde on bir adet Kaside-i bürde bestesi
tespit etmiĢtir. Bu bestelerin beĢ adetine makalesinde yer vermiĢtir.24
Mardin‟de geçmiĢte El-bur‟a veya Kaside-i bürde‟nin özellikle cenazelerde hatta cenaze
taĢınırken okunduğu bilinmektedir. Eski Mardin olarak bilinen dağın yamacında kurulu Mardin Ģehrinin
mimari yapısı gereği sokaklarında motorlu taĢıt olmadığından cenaze elde taĢınarak götürülürdü.
Özellikle kiĢi âlim veya mevki sahibi ise cenaze mezarlığa omuzlarda taĢınarak götürülürken kaside-i
bürde ağır bir Ģekilde okunurdu. Bu âdet 1960‟lı yıllara kadar devam ettirilmiĢ daha sonrasında
yasaklanmıĢtır. Günümüzde ise mevlid icarları esnasında okunmaya devam etmektedir.25 Mardin‟de
okunan kasidenin sözleri de yine Busîrî‟ye aittir. Bestesinin kime ait olduğu konusunda ise bir bilgiye
ulaĢılamamıĢtır. Anonim olması kuvvetle muhtemeldir. Uslu‟nun yayınlamıĢ olduğu Kaside-i Bürde
bestelerinden farklılık arz ettiği görülmüĢtür. Mardin‟de okunan Ģeklinin notası ekler kısmında
verilmiĢtir.
On bölümden ve yüz atmıĢ beyitten oluĢan Kaside-i Bürde26 veya El-Bur‟a‟nın ilk iki beyiti icrası
yine Yıldızoğlu tarafından uĢĢak makamı dizisi ile okunmaktadır. Sonunda “Mevlâya sallî” kısmı tekrar
edilen bölümde Sekiz kardeĢ ve cemaatte bulunanlar eĢlik etmektedir.
Bundan sonra Sekiz kardeĢ tarafından Saff sûresinin 2. ve 3.ayeti okunmaya baĢlanır. Salât ü
selâm ardından birinci bölüme geçilir. Bu bölüm Tülay tarafından resitatif-(reçitatif)27 yani konuĢur
Ģekilde okunmaktadır. Zaman zaman nevada rast gösterilmektedir. UĢĢak, tahir ve acemaĢiran makamı
geçkileri yapıldıktan sonra acemli karar verilmektedir.
Yıldızoğlu tarafından okunan hüseyni makamında “es-Salâtü ve‟s-selâm aleyke yâ Rasulallah,
es-Salâtü ve‟s-selâm aleyke yâ Habîballah, es-Salâtü ve‟s-selâm aleyke yâ Evvel-i Halkillah”salât ü
selâm ile mevlid icrası devam eder. Zaman zaman Sekiz kardeĢ de buna eĢlik etmektedir. Notası ekler
kısmında verilmiĢtir
Hz. Peygamber‟in fiziksel özelliklerinin anlatıldığı mevlidin üçüncü bölümüne uĢĢak makamı ile
girilmektedir. Bu bölüme zaman zaman sekizinci bölümden, Hz. Peygamber‟in ahlaki sıfatlarının
anlatıldığı kısımlar da eklenerek okunmaktadır. Hüseyni, muhayyer, gülizar makamlarına geçkiler
yapılarak uĢĢaklı kararın ardından, bölümün yarısından itibaren hicaza zaman zaman da uzzal
makamına geçiĢler yapılmaktadır. Bu bölümde kullanılan hicaz makamının klasik Türk mûsikîsinde

21
22
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24
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Ġsmail Hakkı Özkan, “Kaside-Mûsikî”, DĠA, c. XXIV, s. 566.
Bakırcı, s. 77
Mahmut Kaya, D“Kasidetü‟l-Bürde”, ĠA, c. XXIV, s. 568.
Recep Uslu, Akademia.edu, “Kaside-i Bürde Besteleri”, 05.2014, s. 7
Sadioğlu, KiĢisel GörüĢme 23.09.2017; Ensari, KiĢisel GörüĢme 27.09.2017.
Kaya, s. 568.
Resitatif, opera, operet, kantat ve oratoryoların düzyazı ve diyalog bölümlerinde kullanılan, serbest bir ritim ve tempoyla,
konuĢur gibi Ģarkı söyleme tarzı.
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bilinen Ģeklinde farklı olarak özellikle ġanlıurfa ve çevre bölgede de sıklıkla kullanılan“garip hicaz”
olarak ifade edilen Ģeklinin kullanıldığı görülmektedir.28
Bu bölümün sonunda Tale‟al Bedru Aleyna adlı hüzzam ilahiye giriĢ yapılmaktadır. Okunan bu
ilahinin aslında bir önceki bölümde karar edilen makam ile uyum sağlamadığı da söylenebilir. Ġlahinin
ardından Sekiz kardeĢ tarafından ayet ve hadisler hüzzam makamında okunmaktadır. Mevlid icrasında
bölümler arasında ayet ve hadislerle desteklendiği bilinmektedir.
Bundan sonra onuncu bölüme uĢĢak makamı ile girilmektedir. Bu bölümde Hz. Peygamber‟in
annesi Hz. Âmine‟nin hamilelik döneminde yaĢadıkları, hamileliğinin dokuz ayında yanına dokuz
peygamberin gelmesi anlatılmaktadır. Sırasıyla birinci ayda Hz. Âdem, ikinci ayda Hz. ġit, üçüncü ayda
Hz. Ġdris, dördüncü ayda Hz. Nuh, beĢinci ayda Hz. Hud, altıncı ayda Hz. Ġbrahim, yedinci ayda Hz.
Ġsmail, sekizinci ayda Hz. Musa ve en son dokuzuncu ayda Hz. Ġsa‟nın geliĢi ile hamilelik dönemi
tamamlanır. Arada her peygamberin adı ile kafiyeli “merhaba” adlı kasidenin bir beyiti okunur. En son
Hz. Ġsa‟nın geliĢinin anlatıldığı bölümden önce “Merhaba sümme salâtu vesselam” ile baĢlayan
merhaba kısmı okunur. Burada ki merhaba bölümünün bestesi bölüm aralarında okunan merhaba
kısmından farklılık arz eder ve cumhur olarak okunur ve hüseyni makamına geçiĢ yapılır.
Merhaba bölümü tamamlandıktan sonra Arapça “Selâmun selam” adlı hüseyni ilahiye girilir. Bu
ilahinin notası ekler kısmında sunulmuĢtur. Ardından Arapça ve Türkçe olarak uĢĢak makamında
“Sallahu alâ tâhâ” ve “AĢkın ile âĢıklar” ilahisi ve uĢĢak makamında kaside Yıldızoğlu tarafından okunur.
On ikinci ve son bölüm olan “veladet (doğum)” bölümüne uĢĢak makamında girilmektedir. Bu
bölümde 1 Rebiülevvel ile 12 Rebiülevvel arası olaylar anlatılır. Rebiüleevvel ayının on ikinci gecesinde
Hz. Peygamber‟in dünyaya geliĢinin anlatıldığı bölüme hicaz makamı ile girilmektedir. Doğum
esnasında Hz. Âmine‟nin sağına Hz. Havva, soluna Hz. Sara, arkasına Hz. Asiye ve önüne Hz.
Meryem‟in geldiği anlatılmaktadır. Bu bölümde uĢĢak makamına geçiĢ yapılır ve en son hicazlı kalıĢ
gerçekleĢir.
Mevlidin en önemli özelliklerinden biri de veladet bahrinde ayağa kalkma olayıdır. Bu bölüm
Hz. Peygamber‟in dünyaya geliĢ anını sembolize eder ve O‟na duyulan saygıdan ötürü tüm cemaat
ayağa kalkar.29 Saygı ifadesi olarak ve de Hz. Peygamber‟in dünyaya geliĢi ile hoĢ geldin demek için
mevlid sırasında Hz. Peygamberin doğumuna sıra gelince ayağa kalkılması İmâm -ı Sebkî‟den (ö. 1355)
kalma bir adettir.30
Mardin‟de uygulanan Ģeklinde de veladet bahrinin sonunda “akkuĢun Hz. Âmine‟nin göğsüne
iki kanadı ile birlikte oturduğu” hikâye anlatıldıktan sonra doğum olayının gerçekleĢmesiyle tüm cemaat
ayağa kalkar. Hz. Peygamber‟in sıfatları okunurken her sıfatı zikredilirken cemaatte bulunanlar cumhur
olarak “Es selatu aleyk, es selamu aleyk” selâtü selâmı okunur.
En son dua bölümüne girilir. Bu bölümde üç Ġhlas, Nas ve Felak sureleri bu surelerin arasında
sonra segâh makamında tek bir topluca okunmaktadır. Fatiha suresi okunduktan sonra Sekiz kardeĢ
tarafından Ġbrahim suresi 38.-41. ayetleri ve en son Arapça ve Türkçe duâ bölümü ile mevlid icrası son
bulmaktadır.
Sonuç
Mevlid yazma geleneğinde asıl amaç Hz. Peygamber‟in doğumunu kutlamak ve onu yâd etmek
olsa da Türkiye‟nin pek çok bölgesinde olduğu gibi Mardin ve çevresinde de cenaze, düğün törenleri,
kandil gibi önemli gün ve gecelerde de mevlid icra edilmektedir. Ayrıca yine Hz. Peygamber‟in doğum
günü münasebetiyle yazılmıĢ olan mevlidler konu bakımından sadece doğumunu anlatmaz bunun dıĢında
sıfatları, ailesi, sahabeler hakkında da bilgiler verir.
28

29
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Metin Özden, KiĢisel GörüĢme 12.10.2017, “ġanlıurfa‟da Kullanılan Garip Hicaz”, Ġstanbul. Klasik Türk Mûsikînde kullanılan
“makam” karĢılığı olarak, Türk Halk Mûsikîsinde “ayak” tabiri kullanılmaktadır. Hicaz makamının karĢılığı garip ayağıdır ve
hicaz makamının özellikleri geçerlidir. Burada “garip hicaz” olarak ifade ettiğimiz tür ise; Klasik Türk Mûsikîsi makamları
içerisinde yer alan hicaz makamından daha farklı olarak özellikle ġanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde kullanılan ve
hicaz makamı seyri içerisinde kullanılan do diyezlerin daha pest ve si bemollerin uĢĢaka yakın tiz icra edildiği Ģeklidir.
Bakırcı, s. 171
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğ ü, Ġstanbul, 1951, II, s. 524.
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Mardin ve çevresinde Türkçe‟nin yanı sıra Arapça ve Kürtçe dilinin kullanılıyor olması mûsikînin
de diline etki etmiĢtir. Diğer türlerde olduğu gibi dinî mûsikî türlerinde de halk Arapça veya Kürtçe
eserleri dinlemeyi ve icra etmeyi tercih etmiĢtir. Dolayısıyla Arapça yazılmıĢ olan Ġbn Hacer‟in mevlidi
bu bölge halkına çok uygundur ve senelerdir icra edilmektedir.
Mardin‟de mevlid esnasında uygulanan âdetlerin bazılarının tamamen terk edilmiĢ olduğu
bazılarının ise değiĢikliğe uğrayarak veya aynı Ģekilde devam ettirildiği görülmektedir.
Ġbn Hacer mevlidinin uzun bir icra süresine ihtiyaç duyulmasından dolayı günümüzde mevlidin
bazı bölümlerinin okunduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle birinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci, onuncu, on
ikinci bölümlerinin okunması tercih edilmektedir.
Mevlid icrasında ağırlıklı olarak uĢĢak, hüseyni, hicaz ve hüzzam makamlarının kullanıldığı
görülmüĢtür. Ayrıca Mardin‟de adı geçen mansûr makamı ile icrada bu makamın hüseyni-uĢĢak
makamı dizilerine benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Ġbn Hacer mevlidinin büyük bir kısmının belli bir bestesi olmadığı okuyucunun makam ve
mûsikî bilgileri doğrultusunda mevlidin icra edildiği tespit edilmiĢtir. Ancak mevlid icrası baĢında
okunan kaside-i bürde‟nin yanı sıra mevlid içinde okunması âdet olmuĢ birkaç ilahi ve selâtü selâmın
usullü ve besteli olarak icra edildiği görülmüĢtür.
Bu çalıĢmada Mardin‟de okunan Ġbn Hacer mevlidinin özellikle mûsikî açısından
değerlendirmesinin yapılmasına gayret edilmiĢtir. Bundan sonrası için mevlidin tam çevirisinin
yapılarak, konunun edebi anlamda da çalıĢmaların hazırlanıyor olmasının bu çalıĢmayı tamamlayacağını
ve daha anlamlı hale getireceğini düĢünmekteyiz.
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AMASYALI AHMED OĞLU ġÜKRULLAH VE EDVÂR-I MUSĠKĠ ADLI ESERĠNĠN TÜRK
MÜZĠĞĠNE KATKILARI
Ramazan KAMĠLOĞLU
GiriĢ
Amasya‟da yetiĢen ilim adamlarımızdan Ahmed oğlu ġükrullah her ne kadar tarih alanında meĢhur olsa
da diğer ilimlerle de ilgilenmiĢtir. Bunlar arasında dini ilimler ve musiki önem arz etmektedir. Özellikle
çalıĢma konumuz olan Edvâr-ı Musiki isimli eserini II. Muradın emriyle yazdığı “Edvâr-ı Musiki ilk
bölümleri Safiyu‟d-Din Abdu‟l-Mü‟min Urmevî‟nin Kitab‟ü-l Edvâr isimli eserin tercümesidir, daha sonraki
bölümleri de Türk Müziği açısından çok kıymetli bilgiler içermektedir. Ġlk on beĢ fasılda Safiud-dinin
eserini tercüme ettikten sonra bazı Ġslam âlimlerinden faydalanarak diğer bölümleri telif ettiğini
söyleyen ġükrullah çalgı bilimi (organoloji) üzerine yazılan ilk Türkçe kaynağı telif etmiĢtir. Ayrıca
müzikle uğraĢan insanların davranıĢ, tavır, edep ve adaplarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler
vermektedir. Sesi açan ve sesi bozan nesneleri anlatarak farmakolojik olarak da nadide bilgiler
vermiĢtir. Bu çalıĢmada Urmevinin eserinin Türkçeye tercümesi dıĢında ki bölümlerde Türk Müziğine ne
tür katkılar sağladığı araĢtırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, ritim, enstrüman.
Ahmed’s son ġükrullah from Amasya and his Work “Edvar-ıMusiki” and
Its Contributions to the Turkish Music
Abstract
Edvar-ı Musiki is a abook about sound system of Turkish Music. The author of the book is Ahmed‟s
Son ġükrullah from Amasya. Edvar-ı Musiki is very important book in Turkish Music. The first fifteen
chapters in this study belongs to 15. Century. Translation of “Kitab-ul Edvar” in Arabic which is one of
the most important written sources with regarded to theoretical aspecte of Turkish Music. The other
chapters are about the description of musical tunes, the explanation of high-pitched and low-pitched,
the illustration of pitches in which sounds are created, ratios of intervals, the reasons of harmony and
disharmony, periods and their ratios, judgement on two wires, the regulation of ud wires, popular
periods, common sounds of periods and tunes, phases of periods, accords of ud, periods of rhythms,
effects of tunes, introduction to practice, techniques with regard to wire construction, techniques
about various instruments, varieties of wood which are used in constructing musical instruments,
things that music students should do, objects which destroy and clear sounds, terkis, four elements,
performance of the modes in particular times, which mode trigger which emotions.
Keywords: Music, rhythm, instrument.
A- Ahmed Oğlu ġükrullah’ın Hayatı
ġükrullah‟ın doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaĢamadık. Nihal Atsız‟a göre, ġükrullah
(790/1388) yılında doğmuĢtur. Ahmed oğlu ġükrullah da 861 Muharrem‟inde (1456 sonu) yazmaya
baĢladığı Behçetü‟t-Tevârîh‟in baĢlangıcında yaĢının yetmiĢi geçtiğini söylüyor. Behçetü‟t-Tevârîh‟in
sonunda ise 22 yaĢından beri Osmanoğulları‟na dua ile meĢgul olduğunu, yani onların hizmetinde
bulunduğunu ve 22 yaĢından, bu kitabı yazdığı tarihe kadar 51 yıl geçtiğini söylüyor. Demek ki kitabı
(863/1461) de 73 yaĢında iken bitirmiĢtir. ġu halde (861/1459) da 71 yaĢında bulunan ve (863/1461)
de de 73 yaĢına ayak basan ġükrullah‟ın, (790/ 1388) da doğmuĢ olduğuna dair olan görüĢ isabetli bir
görüĢ olmaktadır.1


1

Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı, ramazan.kamiloglu@inonu.edu.tr.
Nihal Atsız, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultânları Tarihi, Ġstanbul, 1939, s. 1.
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ġükrullah‟ın nereli olduğuna dair kaynaklarda kesin bir bilgi olmayıp, kendi eserlerinde de
açıklayıcı bir bilgi mevcut değildir. Edvâr-ı Mûsikî adlı eserinin altıncı varağındaki Ģiirinde kadim
yurdunun ÇemiĢgezek2 olduğunu belirtmektedir.3 Ancak kadim yurt, önceki yurt, daha önce yaĢanan
yer, eski yurt anlamına gelmektedir. 4 Bazı kaynaklar bu bilgiye dayanarak ġükrullah‟ın ÇemiĢgezekli
olduğunu söylemiĢlerdir.5 Fakat mevcut kaynakların çoğu Amasya‟lı olduğunu yazmaktadır. Bursalı
Mehmet Tahir: “ġükrullah Amasyavî, Sultân Murad Sânî ve Fâtih devirlerinde vus‟at-i ma‟lûmâtı ve fazl-

ı irfanı ile temeyyüz etmiĢ bir zat olup ilm-i tıb ile6 mûsikîye de intisabı vardı. Her iki padiĢaha da
muĢavurhâs olmak Ģerefine mazhar olmuĢtur. Rîhleti 894‟te olup, ġeyh Vefâ hazîresinde medfûndur .”7
diye bilgi vermektedir. Ayrıca Kâtip Çelebi‟nin KeĢfü‟z-Zünûn adlı eserinde “ġükrullah Ġbni‟Ģ-ġehâbî
Ahmed er-Rûmî”8 diye geçmektedir. O dönemde “Rûmî” Amasya ve Tokat çevresi anlamına da
gelmektedir. “Amasya Tarihi” isimli kaynakta da ġükrullah‟ın yaklaĢık olarak (790/1388)‟da Amasya‟da
doğduğu bildirilmektedir.9 Kaynakların hepsi de yaklaĢık olarak ġükrullah‟ın doğum tarihini aynı
vermektedir.10
Hüseyin Hüsameddin Efendi‟nin “Amasya Tarihi” adlı eserinde, ġükrullah‟ın künyesi tam olarak

Ģöyle verilmektedir: “ġükrullah Çelebi Amasyalı‟dır. Amasya ülamasından Mevlanâ ġehâbeddîn Ahmed
Bâlî Çelebi b. Mevlânâ Zeyneddîn SiyavuĢ Çelebi b. Mevlânâ eĢ-ġeyh Selahaddin Evran bin Doğan esSalgûrîed-Dıfrığî.” Aynı bilgiler Bursalı Tahir Bey tarafından da verilmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında
ġükrullah‟ın Ģeceresini Ģöyle bir tabloyla gösterebiliriz:
Salur Boyu‟ndanToğan
I
Divrikli Evran
__________________I_____________________
I
I
Zeyneddin Zeki
ZeyneddinSiyavuĢ
I
I
ġehabeddinAhmed
Yâr Ali
I
ġükrullah11
Ġkinci Murad ve Fatih Sultân Mehmed‟in yakınında bulunan ve önemli görevler ifa eden
ġükrullah‟ın iyi bir eğitim gördüğü anlaĢılmaktadır. Ġlim meclislerinde ve önemli günlerde padiĢahın hep
yakınında olmuĢtur. ġükrullah, Arap Edebiyatı ve Fars Edebiyatı derslerini Ali Yâr Çelebi bin Mevlânâ
Zeyneddin SiyavuĢ Çelebi‟den, Usûl-i ġer‟iyye ve Kelâm derslerini de ġeyhül Ġslâm GümüĢlüzâde
Mevlanâ Celâleddin Abdurrahman Çelebi‟den almıĢtır. Daha sonra Bursa‟ya giderek Molla ġemseddin
MehmedFenârî‟nin tedrisatından geçip, ilim meclislerinde bulunmuĢtur. 12
Ġlim tedrisatını tamamladıktan sonra Bursa‟da Sultâniye medresesinde göreve baĢladı, sonra
da Edirne‟de dârul-hadîs müderrisi oldu. Daha sonra Ġkinci Murad‟ın fevkalâde teveccüh ve itimadıyla
Edirne kadısı oldu.13 846 da Ġkinci Murad tarafından Karamanoğlu Mehmet Bey‟e elçi olarak gönderildi.
Bu görev ġükrullah‟ın ilk siyasi görevi idi. Karamanoğlu Mehmet Bey Ġkinci Murad‟la yaptığı savaĢta
2
3
4
5

6
7
8
9
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13

Bugün Tunceli ili sınırları içerisinde bulunan bir ilçenin adıdır.
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yenildikten sonra Mevlanâ Hamza‟yı elçi olarak ikinci Murad‟a göndermiĢtir. Ġkinci Murad da karĢılık
olarak ġükrullah‟ı elçi olarak göndermiĢtir.14
ġükrullah‟ın ikinci siyasî görevi yine ikinci Murad tarafından Karakoyunlular‟ın hükümdarı Cihan
ġaha H. 852 tarihinde15 elçi olarak gönderilmesidir.16 Bu görevi sırasında Osmanlı tarihi açısından
önemli yere sahip olan “Behçetü‟t-Tevarih” için önemli bilgiler toplamıĢtır. Karakoyunlu hükümdarı
Cihan ġah bir sohbet esnasında “Sultân Murad kardeĢimdir” demiĢtir. Elçi ġükrullah nasıl olduğunu
soruncada Cihan ġah Uygurca yazılı bir kitap getirerek orada Oğuzların tarihini okumuĢ ve “ĠĢte
biraderim Sultân Muradın nesebi Oğuzhanın oğlu bu Gök Alp‟e ve Kara Yusufun nesebi de Denizalp‟e
çıkar” beyanında bulunmuĢtur.17
Siyasî görevlerle Sultânların güvenini ve sevgisini kazanan ġükrullah, ilim meclislerinde de
kendini iyi yetiĢtirdiği içinde halk tarafından seviliyordu. Hem dinî ilimlerde, hem edebiyatta, hem
tarihte, hem de mûsikî‟de eser te‟lif edecek seviyede ilim ve irfan sahibi idi. Siyasî görevlerden sonra
bir süre de Bursa kadısı olarak görev yaptı.18
Siyasî ve idari görevlerinin yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça dillerini çok iyi seviyede bilen
ġükrullah, üç dilde de eser te‟lif etmiĢtir.19 Ġkinci Murad‟ın emriyle Türk mûsikîsinin temel kitaplarından
birisi olan Safiyüddîn Abdü‟l-Mü‟min el-Urmevî‟nin Kitabu‟l-Edvâr isimli eserini Arapçadan Türkçeye
tercüme etmiĢtir. ÇalıĢmamızın konusu olan bu eseri tercüme ederken, geniĢ açıklamalarda ve
ilavelerde bulunmuĢtur. Birebir tercüme değildir. XV. Fasıldan sonraki bölümler ise Kitabü‟l-Edvarda
olmayan bilgiler içermektedir.
Ġkinci Murad‟ın ölümünden sonra Fatih Sultân Mehmed‟in hizmetine giren ġükrüllah‟ın Fatihin
yanında da önemli bir yeri vardı. H. 861/1457 yılında ġehzade Beyazıt ile Mustafa‟nın sünnet
merasimlerinde Fatihin sağında Mevlânâ Fahrettin, solunda Mevlanâ Tûsî, karĢısında ise Hızır Bey
Çelebi ile ġükrullah oturuyordu.20 PadiĢaha bu derece yakın olmasının nedeni hem devlet adamı hem
de ilim erbâbı olmasındandır. Sünnet merasimi sırasında ġükrullah “ Behçetü‟t-Tevârih” isimli eserinin
önemli bir kısmını yazmıĢ ve Edirne‟ye getirmiĢ bulunuyordu. Hızır Beğ Çelebi ve Mevlânâ Tûsî bu
eserin baĢındaki takrizlerini büyük ihtimalle bu sırada yazmıĢlardır. 21 Fatih Sultân Mehmet döneminde
Mısır‟a elçi olarak gönderilmiĢtir. Oradaki büyük ilim adamlarının da takdirini almıĢtır. 22 Bursalı Mehmet
Tahir Efendi “Osmanlı Müellifleri” isimli eserinde ġükrullah‟ın hac dönüĢünde Mısır‟a uğrayıp oradaki
âlimlerle görüĢüp sohbet ettiğini ve oradaki âlimlerden feyz aldığını belirtmiĢtir.
ġükrullah‟ın nerede ve ne zaman öldüğü hakkında kesin bilgi yoktur. Hoca Sadeddin Efendi‟ye
ve Bursalı Mehmet Tahir Efendi‟ye göre H. 894/1489 yılında öldüğü sanılıyor. Ġstanbul‟da ġeyh Vefa
mezarlığında medfûn olduğu belirtilmiĢtir. 23 Amasya Tarihi‟nin yazarı Abdi Zâde Hüseyin Hüsameddin
Efendi‟ye göre ise H. 864 de vefat etmiĢtir.24
ġükrullah‟ınAhmed Çelebi adında bir oğlu olduğu biliniyor. Sultân Cem Bursa‟yı H. 886/1482
tarihinde zaptettikten sonra II. Beyazıt‟a bir elçi heyeti göndermiĢti. Bu heyette Çelebi Sultân
Mehmed‟in kızı Selçuk Sultânı ve Mevlânâ Ayasla birlikte ġükrullah oğlu Ahmed Çelebi de
bulunmaktaydı.25 Amasya tarihi‟nin yazarı Abdi zade Hüseyin Hüsameddin Efendi ġükrullah‟ın iki oğlu
olduğunu isimlerinin; Muhyiddin Mehmed ve ġemseddin Ahmed olarak zikretmiĢtir.26
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ġükrullah‟ın mûsikî kiĢiliğiyle ya da bestekârlığıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadık. Ancak
güçlü bir ilim adamı olduğunu eserlerinden, dirâyetli bir devlet adamı olduğunu da sultânların
yakınında bulunmasından anlıyoruz. Ayrıca hemen hemen bütün eserlerinde Ģiire yer verdiğinden
dolayı iyi bir Ģâir olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çalgı yapımıyla ilgili derin bilgisine bakarak iyi
bir saz yapımcısı olduğunu düĢünebiliriz.
B- Eserleri
1- Behçetü‟t-Tevârîh: ġükrullah‟ın yukarıda da belirttiğimiz gibi en önemli eseridir. ġükrullah bu
eseri H. 861/1456-H. 863/1459 tarihleri arasında Farsça olarak yazmıĢtır. Eser on üç babdan oluĢmuĢ
tek cilt halindedir. Eser bittikten sonra. Fatih Sultân Mehmed‟in meĢhur sadrazamı Mahmut PaĢa‟ya
ithaf olundu.27 Yedisi Türkiyede olmak üzere dünyada 13 yazması bulunmaktadır.
Önemli Osmanlı tarihlerinden birisi olan Behçetü‟t-Tevârîh, Yıldırım Beyazıt‟tan sonra
Ģehzâdeler dönemi, Ġkinci Murad ve Fatih dönemiyle ilgili yerleri birinci el kaynak olmasından dolayı
nâdide bir yere sahip, ayrıca içinde ansiklopedik bilgiler ve genel tarihle ilgi önemli bilgiler vardır. Aynı
zamanda ġükrullah‟ın istifa ettiği kaynaklar arasında bugün kaybolmuĢ coğrafî eserler de
bulunduğundan Behçetüt-tevârih Coğrafya bakımından da değerli olduğunu söyleyebiliriz. 28
Bu eser Kânunî Sultân Süleyman zamanında Mustafa Farisî adlı bir Ģair tarafından Türkçeye
çevrilmiĢtir. Yeniçeri ağası Mehmet Ağanın Behçetü‟t-Tevârihi Mustafa Fârisiye vererek tercüme
etmesini istemesi üzerine 13 Eylül 1530 da tercümeye baĢlamıĢtır, oldukça ağdalı bir dille yapılan
tercümenin adı “Mahbubu kulûbi‟l-„arifin”dir. Mukaddimesini kendi yapan Farisî bazı değiĢiklikler
yapmıĢtır.
Behçetü‟t-Tevârihi ilk olarak Theodor Seif 1925‟te Farsçasını ve Almanca tercümesini neĢretti.
1939 da eserin baĢındaki eski Türklere ait bölümü ile Osmanlılar bölümünü Atsız Türkçeye çevirerek
Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultânları Tarihi adıyla yayınlamıĢtır. 1949 da yalnız Osmanlılara ait
bölümü Osmanlı Tarihleri adlı cildin ikinci kitabı olarak tekrar yayınlanmıĢtır. 29
2- Menhecü‟r-ReĢâd fî Sulûki‟l-„Ġbâd: ġükrullah bu eserini 1460 yılında yazmıĢ, ibâdet ve
muamelatla ile ilgili bir eserdir.
3- Câmiu‟d-Da‟vâd: 1464 yılında yazılmıĢ bir dua kitabıdır. Türlü hallerde, zamanlarda ve
yerlerde okunacak duaları yazmaktadır.
4- Enîsü‟l-„Ârifîn: Kâtip Çelebi “KeĢfü‟z-Zünûn” isimli eserinde “Fatih‟in bilginlerinden Ahmed
oğlu ġükrullah‟ın eseridir” diye bahseder. Fatih Sultân Mehmet döneminde yazıldığı kuvvetle
muhtemeldir.
5- Kasîde-i Îmâli ġerhi: Bu eserin kelâma ait olduğunu “Menhecü‟r-ReĢâd” adlı eserinin
baĢlangıcında kendisi söylüyor.30
6- Fütûhâtfi‟l-Cifr: Atsız bu eserin Amasyalı ġükrullah‟ın olmayıp, ġirvânlı ġükrullah‟a ait
olduğunu ifade ediyor.31
7- Edvâr-ı Mûsikî: ġiir ve mûsikîyi çok seven II. Murad‟ın emriyle Türk mûsikîsinin ana
nazariyat kaynağı olarak kabul edilen Safiyüddin Abdül-Mü‟min Urmevî‟nin “Kitabül-Edvâr” isimli Arapça
eseri geniĢ ilavelerle Türkçeye çevirdiği eserdir. ġükrullah‟ın gençlik döneminde yazdığı bir eserdir.
Safiyüd-dîn Abul-Mü‟min Urmevî‟nin 15 fasıl olan Kitabü‟l-Edvâr adlı eserinin tercümesinden sonra 20
fasıl daha eklemiĢtir. Bazı kaynaklarda Ġkinci Murad‟ın ġükrullah‟a iki mûsikî kitabı daha telif ettirdiği 32
yazılsa da, diğer kitapla ilgili Ģimdilik her hangi bir bilgiye ulaĢamadık. Ayrıca Urmevî‟nin “el-Ġkâ” isimli
Farsça eserini de Türkçe‟ye tercüme ettiği bildirilmiĢtir. 33 Ancak Türkiye‟de taradığımız kütüphanelerde
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böyle bir esere rastlayamadık. Ümit ederiz ki baĢka bir araĢtırmacı en kısa sürede eseri bulur ve ilim
dünyasına kazandırır.
C- Edvâr-ı Mûsikî’nin Ġçeriği
ġükrullah esere hamdele (Allaha Ģükür), salvele (peygamber s.a.v.‟e salavât) ile baĢlamıĢtır.
Ġkinci Murad Han‟a övgüler yaptıktan sonra Osmanlı hizmetinde olmanın onuru gururu ve üstünlüğünü
anlatmıĢtır. Daha sonra mûsikînin güzelliklerinden bahsederek girizgâhını tamamlamıĢtır. Eserin ilk on
beĢ faslı Safiyüd-din Abdul-Mü‟min Urmevî‟nin Kitâbu‟l-Edvâr isimli eserinin Türkçe tercümesi olduğu
için Türk mûsikîsinin nazariyatını anlatmıĢtır. Bu arada bire bir tercüme yapmayıp zaman zaman
kendisi bazı eklemeler yaparak kendi fikirlerini de anlatmıĢtır. On altıncı fasıldan itibaren Türk
mûsikîsinde kullanılan birçok mûsikî âletlerinin yapım tekniklerini anlatmaktadır. Ayrıca hangi âletin
hangi ağaçtan daha iyi yapıldığını anlatır. Bu yönüyle diyebiliriz ki Türk mûsikîsi çalgı âletlerini anlatan
ilk Türkçe eserdir. On altıncı kısım dan itibaren olan kısımların telîfinde ġükrullah, Ġbni Sînâ‟nın,
Farabî‟nin Kemal Tebrîzî‟nin Hüsameddin ġeyh Hâsân Kazurûnî‟nin ve Ġhvân-ı Safâ‟nın eserlerinden
faydalandığını belirtmiĢtir. On beĢinci faslın sonunda ġükrullah Ģöyle demiĢtir : “Safiyüddîn Abdul-

Mü‟min rahmetullahi aleyhi rahmeten vasîaten tasnif kıldığu kitabun tercümesinden fâriğ olduk. ġuru
kılalum bir nice üstadlar, âlimler ve fazıllar tasnif kıldukları kitablara. ġeyh Ebu Ali Sîna kitabına Ġbn-i
Nâsır kitabına ve üstad Kemal Tebrizî kitabına ve Hüsamed-din ġeyh Hasan Kazurunî kitabına ve
Ġhvân‟us-Safa kitabına rahmetullahi aleyhi mecmaın. Ve yigirmi bir fasıl daħı bularun kitablarından bu
kitaba dercidelüm. Ta mübtedilere hiç nesne müĢkil olmaya. Ve ol alimlerün sözi daħıyirde kalmaya”.34
Daha sonra kiriĢ (tel) yapım tekniklerini de anlatmaktadır. Sese zarar veren ve sese iyi gelen
bitkilerden bahsetmektedir. Bir mûsikî Ģinasın bir meclise girdiği zaman edep ve erkânından aynı
zamanda hangi mecliste hangi makamın uygun olduğunu belirtmiĢtir. Günün hangi saatinde hangi
makamın uygun olduğunu yazmıĢtır. Dört anâsırdan bahsetmiĢtir. En sonunda da terkiplerin isimleri ve
nasıl oluĢtuğuna dair ma„lûmat vermiĢ ve eseri tamamlamıĢtır. Ayrıca eser mûsikî nazariyatı ve mûsikî
âletlerinin yanı sıra sanki bir ahlâk kitabı gibidir. Dinî ve ahlâkî nasihatleri sürekli telkin etmiĢtir.
D- Edvar-ı Mûsikî’nin Türk Musikisine Katkıları
Safiyüddin Abdu-l Mü‟min Urmevî‟nin Kitab‟ül-Edvârı Türk Müziği nazariyatı açısından büyük bir
öneme sahiptir. Ancak Arapça yazıldığı için genellikle Arapça bilenler faydalanmaktaydı.
ġükrullah‟ın bu kitabı Türkçeye çevirmekle büyük bir hizmet yapmıĢtır. Böyle önemli bir
kaynağı bütün Türk mûsîkîĢinasların hizmetine sunmuĢtur.
Özellikle 15. fasıldan sonraki bölümlerde önce udun yapım teknikleri ve ağaç seçimlerini
belirtip ıklığ, mizmar, rebab, muğnî, ud ve piĢe sazlarının kamil sazlar, çenk, kanun nüzhe sazlarının da
eksik sazlardan olduğunu ifade etmiĢtir. Sonra ıklığ, rebab, mizmar, pîĢe, çenk, nüzhe, kanun ve muğnî
sazlarının yapım teknikleri verilmiĢtir.
Çalgılardan kaliteli ses alabilmek için kaliteli tellerin kullanılması gerektiği söylenerek kaliteli
telin nasıl elde edileceği anlatılmıĢtır. ġükrullah‟ın verdiği bu bilgiler tel yapım teknikleri açısından da
kıymetlidir.
Müziğe baĢlayacak insanlarda hangi özelliklerin olması, nasıl bir davranıĢ içerisinde olması
gerektiği, hangi toplumda nasıl davranılacağı ve nasıl hareket edeceği anlatılarak davranıĢ dersleri
verilmiĢtir. Hangi toplulukta hangi eserler icra edilirse daha etkili olacağı anlatılmıĢtır.
ġükrullah zaman zaman dualar yazmıĢ ve dua yapma adabını da bildirmiĢtir. Ayrıca daha o
dönemlerde sesi açan ve sesi bozan nesnelerin bildirilmesi farmakolojik açıdan da önem arzetmektedir.
Cafer Açın‟ın YazmıĢ olduğu Ensruman Bilimi (Organoloji) günümüzde hala çalgı yapımcılarının
baĢvurduğu temel kaynaklardan birisidir. O kaynağa baktığımızda da ġükrullah‟tan faydalanıldığını
görmekteyiz. Hala günümüzde hazırlanan değiĢik kaynak kitaplara da ġükrullah‟ın kitabı kaynak
niteliğindedir.

34

Ahmedoğlu ġükrullah, Edvâr-ı Mûsikî, vr. 90b.
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NÜZÛL DÖNEMİNDE KUR’ÂN TİLÂVET BİÇİMİ VE MODERN DÖNEMLE MUKAYESESİ
Ali YILMAZ
Özet
Kur‟ân iniĢiyle birlikte onun aĢkınlığına uygun seslendirilmesi, hem Hz. Peygamber hem de sahabe
tarafından en güzel Ģekilde yapılmıĢtır. Bununla da kalmamıĢ Hz. Peygamber Kur‟ân‟daki tertîl (ağır
ağır okuma) emrine uygun bir biçimde Müslümanları Kur‟ân‟ı güzel okuma konusunda teĢvik etmiĢtir.
Ancak ilerleyen dönemlerde yani nüzul döneminden uzaklaĢtıkça bu döneme ait tilavet (okuma) biçimi
de bir takım geliĢim ve değiĢime uğramıĢtır. Özellikle modern döneme gelindiğinde gerek sesbilimin
geliĢmesi ve gerekse mûsikî disiplinin ilerlemesi Kur‟ân tilavetine de yansımıĢ ve ilk dönem Kur‟ân
okuma biçiminden farklı bir boyuta evrilmiĢtir. Tanzimat‟la birlikte ülkemizde de Kur‟ân okuma artık
mûsikî kurallarına göre icra edilmeye baĢlanmıĢ ve Kur‟ân tilaveti bu yeni geliĢmelere bağlı olarak
revize edilmiĢtir. Dolayısıyla Kur‟ânî ve nebevî tilâvet biçimini doğru tanımlamak ve belirlemek için ilk
dönem uygulamalarına gitmek ve değerlendirmek gerekir. Biz de bu tebliğimizde ilk önce nüzul
döneminde Kur‟ân tilâvetinin nasıllığını ortaya koyan rivayetleri bir araya getireceğiz ve sonraki
dönemlerle bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutacağız.
Anahtar Kelimeler: Kur‟ân, Tilâvet (okuma) , Tertîl, Mûsikî, Melodi.
The Form of Qur'anic Recitation in the Period of Nuzul and its Comparation with the
Modern Era
Abstract
With nüzul (arrival) of Qur‟ân, it was most beautifully done its vocalization according to its
transcendence by both Prophet and his companions. And Prophet was encouraged the Muslims about
reading Qura‟an beautifully properly order of the tertîl (slow reading) in Qur‟an. However, in the
following periods viz as moved away from nuzul period, the form of tilâvet (reading) of this period was
underwent a set of development and change. Especially with the modern era, the development of
phonology and the progress of music discipline were reflected Qur'anic tilâvet (reading) and were
evolved into a different dimension from the first Qur'anic reading form. Reading the Qur'an in our
country along with the Tanzimat was begun to be performed according to the music rules anymore
and Qur'anic tilâvet (reading) was revised according to these new developments. Therefore, it is
necessary to go and evaluate the practices of the first period in order to correctly define and
determine the Quranic and Nebevi reading form. In this notification, we will first bring together the
narratives that reveal the nature of the Qur'anic tilâvet (reading) in the period of nuzul, and will
evaluate in a holistic manner with subsequent periods.
Keywords: Qur‟an, Tilâvet (reading), Tertîl (Slow reading), Music, Melody.
Giriş
Bilindiği gibi, Kur‟ân‟ın lafzî okumalarına önem atfeden materyaller ayet ve hadislerdir. Onun
nasıl, ne Ģekilde ve niçin okunacağı da bu materyallerden, özellikle hadîs-i Ģeriflerden tespit edilmiĢtir.
Nasıl okunacağından, onun okunuĢ usullerini yani, tahkik, tertîl, tedvir, hadr vb. usulleriyle okumaları,
ne Ģekilde okunacağından onun edâ keyfiyetini yani, okuma kural ve kaideleri (tecvid) ile terennüm
edilmesini (müzikal boyutunu), niçin okunacağından ise onun amacını yani, tefekkür, anlama ve ibadet
boyutunu kastetmekteyiz. Bu okuma türlerinin her birinin evvel emirde lafzî okuma ile gerçekleĢiyor
olması hasebiyle, tümünü „Kur‟ân tilâvet biçimi‟ baĢlığı altında değerlendirmenin daha genel bir bakıĢ
olacağı kanaatini taĢımaktayız. Biz, „Kur‟ân tilâvet biçimi‟nde özellikle onun dilden kulağa ve gönle
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aktarılmasında etkili olan güzel ses ve nağmelerle lafzî/salt tilâvetini ve bunun baĢlangıçtan günümüze
kadarki seyrini ele alacağız.
Kur‟ân‟ın tilâveti hemen iniĢiyle baĢlamıĢ olup sonraki dönemlerde yaygınlaĢarak günümüze
kadar gelmesi hasebiyle, onun tilavet sürecini üç döneme ayırıp, „nüzul dönemi‟ni birinci dönem, „nüzul
sonrası‟nı ikinci dönem ve „son dönemi/modern dönemi‟ ise üçüncü dönem olarak belirlemek suretiyle
bu süreç içerisinde Kur‟ân tilâvetinin nasıl bir geliĢim ve değiĢim gösterdiğini tespite çalıĢacağız:
1- Nüzûl Dönemi’nde (asr-ı saadet’de) Tilâvet
Kur‟ân‟ın indiği dönemde sözlü kültürün hâkim olduğu bir gerçektir. Edebiyat, hitâbet ve Ģiirin
zirve yaptığı bu dönemde inen Kur‟ân, bir yandan yeni bir toplum inĢa etme sürecini yürütürken diğer
taraftan az önce belirttiğimiz etken güçlere ve onları yürütenlere (edip ve Ģairlere) karĢıda kendi
varlığının dayanılmaz gücünü hissettirmiĢtir. Hem lafız (fesahat ve belağat) hem de onun içeriği
açısından karĢı tarafı aciz bırakıĢı yanında, onun seslendirilmesi de farklı bir etki oluĢturmuĢtur. Bu
seslendirme/tilâvet, bizzat Kur‟ân‟ın emri olması hasebiyle, ona ilk muhatap olan Hz. Peygamber ve
ona iman edenler/sahabiler tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, sonraki dönemler için de bu teĢvik edici bir
unsur olmuĢtur. Ġlk inen ayetlerden birisi olan „Kur‟ân‟ı tertîl üzere oku‟ 1 emriyle bu süreç baĢlamıĢ,
böylece Hz. Peygamber okumalarını bu emir gereği tertîl üzere (tane tane telaffuz ederek, açık ve net
bir üslupla) yürütmüĢtür.2 Ayrıca, Hz. Peygamberden bu konuda varid olan hadisler, Kur‟ân tilâvetini
sahabenin ve sonraki nesillerin hayatlarının vaz geçilmez bir parçası haline getirmiĢtir. Dini bir vecibe
olarak algılanan bu eylem baĢlangıçtan günümüze kadar gelenek halinde süregelmiĢtir.
Kur‟ân‟ın nüzulü ile onun seslendirilmeye baĢlanması, Kur‟ân ve terennümün bir anda
buluĢmasını ortaya çıkarmıĢ, böylece Kur‟ân lafızlarının nağmelerle dillendirilmesi tezahür etmiĢtir.
Bunun ilk örneklerini Hz. Peygamber ve onun ashabında görmekteyiz. Bu konu da özellikle Hz.
Peygamber tek örnektir. O‟nun okuyuĢ tarzı sahabeye ve onlardan sonra gelecek nesillere kaynak olma
özelliğine sahiptir.
Ġnen ayetlerin Hz. Peygamber tarafından okunup sahabenin de dinlediği en faal ve tabii ortam
cehrî okunan (sabah, akĢam ve yatsı) namazlar(ı)dır. Özellikle Mescid-i nebevîde cemaat halinde
kılınan bu namazlardaki tilâvet, Hz. Peygamberin vahyi seslendirmesindeki en önemli örnek faaliyetidir.
Sahabe, Hz. Peygamberin bu okumalarını birebir takip ederken, aynı zamanda onu hayatlarına
taĢıyarak canlı ve diri tutmaya çalıĢmıĢlar, onların her biri kendi istidat ve kabiliyeti ölçüsünde bu
faaliyeti ömür boyu yürütmüĢlerdir. Bu açıdan Hz. Peygamberin tilâveti onlar için belirleyici unsur
olmuĢtur. Hz. Peygamberin hitabeti gibi, O‟nun Kur‟ân okumalarındaki edâ keyfiyeti de bütün
sahabenin dikkatini çekmiĢ, böylece kendi okumalarını buna göre tanzim etmiĢlerdir. Bu bakımdan
O‟nun vahyi nasıl okuduğuna ve vahyin nasıl okunması gerektiğine dair rivayetler son derece önem arz
eder. Bu rivayetlerde, Hz. Peygamberin fiili uygulamasıyla (okumasıyla) birlikte, bu konuda varid olan
hadislerin ve sahabenin yaptığı tilâvetlerin yer aldığı görülür.
Ümmü Seleme Resulullah‟ın kıraatini vasfederken, O‟nu, harf harf, tane tane / tertîl ile okurken
dinlediğini söyler.3 Ümmü Ma‟bed‟de, Hz. Peygamberin açık ve net okuduğunu ve okuyuĢunu nağme
ile yürüttüğünü bildirir.‟ 4 „Abdullah b. Muğaffal‟da Ģöyle demiĢtir: „Mekke‟nin fethi senesinde, Hz.

Peygamber binek devesi üzerinde giderken yumuĢak/tatlı bir Ģekilde fetih suresinden okuyordu ve
okuyuĢunda terci‟ yapıyordu.‟5 Berâ b. Âzib de bir yatsı namazında Hz. Peygamberden harika bir Tîn
suresini dinlediğini ve O‟ndan daha güzel okuyan birisine rastlamadığını bildirmektedir.6
Kur‟ân‟ın güzel sesle tilâvet edilmesini teĢvik eden hadisler ise kaynaklarda Ģu Ģekilde yer alır:
1
2

3

4
5

6

Müzzemmil, 73/4.
Bkz. Nevevî, Muhyüddin Ebî Zekeriyya, et-Tibyân fi Âdâbi Hameleti‟l-Kur‟ân, Müessesetü‟t-Takvimi‟l-Ġslâmî, Beyrut, 1986, s.
68 -69.
Tirmizî, Muhammed b. Ġsa, Sünenu Tirmizî, Daru Ġhyai‟t-Turasi‟l-Arabî, Beyrut, ty., Sevâbu‟l-Kur‟ân, 23; Ebu Dâvûd,
Süleyman b. EĢ‟as, Sünenu Ebî Dâvûd, Daru‟l-Fikr, Beyrut, ty., Vitr, 20, 22.
Kadı Iyaz, Ebu‟l-Fadl Ġyaz b. Musa, eĢ-ġifâ, Ġsa el-Babî el-Halebî, Mısır, 1992, I/47.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 30, Meğazî, 46; Müslim, Ebu‟l-Huseyn b. Müslim el-Haccac, Sahihu Müslim, Daru Ġhyai‟tTürasi‟l-Arabî, Beyrut, ty., Salâtu‟l-Müsâfirîn, 237-238, Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdillah, Müsned, Müessesetü Kurtuba, Kahire,
ty., I/171.
Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ġsmail, Sahîhu‟l-Buhârî, Dâru ibn Kesîr, Beyrut, 1987, Ezan, 101.
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„Kur‟ân‟ı seslerinizle güzelleĢtirin, zira güzel ses Kur‟ân‟ın güzelliğine güzellik katar.‟ 7 „Kur‟ân‟ı
seslerinizle süsleyin‟8 „Kur‟ân‟la teğanni edin, Kur‟ân‟ı teğanni ile okumayan bizden değildir.‟9 „Sesi güzel
cariyenin sesini efendisi nasıl dinliyorsa, güzel sesle Kur‟ân‟ı açıktan okuyan adamın sesini Allah daha
iyi dinler.‟ 10 „Kur‟ân‟ı Arap lahni ve onların seslendirmeleri ile okuyun. 11 „Kalpleriniz ülfet bulduğu
müddetçe Kur‟ân okuyun‟ 12 „Kur‟ân hüzünle indi, Onu okuduğunuz zaman ağlayın, ağlayamazsanız
ağlar gibi okuyun. Onunla teğanni yapın, Kim onunla teğanni yapmazsa bizden değildir.‟ 13
Zikrettiğimiz bu hadis-i Ģeriflerde Hz. Peygamberin ve sahabenin okuma biçimleri hakkında
önemli ipuçları bulunmaktadır. Hz. Peygamberin tilâvetiyle ilgili zikredilen hadislerden anlaĢılıyor ki;
O‟nun okuyuĢu, açık seçik, nağmeli, tatlı bir telaffuz ile zorlanmadan yumuĢak bir tarza sahip idi.
Dinleyeni rahatlatan ve yormayan bir üslup ile bunu icra ettiği anlaĢılmaktadır. Tilâvetini yürütürken
tertîl üzere, tane tane okuma usulünü tercih ettiğinin bildirilmesi, 14 terci yaparak, hafdu‟s-savt ve
raf‟u‟s-savt/sesi yükseltip alçaltmak tekniklerini kullanarak teğannî ile okuması da15 O‟nun mükemmel
nebevî bir icra tarzına sahip olduğunu göstermektedir. „Allah Teala hiçbir Ģeyi, peygamberin teğanni
ederek Kur‟ân‟ı açıktan güzel sesiyle okumasını dinlediği kadar dinlememiĢtir.‟ 16 hadîs-i Ģerifi de bu
gerçeği ifade etmektedir.
Güzel sesle Kur‟ân‟ın okunmasını teĢvik eden hadislerde ise, nağme ile, elhân ile, hüzün ile ve
riyadan uzak samimi bir okuyuĢ ile tilâvetin yapılmasına vurgu yapıldığı görülmektedir. Az önce de
belirttiğimiz gibi, bu hadis-i Ģeriflerde geçen bazı kavramlar, Kur‟ân‟ın müzikal boyutunu tespitte bizim
için son derece önemlidir. Zira, bunlardan tertîl, teğannî, tezyîn, tahsîn (hassinu), lahn, tercî‟ hem o
dönemde hem de sonraki dönemlerde mûsikî disipliniyle iliĢkilendirilerek izah edilmiĢ ve tilâvet ona
göre yürütülmeye çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla bu kavramların ne anlama geldiğini tespit etmeden o
dönemde Kur‟ân tilâvetinin nasıl yürütüldüğü hakkında söz söylemek isabetli olmaz.
Bu kavramlar hakkında yapılan değerlendirmeler özetle Ģöyledir:
Tertîl ile okumak; bütün harfleri tek tek göstererek açık ve net bir Ģekilde telaffuz etmek, bu
harfleri güzel bir Ģekilde peĢ peĢe dizmek, böylece düĢünme ortamı hazırlayarak ayetlerdeki incelikleri
kavramaya çalıĢmaktır.17 Bu okuyuĢ Kur‟ân‟da bizzat Hz. Peygambere emredilen okuyuĢ usulüdür. Bu
emre binaen Hz. Peygamberin de çoğunlukla bu usul ile tilâvetini yerine getirdiği rivayet edilir. Tertîl‟in
bir diğer Ģekli sayılan, tertîlden biraz daha ağır bir usul olarak kabul edilen „teressül‟18 ve „müks‟ de19 Hz.
Peygamber tarafından icra ve tavsiye edilen bir okuyuĢ usulüdür. Bir rivayette Bilali HabeĢi‟ye „Ey Bilal,
ezan okuduğun zaman teressül ile oku‟ 20 diye tavsiye etmesi O‟nun bu okuyuĢu diğerlerine tercih
etmesinin önemli bir iĢaretidir.
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Süyutî, Celaluddin, el-Câmiu‟s-Sağîr, Mektebetu‟l-Hayriyye, Mısır, 1306, I/125.
Dârimî, Abdullah b. Abdurrahman, Sünenu Dârimî, Daru‟l-Küttabi‟l-Arabî, Beyrut, 1407, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 34.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 19, Kitabu‟t-Tevhîd, 44; Ebû Dâvûd, Sünen, Sücudu‟l-Kur‟ân, 355.
Ġbn Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünenu Ġbn Mâce, Daru‟l-Fikr, Beyrut, ty., Ġkame, 176.
Süyutî, el-Câmiu‟s-Sağîr, I/17.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 37, Ġ‟tisam, 26; Dârimî, Sünen, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/313.
Ġbn Mâce, Sünen, Ġkame, 176.
Bkz. Nevevî, et-Tibyâ fi Âdâbi Hameleti‟l-Kur‟ân, s. 64-65.
Hz. AiĢe, Hz. Peygamberin kendi odasında Kur‟ân okurken O‟nun bu tekniklerin tümünü kullandığını bildirir. Bkz. Ġbn Hacer,
Ahmed b. Ali b. Hacer, Fethu‟l-Bârî ġerhu Sahihi‟l-Buhârî, Daru‟l-Marife, Beyrut, 1379, XIII/519.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 19, Tevhîd, 32; Müslim, Sahih, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 34; Bu hadisi Ģerif, „Allah, Peygamberin
terennümle okuduğu Kuran‟ı dinlediği kadar hiçbir Ģeyi dinlememiĢtir.‟ Ģeklinde de rivayet edilmiĢtir. Bkz. Ġbn Hacer, Fethu‟lBârî, IX/93.
Razî, Fahreddin, et-Tefsîru‟l-Kebîr, Daru‟l-Fikr, Beyrut, 1981, XXX/173-174.
Bkz. Ġbn Kesîr, Ġmaduddin Ġsmail, Fedâilu‟l-Kur‟ân, Daru‟l-Ma‟rife, Beyrut, 1987, s.150.
„Tertîl‟ ve „teressül‟ anlamında Kur‟ân‟da geçen diğer bir kavram da „müks‟ kavramıdır. Ġsrâ suresinin 106. Ayetinde geçen bu
ifade „beklemek, durmak anlamına gelirken (Bkz. Isfehânî, Râğıb, el-Müfredât fî Ğarîbi‟l-Kur‟ân, Mustafa el-Babî el-Halebî,
Mısır, 1961, s. 471.) Ġlgili ayette „Kur‟ân, ın dura dura, ağır ağır (Bkz. ZemahĢeri, Muhammed b. Ömer, el- KeĢĢâf an Hakâiki
Ğavamidi‟t-Tenzîl, Mektebetu‟r-Riyad, Riyad, 1998, III/559) teressül Ģeklinde okunması‟ (Ebu Hayyân, Muhammed b. Yusuf,
el- Bahru‟l-Muhît, Daru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1993, VI/ 85) anlamını ifade etmektedir.
Tirmizi, Sünen, Salat, 143.
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Teğanni ile okumaktan ise, genelde melodi ile seslendirme yapmak anlaĢılmıĢtır. Bu, mûsikî
de nağme, güzel ses, beste ve makam seyrine göre çıkarılan ses olarak bilinir. 21 Hadis âlimlerinden
bazıları teğanni‟ye farklı anlamlar yükleseler de, 22 çoğunluk onu Kur‟ân‟ı tok ve güzel bir sesle,23 tecvid
kurallarına riayet ederek 24 hüzünlü bir eda ile terennüm etmek, 25 makamla okumak 26 manasında
yorumlamıĢlardır. Filologlar bunun Ģiir terennümü gibi okumak anlamına da geleceğini bildirmiĢtir. 27
Kısacası klasik âlimler bunu genellikle „terennüm ve elhân ile okumak‟ Ģeklinde yorumlarken, 28 son
dönem âlimleri ise „melodi ve müzikal ahenk‟ olarak tanımlamıĢlardır.29
Tezyin ile okumak; tilâveti ses ile süsleyerek, tertîl ve tedebbür ile makam yaparak
okumaktır.30
Tahsin ile okumak; tertîl ile açıktan okuyarak nağmelerle tilâveti güzelleĢtirmektir.31
Tercî‟ ile okumak; Sesi boğazda döndürerek nağme ve elhân ile okumaktır.32 Bazılarına göre de
terci‟, okuyuĢ esnasında harekelerin vurgularının bir birine yaklaĢtırılarak 33 veya medlerin iĢba‟ edilerek
okunmasıdır. 34 Esasında seste terci‟, boğazdan deruni, çok perdeli ve lahutî bir ses çıkarmaktır.
Muğannilerin/sanatçıların yaptıkları gibi avazı boğazda döndürmek, tekrar etmek ve sesi
dalgalandırarak nağme yapmaktır.35
Lahn ile okumak; Kur‟ân‟ı Arap dili ölçü ve kurallarına36 veya kıraat (tecvid) kaidelerine göre
okumaktır.37 Yani, Arapların heceleri uzun ve kısa okumalarına, harfleri kalın ve ince okumalarına, ses
ve hecelerin telaffuz ve sıfatlarına, idğam, ğunne, ızhar gibi telaffuz esaslarına riayet ederek bu Ģekilde
harfleri ve kelimeleri telaffuz etmek ve seslendirmektir. 38 Lahn, sonradan sadece melodi, nağme,
makam ve beste 39 anlamlarında da kullanılmıĢsa da 40 Hadis-i ġerifler de bunun, Arap dili ölçü ve
kurallarına göre açık ifadelerle seslendirmek manasında kullanıldığı anlaĢılmaktadır.41
Kısaca açıklamaya çalıĢtığımız bu kavramlardan üç tanesi; teğanni, lahn ve terci‟ tartıĢmanın
yoğun yaĢandığı alanlardır. Zira teğanni, lahn ve terci‟, aslî anlamlarından uzaklaĢtırılarak farklı
yorumlanmıĢ, böylece bunların tilâvette uygulanıp uygulanmayacağı tartıĢılmıĢtır.
Teğanni‟yi sesi güzelleĢtirmek, terennüm, melodi ve müzikal ahenk anlamında
değerlendirmeyen âlimler, bunun maddi ve manevi zenginlik 42 veya istiğna hiçbir Ģeye ihtiyaç
duymayıp Kur‟ân ile yetinmek gibi manalara geldiğini kabul ederler 43 ve müzikal manadaki teğanni ile
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Mûsikî teorisi ile ilgili eserlerde nağme, tizlik veya peslikte bir müddet duran ve insanın hoĢuna giden ses olarak tarif edilir.
Nağmeli seslerden meydana gelen makam dizileri ve sınıflandırılmaları hakkında bilgi için bkz. M. Nuri Uygun, „Kur‟ân ve
Mûsikî‟, Kur‟ân ve Tefsir AraĢtırmaları II, Ġstanbul, 2001, s. 50.
Mesela, bazı âlimler teganniye Kur‟ân-ı cehren okumak, istiğna etmek gibi değiĢik manalar da yüklemiĢlerdir. Bkz. Aynî,
Bedruddin Ebî Muhammed, Umdetu‟l-Kârî ġerhu Sahîhi‟l-Buhârî, Daru‟l-Fikr, Beyrut, ty., XX/39; Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî,
IX/69.
Nevevî, Ebu Zekeriya Yahya b. ġeref, Sahîhu Müslim bi ġerhi‟n-Nevevî, Daru Sâdır, Beyrut, ty., VI/79.
Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, XIII/519.
Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, IX/70.
Aynî, Umdetu‟l-Kârî, XX/40.
Ġbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisânu‟l-Arab, Daru Sâdır, Beyrut, ty., XV/139-140.
Gazalî, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, Ġhyâu Ulûmi‟d-Dîn, Daru‟l-Marife, Beyrut, ty., I/286.
Bkz. Muhammed Hamidullah, Kur‟ân‟ı Kerim Tarihi, Ġstanbul, 1993, s. 92-93.
Nevevî , Sahîhu Müslim bi ġerhi‟n-Nevevî, VI/79
Münâvi, Abdurrauf, Feyzu‟l-Kadîr ġerhu Câmii‟s-Sağîr, Mektebetu Mısr, Mısır, 2003, III/195.
Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, I/171.
Zebîdi, Muhammed Murtaza, Tâcu‟l-Arûs, Dâr-ı Libya, Bingazi, 1966, I/251.
Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, IX/92
KrĢ. Abdulmecit Okçu, „Kur‟ân Tilâvetinde Ezgi‟, Dini AraĢtırmalar, Motif Yayıncılık, Ankara, 2008, c. 10, sayı: 28, s. 234.
Alizâde, Yakup b. Seyyid, ġerhu ġir‟ati‟l-Ġslâm, Matbaa-i Amire, Ġstanbul, 1306, s. 62.
Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve ġerhi, Sönmez Yayınları, Ġstanbul, 1977, IV/348.
KrĢ. Süleyman Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, Uludağ Yayınları, Bursa, 1992, s. 213.
Lahn‟ın, sonraki dönemlerde „bestelenmiĢ ölçülü sesler‟ manasında „el-Esvâtu‟l-Mesuğa‟ anlamında kullanıldığı bildirilmektedir.
Bkz. Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, III/379.
Ayrıca „lahn‟ terimine „hata yapmak, doğruyu terk etmek, yanlıĢ okumak‟ anlamları da yüklenmiĢtir. Bkz. Ġbn Manzur,
Lisânu‟l-Arab, a.y.
Hz. Peygamber bir hadis-i Ģerifinde „lahn‟ ifadesini bu bağlamda Ģöyle zikretmiĢtir: „Elhane bi huccetihi/delilini sağlam ve açık
ifadelerle sundu‟. Buhârî, Sahîh, ġehadât, 27; Tirmizi, Sünen, Ahkâm, 12.
Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu‟l-Beyân fî Te‟vîli‟l-Kur‟ân, Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1992, VII/542.
Bkz. Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ferah, et-Tizkâr fî Efdali‟l-Ezkâr, Mektebetu Dari‟l-Beyan, DımeĢk, 1972, s.154.
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okumayı benimsemezler. Ancak Ġslam âlimlerinin çoğu hadis-i Ģeriflerde geçen teğanninin güzel ses,
terennüm ve makam yapmak anlamlarına geleceği görüĢündedir.44
Lahn‟ı da meĢru görenler ve görmeyenler bulunmaktadır. Onu meĢru görmeyenler, lahn‟ı
mûsikî makamlarının öne çıkarılması, kıraat usul ve kaidelerinin terkedilerek tilâvetin beste gibi
okunması Ģeklinde yorumladıklarından onun da tilâvette caiz olmadığını söylemiĢlerdir. 45 Bu manada
bir lahn‟ı elbette kimse tasvip etmez. Halbuki az önce de söylediğimiz gibi lahn, usul ve kaidelere riayet
edilerek Kur‟ân‟ın nağme ile terennüm edilmesi anlamındadır ve kabul gören lahn‟da budur. Bazen de,
meĢru olduğunu söyleyenlerin bir kısmı onun anlamını sınırlayarak sadece bu çerçevede olan lahnı
meĢru saymaktadır. Bunlara göre de lahn, Arapların yürüttüğü üslup ve tavrın, onların yaptıkları
ezgilerin aynı Ģekilde yürütülmesidir. Lahn hakkında her iki görüĢü özetler mahiyette Süleyman Uludağ
hocanın görüĢleri kayda değer. O Ģöyle der: „Ölçüler korunmak suretiyle Arap olmayan toplumların
Kur‟ân‟ı kendi melodi ve teğannileri ile, hançere yapıları ve yöresel seslendirmeleri ile okumalarında hiç
beis görülmez. Yoksa, Arapça dil ve fonetik kurallarına riayet edilmeden, Kur‟ân tilâvetinin vaz
geçilmez prensiplerinden olan tecvid kaideleri uygulanmadan, „profan teğanni‟ yani Ģarkı söyler gibi
Kur‟ân okumak caiz değildir.46
Ġmam ġafii ve benzeri fakihlere isnad edilen lahn ile ilgili olumlu ve oluĢuz görüĢleri ise Ġmam
Nevevi, Ģöyle izah eder: „Her iki görüĢünde onlardan rivayet edilmesinde hiçbir çeliĢki yoktur. Zira
onların lahn‟ı kerih gördüğü durumlar, tilâvette ziyade ve noksanlık, harflerde kelimelerde değiĢiklik
gibi hatalı okumalar, mübah gördüğü ortamlar ise, usulüne ve kaidesine göre yapılan tilâvetlerdir.47
ĠĢte Kur‟ân‟ı Arap lahnı üzere okumak, fasık ve günahkârların elhânı ile okumamak bu manada
anlaĢılmalıdır.‟48
Terci‟in ne olduğu ve bunun da tilâvette caiz olup olmadığı tartıĢılmıĢtır. Bu tartıĢma, tilâvet
esnasında sesin farklı kullanılmasının terci olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bir kısım âlimler,
az öncede belirttiğimiz gibi terci‟i sesi boğazda döndürüp nağme yapmak Ģeklinde anlarken diğer bir
kısmı bunu, Hıristiyanların kutsal metinlerini okurken harfleri yankılandırır/eko yapar gibi okumak,
harflerin asli özelliğini bozarak telaffuz etmek Ģeklinde tanımlamıĢ 49 ve bunun kerahatine hatta
haramlığına hükmetmiĢlerdir.50
Kurtubî‟nin de dediği gibi, normal Ģartlarda ve tabii durumda, medleri iĢba ederek yani ölçüleri
nispetinde uzatarak sesin titretilerek okunmasında bir beis yoktur. 51 Zira bu tür bir okuyuĢun Hz.
Peygamber tarafından gerçekleĢtirildiği rivayetleri kaynaklarda yer alır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi,
Mekke‟nin fethi gününde Hz. Peygamberin deve üzerinde iken fetih suresinden okuduğu ve bu
okuyuĢunda terci yaptığı bildirilir. 52 Bu terci‟in devenin yürüyüĢü sebebiyle kendiliğinden oluĢtuğunu
iddia edenler olduğu gibi, bunun bizzat Hz. Peygamberin, Mekke‟nin fethi münasebetiyle bir coĢku, bir
sevinç ve kutlamanın tabii sonucu olarak gerçekleĢtiğini söyleyenler de olmuĢtur. 53 Hz. Peygamberin
baĢka zamanlarda da terci‟ ile okuduğuna dair rivayetler, 54 bunun tilâvet esnasında caiz olduğunu
savunanları destekler mahiyettedir.
Sahabeden Abdullah Ġbn Muğaffal‟a Hz. Peygamberin tercii nasıl yaptığı sorulduğunda, onun
üç defa „a a a‟ diye sesini titrettiği rivayet edilir. Bu da, Hz. Peygamberin meddi tabiileri bazen ziyade
ederek okumasının terci olduğu ihtimalini akla getirmektedir. 55 Ancak terci ile ilgili rivayetleri, sesi
44
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GeniĢ bilgi için bkz. Okçu, „Kur‟ân Tilâvetinde Ezgi‟, s. 218-225.
Davudoğlu, Sahih, IV/347.
KrĢ. Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 212.
Nevevî, et-Tibyân, s. 78; Davudoğlu, Sahih, IV/349.
KrĢ. Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 212.
Bkz. Kurtubî, et-Tizkâr, s. 106.
ġeyhzâde, Abdurrahman Muhammed b. Süleyman, Mecmau‟l-Enhur (Damat), Matbaa-i Amire, ty., II/551.
Kurtubi, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Cami‟ li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, (Mukaddime), Daru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1988,
I/16.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 30, Meğazî, 46.
Okçu, „Kur‟ân Tilâvetinde Ezgi‟, s. 234.
Bkz. Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, IX/92, XIII/519.
Bismillaaaaahirrahmaaaaanirrahîiiim‟ Ģeklinde ziyade medler ile okuması gibi. Bkz. Tayyip Okiç, Kur‟ân-ı Kerîm‟in Üslup ve
Kıraati, Ġstanbul, 1963, s. 22.
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boğazda döndürerek yani dalgalandırarak okumak Ģeklinde yorumlamanın daha isabetli olacağı
kanaatindeyiz.
Bütün bu izahlardan sonra, bu kavramların tümünün melodi, nağme anlamlarına geldiği, ancak
„lahn‟ın diğerlerinden daha genel bir anlam çerçevesine sahip olduğu görülür.
Zikrettiğimiz bu hadis-i Ģeriflerden ilk bakıĢta iki tür okuyuĢ biçimi anlaĢılır. Biri Kur‟ân‟ın güzel
okunması, diğeri Kur‟ân‟ın güzel sesle okunması. Yani, birincisinden sahih ve düzgün bir tilâveti
(nağmesiz, düz okuyuĢu), ikincisinden ise mûsikîye ait (tabii) melodilerle okunan tilâveti kastediyoruz.
Tabii melodilerle yürütülen tilâvetin yapısını da, az önce kısaca izah ettiğimiz tertîl, teğannî, tezyîn,
tahsîn (hassinu), lanh ve terc56 usullerinin oluĢturduğunu yine bu rivayetlere dayandırarak savunabiliriz.
Buradan hareketle, böyle bir okumanın bir emir ve tavsiye olduğunu, aynı zamanda onun asr-ı
saadet‟de Hz. Peygamber ve sahabe tarafından bu usullerle okunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ancak onların, Kur‟ân‟ı güzel sesle okumayı kendilerine gaye edinmiĢ olmakla beraber bu kıraatlerini,
beste ve makamla irtibatlandırmadan, tabii nağme ve ses güzelliği (doğaçlama) ile 57 yürüttüklerini
tekrar hatırlatmak isteriz.
Sahabenin bu konudaki uygulamalarına da bir iki örnekle değinmek istiyoruz.
Hz. AiĢe‟den Ģu rivayet nakledilir: Bir gün yatsı namazından sonra geç kaldım, eve geldim,

Resulullah nerede olduğumu sordu. Ben de Mescitte, benzeri görülmemiĢ bir güzellikte Kur‟ân okuyan
birisini dinlediğimi söyledim. Kalkıp Hz. Peygamberle beraber mescide gittik. Kur‟ân okuyanı biraz
dinledikten sonra Rasulullah dönüp bana dedi ki: Bu Ebu Huzeyfe‟nin kölesi Salim, ümmetimden böyle
adamlar gönderen Allah‟a hamdolsun.‟ 58
Ebu Musa el EĢari de diyor ki: „Resulullah bana dedi ki: Dün senin Kur‟ân okuyuĢunu dinlerken
beni bir görseydin. Sana Davud oğullarının mizmarlarından bir mizmar verilmiĢtir. (o kadar güzel
okuyorsun.)‟59
Üseyd b. Hudayr‟da bir gece evinde Kur‟ân okurken farklı Ģeylere Ģahit olduğunu Hz.
Peygambere bildirmiĢ, Hz. Peygamber de, güzel sesle okuyuĢundan meleklerin etkilenerek dinlemeye
geldiğini haber verir ve bu Ģekilde okumasına devam etmesini tavsiye eder.60
Abdullah Ġbn Mes‟ud diyor ki: „Rasulullah bana Kur‟ân okumamı emretti. Ben de O‟na Nisa

suresini okudum ve „fekeyfe iza ci‟na…‟ (Nisa, 4/41) ayetine gelince „yeter‟ dedi. O anda gözlerinden
yaĢların boĢaldığını gördüm.‟61
Sahabeden Ebu Musa en-Nehdi‟nin Ģöyle dediği rivayet edilmektedir: „Bir gün Ebu Musa‟nın
evine gittim (onun Kur‟ân okuyuĢunu dinledim). Dinlediğim hiçbir saz, hiçbir berbet/gitar, hiçbir ney
sesi onun sesinden daha güzel değildi.‟62
Görülüyor ki, sahabe de güzel sesle okuma hususunda ellerinden geleni yaparak bütün
maharetlerini sergilemiĢlerdir. Dini konularda son derece hassas olduğu ve hiçbir taviz vermeden direkt
müeyyideler uyguladığı bilinen Hz. Ömer‟in bile nağmelerle, elhân ile Kur‟ân‟ı dinleme hususunda çok
istekli olduğu görülür. Zaman zaman „bize Rabbimizi hatırlat‟ diyerek Ebu Musa el-EĢ‟ari‟den ve Ukbe b.
Amir‟den Kur‟ân okumalarını istediği, sahabeye de bunlar gibi teğanni yapmalarını tavsiye ettiği rivayet
edilir.63 Ayrıca onun güzel sesle Kur‟ân okuyan bir genci, sesinin güzelliğinden dolayı cemaate takdim
ettiği ve onların önüne geçirdiği de kaynaklarda yer alır.64
Hadislerde, Kur‟ân‟ı güzel okuma hususunda mahir olan özel yetenekli sahâbîlerden
bahsedildiği de görülmektedir. Abdurrahman b. es-Sâib, 65 Ebu Musa el-EĢarî 66 Abdullah b. Kays 67
56
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Bu kavramların geniĢ yorumu ve değerlendirmeleri için bkz. Okçu, „Kur‟ân Tilâvetinde Ezgi‟, s. 217 vd.
Ġbn Cezerî, Muhammed b. Muhammed, en-NeĢr fi‟l-Kıraati‟l-AĢr, Daru Mısr, 1310, I/121
Ġbn Mâce, Sünen, Ġkame, 176.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 31; Müslim, Sahih, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 34.
Müslim, Sahih, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 36.
Buhârî, Sahîhu‟l-Buhârî, Tefsir, 4; Müslim, Sahih, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 40.
Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, IX/93.
Bkz. Davudoğlu, Sahîh, IV/348.
Bkz. Ġbn Hacer, Fethu‟l-Bârî, IX/92.
Ġbn Mâce, Sünen, Ġkame, 176.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 31; Müslim, Sahih, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 34.
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Abdullah Ġbn Mes‟ud, Salim Muaz, Ubey b.Ka‟b,70 Üseyd b. Hudayr,71 Ukbe b. Amir72 Alkame73 Bilali
HabeĢî,74 bu alanda öne çıkanlardır. Bunlardan bazıları ismen zikredilerek Hz. Peygamber tarafından
diğer sahabeye örnek gösterilmiĢlerdir. Mesela, Kur‟ân‟ın özellikle dört kiĢiden; Abdullah Ġbn Mes‟ud,
Salim, Muaz b. Cebel ve Übeyy b. Ka‟b‟dan alınmasını bizzat Hz. Peygamber emretmiĢtir.‟75
2- Asr-ı Saâdet’den Sonraki Dönemlerde Tilâvet
Asr-ı saadetten sonraki dönemlerde Kur‟ân tilâvetinin bariz bir Ģekilde mûsikînin etkisinde
kaldığı bir vakıadır. Zira bu dönemin hemen akabinde mûsikînin geliĢimine ve ona bağlı olarak dini
mûsikînin ortaya çıkıĢına Ģahit olmaktayız. Kur‟ân tilâvetinin dini mûsikî kategorisinde değerlendirilmesi
münasebetiyle, mûsikînin geliĢimi, dini mûsikîyi, dini mûsikînin de Kur‟ân tilâvetini direkt etkilediği
söylenir.76
Dini mûsikî, cami ve tekke mûsikîsi olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Cami mûsikîsi denilince
kastedilen; camide icra edilen, çoğu zaman irticalen, yani hafızalardaki melodi kalıplarına belirli
ibarelerin döĢenmesi Ģeklinde ortaya çıkan ses mûsikîsidir. Cami mûsikîsi, ibadete yönelik, dünyevi
zevk ve anlayıĢlardan uzak, daha çok uhrevi olması sebebiyle tavır ve üslup acısından daha ağırbaĢlı ve
ruhani bir karakter arz eder.77
Cami mûsikîsi sahasında eser verenlerin zaman içinde oluĢmuĢ beste kalıpları vardır ki,
bunlara; ezan, kamet, salat, tesbihat, mahfel sürmesi, temcid ve münacaat, mevlid, miraciyye, tevĢih
adı altında cami mûsikîsi formları denmektedir. ĠĢte Kur‟ân-ı Kerim tilâveti de bu formlardan biri
sayılmıĢtır.78
Ġslâm dünyasında ilk mûsikî nazariyatı çalıĢmaları ise Emevîler ve Abbâsîler devrinde baĢlamıĢ,
gerek nazari, gerekse teknik ve icra bakımından büyük ve hızlı bir değiĢim süreci yaĢanmıĢtır.79 Halife,
vezir, kumandan vs. gibi devlet adamları ile zenginlerin ilgisi sayesinde mûsikî sanatı bu dönemlerde
geliĢmiĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Bu sebeple din dıĢı mûsikîye ait nağmelerin ve seslerin Kur‟ân‟ın kıraati
üzerinde tesirleri erken bir zamanda görülmüĢtür. Asr-ı saadetten sonraki ilk dönemlerde Bizans ve
Ġran mûsikîsinin Arap mûsikîsine, bunun da dini mûsikîye (ilahilere) ve Kur‟ân tilâvetine etki ettiği
bildirilir. Öyle ki, Kâri ve hafızların Kur‟ân‟ı bir yandan bu mûsikî nağmeleri ile diğer yandan Yahudi ve
Hıristiyanların mukaddes metinleri okuduğu melodilerle okumaya baĢladığı söylenir.80
Bazı kaynaklar, lahn/melodi, nağme ile Kur‟ân okuma hadisesinin tabiin döneminde
gerçekleĢtiğini nakleder. Bu tür okuyuĢların ilk defa o dönemde icra edildiği, bundan önceki
dönemlerde bu okuyuĢ tarzlarının örneklerinin bulunmadığı zikredilir. Tayyip Okiç bu konuda Ģu bilgileri
aktarır: „Ġbn Kuteybe‟ye göre Kur‟ân‟ı Kerim‟in (usul ve kaidelerine uygun) lahn ile okunması çok erken
baĢlamıĢtır. Abdullah b. Ebu Bekre (ö. 698) Kur‟ân‟ı elhân ile okuyan ilk kimsedir. Bu zat Kur‟ân‟ı
hüzünlü bir tarzda okumakla beraber Ģarkı nağmelerine benzetmezdi. Sonra bu tarz Kıraati ondan
torunu Abdullah b. Ömer b. Abdullah öğrenmiĢ ve yaymıĢtır. Bundan dolayı bu tür okuyuĢ „Kıraatü ibn
Ömer‟ diye Ģöhret bulmuĢtur. Yine aynı tarzda Kur‟ân okuyan Saîd el-Allaf‟ın kıraati, halife Harun
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Ġbn Mâce, Sünen, Ġkame, 176.
Buhârî, Sahîh, Tefsir, 4.
Ġbn Mâce, Sünen, Ġkame, 176.
Bkz. Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 8.
Müslim, Sahih, Salâtu‟l-Müsâfirîn, 36.
Davudoğlu, Sahîh, IV/348.
Ġbn Kesîr, Ġmadu‟d-Dîn Ġsmail, Fedâilu‟l-Kur‟ân, Daru‟l-Ma‟rife, Beyrut, 1987, s. 151.
Tirmizi, Sünen, Salat, 19.
Buhârî, Sahîh, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 8
Mûsikînin saz (enstrumantal) ve söz (vokal) mûsikîsi olarak ikiye ayrıldığı göz önüne alındığında sözlü mûsikînin de kendi
içinde dini ve din dıĢı (ladini/profan) mûsikî Ģeklinde ikiye ayrıldığı görülür. Dini hayatın, zamanla camilerde, tekkelerde ve
çeĢitli mekanlarda yapılan ibadet ve zikir esnasında birtakım vesilelere binaen ve çeĢitli kaideler çerçevesinde icra edilen bir
mûsikî meydana getirmiĢ, iĢte buna da “dini mûsikî” adı verilmiĢtir. Dini mûsikînin tezahürü, Hz. Peygamberin ve sahabenin
bazı uygulamalarından hareketle asr-ı saadete dayandırılmakla birlikte onun, sonraki dönemlerde Ġslami hayatın bir sonucu
olarak ortaya çıktığı kabul edilir. GeniĢ bilgi için bkz. Nuri Özcan, „Dini Mûsikî‟, DĠA, Ġstanbul, 1994, IX/359-360.
Mehmet Yüksel, „Dini Mûsikînin Ortaya ÇıkıĢı ve Cami Mûsikîsi‟, Din ve Hayat, Ġstanbul Müftülüğü Dergisi, Ġstanbul, 2013,
sayı: 20, s. 113.
Yüksel, „Dini Mûsikînin Ortaya ÇıkıĢı ve Cami Mûsikîsi‟, s. 111.
Nuri Özcan, Yalçın Çetinkaya, „Mûsiki‟, DĠA, Ġstanbul, 2006, XXXI/261-263.
Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 207-208.
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reĢidin hoĢuna gitmiĢ ve onu himayesine alarak „kâri u emîri‟l-mü‟minin‟ ünvanıyla saray hafızı olarak
görevlendirmiĢtir.81
Aradan zaman geçtikçe muhtelif bölge ve Ģehirlerdeki güzel sesli okuyucular Kur‟ân kıraatini
mahalli melodilerle karıĢtırarak ahengi bozmuĢlar ve kıraati adeta Ģarkı ve gazellere benzetmiĢlerdir.
Seyyid Alizade, ġir‟atu‟l-Ġslâm adlı eserinde, kural ve kaideler dikkate alınmadan mûsikî nağmelerine
benzetilerek ilk defa lahn/melodi, nağme ile okumanın da yine tabiin döneminde olduğunu ve bunu
Ubeydullah isimli bir Ģahsın gerçekleĢtirdiğini bildirir ve ondan sonra da nesilden nesile HuĢeym, Abban
ve Ġbn A‟yâ gibi Ģahıslar tarafından yayıldığını söyler. 82 Yine, el-Haytam el-Allaf ismindeki Ģahsın Kehf
suresinin 79. ayetini o dönemdeki malum bir Ģarkının melodisiyle okuduğu, aynı Ģekilde Aban b. Tağlib,
Ġbn A‟yun gibi bazı Ģahıslar da Kur‟ân‟ın kıraatini profan Ģarkı melodileri ile karıĢtırarak terennüm
ettikleri bildirilir. Hatta bu konuda daha da ileri gidenler olmuĢtur. Muhammed b. Said et-Tirmizi‟nin,
Ģarkıların melodilerini olduğu gibi Kur‟ân kıraatine uyarladığı rivayet edilir.83
O dönemde Kur‟ân kıraatinin Ģarkı melodileriyle karıĢtırılarak icra edilmesi neticesinde Ģu
yeniliklerin ortaya çıktığı söylenir:
a- Ter‟îd: Kıraat esnasında sesi titretmek
b- Tatrîb: Sesi kaldırmak ve indirmek suretiyle medleri fazlasıyla uzatmak veya meddin
olmadığı yerlerde med ilave ederek coĢturmak.
c- Tahzîn: Tabii ve mutad kıraat tarzını bırakıp sesi mübalağalı bir hüzne büründürmek.
d- Tağyîr: Bir harfi Ģeddelemek, gizlemek, mahrecinde faklı sesler çıkarmak suretiyle değiĢiklik
yapmak.84
Bu dönemde okunan Kur‟ân üslubu ile ilgili kaynaklarda Ģöyle bir tasnifin yapıldığı da nakledilir:
Hicazlılar Kur‟ân‟ı tabii/ sade Ģekli ve Arap üslubu ile okurlarken ġamlılar rahiplerin üslubunu, Kufeliler
Nabatî üslubunu Basralılar da Hüsrevanî/Farisi üslubunu kullanmıĢlardır.85
Dini mûsikî alanında yaptığı araĢtırmalarıyla tanınan Ģarkiyatçı Farmer‟in (ö. 1965) tespitlerine
göre, Ġslam dünyasında Kur‟ân tilâvetinin Ģarkı melodileriyle harmanlanarak yeni tilâvet biçimlerinin
ortaya çıktığı asıl dönem IX. asırdır. Ona göre, gerek Kur‟ân tilâveti gerek Kilise tilâvetine özgü
makamların Ģekillenmesinde seküler müzik etkili olmuĢtur. Kilise müziği bilhassa ortaçağ döneminde
bazı kompozitörlerin tazelik ve tecrübe Ģevkiyle yaptıkları çalıĢmalar sonunda vurgulu ve ritmik olan ve
enstrüman eĢliğinde okunan taverna müziğinden yararlanmıĢken, Ġslam dünyasında da IX. asırla
birlikte popüler halk Ģarkılarının melodileri Kur‟ân‟ın nağmeli biçimde tilâvet edilmesinde yoğun
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.86
ĠĢte, bu ve benzeri geliĢim ve değiĢimler, erken dönemde, mûsikînin caiz olup olmadığı
meselesiyle birlikte Kur‟ân‟ı makamla okumanın caiz olup olmadığı meselesini gündeme taĢımıĢtır.
Asr-ı saadetten hemen sonra, mûsikînin belirgin bir Ģekilde yaygınlaĢıp böyle bir geliĢme
göstermesi ve Kur‟ân tilâvetini de belirgin bir Ģekilde etkilemesi, mûsikîye ve musikı nağmeleriyle
Kur‟ân tilâvetine olumsuz ve katı bir bakıĢ açısının ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Zira, ilk
dönemlerde tabii nağmelerle yürütülen tilâvet, sonraki dönemlerde sesbilimin geliĢmesi ve musikı
disiplininin ilerlemesiyle yeni bir ivme kazanmıĢ, farklı icra biçimleri ortaya çıkmıĢ, bu yüzden önce
mûsikî‟nin, sonra da nağme/teğanni ile tilâvetin meĢruiyeti tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Dönemin hadis ve
fıkıh otoriterleri bu konuda etkin bir rol oynamıĢtır. Mûsikînin (buna bağlı olarak da nağme ile Kur‟ân
tilâvetinin) mübah olduğunu benimseyenler de benimsemeyenler de görüĢlerini ayet ve hadisleri
yorumlayarak temellendirmiĢlerdir.87
81
82
83

84
85
86

87

Okiç, Tayyip, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in Üslup ve Kıraati, s. 17.
Alizâde, ġerhu ġir‟ati‟l-Ġslâm, s. 67.
Okiç, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in Üslup ve Kıraati, s. 20. Burada, Ģarkı melodilerinin tilâvete uyarlanmasından kasıt, Kur‟ân‟ın bir Ģarkı
tarzına ve makamına benzetilerek okunmasıdır.
Okiç, Kur‟ân‟ı Kerîm‟in Üslup ve Kıraati, s. 18.
Bkz. Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 209.
Bkz. Necdet Çağıl, „Kur‟ân Kıraatinde Mûsikî‟, Tarihten Günümüze Kıraat Ġlmi, (Uluslar Arası Sempozyum), Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 2015, s. 353.
Ayetlerde onun haramlığına dair açık bir ifade bulunmamakla birlikte mûsikî manasına hamledilen bazı kavramlar onun
mekruh/haram olduğuna delil gösterilmiĢtir. Ulema, ayetlerde geçen lehv/lehvu‟l-hadis/eğlencelik söz (Lokman, 31/6), lağv/
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Hanefi mezhebinde mûsikî konusuna yapılan eleĢtiriler oldukça serttir. Hanefi fakihlerinin
büyük çoğunluğu mûsikînin özellikle çalgı aletleriyle icra edilmesi ve dinlenmesi hususunda olumsuz
görüĢ belirtmiĢler ve bunların asla caiz olamayacağı fikrinde birleĢmiĢlerdir. Bunun meĢru olduğuna
dair bazı fikirler ileri sürülmüĢ olsa da bu görüĢler pek muteber sayılmamıĢ ve mezhebin genel kanaati,
böyle bir mûsikînin meĢru olmadığı üzerine oturtulmuĢtur. Mücerret mûsikî (sadece güzel sesle
terennüm) hakkında ise, kötülüğe sevk eden ve içinde hiciv bulunan ifadelerin terennümlerinin caiz
olmadığı, fesâhat ve belâğat ifade eden medih ve senâ içerikli ilahi ve benzeri Ģiirlerin terennüm
edilmesinin mübah olduğu fikri hâkimdir.88 Diğer mezheplerde, yani ġafiî, Malikî ve Hanbelîlerde durum
farklı değildir. Mezhep imamlarından ve ileri gelen fakihlerden farklı rivayetler zikredilmekle birlikte
genel kanaat böyledir.89
Makamla Kur‟ân okumanın hükmüne gelince, bu mesele fıkıh kitaplarında makamla ezan
okumanın hükmüyle birlikte değerlendirilmiĢtir. Hemen hemen bütün mezheplerde makamla ezan ve
Kur‟ân okumanın caiz olmadığı hatta haram olduğu hükmü verilmiĢtir. 90 Yani, mûsikî hakkında verilen
hükmün aynısı Kur‟ân ve ezan okuma hakkında da verilmiĢtir.
Bazı âlimler nağme ve makamlarla okunan Kur‟ân‟ın insan üzerinde icra ettiği tesirin manaya
dayanan ruhi bir tesir olmayıp sırf sese dayanan nefsani bir tesir olduğunu, mûsikînin dini ve manevi
tesiri yok ettiğini böylece din perdesi altında nefsani zevklerin tatmin edildiğini ileri sürmüĢlerdir. 91 Bu
görüĢte olanların baĢında Ġbn Teymiyye gelir. O bu konuda Ģöyle der: „Mûsikînin kalp için temin ettiği
hiçbir hiç bir menfaat ve maslahat yoktur. Kalbe sadece zararı dokunur, onu ifsad eder. Musikinin
ruhta yaptığı tahribat, içkinin bedende yaptığı tahribattan daha büyüktür.‟ 92
Bu görüĢe katılmak mümkün değildir. Burada Ģöyle farklı bir durumu göz ardı etmemek gerekir.
Ulemanın bir kısmına göre, mûsikînin mekruh veya haram kabul edilmesinde dayanılan illet, mûsikînin
kötülüğe sevk eden, fitne, Ģehvet veya benzeri çirkin eylemlere sebep olmasıdır. 93 Yani bu durumda
mûsikîde terennüm edilen lafızların yani sözün, Ģiirin içeriği ön plana çıkarılmıĢtır. Güftesi günah ve
isyan içermeyen her tür mûsikî meĢru sayılmıĢtır. Kur‟ân‟ın ve ezanın makamla okunmasının mekruh
sayılmasın da ise böyle bir illet söz konusu değildir, burada sadece terennüm, nağme göz önünde
tutulmuĢtur. Dolayısıyla mûsikînin haramlığı hakkında verilen hükmün makamla Kur‟ân okumanın
haram oluĢuna kıyas edilmesi pek isabetli gözükmemektedir. Kaldı ki Hz. Peygamberin müziği
yasakladığına dair zikredilen rivayetler yanında onu onayladığı, beğenip tasvip ettiği de sahih
rivayetlerde yer alır.94
Yine tabiinden olan Muhammed b. Ebu Cemre de terennüm ile yapılan tilâvete karĢı çıkarak,
terennümüm kıraatın amacı olan huĢuya ters düĢtüğünü bildirir. 95 Bu da isabetli bir görüĢ değildir. Zira,
Buhârî Ģârihi Ġbn Hacer, toplumların makam ile okunan Kur‟ân‟a makamsız okunan Kur‟ân‟dan daha
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lağviyyat/lüzumsuz söz (Mü‟minun, 23/3; Furkan, 25/72); mükâ / ıslıkla yapılan nağme (Enfal, 8/35) gibi ifadeleri mûsikî
veya onun nağmeleri anlamında yorumlamıĢlar ve onun kerahatine/haramlığına hükmetmiĢlerdir. Bunun yanında mûsikînin
haram olmadığını benimseyenler de bazı ayetleri delil göstererek bunun meĢru olduğunu savunmuĢlardır. (GeniĢ bilgi için
bkz. Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 44-50). Hadislerde de, mûsikînin yasaklandığını bildirilen rivayetlere yer
verildiği gibi, aksi de zikredilmektedir. Özellikle mübah olduğuna dair Ģu rivayetler esas alınır: Hz. Peygamberin düğünlerin
def çalınarak ilan edilmesini istemesi, (Ġbn Mâce, Sünen, Kitabu‟n-Nikah, I/611) O‟nun Hz. AiĢe‟ye düğünlerde def çalınıp
çalınmadığını sorması (Buhârî, Sahih, Kitabu‟n-Nikah, IV/140) küçük kızların def çalarak hamasi Ģiirler okuyup Resulullah‟ın
onları dinlemesi, (Ebû Dâvûd, Sünen, Kitâbu‟l-Edeb, II/578) Hz. Peygamberin Medine‟ye hicretinde çalgı ve türkü ile
karĢılandığında bunu hoĢ görmesi (bi‟d-deffi ve‟l-elhani) (Ġbn Hacer, Fethu‟l-Barî, VIII/263).
Hanefi fıkıh kaynaklarında mûsikî ile ilgili görüĢler, „kitabul kerahiyye, kitabul hatar ve‟l-ibâha‟ baĢlıklarında ele alınmıĢ, bu
bölümlerde mûsikînin meĢru olup olmadığı „ğına‟ konusu ile değerlendirilmiĢtir. (GeniĢ bilgi için bkz. Ġbn Abidîn, Muhammed
Emin, HâĢiyetu Raddil Muhtâr ala‟d-Dürril Muhtâr, Matbaa-i Amire, Ġstanbul, 1307, V/223-243; Ġbn Nüceym, el-Bahru‟r-Râik
ġerhu Kenzi‟d-Dekâik, Matbaa-i Amire, Ġstanbul, 1311, VIII/214 vd.)
GeniĢ bilgi için bkz. el-Ceziri, Abdurrahman, Kitâbu‟l-Fıkh ala‟l-Mezahibi‟l-Erbaa, Kahire, 1314. II/ 43 vd. Yunus Apaydın,
Mûsikî (Fıkıh), DĠA, Ġstanbul, 2006, XXXI/ 261-263.
Ġbn Abidin, HâĢiyetu Raddil Muhtâr I/359; Ġbn Nüceym, el-Bahru‟r-Râik, I/270.
Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 117.
Ġbn Teymiye, Takiyyüddin Ebu‟l-Abbas Ahmed b. Abdurrahim, Mecmuâtu‟r-Resaili‟l-Kübra, Mısır, 1966, II/303.
Bkz. Apaydın, Yunus, Mûsikî (Fıkıh), DĠA, XXXI/261 vd.
Bu konu ile ilgili rivayetler için bkz. Buhârî, Sahih, Megazî, 12, Nikah, 48; Tirmizi Sünen, Nikah, 6; Ġbn Mâce, Sünen, Nikah
21.
Ġbn Hacer, Fethu‟l-Barî, IX/92.
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fazla rağbet ettiğini ve terennüm ile okumanın kalbin rikkatine/inceliğine ve göz yaĢı icrasına daha çok
tesir ettiğini söyler.96
Kur‟ân ve ezanın makamla okunmasını caiz görmeyenlerin, onların terci‟, elhân ve teğanni ile
okunmasından lafızların değiĢtirilmesi yani sahih bir okuyuĢu bozmak suretiyle yapılan nağmeleri veya
onun bestelenmiĢ bir eser gibi okunmamasını kastettikleri âĢikardır. Zira, daha önce de belirttiğimiz
gibi elhan ile okumanın sonraki dönemlerde makam ve beste manasında algılandığı bir vakıadır. 97
Dolayısıyla, „elhân ile okumak caiz değildir‟ sözünün tabiî ve fıtrî bir makam ile okuyuĢa
hamledilmesi doğru değildir. Hemen hemen bütün mezheplerde; harflerin mahreç ve sıfatlarını tahrif
etmeden, kural ve kaideleri çiğnemeden fıtraten mevcut bir istidat ve kabiliyet ile tabii ses ve
nağmelerle makamlı Kur‟ân ve ezan okumanın cevazına hükmedildiği görülür. 98
Kur‟ân‟da mûsikînin leh ve aleyhinde sarih bir hükmün bulunmaması bakımından mûsikî
aleyhtarları ile taraftarlarının Kur‟ân karĢısındaki durumları aynıdır. Yani, her iki tarafında mûsikînin
hükmünü açıkça beyan ediyor diye zikrettikleri deliller eĢ değerdedir. Burada tam bir „tekafü-i edille
/delillerin denk gelmesi, eĢit olması‟ hali mevcuttur. Mûsikînin hükmünü nasların sarih hükmünde
aramada durum böyle iken, Kur‟ân‟dan kıyas yolu ile hüküm çıkarma bu konuda daha belirleyici
olmuĢtur. Kur‟ân‟ın çok güçlü bir iç mûsikîye (el-mûsiki‟d-dahilî) sahip olması, müzikâl ses ve sözlerle
örülen Kur‟ân‟ın ses mimarisinin eĢi bulunmayan harikulade bir ses abidesi ve mucizesi halinde ortada
durması realitesi bunlara ( mûsikînin meĢru olduğunu savunanlara) hak vermeye bizi zorlamaktadır. 99
Görünen o ki; asr-ı saadetden hemen sonra yaĢanan hızlı değiĢim, mûsikîye bağlı olarak tilâvet
alanında da kendini göstermiĢ, baĢlangıçta samimi düĢünce ve gayretlerle de olsa bilahare nağmelerle
tilâvetin ruhu sanatsal bir gösteriye kaydırılmıĢ, böyle bir değiĢime Ģahit olan ulema sınıfı da,
maslahata binaen mûsikî ile tilâvetin meĢru olmadığına dair hüküm vererek kendilerince tedbirli
davranmıĢlardır. Bununla birlikte, klasik Ġslam alimlerinin tüm müzik türlerine karĢı takındıkları sert
muhalefete rağmen Kur‟ân tilâveti, ezanın nağmeli okunuĢu, tasavvuf ve tekke müziği dinlemek gibi
Allah‟a övgü içerikli müzik türü Müslüman ibadet mekanlarının içinde de dıĢında da daima kendine yer
bulabilmiĢtir.100
3- Modern dönemde Tilâvet
Kur‟ân tilâvetinin müzikal boyutta geçirdiği evreler ve değiĢimlerle günümüze geldiği bir
gerçektir. Asr-ı saadetten sonraki dönemlerde olduğu gibi modern dönemde de bütün Ġslâm dünyası
bu dönüĢümden nasibini almıĢtır. Farklı coğrafyalardaki Ġslam ülkeleri, geçmiĢten aldıkları birikimle,
kendi mûsikî formları ve usulleriyle bu gün Kur‟ân tilâvetlerini hala aynı hızla yürütmektedirler.
Bazı Ġslam ülkelerinde ve ülkemizde, mûsikîde, nazariyattan beste ve icraya geçildiği dönem
olarak kabul edilen XVII yüzyıldan sonra 101 mûsikî formları ve usulleriyle tilâvet yapan önemli
Ģahsiyetler ortaya çıkmıĢtır. Özellikle Tanzimat döneminden sonra, mûsikînin de zirve yapmasıyla bu
alandaki bilgi ve becerilerini Kur‟ân tilâvetine aktaran maharetli okuyucular yeni tarzlar geliĢtirerek ekol
olmuĢlardır. Mesela, Kıraat ilminde olduğu gibi tilâvet formu olarak da dünyada kabul görmüĢ iki tarz
(Mısır ve Ġstanbul tarzı) modern dönemde önde gelen birçok isimle temsil edilmiĢtir. Mısır‟dan Mustafa
Ġsmail, Muhammed Umran, Sıddık MinĢavi, Abdussamed, Mustafa Ragıb GalveĢ, Ġstanbul‟dan Musullu
Hafız ama Osman efendi (d. 1840), Hafız Kemal Efendi (d.1882), Hafız ĢaĢı Osman efendi, Filibeli Hafız
Sami efendi (d. 1874), Hafız Burhan (Sesyılmaz) (d. 1897), Hafız ÂĢir, Hafız Mecid Efendi (1903), Hafız
96
97
98

99

100
101

Bkz. Ġbn Hacer, Fethu‟l-Barî, IX/72.
Bkz. Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, III/379.
Bkz. Fetâvâyi Hindiyye, (Heyet) Bulak, Mısır, 1310, I/82; el-Ceziri, Kitâbu‟l-Fıkh ala‟l-Mezahibi‟l-Erbaa, II/44; Davudoğlu,
Sahih, IV/348.
Uludağ, Ġslâm Açısından Mûsiki ve Semâ, s. 61. Kur‟ân‟ın mükemmel bir iç mûsikîye, müzikal ses örgüne sahip olduğuna dair
değerlendirmeler ve örnekler için bkz. Subhî Salih, Mebahis fî Ulumi‟l-Kur‟ân, Beyrut, 1990, s. 334-338. Mûsikînin meĢruiyeti
hakkında Hamdi Yazır‟ın Ģu görüĢleri çok değerlidir: „Bu güzel sanatı Ġslam‟da mutlak olarak mezmum zannedenler olmuĢtur.
Fakat bilmek lazımdır ki, mezmum olan „luhûn-ı fısk/ fısk olan elhan‟dır. Yoksa Kur‟ân okurken tertil ve sesi güzelleĢtirme
„me‟murun bih‟tir. (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, Matbaai Ebuzziya, Ġstanbul, 1936, V/3948) Benzer görüĢler,
kıraat alanında söz sahibi olan üstadlar tarafından da ortaya konulmaktadır. (Bkz. Ġsmail Karaçam, Kur‟ân, Tilavetinde
Mûsikînin Önemi, Nesil, 1997, sayı: 5, I/9.)
Çağıl, „Kur‟ân Kıraatinde Mûsikî‟ s. 350.
Bkz. Özcan, Çetinkaya, „Mûsikî‟, DĠA, XXXI/261-262.
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YaĢar (1885), Hafız Celal, (1889), Ali Rıza Sağman, (1890), Hafız Sadettin Kaynak, 1895),102 Hasan
AkkuĢ, Ali Üsküdarlı, Abdurrahman Gürses, Kani Karaca (1930) Ġsmail Biçer bu alanda öne çıkan
isimlerdir.
Bu okuyuculardan Mısırlı olanlar müzikal boyutlu Kur‟ân tilâveti hususunda öne çıkmıĢ, Türk
okuyuculardan çoğu cami mûsikîsinin mevlid, kaside vb. formlarında daha mahir iken, bir kısmı da
mûsikî-tilâvet formunda temayüz etmiĢtir. Bunların en büyük özelliği, mûsikî bilgi ve becerilerini
(makamları) okumalarıyla yoğurarak ses ve nefeslerini maharetli bir Ģekilde kullanmaları ve yeni tarzlar
ortaya koymalarıdır. Asr-ı saadet‟de belki doğaçlama birkaç makam üzerinden icra edilen Kur‟ân tilâveti,
özellikle son dönemlerde, mûsikî disiplininde Ģu an kullanılan onlarca maka 103 üzerinden yürütülmüĢtür.
Günümüzde de bu uygulama, özel eğitimlerle ezan ve tilavet alanında geliĢerek devam etmektedir.
Dolayısıyla bu gün güzel sesle Kur‟ân tilâvetinden anlaĢılan, edâ (kural ve kaide) keyfiyetiyle birlikte
sesin ve nefesin iyi kullanılıp mûsikî makamlarının ve usullerinin tek kiĢi tarafından maharetle
uygulamaya konulmasıdır.
GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde de hala meĢhur olan uygulama tekli uygulama
(solo/singing)dır. Ancak yakın geçmiĢte Endonezya ve Ġran baĢta olmak üzere bazı Ġslam ülkeleri, koro
tarzını karakterize eden çokseslilik, yani ‘polifonik’ okuma tarzını yürütmektedir.104
BaĢlangıçtan itibaren yaĢanmıĢ olan bu değiĢimin kabul edilebilir yanları olduğu gibi
benimsenmeyen ve hüsn-i kabul görmeyen yönleri de olmuĢtur. Evvel emirde; güzel sesle Kur‟ân
okuma dini, bir emir ve ya tavsiye olarak görülüp bunun hidayete ermede bir aracı olarak
benimsenmesi kabul edilebilir.105 Ancak, mûsikî kuralları öne çıkarılarak yapılan tilâvetten sakınılması,
yani Kur‟ân‟ın mûsikîye kurban edilmemesi gerekir. Hz. Peygamberin ve sahabenin gerek
okumalarından ve gerekse güzel sesle okumayı tavsiye etmelerinden ilk etapta mûsikî anlamı ve
kurallarını çıkarmak doğru değildir. Onların yaptığı okuma da ilk akla gelen eda keyfiyeti bakımından
yapılan tilâvettir. Yani, harflerin, kelimelerin telaffuzunda mahreçler, sıfatlar gibi özellikler göz önüne
alınarak tekellüfe girmeden tabii ve fıtrî nağmelerle onların dillendirilmesidir. Böyle bir okuyuĢ makam
ağırlıklı olmayabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu kurallar çerçevesinde icra edilen düz ve sade bir
okuyuĢ hadislerde bildirilen „sesinizi güzelleĢtirin‟,‟teğanni ile okuyun‟ gibi emirlerin kapsamına girer.
O dönem göz önüne alındığında bu hadislerden böyle bir okuyuĢun kastedildiğini düĢünmek
daha makul gözükmektedir. Sonraki dönemlerde bu ifadelerden, „tilâvetin mûsikî nağmeleriyle
(makamlarla) yoğrulması‟ Ģeklinde anlam çıkararak okumak bu alanda bir zenginlik kabul edilmekle
birlikte, tilâvetin olmazsa olmaz Ģartı ve mutlak güzelliği saymamız doğru olmaz. Kaldı ki, Kur‟ân‟ın bazı
ayetlerinin notalarla belirlenip standart bir kalıp çerçevesinde okunması 106 veya enstrüman eĢliğinde
icra edilmesi 107 hiç uygun değildir. Müfessir Ġbn Kesir, vezin ve ölçü üzerine ikame edilmiĢ, mûsikî
kurallarına göre tanzim edilmiĢ nağmelerle Kur‟ân‟ı seslendirmenin asla tasvip edilmeyen bir tilâvet
biçimi olduğunu belirterek, böyle bir okuyuĢun hadislerde yasaklanan okuyuĢ olduğunu bildirir.108
Aynı Ģekilde, Kur‟ân‟ı okumak ve dinlemek, sadece onun lafızlarını güzel bir telaffuza
hasredilemez. Ses mana ile bütünleĢtirilerek vahyin canlı aktarılması da esas alınmalıdır. Sahabenin
okuyuĢundaki deruniliği ve güzelliği aslında burada aramak gerekir. Kur‟ân‟ı güzel ses ile okumak,
dinleyeni tedebbür ve tefekküre, huĢuya, taate sevketmek amacıyla icra edilmelidir. 109 Hz.
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Hayatları hakkında geniĢ bilgi için bkz. Mehmet Güntekin, On üç MeĢhur Hafızımızın Hayatlarından Çarpıcı Kesitler, byy., ty.,
s. 2-32.
Musikide makamlar, basit, bileĢik ve göçürülmüĢ makamlar olmak üzere üç sınıfa ayrılırken, toplam beĢ yüz ellinin üzerinde
makamın tespit edildiği ve bunlardan yüzü aĢkın makamın kullanıldığı bildirilir. (Bkz. Ruhi Kalender, „Türk Mûsikîsin‟de
Kullanılan Makamların Tesirleri‟, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1987, c. XXIX, s. 361.
Bkz. Çağıl, „Kur‟ân Kıraatinde Mûsikî‟ , s. 356.
Bkz. Ġbn Kesir, Fedâilu‟l-Kur‟ân, 113.
Mesela, günümüzde „besmele‟nin notalarla belirlenip okunması vâkidir.
Mesela, Sanatçı Murat Kekili‟nin bir Ģarkısında, Fussilet suresinin 30. ayeti ile Asr suresini enstrüman eĢliğinde okuyuĢu ile
ilgili bkz. https://www.youtube.com (10 Ocak 2016)
Ġbn Kesir, Fedâilu‟l-Kur‟ân, s. 115.
Ġbn Kesir, Fedâilu‟l-Kur‟ân, s. 114-115
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Peygamberin, ‟Kur‟ân okumada sesi en güzel olan, kıraatini dinlediğinizde size Allah‟tan korkmayı
hissettiren kiĢidir.‟110 buyurması iĢte bu gerçeğe dikkat çekmektedir.
Demek ki, tilâvet, ses ve sedaya yoğunlaĢıp nağmelerle bir kulak zevki, bir musikı dinletisi
haline de getirilemez. Böyle bir gayret onun vahiy ruhuna ters düĢer. Elmalılı, böyle bir tilâvetin zevkini
ruhani bir zevk değil, cismani bir zevk olarak değerlendirir, ruhani zevkin elde edilebilmesini onun
tefekkür boyutuna bağlar. Ona göre vahyin tefekkür boyutu öne çıkarılıp lafızlardaki eda keyfiyeti ve
tilâvetin ruhuna uygun nağmelerle dillendirilmesi esas alınmalıdır. Elmalılı Hamdi Yazır, ayetlerde
bildirilen tilâvetin, hadislerde teĢvik edilen güzel okumanın da bu anlama geldiğini belirterek Ģöyle der:
„Birçokları sırf „ğına‟nın yani mûsikînin tesirini ruhani zannederler. Böyle bir zan ruhu heva zannetmektir.
Ses bir hava ihtizazı/titreĢimi olduğu için mûsikînin doğrudan doğruya verdiği tesir ve heyecan, bir
buse zevki gibi cismani ve asabî bir tesirdir. Teğanni ancak bir kelimenin, bir kelamın manasını ruha
duyurmaya hizmet etmesi itibarıyladır ki ruhani bir kıymet alabilsin. Ehl-i fısk hep Ģehvani mevzularla
cismani heyecan aradığı için manayı öldürerek sade kuru nağmelerle cismani tesir arar. Bu ise ruhani
Ģuuru terbiye değil, ifna eder. Belki fasık için bütün Ģuurundan geçip „mest-i lâ ya‟kil‟ olmak bir zevktir.
Fakat dinin, Ģer‟in vermek istediği zevk bu değil, güzel manalı, mukaddes Ģuurlu bir hayat yaĢatmaktır.
ġer‟ istiyor ki; Kur‟ân okunurken ses güzelleĢtirilsin, teğanni edilsin, ancak nazmı bozarak manayı
unutturarak kuru ses takip eden ehl-i fıskın elhân ve nağmeleriyle değil, elfazın tecvidini, fesahatını
bozmayarak, manasını belağatını incelikleriyle duyurarak Ģuurlu bir hayat yaĢatacak olan bir lahn
(melodi, nağme) ile okunsun ki buna hadis-i nebevi‟de „luhûn-i arab‟ tabir olunmuĢ ve ilm-i edâ‟da
tecvid ile tarif olunmuĢtur. Bu suretle biz Kur‟ân okurken Hz. Davud‟un mucizesini yaĢamıĢ oluruz… Hz.
Davud‟un dağları teshir eden, uçan kuĢları durduran mucizesi de kuru bir ses oyunundan ibaret
„terennümât-ı mücerrede‟ değil ruhtan kopup Huda‟ya arz olunan takdisât ve tesbihât idi.111
Günümüzde Kur‟ân‟ın sanatsal bir gösteri Ģeklinde sunulması da bir tilâvet biçimi olmuĢtur.
Farklı mekânlarda icra edilen böyle bir sunumda görsellik ön plandadır. Son zamanlarda popüler olan
yarıĢmalarda bunun örneklerini görmek mümkündür. Böyle bir yarıĢma programının bir televizyon
kanalında yayınlandığına Ģahit olmuĢuzdur. Format olarak bir Ģarkı yarıĢmasına uyarlanarak sunulan
programı, dönemin Diyanet iĢleri baĢkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, görüĢlerine bizim de katıldığımız
„Kur‟ân ses yarıĢmalarının bir güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir‟ . ifadeleriyle tenkit etmiĢ ve
Kur‟ân‟ın anlam boyutunun ihmal edilerek sadece lafzî boyutuna (seslendirmeye) odaklanmanın hatalı
olacağına dikkat çekmiĢtir.
Son zamanlarda bazı bilimsel oturumlarda, Kur‟ân‟ın okunuĢ biçimiyle ilgili sunulan yeni
öneriler de gündem oluĢturmaktadır. Mesela, 2012 yılında Ġstanbul‟da yapılan „Tarihten Günümüze
Kıraat Ġlmi‟ sempozyumunda Prof. Dr. Necdet Çağıl‟ın sunduğu „Kur‟ân Kıraatinde Mûsikî‟ isimli
tebliğinde yazar, „Kur‟ân Tilâvetinde Ġcra Tarzları‟ baĢlığı altında Ģu önerileri sunmaktadır: „Kur‟ân
tilâveti için bir kilise tarzı olan ‘antifoni’nin112 uygulanması da pekâla mümkündür. ġöyle ki, antifonik
okumanın esası iki koro arasında karĢılıklı, münavebeli ve tekrarlı okumaya dayalı olduğundan, bu
tarzın Kur‟ân tilâvetinde çok kolay bir uygulama alanı bulacağı açıktır.‟ Yine, bir diğer kilise tarzı olan ve
rahiple koro arasında cevaplı okuma esasına dayanan ‘responsoryum’ stilinde, karĢılıklı konuĢma
figürlerinin yer aldığı Kur‟ân pasajlarının tilâvetinde icra edilmesi harika bir kıraat örneği teĢkil
edecektir.‟113
Bu önerilere katılmamız mümkün değildir. Ciddi tartıĢmalara sebebiyet verecek olan bu
önerilerin gerçekleĢmesi durumunda, usul açısından son derece sıkıntılı bir icra biçiminin ortaya
çıkacağı kanaatindeyiz. Zira bu tür icra biçimleriyle Kur‟ân tilâvetinin kilise müziğiyle eĢ değer hale
getirilmesi, hem hadisi Ģerifte bildirilen „…ehl-i fısk ve ehl-i kitabın okuyuĢu gibi okumayın…‟114 ikazına
110
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Ġbn Mâce, Sünen, Kitabu‟l-Ġkame, 176.
Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, V/3948-3949
Antifonik okuma, mükerrer zikredilen pasajların karĢılıklı okunması. Mesela Rahman suresinde 31 kez tekrarlanan „fe bi eyyi
alâi rabbikümâ tükezzibân‟ ayetinin iki koro arasında karĢılıklı okunması gibi. (GeniĢ bilgi için bkz. Necdet Çağıl, Kur‟ân-ı
Kerim ve Kitâb-ı Mukaddes Mukayesesine Özgün Bir YaklaĢım, Ankara, 2005, s. 83-84.)
Çağıl, Kur‟ân Kıraatinde Mûsikî, s. 356, 357.
Süyutî, el-Camiu‟s-Sağîr, I/43.
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muhatap olunması, hem de Kur‟ân tilâvetinin, vahyin o lâhûtî ruhundan uzaklaĢıp baĢka alanlara
savrulması bakımından kanaatimizce son derce sakıncalıdır. Böyle bir icra, Kur‟ân ayetlerinin alet
olduğu sanatsal bir baĢarıdan baĢka bir Ģey sayılamayacağı gibi kilise ruhunu cami ve benzeri
mekânlara taĢımaktan da öteye gitmez.
Sonuç
Kur‟ân‟ın inzalinden günümüze kadar ibadet amaçlı yürütülen „güzel ses ile Kur‟ân okuma‟nın,
aradan geçen on dört asırlık gibi uzun bir zaman diliminde değiĢime ve geliĢime uğramadan günümüze
kadar gelmesi düĢünülemez. Bu geliĢim ve değiĢim vakıasına Ġslam dünyasından olumlu ve olumsuz
tepki verilmekle birlikte güzel sesle Kur‟ân tilâveti günümüze kadar süregelmiĢtir.
Olumlu tepki verenler, Kur‟ân‟ın Allah kelamı olması hasebiyle, nağmelerin bu ilahi metne katkı
sağlayacağını düĢündüklerinden tilâvetin mûsikî ile yoğrulmasını benimsemiĢler, onda var olan iç
mûsikî (Kur‟ân‟ın kendi lafızları arasındaki uyum ve ritm) ile sun‟i mûsikînin (müzikal seslendirmelerle
terennümün) emsalsiz bir kombinasyon oluĢturacağı kanaatine sahip olduklarından bunu
desteklemiĢlerdir. Tilâvet bağlamında gösterilen çabalar genel de bu gayeye matuftur. Olumsuz tepki
verenler ise, mûsikînin etkinliğinin erken dönemlerde bariz bir Ģekilde öne çıkması ve bunun tilâvette
de baskın olması nedeniyle, vahyin ulviliğine halel gelir endiĢesiyle karĢı çıkmıĢlardır. Ancak böyle bir
endiĢeden hareketle, nağmelerle Kur‟ân‟ı seslendirmenin kerahatine veya haramlığına hükmetmek ağır
bir ithamdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Fakat Ģu söylenebilir: Çoğunlukla bizim bu gün icra
etmiĢ olduğumuz tilâvet biçimiyle asr-ı saadette yürütülen tilâvet biçimi bire bir örtüĢür değildir. O
dönemde yürütülen tilâvetin daha sade ve makam yönüyle daha sınırlı olduğu bir gerçektir. Bugün ise
mûsikî nağmeleriyle zenginleĢtirilmiĢ bir tilâvet biçiminin daha yaygın olduğu müĢahede edilmektedir.
Kur‟ân nağmelerle terennüm edilirken aslında onun lafızlardaki o ritmik ahenk yönüyle de
mucizevi bir özelliğe sahip olduğu ortaya konmak istenir. Aynı zamanda muhatabın iç dünyasının ilahi
âleme açılarak inanç ve teslimiyetinin perçinleĢmesi hedeflenir. ĠĢte bu açıdan nağmeyle/mûsikî
donelerle süslenmiĢ bir tilâvetin tesiri inkâr edilemez. Ancak böyle bir tilâveti yürütme adına iĢin
çığırından çıkarılmasına da ne gönül razı olur, ne de din bunu onaylar. Vahyin ağırlığı ve Ġlahî Kelâm‟ın
ulviliği, onu güzelleĢtirme adına aracı olarak kullanılan hiçbir Ģeye feda edilemez. Mûsikî doneleri de
onu güzel seslendirmede bu aracılardan biri olduğuna göre bunun Kur‟ân tilâvetine amade kılınması,
Kur‟ân tilâvetinin mûsikîye, nağmelere kurban edilmemesi esas alınmalıdır.
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MUSİKİNİN İNSAN DUYGULARINA ETKİSİ VE
KUR’AN TİLAVETİNDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE ÖRNEKLEME
Mustafa KILIÇ
Özet
İnsan Allah Teâlânın kâinatta kendi adına etkili ve yetkili kıldığı bir güç veya aktördür. Musiki ise,
yetkisini kullanırken vezin ve ahenk özellikleriyle mutlu olma, hem de mutlu etme sorumluluklarında
insana davranış şekli kazandıran etkisi en hızlı sanatlardandır. Bahse konu olan etkinin rengi ve kalitesi
insanların adedi kadardır.
Adolf Von Grolman çalışmasında “tanrısal karışımındaki varlığı”, “melodik hayat seyri ile mukadderat”
ve benzeri ifadeleri yer almıştır ki, duymazlıktan gelinemeyecek kadar açık ve önemlidir. “Allahsız, zayıf
ve zavallı duygular” ifadesinin söyleniş gerekçesi araştırılmalı ve düşünülmelidir.
Kur‟an tilaveti, musikinin ta kendisidir. Zira tilavet, ses olayıdır. İlm-i mûsıkînin ana konusudur. Mûsikî
ve ahlak kavramı alakası bu ifadeyi değerlendirmede kimilerini kavram kargaşasına düşürebilir. Ancak
mûsikî ve ahlak münazarasına girmeden tilâvetin hikmetini iyi kavramak lazımdır. Bu hikmeti
Müslümanın Kur‟ân‟ı tebliğ sorumluluğunda aramak daha isabetlidir. Binaen aleyh, bütün tilâvet erbabı
tebliğ sorumluluğu gayreti ile ses, ahenk, vezin ve sanat bilgisi olan mûsikîyi iyi belleyip etkili
kullanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mûsikî, Kur‟ân, Kur‟an tilâveti, ritim.
The Influence of Music Over Human Emotions and its Relevance in Qur’an Recitation
Abstract
Human being has been empowered and authorised by Allah (c.c.) on his behalf. Music, with its
properties of harmony and rhythm, is the most influential art rorm that help mankind build the
behavioral pattern in their endeavor to be happy and make others happy. The qualty of the influence
of music varies as many as the number of human beings. The expressions by Adolf Grolman such as
“human existence with divine composition” and “the relationship between melodic life journey and
harmonious fate” are very striking and can not be ignored. The thought behind the statement of
“atheist poor emotions” should be further investigated. Recitation of Qur‟an is what music really is. It
is matter of sound and the main field of the science of music. The relationship between music and the
ethics can be confusing for some people. Before getting into the debate on music and ethics one
needs to fully understand the wisdom behind Qur‟anic recitation. This wisdom can ben sought in the
muslim responsibility of inviting others to Islam. As a matter of fact, each person responsible with
Qur‟an recitatitıon should educate himself/herself in music -the art of sound, harmony and rhythmand learn how to use is effectively.
Keywords: Music, Qur‟an, Qur‟an Recıtatıon. Rhythm.
Giriş
İnsan duyguları üzerinde, güzel sanat türlerinin en hızlı ve etkili kalıcı tesir eden mûsikîdir. Bu
özelliği dolayısı ile mûsikîyi tanımlayan düşünürlerden kimileri, mûsikînin sihir ve büyü gücünde
olduğunu söylemişlerdir.
Bu konuda “Mûsikî ve İnsan Ruhu” adıyla en münhasır bir fikir ürününü veya çalışmayı Adolf
Von Grolman ortaya koymuştur.1 Konumuzla ilgili ifadelere göz attıktan sonra Kur‟an tilaveti hatıra
örneklerini sunacağız.


1

Emekli öğretim Üyesi, kiliclizade@gmail.com.
Adolf Von Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, çev. Selahattin Batu, Remzi Kitabevi, İstanbul, ty.
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Ona göre mûsikî insanı tanrısal varlığa yakınlaştırır. Zaman ve ebediyyet kavramları ile
irtibatlıdır. Ahenk ve melodi ezelden beri insandadır, insan ruhunda yankılanıp gidecektir. Çünkü
insanın kendisi de ilk konu olarak ele aldığımız ahenk ve melodiden yapılmıştır.2
Her şeyin ölçüsü insandır.3 Melodi: Ruhi varlığın üstünde kalan bir hayat çizgisi, ahenk ise
kader faktörüdür.4
Ahenk bozukluğu veya akordunun düzgünlüğü insan hayatının zigzaglarını ifade eder.5
Bestekârlar ve şairler her mûsikînin üstünde tanrısal karışımında ki insan varlığını sezmiş ve
söylemişlerdir.6
Ruh ortada merkezdedir. Melodi ise vezni ve ahengi temsil etmektedir. 7
Makine devrinde ruhtan bahsedilemez diyenler vardır. Onlarla bu konu işlenmez.
Holderlin‟in yazdığı “hakikate” övgü şiiri sonradan “ahenk tanrıçasına” ithaf edilmiştir.
Aşk içinde bahtiyar, Kuvvetli
Hayranız ruhuna göklerin
Uçup gideriz melekler gibi
Sonsuz yücesine ahenklerin,
Bulutlar ve gece sönerken gökte
Ruhlarımız unutunca kendini
Söyleyemez teller ne olduğunu
Tanrıların kalbe söylediğini
Bu şiirde ruhtan iki defa bahsetmesi düşündürücüdür. 8
Melodi hayat çizgisi ile harmonik mukadderat mûsikîsi bir birine karşı olan vaziyetlerini açıkça
gösterir. Hayat acelesiz ve duraksızdır ama bu sahnenin bir mûsikîsi olmak lazımdır.9
Böylece ruhumuz ya tam bir hürriyet içinde kanatlanır yahut bir sahne mûsikîsi hayatımızın
hadiselerine istikamet verir.10 Mûsikînin vakaya uyması önemlidir.11 Bu mananın uygulaması bazen
bizde dini merasimlerde görülür. Nikâh merasiminde savaş ayetleri, hac ve umre merasimlerinde nikah
veya ölüm konulu ayetlerin okunması gibi.
Her mûsikî hayat sahnelerimizden birine tekabül eder. 12
Mûsikî aynı kaldığı halde, dinleyen kendi içinde ki ahengi işitir. Aynı eseri her dinleyişinde de
ayrı duygular yaşar. Aynı nağmelerden kimi dinleyen aşk, kimi matem şarkısı algılar. İnsan bir mûsikîyi
dinlerken, hem duyduğu ahenge, hem de bu mûsikînin uyandırdığı düşüncelere kendini tamamen
bırakmalıdır.
İşte bu esnada bestekârın ruhunda duyduklarını duymak, söylemek istediklerini kavramak
mümkün olur. Dinlenen mûsikî de böyle bir anda sırrını büyüsünü ifşa eder.13
Mûsikî büyük bir tesir kudretine maliktir.14
Bu bakımdan şöyle tasnif edilebilir:
a- Ezotik denen tesir etmeyen mûsikî de vardır. Millet varlığına dayanan, kendine has yüksek
melodiler gösteren
b- Milli mûsikî türü vardır.15
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Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, halkı yarattım. Hadisi şerifine işaret mi? ! M. K.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 7.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 8.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 8.
“Yer yüzünde halife kılacağım” ayeti ile ve Muhiddini Arabi‟deki Vahdet-i Vucud görüşüyle örtüştürme çabası mı?
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 9.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 10.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 11.
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Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 14.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 15.
Grolman, Mûsikî ve İnsan Ruhu, 16.
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c- Politik mûsikî türü vardır ki koro ile okunur, harmonileri sade, basit bir dinleme ile kavranır,
kolaylıkla teganni edilir.16
d- Piyasa şarkılarına gelince, bunlarda ne genişlik ne de derinlik vardır ve politik karakterli
mûsikîden de bu suretle ayrılırlar. Bunları mûsikîden saymak bile doğru değildir. Öylece dinleyip
geçilirler. Paranın kalbi gibi mûsikînin de kalbi piyasa mûsikîsidir. Hepsinde bir temeli, kökü olmayan
oynak bir ihtizazdan başka bir şey yoktur.17
Höndel klişe muğannileri arasında kalmıştır. Melodik hayat seyri ile mukadderat ahengi
arasında ki fark onda en güzel belirir. Bu fark belirmemişse “Batı mûsikîsi yıkılır” der.18
İnsan, medeniyet seviyesi yükseldikçe duyguları incelir; melodik ve harmonik unsurlarını
birbirinden ayırma imkânı bulur.
İkinci bölümde mûsikîşinasın kaderi konusunu işler. Mûsikîşinas kendine mahsus bir kaderi ve
sorumluluğu olan kişidir. Bir bestenin tesirinden bestekâr sorumludur. Bu sorumluluk yalnızca sözlere
güftelere ait değildir.
Her insanda sesini duyuramamış büyük bir mûsikî gizlidir. Mûsikînin kötü şekilde öğretilmesi,
dinleyende dinleme, söyleyende söyleme ve çalma terbiyesi yeterli veya yetersiz olabilir. 19
Sağırlık kişide ki mûsikî istidadının gelişmesine ve meydana getirebileceği tesirlere asla engel
olamaz. Mûsikî büyüdür.
Rilke‟nin tenkidi önemlidir. Çocukken ürktüğünü mûsikînin kendisini alıp, başlangıçta ve
bitmemiş olduğu bir yere bırakmış olduğunu söyler. Birçok insan mûsikîde kendini kaybetmiş, birçok
mûsikî eseri de, insanın kendini bu şekilde kaybetmesinden doğmuştur.20
Geothe mûsikîde alışkanlık kavramı üzerinde durur. Bir mûsikî parçası eskiliği ve alışılmışlığı
nispetinde fazla tesir eder.21
Mûsikî kötü bir alışkanlıktır. Bu vasfiyle kendini düşürür, sanat olmaktan çıkar, dağınık zihinli
insanların kendilerini tanımalarına yardım eden gürültüye dönüşür. 22
Pistorius için şu değerlendirme: Mûsikî ile bir nevi din bilgisi arasında tereddüt halinde yaşar.
Dini bilgisi, onun kabarıp sönen heyecanlarını derleyip toparlayacak bir ilim şubesidir.23
Mesut yaşamış diyeceğimiz tek bestekâr yok. Bach‟dan başka o da, saadeti tanrıya hizmette
bulmuş.24
Beethoven sağırdı. Ölüm yatağında Tanrıya ve göklere karşı yumruklarını sıkmak zorunda
25
kaldı.
Mozart‟ın kısacık saadet yıllarından sonra bütün hayatı acı ile doludur.26
Haydn günlerini daha ziyade darlık içinde geçirmiştir.27
Schubert fakirdi, Hugo Wolf daha fakirdi.28 Brams ve Burickiner ızıdap içinde burjuva ömrü
geçirmişlerdir. Hepsinin hayatı yorgunluk ve ızdırapla geçmiş yaptıkları bazı hamlelerine rağmen
acıdan başka bir şey görmemişlerdir.29
Mûsikî His ve Hayal Etkileri30
His, hayal ve rüya etkileriyle beste şaşkınlık ve karışıklık doğurur. Halis sanat karlarında
rüyasını karartır.31
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Mûsikî ve Ahlak32
Kutsal ve profan unsurları birbirine karıştıran bir mûsikî Allahsız, zayıf ve zavallı duyguları ifade
etmeye çalışan bir mûsikî ise tatsızdır, zevk vermez.33
Mûsikîde önemli iki kutup vardır:
a) Kutsal karakterde bir ciddiyet
b) Dinleyiciye verdiği huzur ve neşe34
Mûsikî ve insandaki mûsikî meyil ve istidadı tekrar bir hakikat olarak göz önüne alınmalı ve
bunların temsil ettikleri değerlere sadık kalınmalıdır.35
Goethe, Bach hakkında şu görüşü ifade ediyor:
Baeh‟a göre Kâinatta ki ebedi ahenk dünya yaratılmadan az önceki haliyle, tanrının kucağında
tekrarlanıyormuş gibi kendi kendisiyle konuşmaktadır.36
Mûsikînin insandan insana intikali üzerinde durulmalı bu da daha derinlere giderek, ilahi olanın
bizim melodik veya harmonik varlığımıza ulaşma tarzını araştırarak kabildir.37 (Vahdet-i vücut)
Mûsikî ve insan ruhu, varlığı kuran bu ahengin içinde birleşir, birbirlerini bulur.38
Bestekâr yaratıcı olarak çalıştığında tanrının yanındadır. Günlük hayatın içinde çırpınmaya
mecbur kalınca zavallı bir hale düşer.39
Grolman eserinde, keplerin kullandığı “Harmonica Mundi“ Kâinat ahengi tabirini kullanır ve
başka bir takım filozoflardan da dikkat çeken görüşler nakleder. Bu nakilde dikkat çekicidir. Bach‟ın
mûsikîsini dinleyen bir insana da “Kâinat‟ın ebedi ahengi sanki kendi kendisi ile konuşuyormuş gibi
gelir.40
Burada bahse konu ahenk kavramı insan ve Allah, insan ve Kâinat ve Allah ifadelerinin
göstermek ve duyurmak istediği kutsal ahengin, kulda düşünce ve âhlakî davranış olarak tezahür
etmesidir. Bu hâlin gözlem ve tespiti de din psikolojisinin araştırma alanıdır.
Göstermek istediği kutsal ahengin resim, hat, tezhib, ebru, mimari ve heykeltıraşlık, duyurmak
istediği kutsal ahengin ise şiir ve mûsikî tezahürleri olduğu aşikârdır. Bu beşeri çabaların Kur‟an-ı
Kerim‟de ki işaretleri ise 67 el-Mülk 3‟teki “Rahman‟ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik
göremezsin” ifadesi ile 95 et-Tîn 4‟teki “Andolsun ki biz insanı hakîkaten en güzel biçimde yarattık”
ifadeleridir.
Kur’an Tilaveti ve Mûsikî
Adolf Von Gralman‟ın Mûsikî ve İnsan Ruhu üzerine yaptığı önemli görüş, düşünüş ve
tespitlerinden yaptığımız özetlemeden sonra Kur‟ an Tilavetinde Mûsikî üzerine bir takım tespit ve
hatıralardan örnekleri sıralayabiliriz.
Bu arada Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s.) Hazretlerinin bir dörtlüğü bize ufuk açmaktadır.
Mûsikî hikmete dair fendir.
Bilene bilmeyen rûşendir.
Nice esrarı var idrak edecek.
Yer gelip sineleri çâk edecek.
Binaenaleyh mûsikîde hikmet var. Bilen bilmeyen onunla muhataptır, sineleri çark eden,
yürekleri parçalayan nice sırları var mûsikînin.
Arılar, koyunlar, düven öküzleri v.b. bütün canlıların mûsikîyle diyalogları artık bilinmektedir.
Kur‟ an-ı Kerim‟ de dağların ve kuşların Davud A.S. ile beraber tesbihatları vardır.41
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Bu başlık altında tespit ettiğimiz uygulama örnekleri:
Örnek: 1
Yer: Beştepe Genç Ağa Camii
Tarih: 1993 Ramazan
Okuyan: Kur‟an-ı Kerim öğretmeni, mûsikîşinas, elli yaşlarında, yatsı namazı imamı
Dinleyen: Tasavvuf Tarihi Profesörü mûsikîye yatkın.
Okunan zammı sûre: et-Târık
Sonuç: Namaz sonrası çıkışta dinleyen Profesör okuyan hocaya yaklaşıyor: “Kardeşim Allah razı
olsun, ne güzel okudun! Namaz‟ da olmasam bağıracaktım.” dedi.
Örnek: 2
Yer: Kırıkkale İmam Hatip Lisesi
Tarih: 4 Nisan 1995
Okuyan: İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Mezunu Kur‟an-ı Kerîm Öğretmeni
Dinleyen: Kırıkkale İmam Hatip Lisesi Müdürü
Olay: Okul müdürü bir hocasına okuyanı kastederek anlatıyor : “Ben Kur‟an-ı Kerîm‟ i ne imam
hatip‟te ne ilahiyatta öğrendim. Bursa‟da 15 günlük hizmet içi kursunda bu hocadan öğrendim” diyor.
Bahsettiği hocanın mûsikî ve ses eğitimine merakını bende biliyorum ve hocayı tanıyorum.
Örnek: 3
Yer: Beştepe Gençağa Câmi
Tarih: 22.02.1995
Okuyan: Kur‟an-ı Kerim öğretmeni, mûsikîşinas
Dinleyen: Yatsı namazı cemaati.
Okunan bölüm: 2, El-Bakara sondan iki ayet, (Amenerresulû) namaz sonu mihrâbiye olarak.
Sonuç: Câmi görevlisi imam efendi okuyan kişiye teşekkür etti ve ekledi: “Önde sakallı bir zât
çok heyecanlandığını ve kendisini tutamayacağını söyledi. Ben de “Aman aşka gelip bağırma.” dedim.
Tebessümleştik.
Örnek: 4
Yer: Ziraat Bankası
Tarih: 15.07.2002
Olay: Vezneden kapıya kadar kuyruk var. Vezne açılışı bekleniyor. Kapı açıldı. Kuyruk iyice
kapıya dayandı. Bir numaralı bekleyen tok ve ağdalı bir vurgu ile “Buyur hocam buyur.” dedi. İnsanlar
hocaya dönerken hoca başını öne eğdi ve bekledi. Milletin bakışı normalleşip ara soğuyunca Hoca
Efendi arkadan bir nolu bekleyene yaklaştı. Ben de takip ettim Hocayı, adama yaklaştı “Yahu beni
mahcup ettiniz kimsiniz, kiminle müşerref oluyorum.” dedi.
Adam lafı aldı: “Tabî hocam sen bir kişisin, biz bin kişiyiz, hangimizi tanıyacaksın.” dedi ve
devam etti: “Ben sizi Beştepe Camii‟nden tanırım. Seni camide görünce içimden Mustafa Hocam Kur‟an
okusa da ben de dinlesem derim. Seni dinleyince de bende 8-10 kat namaz gayreti artar.” dedi. Bu zât
işçilikten taşeronluğa terfi eden okumamış tesisatçı emlakçı bir vatandaş. Yaşı 72‟dir.
Örnek: 5
Yer: Develi Akşemseddin Camii
Tarih: 3 Aralık 2002, Salı
Okuyan: Misafir imam, teravih namazı
Dinleyen: Cami cemaati.
Olay: İmam olan kişi musikî „ye merak etmiş, ikili veya dörtlü teravih‟te değişik makamları icra
edebiliyor. Diğer ifadeyle Enderûn veya Saray Teravih‟i kıldırıyor. Uşşak, Hüseynî, Hicaz, Nihâvend,
Segâh ve Rast makamlarını icrâ etti. Terâvih sonrasında mihrâbiyede Uşşak ve Hüseynî makamlarını
kullandı.
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Sonuç: Dışarıda insanlar konuşuyor. Biri diğerlerine: ”Böyle bir hoca her gün teravih kıldırsa da
ben de bir ay daha oruç tutsam.” dedi. Diğerleri de katıldı bu lafa. Herkes psikolojik ma‟bet
mutluluğuyla evlerine gittiler.
Örnek: 6
Yer: Develi Çarşı Camii
Tarih: 05.12.2002
Okuyan: Örnek 5‟te ki İmam. Öğle namazı mihrabiyesi, teravih, değişik vakitlerde 4-5 defa
mihrabiye
Dinleyen: Cami Cemaati.
Sonuç: Emekli bir memur İmam Efendi ile tanışıyormuş. Cami‟den ayrılırken şöyle söyledi:
“Hocam bizi mutlu ettin. Yıllarca sen Kur‟an okusan, ben de dinlesem. Allah selamet versin. Yolun açık
olsun.” dedi.
Örnek: 7
Yer: Ankara Çiğdem Mahallesi, Ali Rıza Sungur Camii
Tarih: 17 Haziran 2017, Cumartesi
Okuyan: Mûsikîşinas bir Kur‟an-ı Kerîm Öğretmeni
Dinleyen: Cami cemaati ve caminin asıl görevli imamı, hafız ve musikîşinas.
Okunan Sûre: Kıyâme Sûresi
Sonuç: Kıyâme Sûresi, uşşak ve hicaz makamında icrâ edildi. Görevli imamın misafiri olan hoca
ile çıkış yolunda asıl imam efendi şöyle konuştu: “Hocam 7 sene hafızlık kursunda okudum. Şu kadar
yıllık imamlığım var, mûsikîye meraklıyım, Kıyâme Sûresi‟ni çok okudum. Ama bugüne kadar beni böyle
etkilemedi mübârek sûre”. Ben araya girdim: “Bu imam efendi ne diyor hocam, sırrı nedir bu güzel
okuyuşun?” dedim. Aldığım cevap: “Bizde bir şey yok kardeşim: Kullar Allah‟ın kulları, kelâm Allah‟ın
Kelâmı, mekân (câmi) Allah‟ın evi, demek ki Rabbim tesir lütfediyor”.
Örnek: 8
Yer: Develi
Tarih: 14.05.1995
Okuyan: Kur‟an-ı Kerîm ve musikî öğretmeni
Okunan: Öğle Ezanı
Olay: Uşşak makamında ezan okundu, namaz kılındı. Ezan okuyan müezzin misafirdi. Misafir
müezzine ve yanındakilere hitaben yaşlı ve yorgun bir adam şöyle dedi: “Tarladan geldim. Çok
yorgundum. Canımı yere attım. Camiye gelmeye mecalim yok idi. Fakat müezzin efendinin ezanı beni
yatırmadı, evde durdurmadı. Bitkin bir halde camiye geldim. Ezan beni çok etkiledi Allah razı olsun.
Sonuç
Kur‟an tilaveti sesle icra edilen bir olaydır. Başarılı ve etkili bir tilavet için iki nokta çok
önemlidir. Birincisi mahâric-i huruf ve tecvîd bilgisi, ikincisi ses bilgisidir. Bazı düşünürlerce de üçüncü
bir nokta meal ve tefsir bilgisidir.
Burada üzerinde durduğumuz nokta ses bilgisi yani musikîdir. “Oyun kuralı ile oynanmalıdır”
sözü meşhurdur. Burada da sesli icra edilen bir görev, iş, hizmet var, sesin ne olduğu tanınmalı,
bilinmelidir. Hitabetteki diksiyon ve fonetik kavramları tilavet ve kıraatte de aranmalıdır. Burada
diksiyon tecvîd, fonetiki de maharic-i hûruf ve ses üretme olarak alınabilir. Öyleyse imâmet ve
müezzinlikte görevli herkesin ciddi biçimde mûsikî ve makam bilmesi istenmelidir. Bu imkânda devlet
tarafından karşılanmalıdır.
Yaşadığımız örneklere gelince:
1- 8. Örnek hariç oluş tarihlerine göre sıralandı.
2- Dinleyen şıklarında tahsil farkları var.
- Profesör, ilahiyatçı, tasavvuf tarihi hocası, Örnek 1
- Bürokrat, okul müdürü, ilahiyatçı, Örnek 2
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- Görevli imam hatip, hafız, mûsikîşinas, Örnek 7
- Emekli işçi, Örnek: 4, 5, 8 ve 3
- Emekli memur, Örnek 6
3- Bütün örneklerde de okuyan kişiler tilavetlerinde mûsikî ve makam icra ediyor.
4- Bütün örneklerde de dinleyenler mûsikî ve makam icrasıyla, yapılan tilavetten iyice
etkilendiklerini ifade ediyorlar.
5- Örnek 4‟de 72 yaşındaki emekli işçinin “Seni dinleyince bende 8-10 kat namaz gayreti
artar.” Sözü konumuz için anahtar sözdür.
6- Örnek 8‟de uzun, sıcak mayıs günlerinde tarladan gelip yorgunluktan divana serilen kişinin
makamlı, mûsikilî ezanla derman bulması, keza anahtar tavır.
7- Örnek 1‟de tasavvuf profesörünün: “Makamlı, mûsikîli sunuş karşısında namazda olmasam
bağıracaktım.” cümlesi anahtar coşku.
8- Diğer örneklerdeki cami cemaatinden insanların hissiyatlarını yansıtan anahtar duygu
yansıması.
9- Örnek 3‟te okunan Amanerresûlü ayetlerini, her akşam dinlediği halde kendini tutamayacak
kadar heyecanlanmasının; Makamlı, mûsikîli okuyuşun farkını yansıtması önemlidir.
10- Örnek 7‟de dinleyen hafız makamşinas ancak bu defa musikili makamlı okunan Kıyame
Suresi‟nden farklı etkilenmesi anahtar etkilenmedir.
11- Örneklerde ki kişilerin kültürel, sosyal, ekonomik durumları farklı olduğu halde mûsikîli,
makamlı tilavet karşısında müşterek dini heyecan duyabilmeleri oldukça anlamlıdır.
Hem ezan, hem Kur‟an tilavetinde ses ve mûsikî eğitiminin önemi anlaşılmaktadır. İlgili
yönetim birimlerince ciddi ve sürekli eğitim plânlamaları yapılmalıdır. 1972‟de Bolu‟da Diyanet Eğitim
Merkezi açılışında eğitim için gelen imam ve müezzinlere haftada iki saat mûsikî ve makam kursu
önermiştim. Ancak 90‟lı yıllarda müftülükler uyarıldı. 3-4 haftalık mahalli kurslar plânlandı ve bugüne
gelindi İmam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerine seçmeli kabiliyetler için dersler konulabilir.
Her mısrası bir makalelik tasavvuf musikisi güftelerinin açıklamaları ışığında gönüller şiir vezin
kafiye ve beste ahengi ile doldurulup coşturulur, ferahlatılır.
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DÎNÎ MÛSİKİ FORMU OLARAK Mİ‘RÂCİYE VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İCRÂSI
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Özet
İnsanlık tarihi içinde bazı hadiseler medeniyetlerin sanatsal gelişimini etkileyen olaylar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan biri de Mi„râc hadisesidir. Mi„râciye adı verilen manzum eserler de bu olayı
anlatmak maksadıyla ortaya çıkmıştır. Nitekim Dînî Mûsikî formları arasında yer alan Mi„râciyeler de bu
olayın anlatıldığı en sanatlı formlardan biridir. Bestelenmiş ve icrâ edilmiş olması bakımından Kutb-i
Nâyî Osman Dede‟nin Mi„râciye‟si misal teşkil etmesi bakımından tektir. Fakat tekkelerin kapatılması
süreciyle Tekke Mûsikîsi icrâlarının sekteye uğraması sonucu Mi„râciye formu unutulma tehdidi altında
kalmış ve kişisel gayretlerle yeniden mûsikî hazinesine kazandırılmıştır. Bu tebliğimizde, Kutb-i Nâyî
Osman Dede‟nin Mi„râciyesi‟nin bestelenme süreci, içeriği, icrâ zamanı ve şekli gibi teknik bilgilerin
verilmesi düşünülmektedir. Akabinde geçmişten günümüze nerelerde ve kimler tarafından okunduğu
bilgileri verilmesi planlanmaktadır. Son olarak da elimizde bulunan üç adet el yazması Mi„râciye güftesi
nüshaların incelenmesi ile yapılan tespitler aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mi„râciye, Mi„râciyehân, Kutb-i Nâyî Osman Dede, Tekke Mûsikîsi, Miraç Kandili.
Mi‘râciye as a Religious Music Form and its Rendition From Past to Present
Abstract
Some cases in the history of humanity come across as events that effect the artistic development of
civilizations. One of this is the phenomenon of Mi„râc (Ascencion). Poetic works which are named as
Mi„râciye have come to existence in order to narrate this event. Indeed, Mi„râciye which is among the
Religious Music forms, is one of the most artistic forms that describes this event. With regards to its
composition and rendition, Kutb-i Nâyî Osman Dede‟s Mi„râciye is unique in terms of its
exemplification. However, the process of the shutting down of Tekkes leading to the interruption in
the rendition of Tekke Music, the Mi„râciye form became under the threat of extinction and was
reintegrated into the musical genre through personal efforts. In this paper of ours; we aim to convey
the technical information such as composition process, rendition time and way of Kutb-i Nâyî Osman
Dede‟s Mi„râciye. Subsequently, the information regarding whom played this work and where, from
past to present is planned to be provided. Lastly, the determinations of the examination of three hand
written Mi„râciye lyrics in our possession, will tried to be conveyed.
Keywords: “Mi„râciye”, “Mi„râciyehân”, “Kutb-i Nâyî Osman Dede”, Religious Music, Lailat al Miraj.
Mi‘râciye Nedir?
Müslüman milletlerin neredeyse tümünün medeniyetlerinin gelişiminin bir parçası olarak
görebileceğimiz hadiselerden biri Mi„râc mucizesidir.1 Mi„râc gecesi, Yüce Allâh‟ın Fahr-i Kâinât
Efendimiz ile arasında gerçekleşen bu ulvî olayı konu edinen manzum eserlere mi„râciye,2 yalnızca
mi„râc hadisesini anlatan eserlere ise mi„râc-nâme denilmiştir.3 En eski örneği ise Ahmet Yesevî‟nin en
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meşhur halifesi olan Hakim Süleyman Ata‟nın 120 beyitlik mi„râc-nâmesidir.4 Türk İslâm Edebiyatı‟nın
önemi haiz eserlerinden olan mi„râciyeler, geleneğe uygun olarak dîvanlara, şiir mecmûalarına ve
hamse denilen kitaplara yazılmıştır.5 Bazı dîvanlarda ve hamse denilen kitaplarda usûl sırasıyla;
Münacât, Na‟t-i- Nebi, Na‟t-i Ali, sonra Mevlid ve Mi‟râciye, Vasf-ı Çâr Yâr (dört halifenin vasıfları), son
olarak da padişâha duâ, senâ, sonra da hikâyeye başlangıç… şeklindedir.6
Dînî mûsikîmizde ise Mi‟râciye, Hz. Peygamber‟in miracını anlatan, mesnevi tarzında yazılmış
eserlerin bir ezgi eşliğinde okunmasıdır. 7 Mi„râciyeler daha çok Türkler ve İranlılar tarafından kaleme
alınmış, ancak yalnızca Osmanlı Devleti döneminde Dînî mûsikînin bir formu olarak bestelenmiştir. 8
Kutb-i Nâyî Osman Dede’nin Mi‘râciyesi ve Bestelenme Süreci
Mi„râc olayını anlatan birçok ilahi formunda eserler var olsa da Mi„râciye denildiğinde Galata
Mevlevîhâne‟si neyzenbaşısı ve sonrasında da şeyhi olan Nâyi Osman Dede‟nin bestelediği, Türk Din
mûsikîsinin en büyük besteli formu aklımıza gelmektedir. 9 Nâyi Osman Dede dışında mi„râciye
besteleyenler olmuşsa da günümüze ulaşabilmiş bir başka Mi„râciye notası mevcut değildir.10
Bestelendiği hakkında bilgi bulunan mi„râciyelerden biri Abdülbâki Ârif (ö. 1225/1810)‟in mi„râciyesi ve
diğeri de Edirne Müftüsü Muhammed Fevzî (ö. 1242/1826)‟nin mi„râciyesidir. Abdülbâki Ârif‟in
mi„râciyesi bir kez de Niznâm Yusuf Çelebi tarafından bestelenmişse de günümüze ulaşamamıştır. 11
Sanatlı bir üslupla kaleme alınmış olması, manevî duyguları arttıran özelliği, aynı zamanda belirli
günlerde okunuyor olması ve icrâsının zorluğundan dolayı okuyucularının sayısının az olması
Mi„râciyenin unutulmasında önemli rol oynamıştır.12
Mi„râciye‟nin nasıl ortaya çıktığına dair Misbâh Erkmenkul şöyle bir menkıbe anlatmaktadır;
“Mi„râciyenin meydana getirilmesi istenir. O mübarek Şeyh Efendi bu büyük zuhûrâtın karşısında ne
yapacağını şaşırır. Aynı zuhûrât Kutb-i Nâyi Şeyh Osman Dede‟ye de olur. Sabah olunca her iki büyük
şeyh Efendiler Üsküdar‟da Dergâh-ı Şerîf‟de buluşurlar. Sanki 150 sene evvel telefonda görüşmüş gibi.
Nâyi Osman Dede, Abdullah Salâhî ve Seyid Mustafa Hâşim Efendiler, Nasûhî Dergâhında misafir
olarak buluşmuşlar. Dergâhın Şeyhi Ali Alâeddin Efendi‟nin yanında sohbet ederlerken Hz. Nasûhî‟nin
mânevî işaret ile içlerinden biri bir Mi„râciye yazılsa da Mevlüd gibi okunsa diye arzu etmişler ve bu işi
de Osman Dede‟den niyaz etmişler. Karşılıklı sohbet-i muhabbet ile işe başlarlar. Kutb-i Nâyi Şeyh
Osman Dede güftesini (nazmını) yazacak ve besteleyecek, Şeyh-ü‟l İrfân, Meydân-ü‟l Ârifîn Mehmet
Nasûhi Efendi de ilahileri. Bunun üzerine Osman Dede bestesini ve güftesini üzerine almış. Tam bir
hafta sonra da bestelemiş, eseri getirip ortaya koymuş ve tetkike arzeylemiş. Zikrullâhdan sonra
sohbet odasında bestelenmiş eser okunmuş, hâzirûn dinlemişler ve hepsi gayş (mest) olmuşlar
(kendilerinden geçmişler).”13
Hacer Aktaş‟ın belirttiği iki farklı rivayet daha vardır ki onlar da şöyledir:
“Osman Dede‟nin Mi'râciyyesi‟nin yazılışı ile ilgili iki rivâyet vardır:
1- Nâyî Osman Dede, Abdullah Salâhî ve Üsküdarlı Seyyid Mustafa Hâşim, Doğancılar‟da Hz.
Nasuhî Hânikâh-ı Şerifi‟nde misafir oldukları sırada, Hânikâhın o zamanki şeyhi, Hazret-i Nasûhî‟nin
yerine geçen, oğlu ve halifesi Şeyh Ali Alâüddîn Efendi‟nin yanında sohbette bulunurlarken, Hazret-i
Nasûhî tarafından kendilerine yapılan manevî bir işaret ve ilham üzerine; içlerinden biri “Bir Mi‟râciyye
yazılsa da Vilâdiyye (Mevlid) gibi kandil gecelerinde okunulsa…”, demiş. Bunu Nâyî Osman Dede‟den
rica etmişler. O da, dervişçe boyun eğip “Eyvâllah!” diyerek güfte ve bestesinin kendi tarafından
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13

Mustafa Kara, “Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun‟un Vakfiyesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı:
7, Bursa, 1998, s. 27.
Dînî Mûsîkî (Ders Notları), Emin Yayınları, Bursa, 2008, s. 8.
Hacer Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde Dinî Mûsiki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 65.
Erdoğan Ateş, Türk Din Mûsikîsi, Rağbet Yay., İstanbul, 2015, s. 112.
Mustafa Uzun, “Mi„râciyye”, s. 135.
Ahmet Çakır, Müziğe Giriş, Dem Yay., 1. bs., İstanbul, 2009, s. 100.
Ahmet Şahin Ak, Türk Din Mûsikîsi, Akçağ Yay., 2. bs., Ankara, 2011, s. 135.
Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzum Mi„râc-nâmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1. bs., Ankara, 1987, s. 82,
Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul Üniversitesi Yay., c. 1, İstanbul, 1942, s. 125.
Misbah Erkmenkul, “Miraciye nedir? Nereden neş‟et etmiştir? Mucitleri Kimlerdir?”, (15.08.1982), s. 1.
Misbah Erkmenkul, “Miraciye nedir? Nereden neş‟et etmiştir? Mucitleri Kimlerdir?”, s. 1.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 257

yapılmasını üzerine almıştır. Bir dahaki haftaya Mi‟râciyye‟yi bestesiyle getirip, Şeyh Alâüddin efendi‟ye
sunmuş. Osman Dede, Âyin-i şerîf sonrasında, Şeyh odasında ve hey‟et karşısında eseri sonuna kadar
okumuş ve odada bulunanlar eserden etkilenmişler. Bunun üzerine Regâib gecelerinde okunmak üzere
Regâibiyye yazılması temennisinde bulunulmuş. Bu vazife Hazret-i Sâlâhi‟ye verilmiş; Sâlâhî de
Regâibiyye‟yi ve güftesini yapmayı üzerine almıştır.
2- Diğer rivâyet ise şöyledir: Sultan III. Selim‟in Kulekapısı Mevlevîhânesi‟nde bulunduğu bir
günde, okunması gelenek haline gelen eski mi‟râciyyelerden biri okunmuş. Mukabele (Âyin-i Şerif)‟den
sonra Padişah, Nâyî Osman Dede‟ye mi‟râciyyeyi nasıl bulduğunu ve daha iyisinin yapılıp
yapılamayacağını sormuş. Nâyî Osman Dede de yapılabileceğini ifade edince, Osman Dede‟ye bir ay
müddet vererek, yeni bir mi‟râciyye kaleme almasını istemiştir. Osman Dede, bir ay sonra eserini
tamamlayıp Dergâh‟a getirmiştir. Yine padişahın bulunduğu bir mukabele gününde okunmuştur.”14
Yümnü Dalkılıç tarafından aktarılan bir diğer rivayete göre ise, Nâyî Osman Dede‟den besteyi
Miraç kandiline kadar bitirmesi istenmiş ve ilk o gün Mi„râciye okunması gerçekleşmiştir.15
Osman Dede‟nin Mi„râciyesi altı bölüm halinde ve Türkçe keleme alınmıştır. Hâne ve ya bahir16
adı verilen bölümler arasında sözlerinin Hz. Mevlânâ‟ya ait olduğu Farsça tevşih ile Şâbâniye tarikatı
Karabaş kolu büyüklerinden Mehmet Nasûhî Efendi‟nin Arapça olarak kaleme aldığı beş adet tevşih
bulunmaktadır. Her bir hâne farklı makamlarda bestelenmiştir. Sırasıyla; Segâh, Müsteâr, Dügâh,
Nevâ, Sabâ, Hüseynî makamlarında bestelenen Mi„râciye altı hânedir ve son kısımda Nişâbur
makamında münâcât okunmaktadır. Hâneler arasındaki tevşihler ise, Segâh hânesinden evvel Segâh
tevşih, Dügâh hânesinden evvel Dügâh, Sâbâ hânesinden evvel Sâbâ, Hüseynî hânesinden evvel ise
Hüseynî makamında tertip edilmiştir.17 Her hâne okunurken farklı makamlara geçkiler de
yapılmaktadır. Bu geçkiler güfte mecmûalarından da yola çıkılarak şu şekilde gösterilebilir:
1. hâne: Segâh, Bestenigâr
2. hâne: Müsteâr, Mâye, Beyâtî
3. hâne: Dügâh, Sabâ, Çârgâh, Kûçek, Hüseynî, Vech-i Hüseynî, Kürdî, Arazbâr,
Acem, Horasânî.
4. hâne: Nevâ, Nişâbur, Nevâ, Nevâ Sünbüle, Hüzzâm.
5. hâne: Sâbâ, Vech-i Hüseynî, Hisâr, Şehnâz, Bûselik.
6. hâne: Hüseynî, Gerdâniye, Bûselik, Necd, Necd-i Hüseynî, Acem, Uzzâl
Münâcât bölümü: Nevâ, Nişâbur, Hüzzâm, Kûçek, Isfahân
Suphi Ezgi‟nin kaleme aldığı notada hâneler, Türk Darbı usulünde bestelenmiş olarak
gösterilmektedir fakat Ekrem Karadeniz bu eserin tamamının Durak formunda ve usulsüz olarak
bestelendiğini ve herhangi bir usûle uydurmaya çalışmanın yersiz olduğunu söylemektedir.18 Ayrıca 13
beyitten oluşan Nevâ bahrini Sultan Mahmut devrinde Hüdâyî Dergâhı postnişini Büyük Rûşen
Efendi‟den sonra bilen kalmadığından günümüzde notası bulunmamaktadır. 19 Ekrem Karadeniz birkaç
özel koleksiyonda bu bahrin notasının var olduğunu söylemektedir. Hüseynî bahrinden kaybolan
beyitlerin (13 ya da 18 beyit) var olduğunu da ifade etmektedir.20
Geçmişten Günümüze Mi‘râciye İcrâsı ve Mi‘râciyehânlar
Mi„râciye, vakıf camiilerinde ve tekkelerde mi„râç kandili gecesi ve takip eden gecenin
sabahında icra edilirdi.21 Ayrıca Mevlevîhânelerde, büyük konaklarda ve evlerde okunma geleneği de
görülmektedir.22 Mi„râciye Miraç kandili için yazılıp bestelenmiş olsa da, üç aylar olarak adlandırılan

14
15

16
17
18
19
20
21
22

Hacer Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde Dinî Mûsiki, s. 69-70.
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye”, s. 2. Bu bildirinin nerede ve ne zaman sunulduğuna dair kesin bir
bilgiye şahsım tarafından ulaşılamamıştır.
Cemaleddin Server Revnakoğlu, “Kutb-i Nâyî Şeyh Osman Dede ve Mi‟râciyesi”, s. 615.
İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikî Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay., 12. bs., İstanbul, 2013, s. 102.
Ekrem Karadeniz, Türk Mûsikisi Nazariye ve Esasları, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 1984, s. 162.
Erdoğan Ateş, Türk Din Mûsikîsi, s. 113.
Ekrem Karadeniz, Türk Mûsikisi Nazariye ve Esasları, s. 162.
Erdoğan Ateş, Türk Din Mûsikîsi, s. 114, Ahmet Çakır, Müziğe Giriş, s. 100.
Erdoğan Ateş, Türk Din Mûsikîsi, s. 114.
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Recep, Şaban ve Ramazan aylarında da okutulmuştur. 23 Osmanlı Dönemi‟nde bu eserin okunması için
vakıflar tahsis edilmiş ve Mi„râciye vakfiyelerle bir nevi koruma altına alınmıştır. Bu vakfiyelerden halen
devam ettirileni Bursalı Safiye Hatun vakfiyesidir. 1888 yılında kaleme alınan bu vakfiyeye göre Mevlid,
Regâib ve Berat kandillerinde Mevlid-i Şerif, Kadir gecesinde Hatm-i Şerif ve Mi„râc kandilinde de
Mi„râciye okunması sağlanacaktır. 24 Bu vakfiyenin Mi„râciye ile ilgili bölümü hâlâ Bursa Mahkeme
Camiinde25 okunmak üzere devam ettirilmektedir.
1925 yılında bütün tekkeler kapatılınca Hüdâyî Dergâhı‟nın son şeyhi Abdülgafur Âbid Efendi
şeyhlikten imamlığa geçmiş fakat usûlü olduğu gibi devam ettirmiştir. Müntesiplerinden Kazasker
İbrahimsüedâ Paşa Mi„râciye vakfını kurmuştur.26 1940‟lı yılların başlarında Mi„râciye okunması Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından sekteye uğratılmıştır. 1951 yılında dönemin İçişleri Bakanı Nasûhizâde
Rüknüddîn Nasûhîoğlu‟nun Cihangirdeki Kâdirhâneyi ziyaretinde Gavsi Erkmenkul ile sohbet ederken
vakıf Mi„râciye‟nin yeniden ihya edilmesini görüşmüştür.27 Kerâmeddîn Efendi vakfiyesi ile Hüdâyî,
Sünbül Efendi ve Davutpaşa, Bursa‟da Mahkeme ve Nûmâniye Camileri‟nde28 yeniden okunmasını
sağlamıştır.29 Her yıl Miraç kandili günü ikindi namazına müteakip Mahkeme Camiinde, akşam
namazından sonra da Numâniye Dergâh‟ında Mi„râciye okunmaktadır.
1700‟lü yıllarda Mi„râciye, zâkirbaşılar ve mevlidhânlar tarafından okunmaya başlanmış
sonrasında Mi„râciyehânlar yetişmiştir. Camii ve Tekke tavrı olarak esasta aynı olmak üzere iki ekol
gelişmiştir.30 Bu yüzyılın Mi„râciyehânları‟nın isimlerine ulaşılamamakla birlikte 19. yüzyılda tespit
edilebilen Mi„râciyehânlarlar şunlardır: Mehmet Ruşen Tevfiki Efendi,31 Hacı Nazifbeyzade Hayrullah
Zekai Efendi,32 Hatip Aziz Efendi,33 Hafız Hacı Nafiz Bey,34 Mehmet Said Özok Efendi‟dir.35
1951 yılında Dînî mûsikînin önemli üstatlarından Gavsi Erkmenkul Hüdâyi Asitânesi‟nde her
çarşamba ve cumartesi günleri öğle namazından sonra büyük bir gayretle Saadettin Heper
gözetiminde, Ayınhan Hopçuoğlu Hâfız Mehmet Şakir Çetiner ve Neyzen Emin Dede‟nin çıraklarından
Hâfız Hoca Hasan Hükmi Başaranel ile birlikte Mi„râciyeyi tevşihleriyle beraber haftalarca meşkederek
eserin yeniden hayat bulmasını sağlamışlardır. Mi„râciye, Gavsi Erkmenkul gözetiminde Hasan Hükmi
Başaranel, Kadri Akyürekler, Asaf Ertem tarafından ikinci kez 2 Mayıs 1951 tarihinde cumartesi günü
Üsküdar Hüdâyî Asitanesi‟nde okunmuştur. 36 Bu tarihten sonra İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından her yıl müftülüklere kimlerin okuyacağı bilgisi resmî yazı ile gönderilmiştir.37 (Örnekleri
ektedir.)
1951 yılından sonra yaşanan vefatlar sebebiyle yeni Mi„râciyehânlar görevi devam ettirmiştir.
Devlet matbaasından Hüsameddin Efendi, Kasımpaşa Camii imamı Bahaddin Efendi, Beşiktaş Camii
imamı Halid Efendi, Sabri Şen Kartal Mi„râciyehân olarak vazife almışlardır. 1957 yılında Gavsi
Erkmenkul‟un vefatı ile Mi„râciye, Mehmet Şakir Çetiner, Misbah Erkmenkul, Kadri Akyürekler, Asaf
23
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Cemaleddin Server Revnakoğlu, “Mevlid‟in Bugünkü Hali Mi'râciye‟ nin Üstünlüğü”, Yeni Türkiye Dergisi, c. 2, sayı: 18,
İstanbul, 1954, s. 739.
Mustafa Kara, “Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun‟un Vakfiyesi”, s. 30.
Bursa Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii: Çelebi Sultan Mehmet zamanında, Hoca Muslihiddin tarafından 1493 yılında
yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Bu camide mi„râciye Bursalı Safiye Hatun Vakfiyesi gereğince 1960‟lı yıllardan beri her yıl
düzenli olarak İstanbul‟dan gelen mi„râciyehânlar tarafından okunmaktadır.
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye”, s. 3.
Misbah Erkmenkul ve Orhan Nasuhioğlu‟ndan râvî.
Nûmâniye Tekkesi: Aktarhüsam Mahallesi, Çiçek Tekke Çıkmazı‟nda bulunan Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1689-1758 yılları
arasında yaptırılmış olan Tekke‟nin ikinci katı önceler semâhâne iken yapıya mihrap eklenmesi sonucu mescide
dönüştürülmüştür. Nûmâniye Mescidi ve Tekkesi günümüzde tekke olarak kullanılmaktadır. Mi„râciye, 1960‟lı yıllardan beri
her yıl düzenli olarak İstanbul‟dan gelen mi„râciyehânlar tarafından Mahkeme Camii‟nde ikindi namazına müteakip
okunduktan sonra akşam namazına müteakip de Nûmâniye Tekkesi‟nde okunmaktadır.
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye” , s. 3.
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye” , s. 2.
Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, c. 1, s. 441.
Üsküdar Tarihi, Üsküdar Belediyesi Yayınları, c. 1, s. 105.
Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, c. 1, s. 482.
Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, c. 1, s. 445.
Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, c. 1, s. 648.
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye”, s. 4, Cemaleddin Server Revnakoğlu, “Üsküdar‟da 2. Miraciye
Töreni Münasebeti İle Miraciye ve Mevlüd”, Vakit Gazetesi, sayı: 1, (03.06.1951).
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye”, s. 4.
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Ertem, Aşkî Erkmenkul ve Hacı İbrahim Efendi tarafından okunmuştur. 1988 yılında M. Şakir Çetiner‟in
vefatı ile de Misbah Erkmenkul, Kadri Akyürekler, Osman Elçioğlu, Nail Kesova ve Ahmet Büyük Ören
tarafından okunmaya devam etmiştir.38
1999 yılında Misbah Erkmenkul‟un da vefatı üzerine aynı kişiler okumayı sürdürmüşlerdir. 2002
yılından sonra Yümnü Dalkılıç, Mehmet Kemiksiz, Ramazan Kutlu ve İdris Erdem tarafından Hüdâyî
Âsitânesi‟nde okunmuştur.
Günümüzde ise Mehmet Kemiksiz, İdris Erdem, Ramazan Kutlu, Kadir Örnek, Enes Genç, Akif
Kılıç, Hüseyin Suiçmez, vakfiyesi bulunan İstanbul Camiileri‟nde39 Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nce görevli
Mi„râciyehânlardır. Fakat Bursa‟daki Mahkeme Camii ve Numâniye Dergâhı‟nda farklı kişiler bu icrâyı
gerçekleştirmektedir. Her yıl bu isimlerde değişiklik olabilmektedir. Nail Kesova, Hasan Dağıstanlı bu
isimler arasındadır.
Okunuşu: Mi„râciye aynı üstattan meşketmiş olmasına dikkat edilen iki Mi„râciyehân tarafından
okunur.40 Bunun sebebini iki şekilde açıklamak mümkündür. İlki görünen mânâsıdır. Biri okurken
yorulduğunda diğerinin okuması içindir. Diğer anlamı ise Cebrâil ve Mikâil (as)‟i temsil etmeleridir. İsrâ
mucizesi esnasında Cebrâil (as)‟in Peygamber Efendimize gönderilişi ile Yüce Allâh‟ın huzuruna davet
edilmesi ve Mikâil (as)‟in de Cebrâil (as) ile birlikte Efendimize pervane olup tabak içinde bulunan üç
kâseyi sunmalarındandır.41 Yarım ay şeklinde oturmuş zâkir ve tevşihhânlardan oluşan bir koro da
orada hazır bulunur. Metni başından sonuna kadar takip etmeleri gerekir. 42 Vakit namazı kılındıktan
sonra (gelenek ikindi namazına müteakip okunmasıdır) bir hâfız tarafından İsrâ Sûresi‟nden bir aşır
okunur. Koro Kur‟an tilâvetinden sonra segâh tevşihi okumaya başlar. Bu tevşih çenber usûlündedir.
Mi„râciyehânlar segâh bahrini okumaya başlarlar. Her mısra okunduktan sonra koro tarafından “Sallû
„aleyh” denilir. 6.bahir esnasında münâcâta kadar her mısraın sonunda “Mine salâh” denilir.43 Bu iki
Mi„râciyehân isterlerse münavebeli olarak yahut solo olarak okuyabilirler. İkisinin de sesi tenor ya da
bariton olmalıdır. Tüm bahirler ve tevşihler okunduktan sonra ise münâcât bölümünde her mısraın
okunmasından sonra “ „Ikbel yâ Mücîb” diye karşılık verilir. Bu karşılıklı hitâb, dinleyenler üzerinde
oldukça tesirli olmaktadır.44 Mi‟râciye bittikten sonra, yine Kur'ân-ı Kerîm‟den, Necm Sûresi‟nin ilk on
sekiz âyeti veya Bakara Sûresi‟nin sonları bir hâfız tarafından okunur. Bir duâhânın duâsı ile icrâ sona
erer.45 Münâcât okunurken dinleyenlere gülsuyu serpilir. Şeker ve şerbet dağıtılır. Ve bittikten sonra
kaynamış süt dağıtılır. Bu ikramlar da vakıf yolu ile yürütülür.46 Bu merasim birkaç saat
sürebilmektedir.47
Güfte Mecmûalarında Mi‘râciye
Mi„râciye‟ye ait elimizdeki üç nüshaya (Nüsha 1,48 Nüsha 249 ve Nüsha 350) baktığımızda,
bunlar arasında, gerek beyit eksiklikleri gerek kelime farklılıkları gerekse anlamı bozmayacak tarzda
bazı cümle yapısı değişiklikleri yanında hangi beyitlerin hangi makam geçkileriyle yapılacağı gibi
noktalarda birtakım ayrılıklar olduğunu tespit ettik. Bu hususlardan, önce beyit eksiklikleriyle
başlayacak olursak;
Nüsha 3‟ün Segâh bahrinde, diğer nüshalarda bulunan:
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Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye”, s. 4-5.
Fatih Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Camii, Fatih Hobyarlı Davut Paşa Camii, Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve
Nasuhi Mehmet Efendi Camii.
Mustafa Kara, “Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun‟un Vakfiyesi”, s. 31
Misbah Erkmenkul, “Miraciye nedir? Nereden neş‟et etmiştir? Mucitleri Kimlerdir?”, s. 2.
Cemaleddin Server Revnakoğlu, “Mevlid‟in Bugünkü Hali Mi'râciye‟nin Üstünlüğü”, s. 739.
Mustafa Kara, “Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun‟un Vakfiyesi”, s. 31.
Yümnü Dalkılıç, “Hz. Hüdayide Asırlardır Okunan Miraciye”, s. 6.
Hacer Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün Ve Gecelerde Dinî Mûsiki, s. 71.
Mustafa Kara, “Mîrâc Mîrâciye ve Bursalı Safiye Hâtun‟un Vakfiyesi”, s. 31.
Metin Akar, “Nâyî Osman Dede ve Mi‟râciyesi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, sayı: 1, Konya,
1981, s. 16.
Sahibi ve yılı hakkında hiçbir bilgi bulunmayan bu nüsha, ifadede kolaylık sağlaması açısından konunun sonuna kadar
“Nüsha 1” şeklinde isimlendirilmiştir.
Mukaddimesinde, Maarif-i Umûmiye Nezâreti‟nde evrak müdürü olan Sâdiyye tarikatı hulefâsından Ali Gâlip‟in tab„ ve temsil
ettirdiği ifade edilen bu nüshaya da, “Nüsha 2” adı verilmiştir.
Hicrî 1257‟de tamamlandığı ifade edilen Mi‟râciye‟nin yazarı bilinmeyen bu nüshası ise “Nüsha 3” şeklinde isimlendirilmiştir.
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Her kim eylerse Muhammed vasfını
Âkıbet Mahmûd eder Hâk ismini
Kim ânın zât-ı şerîfin âşikâr
Bâis-i mevcûd etdi kirdigâr
Ânın içün cümleden efdaldir ol
Ânın içün berterû ekmeldir ol
Ânın içün yaratıldı şeş-cihâd
Arş u ferş u heft deryâ hem nebât
beyitleri atlanmış, dolayısıyla bu bahir eksik yazılmıştır. Yine Nüsha 3‟te Hüseynî bahrindeki
“Anda nice hicâb oldu Âdem/Gördü Hazret Hazret‟i bî keyf ü kem” beytinin atlanmış olduğu fark
edilmektedir. Nüsha 1‟in Hüseynî bahrinde ise “Sebkat etsem Sidre‟den ben yek benân/Hark eder
perrim benim heybet hemân” beytinden “Oldu destûr ol Habîb‟in zâtına/Geldi yine Ümmühânî katına”
kadar olan 13 beyit eksiktir. Ancak bu nüshada eksik kısmın yer alması gerektiği, sayfanın boş olduğu
da görülmektedir. Bu durumda Hüseynî bahrinin aslında eksik yazılmayıp söz konusu beyitlerin
bulunduğu sayfanın tahrip olduğu kanısına da varılabilir.
Nüshalar arasında bazı kelime farklılıkları ya da anlamı bozmayacak cümle yapısı
farklılıklarından da bahsetmiştik. Söz gelimi Hüseynî bahrinde Nüsha 2‟de “Hem buyurdu beş vakit olsa
edâ/Elli vaktin ecrini edem ben atâ” şeklinde yazılan beyit Nüsha 3‟de “Hem buyurdu beş vakti ola
edâ/Elli vaktin ecrin edem ben ona” şeklinde geçmektedir. Bu, anlamı bozmayan beyit farklılığına bir
örnek sayılabilir. Kelime hatalarına ise, Nüsha 3‟te, Sabâ bahri 3. beytinin “Emr-i Hâk‟la ana peyrev
oldular” dizesinde geçen “peyrev” kelimesinin “pervâ” şeklinde hatalı olarak yazılışı misal verilebilir.
Benzer şekilde yine Nüsha 3‟te Hüseynî bahrinin “Sebkat etsem Sidre‟den ben yek benân” dizesindeki
“yek benân” kelimesi de “yek cân” olarak yazılmıştır ki bu haliyle, “fâilâtün/fâilâtün/fâilün” şeklindeki
aruz vezninin yapısına da uymamış olmaktadır.
Nüshalar arasında, bazı bahirlerin bitiş kısımlarında da farklılık olduğu görülmüştür. Segâh
bahri Nüsha 3‟te, Nüsha 1 ve Nüsha 2‟dekinden farklı olup “Aşk u hubb-i zâtına kıldı salât/Es-salât ey
mazhar-ı zât es-salât” beyti ile bitmektedir. Ayrıca Nişâbur makamındaki Münâcât bölümünün son
beyitleri üç nüshada da değişiklik arz etmektedir.
Yukarda açıklanan hususlara ek olarak; Nüsha 1‟de, Mi‟râciye‟nin okunuş tertibi üzerine bahrin
başında, bahirle aynı makamda olan tevşihlerin yer aldığı görülürken, “Segâh”tan “Hüseynî”ye kadar
olan bu tevşihler Nüsha 2‟de metnin sonuna eklenmiştir. Nüsha 3‟te ise tevşihlere hiç yer verilmemiştir.
Ayrıca Mi‟râciye‟ye Allah‟a hamd ü senâ ve Hz. Peygamber‟e övgü ile başlayan Nüsha 3‟te her bahirden
sonra “Ta„zîmen leh tasliye” ifadesi altında Hz. Peygamber‟e salât u selâm getirilmektedir. Yine bu
nüshada Segâh bahrinden sonraki Salât u Selâm‟dan sonra, bir defaya mahsus olmak üzere devrin
sultanı Abdulmecid Hân‟a hayır duasında bulunan beyitler yer almaktadır.
Üç nüsha arasındaki makam geçkileri hakkında ise, genel itibarıyla birbirini tutan geçkiler
haricinde gözlemlenen bazı farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:
Üç nüshada da Segâh bahrinin 5. beytinin yanına Bestenigâr ifadesi eklenerek bu makama
geçki yapılacağı belirtilmiş olmaktadır. Ancak Nüsha 3‟te -daha önce belirtildiği üzere- atlanmış olan
beyitlerden dolayı Bestenigâr geçkinin yapılacağı 5. Beyit, diğer iki nüshadan farklı olarak “Her ne kim
ikram kıldı zâtına” ile başlayan beyte denk gelmektedir.
Dügâh bahrinde; Nüsha 1 ve Nüsha 3‟te Horasânî makam geçkisinin bulunduğu “Bir Burak al
cennet-i âlâmdan” ile başlayan beyit, Nüsha 2‟de Hüseynî geçkili olarak kaydedilmiştir.
Dügâh bahrinin “Nice lutf u nice ihsân eyleyem” ile başlayan beytine, Nüsha 2 ve Nüsha 3‟te
Vech-i Hüseynî geçkisi notu düşülürken Nüsha 1‟de herhangi bir geçki notuna rastlanılmamaktadır.
Nevâ bahrinin 5. beyti için Nüsha 1 ve Nüsha 3‟te Nevâ Sünbüle geçkisi bulunurken Nüsha
2‟de herhangi bir geçki notu bulunmamaktadır.
Nevâ bahrinin “Binmeyiser bundan efdal sana nûr” ile başlayan beyti için yalnızca Nüsha 3‟te
Hüzzâm geçkisi yer almakta olup diğerlerinde ise bir geçki notu yoktur.
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Sabâ bahrinin “Geçti mihrâba İmâm-ı Mürselîn” ile başlayan beyti yalnızca Nüsha 2‟de Bûselik
geçkisiyle kaydedilirken, “Hamd edip Cibrîl dedi ey Azîz” ile başlayan beytinde ise yalnızca Nüsha 3‟te
Şehnâz geçkisinin olduğu görülmektedir.
Sabâ bahrinin “Bir tabakla geldi üç kâse ana” şeklinde başlayan beytine Nüsha 1 ve Nüsha 3‟te
Hisar geçki notu düşülürken Nüsha 2‟de herhangi bir geçki notu yer almamaktadır.
Hüseynî bahrinin Nüsha 1 ve Nüsha 3‟te, 4. beytinde yer alan Gerdaniye geçkisi Nüsha 2‟de 3.
beyitte bulunmaktadır.
Hüseynî bahrinin 5. beytinde; Nüsha 3‟te Necd geçkisi, Nüsha 2‟de ise Necd-i Hüseynî geçkisi
yer almaktadır.
Hüseynî bahrinin “Zâhir oldu Refref ol dem Hazret‟e” ile başlayan beyti Nüsha 2‟de Acem
geçkili olarak kaydedilirken Nüsha 3‟de herhangi bir geçki notu bulunmamaktadır. Nüsha 1‟de ise hem
geçkinin hem de söz konusu beytin eksikliği ile karşılaşılmaktadır.
Hüseynî bahrinin “Erdi ayn-ı zâttan bir hoş nidâ” ile başlayan beyti Nüsha 2‟de Uzzâl geçkili
olup Nüsha 3‟de böyle bir geçki notu yoktur. Nüsha 1‟de ise yine hem geçkinin hem beytin eksikliği söz
konusudur.
Hüseynî bahrinin “Oldu destûr ol Habîb‟in zâtına” ile başlayan beyti Nüsha 2 ve Nüsha 3‟te
Uzzâl geçkili olup Nüsha 1‟de böyle bir geçki bulunmamaktadır.
Son olarak Münâcât bölümü için, Nüsha 2‟de sırasıyla Nevâ Nişâbur, Hüzzâm, Kûçek, Isfahân
makamı geçkileri yer almaktayken Nüsha 1 ve Nüsha 3‟te hiçbir makam geçkisi notu bulunmamaktadır.
Üç nüsha da karşılaştırıldığında, Hüseynî bahrin sonundaki, her bahrin son beyti olan “Aşk u
hubb-i zâtına kıldı salât/Es-salât ey mazhar-ı zât es-salât” beytinin eksikliği göz ardı edilirse, hem
beyitlerin atlanılmamış olması hem yazım hatalarına daha az rastlanılması ve hem de Münâcât kısmının
dahi geçkilerinin belirtilmiş olması nedeniyle Nüsha 2‟nin, diğerlerine nazaran daha düzenli bir metin
olduğu görülmektedir.
Ezcümle, bu tebliğimizde unutulmaya yüz tutmuş ve günümüzde münferit mekânlarda icrâsı
yapılarak yaşatılmaya çalışılan Mi„râciye formunu tanıtarak, hakkında detaylı bilgiler sunmaya çalıştık.
Başka bir örneğine rastlayamayacağımız bu kıymetli eserin tanıtımıyla alakalı günümüzde basının da
yaptığı bir takım çalışmalar olsa da devamlılığını sağlamak adına ciddi çalışmalar yapılıp yeniden
yaygınlaşması ve korunması sağlanmalıdır.
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EKLER
1) Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün 1998, 1999 ve 2000 yılında Bölge Müdürlüğüne Mi„râciye
okunması ile ilgili gönderdiği resmi yazılar.
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2) Mi‘râciyenin tebliğde incelenen güfte mecmûaları nüshalarından örnek sayfalar.

Nüsha 1- İlk Sayfa

Nüsha 1 – Son sayfa
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Nüsha 2 – İlk sayfa

Nüsha 2 – Son sayfa
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Nüsha 3 – İlk sayfa

Nüsha 3 – Son Sayfa

BİR TEKKE USULÜ OLARAK “MEYHANA”
Ender DOĞAN
Özet
Bir toplumda kültür için dil ne ise müzik de aynı öneme sahiptir. Her kültürün kendi değerleri içerisinde
müzik mühim bir unsur olarak karĢımızda durmaktadır. Çünkü müzik, bir kültür için müĢterek
düĢünme, hissetme ve paylaĢmanın vazgeçilmez vasıtasıdır. Anadolu toprakları, içerisinde zengin
müzik türlerini barındıran, içinde yaĢayan farklı inanç ve meĢreplerden insan topluluklarının ürettikleri
kültür sanat ürünleri ile müstesna bir coğrafyadır. Yakın geçmiĢimizde Anadolu‟nun bazı bölgelerinde
irfanî bir yol olarak dergâhlar teĢekkül ettirilip, dertlere dermanlar sunulmuĢ, NakĢibendî yoluna
mensup Mir Hamza Nigârî Hz. ve onun derviĢleri bu ocaklarda çerâğ uyandırıp, gönül dertlerine deva
olmuĢlardır. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye‟nin bazı bölgelerinde tekkelerinde daha sonraki yıllarda
ise geniĢ evlerde adına “Meyhana” adı verilen bir zikir ayini icra etmiĢlerdir. Adına Karapak Semahı da
denilen içerisinde müzik ritim ve raksın da icra edildiği Ģimdilerde unutulmuĢ ve kaybolmaya yüz
tutmuĢ bu ritüelin günümüze kadar ulaĢabilmiĢ kaynaklarını araĢtırıp söz konusu uygulamanın doğru
biçimini tespit etmeye gayret edeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Meyhana, Ġrfan, Karapapak, Zikir, Semah.
In point of a dervish lodge procedure “Meyhana”
Abstract
In a society, music has the same importance as language for that society‟s culture. Within its own
values of every culture, music stands as an important element. This is because, music is an
indispensable instrument for common thinking, common feeling and social sharing. Anatolia is an
exceptional land hosting a rich blend of music types, with all works of culture and art produced by
people living on it from various believes and various spirits. In recent times, dervish lodges, seeking
for wisdom, were established in certain places of Anatolia and they presented remedies to sufferings.
Hamza Nigârî and his dervishes, who were members of Nakshibendi order, lighted a fire in these
sources and they cured souls. They held a special ritual of dhikr, which was called “Meyhana”, in
lodges and in latter years in large houses located in some places of Azerbaijan, Georgia and Turkey.
We will try to determine the original form of this ritual, also called “Karapak Whirl”, including music,
rhythm and dance, which is forgotten and about to be lost nowadays.
Keywords: Meyhana, Wisdom, Karapak, Dhikr, Whirl.
Giriş
Tarihî geçmiĢimiz itibariyle farklı din, dil, ırk ve kültürlerin yaĢadığı topraklarımızda çok farklı
kültürler var olagelmiĢtir. Anadolu topraklarında doğmuĢ, geliĢmiĢ kültürel zenginliklerimiz toplum
olarak bizim geleceğimizi inĢa etmede vazgeçilmez hazinelerimizdir. Bir kilim nakĢı, bir ahĢap motifi, bir
sesin nağmesi medeniyet ruhumuzun derinliklerine kök salmıĢ tarihî hafızalarımızdır.
Tarih bize, kültür sanat geçmiĢiyle arasındaki irtibatı doğru temeller üzerine kurarak geleceğe
yürüyen toplumların büyük medeniyetler inĢa ettiğini gösteriyor. GeliĢen dünyada milletler, devletler,
toplumlar, tarihî ve kültürel kökleri ile olan irtibatlarının sağlamlığıyla varoluĢ mücadelelerini
vermektedirler. Köklerden kopma maddî ve manevî anlamda yok oluĢu getirir.
Hemen bütün dünya kültürlerinde olduğu gibi toplumların yaĢama biçimleri, genel kültürlerinin
oluĢumu belli kaynaklardan beslenerek Ģekillenmektedir.
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“Sosyal bilimlerde kültür, somut teknik ve usullerden ibaret olmayıp bunların arka planında
varolan manevî unsurlar (inanç, norm ve değer sistemleri) anlaĢılır. Kullanılan araçların ifade
ettikleri, zahirî anlamlarının ötesinde bunların gerisindeki zihnî veya manevî kıymetler
bütünüdür.”1
Türklerin Ġslâm‟ı kabulünde bu dini tebliğ eden bilge kiĢilerin, gönüllü derviĢlerin büyük ve
önemli fonksiyonlar icra ettiğini biliyoruz. Nitekim eski Türk inanç ve gelenekleriyle yakınlık arz eden
metafizik tasavvurları önceleyen tasavvufî hayat Türkler tarafından kısa zamanda benimsenmiĢtir.
Özellikle Yesevî geleneğinden olan derviĢler futuhatçı ruhlarıyla coğrafyayı bir ağ gibi sarmıĢ; NiĢâbur,
Herat, Merv, Buhara ve daha birçok yerde tebliğ faaliyetlerini sürdürmüĢlerdir.2
Halk irfanının inançla ilgili yönü, Ġslam‟ın kabulü ile birlikte toplumun dâhil olduğu yeni hayatın
genel yapısını belirleyen renk, ilim, kültür ve sanatı da etkilemiĢtir. Buradan hareketle Ġslam‟ın
tasavvufî yorumu, halk irfanının inĢasında temel unsurlardan biri olmuĢtur. Ġrfan kültürünün
aktarımında farklı taĢıyıcı kültür unsurları vardır bunlardan biri de halk arasında söylenegelen ve
hayatiyetini sürdüren ezgili beyit okuma geleneğidir. Batı dillerinde gelenek ifadesi için kullanılan
tradition terimi Latince tradiere kökünden gelmekte olup “intikal ettirmek” anlamını taĢır. Dolayısıyla
gelenekle sağlanan bu nakil biçimi, kuĢaktan kuĢağa aktarımın pratik, etkili, kalıcı ve en mütekâmil
biçimi olarak karĢımızda durmaktadır.
Geleneksel kültürler, “ait olduğu geleneksel yapıdan beslenerek yeniden üretmek ve kadim
olanı asla unutmamak” ilkesine dayanır. Popüler kültür bireyin ait olduğu kültür dairesinin genetik
kodlarıyla irtibat kurmak esasını reddeder. Yerel kültürler tüketim değil, kadim varoluĢ ve gerçek
üretim süreçlerinin ürünüdür. Popüler kültürün mantığı “sürekli ve hızlıca tüketim/tükettirme ve bir
öncekini hatırlamama/hatırlatmama” esasına dayanır. Popüler kültürün temel dinamiği ve varoluĢu
gereği yerel kültür anlayıĢıyla taban tabana zıttır aksi halde yaĢama alanı bulamaz.
Ülkemizde dergâh ve tekke kültürü çevresinde Ģekillenen ve zorluklara rağmen uzun yıllardır
meraklıları tarafından korunabilmiĢ büyük bir müzik mirası karĢımızda durmaktadır. Adına Karapapak
semahı da denilen Terekeme Türklerinden Mir Hamza Nigârî Hazretlerine bağlı derviĢlerin yaptıkları bir
zikir meclisinden söz ediyoruz, bu tarikat usulü, ritim çalınarak çeĢitli makam ve usullerde beyitlerin
söylendiği ve bu musikiye eĢlik eden bir çeĢit dönme hareketiyle yapılan icra, devran, raks bu kültürün
içeriğini oluĢturuyor. Bu geleneğin kültürel olarak yaĢatılmasının ötesinde bizim için dinî bir ritüel
olarak icra edilmesi çok mühimdir.
Seyyid Hamza Nigârî Hz.‟nin mümessili olduğu NakĢibendî tarikatının usulleri içerisinde yer
alan, Azerbaycan ve Gürcistan‟da yaygın olan bir Tekke müziği icra biçimi, ülkemizde de halk arasında
belli bölgelerde (Kars-Amasya) yaygın olarak icra ediliyordu.
“Meyhana” müziği ve kültürü, içerisinde Ģiir, müzik, raks, zikir ve Ģükür olan, 1960‟lı yıllara
kadar Kars‟ın bazı köylerinde varlığını sürdürebilmiĢ ancak zaman içinde kaybolmuĢ değerlerimizden
biridir.
Bu kültür de yukarıda zikrettiğimiz popüler kültür istilasına uğramıĢ ayrıca 1925 Tekke ve
Zaviye Kanunu gereğince hayatiyeti sona ermiĢ, unutulmuĢ, zaman içinde özünden uzaklaĢarak
baĢkalaĢmıĢ ve aslî ruhundan kopuĢla evrilerek Ģimdilerde Azerbaycan‟da icrası devam eden sıradan bir
eğlence müziğine dönüĢmüĢtür. Amacımız bu araĢtırmalarla bu kültürün asıl kaynağından gelen doğru
icralarını tespit etmek ve mümkünse yeniden ihyası için çaba göstermektir.
Araştırma Yöntemi ve Sınırlamalar
Bu araĢtırma, ülkemizin belirli yörelerindeki tekke çevrelerinde Ģekillenen sanat, kültür ve
müzik alanında icra edilen kaybolmaya yüz tutmuĢ deyiĢ, deme, gazel okuma, zikir, devran, semah,
meydan uyandırma gibi tatbikat ve usullerin doğru kaynaklardan öğrenmek suretiyle ortaya çıkarma
niyeti ve amacı ile yapılmaktadır. AraĢtırma yöntemlerinden, konuyla ilgili basılmıĢ yayınları tarama,
1
2

Erol Güngör, “Halk Kültürü ve Münevver Kültürü”, Töre Dergisi, sayı: 30, 1971, s. 30.
M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1976,
s. 14-19.
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saha araĢtırma, inceleme, birincil kaynaklarla yüz yüze görüĢme, eski kayıt, belge, fotoğraf, ses kaydı
gibi malzemeler toplamak suretiyle çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢma, yöresel müzik kültürü içerisinde sünnî
topluluklar, dergâhlar ve günümüze kadar ulaĢabilen tarikat usulleri ve bunları bilen yol mensuplarının
bilgi ve tecrübelerinden derlemeler Ģeklinde belli sosyal gurup ve hedef kitle ile sınırlandırılmıĢtır.
Meyhana ve Tarihi
Meyhana kelimesi “mey” kökünden gelen ve mekan ismi olarak “hane” ile oluĢmuĢ birleĢik bir
sözcük olarak Ģarap içilen yer manasındadır. Divan edebiyatında, âĢık edebiyatı ve Ģiirinde, tasavvufî
ıstılahta “mey”, “meyhane” kelimesi sembolik olarak kullanılmıĢ, zahirî anlamından baĢkaca anlamları
ifade etmektedir.
Meyhane, kulun aĢk ve Ģevkle Rabbi‟ne münâcaat mahallidir ve dostların sohbet meclisi, tekke,
kâmil mürĢidin kalbi, ârif‟in ilahî aĢk ve ma‟rifetle dolu gönlü, lâhûtî âlem anlamlarında kullanılmıĢtır. 3
Meyhane insanın gönlünü, Ģarab ise ilahî aĢkı temsil eder.

Sakınmey dersem ey zâhid mey-i engûrı fehm itme
Hüner esrâr-ı mana anlamaktır lafz-ı muğlaktan4
Ey zahid, sana içki der isem üzüm suyundan olma Ģarabı anlama, marifet, örtülü sözden
mânânın sırlarını anlamaktır demiĢtir büyük Ģair Bâkî, bu beyit sembolik dilin irfan dünyamızda ne denli
önemli olduğuna bir örnektir.
Terekeme Semahı veya Karapapak Semahı olarak bilinen Meyhana ilk defa Azerbaycan
Karabağ doğumlu Mir Hamza Nigârî ve onun derviĢleri tarafından ortaya konulmuĢ bir Tekke ayini
usulüdür. Bahse konu olan bu tarikat, NakĢiliğin Hâlidî koluna mensuptur. Bu sûfî ekollerinde görmeye
alıĢık olmadığımız içinde raks ve müzik olan bir uygulamanın bu yolda var oluĢu oldukça ilgi çekicidir.
NakĢibendî tarikatında bildiğimiz genel uygulamaların aksine Seyyid Nigârî hafî zikir yerine
cehrî zikri tercih etmiĢ ve NakĢibendî geleneğinde hoĢ karĢılanmayan müzik eĢliğinde zikir etmeyi âdet
haline getirmiĢtir.5
Bu tür, nisbeten folklorik unsurların tarikat usulleri içerisine girmiĢ olması bize yaĢanılan
bölgenin coğrafî ve kültürel Ģartlarının etkisini düĢündürmektedir.
Nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesi amacıyla yapılan bu ritüeller, taliplerin iç dünyasını mamur
etmenin yanında dıĢını da tezyin etmesi maksadına matuf bir uygulamadır. Ülkemizde Kars, Amasya
haricinde 1880‟li yıllarda Azerbaycan‟dan Anadolu‟ya göç eden Karabağ Türklerinin yerleĢim
alanlarından biri olan Tokat‟ta mevcuttur. Yörede Papaklı diye anılan bu topluluğun bir kısmı ehl-i
sünnet itikâdını benimsemiĢtir ve Mir Hamza Nigârî‟nin derviĢleridirler.6 Meyhana kültürü, icra edildiği
çevrelerde bu periyodik toplanmalar vesilesiyle insanlar arasında dostluk, saygı, sevgi bağlarını
güçlendirme ve toplumsal barıĢı pekiĢtirmeye dönük önemli bir hizmeti îfâ edegelmiĢtir.
Mir Hamza Nigâri
Adı, Nigârî mahlasıyla tanınan eĢ-ġeyh Seyyid Hamza Karabağî'dir. XIX. yüzyılda yaĢamıĢ Türk
tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden biridir. Asıl adı Hamza olan Nigârî, 1212 (1797) yılında
Azerbaycan'ın Karabağ‟da doğdu. Neseben seyyiddir. Babası, yöresinde Mîr PaĢa diye tanınmıĢtır.
Medrese tahsiline yardımcı olan ve her türlü ihtiyacını karĢılayan Nigâr adlı bir hanıma Ģükran borcunu
eda için Nigârî mahlasını aldığı rivayet edilir. Tahsil ve irfan hayatına genç yaĢta Anadolu'ya gelerek
Amasya'da, NakĢibendî yoluna dahil olmuĢtur.
Mevlâna Hâlid Bağdâdî‟ye intisâb gitmek için Harput‟a doğru yola çıkar, yolda Mevlâna Hâlid‟in
vefaat haberini alır bu sıralarda bir mana görür, rüyasında Hz. Ali ona Sivas‟a gitmesini ve orada
Mevlâna Halid‟in halifelerinden Ġsmail ġirvânî'ye (ö. 1270/ 1853) intisâb etmesini emreder. Bunun

3

4
5
6
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Mehmet Rıhtım, Aztv Abide ġahsiyetler, 2010, Mir Hamza Seyyid Nigârî, 3. Bölüm.
Cenksu Üçer, “Türk Boylarının Aleviliği ve Sünniliği Üzerine Bazı DüĢünceler, Tokat Bölgesinde „SünnîleĢen (Dönükler)‟ ve
„Ehl-i Beytçi Papahlılar‟ Örneği”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 21, Samsun, 2005, s. 272.
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üzerine Mir Hamza Nigârî, 1834 yılında Ġsmail ġirvâni‟ye derviĢ olmuĢtur.7 Hayatının uzun bir dönemini
Anadolu‟da geçirmiĢ olan Seyyid Nigârî Hazretleri bir ehl-i beyt aĢığı olarak tanınır ve bilinir, divanında
bu hassasiyeti bize gösteren çok sayıda örnekler vardır.

Ya Rab beni ayırma Ģehen-Ģâh-ı veliden
Ya Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Ali‟den8
Seyyid Nigârî Hz., Amasya, Kars, Erzurum ve Elazığ‟da yaĢamıĢtır. Muharrem ayının 13‟ünde
Harput'ta vefat etmiĢtir(1885). Na‟Ģ-ı Ģerifi vasiyeti gereği Harput‟tan Amasya‟ya 7 günde nakledilmiĢtir
ve kabri Amasya'da Azeriler cami olarak da bilinen ġirvanlı cami haziresindedir. 9
Karapapak ve Terekemeler
Genel kabule göre Karapapaklar, siyah kuzu derisinden papak/kalpak giydikleri için bu ad ile
anılmıĢlardır. Karapapakların bir kısmına “Terekeme” denilmektedir. Terekeme kelimesi yapı olarak
“Türkmen” sözünün Arapça çoğul Ģekli olan “Terâkime”nin halk ağzıyla söyleniĢ biçimidir. “Türkmen”
kelimesi ise “Türk” ve “iman” sözlerinin birleĢmesinden meydana gelmiĢtir. Türkler Müslüman olmaya
baĢlayınca, Müslüman olan Türkleri, Müslüman olmayanlardan ayırt etmek için “Müslüman Türk”
anlamına gelen” “Türkman/Türkmen” sözü kullanılmıĢtır. Terekeme ayrıca “Koyun Çobanı” anlamına
gelir.10
Karapapaklar Türkiye‟de, çoğu Kars, Ardahan olmak üzere, Iğdır, Ağrı, MuĢ-Bulanık, Sivas,
Tokat, Amasya, Adana Ģehir ve köylerinde yerleĢik olarak yaĢamaktadırlar. 11
Karapapak ve Terekeme tabiri Azerbaycan‟da yaĢayan sünnî Türklerin adı olarak kullanılır,
Kafkaslardan gelen ġiîler kendilerine Azerî demiĢlerdir. Karapapakları da aĢağılamak için “Koyun
çobanı” anlamında “Terekeme” ismini takmıĢlardır. Azerbaycan‟da halk arasında terekeme nedir pek
bilinmez. Aktarılan bir olay var, Azerbaycan‟da bir Terekemeler gecesi düzenlemiĢler. Konsolosu da
davet etmiĢler ve programda kendisine de bir selamlama konuĢması teklif etmiĢler, Konsolos çıkmıĢ
kürsüye, “Kıymetli gardaĢlarım sizlerin birlik içinde toplanmanız beni çok sevindirmiĢtir çok yahĢi bir iĢ
yapmıĢsınız” demiĢ.
Daha sonra, siz mezhep grupları içerisinde en çok ezilenlerdensiniz deyince oradaki topluluk
ĢaĢkınlık içinde kalmıĢ kimse bir Ģey anlamamıĢ ama konuyu bilen birkaç kiĢi gülmeye baĢlamıĢ.
Terekemeler gecesi deyince adam koyun çobanları Ģenlik yapıyor gibi anlamıĢ. “Sizler gariplersiniz
doğru düzgün maaĢız da yoktur” vs diye konuĢmasına devam etmiĢ. Öyle ki mesele Azerbaycan
kültüründe bizde anlaĢıldığından farklı bir biçimde algılanıyor. Söz konusu topluluk için Karapapak
ifadesi daha doğrudur.12
Meyhana Usulü İcra Şekli ve Mekanları
Seyyid Nigârî yoluna bağlı üç merkezden bahsediliyor, biri Azerbaycan‟da, biri Amasya‟da
diğeri de Kars‟ta bulunuyor. Bazı kültür tarihi perspektifinden konuyu değerlendiren araĢtırmacılar,
Nigârî Hz.‟nin Melâmî meĢreb bir sûfi olduğundan yola çıkarak M.K. Atatürk‟ün de Melâmî tarikatiyle
münasebeti dolayısıyla Nigârî derviĢlerinin dergahlarda yahut baĢka mekanlarda icra ettikleri zikir
meclisleri ve devranları, devrim kanunları uygulamaları haricinde tutulduğu ifade ediliyor. 13 Söz konusu
bu dergâhlardan biri Kars‟ın merkez köyü “Dikme”de imiĢ ve dahi Ģu anda virane halde yeniden inĢa ve
ihyası için uzatılacak elleri beklemektedir.
Tarihçi Dr. Orhan Yeniaras, “Karapapak ve Terekemelerin Siyasî ve Kültür Tarihine GiriĢ” adlı
kitabında, Meyhana geleneğini Halvetî tarikati ile iliĢkilendirmiĢ hatta Seyyid Nigârî‟nin mürĢidi Mevlana

7
8
9
10
11
12
13

Ahmet Özkılınç, MürĢidi AĢk olan Arif Seyyid Nigârî Hayatı Eserleri ve DüĢünceleri, 2013, Ġstanbul, s. 31
Azmi Bilgin, Nigârî Divanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2011, s. 518.
Bilgin, Nigârî Divanı, s. 8-11.
Ali Kafkasyalı, Karapapak Türkleri, A.Ü.Türkiyat Enstitüsü Dergisi, sayı: 48, 2012, s. 271-272.
Kafkasyalı, Karapapak Türkleri, s. 300.
Tarihçi, SosyologaraĢtırmacı Erkan Karagöz‟le görüĢme.
Erkan Karagöz‟ün naklettiği bir hadisedir.
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Halid Bağdâdi‟nin halifesi, ġeyh Ġsmail Siraceddin 14 Efendi‟nin Halvetî tarikatı Ģeyhi olduğunu ileri
sürmüĢtür.15
Orhan Yeniaras, bu ayin sırasında icra edilen mûsıkî ve semahın özelliklerinden yola çıkarak, BektaĢî ve
Mevlevî yollarında icra edilen usullerle benzerliklerine dikkatimizi çekmekte ve Meyhana ritüelini bize Ģu
Ģekilde aktarmaktadır:
Zâkirlerin dinî ve mistik beyitleri okurken def‟le ritim tutulması ve müritlerin bu ritme uygun
olarak belli figürlerle raks etmeleri bedenlerini de zikre katmalarını müĢahede ederiz. Bu zikir
ve dönme esnasındaki vecd ve istiğrak halinin yaĢanması ilahi aĢka erme ve deruni lezzetlere
ulaĢma vasıtası olmaktadır.16
Kültür tarihçilerimizin bir kısmının konunun teorik arka planına vakıf olmamalarından nâĢi, bu
nevi zikir, mûsıkî, devran gibi uygulamaların dinî ve tasavvufî çerçevede ele alıĢ biçimleri, referansları
ve algılarında hatalar ve noksanlıklar görülüyor. Hadd-i zatında yapılan muteber ilmî çalıĢmalardan
biliyoruz ki Seyyid Nigârî Hz NakĢibendî tarikatinin Hâlidî koluna mensup bir mutasavvıftır.
Meyhana kültüründe Allah‟a olan sevginin anlatıldığı gazeller okunur ve çalınan def eĢliğinde
ritim tutularak zikirler yapılır. Bu ritim aletlerine yörede “Tulumboğaz” adı verilir. Pelikan derisinden
yapılırdı.17
1960 yılında Kars‟ta bir Meyhana meclisinde tesbit edilmiĢ olan ses kayıtlarından dinlediğimiz
ve aynı meclislere çocukluğunda katılmıĢ olan Seyyid Nigârî Hazretlerinin Halifelerinden Molla Kurban‟ın
torunu Yakup Yıldız Bey ve Meyhana usulünü en iyi bilen AĢık Cânâni‟den ve yine yöredeki köylerde
yaĢayan yaĢlı insanların anlattıklarına dayanarak bu zikir meclisini tasavvur edebildiğim kadarıyla
aktarmaya çalıĢtım;
Bu meclisi idare eden kiĢi bizzat ġeyh Nigârî Hz.‟nin yolundan ve vazifeli biri olmak zorundadır.
Meclise derviĢlerle birlikte halktan insanlar da katılabilir Kadınlar perde arkasından dinlerler, çocuklar
katılabilir, kimseye katılım konusunda bir yasak konmaz ancak bu dergahlara, bu zikir meclislerine
girmenin Ģartları vardır. Abdestli olunacak, temiz niyetle Allahın rızası gözetilerek gelinecek.
Meyhana meclisi toplandığında derviĢler ve misafirler meclisteki yerlerini aldıktan sonra ağır bir
tarzda aĢağıda güftesi bulunan beyitler üç veya dört kiĢiden oluĢan usta okuyucular tarafından
seslendirilir. Bu açıĢ bir nevi dergâhlarda yapılan turûk-u aliyyede âdet olan “meydan uyandırma”
sayılabilir. Akabinde ritmik okuyuĢlar baĢlar semah dönen derviĢler kalkıp dönmeye baĢlarlar ve zaman
ilerledikçe güfteler değiĢir ritimler hızlanır buna bağlı olarak dönme sırasındaki hareketler de değiĢir.
YaklaĢık iki saat süren bu ayin boyunca 24-25 ayrı Ģiir nağmeli olarak söylenir, nutukların bütün
beyitleri eksiksiz okunur. Beyitlerin tamamı Seyyid Nigârî Divanından olup baĢka bir sûfi‟nin nutku
okunmaz.
Yapılan Sözlü Mülakatlar
Aşık Veli Akbulak (Cânânî)18 ile görüşme
Kendisi de bir Terekeme olan Cânânî, tasavvuf kültürünün içinde yetiĢmiĢ, Meyhana
konusunda babasından el almıĢtır.
AĢık Cânânî meyhana meclisini idare eden ve aynı zamanda beyit söyleyenlerin en Ģöhretlisinin
Hacı Mahmut Efendi olduğunu ifade ederek onun Amasya‟da Mir Hamza Nigârî Hazretlerinin yanında
Erbain‟e girdiğini ve ardından kendisinden hilafet alarak irĢad hizmetine baĢladığını söylüyor.
AĢık Cânânî, Seyyid Nigârî Hazretlerinin divanından beyitleri ezberden okuyabilmekte ve
Meyhana makamlarını bilmektedir. Yalnızca Seyyid Nigârî‟den okuyan aĢık buradan aldığı üslup ile
kendi Ģiirlerini de inĢa etmekte ve havalandırdığı türküleri ve atıĢmalarını da aynı tarz ve üslupta
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ġeyh Ġsmail Siraceddin adı yanlıĢ yazılmıĢ, doğrusu ġeyh Ġsmail ġirvânî‟dir.
Orhan Yeniaras, Karapapak ve Terekemelerin Siyasi ve Kültür Tarihine GiriĢ, Özel Basım, 1994, Ġstanbul, s. 54.
Yeniaras, a.g.e., s. 142
Özkılınç, a.g.e., s. 131
AĢık Veli Akbulak, 1946 Kars Arpaçay Kuyucuk köyünde doğmuĢ, babası Meyhana meclislerini idare eden vazifelilerden biri
imiĢ. Meyhana müziğinin günümüzde yaĢayan en önemli taĢıyıcılarından belki tek kiĢi olan AĢık Cânânî, Kars Çıldır
aĢıklarından AĢık ġenlik‟in takipçilerinden ÂĢık Hasretî mahlaslı Sadi Değer‟in çıraklarındandır.
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yapmaktadır. Bu geleneğin neden devamının gelmediğini sorduğumuzda, Tekke ve Zaviyelerin
kapatılması dönemine geldiği için bazı zorluklar ve korkular sebebiyle devam edilemediğini bunun yanı
sıra bazı kötü niyetli insanların bu iĢi istismar etmek suretiyle halk arasında itibar kazanmaya
kalkıĢmaları sebepleriyle yolun büyükleri tarafından bu gelenek sırlanmıĢtır diye düĢüncelerini ifade
etti.
AĢık Veli Akbulak (Cânânî), 1886 doğumlu Babası Molla Yusuf, iyi bir alim ve köy Ġmamıdır,
AĢık Veli, Hocası ve babası Yusuf Efendiden Kuran okumayı öğrenmiĢ ve Osmanlıca dersleri almıĢ,
elinde Seyyid Nigârî‟nin 1907 Tiflis baskısı Divanından beyitler okuyor, çalıĢmak için gittiği Libya‟da,
baĢkent Trablusgarb‟ta iki yıl Arapça ve Ġslâmî ilimler öğrenmiĢtir.
Karapapak Türklerinin Rusya‟da Osmanlıya ulaklık yani bir nevi istihbarat görevi yaptıklarını
nakletti. Karapapaklar, Nigârî‟nin müritleri Karsa göç ettiklerinde orada yaptıkları tarikat usullerini
Karsta da yapmaya devam etmiĢler, Osmanlı zamanında bir sorun yaĢamamıĢlar ancak sonraki yıllarda
Türkiye Cumhuriyeti kurulunca bu usullerine devam edenleri, Kars‟ın halkı bilmediği için tepki
göstermiĢ bunları Ģikâyet etmiĢ. AĢık Veli kendi ağzından naklediyor; KıĢ günü Babam ve yanında dört
kiĢiyi tutuklayıp götürmüĢler Hakim karĢısına çıkarmıĢlar, Hakim bunlara soruyor siz
toplanıyormuĢsunuz, ayin yapıyormuĢsunuz ne yapıyorsunuz diye sormuĢ. Babam Molla Yusuf‟un
konuĢması çok düzgün idi, demiĢ efendim biz Mir Seyyid Nigârî‟nin yolu olan NakĢibendî Tarikatine
bağlıyız onun beyitlerini okuruz, kendimizce Allahı zikr ediyoruz diyor, Hakim, ne okuyorsunuz diye
sormuĢ,
Babam,
“Allah‟ı Muhammed‟i âli seven dostânız

Ne sünnîyiz ne Ģiayız bir hâlis müselmânız
Çehar yâri isteriz zira ki Mustafa‟nın
Dostuna dostuz vallah düĢmenine düĢmanız”19
Gazelini okumuĢ, Hakim Savcıya dönmüĢ bunları Ģikayet edenlerin gözü kör olsun bunlar ne
kıymetli insanlar diyerek özür dilemiĢ gidin bildiğiniz gibi usulünüze devam edin demiĢ. Ve bu
hadiseden sonra bu meclisler serbest oluyor.
Meyhana ayini meclislerine bizzat katılmıĢ olan ozanımız gördüklerini ve izlenimlerini Ģöyle
paylaĢıyor: Doksan üç harbi sırasında Gürcistandan Karsa göç etmiĢ olan Terekeme topluluğu ehl-i
sünnet, Hanefî mezhebi üzere ve Mir Seyyid Hamza Nigârî‟ye, NakĢibendî tarikatine bağlı insanlardır.
Bu müritler, namaz kılan, oruç tutan, okumuĢ bilgili, irfanlı kimselerdi. Kars‟ta güz vakti, harman bitip
hasat mevsimi geçince bu yolun müntesipleri bir araya gelirler. Yatsı namazından sonra toplanırlar,
büyük bir evin odasında bir neĢ‟e diyeceğimiz, bir muhabbet meclisi Ģeklinde Mir Nigârî hazretlerinin
beyitlerini bilenler okurlar ve semah dönerlerdi. Yörede önemli hocalar da katılır, Kur‟ân‟ı bilen
insanlardı bunlar ve babam Yusuf Efendi bu meclisi yönetirdi. Meyhana meclisine üç Ġhlas bir Fatiha
okuyarak bu zikri baĢlatırlardı. En az üç kiĢi sesi güzel olanlar ve beyitleri bilenler gazelleri okurdu.
Tenekeye vurarak ritim tutarlar ve “Allah Allah” diyerek dönerlerdi. Bunu bir ibadet neĢesiyle yaparlardı
çok aĢklı, cezbeli adamlar vardı. Meyhana sırasında coĢup kendinden geçen hem söyleyen hem
ağlayan adamlar vardı. Bu ayini kadınlar perde arkasından dinlerlerdi bu usul birçok köyde yapılır o
zamanlar televizyon yok radyo yok, meraklı insanlar gelirler katılırlar bu merasim bazen sabah
namazına kadar devam ederdi. Okuyucular büyük zevk sahibi idiler. Meyhana‟da kim hangi gazeli
biliyorsa onunla açılıĢı yapardı. Nâği Yıldırım amca ve Ladigarslı Cemal bu iĢin en iyi ustalarıydı.
Meyhanaya Ģu eser okunarak baĢlanırdı:

SergüzeĢtimi dilâ baĢtan aĢan gamdan sor
Mâcerâmı görüĢ ol dîde-i pür-nemden sor
Ehl-i sevdâ niçün ağlar ü ne çün kara giyer
Haber al Ka‟beden esrârını zemzemden sor
19

Bilgin, a.g.e., s. 431.
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Kerbelâdan haber al ehl-i belâ çekdiğini
Ne cefâ eylediler mâh-ı Muharremden sor
Cennet ehli ne bilür hâlini Mervânîlerin
Sen Muavîleri Ģeytân-ı cehennemden sor
Ehl-i dilden haber al aĢkı ne anlar vâiz
Ne bilür har haberi-i cenneti Âdemden sor
Feyz-i Rûhu‟l-kudsün mâ hüve keyfin ey cân
Nefes-i nefs-i Mesîhâ leb-i Meryemden sor
Ey Nigârî Harem-i Ka‟be-i uĢĢâka yüri
Ehl-i dilden haber al dilber-i mahremden sor20
AĢık Cânânî, Meyhana‟yı kendi Ģiiriyle Ģöyle anlatıyor;

Kafkas Türkü halkımızın
Gör irfanıdı Meyhana
ġiir gazel destanların
Tam harmanıdı Meyhana
Cahilin aklı ermez
Ağyar bir mana veremez
Bu ceme Ģeytan giremez
ġeyh devranıdı Meyhana
Dost dost ile olur sırdaĢ
Sohbet eder yaren yoldaĢ
Ana baba bacı gardaĢ
Öz ihvânıdı Meyhana
Ġman aziz HurĢitlerin
Kâmillerin reĢitlerin
Müritlerin mürĢitlerin
Mert meydanıdı Meyhana
Ġnanç ile itikadın
Hak kelâmı hakikatin
ġeriatın tarikatın
Hak divanıdı Meyhana
Yesevî, Yunus, ġâhi‟nin
Mevlana, Veli, Âhî‟nin
Semâinin Ġlahinin
Goca hanıdı Meyhana

20

Bilgin, a.g.e., s. 169.
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Kim bilir böyle esrârı
Ataların yâdigârı
NakĢibend Miri Nigârî
Yol kervanıdı Meyhana
Def söyleyen gereğinin
Geleneğin direğinin
Cenâni‟nin yüreğinin
Bir mihmanıdı Meyhana21
AĢık Cânânî, ritim aletleriyle icra edilen bu müziği saz kullanarak da icra ettiğini ancak bunun
uygun olmadığını gelenekte saz kullanılmadığını da ifade ediyor. Azerbaycan ve Gürcistan‟da
Terekemeler arasındaki Meyhanalar‟da ritim aleti olarak teneke çalınmakta imiĢ aynı uygulama Kars
merkez Dikme köyündeki dergâhta ve Peldirvan‟ın Ortagedik, Ayakgedik köylerinde de aynı Ģekilde bir
tenekeyi ortadan kesmek suretiyle yarım teneke ile çalınırmıĢ, tenekenin içine iki üç boncuk atılır bu
boncuklar da ritme revnak verirmiĢ. Azeriler arasında yapılan Meyhanalarda “Tulumboğaz” adı verilen
Pelikan derisinden yapılma deflerin de kullanıldığını AĢık Cânânî‟den öğreniyoruz.
Yakup Yıldız’la22görüşme
Karapapak Türklerinden olan Babası Mehemmet Yıldız 110 yaĢında göçmüĢ. 90 yaĢlarında iken
alınmıĢ bir ses kaydını tesbit ettim, kendisi 17 yaĢında Ermeni harbine katılmıĢ iyi bir tarihçi imiĢ ve
dedelerinden gördüğü “Meyhana” usulünü anlattığı bir ses kaydından ve 1960 yılında yapılmıĢ bir
meyhana meclisi kaydından o dönemin Mir Hamza Niragi Hz. yolunun müntesipleri olan beyit/gazel
okumada maharetli Yusuf Gülen, Cihangir Göktepe ve Hacı Dursun adında yetmiĢ yaĢını mütecaviz
derviĢlerin okuduğu bir kaset kaydından elde ettiğimiz bilgileri Yakup Yıldızdan sordum.
60 dk süren kayıttan anlaĢıldığına göre Seyid Nigârî hz‟nin nutuklarını farklı ritim ve
makamlarda seslendiriyorlar, bu icra sırasında halka oluĢturup belli hareketlerle aynı ortamda dönen,
raks eden derviĢler çeĢitli kareografilerle müziğe eĢlik ediyorlar.
Yapılan raks, dönme ve el kol ayak hareketleri bize Cem ayinlerinde gördüğümüz semahları
hatırlatıyor. Gürcistan sınırları içerisinde yaygın olan pir Hamza Nigârî‟nin müritlerinden Molla Kurban
namlı zatın rehberliğinde Akbaba köyünde icra edilen bir ayinin kaydı Molla Kurbanın oğlu Ġlmail Ef
aynı yolu devam ettirmiĢ daha sonra onun oğlu Mehemmet devam ettirmiĢ, biz dahi onun oğlu Yakup
Yıldız Bey‟le bir görüĢme yaptık. Molla Kurban‟ın yaĢadığı dönem 1870‟li yıllar bu aile söz konusu
geleneği icra ederek muhafaza etmiĢler.
Özellikle kıĢ aylarında büyük ve geniĢ evlerde toplanılır orada bu icra yapılırmıĢ, katılan
müritler de zikredip dönerlermiĢ, okunan beyitlerin ritmine göre dönenler Hacımatoğlu Ġslam,
Hacımatoğlu Ġlyas, Sedir Tur imiĢ, okuyucuların içinde Ġdris oğlu Mehemmet bu iĢin üstadı imiĢ kendisi
aynı zamanda Ģair imiĢ. Hiçbirinin günümüze ulaĢan ses kaydı yok. Hz Pir‟in Amasyaya göçen torunları
varmıĢ. Mehemmed Ef. Ahmet Ef. Hacı Mahmut Ef. Bunlar, yolu yürütebilmeleri için Amasya‟dan icazet
alıyorlardı. Mesela bu nutukları okuyan Cumhuriyet köyünde Deli Alı, Gamasol‟da Cemal, çok hiddetli
okurlar imiĢ. Merkez Dikme köyünde de Hacı Mahmut Efendinin temsilcisi Karadağ Bey müritlerin
idaresini yürütür imiĢ.
Porsuklu‟da, Tahar Emmi bu iĢin ustası (Sofu Tahar) hem okur hem döner (oynar), dönerken
de kaynar su dolu kabı baĢının üzerine koyarmıĢ o su, cuu ederdi baĢına boĢalırdı ama yanmazdı.
DıĢarıdan gelenler arasında abdestsiz olanları keĢfeder ve halkadan çıkarırdı. Abdestsiz olanları
aralarına almazlardı.
Kuyucuk‟ta (Arpaçay‟a bağlı) Molla Yusuf, Peldirvan‟da (Ģimdi Duraklı Köyü) benim babam
Ġsmail oğlu Mehemmet ve Osman oğlu Cihangir Göktepe, Kurban oğlu Mustafa, Hacı Dursun bu iĢi iyi
21
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AĢık ġenlik Baba‟ya SesleniĢ, AĢık Veli Canani, Ġstanbul, 2007, s. 195
Yakup Yıldız (d. 1947), Mir Hamza Nigârînin derviĢlerinden Molla Kurban namlı Ģahsın torunudur. Kars belediye meclis üyesi
ve BaĢkan vekilliği görevini sürdürmektedir.
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okuyanlardanmıĢ, Hacı Haydar Ünlü çok güzel sadası varmıĢ hem okur hem ağlarmıĢ, büyük bir evde
toplanılır. Orada hem beyit okunur hem zikredilir. Denir ki “Yarab beni ayırma Ģehin-Ģah-ı veliden Allah
beni dûr eyleme evlad-ı Ali‟den”. Mir Hamza Nigârî, Hz. Ali‟nin otuzuncu göbek kızından torunudur.

Tesbah çekerem Ģâm ü seher câm-ı ceminde
Ne sünniyem ne Ģia halis Müslümanım ben
Allah bir Resul hak diyenler bunlar. Yakup Yıldız bey kendi ifadesiyle “Bu toplantılarda ben
çocuktum altmıĢ yıl evvel buna Ģahit olmuĢ bir kiĢiyim, sekiz yaĢındaydım babamın dedesi Molla
Kurban bizzat Mir Hamza Nigârî Hz‟nin mürididir. Bu icrada ilk baĢta gazelin açılıĢı vardır, ağır ağır
okunur müritler oturmuĢ vaziyette bulunur, bu yolun en büyük özelliği direkt Allaha iĢaret edip sâliki
Allaha bağlamaktır. Allah ve Resulü haricinde Ģeyhlik müritlik iliĢkileri Ģimdiki gibi böyle bir Ģey yok,
Benim dedem evde otururken bir anda dermiĢ, filan adam geliyor onu karĢılayın içeri alın, ölmeden bir
yıl önce mezarını kazdırmıĢ bir yıl sonra vakit gelmiĢ, demiĢ ki “beni filan kiĢiler yıkayacak, cenazemi
filan kaldıracak, cenaze namazıma Ģu kiĢiler gelecek vs..” inancı bütün Allaha bağlı, riyakar olmayan,
namazında niyazında biri idi..
Bu meclislerde Hz Pir‟in nutukları haricinde baĢka sûfilerin sözleri okunmaz, bu meclislere akıl
bâliğ olan, inanan herkes gelir katılırdı. Hanımlar da perde arkasından dinlerlerdi, bu meclislerde Kuran
okuma, mevlit okuma, Fatiha verme vs. yoktu sadece Allaha olan sevgi ve muhabbet ifade eden Pir
Seyyid‟in beyitleri okuyup Ģükreder zikreder dönerler.
Bu bahsettiğimiz meĢk, Gürcistan‟da, Kars‟ın köylerinde birçok yerde yapılan usul hep aynıdır,
usul icra farkı yoktur. Gürcistan‟dan, Tazekent‟ten Akbaba‟dan gelenlerin bir kısmı Peldirvana
yerleĢmiĢ, bir bölümü gelmiĢ Kuyucuk köyüne yerleĢmiĢ, bir kısmı Cumhuriyet köyüne yerleĢmiĢ. Aynı
merkezden gelip buralara yerleĢmiĢler, Ortagedik, Ayakgedik köylerine, Porsuklu‟ya yerleĢmiĢler.
Bu yol Müslüman, ehl-i sünnet ve NakĢibendî tarikati bağlılarının yoludur. Karabağ‟da,
Gürcistan‟da, Osmanlı-Rusya arasında sıkıntılı dönemlerin yaĢandığı zamanlar, Seyyid Nigârî Hz.
müritlerini bir araya getiriyor Osmanlıya yardım için aralarında bir heybe dolusu altın topluyor bu
yardımı Osmanlıya ulaĢtırmak o dönemde zor müĢkil bir iĢtir, derviĢlerden birisi bu parayı yerine ancak
haramiler aracığıyla ulaĢtırabiliriz demiĢ,
EĢkıya gelir Pir Seyyid altınları eĢkıyaya teslim eder ve ona tembihler “bunu Osmanlıya götür
ve onlardan da bir yazı al ve getir, bizim gücümüz ancak buna yetiyor” der. Ġsteğini sorduğunda ise
karĢılığında Harami “ne verirseniz onu alırım” diyor.
Malı götürürken kapıda Rus saldatları (Rus askeri) bunu durduruyor nereye diye soruyorlar? O
da Osmanlıya diyor, asker iyi de Atının heybesindeki nedir? O da samandır diyor. Asker heybeyi kontrol
eder bakar ki saman, geç diyor. Bu bir müddet gidiyor ve kendi kendine kırk yıllık eĢkıyayım duam bir
kerede kabul oldu bu nasıl iĢtir diyor. Bakıyor ki tekrar altın, götürüp teslim ediyor.
Dönünce Pir efendiye diyor ki beni kabul ederseniz sizin hizmetçiniz olacağım, herĢeyi
bırakıyorum ben boĢuna yaĢamıĢım deyip Ģu beyti söylüyor: “Ay aman aman altın oldu saman”. Pir
Hamza Nigârî, sen altının saman olduğunu gördün ondan etkilendin, biz de seni Allah için kabul ettik
der ve himayesine alır.
Bu kültür içerisinde kadın erkek birlikte zikir, dönme vs aĢık tutma, kadın erkeklerin aynı
ortamda atıĢma yaptıkları, aĢk ilan ettikleri, karıĢık zikir yaptıkları, âyin sırasında kendilerinden geçip
kucaklarına düĢtükleri söylentilerini sorduğumuzda, müritlik yolunu suistimal edip köylü kadınları
kandıranların ve böylelikle nefsani bir takım iliĢkilerin oluĢtuğu bir tefessüh dönemi olmuĢ ancak hakiki
“Meyhane” ritüellerinde bu nevi Ģeyler yok imiĢ sonraki dönemlerde kadın aĢıkların da deyiĢ
söyledikleri Dikme dergahında Kara Fatma adında bir kadının meĢhur olduğu yörede konuĢuluyor.
Mir Nigârî‟nin Ģiirlerinde Nigârî mahlasını kullanmasının sebebi, kendisini himaye eden okutan
ve malî destek veren Nigar adında bir hanıma Ģükran ve nezaket olarak kullandığı ifade edilmektedir.
Yakup bey; “Çocukluğumdan bu yana bizzat 30 sene içinde bulundum gayr-i meĢru, ahlak dıĢı hiçbir
Ģeye rastlamadım.” Bu dedikodular çıkınca Amasya‟daki Hacı Mahmut Ef‟nin oğlu Mehemmed efendi bu
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devranı, bu meĢki yasakladı. Dedi ki; inancını yitirmiĢ kiĢiler art niyetle hareket ederek Allahı
zikredenler arasına nifak soktu ve ondan sonra bu fitne sebebiyle kapandı.
Karapapak Semahı
Bir Tarikat usulü olan Meyhana ritüeli, devran ve müzik bütünlüklü bir disiplinde yapılır dönme
sırasındaki kol ve ayak hareketleri ile ritmin darpları arasında senkronize bir bütünlük söz konusudur.
Dönme hareketindeki kareografiler bildiğimiz Alevi semahlarındaki gibi olmayıp bilhassa Kafkas
yöresi oyunlarındaki el kol ve beden hareketleri benzeri motifler içermektedir. Meyhana açılıĢında
okunan gazeller nisbeten serbest olarak üç veya dört kiĢi tarafından topluca okunur bazen bir bazen
birbirine bağlı birkaç nutuk okunur ortalama 20-25 dakika bu Ģekilde devam eder.
Ritmik okuyuĢlar baĢlayınca bununla birlikle semah da baĢlar saatlerce devam eden bu devran
sırasında dönme hareketleri değiĢir ve hızlanır, el kol hareketlerine ilaveten yere diz vurma ve halka
içerisinde kendi çevrelerinde dönme hareketleri yapılır zaman zaman ritme uygun olarak eller çırpılır.
Dönen derviĢler aĢk ile cezbeye düĢüp yere yığılabilir. Karapapakların Gürcistan Akbaba yöresinde açık
havada atlarla birlikte, at sırtında halka kurularak bu dönme ve zikir ritüelini yaptıklarına dair bazı
bilgilere de ulaĢtık. Meyhana baĢlangıcında okunan beyitlerden bir örnek:

AĢka çıkmıĢ derdmânım kâr-ı âhımdır benim
Târ-ı zulmet sâye-i cürm-i siyahımdır benim
Nüh felek dünyâ ve mâ fîhâ ser-â-pâ küllühâ
Her ne var mikdâr yek zerre günâhımdır benim
Munca ısyânımla rahmından ümidim kesmezem
Lutfun ey sâhib-kerem ümmîd-gâhımdır benim
Rahm kıl isyân-ı tuğyanımdan ikrâh itme kim
Senden özge pâdiĢâhım kim Allahımdır benim
Gerçi bed-kâram ki ey Mîr Nigârî bî-hisâb
Çekmezem gam lutf-i Mevlâ dest-gâhımdır benim23
Sonuç
Ülkemizde dergâh ve tekke kültürü çevresinde Ģekillenen ve uzun yıllardır büyük zorluklara
rağmen meraklıları tarafından korunabilmiĢ bir müzik mirası karĢımızda durmaktadır. ÂĢıklık geleneği
içerisinde müzik ve söz bir bütünün ayrı düĢünülmesi mümkün olmayan iki parçasıdır. GeçmiĢten
günümüze âĢıklar sözlerini, deyiĢlerini, türkülerini melodik bir yapıyla takdim ede gelmiĢlerdir.
Ġslamiyet öncesi ve sonrası Ģiir daima müzik ile birliktedir. Anonim, âĢık ve tekke Ģiiri her
zaman ezgilidir. Müzik aletleri zaman zaman farklılaĢmıĢ ancak Ģiir hiçbir zaman ezgiden ayrılmamıĢtır.
Tasavvuf Anadolu‟yu birleĢtiren önemli bir harç özelliği taĢımaktadır, bunun toplumun her alanına tesiri
olduğu gibi güzel sanatlar üzerindeki tesiri dolayısıyla halkın müzik kültürüne de mühim etkileri
olmuĢtur. Ġslam‟ın tasavvufî yorumu bu toplumda benimsenmiĢ ve halk arasında bu dinî-kültürel ve
sanatsal uygulamalar varlıklarını sürdürebilmiĢlerdir.
Anadolu‟nun her köĢesinde Ģiirde, edebiyatta, sanatta, mûsıkîde irfanın sirayet ettiği kültür
mirası eserlerimiz azımsanmayacak ölçüde fazladır. Toplum olarak tarihî ve kültürel anlamda
geçmiĢimizle irtibatımızın zayıfladığı hatta yer yer koptuğu bir dönemi yaĢamaktayız. Bu bağlamda
unutulmuĢ, yok olmaya yüz tutmuĢ, birçoğu kaybolmuĢ kültür varlıklarımızı tespit etmek, korumak ve
yeni kuĢaklara aktarmak akademik camianın ve kültür-sanat adamlarının temel vazifesidir.

23

Bilgin, a.g.e., s. 299.
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Bu çalıĢmada gözettiğimiz temel amaç, dini-tasavvufî çerçeveli bir tekke usulü uygulaması
olarak Meyhana ritüelinin doğru kaynaklardan araĢtırılması ve ortaya çıkarılmasıdır. Zira Meyhana,
bugün Azerbaycan tarafında hal-i hazırda konser salonu, gece kulübü veya özel mekânlar gibi çeĢitli
ortamlarda icra edilmekte ve gençler arasında da epeyce ilgi görmektedir. Ancak bu icra, orijinaliyle
alakası olmayan, aslından uzaklaĢmıĢ, baĢkalaĢmıĢ, bozulmuĢ bir eğlence merasimine dönüĢmüĢtür.
Artık önümüzdeki yıllarda bu tarz meyhana icrası yerleĢik bir hal alabilir ve zaman içinde bir halk
kültürü olarak karĢımıza çıkabilir.
Bizi bu konuyu incelemeye sevk eden sebeplerden biri de bu noktadır. Ümit ederiz ki ilerde bu
konuyla ilgili çalıĢmalar yapacak olan araĢtırmacılar bu vesileyle Meyhana kültürünü bir Tekke usulü
uygulaması olarak görüp, anlayıp anlamasınlar.
Ġrfan dünyamıza ait kültürel, sanatsal veya musiki adına hangi birikimimiz varsa, gelecek
nesillere bunun doğru bir Ģekilde aslına uygun olarak aktarılması tek dileğimizdir.
Kaynakça
Akbulak, AĢı Veli, ġenlik Baba‟ya SesleniĢ, Ġstanbul, 2007.
Bilgin, Azmi, Nigârî Divanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2011.
Güngör, Erol, “Halk Kültürü ve Münevver Kültürü”, Töre Dergisi, sayı: 30, 1971, s. 30.
Kafkasyalı, Ali, Karapapak Türkleri, A. Ü. Türkiyat Enstitüsü Dergisi, sayı: 48, 2012, s. 271-272.
Köprülü, M. Fuat, Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1976.
Kutlu Hüseyin, Hülâsatü‟l Hakâyık ve Mektûbât-ıHâce Muhammed Lutfi, Efe Hazretleri Vakfı, Damla
Yay., Ġstanbul, 2006.
Küçük, Sabahattin, Bâkî Divânı, Ankara, 2011.
Özkılınç, Ahmet, MürĢidi AĢk olan Arif Seyyid Nigârî Hayatı Eserleri ve DüĢünceleri, Ġstanbul, 2013.
Rıhtım, Mehmet, Aztv Abide ġahsiyetler, TV Programı, 2010.
Üçer, Cenksu, “Türk Boylarının Aleviliği ve Sünniliği Üzerine Bazı DüĢünceler, Tokat Bölgesinde
„SünnîleĢen (Dönükler)‟ ve „Ehl-i Beytçi Papahlılar‟ Örneği”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ġlahiyat
Fakültesi Dergisi, sayı: 21, Samsun, 2005, s. 272.
Yeniaras, Orhan, Karapapak ve Terekemelerin Siyasi ve Kültür Tarihine GiriĢ, Ġstanbul, 1994.
Sözlü Kaynaklar
Yakup Yıldız, Kars Belediyesi Meclis Üyesi ve baĢkan Vekili; Seyyid Hamza Nigârî‟nin derviĢlerinden
Molla Kurban‟ın torunudur.
Ġmran Akbabaöz, Kars, Karapapaklar Derneği BaĢkanı, Gürcistandaki Meyhana meclislerini görmüĢ
Terekeme kültürünü incelemiĢ gayretli bir kültür elçisi.
Ali Can Arslan, Kars Arpaçay‟da Ġmamlık yapmıĢ, yöre halkının sosyal, dini ve kültürel yapısını iyi analiz
etmiĢ Dini yayınları olan bir hocamız.
Faruk Torunoğlu, Kars Kültürel miraslar uzmanı.
Erkan Karagöz, Tarih, Sosyoloji, Hukuk alanlarında çalıĢmalar yaptı Güney Kafkasya‟nın Siyasi ve
Kültürel geçmiĢine iliĢkin yayımlanmıĢ eserleri bulunmaktadır.
Teymen Er, Yavuz Aygan, Kars, Peldirvan, Ayakgedik, Ortagedik Köy sakinleri.
Veli Akbulak (AĢık Cânânî) Seyyid Nigârî Divanını iyi bilen ve Meyhana Müziğini farklı makamlarda icra
edebilen yaĢayan tek aĢığımız.

İZMİT ARABZÂDE DERGÂHINDAN DERLENEN TEKKE MÛSİKÎSİ ÖRNEKLERİ
Tahir ÇAĞMAN
Özet
Dini Mûsikî kültürümüzde, uygulama ve icra anlamında tekke musikisinin önemli bir yeri vardır.
Bunların arasında özellikle cehri zikir yapan tarikler kendi usullerine uygun bir repertuar oluĢturmuĢ ve
bestekârlar yetiĢtirmiĢlerdir. Ana tarikatlardan biri olan Rifailiğin de bu repertuarın oluĢmasında önemli
etkileri olmuĢtur. Bu çalıĢmamızda Rifâiyye tarikatının Sayyâdî kolunun Ġzmit‟teki bir Ģubesi olan
Arabzâde Dergâhında icra edilen ve daha önce notaya aktarılmamıĢ olan tekke mûsikîsi eserlerini
incelemeye gayret edeceğiz. Ġnceleyeceğimiz eserlerin yedi tanesi Ġlahi formunda, üç tanesi ġuğul
formunda bestelenmiĢtir. Bunların haricinde bir adet de Salavât bulunmaktadır. Eserlerin hiçbirinin
bestekârı belli değildir. Bestelenen eserlerin güftelerinden bir tanesi Kaygusuz Abdal‟a, bir tanesi Ġmam
Busûrî‟ye, bir tanesi Pîr Sultan Abdal‟a, bir tanesi Bağdâdî‟ye, bir tanesi ġeyh Hüseyin Hüsnü Sarıer‟e
aittir. Geriye kalan altı eserin güftekârı bilinmemektedir. Eserlerin beĢ tanesi UĢĢak makamında, bir
tanesi Hüseyni makamında, üç tanesi Rast makamında, bir tanesi Hicaz makamında ve bir tanesi
Hüzzam makamında bestelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Rifâî, Sayyâdî, Arabzâde, Tekke Mûsikîsi, Dînî Mûsikî.
Samples of Sufi Music Compiled From Arabzade Dervish Lodge in Izmit
Abstract
The sufi music plays an important role in practice and execution in our culture of religious music.
Orders, which make loud zikr, have assembled a repertoire and many composers. Rifaiyye, one of the
most famous orders, has contributed a lot. In the present work, we are investigating the compositions
executed in Arabzade Dergahı, the only branch of the Sayyadi branch of Rifaiyye, which has not yet
been recorded in notes. Seven of the works examined here were compiled in the form of Ġlahi, three
in the form of ġuğul. There is also a Salavat. The composer is not known for any of these works. The
texts of the composed works include Kaygusuz Abdal, Ġmam Busuri, Pir Sultan Abdal, Bağdadi and
ġeyh Hüseyin Hüsnü Sarıer. The authors of the texts of the other works are unknown. Five of the
works are composed in UĢĢak, one in Hüseyni, three in Rast, one in Hicaz and one in Hüzzam.
Keywords: Rifai, Sayyadi, Arabzade, Sufi Music, Religious Music.
Giriş
Dîni mûsikîmizin iki türünden biri tekke mûsikîsidir. Özellikle cehrî zikir yapan tarikler mûsikîyi
etkin bir biçimde kullanmıĢtır. Mûsikiyî Hakk‟a giden yolda bir vasıta olarak görmüĢlerdir. Zira sufiler,
Cenâb-ı Hakk‟ın elest bezminde “elestü bi Rabbiküm” nidasıyla mest olan ruhların, her mûsikîde o
rabbânî sesin arayıĢı içerisinde olduklarına inanmıĢlardır1. Bundan dolayı olsa gerek ki, mûsikîye son
derece önem atfedilmiĢ, bu ilmin öğrenilmesi teĢvik edilmiĢ ve bunun neticesinde büyük bestekârlar
yetiĢmesine ve mûsikîmizin terakkisine katkı sağlanmıĢtır.
Bu çalıĢmamızda, Ġstanbul KasımpaĢa‟da bulunan Ayni Ali Baba tekkesinin son Ģeyhlerinden
Muhyiddin Ensârî Efendi‟den istifade etme imkânı bulan Muhammed Alaaddin Mağribî (Engin)‟nin
Ġzmit‟te faaliyetlerini yürüttüğü Arabzâde Vakfında okunan, Rifâî Sayyâdî tarikatına mahsus tekke
mûsikîsi türlerini incelemeye gayret edeceğiz. Yaptığımız incelemeler sonucunda bu örneklerin kaydının
olmadığını ve daha önce notaya alınmadığını tespit ettik. Bundan dolayı bu tekke mûsikîsi örneklerinin
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notaya alınması hususunun, geçmiĢ ve gelecek arasında köprü olan, yaĢayan mûsikî kültürümüz
açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.
Rifâîyye
Irak‟ta kurulan Rifâî tarikatı Kâdirîlik, Bedevîlik ve Sâdîlik gibi Arap kökenli bir tarikat olup
“kıyâmî zikir” usulünü benimsemiĢtir.2 Irak‟ın Vâsıt Ģehrinde Ahmed er-Rifâî (ö. 578/1182) tarafından
kurulan Rifâiyye, Anadolu‟ya ilk giren tarikatlar arasında yer almaktadır. 3 Kurucusunun nisbesinden
dolayı Rifâiyye, ismine izafetle Ahmediyye, kurulduğu bölge olan Batâih‟e nisbetle Batâihiyye adlarıyla
da anılır. Ancak sonraki yıllarda Batâihiyye adının fazla kullanılmaması ve XIII. asırda Ahmediyye adıyla
ortaya çıkan Bedeviyye ile karıĢtırılmaması için daha çok Rifâiyye adı yaygınlaĢmıĢtır.4
Ahmed er-Rifâî nesebi itibariyle seyyid bir aileye mensuptur. Soyu babası yoluyla hz. Ali‟ye
ulaĢmaktadır. Yedi yaĢında hıfzını tamamlayıp fıkıh baĢta olmak üzere, hadis kıraat ilimlerini tahsil
etmiĢtir. ġâfî ulemasından Ebû Bekr el-Vâsıtî‟den fıkıh iliminden, Ģeyhi Ali el-Vâsıtî‟den tasavvuf
ilminden icazet almıĢtır. Bundan dolayı Ģeyhi Ali el-Vâsıtî kendisine, “iki alem, Ģeriat ve tarikat sahibi”
anlamındaki “Ebu‟l-Alemeyn” lakabını verilmiĢtir.5Bu sebeple onun bu özelliği Rifâîyye kültüründe çift
sancak ile sembolize edilmektedir.6
Ahmed er-Rifâî‟nin vefatından sonra Ümmüâbide‟deki dergahta irĢad postuna ilk olarak yeğeni
ve damadı Ali b. Osman (ö. 584/1188), ardından diğer damadı Abdürrahim b. Osman (ö. 604/1207),
onun ardından ilk damadından torunu Ġbrahim el-„Azeb (ö. 609/1212) oturmuĢ, böylece Ģeyhlik Rifâî
ailesi içinde devam etmiĢtir.7 Rifâiyye, Ahmed er-Rifâî‟nin Ġskenderiye‟ye gönderdiği Ebu‟l-Feth el-Vâsıtî
(ö. 632/1234-35) aracılığıyla Mısır‟da teĢkilatlanan ilk tarikat olmuĢtur. Ahmed er-Rifâî‟nin
torunlarından Ġzzeddin Ahmed es-Sayyâd (ö. 670/1271) zamanında tarikat, Irak, Suriye, Hicaz, Yemen
ve Mısır‟da yaygınlık kazanmıĢtır. Ayrıca Tunus‟ta XV. asırda bir Rifâî Ģeyhinin bulunduğu
bilinmektedir.8
Rifâiyye‟nin XII. asırda teĢekkül eden tarikatlar arasında kuruluĢunu tamamlayıp teĢkilatlanan
ilk tarikat olduğunu söyleyebiliriz.9 XIII. asrın ortalarından itibaren Anadolu‟da Rifâîliğin izlerine
rastlamak mümkündür. Kaynaklarda Seyyid Tâceddîn‟e mensup rifâî derviĢlerinin Konya‟ya gelerek
ayin yaptıklarını ve halkın büyük ilgisini çektikleri yazmaktadır. 10 Ġstanbul‟un gündelik hayatına giriĢi
birbirini izleyen iki ayrı dönemi kapsamaktadır. Ġlk olarak XVI. asrın sonlarından itibaren Ġstanbul‟a
gelen bazı Rifâî Ģeyhlerinin düzensiz aralıklarla sürdürdükleri faaliyetler, tarikatın dar bir çevrede
tanınmasını sağlamıĢ, fakat Ģehir hayatındaki asıl yaygınlaĢması bu hazırlık dönemini izleyen XVIII. asır
baĢlarında, Üsküdar‟da Rifâî Âsitânesinin kurulmasıyla gerçekleĢmiĢtir. 11
Rifâiyye Mısır, Arabistan ve diğer Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Balkanlar‟da tarihi seyri
içerisinde teĢekkül eden pek çok kollarıyla yayılmıĢtır. Bugün Balkanlar‟da Müslümanlar arasındaki tesiri
hala canlıdır.12 Rifâî tarikatının Ģubesi veya kolları olarak zikredilen tarikatların birbirinden hangi
hususlarda farklı olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bundan dolayı kol isimlerinin çeĢitli
bölgelerde tarikatı temsil eden ya da yayılmasını sağlayan ilk Ģahsiyetlerden ileri geldiği, bu kolları
seyru sülûk esasları bakımından ana tarikattan ve birbirinden ayıran herhangi bir özelliğinin
bulunmadığı söylenebilir. Nitekim ilk dönemlerden itibaren Rifâiyye‟nin ana kolu veya en yaygın kolu
olduğu anlaĢılan Sayyâdîlik içindeki uygulamaların ana tarikattan pek farklı olmadığı görülmektedir. 13
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Metin Ġzeti, Balkanlarda Tasavvuf, Gelenek Yayıncılık, Ġstanbul, 2014, s. 212.
Mahmut Hür Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl), Ġnsan Yayınları, 2. Baskı, Ġstanbul, 2004, s. 391.
Mustafa Tahralı, “Rifâiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 2008, XXXV,
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Selami ġimĢek, Edirne‟li ġeyh Kabûlî Mustafa er-Rifâî, Edirne Valiliği Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2013, s. 71.
Ekrem IĢın, “Rifâîlik”, Dünden Bugüne Ġstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Ġstanbul, 1994, s.
326.
Tahralı, “Rifaiyye”, s. 100.
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Muhammed Alaaddin Mağribî (Engin)14
1948 yılında Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Merdigöz köyünde dünyaya gelmiĢtir. Babası Sabri
Efendi, Annesi Firdevs Hanımdır. Ġlkokulu köy okulunda tamamladıktan sonra zamanın koĢulları ve
imkânsızlıklar sebebiyle okula devam edememiĢtir. Kur‟an eğitimini Kurra hafız ġakir Selamet Hoca
efendiden, tecvid eğitimini Bursa merkez vaizi Selahattin Yazar hocadan, kıraat eğitimini Kocaeli müftü
muavini Ali Akcan ve Kocaeli Fevziye camii imam-hatibi Cevdet Dengel hocadan, Fıkıh eğitimini yine
Cevdet Dengel hocadan almıĢtır.
Nesebi itibariyle Seyyid bir aileye mensuptur. Çocuk yaĢlarında babaanne ve anneannesinin
büyük dedesi, Yunanistan Ġskeçe Malgrat ve Bulgaristan Nevrakop Rifai-Halveti dergâhlarının Ģeyhi eĢġeyh es-Seyyid Muhammed Hasan Mağribi hakkında anlatılanlar ile kısmen tasavvuf yoluyla
tanıĢmıĢtır. Ancak tasavvufla asıl münasebeti 1970 yılında eĢinin dedesi ġevket Yunus Efendi
marifetiyle olmuĢtur. Muhammed Alaaddin Engin, ġevket Yunus Efendinin kendisini, Ortaköy Yahyâ
Efendi dergâhının son Ģeyhi Abdülhay Efendi‟den icazeti bulunan DurmuĢ Efendi ile tanıĢtırdıktan
sonra, Kâdirîlik, Rifâîlik, NakĢîlik, Hüseynîlik ve Üveysîlik ile tasavvuf yoluna girmiĢtir.
DurmuĢ Efendi mihmandarlığında zamanın birçok Allah dostu ve tarikat büyüğü (Ġstanbul
KasımpaĢa Ayn-i Ali Baba Dergâhı ġeyhi Muhyiddin Ensari, Karagümrük Cerrahi Âsitânesi ġeyhi
Muzaffer Ozak, Sebilci Hüseyin, Mehmet Zahit Kotku) ile muhabbet ve meĢk etme imkânı bulmuĢtur.
Ġlk icazeti 1974 yılında DurmuĢ Efendi tarafından (Kâdirî, Rifâî, NakĢî, Üveysî) verilmiĢtir.
DurmuĢ Efendinin 1976 yılında vefatından sonra Ġzmit‟te meydan açmaya baĢlamıĢ ve yine DurmuĢ
Efendinin “muhabbet Ģeyhim” dediği Ġstanbul KasımpaĢa Ayn-i Ali Baba Dergâhı ġeyhi Muhyiddin
Ensârî Efendi‟ye intisâb etmiĢtir. Ġkinci icazet de 1978 yılında Muhyiddin Ensârî tarafından (Kâdirî, Rifâî,
Hüseynî) kendisine verilmiĢtir. Üçüncü icazeti 1996 yılında Muhyiddin Ensârî‟nin halifelerinden Ahmet
Hamdi Turan Efendi tarafından verilmiĢtir.
1980‟lerin baĢında gayrı resmi olarak kurdukları vakıf, 2014 yılında “Arabzâde” ismi ile resmiyet
kazanmıĢ ve “Arabzâde Eğitim, Kültür Hizmetleri ve Sosyal YardımlaĢma Vakfı” olarak faaliyetlerine
halen devam etmektedir.
Arabzâde Dergâhından Derlenen Tekke Musikisi Formları
Tespitlerimiz neticesinde on bir eser notaya aldık. Eserlerin güftelerinden bir tanesi Kaygusuz
Abdal‟a, bir tanesi Ġmam Busûrî‟ye, bir tanesi Pîr Sultan Abdal‟a, bir tanesi Bağdâdî‟ye, bir tanesi ġeyh
Hüseyin Hüsnü Sarıer‟e aittir. Geriye kalan altı eserin güftekârı bilinmemektedir. Eserlerin dört tanesi
UĢĢak makamında, bir tanesi Hüseyni makamında, dört tanesi Rast makamında, bir tanesi Hicaz
makamında ve bir tanesi Hüzzam makamında bestelenmiĢtir. Bunlar okunma hususiyetleri Ģu
Ģekildedir:
1. UĢĢak Ġlâhî, Adem oldum geldim adem içine: Kıyam zikrinde “Hay” esmâsında okunur.
2. UĢĢak ġuğul, Ya ala beytinnebi: Kuud zikrinde “Ġsm-i Celâl” esmâsında okunur.
3. UĢĢak Ġlâhî, Güzel âĢık cevrimizi: Kıyam zikrinde “Hay” veya “Hu” esmalarında okunur.
4. UĢĢak Ġlâhî: Rifâînin misli yoktur: Kıyam zikrinde “Hay” esmasında okunur.
5. UĢĢak Ġlâhî, Münkir terket nizai: Kıyam zikrinde “Hay” esmâsında okunur.
6. Rast ġuğul, Mevlaya salli ve sellim: Usûl ilâhisidir.
7. Rast Salavât
8. Rast Ġlâhî, Bir aciz hayranım: Kıyam zikrinde “Hay” esmasında okunur.
9. Hüseynî Ġlâhî, Erilmez benlikle aĢk-ı dîdâre: Kuud zikrinde “Kelime-i Tevhid” ve “Ġsmi Celal”
esmalarında okunur.
10. Hicaz Humâyun ġuğul, Leke ya Rabbi salâti: Kuud zikrinde “Ġsmi Celal” esmasında okunur.
11. Hüzzam Ġlâhî: Bu eser tekke mensupları tarafından “Hamdiyye” ya da “ġükriyye” olarak
zikredilir ve yemeklerden sonra dua niyetine okunur.
14

Muhammed Alaaddin Mağribî (Engin)‟nin hayatıyla ilgili bilgiler oğlu Behlül Engin ile 20.09.2017 tarihli görüĢmeden
nakledilmiĢtir.
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Sonuç
Halen tekke mûsikîsi icralarında okunan ve derlenmemiĢ tekke mûsikîsi formlarında eserler
mevcuttur. Bunların müzik repertuarına kazandırılmaları amacıyla notaya alınmaları önem
arzetmektedir. Bu çalıĢmayla biz on bir eser tespit ettik ve bunları notaya aldık. Ancak bu eserlerin
sayısı daha fazladır. Sonraki çalıĢmalarımızda bunları tespit etmeye devam edeceğiz.
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KUR’AN ÂYETLERİNİN MAKAMSAL OKUYUŞ İLE EZBERLENMESİ
Fatma Zehra KARIŞMAN
Özet
“Din” ve “müzik” pek çok kişinin yaşamında her an var olabilmelerine rağmen, ilk anda birbirinden
uzak iki kavram olarak algılanabilir. Ancak insanlık tarihine bakıldığında müziğin kimi zaman dini duygu
ve düşüncelerin ifadesinde kimi zaman da dini öğretilerin geniş kitlelere yayılmasında önemli bir vasıta
olduğu görülebilir. Öyle ki iki ilahi dinin (Hıristiyanlık, Yahudilik), kutsal kitap metinlerinin
ezberlenmesinde etkili olduğu için mâbedlerinde müziğe yer verdiklerinin bilgisi bizi bu araştırmayı
yapmaya sevk etmiştir. Araştırmanın amacı; “Kur’an-ı Kerim âyetlerinin ezberlenmesinde makamsal
okuyuşun etkisi var mıdır?” sorusunun cevabını aramaktır. Bu amaç doğrultusunda gönüllü
katılımcılardan oluşturulan deney ve kontrol grupları ile dört haftalık süreçte deneysel bir çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu iki gruptan deney grubuna makamlı bir şekilde gerçekleştirilen Kur’an tilâveti
dinletilerek belirlenen âyetlerin ezberlenmesi kendilerinden istenmiştir. Kontrol grubundan ise aynı
âyetlerin makamsız bir şekilde gerçekleştirilen tilâvetini dinleyerek ezber yapmaları talep edilmiştir.
Katılımcıların uygulama sonunda ezberlerini okumaları esnasında izinleri dâhilinde alınan ses kayıtları
araştırmacı tarafından dinlenmiş ve uzman okuyuşundan yola çıkılarak belirlenen kıstaslar çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden elde edilen veriler ve katılımcıların doldurduğu bilgi
formlarındaki veriler istatistik testlere tabi tutularak analiz edilmiştir. Analizler neticesinde iki grubun
yapısal uyumunu ortaya çıkaran ve makamsal okuyuş dinlemek suretiyle ezber yapan grubun diğerine
göre daha başarılı olduğuna işaret eden bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dini Müzik, Makamsal Okuyuş, Kur’an Ezberi, Deney, İstatistik.
The Memorisation of Verses of the Quran With Maqam
Abstract
Although “Religion” and “Music” can take part in the lives of many people at every moment, when
pronounced together, they may be perceived as discint two concepts. However, it can be seen that
music has been a significant means of expression of the feelings and thoughts related to religion and
sometimes spreading the religious doctrines to large masses throughout the history. The fact that the
two divine religions (Christianity and Judaism) included music in their shrines, since it has been
understood that music is effective in memorisation of holy writ texts, has prompted us to conduct this
study. The purpose of this research is to seek the answer to the question “Does recitation with
maqam have an effect on memorisation of the verses of the Quran?”. An experimental study of four
weeks, was performed experimental and control groups constituted from volunteers. The experimental
group was asked to listen to the Quran recitation which was performed with maqam and to memorise
the specified verses. Whereas the control group was asked to listen to the recitation of the same
verses without any maqam and to memorise the verses. Participants’ sound were tape recorded
within their permissions while they were reading the memorised verses. The tape records were
listened by the researcher and these were evaluated within the frame of criteria determined based on
expert’s reading. The codings were analyzed statistically. The findings indicate the structural harmony
of the two groups and pointed that the group which memorised by listening the recitation with
maqam, is more successful in memorising compared to the control group.
Keywords: Religious Music, Recitation with Maqam, Memorising of Quran, Experiment, Statistic.
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Giriş
Bu çalışmada, Kur’an âyetlerinin ezberlenmesi esnasında makamsal bir okuyuşu
dinlemenin ezbere etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bildirinin yazımında kaynak alınan tezin 1
literatür taramasında,2 Kur’an ezberinde makamsal okuyuşun etkisi ile ilgili müzik alanında ve
dini ilimler alanında herhangi bir çalışmaya rastlanmadığından bu konu araştırmaya değer
bulunmuştur. Kıraat, Psikoloji, İstatistik alanındaki uzmanlarla yapılan görüşmeler ve
gerçekleştirilen pilot çalışma neticesinde araştırma materyalleri hazırlandıktan sonra gönüllü
katılımcılarla deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonunda, katılımcıların yaptıkları
ezberi okumaları sırasında izinleri dâhilinde alınan ses kaydı daha sonra araştırmacı tarafından
dinlenerek, uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Elde edilen verilerin istatistik analizleri, alanın uzmanı tarafından yapılmış, 3 elde edilen bulgular
araştırmacı tarafından alt problemler ve hipotezler açısından tartışılarak sonuca ulaşılmıştır. Bu
bildiride, araştırmanın amacı doğrultusunda yansız atamayla oluşturulan deney ve kontrol
gruplarının, ezber doğru okuyuş sonucu (dos.) ortalamaları katılımcıların müzik eğitimi durumu
açısından karşılaştırılmaktadır.
1. Yöntem
1.1. Problem Durumu ve Cümlesi
Ahmet Hakkı Turabi’nin “İbn Sina ve Müzik” adlı bildirisinde İbn Sina’ya göre “ hep daha güzel
olan üzerine kurulu bir iş ve kişisel hazzın ifadesi ” olduğu belirtilen müzik,4 insan yaşamının hemen her
döneminde yer almaktadır. “Müziğin Kişisel-Toplumsal-Ulusal-Uluslararası İşlevleri Üzerine” isimli
bildirisinde müziğin sosyal, kültürel, siyasal ve daha pek çok alanda kullanılabilme özelliğinin olduğunu
ifade eden Gülşen Göksel Erdal bunun yanında kişisel, toplumsal, ulusal, uluslararası işlevlerinin de
olduğunu belirtmiştir.5 İlkay Şahin, din ve müzik ilişkisini ele aldığı “Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik”
isimli makalesinde, kitlelere ulaşma ve onları etkileme gücüne sahip olan müziğin, kendilerini ifade
etmek ve toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmek üzere, dinlerin müracaat ettikleri sanat
türlerinin başında geldiğini iddia etmektedir.6 Feyzan Göher; ilahi dinlerde müzik ve dinin baştan beri iç
içe olduğunu, misyonerlerin puta tapan insanları Hıristiyan yapmak için ilahilerden yararlandıklarını,
Latince bilmeyen kişilerde ve vaaz dinlemekten kaçınarak eski inançlarında direnen insanlar üzerinde
müziğin etkileyici olduğunu “Müziğin Toplumsal İşlevi Müzik, Siyaset, Din ve Ekonomi” isimli bildirisinde
dile getirmiştir.7 Bunun yanı sıra Süleyman Uludağ, “Musiki Âlemdeki Süsün Bir Parçasıdır” isimli
makalesinde, insanlık tarihi ile eş tuttuğu din-müzik ilişkisinde, dinin müziğin en önemli konularından
biri olduğunu, insanların dini ve kutsal metinleri sesleri ile süsleyerek terennüm ettiklerini ifade
etmiştir.8 Safa Yeprem “Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde Mabed
Musikisi” isimli doktora tezinde; Yahudi cemaati sinagoglarında Zebur ve Tevrat âyetlerinin; Hıristiyan
mezheplerinin hemen hepsinin kiliselerinde güfteleri Kitab-ı Mukaddes metinlerinden oluşan dini müzik
formlarının; İslam dini ibadet ve merasimlerinin gerçekleştirildiği mekânlarda ise Kur’an-ı Kerim
âyetlerinin makamsal bir üslup ile icra edildiğini ortaya koymuştur.9 Ahmet Muhtar Ataman, “Musiki
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2007, c. 1, s. 288.
İlkay Şahin, “Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, Haziran 2008, c. 49,
sayı: 2, s. 274.
Feyzan Göher, “Müziğin Toplumsal İşlevi Müzik, Siyaset, Din ve Ekonomi”, s. 38, Icanas -Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika
Çalışmaları- Kongresi, Baskı Sayısı: 450, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Ankara, 10-15 Eylül 2007, c.
1, s. 311.
Süleyman Uludağ, “Musiki Âlemdeki Süsün Bir Parçasıdır”, Diyanet Aylık Dergi Eki, sayı: 221, Ankara, Mayıs 2009, s. 18.
M. Safa Yeprem, Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde Mabed Musikisi, Doktora Tezi,
Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul, 2004, s. 332.
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Tarihi II” adlı eserinde; kutsal metinlerin müzikal bir üslupla okunmasının, dini öğretilerini geniş
kitlelere yaydığı bilinen Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri için önemli bir yöntem olduğunu, bunun yanı
sıra özellikle Hıristiyanların dini metinlerin ezberlenmesini kolaylaştırdığı düşüncesiyle mâbedlerinde
müziğe yer verdiklerini iddia etmektedir.10 Bu bilgiden yola çıkarak “Makamsal okuyuşun İslam dini
kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim âyetlerinin ezberlenmesinde de bir etkisi olup olmadığı ” sorusuna
cevap aramak üzere literatür taraması yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in, ezberlenmesi açısından müzikle
nasıl ilişkilendirildiğine dair bilgi bulmak üzere yapılan kaynak taramasında, bu konuda müstakil olarak
yazılmış herhangi bir kitap, makale veya akademik çalışmaya rastlanmamıştır. 11 Müstakil olarak bu
konuda yazılmamış olmakla birlikte, içeriğinde Kur’an ve müzik ilişkisine yer veren eserlerde daha çok,
“Kur’an kıraatinde” müziğin dinen caiz olup olmadığı veya okuyuş esnasında müziğin ne ölçüde ve nasıl
kullanılabileceğine dair bilgilere değinildiği görülmektedir. Kur’an ve ezber ile ilgili malumatın yer aldığı
kaynaklarda ise daha çok hafızlığın tarihi sürecine ve bu konuda uygulanan yöntemlerin içeriğine yer
verilmektedir. Dini müzik alanında yapılan akademik çalışmalarda, Kur’an kıraati ve müzik ilişkisinin
cami musikisi formları kapsamında ele alındığı gözlenmektedir. Ancak bu çalışmalarda ve incelenen
diğer eserlerde de Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi ile makamsal okuyuş ilişkisine değinilmemesi önemli
bir boşluk oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kur’an metinlerinin ezberlenmesi ve makamsal okuyuş
ilişkisinin araştırılması suretiyle alandaki boşluğun bir nebze de olsa doldurulması amaçlanmaktadır.
Problem Cümlesi: Makamsal okuyuşun Kur’an-ı Kerim âyetlerinin ezberlenmesinde etkisi var
mıdır?
Araştırmada makamsal okuyuşun Kur’an-ı Kerim âyetlerinin ezberlenmesi üzerinde etkisi olup
olmadığının incelenmesi amacıyla aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.
1.2. Alt Problemler
1- Deney grubundaki katılımcıların doğru okuyuş sonucu 12 ortalamaları ile kontrol
grubundakilerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2- Deney grubu ile kontrol grubunun dos. ortalamaları arasında katılımcıların müzik eğitimi
durumu açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?
1.3. Hipotezler
1- Kur’an ayetlerinin makamsal okuyuşunu dinleyerek ezber yapan grubun dos. ortalaması,
makamsız olanı dinleyerek ezber yapan grubun ortalamasına göre daha yüksektir.
2- Kur’an âyetlerinin makamsal okuyuşunu dinleyerek ezber yapan grubun dos. ortalaması
ile makamsız olanı dinleyerek ezber yapan grubun ortalaması arasında katılımcıların
müzik eğitimleri olup olmaması bakımından bir farklılık yoktur.
1.4. Metodoloji
1.4.1. Araştırmanın Modeli
Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin 13 birlikte kullanıldığı bu çalışma deneysel bir araştırmadır.
Niyazi Karasar’ın, “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler” isimli kitabındaki tanıma
göre;14 araştırmamız gerçek deneme modellerinden sontest kontrol gruplu deneysel desen
modelindedir. Karasar, bu modeli kitabında şu şekilde açıklamaktadır:

Sontest kontrol gruplu model: Bu modelde, yansız atama ile
oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri, deney; öteki kontrol grubu
olarak kullanılır. Gruplara yalnız sontest uygulanır (Deney sonu ölçme
yapılır).15

10
11
12
13

14

15

Ahmet Muhtar Ataman, Musiki Tarihi II, 2. Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1947, s. 68.
Karışman, s. 104.
Çalışmanın devamında bu ifade için “dos.” Kısaltması kullanılacaktır.
Bu yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Songül Karahasanoğlu, Elif Damla Yavuz, Müzikte Araştırma Yöntemleri, 1. Baskı,
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yayınları, İstanbul, 2015, s. 10.
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler, 2. Yazım 30. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık,
Ankara, 2016, s. 131-132.
Karasar, s. 131-132.
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Bu araştırma modelinin bağımsız değişkeni makam unsurudur. Katılımcıların deneysel çalışma
sonunda gerçekleştirdikleri ezber okuyuşlarının değerlendirilmesiyle ortaya çıkan dos. ortalamaları ise
araştırmanın bağımlı değişkenidir.
1.4.2. Evren ve Örneklem
Türkiye’deki üniversitelerin bütün ilahiyat fakülteleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
Örneklem grubu ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci
sınıfta okuyan ve araştırmaya gönüllülük esasıyla katılımcı olan 62 öğrenciden oluşmaktadır.
1.4.3. Veri Toplama Yöntemleri
Araştırma problemini temellendirmek amacıyla oluşturulan problem durumunun verileri literatür
tarama yöntemi ile elde edilirken, alt problemlere dair bulgular kısmının verilerine ise deney yöntemi
ve aşağıdaki veri toplama araçları ile ulaşılmıştır.
1.4.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada katılımcıların demografik bilgileri ile Kur’an ve müzikle olan ilişkileri hakkında veri
toplanması amacıyla katılımcı bilgi formu; 16 katılımcıların deney sürecinde ezberledikleri âyetleri sürecin
sonunda okumaları esnasında gösterdikleri başarı ve yaptıkları hata durumunu değerlendirebilmek
amacıyla dos. değerlendirme formu;17 katılımcılara ezber için verilecek âyetlerin ve bunların uzman
tarafından okunuşunda kullanılacak olan makam ile ezber değerlendirmesinde esas alınacak kriterlerin
belirlenmesi amacıyla uzman görüş formu18 gibi veri toplama araçları kullanılmıştır.
1.4.5. Veri İşleme Yöntemleri
Araştırmanın problem durumunu ortaya koymak amacıyla literatür taraması ile toplanan veriler
mantık ilminde genelden özele doğru akıl yürütme olarak tanımlanan tümdengelim 19 metodu ile
işlenmiştir. Örneklemin genel yapısına dair katılımcı bilgi formundan elde edilen veriler ile sontest
kontrol grubu modelli deneysel çalışma sonucu ulaşılan veriler, öncelikle araştırmacı tarafından
Microsoft Office Excel programına işlenmiş daha sonra da istatistik uzmanı tarafından SPSS 21 paket
programına aktarılarak araştırmanın alt problemleri doğrultusunda istatistiksel analizlere tabi
tutulmuştur.
1.4.6. Verilerin Çözümlenmesi
Kaynaklarda istatistiksel analizde uygulanacak olan yöntemin araştırmanın amacına, varsayımın
niteliğine, değişkenlerin yapısal özelliğine göre farklılık gösterdiği belirtilmektedir.20 Bu araştırmanın
istatistiksel analiz kısmında bu hususlar göz önünde bulundurularak örneklem değerlerinin dağılım
karakterini tespit etmek amacıyla One-Sample Kolmogorov-Simirnov testi (K-S Testi);21 değişkenler ile
dos. ortalamaları arasındaki ilişkinin gruplara göre durumunun sınanması amacıyla Bağımsız
Örneklemler t testi, Mann-Whitney U Testi (Mu Testi), Ki-Kare Testi;22 değişkenlerin toplanabilirlik
özelliğinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Tukey Testi23 uygulanmıştır.
Kaynaklarda istatistiksel verileri anlamlı hale getirmenin bir yolunun bu verileri bazı istatistiksel
ölçülerle tanımlamak olduğu belirtilmektedir. 24 Bu araştırmada elde edilen verilerin sınıflandırılması ve
tanımlanması amacıyla frekans (f), ortalama değerleri gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Deney ve kontrol gruplarının deneysel çalışma sonrasında elde ettikleri dos. ortalamaları
arasında çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir farklılığın olup olmadığının test edilmesinde 0,05

16
17
18
19
20

21
22
23
24

Karışman, s. 91.
Karışman, s. 94.
Görüşüne başvurulan uzmanların isimleri için bkz. Karışman, s. 14. Uzman görüş formu için bkz. Karışman, s. 95.
İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, 8. Basım, Elis Yayınları, Ankara, 2011, s. 136.
Abdülkadir Kalıpsız, Bilim ve Araştırma, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1987, s. 185-188;
Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Geliştirilmiş 6. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,
2011, s. 161.
Karışman, s. 16.
Karışman, s. 16-17.
Karışman, s. 17.
Hüsnü Arıcı, İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar, Gözden Geçirilmiş 15. Baskı, Meteksan A. Ş., Ankara, 2005, s. 198; Şener
Büyüköztürk ve diğerleri, Sosyal Bilimler İçin İstatistik, 10. Basım, Pegem Akademi, Ankara, 2012, s. 41.
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anlamlılık (manidarlık) düzeyi esas alınmıştır. Test değeri 0,05’ten büyük olduğunda değişkenler
arasında farklılık olmadığı, 0,05’ten küçük olduğunda ise farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.
1.4.7. Sınırlamalar
 Araştırma, İstanbul ili Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde eğitim veren üniversitelerden Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.
 Araştırma, bu kurumun ikinci sınıfında öğrenim gören ve gönüllü olarak katılımcı olan
öğrenciler (62 öğrenci) ile sınırlandırılmıştır.26
 Araştırma, deney ve kontrol gruplarına ezberlemeleri için verilen Hicr Suresinin 91-95 âyetleri
ile sınırlandırılmıştır.
 Araştırma, deney grubundaki deneklere ezberlemeleri için dinletilen Kur’an âyetlerinin uzman
görüşlerine göre belirlenen27 Rast makamındaki okunuşu ile sınırlandırılmıştır.
 Araştırma sonucunda yapılacak olan yorumlar sadece araştırmanın yapıldığı dönem ve ilgili
örneklem ile sınırlıdır.
1.4.8. Varsayımlar
 Deney ve kontrol grubunu oluşturan deneklerin hafıza kuvvetleri arasında fark olmadığı
varsayılmaktadır.
 Deney ve kontrol grubunu oluşturan deneklerin Kur’an okuma ve ezberleme hızları arasında
fark olmadığı varsayılmaktadır.
 Deney ve kontrol grubunu oluşturan deneklerin akademik başarı puanlarının Kur’an-ı Kerim
dersi ile ilgili bütün alt başlıkları kapsadığı varsayılmaktadır.
 Araştırmaya katılan deneklerin katılımcı bilgi formundaki sorulara samimi bir şekilde doğru
yanıtlar verdikleri varsayılmaktadır.
1.4.9. Araştırmanın Tasarım Aşaması
Araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapılıp daha önce böyle bir konunun çalışılmadığı
tespit edildikten sonra deneysel çalışmanın tasarlanması amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuştur.
Sekiz haftalık süreçte Marmara Üniversitesi ve diğer bazı üniversitelerde görev yapan Psikoloji,28 Din
Psikolojisi,29 İstatistik,30 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,31 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat32
alanlarından öğretim elemanlarıyla psikologlar33 ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli uzmanlarla 34
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde uzmanlardan deneysel desen modeli, evren ve örneklem
tespiti, katılımcı sayısı ve niteliği, deney ortamının şartları, deney gruplarının özellikleri, araştırma
materyalleri, alt problem ve hipotezlerin oluşturulması, uygulama sonucu katılımcı performansının
değerlendirilmesi gibi konularda bilgi ve öneriler alınmıştır. Bunlar doğrultusunda araştırma modeli ve
katılımcı sayısı belirlenerek araştırma materyalleri ile ilgili hazırlık sürecine geçilmiştir.

25
26

27
28
29
30
31
32

33

34

Karışman, s. 18.
Araştırmanın ikinci sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmasında, birinci sınıftaki öğrencilerin yükseköğrenime yeni başlamaları, bu
yüzden araştırma kapsamında gerekli bazı bilgileri karşılayamayacakları, dördüncü sınıfların ise yükseköğrenimde son
seneleri olması ve yoğun bir dönem geçirmeleri sebebiyle gerçekleştirilecek olan çalışmaya katılımda sıkıntı yaşanabileceği
konusundaki çekinceler etkili olmuştur. Geriye kalan iki düzey (2. ve 3.sınıflar) arasında rastgele bir seçimde bulunulmuştur.
Detaylı bilgi için bkz. Tablo 1.
Yrd. Doç. Dr. Reyyan Bilge (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, 29.09.2016).
Doç. Dr. Ali Ayten (MÜİF Öğretim Üyesi, 23.09.2016), Yrd. Doç. Dr. Sevde Düzgüner (MÜİF Öğretim Üyesi, 18.11.2016).
Yrd. Doç. Dr. Melek Astar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 06.10.2016).
Dr. Müge Uluman (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, 03.11.2016).
Prof. Dr. Nihat Temel (MÜİF Öğretim Üyesi, 02.11.2016), Naci Demirci (MÜİF Araştırma Görevlisi, 02.11.2016), Prof. Dr.
Mehmet Emin Maşalı (MÜİF Öğretim Üyesi, 03.11.2016), Yrd. Doç Dr. Kamil Yaşaroğlu (MÜİF Öğretim Üyesi, 14.11.2016),
Dr. Münteha Maşalı (MÜİF Öğretim Görevlisi, 18.11.2016), Yrd. Doç Dr. Fatih Çollak (MÜİF Emekli Öğretim Üyesi,
18.11.2016), Yrd. Doç. Dr. Hatice Şahin Aynur (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 22.11.2016),
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılıç (MÜİF Öğretim Üyesi, 23.11.2016).
Uzm. Psk. Şeyma Demirlikan (Türk Kızılayı Uzman Klinik Psikoloğu, 25.09.2016), Psikolog Ebrar Yenice Kanık (İETT
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kurum Psikoloğu, 29.10.2016).
Kerim Öztürk (Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam-Hatibi, MÜİF Misafir Öğretim Görevlisi, 16.11.2016), Yunus Balcıoğlu
(Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam-Hatibi, MÜİF Misafir Öğretim Görevlisi, 16.11.2016), Osman Eğin (İstanbul Haseki
Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü, 21.11.2016).
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1.4.10. Araştırma Materyallerinin Hazırlık Aşaması
Bu aşamada öncelikle araştırmaya katılacak öğrencilerin demografik bilgilerini, Kur’an ve müzik
ile olan bağlarını öğrenmek amacıyla 15 sorudan oluşan bir katılımcı bilgi formu araştırmacı tarafından
hazırlanmıştır. Deneysel çalışmada katılımcılardan ezberlemeleri istenilen âyet grubunun özellikleri ve
deney grubuna dinletilecek olan Kur’an okuyuşunun gerçekleştirileceği makam uzmanlardan alınan
görüşler doğrultusunda tespit edilmiştir. Alınan uzman görüşlerinin işlendiği formun sonuçları aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir.
Tablo 1
Uzman Görüşleri Frekans ve Yüzde Dağılımı Tablosu
Konu
Sure Niteliği
Makam Niteliği
Makam İsmi

Okuyuş Değerlendirme

Uzman
Sayısı:10

Öneri

Frekans

%

Mekki Sureler

9

90

Medeni Sureler

1

10

Basit Makamlar

10

100

Rast Makamı

7

70

Nihavend Makamı

2

20

Hicaz

1

10

Harf ve Kelime
Hatası

2

20

Duraksamadan
Okuma

2

20

Tecvid Kuralları

6

60

Yukarıdaki tablo ve grafik incelendiğinde uzman görüşlerinin; katılımcılara Mekki surelerin 35
birinden seçilecek olan âyet grubunun ezberletilmesi, bu âyetlerin uzman tarafından basit
makamlardan biri ile en çok da Rast makamı ile okunması, katılımcı ezber okuyuşunun
değerlendirilmesinde en fazla tecvid kurallarına dikkat edilmesi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu
sonuçlar doğrultusunda, katılımcılardan ezberlemeleri istenilecek âyet grubu Mekki bir sure olan Hicr
Suresi’nin 91-95. âyetleri olarak belirlenmiştir. Bu surenin seçilmesinde uzman görüşü sonuçlarının
işaret ettiği Mekki olma özelliği dışında herhangi bir etken bulunmamaktadır. Sure içinden ezber için
seçilecek bölümün belirlenmesinde ise âyet uzunluklarının birbirine yakın olmasına özen gösterilmiştir.
Belirlenen âyet grubunun uzman tarafından Rast makamında ve makamsız şekilde okunup
kaydedilmesi suretiyle deneysel çalışma esnasında gruplara dinletilecek olan iki farklı ses kaydı
oluşturulmuştur.36 Bu kayıtlardan makamsız okuyuşla yapılanı üzerinde herhangi bir ton, nağme farkı
içermemesi adına frekans editing işlemi gerçekleştirilmiştir.37
Uzman tarafından, Rast makamında gerçekleştirilen makamsal okuyuşun Fatma Zehra Karışman
tarafından notaya alınmış hali aşağıda sunulmaktadır:

35

36

37

Medine’ye hicretten önce nazil olan âyet ve sureler Mekki olarak nitelendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Sülün,
Kur’an Kılavuzu Mutlak Gerçeğin Sesi, 1. bs., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2011, s. 90.
Hicr suresi 91-95. âyetlerin uzman okuyuş kayıtları, İstanbul Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Camii İmam Hatibi olan ve aynı
zamanda MÜİF’de misafir öğretim görevlisi olarak Kur’an Okuma ve Tecvid dersleri veren Yunus Balcıoğlu tarafından, Apple
marka iPhone 6s Plus model cep telefonu ile yapılmıştır.
Bu işlem MÜİF Türk Din Musikisi ABD hocalarından Doç. Dr. Ayşe Başak İlhan Harmancı tarafından Apple Mac Pro model
cihazda Cubase 7 müzik yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Frekans Editing: Kaydedilen bir sesin istenilen tonlama ölçütlerine
uydurulması için yapılan işlem.
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1.4.11. Çalışma Grubunun Oluşturulma Aşaması
Bu aşamada örneklemin alınacağı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi
hocalarının gözetiminde 2. sınıfta okuyan öğrencilere, yapılacak çalışmadan genel olarak bahsedilip
kendilerinden gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyenlerin isimlerini ve iletişim bilgilerini gönüllü
katılımcı olma formuna yazmaları talep edilmiştir. Bu esnada katılımcıları yönlendirmiş olmamak adına
araştırmanın konusu hakkında öğrencilere bilgi vermemeye özen gösterilmiştir. Ayrıca katılımcıların
birbirine yakın özelliklere sahip olması açısından hafız olmama ve hafızlık yapıyor olmama şartının
araştırma açısından önemli olduğu da öğrencilere belirtilmiştir. Bu süreç sonunda araştırmada katılımcı
olmak için 67 öğrenci gönüllü olmuştur. Bu öğrencilerden beşi ile pilot çalışma gerçekleştirildiği için asıl
uygulama geri kalan 62 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bu gönüllü grubunun 51’i kız 11’i erkek öğrenciden
oluşmaktadır. 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı itibariyle MÜİF’de okuyan erkek öğrenci sayısının kız
öğrenci sayısına oranı göz önünde bulundurulduğunda gönüllü olanlar arasındaki erkek ve kız sayısı
farkının araştırma açısından problem teşkil etmeyeceği düşünülmektedir. Yapılan yansız atama 38
neticesinde bu katılımcıların 31’i deney grubunu, 31’i kontrol grubunu oluşturmuştur. Katılımcıların
gruplara dağılımını gösteren tablo ve grafik aşağıda yer almaktadır.

38

Yansız atama: Evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türü (Karasar, s. 151).
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Tablo 2
Katılımcıların Gruplara Göre Frekans ve Yüzde Dağılım Tablosu
Kadın
Erkek
Toplam

Frekans
%
Frekans
%
Frekans
%

Deney Grubu Kontrol Grubu
25
26
80,6
83,9
6
5
19,4
16,1
31
31
100
100

Toplam
51
82,3
11
17,7
100
100

Yukarıdaki tablo ve grafik incelendiğinde katılımcıların yarısının deney grubunu yarısının da
kontrol grubunu oluşturduğu; iki grupta yer alan kız ve erkek katılımcı sayısının birbirine yakın olduğu
anlaşılmaktadır.
1.4.12. Katılımcıların Müzik ile Olan İlişkisi
Araştırmada yer alan katılımcıların müzik ile bağlarının nasıl olduğunu öğrenmek üzere
hazırlanan katılımcı bilgi formundan bu konudaki kategorik değişkenlerle 39 ilgili elde edilen veriler, her
iki gruptaki katılımcıların tamamına yakınının (% 93,5) müzik dinleme alışkanlıklarının olduğuna işaret
etmektedir. Yine bu veriler ile müzik dinleme alışkanlığı olmayan katılımcı oranının da (% 6,5) deney
ve kontrol grubunda birbirine denk olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ne tür müzik
dinlediğini öğrenmek üzere sorulan soruyla ilgili, genelde kulağına hoş gelen her müziği dinlediğini
belirtilen katılımcıların yoğunlukla dinledikleri müzik türlerinin dini müzik ve popüler müzik olduğu
görülmektedir. Okuldaki Dini Musiki dersleri dışında özel bir müzik eğitimi alıp almadıklarını öğrenmek
amacıyla sorulan soruya katılımcıların yarısından fazlası herhangi bir müzik eğitimleri olmadığı yönünde
cevap vermiştir. Okuldaki ders dışında bir çeşit müzik eğitimi aldığını belirtenlerin sayısının, deney
grubunda (% 32,3) kontrol grubuna (% 16,1) göre daha çok olduğu görülmüştür. Yansız atama ile
oluşturulan bu iki gruptan deney grubunda yer alan ve müzik eğitimleri olduğunu belirten katılımcı
sayısının kontrol grubundakine göre daha çok olmasının, yapılan görüşmelerde aldıklarını belirttikleri
eğitimin niteliği ve niceliği açısından araştırma sonuçlarını etkilemeyeceği düşünülmektedir. Okuldaki
Dini Musiki dersi dışında özel olarak müzik eğitimi aldığını ifade edenlerin ne tür bir eğitim aldıklarını
öğrenmek amacıyla sorulan soruya katılımcıların tamamına yakını tarafından bir tür enstrüman dersi
alındığına yönelik cevap verilmiştir. Bunlar içinde ilk sırayı ney dersinin aldığı görülmektedir.
1.4.13. Araştırmanın Uygulama Aşaması
Araştırmanın uygulama aşaması toplamda 4 hafta sürmüştür. Araştırmacı bu süreç boyunca
hafta içi her gün, deneysel çalışma için MÜİF Camii Kültür Merkezi binasında yetkililer tarafından tahsis
edilen odada o gün gelen katılımcılar ile birebir görüşerek deneysel işlemleri gerçekleştirmiştir. Her bir
katılımcı ile yapılan görüşme, deneysel işlemler ve katılımcı bilgi formunun doldurulması dâhil ortalama
20 dakika sürmüştür. Araştırma için gelen katılımcıların rastlantısal olarak atandığı deney ve kontrol
gruplarına sırasıyla şu işlemler uygulanmıştır:
1. Katılımcıdan bilgi formunu okuyup imzalaması istendi. Aynı form araştırmacı tarafından da
imzalandı.
2. Katılımcıların bilgi formundaki sorulara verdikleri cevaplar araştırmacı tarafından forma
kaydedildi.
3. Katılımcıdan önünde hazır bulunan Kur’an-ı Kerim’den ilgili âyet grubunu 2 defa sesli olarak
okuması istendi.40
39

40

Bireyler ya da objeler, nitelik ve çeşit yönünden farklılık gösteren bu tür değişkenlere göre kategorilere ayrılabilir ve böylece
bir kategoriye girenlerin sayısı saptanabilir (Arıcı, s. 12).
Kur’an ezberi çalışmasına başlamadan önce, aşinalık kazanmak açısından ezberlenecek metnin yüzünden (metne bakarak)
birkaç defa okunması uzmanlarca önerilmektedir. Bu konuda bazı kaynaklar yüzünden okuma tekrar sayısı ile ilgili 3-5 gibi
rakamlar verirken (İbrahim Tanrıkulu, “Kur’an Öğretimine ve Hıfzına Dair Bazı Mülahazalar”, Yecder Kitapları I Yecder I.
Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğleri, 2010, İsam İlahiyat Makaleler Veri Tabanı, [13 Mart 2017]); (Yavuz Fırat,
“Kur’an Öğretimi ve Hafızlık Eğitimi Üzerine Bazı Düşünceler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, 2,
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4. Katılımcıdan araştırma için kullanılacak olan kulaklığı 41 takarak hazırlanan ses kaydını
dinlemesi ve bu sırada âyetleri ezberlemeye çalışması istendi. Bu aşamada deney grubundaki
katılımcılara makamsal okuyuşla yapılan ses kaydı, kontrol grubundaki katılımcılara ise makamsız
okuyuşla yapılan ses kaydı dinletilmiştir.42
5. Ses kaydını dinledikten sonra katılımcıdan kulaklığı çıkartıp âyet grubunu 3 defa yine
Kur’an’dan sesli okuyarak ezberlemeye çalışması istendi.43
6. Katılımcıdan varsa kendi kulaklığını, yoksa araştırma için hazırlanan kulaklığı sadece bir
kulağına takıp, ses kaydını 5 defa dinlerken âyetleri sesli okuyarak ezberlemeye çalışması istendi. 44 Bu
aşamada Kur’an’a bakarak okumaları ya da ezbere okumaları konusu katılımcıların tercihine bırakıldı.
7. Ses kaydı dinleme ve ezberleme aşamalarında katılımcının âyetleri yüzünden okuyarak takip
ettiği Kur’an-ı Kerim bu sürecin sonunda kapatıldıktan sonra katılımcıdan ezberlediği âyet grubunu
ezbere okuması istendi. Bu okuyuş esnasında daha sonra araştırmacı tarafından değerlendirilmek
üzere katılımcının bilgisi ve onayı dahilinde ses kaydı yapılmıştır. 45 Yapılan bu kayıtlar katılımcı
numarası ile isimlendirilerek arşivlenmiştir.
1.4.14. Katılımcı Ezber Okuyuşlarının Değerlendirilmesi
Deneysel işlemlerin sonunda yapılan ses kayıtları araştırmacı tarafından dinlenerek katılımcıların
ezber okuyuşları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirmeler, uzman okuyuşundan ve seçilen
âyet grubundan yola çıkılarak belirlenen ölçütler çerçevesinde yapılmıştır. Bu aşamada elde edilen
veriler doğru okuyuş değerlendirme formuna işlenmiştir. Katılımcıların okuyuşlarını ölçmek ve gruplar
arasındaki farklılıkları tespit edebilmek amacıyla oluşturulacak doğru okuyuş sonucu için, seçilen âyet
grubunun barındırdığı teknik özellikler ve bunların âyetlerde bulunma adetleri hesaplanıp hatasız
okuma kriterleri tablosu oluşturulmuştur. Bu tablonun oluşturulmasında, okuyuşların sağlıklı
ölçümünün yapılabilmesi için en küçük ayrıntıya inilerek tecvid kuralları, harf ve hareke gibi özellikler
dikkate alınmıştır. Ezber okuyuşunda katılımcı tarafından bu özelliklerle ilgili hatalı kullanılan ya da
hatırlanmayan unsurlar hata olarak değerlendirilirken tekrar edilenler hata kapsamına alınmamıştır.
Sonuç olarak seçilen âyet grubu ile ilgili katılımcının yapabileceği maksimum hata sayısı 198 olarak
tespit edilmiş ve katılımcıların dos. ortalamaları ile grupların başarı oranları buna göre hesaplanmıştır.

41

42

43
44

45

23, İsam İlahiyat Makaleler Veri Tabanı, [13 Mart 2017]); bazıları herhangi bir sayı vermeksizin, ezberlenecek kısmın çokça
okunarak işlek hale getirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Mehmet Adıgüzel, “Kur’an Öğrenim ve Öğretiminin Önemi ve
Ezberleme Teknikleri”, Ekev Akademi Dergisi, 2001, 3, 1, İsam İlahiyat Makaleler Veri Tabanı, [13 Mart 2017]); (Yusuf
Alemdar, “Teknik ve Estetik Açıdan Kur’an Öğretme ve Okumaya Dair Bazı Gözlem ve Görüşler”, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 12, 1, [13 Mart 2017]). Kaynaklarda bu konuyla ilgili standart bir uygulamaya
rastlanmadığından, yüzünden okuma tekrar sayısı deneysel çalışma süresinin de kısıtlılığı sebebiyle araştırmacı tarafından
rastlantısal şekilde ilk aşamada 2, ikinci aşamada 3 defa olarak belirlenmiştir.
Katılımcılara ses kaydının dinletildiği Hadron marka Color Fashion EP05 model katlanır kulaklığın teknik özellikleri: Hoparlör
Frekans Aralığı 20HZ-20KHZ; Hoparlör Empedansı 32 Ohm; Hoparlör Hassaslığı 104db. (Kulaklık görseli için bkz. s. 140, Ek
3.2.)
Deney grubuna dinlettirilmek üzere hazırlanan ses kaydının süresi 5 dakika 41 saniye iken kontrol grubununki 5 dakika 35
saniyedir. İki kaydın süreleri arasındaki bu fark deney grubunun kaydının makamsal okuyuşla, kontrol grubununkinin ise
makamsal olmayan okuyuşla gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.
Dipnot 60’ta belirtilen nedenle bu aşamada da tekrar sayısı rastlantısal şekilde 3 defa olarak belirlenmiştir.
Yavuz Fırat, “Kur’an Öğretimi ve Hafızlık Eğitimi Üzerine Bazı Düşünceler” isimli makalesinde, ezberlenecek kısmın yüzünden
okunduktan sonra sahih okuyan (tecvid kurallarına ve harflerin mahreçlerine uyan) hafızların ses kayıtlarından da birkaç
defa dinlenebileceğini belirtmektedir (Fırat, s. 562). Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hafızlık Eğitim Programı’nda da,
ezberlenecek bölümün öğrenciye dinletilmesinin öneminden bahsedilmektedir (Diyanet İşleri Başkanlığı, “Hafızlık Eğitim
Programı”,
Ankara,
2010,
http://docplayer.biz.tr/2613955-T-c-basbakanlik-diyanet-isleri-baskanligi-hafizlik-egitimprogrami.html, [13 Mart 2017], s. 26). Yüzünden okuma tekrar sayısı konusunda olduğu gibi ses kaydı dinleme sayısında da
standart bir uygulamaya rastlanmadığı için bu aşamadaki ses kaydı dinleme sayısı araştırmacı tarafından rastlantısal olarak 5
defa şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, uzmanların ezber yaparken kişinin kendi sesini duymasının önemli olduğuna dikkat
çekmesi sebebiyle katılımcılardan ezberlerini yaparken sesli okuma yapmaları istenmiştir (Nihat Temel, -MÜİF Öğretim Üyesi,
“Araştırmada Kullanılacak Materyalleri Belirlemek Üzere Uzman Görüşü Alınması” konulu şifahi görüşme, İstanbul: 2 Kasım
2016; DİB Hafızlık Eğitim Programı 2010).
Katılımcıların ezber okuyuşları Samsung marka S3 Mini GT I8200Q model cep telefonuna, cihazın kendi dahili ses kayıt
programıyla M4A formatında kaydedilmiştir.
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2. Bulgu ve Yorum
Bu bölümde, araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan alt problemlere ilişkin bulgular ve
bunlara dayalı olarak yapılan yorumlar yer almaktadır. Aşağıda sunulacak olan analiz tabloları ve
grafikler SPSS 21 istatistik paket programında hazırlanmıştır.
2.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum

Alt Problem 1: Deney grubundaki katılımcıların doğru okuyuş sonuç (dos.) ortalamaları ile
kontrol grubundakilerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Bu alt problemde, deney ve kontrol grupları arasında, katılımcıların ezberledikleri ayetleri
okumaları esnasında gösterdikleri başarı ve yaptıkları hatalar sonucu oluşan dos. ortalamaları açısından
bir fark olup olmadığı sorgulanmaktadır.
Gruplar arasında bu konudaki farklılığın test edilmesinden önce, katılımcı okuyuşlarının
değerlendirilmesinde esas alınan dos. yapısının dağılım karakteristiği One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Testi (K-S Testi) ile sınanmış46 ve sonucun normal dağılımdan47 farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Tablo 3
Deney ve Kontrol Grubunun Doğru Okuyuş Sonuç Ortalamalarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
n*

Ort.Sıra**

DOS
Ort.

Std.Sapma***

Kontrol
Grubu

31

23,18

127,32

65,02

Deney
Grubu

31

39,82

177,39

37,28

Toplam

62

Gruplar

DOS

Mann-Whitney U Test (Mu test) p değeri****:0,0001<0,05
*n: Katılımcı Sayısı.
**Ortalama Sıra: Test sonucunu belirlemeye yarayan bir sıralama ölçütü.
***Standart Sapma: Ölçüm değerinin ortalama ile farkını gösteren tanımlayıcı istatistik.
****p Değeri: “Bir istatistiksel hipotez testinin olasılık değeri; gözlenen değerlerden elde edilen bir test

istatistiğinin ortaya çıkma olasılığı.”48
Tablo 3’te görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubunda yer alan katılımcıların dos. ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p değeri: 0,0001<0,05).
Her iki gruba ait dos. ortalamaları incelendiğinde deney grubunun ortalamasının, kontrol
grubunun ortalamasına göre önemli ölçüde yüksek olduğu görülmektedir. Yine her iki grubun dos.
ortalamalarına dair standart sapma değerleri incelendiğinde kontrol grubu sonuç alanının deney
grubuna göre daha geniş olduğu yani kendi ortalaması için çok yüksek sonuç aralıklarında değer aldığı
gözlenmektedir. Deney grubunun standart sapma değerine bakıldığında ise bu grubun sonuç
aralıklarının kontrol grubuna göre daha dar bir alanda dağıldığı anlaşılmaktadır.
Elde edilen bu bulgulara dayanarak, iki grup arasında dos. ortalamaları açısından deney
grubunun lehine ciddi bir farklılık olduğu söylenebilir.
Bundan sonraki alt problemde, araştırmanın ana hipotezi açısından önem arz ettiğinden ilk alt
problemin bulgu ve yorumuna atıfta bulunulmaktadır.

Alt Problem 2: Deney grubu ile kontrol grubunun dos. ortalamaları arasında katılımcıların
müzik eğitimi durumları açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?
Bu alt problemde deney ve kontrol grubunun dos. ortalamaları arasında katılımcıların müzik
eğitimleri olup olmaması açısından bir fark olup olmadığı sorgulanmaktadır. İlk alt probleme ait
46
47

48

Test sonuçları için bkz. Karışman s. 98, Ek 2.2.1.
Normal dağılım: Sürekli random değişkenlere ait verilerin oluşturduğu çan eğrisi biçiminde bir eğrinin yatay eksene göre
gösterdiği dağılım. Nilgün Köklü, Açıklamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002, s. 97.
Köklü, s. 109.
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bulgular, dos. ortalaması bakımından gruplar arasında deney grubunun lehine bir farklılık olduğunu
gösterdiğinden, ikinci alt problemin çözümü için gruplar arasında katılımcıların müzik eğitimi durumları
açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakmak gerekmektedir.
Tablo 4
Deney ve Kontrol Grubundaki Katılımcıların Müzik Eğitimi Durumlarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Analiz Sonuçları
Gruplar
Deney Toplam
Grubu
Kontrol Grubu
Frekans
5
10
15
Var
%
16,1%
32,3%
24,2%
Ders Dışı Müzik Eğitimi
Frekans
26
21
47
Yok
%
83,9%
67,7%
75,8%
Frekans
31
31
62
Toplam
%
100,0%
100,0% 100,0%
Ki-Kare p değeri: 0,235>0,05
Tablo 4’te görüldüğü gibi deney ve kontrol grupları arasında, katılımcıların müzik eğitimi
durumları bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p değeri: 0,235>0,05).
Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (47 kişi; % 75,8)
okuldaki Dini Musiki dersi dışında herhangi bir müzik eğitimi almadıkları görülmektedir. Müzik eğitimi
alanların oranı (15 kişi; % 24,2) gruplar ayrımında incelendiğinde kontrol grubundaki katılımcı sayısı ve
oranının deney grubunun yarısına denk olduğu gözlenmektedir. Yansız atama ile oluşturulan
gruplardan deney grubunda yer alan ve müzik eğitimleri olduğunu belirten katılımcı sayısının kontrol
grubundakine göre daha çok olmasının, aldıklarını belirttikleri eğitimin niteliği ve niceliği açısından
araştırma sonuçlarını etkilemediği iki grup arasındaki dos. ortalaması farkından da anlaşılmıştır. Ayrıca
bu sonuç, araştırmanın hazırlık aşamasında yapılan görüşmelerde, uzmanların böyle bir çalışma için
grupların müzik eğitimi almış ya da müzik kulağı olan katılımcılardan oluşması gerektiği yönündeki
endişelerini de ortadan kaldırmaktadır.
Elde edilen bu bulgular doğrultusunda deney ve kontrol gruplarının, müzik eğitimi değişkeni
bakımından kısmen denk oldukları; dolayısıyla da iki grubun okuyuş sonuçları arasında katılımcıların
müzik eğitimi durumları açısından gruplardan herhangi birinin lehine bir farklılık olmadığı söylenebilir.
Sonuç
Hipotez 1: Kur’an ayetlerinin makamsal okuyuşunu dinleyerek ezber yapan grubun dos.
ortalaması, makamsız olanı dinleyerek ezber yapan grubun ortalamasına göre daha yüksektir.
Sonuç 1: Katılımcıların ezber okuyuşlarının belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilmesi
ile elde edilen dos. ortalamalarının, grup değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla Mu Testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda iki grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde deney grubunun dos.
ortalamasının kontrol grubununkine göre önemli seviyede yüksek olduğu görülmüştür. İki grup
arasında deney grubunun lehine görülen bu farklılık; Kur’an ezberi yaparken makamsal okuyuş
dinlemenin ezbere olumlu etkide bulunduğunun bir kanıtıdır. Dolayısıyla Hipotez 1 doğrulanmıştır. İki
grubun başarı ortalamaları arasındaki fark bu hipotez ile ortaya çıkarıldığından bundan sonraki
hipotezde öncelikle bu sonuca atıfta bulunulacaktır.
Hipotez 2: Kur’an ayetlerinin makamsal okuyuşunu dinleyerek ezber yapan grubun dos.
ortalaması ile makamsız olanı dinleyerek ezber yapan grubun ortalaması arasında katılımcıların müzik
eğitimleri olup olmaması bakımından bir farklılık yoktur.
Sonuç 2: İlk hipotez doğrulandığından, dos. ortalamasının katılımcıların müzik eğitimi durumu
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere, gruplar bu değişken açısından KiKare Testi ile sınanmıştır. Test sonucunda aralarında katılımcıların müzik eğitimi durumları açısından

308 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilen iki grubun bu değişken bakımından birbirine denk
olduğu görülmüştür. İki grupta da müzik eğitimi aldığını söyleyen katılımcılar bulunmasına rağmen
bunlardan makamsal okuyuş dinleyerek ezber yapanların diğerlerine göre daha başarılı olması,
makamsal okuyuşun ezber üzerindeki olumlu etkisinin bir kanıtıdır. Dolayısıyla Hipotez 2
doğrulanmıştır.
Buraya kadarki hipotezlerin ve araştırma bulgularının karşılaştırılması suretiyle ulaşılan sonuca
göre; deney ve kontrol grubunun; yapısal bir uyum içerisinde oldukları görülmüştür. Aradaki bu uyuma
karşı deney grubunun dos. ortalamasının kontrol grubununkine göre daha yüksek olması makamsal
okuyuşun ezber üzerindeki olumlu etkisinin kanıtıdır.
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HARFLERİN SESİ VE SESLERİN ÇİZGİSİ
Mehmet Arif VURAL
Özet
Mûsıkîde nağmenin temelini oluşturan unsur ses olduğu gibi, hat sanatında da harfi oluşturan unsur da
çizgidir. Sesin notasına karşı, harfi ölçülendiren nokta vardır. Güfteye karşılık hat sanatında yazılacak
olan metin yer alır. Sözsüz olan saz eserleri ve taksim ise metinsiz “karalama” dediğimiz şekle benzer.
Güftelerin bestelenmesi, metnin İstif yapılmasına benzer. Her güfte bestelenmeye elverişli olmadığı
gibi, her metin istif edilmeye elverişli olmayabilir. Nağme çeşitlerinin muntazam kısımlarına makam
denildiği gibi, harflerin farklı yazı türleri vardır. Nota sesleri ikilik, dörtlük, sekizlik şeklinde uzamaya
elverişli olduğu gibi, harfler de uzamaya elverişlidir. İcrada yorum, tavır olduğu gibi yazıda da tavır ve
tashih vardır. Ney ile kalem her ikiside kamıştandır. Meşk ve icazet her iki sanat için de geçerlidir.
Anahtar Kelimeler: Nağme, İstif, Meşk, İcazet, Makam.
Voice of Letters and Line of Sounds
Abstract
As well as the factor that constitutes the basis of tune is the sound in music, the factor that
constitutes the letter is the line in calligraphy. While a note measures the sound, a dot measures the
letter. Equal to lyrics, the text to be written in calligraphy is placed. The works of non-verbal
instrumentation and improvisation are similar to the textless figure that is called "karalama". The
composition of the lyrics is similar to the composition of the text. As well as every lyric is not suitable
for composing, every text may not be suitable for composing. As the regular parts of the tune types
are called mode, the letters have different writing styles. Letters are suitable for lengthening just like
that notes are suitable for lengthening in the form of half-note, crotchet and quaver. As well as there
is an interpretation and attitude in sing, there is attitude and arrangement. Both ney and kalem are
made of reed. Exercise and certificate are valid for both arts.
Keywords: Tune, Composition, Exercise, Certificate, Maqam.
Giriş
Geleneksel sanatlar denildiğinde ilk akla gelenel sanatlarından Hüsn-i Hat, ses sanatlarından
ise mûsikîdir. Hat sanatının özde mûsikî ile bir çok bileşenleri vardır. Biraz derinlemesine baktığımızda
bu iki sanatın ne kadar birbirine yakın olduğunu ve benzediğini farkederiz. Şimdi bu bileşenleri biraz
etraflıca düşünerek kaynaklar ve sanat esasları doğrultusunda bulmaya çalışalım.
Öncelikle bilindiği üzere mûsıkî ses temeli üzerine oturan bir sanattır. Mûsıkînin esası olan
nağmenin temelini oluşturan unsur ise sestir. “Ses: Mûsikînin üzerinde kurulduğu ve üzerinde
uğraşdığı sahadır.”1 Hat sanatında ise, esas ve temel öge harftir ve harfi oluşturan temel unsur ise
çizgidir. ”Yazı ilim ve san’atında hat denildiği zaman, çizgi veya çizgilerden yapılmış bir şekil veya
şekillerden mürekkep belirli bir suret de olabileceği unutulmamalıdır.”2
Bu durumda çizgi ile sesin temel taş olarak birbirine benzediğini ve nağme ile harfin de
bunlardan oluşan birer sanat malzemesi olduğunu görüyoruz.“İnsan seslerinin bir araya getirilmesiyle
en ince soprano sesinden en kalın bas sesine kadar olmak üzere 4,5 sekizliyi aşabilme imkânı yoktur.”3
Bu bilgiden hareketlesekizli ses aralığını oktav olarak düşündüğümüzde, kullanılabilen oktav
adedininde ortalama 3,5 olduğunu varsaydığımızda ses çeşitliliğinin yirmisekize kadar ulaştığını ve

1

2
3
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bunun da harf sayısına bire bir uyduğunu görmek bile mümkün. Mûsıkîde ses, birçok farklı seviyelerde
ve tonlarda yer alır. Hatta bu seslerin yerlerinin ve seviyelerinin tayin ve tesbit için bilindiği üzere nota
kullanılır.” Nota sesin çeşitli özelliklerini ifade etmeye yarayan özel şekilli ses yazısıdır. Müzik
yazılımında kullanılır.”4
Hat sanatında bu durumun karşılığı ise harflerin noktalamalarla ölçülendirilerek
konumlanmasıdır. Mahmut Yazır bu hususa şöyle dikkat çeker. “Yazı bu ölçülerle, sanatkâr elinden
kendine has fıtrat elbisesini giyerken veya giydirilmeye çalışılırken, bu elbisenin gerektirdiği biçimi ve
nizamı da almış bulunur.” 5 Yani her bir harfin konumunu ve kimliğini ortaya çıkaran ölçüler vardır.
Örneğin “Nun” harfinin çanak kısmı çizginin altında kalır ve içi kalem kalınlığı nisbetinde beş nokta
gelir. Bu harf bu özellikleri ile tanınır. Bu durumda mûsıkîde nota ile sesin kimliği ve yeri ortaya nasıl
çıkıyorsa, hat sanatında da harfin kimliği ve yeri noktalamalarla ortaya çıkmış oluyor. (Resim 1)

(Resim 1)
Mûsıkî, güfte ile ve güftesiz olarak icra edilmesi yönüyle iki kısımda incelenir. Enstrümantal
olarak icra edilen kısmı ise bestelenerek notaya dökülür ki bunlara peşrev, saz semaisi gibi isimler
verilir. Serbest bir şekilde doğaçlama makam icralarına ise taksim adı verilir. “Söz müziği formları
sazlarla birlikte sözlü veya sazsız yalnız sözlü olarak uygulanır. Sözlü eserler güfteler esas alınarak
yapılır.”6 Aynı şekilde hat sanatında da güftenin yerini, yazılacak olan metin alır. Bu bir âyet olur hadis
olur veya bir şiir de olabilir. Örneğin resimdeki hat yazısı mûsıkî ile alakalı bir beyitin ta’lik yazı ile
yazılmış halidir. (Resim 2)

(Resim 2)
Her hangi bir metin seçildikten sonra onun harflerinisıralı bir âhenkle değil dedoğaçlama olarak
istiflenip bir kâğıt üzerine en güzel haliyle altlı üstlü ters düz ve sık aralıklarla yazılarak oluşturulan
karalama dediğimiz eserler vardır ki bunlar da levha haline getirilirler.Ferid Edgü eserinde
“Karalamalar, bu spontene yapıtlar, hattat elinin bir özgürlük anıdır.” 7 der. İşte bu yazı türü de
mûsıkîde icra edilen güftesiz saz eserlerine benzetilebilir. Herikisinde de bütün unsurlar olup
mûsıkîde güfte, hat sanatında ise okunacak bir ibare bulunmamaktadır. Bu tür karalama dediğimiz
tarzın bir de hiç bir metin olmaksızın tamamen sanatkârın içinden geldiği gibi icra ettiği bir kısmı vardır
ki, bu kısmın mûsıkîde taksim dediğimiz icra şekliyle birebir benzeştiği görülür. Özellikle dînî
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mûsıkîdeki güftelerle Hat sanatındaki metinlerin birbiriyle çok yakınlık arzettiğini zaten görmekteyiz.
(Resim 3)

(Resim 3)
Şimdi bu güfteler bestekârlar tarafından mûsıkî makamlarından her hangi birisi ile bestelenir.
Besteyi: “Bir durak ile bir güçlünün etrafında onlara bağlı olarak bir araya gelmiş seslerin umumi
hey’etidir.”8 şeklinde tarif ettiğimizde dikkat edildiğinde hangi makamda ise o makamın seyir, ahenk,
dörtlü-beşli kalıplar ve karar seslerine harfiyyen uyularak yapıldığını görürüz. Aksi takdirde istenilir
düzeyde güzel bir eserin vücuda gelmesi mümkün değildir.
Hat sanatında da hattat tarafından bir metin ele alınır ve yazı çeşitlerinden birisi ile İstif yapılır.
“Harf ve kelimelerin düzenli bir şekilde birleşmesi anlamına gelen “istif” levha yazılarında önemli olup
hattatın iradî olarak uzun müddet denemeleri sonunda meydana gelirler.” 9 Hüsn-i hat literatüründeki
bu istif terimi, hangi yazı türünde yazılacaksa ona göre âhenk ve uyuma dikkat ederek harfleri ve
ondan da kelimeleri, okunmaya en elverişli olarak yerleştirerek güzel ve estetik bir şekil oluşturmaktır.
Bu şekil içinde yer alacak en küçük bir uyum ve kural hatası o eserin değerini düşürür.
Bu noktadan hareketle mûsıkîdeki beste nasılki belirli kâide ve usüller ile estetik olarak ve
denemeler sonucu meydana gelmiş bir eser ise, hat sanatında da istif aynı şekilde bir sanat eseri
olarak karşımıza çıkıyor. Bestedeki bir ses hatası kulağı, istifteki bir harf hatası da gözü rahatsız
etmektedir. Bu yönüyle beste ve istif benzerlik arzetmektedir. Örneğin resimde yer alan istifte “Güzel
Şehir İstanbul” yazmaktadır. İstifin şekli de İstanbul’un sembolü haline gelmiş olan altı minareli
Sultanahmet Camii’ni gösteriyor. Tıpkı Münir Nurettin Selçuk’un Aziz İstanbul şarkısını anlamına uygun
olarak İstanbul ezanlarının hicaz makamındaki nağmelerini içerecek şekilde bestelediği gibi. (Resim 4)

(Resim 4)
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Bestesi yapılan eserin notasına bakıldığında o eserin karar sesi, seyri ve meyanı gibi hususların
eserin kimliğini ortaya koyması ve anlaşılması için öncelik-sonralık sırası takip edilerek gerçekleştiğini
görürüz. Aynı şekilde hat sanatında da eserin anlaşılması ve okunması için “teşrifat” diye tabir ettiğimiz
kelimelerin sırasıyla dizilmesi önemli bir esas olmuştur. Aksi takdirde eserin ne olduğu anlaşılmayacak
ve maksat hasıl olmayacaktır. (Resim 5)

(Resim 5)
Bilindiği gibi bestekâr her önüne gelen eseri bestelemez veya bestelemeyebilir. Örneğin
“Kâr’ların canlı ve dinamik bir yapısı ve icra tarzıvardır. Dörtlü, altılı ve sekizli vb. mısralardan kafiyeli
olarak meydana gelirler.” 10 Her güfte besteye uygun olmaz. Türk mûsıkîsindeki usüller ve ses
sürelerine uyumlu olup olmayışı ile güftelerin bestelenmesi mümkün olmaktadır. Buradan hareketle
güftelerin kendine özel formları oluşmuştur. Örneğin Kâr, Beste, Ağır Semaî gibi yada dînî mûsıkîdeki
formlardan Ezan, Tekbir, İlahî ve benzer formların oluştuğu söylenebilir.
Hat sanatında da benzer bir durum dikkati çeker. Her metin hemen istif edilir bir durum
arzetmeyebilir. Hattatın çabası doğrultusunda bazı ibareler biraz daha istife uygunluk kazandırılabilir,
bazıları ise daha zor olabilir. Ancak bu hususun önü açık olup hiç bir şekilde sınırlandırma kabul etmez.
Bazen en zor denilen metinler bile bir şekilde istif edilebilir. Hat ve mûsıkîde her güfte ve metnin aynı
seviyede sanat eseri hale gelmediği ve önü açık olup sonsuz imkanlarla denenebilir olması yönüyle de
benzeştiği söylenebilir. Hattat aynı güfte farklı bestekârlar tarafından aynı makamda ayrı ayrı
bestelenebildiği gibi aynı metin farklı hattatlar tarafından dairevî olarak farklı şekilde istif edildiği
görülmüştür.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi beste yapılırken çeşitli makamların olduğundan söz etmiştik.
“Makam bir oluş tarzıdır. Kendisini teşkil edençeşitli nispetlerle ve aralıkların düzenlenmesi ile vasfını
belli eden mûsıkî skalasının hususî bir şeklidir. 11 Mûsıkîde nağme çeşitliliğinin karmakarışık değilde
muntazam bir biçimde kısımlandığını görüyoruz. Sesin başlangıç seviyesi ve seyrindeki farklılıklardan
dolayı bir kimlik kazanan nağme bütünlüklerinin her birisi bir makam olarak isimlendirilmiştir. Aslında
kullanılan unsur sadece ses olup bütünü oluştururken farklılık hasıl olmasıdır.
Tıpkı bunun gibi hat sanatında da aynı harfler kullanılmasına rağmen farklı kimliklerde yazı
türlerinin varlığını görmekteyiz. Örneğin mûsıkîde Abdülkadir Meraği gibi üstadlar tabiattaki 12 burca
karşılık 12 makamı şu şekilde belirtmiştir. “Uşşak, Neva, Buselik, Rast, Hüseynî, Hicaz, Rehâvî,
Zengüle, Irak, Isfahan, Zirefkent, Büzürk.” 12 Toplamda on iki makam oluyor. Zaten Basit makamların
adedi de kaynaklarda on üç olarak geçer.
Hat sanatında da; “Aklâm-ı sitte denilen yazı çeşitleri şunlardır: 1- Muhakkak 2- Reyhanî 3Sülüs 4- Nesih 5- Tevkii 6- Rikaa. Diğer yazı çeşitleri 7- Kûfî 8- Ta’lik 9- Divanî 10 Celî divanî 1110
11
12
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Rik’a.”13 olmak üzere on bir adet yazı türü vardır. Bunlara Ma’kılî hattını da ilave edersek on iki olur.
Hatta musıkîdeki temel makam sayısı ile hat sanatındaki temel yazı çeşidinin adetleri bile neredeyse
aynıdır. Temel makam sayısı on üçtür. Temel yazı çeşidi ise ma’kılî yazıyı da sayarsak on ikidir. O halde
musıkîde makam ne ise hat sanatında yazı çeşidi odur denilebilir. (Resim 6)

(Resim 6)
Mûsıkîde her bir nota aralığına gerek makam farklılığını sağlamak ve gerekse zengin bir nağme
oluşturmak sebebiyle ses aralıkları vardır ki bunlara koma, diyez, bemol gibi isimler verilir. Bu unsurlar
ses aralıklarını doldurmakla adeta iskeleti kaplayan kas ve et gibi sanat eserini zenginleştirici,
doldurucu ve âdeta süsleyici bir misyon üstlenir.
İşte bu durumu hat sanatında da görmek mümkün şöyle ki: Bir istif yazıldığında onun önce
temel iskeleti olan harflerin dengeli dağılımı yapılır. Ancak yine de harf aralarında meydana gelen
boşluklar o bütünlüğü biraz olsun bozduğu doğal bir gerçektir. Bunu anlamak için hareke ve süsleme
işaretlerini koymadan o istifa bakmak yeterlidir. İşte bu boşluğu tamamlayıp istifi bütünleştirmek,
zengineştirmek ve süslemek için hareke, tirfil, tırnak dediğimiz tezyinî işaretler kullanılır. Bu itibarla
koma, diyez, bemol gibi unsurlar, hareke, tirfil, tırnak gibi unsurlarla benzetilebilir ancak burada
mûsıkînin koma ve diyez unsurları eserin kimliği üzerinde daha baskın bir göreve sahiptir. Çünkü onlar
olmadan eser büyük ölçüde değişir. Ancak yazıda o kadar değildir. (Resim 7), (Resim 8)

(Resim 7)

(Resim 8)

Mûsikîde nağmedeki uzunluk ve kısalığına göre seslerin süreleri değişir. İkilik, dörtlük, sekizlik
gibi isimler alır. Bu durum usüldeki vuruş zaman aralığına göre farklılık arzeder. “Bir notanın belirli
zaman içindeki her uzunluğu farklı bir şekle sahiptir. Bir oktav içinde toplam yedi ses vardır ve her ses
yedi farklı zaman diliminde uzatılabilir.”14
Bu durum yazılan bir istif veya satır yazısında bazı harflerin kendi içinde bulunan ve
“cevherinden sonra devam eden düz veya düzümsü fazlalığa”15denen “keşîde”ile, uzamaya elverişliliği
sayesinde yazıdaki ahengi ve hatta mesafe ayarı yapılarak ritmik hareketi sağladığını görürüz. İşte bu
durum mûsikîde seslerin süresini belirleyen usül ne ise hat sanatında da harflerin ve çizgilerin
uzunluklarını belirleyen keşîde bu bakımdan birbiriyle benzerlik arzetmektedir.
Bilindiği gibi bir beste icra edileceği zaman bütün özelliklerine harfiyyen uyulması hem esere
hem de eser sahibine olan saygınlığın işaretidir. Ancak sanatkar eseri icra ederken o eseri sadece ana
13
14
15

Süleyman Berk, Hat Sanatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Yayınları, İstanbul, s. 59
Can Doğan, Türk Mûsıkîsi Nazariyatı, Türk Din Mûsıkîsi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017, s. 141
Mahmut Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1981, s. 186
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iskeleti olan notaya bağlı ve monoton bir biçimde icra etmesi eserin estetiğini ve gerçek sanat yönünü
tam ortaya çıkarmayabilir. Bu durumda sanatçı icrasında yorum, tavır ve vibriatolar ile aslına sadık
kaldığı eseri muhteşem bir sunumla dinleyiciye takdim edebilir. Zaten usta sanatçılar da bu şekilde icra
yapar.
Hat sanatında bu durumun karşılığı ise tavır ve tashih dediğimiz kavramlardır. Yani hattat
yazıyı ölçüsüne uygun bir biçimde kaleminden çıktığı gibi bırakmaz. Onu kendine özgü bir tavırla yazar
ve ince tahrir kalemleriyle tashihler yaptıktan sonra onu görücüye çıkarır. Bu noktadan da her iki
sanatın birbirine benzeştiğini görmekteyiz. Örneğin iki yazının birisi tashih edilmemiştir ve aradaki fark
hemen belli olmaktadır. (Resim 9)

(Resim 9)
Mûsikîde kullanılan ve insan sesine en yakın olarak kabul edilen müzik aleti Ney’dir. Ney’in ise
maddesi kamıştır. Bunun yanısıra birçok muamelelere tabi tutulmasının ardından iyi bir saz olması
mümkün olmaktadır.
Hat sanatının da temel malzemesi de kamış kalemdir. Öyle ki bu kamış kalem, kıvamı en iyi
kalem haline gelinceye kadar bir çok terbiye merhalelerinden geçmektedir. Hatta ilginçtir her iki
kamışın duruşlarındaki eğim ile de birbirine benzemektedir. İşte Ney denilen kamışın usta bir neyzenin
üflemesiyle ucundan adeta insanın kulağını büyüleyen o mûsikînin çıkışı gibi bir hattatın elinde bulunan
kamış kalemin ucundan çıkan o muhteşem harflerin insanın gözünü okşamasının benzerliğini
görmemek mümkün değildir.
Mûsikî tarihinde hoca talebe arasında meşk dediğimiz tedrisat bittiği zaman hocanın müsadesi
ile talebe artık bu işte ismini kullanıp talebe yetiştirme salahiyetine sahip olduğunu gösteren icazet
geleneği vardır. Bu icazetin aynısı hat sanatında da bulunmaktadır. “Bir üstaddan ders görmek, yazının
usül ve kaidelerini nazarî ve amelî olarak tehsil edip, yazdıklarına imzasını koymaya salahiyet
kazanmak 16 şeklinde tarif edilmiştir. Hoca talebesinin artık eser verebilecek seviyeye geldiğini
gördüğünde ona müsade anlamında bir diploma verir. Bu her iki sanatında usta-çırak münasebetiyle
bireysel olarak tedris edildiğini gösterir. Hatta her ikisinde de meşk adabı hususlarında ciddi
benzerlikler görülmektedir.
Talebelikten çıkmış icâzetini almış olan bir mûsikî erbabı artık bestelediği eserin kendisine ait
olduğunu ifade anlamında ismini eserin bir tarafına yazar. Aynı şekilde bir hattat eğer icazetini almış
ise yazmış olduğu bir yazının veya istifin uygun bir yerine imzasını atar ve eserin kendisine ait
olduğunu ispat eder.
Mûsikî ve hat sanatı her ikiside sanat olması dolayısıyla tedrisat şekli de birbirine
benzemektedir. Bu sanatların ta’limi ancak meşk etmekle mümkündür. Örneğin hat sanatında hocanın
gösterdiği bir kalem hareketini talebe bir hafta boyunca tekrar tekrar yazarak meşk eder, en sonunda
da yazdığını getirip hocasına takdim eder. Benzer durum mûsikîde de vardır. Her iki sanatta da
öğrenirken taklit ve tekrar etmenin ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir.
Bu sanatların her hangi birisini öğrenip iyi bir sanatkar olmak için sadece talip olmak tabiki
yetmiyor. Mûsikîde müzik kulağının olması olmazsa olmaz bir özelliktir. Aynı şekilde hat sanatında da el
becerisi olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu hususiyetler tabiki olması lazım ancak her iki sanat için de
istikrarlı, yılmadan, çok çalışmanın gerekliliği bilinen bir gerçektir.

16

Mahmut Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1981, s. 128

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 317

Tarihe ve günümüze göz attığımızda bu sanatların birisiyle uğraşanların çoğunun diğerine de
yeteneği olduğu görülür. Bu ise bu iki sanatın kaynaklarının aynı olduğuna bir ipucu olarak
değerlendirilebilir.
Aynı isimle gerek mûsikîde ve gerekse hat sanatında tarihe damgasını vuran bazı sanatkarlar
vardır. Örneğin Hat sanatının Hafız Osman’ı mûsikînin Osman Dede’si. Hat sanatının Bakkal Ârif’i
mûsikînin Hacı Ârif Bey’i. Hat sanatının Şevki Efendi’si mûsikînin Şevki Bey’i. Hat sanatının Rakım
Efendisi mûsikînin Rakım Elkutlu’su. Kaderin güzel bir takdiri olarak bu gibi isim benzerlikleri ile de iki
sanatın bir kardeş olduğuna hükmedilse yanlış olmaz diye düşünüyorum.
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MÜBAREK GÜN VE GECELERİN İHYASINDA
GELİŞTİRİLMİŞ OLAN DÎNÎ MUSIKİ FORMLARI
Lokman Derya SOLMAZ*
Özet
Dinî geleneğimiz içerisinde Mübarek Gün ve Gecelerin yeri oldukça önem arz etmektedir. Özellikle
Ayet-i Kerime ve Hz. Peygamber (sav)‟in Hadis-i Şerîflerde önemi vurgulanan özel gün ve gecelerin
ihyasının, Müslümanlar tarafından ibadet ve zikir ile geçirilmesi köklü bir geleneğe sahiptir.
Kadir Gecesi, Mevlid Kandili, Berat Kandili, Aşûra Günü, Ramazan Ayı, Teravih ve Bayram Namazları,
Miraç Kandili gibi akla ilk gelen Mübarek Gün ve Gecelerde icra edilen Dinî Musıkî örnekleri, Musıkî
Geleneğimizin önemli formları arasında yerini almıştır.
Ramazaniyye, Mersiye, Muharremiyye, Miraciyye, Mevlid-i Şerif vs. terkiplerin yanı sıra; Tevşih,
Temcid, Salâ, İlahi, Nefes, Enderûn Usûlü Teravih gibi her birinin kendine haz özelliği olan örnekler,
Mübarek Gün ve Geceler‟in ihyasında önemli işlev görmektedirler.
Bu uygulamalar, Mü‟minlerin cemaat olma bilincini geliştirmiş, inancından dolayı manevi neş‟e sahibi ve
yüksek bir musıkî zevkine sahip bireyler ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde de unutulan kimi örnekleri tekrar gündeme getirmenin olumlu sonuçları olacaktır.
Mü‟minlerin daha da hoşnut olacağı bir şekilde o günü idrak etmesini sağlamanın yanında, kendi
kültürünün mirası olan bu örneklerle, musıkî zevkinin altyapısını daha da güçlendireceğini düşünebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Mevlid, Miraciyye, Mersiyye, Temcid, Salâ.
The Religious Music Types Produced for Revival of the Sacred Days and Nights
Abstract
The sacred days and nights have a remarkable importance within our religious tradition. Revival of the
sacred days and nights, emphasized especially by the specific verses and hadiths of the prophet
(pbuh), is a well-known and rooted tradition which is practiced with dhkir and prayers by the Muslims.
Types of the religious music performed on the sacred days and nights such as laylat al-qadr, mawlid
an-nabi, laylat al-berat, and day of ashura, the month of Ramadan, salat al-tarawih and eid, lailat almiraj have become the essential parts of our musical tradition.
As well as the compositions like Ramadaniyyah, Mersiyyah, Muharramiyyah, Miraciyyah, the noble
mawlid, other genuine instances such as Tawsih, Tamjeed, Sala, hymn, nafas, salad al-tarawih in
Enderun style are serving an important task for revival of the sacred days and nights.
These practices have improved Muslim‟s consciousness of being member of a community and brought
out individuals with a deep religious serenity and precious music taste.
It may be useful to remind some instances of these forms which are forgotten nowadays. It can be
concluded that revival of the sacred days and nights through religious music can ensure Muslims to
comprehend these specific days in a more satisfying way, and these instances of their cultural
inheritance can foster the musical basis and qualifications of the individuals.
Keywords: Ceremony, Miraciyye, Mersiyye, Temcid, Salâ.
Giriş
İslamî kültürde gündelik hayatta, mübarek gün ve geceler önemli bir yere sahiptirler.
Manevîyatı yüksek olan bu özel günlerde nafile ibadetlerin yeri ayrıca önem taşımaktadır. Bu özel
günlerde birçok Müslüman, kulluğunu daha da pekiştirmek, Allah‟a daha da yakınlaşmak isteyerek
camii, dergâh gibi mekânlarda bulunup, yapılan programlara katılmayı gelenek haline getirmişlerdir.
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Bu gibi niyetlerin neticesi, tarihsel süreç içerisinde, kutlama programlarının içeriği günden güne
zenginleşmiştir. Manevi coşkunun daha da ziyadeleşmesi için musıkînin verdiği güç ve neş‟eden istifade
etme yoluna gidilmesi de Müslümanlar arasında dinî musıkînin daha da itibar görmesine vesile
olmuştur.
Mevlid Kandili, Regâib Kandili, Mirac Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Arafe Günleri,
Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Aşûre Günü, Cuma Günü olarak bildiğimiz Mübarek Gün ve
Gecelerin bir kısmının dayanağını Ayet ve Hadislerde bulabilmekteyiz. Her ne kadar Asr-ı Saadet
Döneminde örneğine rastlamadığımız kutlamaların -Mevlid Kanili gibi- olmuş olması, o günün anlam ve
önemine halel getirmemiş, İslam Dünyasında itibar görüp heyecanla karşılanmaya devam etmiştir.
Bu özel gün ve gecelerin ihyası sadedinde gelişen dinî musıkî formları da geleneğin içerisinde
çok zengin motifler oluşturmuştur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Mevlid, Miraciyye, Mersiyye, Salâ,
Temcid, gibi örnekler dinî musıkî için önemli addedilmektedir.
1- Dinî Musikî Formları
Dini Musıkimiz, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça‟nın Türk Musıkîsinde Kompozisyon ve Beste
Biçimleri isimli eserinde şöyle sınıflandırılmıştır:
Birinci Sınıflandırma:
Büyük Formda Eserler: Miraciyye, Mevlevî Ayinleri, Mevlid-i Nebevi, Na„tler, Kasideler,
Duraklar,Münacât (Temcid),
Küçük Formda Eserler: Ezanlar, Salâtlar, Savtlar, Tekbir, Telbiye, İlahiler (Şuğller), Tesbih
(Mahfel Sürmesi), Nefesler (Bektâşî), Semahlar (Alevî),
İkinci Sınıflandırma:
Cami Musıkîsi:Kur‟an-ı Kerim Tilaveti, Ezanlar, Tesbih (Mahfel Sünmesi), Münacât(Temcid),
Tekbir, Salât-ü Selam, Cum„a Salâtı, Sabah Salâtı, Salât-ı Ümmiyye, Na„t-ı Peygamberî, Mevlid-i
Nebevî,
Tekke (Dergâh) Tasavvuf Musıkîsi: Miraciyye, Melevî Ayinleri, Na„tler, Duraklar, İlâhi (Şuğl)
Tevşihler, Savtler, Mersiyeler, Kasideler, Nefesler, Semahlar, Nevbe.1
Yukarıda da görüldüğü üzere Dinî Musıkî, oldukça geniş bir alan içerisinde gelişme
göstermiştir. Bu başlıklar içerisinde Miraciyye, Mevlid-i Nebî, Mersiyye, Salâ, Münacât (Temcid);
çalışmamızın başlıklarını oluşturmaktadır. Söz konusu sınıflandırmada mevcut olmayan Regaibiyye,
Berâetiyye gibi biçimlere de elde olan bilgiler ölçüsünde yer vermeye çalıştık.
2- Mevlid (Mevlîd-i Nebî)
Doğma, doğuş2 anlamına gelen, Arapça kökenli olan Mevlid, İslam Dünyasında, Hz.
Peygamber‟in (sav) doğumu ile özdeşleşmiştir. Rabi„ülevvel ayının on ikinci gecesine tekabül eden bu
gecenin ihyasında özel törenlerin yapılması ve Mevlid olarak isimlendirilen manzum eserlerin okunması
gelenek haline gelmiştir.
Hz. Peygamber‟in (sav) doğumu münasebetiyle yapılan ihtifallerin ilk defa X. ve XI. yüzyıllarda,
Mısır‟da Fatımîler Devrinde yapıldığı kaynaklarda zikredilmektedir. 3 Halkın katılımıyla gerçekleşen ilk
Mevlid törenlerinin, Erbil‟de Selçuklu Atabeki Ebu Said Muzafferüddin Gökbörü‟nün zamanında
yapılmaya başlandığı belirtilmektedir. Menkûlat-ı Tarihiyye‟ye göre bu adet, Mekke, Medine, Şam ve
sair İslam Beldelerinde icra edilmeye başlamıştır. 4
Hüseyin Vassaf‟ın, bu geleneğin başlangıcı ile ilgili tespitleri şöyledir:
“İslâm âleminde Hicrî 6. Asrın sonuna kadar Mevlid-i Nebi törenleri yok idi. Hatem-ül Enbiya

Efendimiz‟in viladet-i seniyyelerini tes„îd-i mukaddesiyle Müslümanların içtimaı, muazzam lakabıyla yâd
olunan Erbil emîri Muzaffereddin Ebu Said Gökbörü tarafından altı yüz tarihlerinde vaz ve ihdas edilmiş
ve zamanımıza kadar adet-i müstahsene olarak devam edegelmiştir. Muzaffereddin, Muharrem
1
2
3

4
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İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat, 2. bs., İstanbul, Mart 2006, c. 2, s. 2048.
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Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 49.
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ayından itibaren mevlid-i şerif hazırlıklarına başlar ve Bağdat, Musul, Cezire, Sancar, Nusaybin, bilad-ı
acem gibi Erbil‟e komşu olan memleketlerin fukaha, sufiyye, kurra ve şuarasını toplayarak onlara
elbise-i fahiralar giydirirdi.”5
Mısır‟da da büyük bir şenlik havasında kutlandığı, Abbasiye Meydanında coşkulu kalabalıkların
toplandığı, Eşref Edip'in hatıralarında zikredilmektedir. 6
Osmanlı Döneminde II. Beyazıt Han döneminde halk arasında ihtişamlı Mevlid alayları
yapılmıştır. Topkapı Sarayında Mevlid törenlerinde, Enderundan yetişmiş kıraat ve musıkî ilmine vakıf,
güzel sesli saray imamları ve müezzinleri; Kurân-ı Kerîm, Süleyman Çelebi‟nin mevlidi, bahir aralarında
da tevşih, naat, ilahi ve kasideler okuyarak geceyi ihya etmişlerdir. 7
İlk defa yazılan Mevlid-i Şerif manzumesi Kitab-ut Tenvîr fi Mevlid-i Sirac-ül Münir ismindeki
eserdir. Hafız Ömer bin Hasan bin Dıhye (ö. 630/1236) tarafından yazılmıştır. H. 604 tarihinde
Horasan‟a giderken Erbil‟e uğrayıp Melik Muzaffereddin‟in Mevlid-i Nebevî ihtifalinde bulunmuş ve
zikrettiğimiz manzumeyi orada yazıp Muzaffereddin‟in Huzurunda bizzat okuyarak Melik tarafından
1000 dinar ihsana nail olmuştur.8
İlk Türkçe Mevlid metni hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Süleyman
Çelebi‟nin (ö. 1422)1409 yılında kaleme aldığı Vesiletü‟n Necât isimli mesnevinin ilk Mevlid metni
olduğu görüşü genelde kabul edilmektedir. Ahmed Fakih‟e (ö. 650/1252) ait olan Çarhnâme ve
Erzurumlu Mustafa Darîr‟in (ö. 1389) yazmış olduğu Tercüme-i Siyer-i Nebi (yazılış: 790/1388) Mevlid
benzeri eserlerdir. Mustafa Darîr‟in eserindeki manzum kısımların Vesîletü‟n-Necât‟ın bazı yerleri ile
benzerlik göstermesi Darîr‟in eserinin Türk edebiyatındaki ilk Mevlid metni olduğu görüşünü ortaya
çıkardığı ifade edilebilir.9
İslâm Dünyasında pek çok şair Mevlid yazmışsa da Süleyman Çelebi‟nin yazmış olduğu Mevlid,
günümüze kadar varlığını muhafaza ederek gelmiş ve toplumsal bir beğeni kazanmıştır. Bu eserin
bestelenmiş olduğuna dair ciddi bilgiler varsa da, genel kanı bir mûsikî ve sanat anlayışı içinde teşekkül
eden bir form şeklinde, genellikle improvize olarak okunduğudur. 10 Ancak S. Nuzhet Ergun, Süleyman
Çelebi‟nin Ulu Camii‟nde imamken musıkî ile uğraştığından hareketle eserinin bizzat kendisinin
bestelediğini düşünmüştür.11 Süleyman Çelebî‟nin mevlidinden sonra en fazla tanınan Mevlid,
Şemseddin Sivasi‟nin (ö. 1597) mevlididir.12
Süleyman Çelebi‟nin mevlidi, Bahir adı verilen dokuz bölümden oluşmaktadır. Ayrıca her bölüm
kendi aralarında fasıllara ayrılmıştır. Münacaat Bahri Saba, Velâdet Bahri Râst (bir bölümü Uşşak),
Mi‟rac Bahri Hüzzam ve son olarak dua bölümü Hicâz, Hüseynî veya Mirac Bahrinin sonunda Salât-ı
Ümmiye okunmuşsa Segâh makamında okunur
Mevlid icrasında görevli olanlar dört grupta toplanır.
1- Aşirhanlar: Kur‟an okuyanlar.
2- Tevşihhanlar: Tevşih ve ilahi okuyanlar.
3- Mevlidhanlar: Mevlid bahirlerini okuyanlar.
4- Duâhanlar: Dua edenler
Her bahir sonunda Kuran-ı Kerim tilaveti ve bu tilavetin karar sesine göre tevşih okunması
günümüzde pek uygulanmasa da özellikle Velâdet Bahri‟nin son bölümlerinde her mısradan sonra
cemaatin salavat getirmesine dikkat edilmektedir.

5

6
7
8
9
10

11
12

Mehmet Kamil, “Mevlid-i Nebevi İhtilafinin Müstened-i Şer„iyyesi”, Mahfil, İstanbul, 1339 Rabi‟ül Evvel, sayı: 5, s. 87, Tahir-ül
Mevlevi, “Rabi-ul Evvel ve Mevlid-i Şerif”, Mahfil, 1339 Rabi-ül Evvel, sayı: 5, s. 79.
Eşref Edip, Sebil‟ür Reşad, 24 Rabi‟ülevvel 1343, sayı: 622, s. 122.
Türkan Alvan, M. Hakan Alvan, Saz ve Söz Meclisi, Şule Yay., İstanbul, Mart 2016, s. 142.
Kamil, “Mevlid-i Nebevi”, s. 82
Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, s. 54.
M. Nazmi Özalp,Türk Mûsikîsi Tarihi, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 2000, c. 1., s. 108. Türk edebiyatında 200 kadar mevlid
yazılmasına rağmen Süleyman Çelebinin Mevlid-i Şerifi en çok sevilen ve icra edilen olmuştur. Bkz. Alvan, Saz ve Söz Meclisi,
s. 129.
Alvan, Saz ve Söz Meclisi, s. 133.
Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, s. 55.
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Süleyman Çelebinin Mevlid-i Şerif‟i, mevlidhânın musıkî bilgisi ve zevkine göre farklı makam
geçişleriyle okunabilirse de günümüzde genelde şu şekilde okunmaktadır:
Önce farklı makamlardan Kur‟an-ı Kerim tilâveti veya bir tevşihle mevlid başlar. “Allah adın
zikredelim evvela” mısraıyla başlayan Tevhid Bahri, Sabâ makamıyla okunur. Nûr Bahri, “Hak Teâlâ
çün yarattı Âdem‟i” mısraıyla başlar ve Hicaz makamıyla okunur, topluca salavât getirilir. Velâdet Bahri,
“Âmine eydür çü vakt oldu tamam” mısraını da Isfahan makamında okumak âdettir. Merhaba Bahri,
“Yaratılmış cümle oldu şâduman” diye başlar, Hüseyni makamı ile okunur. Mirac Bahri, “Söyleşirken
Cebrail ile Kelam” diye başlar Hüzzam makamındadır. Mevlidin son bölümü olan Duha Bahri, Uşşak
makamıyla okunur, ardından Kur‟ân-ı Kerim ve toplu dua ile cemiyet sona erer. Her bahirde
mevlidhânın kabiliyetine göre kasideler, tevşihler, salavât-ı şerifler okunur. Vefat Bahri Hicaz, Neva,
Uşşak ve Bayati makamlarında icra edilir. Ancak Vefat Bahri genellikle okunmaz. Muharrem ve vefat
münasebetiyle düzenlenen mevlid cemiyetlerinde okunur. 13 Bugün Çargâh-Saba, Hicaz-Şehnaz, Rast,
Uşşak-Bayati, Hüzzam-Segâh, Muhayyer-Tahir gibi gelenekselleşmiş bir ana makam sıralamasıyla
okunmakta olan Mevlid‟de eski besteli mevlidin etkisi ve izleri olduğu söylenmektedir.14
Geldi bir akkuş kanadıyla revan /Arkamı sığadı kuvvetle heman, beyti okununca cemaatin
ayağa kalkması, gelenek haline gelmiştir.15
Mevlid-i Nebi‟nin icrasında ön plana çıkmış önemli mevlidhanların isimleri Hacer Aktaş
tarafından şöyle tasnif edilebilmiştir:
XVIII. yüzyılda Bursalı Sarıcazade İbrahim, İstanbullu Hâfız Şühudî Mehmed, Şeyh Rızâ,
İstanbullu Hüseyin Dede, Sultan İmâmı Hacı Mustafa, Bursalı Nizameddin, Zâkir Hâtem Mehmed, Şeyh
Ahmed Vefkîve Çâlâkzade Şeyh Mustafa gibi şahıslar mevlid okumakla meşhur olanlar arasındadır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mevlid okumada meşhur olan Aksaraylı Âma Hafız
Efendi, Şehlâ Hafız Osman, Hünkâr Mevlidcisi Fındıklılı Hacı Hakkı, Hünkâr Mevlidcisi Hafız Hamdi,
Hünkâr İmâmı Hafız Yusuf, Kudümzen Hafız Şükrü, Beşiktaşlı Hamdi, Enderunlu Hafız Hüsnü, Hafız
İsmail, Bedevî Şeyhi Ali Baba, Hafız Receb, Hafız Âşir, Hafız Yaşar gibi şahıslar önde gelmektedir. Bu
yüzyılda halk arasında en çok sevilen mevlidhân ise Hafız Sami‟dir. Kur'an ve Mevlid okuyuşuyla,
taksim yapışıyla meşhur olan bu şahıs, İstanbul ve Anadolu‟nun çeşitli yerlerinde mevlidhânlık
yapmıştır. Boyabadlı Hasan oğlu Mustafa Şevki Efendi, Hafız Kemâl, Beyoğlu‟nda Ağa Camii birinci
İmâmı Hafız Rızâ, Hafız Muhyeddin Tanık, Hafız Burhan, Hafız Hamid, Hafız Tahsin gibi şahıslar da
mevlidhânlıkla öne meşhur olanlar arasındadır.
XX. yüzyılda da Mevlidin okunması hususunda meşhur olmuş birçok şahıs vardır. Ancak
edebiyat ve mûsikiye vakıf olmaları sebebiyle Süleyman Çelebi‟ye ait olan mevlidi bediî bir tarzda,
doğru dürüst okuyabilen şahıslar sınırlıdır.
1904-1918 yıllarında öne çıkan mevlidhânlar ise Enderunlu Hafız Hüsnü, Hafız Sami, Şaşı Hafız
Osman, Kasımpaşalı Hacı Recep, Hünkâr Mevlidhânı Hacı Hakkı, Beşiktaşlı Hafız Rıza, Tatlıkuyulu Hafız
Kemal, Aksaraylı Hafız Cemal, Aksaraylı Hafız Yaşar olmuşlardır. 16

13
14

15

Alvan, Saz ve Söz Meclisi, s. 134.
Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, s. 55. Mevlid bölümleri arasındaki aşır ve ilahi okumaları sonradan ilave
olunmuş, yakın zamanlara kadar manzumenin her beytinden sonra zakirler tarafından uzunca ve tekrarlanarak Hayy ism-i
şerif-i okunurmuş ve lisanımızda ( )حile ( )هharfleri ayırt edilmediği için o ism-i şerif Hey, Hey ( ) هاى, ( )هاىahenginde
duyulurmuş. Hele bazı mısraların sonunda okunması yakışmaz, ezcümle: Gîce gündüz işlerî ısyan kamu /Korkarım ki yerleri
ola tâmû; beytinden sonra okunurken (  (هاى, ) „ )هاىhiç korkma öyle olacaktır‟! gibi şüpheli bir anlamı olduğundan
uygunsuz olur imiş. Doğrusu bu usulün terk edilmesi takdire şayandır. Bkz. Mevlevi, “Rabi-ul Evvel”, Mahfil, sayı: 5, s. 79.
Teyyarzade Atabey,“Eskiden Menkabe-i Mevlid Nasıl İcra Edilirdi”, Mahfil, 1339 Rabiül Evvel, sayı: 5, s. 86. Bu mısranın
okunuşu sırasında ayağa kalkmak, 756 da vefat eden İmam-ı Subkî‟den kalma bir ihtiram gösterme âdetidir. Bir gün İmam
Subkî‟nin meclisinde ulemadan birçoğunun bulunduğu sırada güzel sesli biri, „en iyi bir hattat tarafından altın suyu ile

bezenmiş, Hz. Peygamber (as)‟in vasıflarının yazılması şanı yüce şahsiyeti için az bir şeydir. Yazılmış olan vasıfları dinlerken
de herkesin diz çökmesi yahut ayağa kalkıp saf oluşturması, edeb-i te„zim‟e uygun bir harekettir.„ mealinde olmak üzere
16

beyitlerini okuyunca İmam Subkî hürmeten ayağa kalkmış oradakilerde kendisine uymuştur. Bkz., Mevlevi, “Rabi„ülevvel ve
Mevlid-i Şerif”, Mahfil, 1339 Rabi„ülevvel, sayı: 5, s. 85.
Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, s. 61, 62.
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3. Miraciyye
Mirac kelimesi sözlükte; Arapça “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki “urûc” kökünden
türemiş bir ism-i alet olan “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” anlamına gelmektedir. Terim olarak ise Hz.
Peygamber‟in (sav) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. 17 Konuyla ilişkilendirilen
Ayet-i Kerimeler‟in mevcudiyeti18 ve bazı Hadis-i Şerifler‟de Mirac hadisesinden bahsedilmesi, bu
geceye olan rağbeti artırmıştır.19
Kutb‟un Nâyî Osman Dede‟nin mesnevi tarzında yazıp bestelediği ve Türk Musıkîsinin ve
dolayısıyla dinî musıkimizin en sanatlı eserlerinden Miraciyye, Mirac mucizesini dile getiren nazmın
bestesidir.
Edebiyat ve mûsikîmizde birkaç Mirâciyye yazılmış ve bestelenmişse de zamanımıza ancak
Kutb‟un Nâyî Osman Dede‟nin (1642?-1729) Mirâciyyesi gelebilmiştir.20
Mirâc gecesinde okunmak üzere yazılıp, bestelenen Nâyî Osman Dede‟nin Mirâciyyesi,Mirâc
Kandilinde ya da ertesi gün Cami, Mevlevîhâne ve Tekkelerde icra edilirdi. Mirâciyye özellikle Mevlevîler
ve Mevlevî müzisyenleri arasında ilgi görmüş; İstanbul‟da Sünbül Efendi, Merkez Efendi, Hüdâyi,
Nasûhî dergâhlarında ve Kadirîhâne ile diğer büyük tekkelerde uzun zamanlar bestesiyle okunmaya
devam etmiştir. Mirâciyyenin dinî ve ruhanîbir anlam taşıması, tarikat mensuplarının yanı sıra bütün
müslüman çevrede de ilgi ve hürmet görmesini sağlamıştır.
Türk musıkîsinin en büyük eserlerinden olan Mirâciyyenin güfte ve bestesinin tamamlanması;
şair-bestekâr dostluğu sayesinde ortaya çıkmıştır. Üsküdar Nasuhi Dergâhı Şeyhi Muhammet Nasuhi
Efendi bir kısmını yazdığı Mirâciyye‟yi, tamamlayıp bestelemesi için Nayî Osman Dede‟ye vermiş, o
günden sonra okuna gelen dört yüz mısradan mütüşekkil bu eserin, her yıl Mirâc Gecesi okunması için
vakıflar kurulmuştur.21 Nasuhî Şeyhi Efendi‟nin Mehmed Nasuhî Câmii, Kazasker İbrahim Efendi‟nin
Üsküdar‟da bulunan Aziz Mahmud Hüdâî Câmii, Rifâî Mehmed Sadık Paşa‟nın Sünbül Efendi Câmii bu
vakıflar arasında zikredilebilir.22
Türk edebiyatında ilk Mirâciyyenin XII. yüzyılda kaleme alındığı, ilk müstakil Mevlid ve
Mirâciyyenin de XV. yüzyılda yazılıp okunduğu ifade edilerek, bu tarihin geç olduğu ve Yazıcızade
Mehmed‟in Muhammediyyesi‟nin mevlid gibi okunduğu bilgisinden yola çıkılarak, bu eserdeki mirac
bölümünün mirac kandillerinde okunmuş olabileceği düşünülmektedir.23
Mirâciyenin hangi günlerde okunacağına dair kesin bir kaide olmamakla birlikte, Mirac kandili
ve onu takip eden gecelerde okunması teamül haline gelmiştir. Başlangıçta bilhassa Mevlevî
tekkelerinde, sonra diğer tekkelerde, camilerde ve evlerde okunması âdet olmuştur. Müstakimzade
(1718-1788), “Mecmua”sında Miraciye‟nin 18. Yüzyılın yarısında, her yıl Mirac kandilinin sabahında
okunduğunu bildirmektedir.24
Miraciyye, Bahir adı verilen her biri ayrı makamda bestelenmiş olan bölümlerden oluşmaktadır.
Eserin, birinci bahri Segâh makamında bestelendiğinden “Segâh Mirâciyye” adını almıştır. Bahirler
arasında güfteleri zenginleştiren tevşihler de bulunmaktadır.25
Eserin icrâsında birtakım özel kaideler mevcuttur. Merâsim; İsrâ veya Necm suresinden bir aşır
okunmasıyla başlar. Daha sonra Miraciyye metni, iki Mirachan (Miraciyehan)26 tarafından okunur. Her
mısraın okunmasından sonra, zâkirler korosu “Salli aleyh”, “Ikbel yâ Mücîb, Ikbel yâ Müfîd” vb. sözleri
aynı makamda ve hep bir ağızdan tekrar ederler. Mirachanların sayısı yeterli ise ikişer ikişer bahre
çıkarlar. Kâfi değilse, iki kişi bu vazifeyi sonuna kadar devam ettirir. Mirâciyye bittikten sonra yine
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, 65.
İsra 17/1, Necm 53/2-18.
Buhari, es-Sahih, Bed‟ül-Halk 6, Enbiya 22,43. Müslim, es-Sahih, İman 264, 272; Eşribe 92,
Ak, Türk Dinî Musıkîsi, s. 136, Tahir-ül Mevlevi, “Receb-ül Ferd”, Mahfil, 1339, Receb, İstanbul, sayı: 9, s. 153.
Süleyman Erguner, Kutb-ı Nayi Osman Dede Rabt-ı Ta‟birat-ı Musiki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, s. 30.
Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, c. 1, s. 109.
Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, s. 63.
Zekai Kaplan, Dinî Musıkî Dersleri, MEB Yayınları, İstanbul, 1991, s. 71.
Ak, Türk Dinî Musıkîsi, s. 136, 137.
Mirâciye okuyan kimselere Mirâciyehân ya da Mirâchân denilir.
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Kur‟an-ı Kerîm‟den Necm suresinin ilk 18 ayeti veya Bakara suresinin sonları bir hafız tarafından
okunur. Duâhanın duası ile merâsim sona erer.27
İlk tevşih Segâh makamındandır. Arkasından aynı makamdan bestelenen bölüm gelir. Bu
bölümde bu makamdan başka Bestenigâr, Müstear, Mâye ve Bayatî makamları kullanılmıştır.
İkinci bölüm Dügâh makamında bestelenmiş tevşihle başlar. Sonra eserin Müstear makamında
bestelenen bölümü gelir. Bu bölümde sırası ile Dügâh, Sabâ, Çargâh, Kûçek, Hüseynî, KürdÎ, Arazbar,
Acem makamları kullanılmıştır.
Üçüncü bölüm Nevâ makamında bestelenmişse de unutulmuştur. Sadece sözleri bilinmektedir.
Dördüncü bölüme Devrikebir usulü ile Sabâ makamında bestelenmiş bir tevşih ile girilir. Sabâ
makamıyla başlayan bu bölümde, bundan başka Hüseyni ve Buselik makamları da kullanılmıştır.
Yine Devrikebir usûlü kullanılarak ve Hüseynî makamında bestelenmiş bir tevşih ile başlayan
Hüseynî bölümü ise eserin son bölümüdür. Bu bölümde de şu makamlara yer verilmiştir: Hüseynî,
Gerdaniye, Bûselik, Acem, Uzzal, Nişâbur, Hüzzam, Kûçek, Isfahan.
Segâh, Dügâh, Sabâ tevşihlerin sözleri Arapça‟dır. Bu manzumeler Şeyh Nasûhî‟ye aittir. Son
Tevşih‟in sözleri Farsça‟dır ve Hz. Mevlânâ‟ya aittir.
Yusuf Kamil Paşa‟nın “musıkî ilminin fârâbîsi” dediği Mutafzade Ahmed‟in (ö. 1883) dini
musıkînin pek çok türü gibi, besteli Mevlidde ezberindeydi. Mutafzade son yıllarında “ Mirâciyyenin

neva bahri ve mevlid-i şerif besteleri kaybolmak üzeredir, arzu edene memnuniyetle öğretirim”
demişse de ilgilenenin çıkmadığı bildirilmektedir.28
Hammâmî-zâde İsmail Dede (ö. 1191-1262/1777-1846), Azmî dede (XIX.asır), Senih (ö.
1272/1855), Hopçu-zâde Mehmed Şâkir Efendi (ö.1275/1858), Muhtar Efendi (ö. 1858), Kambur Şevki
(ö. 1291/1874), Sırrı Efendi (ö. 1296/1878), Dellâl Şeyh Osman Efendi (ö. 1296/1878), Mustafa-zâde
Ahemd Efendi (ö. 1301/1883), Şeyh Mehmed Ruşen Efendi (ö. 1309/1891, Şeyh Hulûsî Efendi (ö.
1315/1897), Ahmed Hüsâmeddin Dede (ö.1318/1900), Üsküdarlı Paşa Mehmed (ö. 1318/1900),
Ahmed Kavsî Dede (ö. 1327/1909), İmrahorî Arap Salih (ö. 1328/1911), Hüseyin Fahreddin Dede (ö.
1329/1911), Kemal Efendi (ö. 1333/1914), Hâfız Hâşim Efendi (ö. 1334/1915), Burunsuz İsmail Efendi
(ö. 1335/1916), Hâfız Şükrü Efendi (ö.1929), Şeyh Ali Rıza Efendi (ö.1924), Sadeddin Efendi (ö.?),
Fehmi Efendi (ö.?), Zekâizâde Hafız Ahmed Irsoy (ö. 1942), Hattat Mehmed Emin Dede (ö. 1942)
isimli şahıslar da Osman Dede‟denson döneme kadar Miraciyyeyi icra eden kimselerdir.29
Türkan Alvan‟ın tespitine göre günümüzde Mirâciyye okuma geleneği Naîl Kesova, Hasan
Semerkandlı, Hafız Murat Taştekin, Safuyiddin Erhan gibi sanatçıların gayretleriyle devam etmektedir. 30
Ahmet Hatipoğlu (1933-2015) Nayi Osman Dede‟nin (ö. 1730) büyük eseri Mirâciyye‟nin
tamamını ilk defa Ankara Radyosu Tasavvuf Korosuyla birlikte banda okuyarak tanıtılmasını
sağlamıştır.31
4- Mersiyye
Halk şiirindeki “Ağıt”a karşılık olarak, Divan Edebiyatı içinde gelişmiş bir şiir türüdür. Bu amaç
için yazılmış şiirlere yapılan bestelere Mersiyye adı verilir. Din uluları, -özellikle Kerbelâ şehitleri- için
bestelenmiştir. Bektaşilik tarikatı içinde daha çok gelişmiştir.32
27

28
29
30
31
32

Kaplan, Dinî Musıkî, s. 71. Eseri iki kişi birlikte okur, kürsülerin altında oturan zakirler de her bahirden önce Miraciyye‟ye
mahsus ve üsulle bestelenmiş Tevşih ilahileri söylerlerdi. Her mısranın sonunda „Sallü aleyh‟ denilir ve 6. Bahir esnasında
Münacâta kadar her mısraın sonunda „Minassalat‟ diye terennüm edilirdi. Münacat esnasında her mısraın sonunda zakirler
tarafından „Ikbel ya mucîb‟ denilir, böylece Miraciyye son bulurdu. Miraciyye‟nin notası ne yazık ki pek az koleksiyonda
bulunmaktadır. Bkz. Ak, Türk Dinî Musıkîsi, s. 137.
Alvan, Saz ve Söz Meclisi, s. 136.
Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde, s. 76.
Alvan, Saz ve Söz Meclisi, s. 395.
Türkan Alvan, M.Hakan Alvan, s. 420.
Özalp, Türk Musıkîsi, c. 1, s. 126. Özellikle on Muharremde dergâh meclislerinde musiki eşliğinde besteli veya gazel
formunda okunan şiirlere Muharramiyye veya Mersiyye, bunları okuyanlara da Mersiyyehân denir. Bkz. Alvan, Saz ve Söz
Meclisi, s. 358. Kerbelâ olayı halk ve âşık edebiyatında da yaygın şekilde yer almıştır. Özellikle Alevî ve Bektaşî çevreler
tarafından bu hususa dair birçok manzume yazılmıştır. Bunların en çok şöhret kazananları Dedemoğlu (XVII. yüzyıl), Kalbî,
Noksânî Baba (XVII. yüzyıl), Deli Boran, Mir‟âtî (XIX. yüzyıl), Yozgatlı Hüznî, Hilâlî, Fakîrî, Sefil Ali, Döne Sultan, Seyyah
Dede, Rızâ, Ârif Abdal, Derviş Kemâl, Hüseyin Çırakman (XX. yüzyıl)‟dır. Bkz. Aktaş, Osmanlı‟da Mübarek Gün ve Gecelerde,
s. 45.
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İslâmî Türk Edebiyatındaki Mersiyeler birkaç divanı meydana getirecek kadar çoktur. Bu
mersiyelerin çoğu bestelenmiştir. Muharremin onundan itibaren Mevlevî dergâhları dışında hemen
hemen bütün tekkelerde özel ayinler sırasında okunmuştur. Ehl-i Beyt muhabbeti hakkında hadislerin
bulunması sebebiyle Kerbelâ olayı ve şehid Hz. Hüseyin ile ilgili mersiyeler yazmak ve bestelemek
yaygınlık kazanmıştır.
Genellikle 10 Muharrem günü okunmak için bestelenmiş Hatip Zakirî Hasan Efendi‟nin Nühüft
makamındaki mersiyesi en çok bilinenler arasındadır. Ayrıca ilâhî tarzında bestelenmiş Mersiyeler de
vardır. Bu ilâhiler Muharrem ayında tekkelerde Hz. Hüseyin‟in hatırasını anmak için okunur.33
Mersiye okuyan şahıslara Mersiyehân denir.
Mersiyenin okunuşunda ses güzelliğinin yanında bilgi ve duygunun tesiri de aranan özellikler
arasındadır.
Mersiyelerde tercih edilen makam, genelde Hüseynî makamı olmuştur. Ancak bestekâr Tanburî
Mehmed Bey‟in Kâhyazade Arif Efendi‟nin tanzim ettiği güfteleri bilinenin aksine hüzzam makamından
bestelemiş olduğu görülmektedir.34
Mersiye Okunuşu ve Mersiyehânlar
Mersiyelerin, tekkelerde kendine özgü tavır ve eda ile bestelenmiş şekliyle ya da irticâlen
okunduğu belirtilmektedir. Mersiyye icraları sırasında konuya hürmeten ritim çalgıları kullanılmamıştır.
“Mâtem” ayı kabul edilen Muharrem ayında tarikat mensupları tarafından okunan Yunus
Emre‟nin “Düyek” usulünde, “Hicâz” ve “Sofyan” makamlarında bestelenmiş;

Şehîd‟lerin ser çeşmesi Enbiyânın bağrı başı/Evliyâ‟nın gözü yaşı Hasen ile (Efendim-Sultân‟ım)
Hüseyin‟dir manzumesi özellikle okunur, bu ilâhinin ikinci mısrası okunurken, “Hasen ile Huseyn”
isimleri arasına, aynı tavırda bir (Efendim!) veya (Sultânım!) kelimeleri eklenirdi.
Bunun yanında Hatib Zâkiri Hasan Efendi‟nin nühüft makamındaki “Mersiye-i Hazret-i Hüseyin”i
ile Ömer Fuâdî‟nin (ö. 1247/1831) hüseynî manzumesi de çok meşhurdur. Bu manzume şöyle
başlamaktadır:

Şâh Hüseyin‟in firkati ile ağlayan gelsün beru/Âh u vâh idüp demâdem inleyen gelsün beru
Şikârîzâde Ahmed Efendi‟nin (ö. 1247/1831) hicâz makamından evsat usulü ile bestelediği
Yunus Emre‟nin manzumesi şu mısralarla başlamaktadır:

Yâ Resulullah bize nitti âsi ümmetin/Görmiye anlar dahi rûzi kıyamet şefaatin.
Bu manzume tekkelerde zikrin dışında okunan cumhûr ilâhîlerdendir. Bu ilâhiyi Abdullah Dede
devr-i hindi usulünde ve rast makamında bestelemiştir.
Yine Kâhyazade Arif Efendi‟nin mersiyesi şu mısralarla başlamaktadır:

Kurretü-l ayni Habib-i kibriyâsın yâ Hüseyn/Nur-i çeşm-i şah-ı merdan murtezasın yâ Hüseyn
Bu mersiyeyi Hacı Arif Bey Hüseyni makamından ve devrikebir rikaında, Eyüplü Ali Rızâ Bey
Hicaz makamından devrihindî usulü ile bestelemişlerdir. Hacı Arif Bey‟in bestesi zikir ve mevlidlerde, Ali
Rızâ Bey‟in bestesi ise sadece mevlidlerde okunmuştur. Ayrıca Yunus Emre‟ye ait olduğu bilinen güfte
bulunmaktadır:
Müezzinbaşı Rifat Bey‟in hicaz makamında düyek usulünde bestelenen ve Muharrem ayında
zikrin en coşkun ve raksan deminde okunan mersiye şu mısra ile başlamaktadır:

Da‟ver-i aşk-ı Muharremdir Hüseyni Kerbela
Yine Hacı Arif Bey‟in Hüseyni makamından evsat usulünden bestelediği ilâhi kelime-i tevhid ile
ism-i celâl fasılalarında terennüm edilmiştir. Bu ilâhinin ilk beyti şöyledir:

Mahzen-i esrar-ı şahı murtezası yâ Hüseyn Mutla-ı şems-i hakikat pürziya yâ Hüseyn
Muallim İsmail Hakkı Bey‟in hüseyni makamından bestelediği muharremiyye gurubundaki ilâhi
şöyledir:

Gönlümün gülzarı, ehlibeyte olmuştur mahal/Tâ ebed ol gülistanın verdine gelmez ilel.
XVIII. yüzyılın sonu ile özellikle XIX. yüzyılın başlarında mersiye okumak, oldukça revaçtadır.
33
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında yetişen mersiyehânlar, XX. yüzyılda da anılan mersiyehânlar
olmuşlardır. Seslerinin güzellikleriyle ve tesiriyle şöhret kazan bu şahıslar, sadece mersiye okumakla
meşhur olmamışlar; hafız, mevlidhân, zâkir ve hânende olarak, bu alanlarda da başarı sağlamışlardır.35
İstanbul ağzıyla güzel Mersiye okumada meşhur mersiyehanlar hakkında kayıtlara ancak 18.
yüzyıldan sonra ulaşılabilmektedir. Bunlar arasında Kastamonulu Zakir Turşucuzade Hafız Mehmet,
Beylerbeyili Hakkı Bey, Üsküdar Valide-i Atik Tekkesi Şeyhi Hafız Şerafettin Efendi ve kardeşi Agah
Bey, Beylerbeyi Camii imamı Hafız Hamdi Efendi, Bestekar Hacı Faiz Bey, Kasımpaşa da Hâşimi
Dergâhı Şeyhi Rebabi Mehmet Süreyya, Cerrahpaşa Camii İmam-ı Hatibi naathan Hafız Kemal, Zakir
başı Yaşar Baba ve Karababa Dergâhı son postnişini Hakkakzade Ali Haydar Bey ve âmâ Aksaraylı
Hafız Hasan bilhassa zikredilmelidir. Yaşar Baba ise okuduğu dokunaklı mersiyeler sebebiyle İran
hükümeti tarafında “Şîrî Hurşit” nişanıyla ödüllendirilmişti. Okuduğu mersiyeleri günümüze kadar
ulaşan Hüseyin Sebilci ( ö. 1975), Osmanlı‟nın Cumhuriyete intikal eden son mersiyehanıydı. Ayrıca
Keçecizade İzzet Molla (ö. 1829), Şair Eşref (ö. 1912), Leyla Hanım (ö. 1848), Adile Sultan (ö. 1898),
Tevhîde Hanım (ö. 1901), Şeref Hanım (ö. 1861), Koniçeli Musa Kazım Paşa (ö. 1890), gibi şairlerin,
Kerbela vakası ve matem ile alakalı şiirleri mevcut olduğu gibi, tekkelerde okunmak için bestelenen
Kerbela Mersiyelerinin müelliflerinden örnek verecek olursak; Şabani şeyhi Ömer Fuâdî‟ nin (ö. 1636),
“Şah Hüseyn‟in firkatiyle ağlyan gelsin beri” şiirinin anonim rast, uşşâk, hüseyni besteleri; Niyaz-i Mısrî
(ö. 1694), emde olan “Ol cihanın Fahri‟nin sırrına kurban olayım” şiirine Muallim İsmail Hakkı‟nın
acemaşiren, Cüneyt Kosal‟ın tahirbuselik, Eray Mescioğlunun bayati ve M. Hakan ALvan‟ın hicaz
besteleri; Hasan Sezayi-i Gülşenî‟nin (ö. 1739) “Ey şehid-i Kerbela‟ya ağlayan” şiirine Edirne‟li
Salihzade‟nin nişabur ve mahur, Dr. Alaaddin Gerçeker‟in hüseynî, Kemal Gürses‟in uşşak, Arslan
Hepgür‟ün hüseyni ve rast anonim besteleri; Osman Şems Efendi‟nin “Kerbela vak‟asın yâd ile kan
ağlayalım” şiirine M. Hakan Alvan‟ın hicaz bestesi; Hayrullah Taceddin‟in “Vak‟a-yı şâh-ı şehîd-i
Kerbelâ‟yı gûş edip” şiirine ebruzen Mustafa Düzgünman‟ın segah bestesi; Muzaffer Ozak‟ın “Geçeriz
dünyada can-ü canandan Kerbelâ‟da akan kandan geçmeyiz” şiirine M. Hakan Alvan‟ın hicez bestesi;
Fasih Dede‟nin “Bu matemde olan dird ile hicrana devâ olmaz” şiirine anonim hüseyni beste ile C. Enes
Ergür‟ün uşşak bestesi ile Tahir-ül Mevlevî‟nin “Ey serîr-i ibtilâya şâh-ı bî-efser Hüseyn” şiirine Levent
Kaya‟nın hüseyni makamında bestesi vardır. Nakşibendi şeyhi Alvarlı Efe Muhemmed Lutfi ise bu
yüzyılda en çok mersiye yazan şairlerin başında gelir. Onun mersiyyelerini de M. İhsan Özer, Hayati
Günyeli, Ahmet Şahin ve M. Hakan Alvan gibi birçok bestekâr bestelemiştir.36
5- Salâ (Salât)
Sala/Salât; Arapça‟da Dua ve Namaz anlamlarına gelir. Hz. Muhammed (sav) için Cenâb-ı
Allah‟a rahmet ve selâmını bildiren Arapça sözlü dinî eserlerdir. Çeşitli makamlarda bestelenmişlerdir.
Sabah Salâsı, Cuma ve Bayram Salâsı, Cenaze Salâsı ve Salât-ı Ümmiyye gibi çeşitleri mevcuttur. Salâ
ve Salât tabirlerinin her ikisi de kullanılır. Üslûp bakımından Nâ„t ve Durak‟lara benzer. Tek farklı
yanları işledikleri konuların farklı oluşudur. Salâtlarda kullanılan usûl Durak Evferi‟dir.37
Salât ü selâm okumanın Anadolu‟da genellikle bir cenâze haberini insanlara duyurmak, Cuma
namazının haber verilmesi, mübarek gün ve gecelerin kutlamalarının bir nişânesiolarak bilinmektedir.
Camilerde ezanların, salâların okunduğu minârenin (maksûre) ilk kez inşâ edilmesi Emevîler
dönemine rastlamaktadır.38
Minârelerden tesbîh okuma usûlü İslâm tarihinde ilk kez Mısır‟da Mesleme b. Muhalled b. Sâmit
b. Bitâz el-Ensârî‟nin devrinde 58/678 yılında icrâ edilmeye başlanmıştır. Fatih Koca, eldeki bilgiler
ışığında uzak bir ihtimal de olsa bu tesbîhatlar içinde müezzinlerin Salât ü Selâm okumuş
olabileceklerini bildirmektedir.39
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Tahir-ül Mevlevî‟nin ifadesine göre; 700 tarihinde Mısır hükümdarı Melik en-Nasır Seyfüddin
Kalavûn‟un isteğiyle Cuma ezanından önce Salâ verilmesi usulü getirildi. 791 tarihinde ve Melik Salih b.
Eşref‟in zamanında akşam namazından başka bütün ezanların arkasından es-Salât okunmasına devam
edilmiştir.40
Bazı kaynaklarda Eyüp Sabri Paşa‟nın Mirât-ı Haremeyn‟i kaynak gösterilerek hicrî 58 yılında
Şurahbil b. Âmir‟in minâreden sabah ezânı öncesi Salât-ü Selâm okuduğu zikredilse de Mir‟ât-ı
Haremeyn‟de Şurahbil b. Âmir‟in sadece ezân okuduğu, Salât-ü Selâmın ise daha sonraki yıllarda
okunduğu ifade edilmektedir. Hicrî 254‟de minârelerden tekbîr ve tehlîller yanında kasîdelerin
okunduğu bilgisi, bize bu kasîdelerde bulunan Hz. Peygamber‟e salât ü selâmları hatırlatmaktadır.41
Anadolu‟nun farklı yerlerinde farklı amaçlar için minâreden salâlar eskiden beri
okunagelmektedir. Salâlar, okuyanların mûsikî bilgisi ve mahareti ölçüsünde okunmaktadır. Meşk usûlü
ile öğrenilen Salât-ü Selâmlar, her okuyanda farklı bir güzellik ve mûsikî zevki olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Minâreden okunan Salât-ü Selâmların en eskilerinin besteleri, XVI. yy. sonları ve XVII. yy.
başlarında yaşayan Dinî Mûsikî‟nin en önemli bestekârlarından Hatip Zâkirî Hasan Efendi‟ye aittir ve bu
eserler bugün elimizdedir. Bu eserlerin bugüne ulaşmasında Mehmet Suphi Ezgi‟nin (ö. 1962) büyük
payı vardır. Bu Salât-ü Selâmlar, o dönemin sanat zevkini yansıtması açısından bizim için son derece
önemlidir. Özellikle minâreden okunan ve Hatip Zâkiri Hasan Efendi‟ye ait farklı salâlar ve bazı Salât-ü
Selâm notalarının kaynağı da bu çalışmadır. Hasan Efendi‟nin zamanımıza ulaşan Hüseyni Cenâze
Salâtı, Dilkeşhâveran Sabah Salâtı, Bayâti Cuma ve Bayram Salâtı ve Nühüft Mersiyesi, onun
bestelerinin en önemlilerindendir. Halil Can, Cenâze Salâsı ile Sabah Salâsının Itrî‟ye ait olduğunu
söylerken; Suphi Ezgi hem Tekbîrin hem de Salât-ı Ümmiyye de dâhil bu eserlerin, Dâi‟nin
manzûmesini delil göstererek Hatip Zâkirî‟ye ait olduğunu söylemektedir. Ancak bu görüşün mûsikî
çevrelerince kabul görmediği de ifade edilmektedir.42
Cuma ile mübarek günü okunan Salâ‟nın ihtiva ettği sözler şu şekildedir:
Es salâtü ve‟s selâmü aleyke yâ Rasûlallah/Es salâtü ve‟s selâmü aleyke yâ Habîballah/Es
salâtü ve‟s selâmü aleyke yâ Nebiyyallâh/Es salâtü ve‟s selâmü aleyke yâ seyyide‟l evvelîne ve‟l
âhirîn/Ve selâmün ale‟l mürselîn/Ve‟l hamdü lillâhi Rabbi‟l âlemin.
Peygamberimiz‟in (sav) sıfatlarını ihtiva eden bölümler, makamın durumuna göre uzatılabilir.
Bayram Salâsı, Sabah Namazı ile Bayram Namazı arasında okunur. İki musıkî cümlesinden
oluşur. Bir müezzin tarafından solo kısımları okunur. Beraber okunan kısımları diğer müezzinlerin ve
cemaatin iştirakiyle okunur. Hatip Zakirî Hasan Efendi‟nin Bayatî makamında ve Durak Evferî usulünde
beş bölümden oluşan eserinin sözleri şöyledir:
Yâ Mevlâ Allah/Leys‟el „ıydü limen lebise‟l cedîd/İnneme‟l „ıydü limen hafe mine‟l va„îd/Ve Salli
ve sellim alâ es„ad-i ve eşrafi nûr-i cemî„il enbiyâ ve‟l mürselîn/Ve‟l hamdü lillâhi rabbi‟l âlemin.43
6- Temcîd
Arapça asıllı bir kelimedir. Şeref, büyüklük gibi anlamları vardır. Kelimenin kökü ise ululamak
demek olan mecd‟dir. Pazartesi ve Cuma günleri, Ramazan‟da her gece sahur vakti okunur. Münacat‟a
benzeyen Arapça şiirlere yapılan dinî mahiyette bestelerdir. Zaman zaman kandil gecelerinde de
okunur. Temcid‟in güftesi, Sümbül Sinan Hazretlerine (ö. 1589).44
Cemaleddin Server Revnakoğlu, Temcid‟in ilk olarak Peygamber Efendimiz (sav)‟in müezzini
Hz. Bilâl-i Habeşi (ra) tarafından icâd edildiğini söylemektedir. Ethem Cebecioğlu da Temcid‟i Hz. Bilâl-i
Habeşi (ra)‟nın icâdı olduğunu tekrarlamış ve sabah namazı, bayram namazı, bilhassa sahur vakitleri
icrâ edildiğini zikretmektedir.45
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İki kısımdan meydana gelmiştir. Birincisi: Allah Tealâ‟ya medh ve senâ eden besteli kısım.
İkincisi ise sadece ibaresi söylenen Cenâb-ı Allah‟a yalvarma ve yakarma olan Münâcât‟tır. Hatip Zekirî
Hasan Efendi‟nin Irak makamında ve Durak Evfer usûlündeki eseri günümüze kadar gelen tek örnektir.
Temcid metinlerini inceleyen Recep Tutal, gözden geçirdiği yazma Mecmûa-i Güfte‟lerde Bilâl
Habeşi (r.a.)‟ye atfedilen Temcid metni gibi, Sultan II. Mustafa‟nın Temcid metnine rastlamıştır. Tutal
dört tane Temcid tespit etmiştir. Bunlar; Acemaşirân Temcid, İlâhi Temcid (makamı bilinmiyor),
Temcîd-i Bilâl-i Habeşî, Irak Temcid olma üzere dört tanedir.46
İstanbul Kocamustafapaşa‟da‚ Sünbül Efendi ve Üsküdar‟da Aziz Mahmud Hüdâî câmilerinde
okunan Temcid‟in notası Suphi Ezgi tarafından 1935 senesinde yayınlanmıştır.
Temcidler genellikle Uşşak, Hicaz, Segâh, Nevâ, Hüseynî, Acem, Acemaşîran, Eviç, Muhayyer,
Şehnâz ve Irak gibi makamlarda icrâ edilmekteydi.
Ferdi Koç‟un tespit ettiğine göre notası mevcut olan Temcitler şunlardır:
1- Irak Temcid (Ya Hazreti Mevlâ) Beste: Hatip Zâkiri Hasan Efendi, Söz: Sünbül Efendi
2- Sabâ Temcid (Vâsıl Olmaz Kimse Hakk‟a) Beste: Bilinmiyor, Söz: Şemsî-i Sivâsî
3- Sabâ Temcid (İşte Geldi Iyd ü Edhâ) Beste-Güfte: Bilinmiyor
4- Sabâ Temcid (Açıldı Çün Bezm-i Elest) Beste: Bilinmiyor, Güfte: Aziz Mahmud Hüdâî
5- Sabâ Temcid (Bağrımdaki Biten Başlar) Beste: Bilinmiyor, Güfte: Nizamoğlu Seyfullah
6- Sabâ Temcid (Geydim Hırkayı Hakk‟ın Yolunda) Beste: Metin Alkanlı, Güfte: Muhibbiyü‟lCerrâhî eş-Şeyh Safer Dal
7- Sabâ Temcid (Lâ İlâhe İllallah) Beste-Güfte: Anonim
8- Bestenigâr Temcid ( Onbir Ayın Sultanısın) Beste-Güfte: Anonim
9- Nevâ Temcid (Lâ İlâhe İllallah) Beste-Güfte: Anonim
10- Eviç Temcid (Âdem Oldum Bilmedim) Beste-Güfte: Anonim
11- Hicaz Temcid (Tedbirleri Elde İken) Beste-Güfte: Anonim47
Bestesi Zakirî Hasan Efendi‟ye ait Temcid‟in sözleri şu şekildedir:
Ya Hazreti Mevlâ; Mevle‟l-Mevâlî Ente‟l-Kerîmü‟l-Bâkī ve ente‟r-Rahîmü
Ya Allah; Ente‟l-lezi teferrede bi‟l-fadli ve ve‟l-keremi ve‟l-ulâ
Ya Rahman; İlâhün Vâhidün Rabbün Teâlâ Huvallahü‟l-Bedîu‟l-Hakkü‟l-ulâ
Ya Mennân; Sübhâne men tâbe alâ Âdeme ba‟de mâ asâ fectebâhü Rabbühû ve rafea ile‟ssemâvâti‟l ulâ
Ya Sübhân; Sübhâne men encâ Nûhan ile‟s-sefîneti ve eshâbehû, Sübhâne Men ersele Mûsâ
ilâ Fir‟avne bi‟l-asâ
Ya Deyyân; Sübhâne men ahsene savte Dâvude ve fafea Îsâ, Sübhâne meni‟t- tehaze
İbrâhime halîlen ve‟stafâ
Ya Rıdvân; Sübhâne men tecellâ ve kelleme Mûsâ,
Ya Hannân; Sübhâne men hateme‟l-enbiyâ bi-Muhammedini‟l-Mustafâ, Fedâke ebî ve ümmî
keme‟l-Halilü İsmaile Fedâ;
Allah, Yâ Hazreti Mevlâ;
Lâ İlâhe İllallah, Hak Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah; Evvel Âdem Safiyyüllah Yâ Hazreti
Mevlâ;
Lâ İlâhe İllallah, Nuh Neciyyullah, Yâ Hazreti Mevlâ; Lâ İlâhe İllallah, Yusuf Sâdıkullah, Yâ
Hazreti Mevlâ; Lâ İlâhe İllallah, Mûsâ Kelîmullah, Yâ Hazreti Mevlâ; Lâ İlâhe İllallah, Îsâ Rûhullah, Yâ
Hazreti Mevlâ;
Lâ İlâhe İllallah, Muhammedün Resûlullah Hakkan ve Sıdkan ve Salli ale‟n- Nebiyyi‟l-Mustafa
Ahmedüne‟l-Hâdî ve Aleyhi‟s-Senâ; Kerîmün, Rahîmün, Allah Yâ Mevlâ.48
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Sonuç
İslâmî Kültür içerisinde oldukça önemli olan Mübarek Gün ve Geceler, kendine özgü kutlama
geleneği içermektedir. Bu geleneğin kurumsallaşması sürecinde Dinî Musıkî, önemli rol oynamıştır.
Hz. Peygamber (sav)‟in doğduğu gün olan Rabi„ülevvel ayının onikinci gecesi kutlamalarında
Mevlid, Mirac Kandili Kutlamalarıda Miraciyye, Cuma ve Bayram günlerinin ihyasında Salâ (Salât),
Ramazan ayında Temcid, Muharrem ayında Mersiyye, önemli dinî musıkî formları olarak Türk Dinî
Musıkî tarihinde yer almışlardır. Bu gecelerin ihyasında devlet erkânının da desteği ve himmeti,
kutlamaların kurumsallaşmasına katkıda bulunmuştur.
Söz konusu formların icracısı olarak da önemli Mevlidhanlar, Mersiyyehanlar, Mirachanlar
yetişmiştir. Ortaya konan manzum eserler, Edebiyat alanında da önemli yer edinmişlerdir.
Günümüzde kısmen de devam ettirilmekte olan bu uygulamaların, tekrar asılna uygun bir
şekilde canlandırılması, Dinî Musıkî‟nin gelişimi ve aktarımı için önem arz etmektedir.
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DİNÎ-TASAVVUFÎ TÜRK MUSİKÎSİ ARAŞTIRMALARINDA İHMAL EDİLEN BİR YAZMA
TÜRÜ: İLÂHÎ MECMUALARI VE MÜHİM BİR İLÂHİ MECMUASI
M. Fatih KÖKSAL*
Özet
İlâhi mecmuaları, dinî mûsikî veya tasavvuf mûsikîsi araştırmalarının en önemli kaynakları arasındadır.
Ne var ki bunlar üzerine bugüne kadar yapılan çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Bu bildiride ilâhî
mecmuaları hakkında genel bilgi verilecek, bu eserlerin gerek Türk edebiyatı tarihi gerek tasavvuf
tarihi gerekse dinî-tasavvufî Türk mûsikîsi alanı için öneminden bahsedilecektir. Hem edebî değer hem
besteye uygunluğu bakımından günümüze değin takdir edilmemiş, bir kısmının sahibi dahi bilinmeyen
pek çok ilâhî güftesi, bu mecmuaların arasında kendisine dokunacak himmetli elleri beklemektedir. Bu
bildiride, meseleye örneklik teşkil etmesi adına, Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu‟nda çok
değerli bir ilâhi mecmuası da tanıtılacaktır. Esasen bildirimizin temel amacı, yazma eserlerimiz arasında
gün yüzüne çıkarılarak değerlendirilmeyi bekleyen yüzlerce nefis ilâhî örnekleri dururken zevksizlik
numunesi güncel ilahilerin rağbet görebilmesindeki çelişki ve garabeti ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: İlâhî mecmuaları, Türk tasavvuf mûsikîsi, mecmû'a.
A Type of Writing Neglected in Religious-Sufi Turkish Musical Studies:
Divine Collections and an Important Divine Collection
Abstract
The divine colections are among the most important sources of religious music or mystic music
research. However, it can not be said that the work done up to now on these is not enough. In this
declaration, general information about divine colectionss will be given and the importance of these
works for the history of Turkish literature and the history of mysticism will be mentioned for the area
of religious-mystic Turkish music. Many divine tunes, some of which are unknown and not even
acknowledged to day-to-day in terms of their relevance to both literary value and the best, await the
dignified hands that will touch them among these magazines. In this declaration, in order to exemplify
this issue, Koç University Manuscripts Collection will introduce a very valuable divination colection.
Essentially, the main purpose is to present hundreds of breathtaking examples of the divine waiting to
be evaluated face-to-face between our manuscripts, while the number of unappealing is to reveal the
contradiction and the weirdness that the contemporary tribes can desire.
Keywords: Divine colections, Turkish mystic music, collection (majmu‟a).
1. “İlâhî” ve “Mecmû’a” Kavramlarına Dair
İlâhî, “ilâh” (Tanrı) kelimesine -î mensubiyet eki getirilmesi suretiyle oluşmuş “ilâha ait, Allah‟la
ilgili” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Kelime bir terim olarak İslâm Ansiklopedisi‟nde “Dinîtasavvufî muhteva taşıyan bestelenmiş şiirlerin genel adı.” (Uzun 2000: 64) olarak tanımlanmaktadır.
Ne var ki “bestelenmiş şiirlerin genel adı” şartında kayda değer problemler vardır. Zira mecmualara
“ilâhî” adıyla kaydedilmiş ama bestelendiğine dair bilgimiz bulunmayan yüzlerce şiir kaydedilmiştir.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi‟ndeki “ilâhî” tanımı ise “Dinî temlere bağlı bir çeşit Âşık edebiyatı
nazım şeklidir.” (1981: 357) şeklindedir. Bu tanımdaki problem daha büyük ve esaslıdır. Çünkü her
şeyden önce ilâhî bir nazım şekli değil nazım türüdür. Gerek Âşık ve Tekke edebiyatı gerekse Divan
edebiyatı nazım şekilleriyle, hem aruzla hem heceyle yazılmış çok farklı formlarda ilâhilerin olduğunu
biliyoruz. Bu iki önemli kaynaktaki tanımlardan azade olarak ilâhiyi “Din ve tasavvuf konularını işleyen,
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bestelenmiş veya bestelenmek amacıyla yazılmış manzumeler” olarak tarif etmek isabetli olur diye
düşünüyoruz.
Arapça cem‟ kökünden türeyen “mecmû‟a” ise, “toplanmış, bir araya getirilmiş” anlamına gelen
müennes bir kelimedir. Edebî anlamda mecmua kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bugün “dergi”
kelimesi kullanılmaktadır. Eski metinler ve el yazmalarıyla uğraşanların dünyasındaki mecmuanın
tanımı ise büsbütün başkadır. Bu anlamda bir terim olarak “mecmua”yı “farklı kimselere ait metin
parçalarının bir araya getirildiği yazma türü” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.
Mecmuaları, risale mecmuaları ve diğer mecmualar olmak üzere iki ana grupta toplamak
mümkündür. Risale mecmuaları birden fazla mensur veya manzum eserin bir arada yer aldığı eserler
için kullanılan tabirdir. Diğer mecmualarda ise müstakil manzum veya manzum- daha kısa metin
parçaları yer alır. “Diğer mecmualar” diye tasnif ettiğimiz grubun en önemli alt grubunu ise “şiir
mecmuaları” teşkil eder. Türü ve muhtevası ne olursa olsun içine manzum metinlerin bulunduğu bütün
mecmualara şiir mecmuası denir. 1 Şiir mecmuaları da barındırdığı şiirlerin nazım şekli veya türüne, yani
kabaca muhtevasına göre farklı adlarla anılabilir. Sadece gazel nazım şekliyle yazılmış şiirleri ihtiva
edenlere “mecmû‟a-i gazeliyyât”, kasideleri barındıranlara “mecmû‟a-i kasâid”, sadece naatler bulunan
mecmualara “mecmû‟a-i nuût”, nazire şiirlere yer verenlere “mecmû‟a-i nezâ‟ir”2 denmesi gibi.
II. İlahi Mecmuaları (Tanımı, Önem ve Değerleri)
İşte şiir mecmualarının belli bir türdeki şiirlerin bir araya toplandığı çeşitlerinden biri de “ilâhi
mecmuaları”dır. İlâhi mecmuaları, adından da anlaşılacağı gibi içerdiği şiirlerin tamamı veya büyük
kısmı “ilâhi” türünde yazılan manzumelerden oluşan eserlerdir.
İlâhi mecmualarının ve bu mecmualarda yer alan ilâhilerin belli başlı özelliklerine dair şunları
söylemek mümkündür:
İlâhi mecmualarının hem şekil hem içerik bakımından farklı özellikler arz ettiği görülmektedir.
Şekil bakımından klasik kitap şeklinde olanlar çoğunlukta olmakla birlikte “cönk” şeklinde olan ilâhi
mecmuaları da vardır. Şeklinden dolayı “danadili” ve “sığırdili” de denilen ve günümüzdeki bloknotlar
gibi uzunlamasına açılmasıyla diğer yazmalardan ayrılan cönklerin bir kısmı muhteva bakımından ilâhi
mecmuasıdır.
Bazı ilâhi mecmuaları sadece ilâhilerden müteşekkil iken bazılarında başka nazım şekilleri ve
türleri de görülür. Hatta bazılarında tamamen farklı bilgiler de ilâhilerle birlikte yer alır ki bunlar da
kütüphanelerde “mecmû‟a-i fevâyid ve ilâhiyât” adıyla kayıtlıdır.
İlâhi mecmuaları umumiyetle fazla hacimli eserler değildir. Sadece birkaç varaklık olanları
bulunduğu gibi örnekleri fazla olmamakla birlikte 300-400 yaprak aralığında olanları da vardır.
yazmalar.gov.tr‟de3 bulunan 65 civarındaki ilâhi mecmuasının yaprak ortalaması 41, şahsi
kütüphanemizdekilerin ortalaması ise 28 yapraktır.
İlâhi mecmualarının bazılarında, ilâhi metinlerinin başlığında bestelendiği makam kaydedilmişse
de çoğunda bu özellik yoktur.
Mecmualardaki ilâhilerin bazılarının şairi belli, önemli bir kısmının da müellifi kayıtlı değildir.
Anonim ilâhilerden bazılarının İlâhi-i Bülbül, Terâvih İlâhisi, Hâcı İlâhisi, İlâhi-i Ramazân, İlâhi-i Şerîf,
İlâhi-i Mu‟cizât, İlâhi-i Mekteb gibi başlıkları vardır.
İlâhiler, hem aruz hem hece vezniyle kaleme alınmıştır. Kimi kaynaklarda ilâhilerin çoğunun
hece vezniyle yazıldığı kaydedilmişse de uzun soluklu taramalar yapılmadan bunun tespiti zordur. Biz
bugüne kadar gördüğümüz ilâhilerde bu vezinlerden herhangi birinin açıkça galebe çaldığını
göremedik.
1

2

3

“Cönk” denilen yazma türü şekil bakımından farklı olmakla birlikte manzum metin parçalarını ihtiva eden bütün cönkler de
aslında birer “şiir mecmuası”dır.
Bu tür adlandırmalar Farsça olduğu gibi Arapça (“mecmû‟atü‟l-gazeliyyât, mecmû‟atü‟l-kasâid, mecmû‟atü‟n-nuût,
mecmû‟atü‟n-nezâ‟ir”) veya Türkçe (gazel mecmuası, kaside mecmuası, naat mecmuası, nazire mecmuası) şeklinde de
olabilir.
Bu web sayfası Türkiye yazmalar Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Milli Kütüphane tarafından hazırlanan bir elektronik
yazmalar kataloğu olup Türkiye‟deki birçok yazma eser kütüphanesinin yanı sıra bazı dünya kütüphanelerindeki yazmaların
da künye bilgilerini ihtiva etmesi hasebiyle kayda değer bir veri kaynağıdır.
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İlâhi mecmualarında, başta Yûnus Emre olmak üzere belli başlı mutasavvıfların şiirlerinin
sayıca diğer şairlerin çok önünde oluşu, dikkat çeken bir balka husustur. Şahsî kütüphanemizde
bulunan -8‟i cönk şeklinde- 17 ilâhi mecmuasına göre ilâhi mecmualarında en çok şiiri bulunan şairlerin
Yûnus Emre (Yûnus, Âşık Yûnus, Dervîş Yûnus, Yûnus Emre ve Emrem Yûnus mahlaslarıyla 25
mecmuada toplam 104 ilâhi), Aziz Mahmud Hüdâyî (9 mecmuada 29 ilâhi), Şemsî (6 mecmuada 23
ilâhi), Niyâzî-i Mısrî (8 mecmuada 17 ilâhi), Eşrefoğlu Rûmî (3 mecmuada 7 ilâhi), Nesîmî ve Sezâyî-i
Gülşenî (5 mecmuada 6 ilâhi) olduğu görülmektedir.
III. Bir İlâhi Mecmuası:
Yukarıda ilâhi mecmualarının çoğunlukla 20-50 yaprak arasında olduğunu hacimli mecmuaların
ise çok fazla bulunmadığını kaydetmiştik. Bu noktada, hem 327 yapraklık muazzam hacmiyle hem
muhtevasıyla önemli bir ilâhi mecmuasını tanıtmak istiyoruz.
Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu‟nda envanter no 51, yazma no 102‟de “Mecmû‟a-i
İlâhiyyât” adıyla kayıtlı yazmanın tavsifi şu şekildedir: 190x115 dış ölçülerinde, iç ölçüler muhtelif; 327
varak; sonradan varak numarası verilmiş; satır ve sütun sayısı muhtelif; âbâdî kâğıda su yolu filigranlı;
siyah mürekkeple ve söz başları sürh; talik hatla yazılmıştır. Mecmuanın bazı sayfalarında (292b, 309b,
310a, 311b vs.) okumaya engel teşkil edecek derecede mürekkep dağılmasından dolayı karalanmalar
oluşmuştur. Sonradan yapılmış olan cilt; kahverengi meşin kaplı mukavva, beyzî şemşeli, köşebentli ve
mıkleplidir. Eser, M. 1024/H. 1615-1616 tarihinde Hüseynî er-Rodosî tarafından istinsah edilmiştir.
Mecmû‟anın sahibi ise Muhammed Şâfi‟î ibni Hüsâmü‟d-dîn el-Kâmil‟dir. Müstensih ketebe kaydında
eserin ismini “Mecmû‟a-i Mergûbe” olarak zikretmektedir.
Muhtevası: 312 şairin binden fazla şiirini barındıran mecmua, sadece dinî-tasavvufî Türk
edebiyatı değil bütün bir Türk edebiyatı için son derece önemli bir kaynaktır. 17. yüzyıl başlarında
derlenen mecmuada Türk edebiyatının en eski şairlerinin şiirleri bulunduğu gibi bunların kayda değer
bir kısmının başka bir yerde bulunmaması ve yayımlanmamış olması, eserin değerini kat kat
artırmaktadır.
Mecmuada şiiri bulunan şairler şunlardır:
Abdâl, Abdu‟r-rahîm, Âdil, Adlî Efendi, Âhî, Ahmed Paşa, Akşemseddin, Ali Efendi (Ulavî), Âlî
Efendi, Alîmî (Ahmed Çelebi),Altıbarmak Efendi, Amrî, Armağan, Âşık Paşa, Âşık, Âşıkî, Nev‟î, Âzerî,
Azîzî-i Rûmî, Azîzî-i Ulavî, Azmî, Bahrî, Bâkî ÇelebiBehiştî, Beliğî, Celâl Beg, Cemâlî, Cinânî, Dâî, Dede
Rûşenî, Derviş, Derviş Bahşı, Dervîş Bedrü‟d-dîn (Bedrî), Dervîş Celâlî, Derviş Çerhî, Derviş Edhemî,
Derviş Fânî, Derviş Hayretî, Derviş Hükmî, Dervîş Hüseyin, Derviş Kalender, Derviş Rızayî, Dervîş
Vechî-i Mevlevî, Fu‟âdî el-Müezzin, Dervîş Vusûlî-i Karamanî, Derviş Ziyâî, Ehlî (Midillivî), Elestî Çelebi,
El-hac Osmân (Muğlalı), Elvan Dede, Emir Efendi (Kasımpaşalı), Eroğlu, Esîrî, Eşref-zâde, Fakirî, Fazlî
Efendi, Fedâyî, Ferruhî, Fevrî, Fevzî, Figânî, Fikrî, Fuzûlî, Gazâlî, Gedâyî, Gevherî, Gubârî, Gülşenî,
Günâhî, Habîbî, Hakîkî Çelebi, Halîlî, Şeyh Davud, Hâlisî, Hâşimî Efendi, Hâtemî, Hayâlî Çelebi (Gülşenîzâde), Hayâlî, Hızırhan, Caferî, Hilmî, Hudâyî-i Muğlavî, Hudâyî-i Şemseddin, Hulvî, Huzûrî Çelebi,
Hüsâmî, Hüseynî, Ahmed Beg, Hüseynî-i Rodosî, Îdî, İlâhî, İlmî Çelebi, İrfânî, İzli-zâde (?), İzzetî-i
Ulavî, Kabûlî,Kâdî Muhammed Efendi, Kâdî, Kadrî Çelebi, Kaygusuz Abdal, Kemâl Ümmî, Kemalpaşazade, Keşfî, Kınalı-zâde Hasan Çelebi, La‟lî, Lâmi‟î Efendi, Lâyıhî, Lisânî, Livâî Çelebi, Mahmûdoğlı,
Mahvî, Mâilî, Mânî, Meşrebî, Mevlânâ, Muharrem Efendi, Muhîtî, Muhyî Efendi (Bezci-zâde), Vehâbî
(Vâhib Ümîdî), Muhyiddin Efendi, Muhyiddin, Mukîmî, Muturnılı, Nâdirî (Gani-zade), Nahîfî-i Gülşenî,
Nâlişî, Nâmî, Necâtî, Nesîmî, Nimetullah-ı Velî (Nimetî), Niyâzî, Nizâmî Çelebi, Nûrî, Nûşî, Nücûmî,
Pindozoğlu, Receb Çelebi, Ref‟î,Resmî, Revânî, Rızâyî, Rûhî (Bağdadî), Rûmî, Rusûhî Çelebi, Sâdık
Çelebi, SÂlih Çelebi, Sârbân Ahmed, Selîkî, Semâi, Senâî, Seyfî, Sıyâmî, Siyâhî, Sultan Hatâyî, Sultan
Murad, Sultân Mustafa, Sultan Süleyman, Sultan Veled, Sun‟î Efendi, Şâfî‟î, Şâhidî, Şemsi Paşa, Şerîf
Efendi, Şevkî Çelebi, Şeyh Abdulvefâ, Şeyh Ahmedî, Şeyh Alaaddin, Vîrânî, Şeyh Bayezid, Şeyh
Karamanî, Şeyh Muslihî, Şeyh Sadî, Şeyh Sinan, Şeyh Vahdetî, Şühûdî (İbn-i Şâhidî), Tâc-zade Ca‟fer
Çelebi, Tâlib Ümmî, Taşkın (Muharrem Efendi), Ubeydî Efendi Edirnevî, Ulvî, Usûlî, Üftâde, Ümmî
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Sinan, Ünsî, Üsküdarî Mahmud Efendi, Üsküdârî Muhammed Efendi, Visâlî, Vusûlî, Yazıcızade, Yemînî,
Kâtibî, Yunus Emre, Za‟fî, Zâkir Dede, Zâkirî, Zâtî, Zuhûrî, Zülâlî.
Müstensih/mürettib farklı yüzyıllarda yaşamış olan şairlerin şiirlerini herhangi bir düzen ve sıra
gözetmeksizin mecmuasına almıştır. Mecmuada aruz vezniyle yazılan şiirler fazla olmakla beraber hece
vezniyle de birçok şiir yer almaktadır. Mürettibin herhangi bir formda seçici olmadığını da yine
mecmuada yer alan şiirlerden görebiliyoruz. Tür olarak ise mecmuanın adından da anlaşılacağı gibi
ilâhîler ağırlıktadır. İlâhilerin çoğu gazel formunda olmakla birlikte farklı şekillerdeki şiirler de önemli bir
yekûn tutmaktadır. Bu bağlamda tevhîd, na‟t, Hz. Alî ve Hz. Hüseyin övgüsünde yazılmış şiirler,
Kerbelâ hadisesi, on iki imamdan (e‟imme-i isnâ „aşer) bahseden ve onları öven düvâzdehler
azımsanamayacak kadar fazladır.
Mecmuada, 13. yüzyıldan (Yûnus Emre, Mevlânâ, Sultan Veled) başlayarak 17. yüzyılın
başlarına kadar yaşamış şairlerin şiirleri yer almaktadır. Ağırlıklı olarak 15 ve 16. yüzyıllarda yaşamış
şairlerin şiirlerinin yer aldığını söylemek yerinde olur. Mecmuanın henüz gün yüzüne çıkarılmamış şiirler
açısından zengin olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Mesela mecmuada Yûnus Emre‟ye ait olarak
kaydedilmiş 108 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin de 41 adedi Yûnus Emre‟nin şiirleri üzerine yapılan
neşirlerde bulunmamaktadır. Söz konusu şiirlerin hepsinin Yûnus Emre‟ye aidiyeti meselesi
tartışılabilirse de bu tartışma henüz neşredilmemiş olmaları gerçeğine halel getirmemektedir. Bu
şiirlerden birkaçını vakit olursa bildirimizin sonunda okumak isteriz. Yûnus‟tan başka Âşık Paşa, Nesîmî
gibi daha birçok şairin yayımlanmamış veya bilinmeyen şiirleri de bu mecmuanın yaprakları arasında
saklıdır.
Sonuç
Son zamanlarda ilâhi olduğu iddiasıyla ortalığı kaplayan zevksizlik numunesi ürünlerin
mevcudiyeti hem söz hem müzik olarak toplumun geniş kesimlerinde bir zevk yozlaşmasına sebep
olduğu gibi gelenekle olan kuvvetli bağları da zedelemektedir. Ne klasik nazım şekillerine uyan ne
doğru dürüst vezni kafiyesi olan bu sözde ilâhiler muhteva bakımından da mana derinliğinden yoksun
üretmelerdir.
Bu olumsuz durumun, bu tür müzikleri yapanların bilgisizlik ve dahası bilinçsizliğinden
kaynaklandığını düşünüyoruz. Milletimiz böylesine köklü bir tasavvuf-tekke musikisi ve bir o kadar
sağlam ve güçlü bir edebiyat geçmişi ve tecrübesine sahip iken bu zenginlikten hiçbir şekilde
yararlanılmaması ciddi bir kayıp, toplum için de yazıktır.
Bununla elbette yeni sözler söylenmesin, yeni besteler yapılmasın deme niyetinde değiliz.
Elbette yeni üretimler de olacaktır ve hatta olmalıdır da. Ne var ki bunları yaparken de sözünü ettiğimiz
zengin geçmişin imkânlarını kullanmak, eskinin birikimiyle yeniliklere kanat açmak en doğru tercih
olacaktır. Sevindirici olan ise, bu kulak tırmalayıcı, zevksiz ve üslûpsuz üretmelerin yanında geleneği
bütün formlarıyla devam ettiren sanatkârların sahayı boş bırakmamalarıdır.
Bu metinlere ulaşmak uzmanlık konusu olduğu için elbette bestekâr ve müzikologlar için
oldukça zordur. Bu itibarla başta eski Türk edebiyatı sahası uzmanları olmak üzere, ilgili alan çalışanları
tarafından ilâhi mecmualarının içerik dökümlerinin yapılarak geniş kapsamlı bir “ilâhi veri tabanı”
oluşturulmalıdır. Bu muazzam hazinenin en güzel seçilerek bestelenmeleri, Türk dinî musikisine yeni bir
can suyu olacaktır.
YAYIMLANMAMIŞ BİRKAÇ YÛNUS İLÂHÎSİ
VE LEHÛ (100b)
7+7=14
1.
Ey gâfil bir gün saña öl dirlerse ne dirsin
Sorı hisâb yirine gel dirlerse ne dirsin
2.

Girürlerse yoluña bak dirlerse hâlüñe
Şol defterüñi_elüñe al dirlerse ne dirsin
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3.
4.

Sen dünyâda gezerken kendözüñi bezerken
Ölüden biñ bezerken öl dirlerse ne dirsin
Münkir olma erlere yitişigör pîrlere
Bugün kara yirlere gir dirlerse ne dirsin

5.

İşitdüñ mi ey hoca Sırat köprüsi nice
Kamu inceden ince geç dirlerse ne dirsin

6.

Yog-ısa a‟mâlüñüz assı kılmaz mâluñuz
Sin içinde yalıñuz kal dirlerse ne dirsin

7.

Ey miskîn derdli Yûnus sen seni âdem sanduñ
Hâlüñi mikdâruñı bil dirlerse ne dirsin

1.

VE LEHÛ (237a)
8+8=16
Ne yürürsin şöyle gâfil soranlar sorılsa gerek
Anı biñ yıl Hakk‟a karşu ayagın dur[ıl]sa gerek

2.

Bunda iken añ Allâh‟ı onda fayda kılmaz assı
Ol itdügüñ günâhlaruñ „azâbları virilse gerek

3.

Kızdururlar mâlı-y-ıla tez bozarlar dili-y-ile
Her kişi „ameli ile yüz yire urılsa gerek

4.

Ola taglar taşlar düpdüz kanı Hakk‟a varıcak yüz
Kıldan ince kılıcdan tîz bir köpri kurılsa gerek

5.

Mahşer halkınuñ üninden cümlesi bezer cânından
Münâfıklar sol yanından bitiler sunılsa gerek

6.

Yarın anda ola mâlik ola bagruñ delük delük
Münâfıklar bölük bölük tamuya sürilse gerek

7.

Yûnus Emrem eydür n‟ola n‟olacagumı kim bile
Uçmak halkı güle güle cennete sürilse gerek

1.

VE LEHÛ (239a)
8+8=16
„Aceb degül olsa deli „aşk odına yanan kişi
„Aşka yakın yürümesin eyü adın sanan kişi

2.

Kim sakınur eyü adın kosın dilden „aşkuñ dadın
Tîz kırar kolın kanadın çok budaga konan [kişi]

3.

Salduñ beni ilden ile aglar gözüm tola tola
Dertlü hâlinden ne bile saglıga ögünen [kişi]
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4.
5.

6.

Yürek yanar yaşum akar şu gözlerüm yola bakar
Gayrı yüze nice bakar dost cemâlin gören [kişi]
„Âşıklar geçer „ârından dönmez olur ikrârından
Ayrılur bilüñ yârından yarına aldanan kişi

Yûnus kodı yola başı münkirler ururlar taşı
Hîçdür münâfıklar işi bilsün „aşka uyan kişi
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HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN
TÜRK MUSİKİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜSTÜNE
Fazlı ARSLAN
Özet
Halit Ziya dönemin birçok aydını gibi musikide batılılaşma mevzuunda fikirler ortaya koymuş bir isimdir.
Kırk Yıl kitabında1 İzmir‟de Dikran Çuhacıyan‟ın Leblebici Horhor‟unun geniş halk kitlesi tarafından
sevildiğini anlatırken konuyu musikiye getirir ve “Bizde daima sui tefehhüme sebep olan Garb musikisi
şark musikisi tabiriyle yekdiğerinin makusu addedilerek müntesiplerinin iki muhasım fırkaya ayıran
mesele haddizatında varid bile değildir. Kaldı ki bir sui tefehhüm uğruna bizde bugüne kadar operet ve
opera sanatları doğmamıştır ve bu sui tefehhüm devam ettiği müddetçe doğmayacaktır” dedikten
sonra kendi ifadesiyle “musiki işi”ni başkaca bir yerde yazacağını söylüyor. İşte Halit Ziya, musiki
hakkındaki yazılarını 1935 yılında dönemin en etkin gazetesi, hükumetin kültür ve sanat politikalarıyla
aynı çizgide yayın yapan Cumhuriyet‟te kaleme almıştır.
Cumhuriyet‟te tespit edebildiğimiz kadarıyla 14 yazısı bulunmaktadır ve bu yazılarda Türk ve Batı
musikisi hakkındaki değerlendirmelerini sunmaktadır. Dönem, toplumun hızla Batılılaştırılmak istendiği
dönemdir ve müzik de bundan etkilenmektedir. O yıllarda, tüm matbuatta müzikte batılılaşma mevzuu
tartışılmakta ve Türk-Batı, alaturka-alfranga merkezli kavramlar etrafında çok sayıda yazı
yayınlanmaktadır. Bu tebliğde, dönemin önemli bir edibi, düşünürü Halit Ziya‟nın bu tartışmalardaki
yerini tespit edip düşüncelerini değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Halit Ziya, musikide batılılaşma, Türk musikisi.
On the Thoughts of Halit Ziya Uşaklıgil about Turkish Music
Keywords
Halit Ziya is a name that has put forth ideas in the field of westernization like many other intellectuals
of the time. In his book of “Kırk Yıl”, he says he will write music subject somewhere else. Halit Ziya
wrote his articles on music in 1935, in Cumhuriyet the most effective newspaper in the period, which
broadcasts on the same line with the culture and art policies of the government.
As far as we can find there are 14 articles in Cumhuriyet and in these articles, he presents evaluations
about Turkish and Western music. The period is the period when the society wants to be rapidly
Westernized and music is also influenced by this westernization. In those years, westernization issues
are discussed in all prints and numerous articles are published around the concepts of Turkish musicWestern music. In this paper, we will evaluate the considerations of Halit Ziya, an important thinker of
the period, in these discussions.
Keywords: Halit Ziya, Westernisation of Music, Turkish Music.
Musiki Yazıları
Cumhuriyet‟te 14 yazı kaleme almıştır. 12 yazı “Musiki İşi” başlığını taşır. Bu dizinin ilki 18 İkinci
kanun 1935‟te çıkmıştır. “Musiki İşi” başlığı dışında iki yazısı daha vardır ve onlar da biri “AlaturkaAlafranga” başlığı taşır. (21 Eylül 1932, s. 3), diğeri de ''Musiki Hayatı'' başlığındadır. (8 Eylül 1935, s.
2)2


1
2

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, fazli.arslan@hotmail.com.
1909‟a kadarki hayatının metnidir.
Yazıların tam künyeleri kaynakçadadır. Halit Ziya‟nın musiki mevzuunda düşüncelerini, bu yazılardan istihraç ile farklı
başlıklar oluşturarak özetleyeceğiz. Kullanılan malzeme sadece Halit Ziya‟nın kendi yazıları olduğu için her bir alıntıya ayrıca
atıf yapmayacağız.
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Düşünceleri
Türk ve Batı Müziğinin, Alaturka ve Alafranga Olarak Tanımlanmasına Karşıdır
Musikide ne alaturka vardır, ne alafranga vardır diye başladığı yazısından ülkede iki musiki
olduğunu şöylece belirtir: Bir Türk musikisi vardır ki bunu da halkın dilinde, yurdun hariçten gelen
tesirler altında kalmamış neşidelerinde işitilen musiki ile bir de Arab‟ın, Bizans‟ın hatta havranın,
kilisenin muhtelit imtizaçlarından doğarak Türk üstatlarının elinde işlenmiş, cidden yüksek ve mümtaz
bir sanat eseri haline gelmiş olan musiki olmak üzere ikiye tefrik etmek lazımdır. Vehleten karışık gibi
görünen fakat hakikatte pek sade olan bu davayı misal ile tavzih etmek lazım gelirse bizde birinci nev‟e
son senelerde Anadolu‟da halkın lisanında toplanan neşideleri, ikinci nev‟e de kârları, nakışları,
besteleri, semaileri ve eski tarzın şarkılarını yadetmek icap eder.
Diğer milletlerden örnekler verir. Yazılarında en çok İspanya‟yı örnek gösterir. İspanyollardan
misal almakla iktifa etmiş olmak için Calannia, Aragonia, Andalucia‟da halk neşideleryle, esasları
bunlardan alınarak mesela Granados, Albeniz gibi üstatların elinde işlenmiş olan bediaları zikredebiliriz.
Bazen şunları da sayar Halit Ziya: Yunanlılar, Romenler, Bulgarlar, Sırplar gibi cihana şamil bir
musikinin tecellilerini görmek için tutulan yolda yürümek icap eder. Yalnız bu ikinci nevi bütün dünyada
kabul edilmiş, tatbik olunmuş bir musikinin kanuni ahkâmına tevfik edilmiş iken Garb medeniyet ve
marifetinden ayrı kalan diğer bir takım şark kavimleri gibi bizde de musiki öteden beri değişmeyerek
devam eden etrafı aşılamayacak setlerle çevrilmiş bir dairede mahsur kalmıştır. Netice alaturka musiki
diye bir şey yoktur. Biri işlenmemiş diğeri de şarkın mahdut eşkâli ve kavanini dairesinde işlenmiş iki
nev‟e ayrılan bir milli Türk musikisi vardır. Buna karşın bir de bütün dünyada tek bir kimya, tek bir
riyaziye olduğu gibi tek bir musiki vardır ki sanat cihanının bütün üstatları tarafından asırlardan beri
yükseltilerek, genişletilerek nerede musikiden bahsolunursa orada hükmünü yürüten, sesini işittiren
odur. Yalnız bizleriz ki onun cihana şamil saltanatının haricinde kalarak kendi köşemizde sinip
oturmakta inat etmişiz.
Asıl amacının bir musikiyi tercih diğerini hakir görmek olmadığını söyler: Amaç asla bu musikiyi
inkâr yahut imha değildir. Milli musiki asırlardan beri yürümüştür ve yürüyecektir; yalnız temenni
etmeli ki bu yürüyüş pek büyük esefle görüldüğü gibi geri geri bir yürüyüş olmasın. Ne yazık ki geri
geri yürüdüğüne değil makus istikametle koştuğuna, nihayet bir uçuruma yuvarlanmak muhatarasında
kaldığına şahit oluyoruz. Dedelerin, Itrilerin eserleri mezarlarında işitilir oldu diyor. Şevki‟nin bile
pürşevk ruhunda bir ızdırap hıçkırığı var şimdi. Bu musikinin bu gidişle ölüp yok olacağından söz
ediyor.
Şark ve Garb musikisi diye iki genel kısma ayrılan musiki de yoktur . Musikiyi tasnif lazımsa şöyle
denebilir: Asırlardır üstadların elinde tekâmül eden, bütün acunda kabul edilmiş, technique itibari ile
bütün evrensel medeniyette kanun olarak tanınmış bir musiki; bir kimya, bir hendese, bir heyet, bir
tababet olduğu gibi tek bir musiki vardır; bir musiki ki bizde aklın kabul edemeyeceği bir inadla, bir
taassubla daima Türk musikinin hasmı olarak reddedilmiştir.
Eski Musiki Ne Türk Ne de Şark Musikisidir
Bu musikiye alaturka denebilirdi, eğer öz Türk kaynaklarını temsil edebilseydi. Şark musikisi
denebilirdi, eğer Akdeniz doğu kıyılarından başlayarak uzak doğunun her bucağında türlü türlü, çeşit
çeşit vasıflar gösteren bütün şark musikilerinin bir zübdesi sayılabilseydi. Bütün şümul dairesi
İstanbul‟dan başlayarak Türkiye‟nin ancak büyük muhitlerine kadar sokulabilen, yüksek bir sınıftan
inerek halk tabakalarını ancak ince bir kışra kadar yarabilen bu musikiyi şarkın musikisi değil,
İstanbul‟un musikisi diye tasvir etmek3 ve o sıfatla kabul eylemek en doğru şeydir. Ve tanımlar: Bu
İstanbul musikisi; Arab‟dan, Acem‟den alınmış, tohumları Havra‟nın, Musa‟dan beri Mev‟ud arz için
ağlayan, Ortodoks kilisesinin İsa çarmıha gerildiğinden beri onun kanlı ayakları, göğsüne düşmüş
mazlum başı altında sızlaya sızlaya dua eden, tekkenin hayalde ulaşacak parlak gökler için

3

Zümre müziği-zümresel müzik; alaturka şehir müziği; Bizans aksiyonu; alaturka; meyhane mûsikîsi; Enderun mûsikîsi; divan
veya Osmanlı divan mûsikîsi; tek sesli şehir mûsikîsi; büyükşehir eğlence mûsikîsi; aydın mûsikîsi; divan edebiyatı mûsikîsi;
Şark mûsikîsi; eski mûsikî, hüzün ve ye‟s musikisi, farklı kaynaklarda klasik musikimiz için kullanılan diğer tanımlamalar.
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tasavvuflarını besleyen musikilerine aşılana aşılana doğmuş, büyümüş ve hemen teslim edilmelidir ki,
bu mahlut halinde, dar çerçevesinin günden güne daha sıkı örülmüş telleri içinde kendisine mahsus
şeraitle tekâmül ederek serpilmiştir. İzah edilmeğe muhtaçtır ki en büyük fenalık da bu suretle vücude
gelerek artık kendi hususiyeti içinde toparlana toparlana başka bir şeyle birleşebilmek kabiliyetini
kaybetmiş olmasındandır ve bu kabiliyet kaybedilince zamanın, zamanla birlik yürüyen ve günden güne
dünya medeniyetine yönelen Türk ulusunun dışında mahkûm olmuştur. Sarayın, enderunun, dergâhın
saçakları altında gittikçe kalınlaşan ve kendisine su veren zekâların, sanatların arasında Seyid Nuhlarla,
Itrilerle, Dedelerle, Abdülkadirlerle, Hafız Yusuflarla, Eyyubî Bekirlerle, daha sonra Osman Arif, Rifat
Beylerle birlikte Zaharyaların, İsakların da getirdikleri muhtelif aşılardan büsbütün hybride bir varlıkla
etrafa dolanan bu musiki İstanbul ve onun arkasına düşen muhitleri boydan boya sarmıştı. Hayatın
cevrini, kahrını meyhane köşesinde, peymane başında unutmağa çalışanlar: Vakti subh oldu yer olsun
kuşei meyhaneler diye haykırdılar; yüreklerinde aşkın deva kabul etmez yaraları kanayanlar: Dili
biçareyi mecruh eden tığı nigâhındır, şikayetiyle sızladılar; Kafesinin arkasında eline udu, gözü karanlık
bir amaçta mahrum sevdasına ağlıyan genç kız: Hasretin bak ne hale koydu beni feryadıyla inledi;
Vakit vakit göğsünün ortasında sevmek ihtiyacının bir yığın ateşiyle tutuşan delikanlı: Nari firkat
şulepaş oldukça sinem dağlıyor şekvasıyla bağırdı; akşamüstü öksürüklerle hırpalanmış göğsü sonra
divan yolunu tırmanıp karanlık bir sokağın küçük evine, mahrumiyetlerini gömmeye giden ihtiyar:
İhtiyar olsam da gönlüm tazedir, teranesi ile sokakta görülmüş genç simalara hayatlarını yolladı;
geceleri mahalleden mahalleye, sokaktan sokağa plaklar; Harap oldu yerim yurdun diye sefaletini
hıçkırdı; Kılburnu‟nda, Haliç Feneri‟nde saz takımı: meyhaneye seyrettim uşşaka mutaf olmuş, derken
her birinin yüreğinde bir aşk inleyen halk, boşalan şişesinin yerine bir yenisini getirtti; yazın Sarıyer'in
tozlarına bulanarak bir mabede gidercesine İstanbul alay alay Çırçırsuyu‟na, Hünkar suyuna4 taşındı;
evet, yüzlerce seneden beri böyle idi, hala da böyle … Bu musiki hepimizin, daima ağlayan, sızlayan

edasıyla bütün dertlerimize, gamlarımıza tercüman oldu; iliklerimizin içine kadar onun ihtizazları
işleyerek bizi kara bir hava içinde uyuşturdu, bahtımıza küstürdü, canımızdan bezdirdi, damarlarımızda
ne kadar kaynamaya müsait zerre varsa onu dondurdu, pıhtılaştırdı, afyon müptelaları gibi onun
hastası, esiri olduk; belki kendisine mahsus bir güzellikle güzel, belki pek acı olduğu için tatlı… Hala
hepimizde, yağmurlu, sisli bir havada, gözler karanlık bir gök kenarına iyileşip dalarken, dudaklarımızın
arasında mırıldanan onun meyus bir güftesi, mahzun bir bestesi kendiliğinden gelip dökülür. Bütün bu
bir hakikattir, fakat bunun üstünde daha yüksek bir hakikat vardır. Her şeye rağmen bu musiki dünya

musikisinden, asıl musikiden büsbütün ayrı bir şeydir, ne olduğu yerde kalmaya, divan edebiyatı gibi,
bir silinmiş hatıra kalbinden, bir raf üzerinde kendi kendine bırakılmaya tabiyatıyla mahkum olmuştur.
(Nazik bir dil kullanacağını söylemiştir. Vecde gelip cümlelerin gittiği nokta manidar.)
Peki bu musiki hem acun karşısında yenik hem kendi kendini bitirmiş ölmeye mahkum. Bu
musiki ölüyor peki ne yapmalı? Milli musiki -milli adını vermeye layık olan musiki- için ne yapmalı? Bu
musiki nasıl ihya edilecek? Matlup olan şey nedir? Halit Ziya ilerideki yazılarında bunları ele alacaktır.
Önemli sosyolojik bir tespiti var Halit Ziya‟nın: Bu vadide tartışmak netice getirmemiştir. Ancak
kendisi de yazı yazmaktan kendini alıkoyamamıştır. Beaconsfielde‟den yaptığı nakile bakılırsa kendisi
de karşı tarafın düşüncelerine kulağı tıkamış gibidir:
Elli senelik yazı hayatımda yüzlerce münakaşaya şahit oldum, öyle bahislerin etrafında öyle uzun
makaleler yazıldığını gördüm ki bunların içinde bunaldım kaldım ve hiçbir zaman yazı âleminde bir
tarafın diğer tarafı ikna ettiğine tesadüf etmedim. Sabredip bunları, yalnız eğlence cihetinden
almayarak kendilerine ictihat yapmak üzere okuyanların da bir netice çıkardıklarına sahip değilim. Bu

mübahaselerin içinden herkes ilk önce ne kanaatte ise gene o kanaati alıkoyarak çıkmışlardır.
Meşhur Beaconsfielde isnad edilen şu sözü tahattur ediyorum: “Şimdiye kadar pek çok nutuklar
dinledim ve hemen hepsini pek beğendim, lakin bir tanesini bile işitmek nasip olmadı ki bana kanaatimi
değiştirtmiş olsun!”

4

Sarıyer‟de mesire yerleri. Atatürk de gitmiştir.
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İstanbul Musikisi-Cihan Musikisi Muhalefeti
İstanbul Musikisi Değişime Neden Direniyor?
İstanbul musikisini cihan musikisiyle telife imkân yoktur. Onu kendi haline bırakmak zaruridir. Bir
mukayese: İstanbul musikisini cihan musikisinin kurallarına uydurmak ve ona mümkün olduğu kadar
yeni bir çığır açmak için öteden beri çalışanlar oldu. Guatelli,5 Aranda gibilerinin İstanbul musikisinin
pişrevlerinden, şarkılarından birkaç parçayı alarak bunları, aynen, ölçülerine, ezgilerine sadık kalmakla
beraber kendilerine refakat edebilecek perdelerden zinetler koyarak, ilâveler yaparak harmonisation
usûlüne uydurmak, hatta biraz daha ileriye giderek ve esas lahni, muhtelif âletlerin yer yer iştirak eden

süsleriyle çerçeveliyerek orchestration lûtfundan müstefid etmek istediler ve daima menfî bir neticeye
vasıl olarak nihayet cihan musikisine kaşı muannid bir isyan gösteren bu büsbütün aykırı sanat eserini
kendi mahiyeti içinde mahsur kalmağa terketmek suretıyla nevmid oldular. Bu öyle bir teşebbüs idi ki
yuvarlak bir cismi dört köşe müstevi bir cismin üstüne her tarafından yapıştırmağa kalkışmak, biribirine
zıd iki kimyevî maddeyi mutlaka inhilâl ettirmek için uğraşmak kabilindendi.
Peki İstanbul musikisinin bu direnci nedendir?
Fennen izah edemesek de, ancak müşahedelerimize ve hatıralarımıza (Baltacıoğlu vb birçok
ismin musiki bilgilerinin kıtlığını kabul ile bu hususta söz söylemeye kendilerini yetkili görmelerini
hatırlayalım) dayanarak sathi olsa da bir derecede anlarız, der ve teknik bilgilere girer.

Bu musikinin cihan musikisiyle tam bir zıddiyet teşkil eden vasıfları var: Her şeyden evvel
makam. Bütün dünyanın kabul ettiği ses perdeleri bizce muteber değildir. Seslerin ihtizazları,
perdelerin biribirine nisbetle tenasüh ve tevalisi fennî bir ölçü ve tartıdan geçirilerek bütün dünyada
majeure ve mineure diye iki sınıfa ayrılmış ve tam seslerle yarım seslerin adedi on iki oluşuna nazaran
nihayet gamme silsilesi yirmi dörde hasredilmiş iken bizde bu basit ve fennî usûl kabul edilmiyerek
pest ve tiz perdelerin her birine başka bir nam verilmiş ve bu perdeleri mesned ittihaz ettikten sonra
lahnin şurada burada gezinmesinden tevellüd eden tahavvüllerin her biri başka bir makam
addedilmiştir. Makamların sayısı şaşırtıcı derecede artmış bu yolla. Buna bir de nasılsa mevcudiyeti
iddia edilen ve galiba icad olunan yarımın yarısı sesler de ilave olununca İstanbul musikisinin nasıl
düğümlerle körlenmiş bir yumak haline geldiği anlaşılır. İstanbul musikisini yazmağa teşebbüs edenler
bu işin içinden nasıl çıkacaklarına çare bulamamışlar ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir usûlü

kabul ederek bazen anahtara diesele beraber bemol işaretini koymak garabetini göstermişlerdir.
Cihan musikisi ikinci muhalefet ölçü meselesidir. Şarkıların hemen hepsi aksak, sofyan,
devrihindi, velhasıl ne olursa olsun, daima topallıyan bir yürüyüştedir. Meselâ 9/8 kabilinden acibeler
icad olunmuştur.
Üçüncü muhalefet. Daha da mühimmi: Neşidenin ölçü cüzlerine tevziinde buluyorum: Cihan
musikisinde neşide bazan geniş, bazan sık, ara sıra ve gelişi güzel sükûtlarla uzanıp giderken Türk
şarkısı hep kısa kısa ve biribirine bağlanıp kıvranan, hemen daima crochelarla (sekizlik nota) nadiren
sükutler arasında mütemadi terennümlerle uzanan bir silsiledir. Hatta ekseriyet üzere bunları yazanlar
crochelarla kanaat edemiyerek terennümlerin en ince teferruatında da muganniyi hapsetmek için ikizli,
üçüzlü, dördüzlü croche lar işaret etmeğe lüzum görmüşlerdir. (Tersine bizde tavır tarz önemlidir. Nota
eserin iskeletidir. Batıda nota neyse o icra edilir) Şarkı artık serbest bir saniha değildir. Matlaı, nakaratı,
meyanı ölçüsünün her küçük cüzünde, hatta sükûtlerinde, hatta en ufak terennümlerinde biribiriyle
mütenazır bir örgüdür. Bestekâr güftenin veznini bile nazarı itibara almıştır. Meselâ güftenin vezni:
(Fâilâtün mefâilün failün) ise bunun her parçası bestenin her cüzünde -matlada, nakaratta, meyanda
ayni yerlerdedir.
Japonların şekilli ağaç yetiştirmelerine kıyas eder bu durumu. İstanbul musikisi Japonların
kendilerine mahsus bir usûlle büyük ağaçları, cüce yaptıklarını, onlardaki namî kuvvetleri demir
çemberlerle mi, usareyi kurutan şırıngalarla mı, her halde kendilerine mahsus garib bir usûlle tevkif
ettiklerini biliyoruz. Böyle serpilip büyümek istidadını kaybeden ağaçlar belki bir sanat eseridir, fakat
artık onlardan fıtrî tenemmüv kabiliyeti beklememelidir. İşte İstanbul musikisine bu nazarla bakmalıdır.
5

İtalyan. Muzıkai Hümayunun Donizetti‟den sonraki şefi.
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İstanbul Musikisini Tanımlarken Kullandığı İfadeler
İlk yazıda asla herhangi bir musikide tarafları tahkir etmek amacı olmadığını söylese de, Osmanlı
musikisi hakkındaki aşağıdaki ifadeler oldukça rencide edicidir ve benzer ifadeleri dönemin birçok
aydınında görmekteyiz: Cümlelerinden birkaç bölüm: “…Daima mihnetten, firkatten, ciğerleri dağlıyan
ateşlerden, kanlarla akan göz yaşlarından avaz avaz bağırarak inleyip sızlıyan, dünyayı kapkara
bulutlar içine gömen şarkıların güftelerinden de vazgeçmek, artık bu fütur ve yeis veren feryadları
bırakmak lâzım.”
“Asıl dikkate şayan olan İstanbul ciheti hep Veznecilerin çalgıcı dükkânlarında, yahud, şurada
burada etrafına beş on şakird toplıyabilen üstadlann yanında, udla, tamburla meselâ nühüftten bir
beste, ferahnâkten bir semai meşkederken, gene kızlar şehrin karanlık sokaklarında yıkık evlerde
faraza hicazkâr pişrevinin birinci hanesini tıngırdatmağa çalışarak hayatlarının bulutlarına bir parça ışık
vermeğe uğraşırken şehrin öte yakasında kemanlarıyla, piyanolarıyla Garbin en yüksek eserlerini
terceme eden ve günden güne daha kalabalık bir kütle teşkil eden bir sınıf vardı.”
İstanbul musikisini tanımlarken: “Arab‟dan, Acem‟den alınmış, tohumları Havra‟nın, Musa‟dan
beri Mev‟ud arz için ağlayan, Ortodoks kilisesinin İsa çarmıha gerildiğinden beri onun kanlı ayakları,
göğsüne düşmüş mazlum başı altında sızlaya sızlaya dua eden, tekkenin hayalde ulaşacak parlak
gökler için tasavvurlarını besleyen musikilerine aşılana aşılana doğmuş…”
“Cihan musikisine kaşı muannid bir isyan gösteren bu büsbütün aykırı sanat eserini…”
“Şarkıların hemen hepsi aksak, sofyan, devrihindi, velhasıl ne olursa olsun, daima topallıyan bir
yürüyüştedir. Meselâ 9/8 kabilinden acibeler icad olunur.”
Milli Musiki Nasıl Ortaya Çıkacak? Neler Yapılmalıdır?
Asıl Türk musikisinin kaynağı Türkün iç yurdundadır. Cihan musikisine doğru yürüyüşte gene
bestekârlara tecrübe adımları attıracak da odur, der ve folklor tabirini açıklar. Garb‟ın folklor
çalışmalarına atıf yaparak bize de örnek olmasını ister: Bizde musiki zemininde bu araştırma
Conservatoire tarafından yapılmakta ve bu müessesenin çalışkan müdürü başta olarak birkaç himmet
erbabının uğraşması neticesiyle birkaç seneden beri oldukça verimli bir genişlik almaktadır. Eğer iç
yurdun şurasında burasında halkın duygularına tercüman olan neşideler, sözleri ve ezgileriyle beraber,

yalnız toplanmakla iktifa edilerek müessesenin dolaplarında birer vesika gibi saklanacaksa bu,
muhafaza vazifesidir. Asıl istenen şey bunu musiki için kullanmak. Hiçbir ihtilâtla, dışarıdan gelmiş
hiçbir tesirle bozulmamış, temiz bir kaya arasından fışkıran bir pınar gibi, Türkün can evinden çıkan o
seslerdir ki onun duygularının öz bir dili sayılabilsin. Cihan musikisine doğru yürüyüşte genç
bestekârlara tecrübe adımlarını attıracak olanlar da gene bunlardır. (Burada özellikle vurguladığı husus
hiçbir ihtilatın olmaması). Bazı saz takımlarında Konya, Diyarbekir, Trabzon, Samsun, Urfa ağzı şeyler
dinlediklerini ama bunların da tam saf olduğundan emin olmadığını söyler.
Bu eserler toplandıktan sonra, Avrupa‟da, Amerika‟da musiki tahsillerini yaparak yurda dönmüş
olan gene musiki erbabından bugün beklemekte haklı olacağımız hizmet işte asıl bu Türk ezgilerini
cihan musikisi kurallarına göre yazmaktır. (Cemal Reşid‟i şahsiyle, eserleriyle, hizmetleriyle anar ve
örnek gösterir.) Anadolu türkülerinden bir kaç parçayı cihan musikisi kurallarına göre tertip ederek
vücude getirdiği nefis parçaları, zikredeceğim. Gene bestekâr, bunları Avrupa‟nın müşkülpesend
merkezlerinde de dinletti ve kendisini alkışlattığı kadar asıl Türk musikisi hakkında da oralarda sağlam

bir düşünce uyandırarak ırkının şerefine bir hizmet yapmış oldu.
Cihan musikisi kurallarına göre tertip nasıl olacak? Detay verir Halit Ziya: Ezgi aynen alınır yahud
tevsian ve tezyinen alınır. Birinci takdirde ezgi thème (esas metin) olarak alındıktan sonra eğer piyano
için yazılacaksa altına mümkün olduğu kadar zengin ve değişik bir accompagnement (mürafakat
ahenkleri) konur ve bestekârın maharet ve marifetine asıl bu, bir tecelli zeminidir. Bu mürafakat
ahenkleri o derece zengin ve yer yer o kadar değişikliklerle süslü olabilir ki bu tel, bakır ve aletlerin her
birine onlar için en elverişli cüzler verilmek ve bunları icabına göre refakate davet etmek suretiyle
dolgun bir orchestre eseri vücude getirilebilir. Metnin aslını ihlâl etmeksizin bestekâr ezgiyi de tierceler,
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sixteler, trilleler ilâvesiyle süsliyerek çıplaklıktan kurtarmakta muhtardır. Bu iş vehleten pek kolay
görünmekte ise de hakikati halde iktidarına pek güvenen üstadları bile ürkütecek kadar zordur.
Dünyanın tanıdığı musikiyi memlekette öğretmek gelir ardından: Bugün Cumhuriyet idaresi bunu
yapmaktadır, bir yandan Darülelhan‟da, bir yandan bütün mekteplerde musiki tedrisatı bu sağlam

zemin üzerine kurulduğu gibi bir yandan da ya hususi vasıtalarla, ya Garb diyarında tahsile devam
etmek suretiyle hazırlananlar memleketin asıl musiki ile istinas dairesini genişletecektirler.
Ve şunlar örnek alınacaktır: (Sık sık İspanya örneği verir): Musikide bize örnek olacak çalışmaları
dünyanın her tarafında bulabiliriz, fakat Akdeniz‟in en son batısında bulunmakla beraber doğu kıyılarına
en yakın gelen, hele musiki zevkinde bizi en ziyade andıran İspanya her yerden ziyade muvafık bir
örnektir. Orada da, bizde Bayburt, Ödemiş, Erzurum, Antep vb. ağızları olduğu gibi regionales dedikleri
mahallî, çeşid çeşid, esas vasıflarında müşterek fakat hususiyetlerinde değişiklikler gösteren, musikiler
vardır. Başlıca Asturianos, Gallegos, Andaluces, Montaneses, Valencianos bu kabildendir. Ondan sonra
bakıp görmeli, bestekâr neler yapmış, ne hünerler, ne marifetler göstermiş ve bunları taklid etmeli. Bu

üstadların arkasından yürümek hiç bir tenezzül değildir; bilâkis, onların yolunda muvaffakiyet pek
ziyade şeref verecek bir iştir.
Melodiden sonra konu güftedir: İç karartıcı güfteleri de değiştirmek lazım. Bunun için
Cumhuriyet hem güfte hem gene bestekârlar tarafından bunlar için cihan musikisinin usûlüyle
yapılacak beste için bir müsabaka açmış.
Kesintisiz çalışmak lazım. Bütün sanatlarda olduğu gibi inkılâb ve inkılâbda tekâmül uzun
seneler, fasılasız, fütursuz uğraşmakla, didinmekle mümkündür. Mekteplerden başlayarak
konservatuvara kadar bu eğitim verilmeli. Mekteplerde başarıya götürecek yol tutulmuştur . İlmi ve
teknik çalışmalardan hemen sonra halkı cihan musikisiyle tanıştıracak onu bu musikiye ısınmasını
sağlayacak ameli çalışma lazımdır. Konserler, özellikle opera ve operetler bu işi için zorunlu.
Operetler, başlıklı yazılarında bunlara detaylıca değinir ve yeni musikinin meydana getirilmesinde
özellikle halkın cihan musikisine ısındırılmasında yararlanılması elzemdir. Gedikpaşa sahnesini anlatır.
(İlerde Ferah‟tan da bahsedecektir.) Fransız opérette tarzının da ilk tecelli sahası olduğu Gedikpaşa‟dır.
Bu kadar rağbet görmek Gedikpaşa sahnesi için bir musibet oldu, Namık Kemal‟in “Vatan” temaşası
etrafında yapılan nümayiş zaten burasını, bütün tecemmu yerleri gibi, korku ile telâkki eden
Abdülhamid idaresine vesile verdi. Sahne kapatıldı, sanatkârların zümresine istibdadın yumruğu düştü,
nihayet bir zaman oldu ki bu sanat yuvasını yakmak ve dumanlarından padişahın vehim hastalığına

tütsü göndermek lâzım geldi.
Türkçe operetteler de vücuda geldi, bu öyle bir teşebbüs olmuştu ki eğer devam edebilseydi

sahne musikisinde ve umumiyet üzere cihan musikisiyle alışkanlık hususunda elli senelik bir kazanç
temin edilecekti. Fakat heyhat!..
Söz buradayken Dikran Çuhacıyan‟dan övgüyle bahseder ve bu sahada verdiği eserleri başarılı
bulur. Bunlar Çuhacıyan‟ın -Arifin Hilesi, Köse Kâhya ve Leblebici Horhor adlı eserleridir. Leblebici
Horhor o kadar şöhret bulmuş ki memlekette herkes nakaratını dillerinden düşürmez olmuşlar. Onların
asıl kıymeti Garb technique kurallarına tamamıyla mutabık bir usûlde fakat şark ezgileri edasında
yazılmış olmalarıydı. Bu itibarla bu üç eser bizde opérette ve şayed doğacak olursa opéra için
yürünecek yolu göstermiş oluyordu.
Haydar diye andığı Ali Haydar Bey‟in6 Pembe Kız adlı operetini tam bir sukut olduğundan söz
eder: Pembe Kız, Garb usûlüne asla yanaşmıyarak İstanbul musikisinin biribirine eklenmiş şarkıları
tarzında neşidelerden ibaret bir eserdi. Bunun içindir ki onun musiki inkılâbı tarihinde bir yeri yoktur.
Bugünlere kadar şurada burada opérette namı altında oynanan şeyler de Pembe Kız tarzıyla kanto
tarzının birleşmesinden vücude gelen tecrübelerdir ki technique 7 itibarıyla bizde musiki hareketine bir
küçük adım bile attıramamışlardır. Cemal ve Ekrem kardeşleri istisna eder.

6
7

Kemani binbaşı, Nihavent operetinden bahsediyor.
Bu tür kelimeleri aynen yazma Halit Ziya‟nın kendi tercihidir.
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Halk alıştırılacak (ülfet ve itiyad meselesi):8 Cihan musikisini yaygınlaştırmak için propaganda
yollarını anlatır. Bunu bir başlık yapmıştır yazısına. “Propaganda Yolları” diye. Halkı Garb musikisine
alıştırmak için, en yakın propaganda vasıtasının opera olduğunu söyler.
Bir Fransız muharrir ile yaptığı konuşma Halit Ziya‟da büyük etki bırakır: Yirmi sene kadar evvel
bir tetkik seyahati yapmak üzere İstanbul‟a gelen güzide bir Fransız muharririyle görüşürken hemen
her şeye temas edildiği gibi musikiden de bahsedilmişti. Edebiyatta, siyasiyatta, içtimaiyatta bir
münevver adama lâyık olduğu kadar malûmat sahibi olan bu zat musikide de büyük bir vukufa malikti.
Biraz sıkılarak, beni gücendirmekten korkarak bir aralık dedi ki: -Sizin alaturka dediğiniz musikiyi
denemek için beni bir yere götürdüler. İlk on dakikalık zamanı bir merakın tatmini için geçirdikten
sonra daha ziyadesine tahammül edemedim. Ayni hâdiseyi Japonya‟da da, Macaristan‟da da tecrübe
etmiştim; bununla kanaat ettim ki asıl musiki ile ülfet etmiş olanlar , bu mahallî musikilerin belki bir

sanat eseri olduğuna inanmakla beraber, bunu hakikî ve umumî sanattan o kadar aykırı görürler ki
bundan zevk almak şöyle dursun ona tahammül kuvvetini bulamazlar. Gülerek dedim ki: -Sanat
meselesine gelince sizin dinlediğiniz ve tahammül edemediğiniz musikinin kendisine mahsus işlenmiş
ve bezenmiş bir sanatı vardır, bunun yegâne kabahati pek hususi olmasındadır. Zevk meselesine
gelince: Bütün İstanbul ve onun arkasına takılan yerler hep onunla mest olurlar. Bunun hikmetini
aramak lâzımdır. Kolayca susturmak mümkün olmayan bu adam mukabele etti: Bunun hikmeti
meydandadır. Bu sadece bir ülfet, bir itiyad meselesidir. Tek kelime ile: Alışkanlık işi. İşte sizin
şehrinizde İstanbul‟un köprü ile ayrılmış iki yakası var: Bir tarafı asıl musikinin yabancısı kalırken diğer
tarafı, sizin tabirinizi kullanayım, hakiki musiki ile mest olmaktadır. Doğru değil mi? Doğruya ne denirse
ben de onu diyerek bu bahsi orada bıraktık; fakat şu beş dakikalık fikir teatisinden bir kurşun ağırlığıyla
inerek dimağımda kalan bir kanaat var. Eğer bu memlekette asıl musikiyi yerleştirmek, onu halka
tanıtıp tattırmak, sevdirip cana yakın bir hale getirmek lâzımsa ki bunun şiddetle lüzumuna bugün
bütün hakikati görmüş olanlar iman etmişlerdir onun için büyük bir teşkilâtla propaganda yapmak,
yahud Türkçe konuşalım bir yayma savaşına girişmek lâzımdır. Bu iş için elde vasıtalar var.
Propaganda vasıtaları: Belediyelerin halka açık olan meydanlarında, bahçelerinde çalgı takımları,
gene halkın dinleyebileceği yerlerde asker bandoları. Bunları elde mevcud olan unsurlarla bile vücude
getirmek ve biraz himmetle neleri eksikse onu ıslah ve ikmal etmek pek mümkündür.
Konservatuvar: Bu, yayma savaşının en iptidai kısmıdır; arada orta derecede olan çareyi şimdilik
sonraya bırakarak en yüksek vasıtaya geçince bunu mühim ve ciddî, müstesna kıymete malik eserleri
dinletecek olan concertlerde buluruz. Bu iş doğrudan doğruya konservatuvarın vazifelerinden biridir.
Eğitim: teorik ve pratik eğitim. Bizde ne güzel sesli kadınlarımız ve erkeklerimiz var ki bunları,
bizi iliklerimize kadar titreten şarkılarıyla, gazelleriyle tanıyoruz, kendilerini, doğrudan doğruya
dinlemek nimetine mazhar olmasak bile onları bize dinleten radyolarımız, plâklarımız var. Fakat
bunların düzgün ve temiz okuyuşlarından sonra Garbe mahsus technique ile ülfetleri olmadığında
ittifak etmek lâzımdır.
Dışarıdan opera ve operet takımları getirmeliyiz. Nice muhal zannedilen hayalleri pek kolaylıkla
hakikate çeviren Cumhuriyet hükûmeti için, diğer işlerin yanında, bu makalenin mevzuu küçük bir
oyuncak hükmündedir.9 Halkı Garb musikisiyle, ona aid technique ile temasa getirmek, halkı gözünden,
dimağından, yüreğinden, bütün duygularından yakalıyarak onu bu musiki ile sıkı sıkı bağlamak için tek
bir çare vardır: Memlekette bir opérette ve opéra hareketi yaratmak ve bu hareketi mahdud bir
daireye, meselâ Beyoğlu yakasında hapsetmiyerek, onu öz Türk‟ün en iç kaynaklarına kadar sokmaktır.

Sahne musikisi halkı gözleriyle Garb musikisine çekecektir, onda sahnenin bütün cazibeleri, tantanaları,
filmlerden çok daha ziyade canlılığı, yaşayışlığı bulunacaktır; halk ona dimağıyla bağlanacaktır;
8

9

Fenni Bey, halkı Avrupa mûsikîsine alıştırmak için öngörülen “sık sık dinletme” çözümüne şöyle bir benzetme ile karşı çıkar:
“Vakıa sabah akşam önünde bulgur pilavından başka yemek bulunmayan bir kimsenin midesini bu gıda ile doldurması
zaruridir. Fakat güzel yemeklere alışan bir insan, bu çeşitsiz ve aynı nesneden memnun kalabilir mi? İşte mûsikî bahsinde de
bulgur pilavı örneğinin bir tekrarına şahit olmaktayız.”
Aksine, musikide inkılap işinin hiç de diğerleri kadar kolay olmadığı ve beklenen başarının elde edilemediği otoritelerce ifade
edilir.
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musikinin, her şeyin üstündeki tesiriyle kat kat artacak olan bir vak„anın ya güldüren ya ağlatan
safhaları arasında yaşıyacaktır. İşte böylelikle bütün duygularına, her damarına girmek, her tarafına
sokulmak suretiyle sahne musikisi halkta öyle bir meftuniyet yaratacaktır ki üç beş temsilden çıktıktan
sonra, halk, bu musikinin adeta ezelden beri aşıkı imişçesîne ona bütün mevcudiyetiyle bağlanıp
kalacaktır.
Fakat bu pek büyük emekler mukabilinde mahdud bir dairede küçük bir netice verebilir, bu
neticenin büyüğünü almak için çare doğrudan doğruya memlekete opérette ve opéra takımları
getirtmektir. Bugün cari şartlar dairesinde bunların gelmesine imkân yoktur; fakat üniversite için, her
türlü irfan teşebbüsleri için en ağır fedakârlıklar ihtiyar eden bir hükümet memlekette gene mühim bir
aydınlık yaratıcılığının vazifesi demek olan musiki zemininde de para sarfetmekten çekinmiyecektir.
Alıştırma mevzuunda bir örnek verir ve Mehmet Rauf ile ilgili bir hatırasını anlatır.
Bir kere benimle beraber dinlediği bir operada uyuduğunu unutmamış ve bunu kendisine asla
affetmiyerek asla kendi kendime ne olursa olsun onu Garb musikisi ile ülfet ettirmeğe azmettirmiştim.
Onu yakalayarak tiyatroya götürür, ya bir operet yahud tercihan bir opera dinletirdim. Mehmed
Rauf‟un bu ülfet-i musikiyesi bir netice vermekte gecikmedi ve bir gün pek tuhaf bir şekilde görüldü ki
o Garb musikisi ile sade bir istinas peyda etmemiş, belki bir musiki müptelası olmuştur.
“Musiki İşi” yazı dizisinin 12. sinde de “Ankara‟da La Gioconda operası” İstanbul‟da
Konservatuarın talebe temsilleri ve operalardan örnekler verir ve bunların başarılarını anlatır. Daha
önce konuştuğu Fransız muharrire bir mektup yazdığını ve Türkiye‟deki inkılâbın ne hârikalar
doğurduğu konusunda malûmat verir. İstanbul mekteblerinin izcileri önlerinde fanfarelan, parıl parıl
ışıldıyan âletlerinin birer tarafına iliştirilmiş mukavvalarda çaldıkları havaların notaları, kendilerini o
kadar sevimli ve tatlı yapan kıyafetleriyle, en şuh, en şakrak, en oynak marchelar çalarak takım takım,
biribirini takib ederek, Dolmabahçe‟ye kadar gittiler ve Atatürk‟e yeni yılı kutluladılar….
Musikide İki Yaka Vurgusu
Peyami Safa‟nın Fatih-Harbiye, Ahmet Mithat‟ın Felatun Beyle Rakım Efendi‟sinde olduğu gibi,
Halit Ziya musiki yazılarında iki yaka ayırımını vurgular: “İzmir‟i bırakıp İstanbul‟a rücu edince burada
görülecektir ki Garb musikisinin halkla temas eden vesilelerini, asker bandolarıyla Tepebaşı‟nın ve
Taksim bahçesinin akşamüstü ve gece konserleri verirlerdi. Daha dar bir dairede Frenklerin, Rumların,
Ermenilerin philarmonique heyetleri vardı ki bandoların ve bahçe konserlerinin daha yükseğine çıkarak
küçük bir zümreye classique eserler dinletirdi. Asıl dikkate şayan olan İstanbul ciheti hep Vezneciler‟in
çalgıcı dükkânlarında, yahud şurada burada etrafına beş on şakird toplıyabilen üstadlann yanında,
udla, tamburla meselâ nühüftten bir beste, ferahnâkten bir semai meşkederken, gene kızlar şehrin
karanlık sokaklarında yıkık evlerde faraza hicazkâr pişrevinin birinci hanesini tıngırdatmağa çalışarak
hayatlarının bulutlarına bir parça ışık vermeğe uğraşırken şehrin öte yakasında kemanlarıyla,
piyanolarıyla Garbin en yüksek eserlerini terceme eden ve günden güne daha kalabalık bir kütle teşkil
eden bir sınıf vardı. Bunların içinde öylelerini tanıdım ki cidden bir virtuose ıtlakına lâyıktılar. İstanbul
halkı kışın Direklerarası‟nda, yazın köylerde saz takımı lütfetsin de beklenen şarkıyı okusun diye uslu
uslu otururken, Rumlar Eptalofos tarasasında yahud Amavudköy rıhtımında bağırgan çalgılarıyla
akşamüstü düzikolarını içerken Beyoğlu‟nun mümtaz sayılan bir sınıfında Garb musikisi sinsi sinsi izler
açıyor ve burada şehrin öte yakasından büsbütün ayrı bîr hareket uyandırıyordu. Öyle itikad ediyorum
ki bu hareketi doğuran Beyoğlu‟na sık sık temsiller vermeğe gelen, burada uzun mevsimler geçiren
opérette takımlarını bırakalım opéra heyetleriydi. Bu tarz, Garb musikisinin yüksek eserleri için bir

mikyas olmamakla beraber halkı alıştırmak için en iyi bir vasıta idi.
İşte bütün bu sebeplerle şehrin bir yakası kana Garb musikisinin içindeyken öbür yakası ya ölüm
uykusuna gömülmüş yahud Vezneciler salaşlarının yavelerine dalmıştı.
Kanto Beliyyesi
Halit Ziya, bu adı taşıyan yazıda kantonun zararlarından bahseder. Bu yazıyı kaleme almasının
sebebi, bunu gerçek Garp musikisi sayılmadığı konusunu vurgulamak. Halkın bunu gerçek alafranga
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musiki saymasından korkuyor. İstanbul musikisi kendine rakip olan Garp musikisini ancak kanto
yoluyla yok edebilir ona göre. Musiki inkılabı işini sekteye uğratıyor bu kantolar. Takip edelim:
Eğer İstanbul musikisinin şarkıları, türküleri bir toplantı yaparak kendilerine rakib addettikleri
cihan musikisini zillete düşürmek, onun itibar ve kıymetini kırarak tehzil etmek için bir vasıta
düşünselerdi bu maksadı temin etmek için kanto adı altında tanınan belâyı keşfederlerdi. Onların bu
araştırmasına hacet kalmadan, Galata, bu işi çamurlarının arasından bulup çıkardı ve onun vebaya
benziyen aşısını bütün memleketin havasına serpiştirdi. Kaç senedir bu böyle, belki seksen, belki yüz
seneden beri teneffüs edilen havanın içinde hep onun zerreleri yaşıyor ve sanki alafranga denen
musikinin örnekleri bunlar imişçesine halkın zevkini tesmim, muhakemesini hâlâ tağlit ediyor. Eğer
Belediyenin kokmuş erzaka, küflenmiş meyvaya nezaret ederek genel sıhhati koruyan inzibat
teşkilâtına benzer bir de zevk selâmetine aid tedbirleri tatbik edecek bir şubesi olsaydı, hiç şüphe
edilemez ki en evvel yapacağı işlerden biri bu sanat namına gülünç, sade gülünç değil, daha fenası,
iğrenç süprüntüleri çöp arabalarıyla mavnalara taşıtmak ve Marmara sularına döktürmek olurdu.
Fantaisie, Tango, Foxtrott, Valse namlarıyla Voyvo, Cicibey, Hicran, daha bilir miyim neler, diye,
söylenen şeyler, eğer Avrupa neşidelerinden takliden alınmışsa pek fena alınmış, öyle değil de yerli
mallardansa mahud kantoların üstüne bir karış bile çıkamamış şeylerdir. Bu hakikatte gücenecek bir
cihet görmüyorum, ortada bugün bir musiki inkılâbı işi var, cihan ile beraber yürümek, o yürüyüşün ilk
adımlarını atmak vazifesi var; kantolarla beraber son senelerin bütün bu mahsulleri hu maksadın
hizmetinde değil, tamamıyla zıddında, hilâfındadır. Halkın musiki terbiyesi bunlarla değil, bunlara karşı
kulakları tıkamakla mümkün olur. Eğer cihan musikisi bu neviden şeylerse eksik olsun o. Garbın bu
neviden şeylerini de istihkar etmemeli. Garbde bunlardan bir derya var, fakat o deryadan su alırken
dikkat etmelidir ki bulanık olmasın. Bize onların kucak kucak nümunelerini getiren şeyler var:
Disque1er, filmler... Kanto beliyyesi bu memlekete musallat olurken bir yandan da halkta hakikî bir
musiki zevki, bir musiki terbiyesi vücude getirecek teşebbüsler oldu: Operetler.
Halid Ziya’nın Yazılarında Kavramlar
Cihan musikisi
Asıl musiki-hakiki musiki-umumi sanat
İstanbul musikisi
İşlenmiş-işlenmemiş musiki
Sonuç olarak, Halit Ziya‟nın, zamanın birçok aydını gibi musiki tekniğini bihakkın bilmediği için
musikide inkılâp mevzuunda yapılacakları net olarak ifade edemediği söylenebilir. Batılılaşma gereği
geçmişten kurtulmak gerektiğini söyler ancak bu kopuşun nasıl olacağına dair fikirler karışıktır. Aydınlar
arasında hâkim kültüre tam teslim olarak varlığını geliştirmek isteyenler de vardı, geleneğe tam olarak
sahip çıkanlar da. Batı taklitçiliğine karşı çıkarak ama onun teknik üstünlüğünden yararlanmak
isteyenler de vardı. Halit Ziya da musikinin geleceğini halk ezgilerinin Batı tekniği ile çok sesli hale
getirilmesinde arayan Gökalpçi anlayışı savunur. Bu hususta yazdıkları, edebi yönden zengin edebiyatçıdır çünkü- ancak teknik detaylardan uzaktır.
Kaynakça
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Alaturka-Alafranga”, Cumhuriyet, (21 Eylül 1932, s. 3)
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 1”, Cumhuriyet, 18 İkinci kanun 1935, s. 3
Şark ve Garp Musikisi Diye İkiye Ayrılan Bir Musiki Yoktur!
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 2”, Cumhuriyet, 19 İkinci kanun 1935, s. 3
Eski Musiki Ne Türk, Ne de Şark Musikisidir
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 3”, Cumhuriyet, 21 İkinci kanun 1935, s. 3
Yeni Bir Yol Lâzım
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 4”, Cumhuriyet, 23 İkinci kanun 1935, s. 3
Ne Yapmak Lâzım?
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 5”, Cumhuriyet, 24 İkinci kanun 1935, s. 3

346 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

Alacağımız Örnekler
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 6”, Cumhuriyet, 26 İkinci kanun 1935, s. 3
Kanto beliyyesi
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 7”, Cumhuriyet, 28 İkinci kanun 1935, s. 3
Bizde İlk Operetler
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 8”, Cumhuriyet, 31 İkinci kanun 1935, s. 3
İstanbul Tarafında Udla Bir Semai Meşkederken
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 9”, Cumhuriyet, 2 Şubat 1935, s. 3
Propaganda Yolları
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 10”, Cumhuriyet, 5 Şubat 1935, s. 3
Alışma İşidir!
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 11”, Cumhuriyet, 9 Şubat 1935, s. 9
Dışarıdan Opera ve Operet Takımları Getirmeliyiz
Uşaklıgil, Halit Ziya, “Musiki İşi 12”, Cumhuriyet, 11 Şubat 1935, s. 3
Ankara‟da La Gioconda Operası - İstanbul‟da Konservatuarın Talebe Temsilleri ve Operalar.
Uşaklıgil, Halid Ziya, ''Musiki Hayatı'' Cumhuriyet 8 Eylul 1935 Pazar. (İstanbul‟un musiki hayatından
genel tablolar)
Uşaklıgil, Halid Ziya, Kırk Yıl, Özgür Yayınları, İstanbul, 2014.

TÜRK DİN MÛSİKİSİ’NDE FERHAD VE ŞİRİN EFSÂNESİ
Ayşe Başak HARMANCI
Özet
İran'lı ve Türk divan şairlerince mesnevi biçiminde yazılmış olan bu halk öyküsü, Orta Asya,
Azerbaycan, İran, Türkiye ve Balkanlar'da ülkelere ve yörelere göre bazı değişikliklere uğramış olarak
yüzyıllardır Hüsrev ü Şirin, ya da Ferhat ile Şirin adlarıyla anlatılmaktadır. Ferhad ve Şirin özelinde
Türk-İslam Edebiyatındaki efsânevî aşk hikâyeleri sadece kadın-erkek ilişkisi anlamındaki maddî aşkı
değil aynı zamanda alt manada manevî aşkı da anlatmaktadır. Bu sebeple efsânevî aşk hikâyelerinin
kahramanları sadece şarkı, türkü gibi lâ-dinî sayılabilecek müzik türlerinde değil, dinî formlardaki
eserlerde de sıkça görülmektedir. Sempozyuma ev sahipliği yapan Amasya aynı zamanda efsanevi
aşkları ile ölümsüzleşen Ferhat ile Şirin’in yaşadığı topraklar olarak da bilindiğinden dolayı, Türk Din
Müziğinde Ferhad ve Şirin konulu eserlerin derlenmesi ve incelenmesi konu olarak seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Efsane, Ferhad ve Şirin, Türk Din Musikisi.
Legend of Ferhad and Şirin in Turkish Religious Music
Abstract
This legendary story, written in the form of mesnevi in the Iranian and Turkish divan poets, has been
described for centuries as Hüsrev ü Şirin, or Ferhat and Şirin in Central Asia, Azerbaijan, Iran, Turkey
and the Balkans, undergoing some changes according to the countries and regions. Ferhad and Şirin,
the mythical love stories in the Turkish-Islamic Literature not only describe the material love of the
relationship between man and woman but also the spiritual love in the second sense. For this reason,
heroes of mythical love stories are often seen not only in music genres such as songs, folk songs, but
also in religious forms. Amasya who hosted the symposium was chosen as the subject of Ferhad and
Şirin's works on the subject of Turkish Religious Music because he was also known as the lands of
Ferhat and Şirin who immortalized with their legendary love at the same time.
Keywords: Legend, Ferhad and Şirin, Turkish Religious Music.
Giriş
Sûfiler ve filozoflar tarafından kâinatın “varlık
/varoluş sebebi” olarak telakki edilen “aşk”
, Arapça ˁşḳ
1
kökünden gelen ˁışḳ "igves ıcıkay ev ilteddiş ,emves elteddiş"  ع شقsözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük
Arapça ˁaşaḳa lıras acıkıs ,ıtşamras .1" ع ش قةdı, 2. aşık oldu" sözcüğünün mastarıdır. Bu sözcük
Aramice/Süryanice ˁāşaḳ " עָשַׁ ףkarışma, haşır neşir olma, bir şeyle uğraşma" sözcüğü ile eş kökenlidir.2
Çeşitli kaynaklarda aşk kelimesinin sarmaşık manasına geldiği ifade edilse de sözlüklerde bununla
ilgili doğrudan bir bağlantı tespit edilememiştir. Ancak “sıkıca bir araya gelmek, iki şey arasında sıkıca birbiri
içine geçmesi, birleştirmek”3 manalarından mülhem, “bahçeye düşen sarmaşık tohumunun bütün bahçeyi

sarıp sarmalaması ile gönle düşen aşk tohumunun da bütün bedeni sarıp sarmalaması ve oradan etrafa
yayılması ile sarmaşık-aşk ilişkisi” tasviri biçimde anlatılmak istenmiş olabilir.
Kur’an-ı Kerim’de aşk sözcüğü yer almamakla birlikte anlam olarak pek çok yerde geçmektedir;
“İman edenler Allah’ı daha şiddetle severler” (Bakara 2/165). İslam âlimleri de aşkı aşırı sevgi olarak
tanımlamışlar. Züleyha’nın Hz. Yusuf’a duyduğu sevgi de (Yusuf 12/30) aşkın tanımına uymaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de bu sureye Ahsenü’l-Kasas (Hikâyelerin en güzeli) denilmiş. Hz. Yusuf ile Züleyha’nın
aşk macerası daha sonraki şairler için de esin kaynağı olmuş ve bu hikâye çerçevesinde mesneviler
kaleme alınmıştır.

1
2
3

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, basakilhan75@hotmail.com.
Munir Baalbaki, Al-Mawrid, A Modern English-Arabic Dictionary, Published by Dar Al-Ilm Lill Malayeen, Beirut, 1967, s. 762.
https://www.etimolojiturkce.com/kelime/a%C5%9Fk1.
Hans Wehr and J. Milton Cowan, A Dictionary of Modern Written Arabic, London: Harrap [etc.], 1976, s. 614.
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Ayrıca, Kur’an’daki birçok ayette, Peygamber Efendimizin “Habibullah” (Allah’ın sevgilisi) olarak
anılması da İslam’ın aşka verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir.
Öncelikle, Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdeti vücut, yani varlığın birliği
görüşüyle açıklayan felsefe görüşü olarak tanımlanan tasavvufun birlik anlayışı, aşkın ikiyi bir etme
düsturu ile birlikte değerlendirilirse tasavvufî görüşün temelinin aşk üzerine kurulu olduğu gerçeği
ortaya konulmuş olur. Tasavvufî açıdan değerlendirilecek olursa âlem Allah’ın sevgiyle tecelli
etmesinden meydana gelmiştir. Bu sebepten her zerrede aşkın izini görmek mümkündür.
Aşkın halleri ile ilgili yazılan yazılar ve yorumlardan birçoğu aşkı, mecazî ve hakiki aşk olarak ikiye
ayırırken Muhiddin-i Arabî aşkı, tabiî, ruhanî ve ilâhî aşk diye üçe ayırmaktadır.4 Mecazî aşk, fanilere duyulan aşk
olarak tanımlanırken, ilâhî aşk ise aşkın en üst kademesi, Allah sevgisi, Allah aşkıdır. Mecâzî aşk hakikî (ilâhî) aşka
giden yolda bir, belki bir duraktır. Hz. Mevlana "Âşıklık ne suretle olursa olsun bizim için hakikat rehberidir” ve
“Aşk ne cihetten olursa olsun akibette bizim tarafa sülük eder” diyerek mecazi aşkın hakiki aşka götüren bir
rehber olma vasfını ortaya koymuştur.5 Hakikî aşka erişmek için elbette mecazî aşk şart değildir. Mecâzî aşk
hakikate rehberlik etmesi yönüyle tasavvuf anlayışında reddedilmemiştir.
Tasavvufî anlayışta ortaya konulan musiki eserleri söz konusu olduğunda öncelikle ele alınması
gereken konu elbette divan ve halk şiiri olmalıdır. Gerek divan şiirinde gerekse halk şiirinde aşkın
yukarıda sözü edilen her hali görülmektedir. “Bana seni gerek seni” diyen “Bana seni gerek seni” diyen
Yunus Emre ile Halk şiirinde ilâhî aşkı, “Ger ben ben isem nesin sen ey yar/Ver sen sen isen neyim
ben-i zar” diyen Fuzûlî’de dîvan edebiyatında mecazdan ilâhî aşka yükselişi, “Haddeden geçmiş
nezâket yâl ü bâl olmuş sana/Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana” beytini yazan Nedim ile de
mecazi aşkı Türk edebiyatında görmek mümkündür. Zaman içerinde tasavvuf anlayışının edebiyat
üzerindeki artan etkisi ile ilâhî aşk remizler yoluyla mecazın içinde dîvan edebiyatında sıklıkla
kullanılmıştır. Bunun en güzel örneklerini Fuzûli’nin gazellerinde görmek mümkündür.
Konu edeceğimiz Ferhad ve Şirin görünürde bir mecazi aşk efsanesi olmakla birlikte, Ferhad’ın
Şirin’e kavuşmak yolunda ettiği gayret ve çektiği çileler, delinmez denen dağı delerek suyu getirmesi,
Mecnûn örneğindeki gibi dağlara çıkıp hayvanlarla bir tür uzlet hali yaşaması tasavvufî anlamlar da
içerdiğinden tasavvuf edebiyatı ve dolayısıyla musikisi içinde de yer bulmasına sebep olmuştur.
Hüsrev ü Şirin yahut Ferhad ü Şirin hikâyesi, şark edebiyatlarının en meşhur ve en belli başlı
hikâyelerindendir. Yüzyıllar boyunca pek çok İran ve Türk şairinin bu konuyu işlediğini görmekteyiz. İran
edebiyatında Senâî, Firdevsî ve Nizâmî, Türk edebiyatında ise Şeyhî ve Ali Şir Nevâî bu hikâyeyi işleyen başlıca
şairlerdir. Firdevsî, Senâî ve Nizâmî ve Şeyhî versiyonları Hüsrev ü Şirin olarak adlandırılıp, hikâyenin
merkezinde Hüsrev varken, Ali Şir Nevâî ve takipçilerinde ise Ferhad ü Şirin, Ferhad ile Şirin veya Ferhadnâme
olarak hikâye farklılaşmış bu defa Hüsrev ü Şirin’de üçüncü şahıs olan Ferhad başrole geçmiştir.
Hüsrev ü Şirin hikâyesinin konusu şöyledir:
Hüsrev ü Şirin mesnevîsi, Nuşirevan’ın ölümü sonucu Hüsrev’in babası Hürmüz’ün tahta
geçmesiyle başlar. Hürmüz ülkesini adaletle yönetmektedir ve bu yönüyle beğeni kazanmaktadır.
Ancak Hürmüz bir çocuğu olmamasından ötürü üzgündür. Nihayet, Hüsrev adında bir oğlu olur.
Oğlunu çok seven Hürmüz, onu veliaht yapar. Hüsrev’in Şavur adında bir nedimi vardır. Şavur,
Hüsrev’e Ermen Melikesi Mehin Banu’dan ve onun yeğeni Şirin’den söz eder. Bu sözler üzerine Şirin’e
âşık olan Hüsrev, onu istemesi için Şavur’u Ermen’e gönderir. Şavur, Şirin’in de Hüsrev’e âşık olmasını
sağlar ve Şirin’i Medayin’e Hüsrev’in yanına gitmeye razı eder. Bu arada, Hürmüz ile Hüsrev arasındaki
olumlu baba-oğul ilişkisini kıskanan düşmanlar, bir hileye başvurarak Hüsrev’le oğlunun arasını
bozarlar. Hüsrev’in adına sikke bastırıp ülkeye dağıtırlar. Bunu duyan Hürmüz çok sinirlenir, Hüsrev’i
hapsetmek ister. Büzürg-ümit’in Hüsrev’e gizlice haber vermesi üzerine, Hüsrev bir süre, başını
kurtarmak için oradan uzaklaşır, Ermen’e gitmek üzere yola çıkar. Hüsrev’in yolda konakladığı yer,
Şirin’in bulunduğu yere çok yakındır. Hüsrev gezerken gülşeni, pınarı ve ağaca bağlı olan atı görür ve o
anda yıkanmakta olan Şirin’i farkeder. Şirin’in güzelliğinden o kadar etkilenir ki, bir süre hareket bile
4
5

İbn Arabî, İlâhi Aşk, İnsan Yayınları, X. Baskı, İstanbul, s. 38.
Mevlâna, Mesnevî, c. I, b. 111.
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edemeyecek duruma gelir. Şirin ise bu durumdan habersizdir. Hüsrev’in farkına varınca saçlarıyla
bedenini örter. Her ne kadar Hüsrev’le tanışmak istese de utanarak oradan uzaklaşır. Hüsrev, Şirin’i
yeniden görebilmek umuduyla bekler; ancak, bir sonuca ulaşamayınca Ermen’e doğru gider. Bu arada,
Şirin, Medayin’e ulaşır ve Hüsrev’in babasından kaçarak Ermen’e gittiğini öğrenir, yolda karşılaştığı
gencin Hüsrev olduğunu anlar, onunla konuşmadığı için çok üzülür. Hüsrev de Ermen’de Mehin
Banu’nun konuğu olarak, Şirin’den haber beklemektedir. Yolda karşılaştığı güzelin Şirin olduğuna dair
bir kararsızlığı kalmamıştır. Medayin’den gelen haberci, babasının gözüne mil çekildiğini, taç ve tahtın
kendisine kaldığını, hemen Medayin’e dönmesi gerektiğini söyler. Hüsrev ülkesine dönerek tahta geçer,
ülkesini yönetmeye başlar. Ancak, aklı Şirin’de olduğu için, kendini işlerine tam olarak veremez. Onun
hükümdarlığını kıskanan Behrâm-ı Çûbîn, babasının gözüne mili Hüsrev’in çektirdiğini, onun ülke
yönetimine lâyık bir kişi olmadığını ülkeye yayarak Hüsrev’e karşı bir ordu oluşturur. Hüsrev ise, tahtı
Behram’a bırakarak Azerbaycan’a, oradan da Ermen’e gider. Birbirlerine kavuşan sevgililer birlikte
güzel vakit geçirirler. Ancak, Şirin, Hüsrev’i ülke yönetimini ele geçirmesi konusunda zorlar. Hüsrev,
Rum Kayseri’nin yardımıyla tahta oturur.
Bu arada Şirin de halası Mehin Banu’nun ölümü üzerine tahta geçer, halasının tüm mal
varlığının vârisi olur.
Ferhat ve Şirin hikâyesi ise Ferhat adlı bir mühendisin Şirin’e âşık olması, karşılıksız aşk yaşaması ve
sonunda bu aşk uğruna ölümü seçmesi ise Hüsrev ü Şirin içinde da bahsi geçen diğer bir aşk hikâyesidir.
Horasan diyarındaki büyük şehrin padişahı Mehmine Banu’dur. Mehmine Banu’nun Şirin adlı on üç on dört
yaşlarında bir yeğeni vardır. Mehmine Banu, Şirin’e bir köşk yaptırmak ister. Köşkün işlemelerini usta nakkaş
Behzat ile oğlu Ferhat yapar. Şirin, Ferhat’ı görür görmez ona âşık olur. Daha sonra Şirin’i gören Ferhat da ona
âşık olur. Köşkün yakınında bir su kaynağı bulunur. Mehmine Banu bu suyu köşke getirecek kişiye her
istediğini vereceğini söyler. Ferhat işe talip olur, kısa sürede suyu getirir. Bunun üzerine saraya kapı ağası olur.
Şirin ile Ferhat arasındaki aşkı duyan Mehmine Banu, Ferhat’ı zindana atar. Gördüğü rüya üzerine Ferhat’ı
serbest bırakır. Ferhat kendini dağlara atar, mağarada yaşamaya başlar, vahşi hayvanları etrafına toplar.
Komşu ülkenin hükümdarı Hürmüz Şah, bir gün ava gittiğinde Ferhat’ın hazin sesini duyar. Şahın huzuruna
getirilen Ferhat başından geçenleri anlatır. Şah, Şirin’i Ferhat’a alacağına dair ona söz verir. Hürmüz Şah, Şirin’i
vermesi için Mehmine Banu’ya mektup yazar. Mehmine Banu, Şirin’i vermez. Hürmüz Şah, Mehmine Banu’ya
savaş açar. Mehmine Banu sonunda kaçar; Şirin, Hürmüz Şah’ın sarayına getirilir. Hürmüz Şah’ın oğlu Hüsrev,
Şirin’e âşık olur. Durumu öğrenen Şah, Şirin’i Ferhat’a vermemek için Ferhat’tan su akıtılması imkânsız olan bir
dağı delmesini ister. Ferhat dağı delmeye başlar. Dağın delinmesine az bir zaman kala Hüsrev’in dadısı
Ferhat’a Şirin’in öldüğünü söyler. Bunu duyan Ferhat külünkle kendini öldürür. Olanları duyan Şirin, Ferhat’ın
cesedini görmek ister. Ferhat’ın cesedini gören Şirin, kendini hançerle öldürür. Cesetlerin yanına gelen
Hüsrev’in dadısı bir aslan tarafından parçalanır. Hürmüz Şah âşıkları yan yana defneder.6 Hikâyenin Anadolu
versiyonunun tam olarak net değilse de bazı kaynaklarda Amasya’da geçtiği rivayet edilmektedir. Amasya’nın
dört yanının dağ olması, dağın adeta yarılıp ortasından Yeşilırmak’ın geçmesi bu rivayeti kuvvetlendiren
unsurlardan birkaçıdır. Bu rivayete binaen Amasya’da Ferhat İle Şirin Aşıklar Müzesi kurulmuştur. Bu müzede
sadece Ferhat ve Şirin hikâyesi değil, diğer efsânevî aşklar ve ilâhî aşk kavramı da ele alınmıştır.7
Ferhad ve Şirin efsânesi klâsik bir mecazi aşk hikâyesi olarak görülse de tasavvufî manalar da
içermektedir. Metin Baboroğlu’na göre Ferhad, Asl’ından fâriğ olmuş, Asl’ıyla arasına mevcudun (Şirin) perdesi
girmiştir. Ayrılık hasretiyle Asl’ını aramaya koyulur. Varlık dağını delmek gerekir. Ferhad’ın kendi mevcudiyeti
kendine perdedir. İşte, Ferhad’ın, vâdesi geldiğinde, benlik dağını aşk-ateşi ile delmesi tahakkuk etmiştir. Benlik
dağını delip Şirin (sevimli) olan Asl’ına kavuşan Ferhad, aşk ateşiyle canını verip hâddini aşarak Hakk’ta erir.8
Dünyaya gelen herkes yaşadığı olaylar neticesinde kendinde bir varlık ve benlik kazanır, ancak
bu benlik, tasavvuf anlayışında Hakk’a ait olan benlik olmayıp bu benliği aradan çıkarmadıkça ardında

6

7
8

Mehmet Emin Bars, “Ferhat ile Şirin Hikâyesinde Büyülü Gerçekçilik, Turkish Studies - International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 995-1008, ANKARA-TURKEY, s. 1000.
http://www.amasya.bel.tr/icerik/467/1646/ferhat-ile-sirin-asiklar-muzesi.aspx.
http://www.anadoluaydinlanma.org/kadimbilgelik/islam_tasavvufu/varlik_varolus.pdf.

350 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

bulunan hakikate erişemez. Önce kabı boşaltmak gerekir ki yeniden dolsun. Yunus Emre bu anlayışı
kısa ve öz biçimde şöyle ifade etmiştir: “Çıkar kendini aradan, kalsın seni yaradan”.
Efsânevî-mecazi aşk hikâyelerinin pek çoğunun temelinde gizli olan ana fikir de budur. İlâhi
aşka giden yol hikâyede aşama aşama şöyle anlatılmıştır:
- Ferhad’ın Şirin’i görüp aşk ateşine düşmesi.
- Mecâzî aşkın ateşi ile yanan Ferhad’ın Şirin ile aralarına ayrılık girmesi sonucu, tıpkı Mecnun’da olduğu
gibi tenhalara çekilip insanlardan uzak kalması. İnsanlardan uzak kalmak, sadece aşk ateşi ile yalnız kalmak
istemek mecazi aşkın ilâhî aşka dönüşümünün başlangıcı olarak kabul edilebilir.
- Azim ve kararlılıkla bela ve dertlerle mücadele edip, sonunda varlık dağını delerek Hakk’a vasıl olma,
ilâhi aşkta kemal bulma aşaması ve son olarak dünyevî varlığın temsilcisi cesedin toprak olması. Hakk ile Hakk
olma.
Ferhad ve Şirin ile ilgili kaleme alınan şiirlerde en çok kullanılan aşama varlık dağının delinip,
Hakk’a vuslat peyda edilen bölümdür. Şiirlerde sâdece aşk söz konusu ise genellikle Ferhad ve Şirin,
Leylâ ve Mecnun, Kerem ve Aslı gibi efsânevî diğer aşklarla birlikte ele alınmaktadır. Tasavvufî manada
benlikten geçip Hakk’a vuslat peyda etmek söz konusu olduğunda Ferhad varlık dağını delen âşık
olarak tek başına ele alınmaktadır. Leylâ, Mecnun’dan ayrı olarak şiirlere kaynaklık ederken,9 Şirin’de
ise aynı özellik görülmemektedir.
Türk Din Mûsikisi repertuvarında yaptığımız incelemede 15 adet içinde Ferhad ve Şirin hikâyesinin
kahramanları ve hikâyeye atıf yapan eser bulunmuştur. Eserlerin hepsi ilâhî formunda olup, büyük çoğunluğunda
Ferhad’ın varlık dağını delmesi benzetmesi kullanılmıştır. Eser listesi ve söz konusu eserlerin notları şu şekildedir:
Bestekâr
Şeyh Ali Rıza Efendi
Muzaffer Ozak

Makam

Güfte

Aziz Mahmud Hüdâyî Acemkürdî Ey bu gönlüm şehrini bin lûtf ile âbâd eden
Niyâzî-i Mısrî

Evc

Can yine bülbül oldu

-

Niyâzî-i Mısrî

Nevâ

Can yine bülbül oldu

Ayşe Başak Harmancı

Yunus Emre

Hüzzam

Anca zâr eyler kim şol bülbül eyler

Cüneyd Kosal

Cüneyd Kosal

Nihâvend

Biz söyleriz söyleriz lâ ilâhe illallah

Ayşe Başak Harmancı

Pir Sultan Abdal

Sabâ

Çektiğim cevr ü cefâyı çekerim senden ötürü

Ayşe Başak Harmancı

Yunus Emre

Hicaz

Dalayım aşkın bahrine gavvâs olayım bir zaman

Sâdık Efendi

Hasan Sezâî

Rast

Ey âşık-ı dildâde

-

Hasan Sezâî

Segâh

Ey âşık-ı dildâde

Yunus Emre

Hicaz

Bunca gönüller alan cihana sultan mısın

-

Şeyh Nigârî

Hüseynî

Nice ağlamayım etmeyim feryâd

Fatih Koca

Şeyh Nigârî

Kürdî

Nice ağlamayım etmeyim feryâd

Ahmet Hakkı Turabi

Şeyh Nigârî

Nihâvend

Nice ağlamayım etmeyim feryâd

C. Enes Ergür

Şeyh Nigârî

Sûznâk

Nice ağlamayım etmeyim feryâd

Râsim Efendi

Zâtî

Sûzidil

Şehâ bu benliği bâzâr-ı aşkta senden aldım ben

Ahmet Hakkı Turabi

9

Söz Yazarı

Sadeddin Kaynak, Hicazkâr Şakı “Leylâ acep neden ses vermiyor feryâdıma”; Sadeddin Kaynak, Segâh Şarkı “Leylâ bir özge
candır” v.b.
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AMASYALI ŞÜKRULLAH’IN ÇENG ÇALGISI KONUSUNDA AKTARDIĞI MALÛMATLAR
Feyzan Göher VURAL*
Özet
Amasyalı Şükrullah (d.~1388), dini ilimler, edebiyat, tarih ve musiki alanlarında irfan sahibi, çok yönlü
bir bilim insanıdır. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerini çok iyi kullanan Şükrullah, II. Murad‟ın emri ile
Türk Musikisinin temel kitaplarından olan Safiyüddîn Abdü‟l-Mü‟min el-Urmevi‟nin “Kitabu‟l Edvâr” isimli
eserini Türkçeye tercüme etmiş; bu esere ilaveler ve açıklamalar eklemiştir. Fatih Sultan Mehmet
döneminde de saygı duyulan bir şahsiyet olan Amasyalı Şükrullah, Türk müzik tarihinde büyük bir yere
sahip olan “çeng” çalgısına ilişkin detaylı bilgiler vermiştir.
Türkler arasında ilk kullanılışını, arkeolojik bulgular ışığında Asya Hunları dönemine dayandırdığımız arp
tipi çalgılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde çeng adıyla yaygın bir kullanıma sahip olmuştur.
Amasyalı Şükrullah, tercüme eserinde açık arp tipindeki bu çalgının yapısı ve icrası hakkında önemli
bilgiler sunar. Çalgının ses teknesinde kullanılan materyaller, tellerin ve burguların yapısı hakkındaki
ifadeleri, tarihsel müzikoloji ve organoloji (çalgı bilim) açısından son derece kıymetlidir.
Betimsel karakterli bu çalışmada, Amasyalı Şükrullah döneminde çeng çalgısının önemine değinilmiş;
Amasyalı Şükrullah‟ın bu çalgı hakkında sunduğu bilgiler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amasyalı Şükrullah, Amasyalı bilim insanları, Müzik Tarihi, Çeng, Müzikoloji.
Information About Çeng Insturment Provided By “Amasyalı Şükrullah”
Abstract
Amasyalı Şükrullah (b.~1388), was an erudite scientist in religious sciences, literature, history and
music. Şükrullah who knew Turkish, Arabic and Persian languages very well, translated Abdü‟l-Mü‟min
el-Urmevi‟s Kitabu‟l Edvârwhich is one of the main books of Turkish Music, at the command of II.
Murad; he also added explanations to this work. Amasyalı Şükrullah was a respected figüre during the
reign of Sultan Mehmed the Conqueror; he gave detailed information about the “çeng” instrument
which has a great place in the history of Turkish music.
The harp type instruments were first used in the Asian Huns era in Turkish History. The harp type
instrument called çeng had a wide spread using during the Seljuksand Ottomans. Amasyalı Şükrullah
presented important information about the structure of this musical instrument and it‟s working style.
The information which about the structure of the music instrument, it's strings and the peg boxes,
provided by Amasyalı Şükrullah are very valuable in terms of historical musicology and organology.
In this study which has descriptive character, it has been mentioned that the importance of Çeng in
the period of Amasya Şükrullah and the information about this music instrument which provided by
Amasyalı Şükrullah.
Keywords: Amasyalı Şükrullah, Scientists in Amasya, Music History, Cheng, Musicology.
Giriş
Dîni ilimler, edebiyat, tarih ve musiki alanlarında irfan sahibi ve çok yönlü bir bilim insanı olan
Amasyalı Şükrullah, II. Murad‟ın emri ile Türk Musikisinin temel kitaplarından olan Safiyüddîn Abdü‟lMü‟min el-Urmevi‟nin “Kitabu‟l Edvâr” isimli eserini Türkçeye tercüme etmiş; bu esere ilaveler ve
açıklamalar da eklemiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde de saygı duyulan bir şahsiyet olan Amasyalı
Şükrullah, sözü edilen eserde, “çeng” çalgısına ilişkin detaylı bilgiler vermiştir. Çalgının çalınış biçimi,
ses teknesinde kullanılan materyaller, tellerin ve burguların yapısı hakkındaki ifadeleri, tarihsel
müzikoloji ve organoloji (çalgı bilim) açısından son derece kıymetlidir.
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Amasyalı Şükrullah
Tam doğum tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmayan Ahmedoğlu Şükrullah, Nihal Atsız‟a göre
1388 yılında doğmuştur.1 Şükrullah bin Şihâbüddin, Ahmet Rûmi olarak da bilinmektedir. Tanınmış
şeyh Yâr-ı Ali‟nin kardeşinin oğlu olan Şükrullah‟tan söz eden Osmanlı müellifleri, kendisinin musiki
ilimine hâkim olduğundan söz ederler.2 Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça dillerini çok iyi bilen
Şükrullah‟ın iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Ahmedoğlu Şükrullah, Arap Edebiyatı ve Fars
Edebiyatı derslerini Ali Yâr Çelebi bin Mevlânâ Zeyneddin Siyavuş Çelebi‟den, Usûl-i Şer‟iyye ve Kelâm
derslerini de Şeyhül İslâm Gümüşlüzâde Mevlanâ Celâleddin Abdurrahman Çelebi‟den almıştır. Hac için
Mekke‟ye giderken Mısır‟a uğramış, Mısır âlimlerinden de yararlanmıştır. Bursa‟da Molla Şemseddin
Mehmed Fenârî‟den eğitim almış; Bursa Sultaniye Medresesi‟nde göreve başlamıştır.3 II. Murad
döneminin saygı gören kişilerinden olan Amasyalı Şükrullah, padişah tarafından siyasî vazifelerle
görevlendirilmiştir. Yine II. Murad‟ın emriyle Safiyüddîn Abdü‟l-Mü‟min el- Urmevî‟nin Kitabu‟l-Edvâr
isimli eserini Arapça‟dan Türkçe‟ye tercüme etmiştir.4 II. Murad‟ın ardından Fatih Sultan Mehmed ile de
son derece yakın ilişkiler içinde olduğu, tarihî kaynaklardan anlaşılmaktadır. Fatih tarafından da elçilik
ile görevlendirilmiş; gittiği yerlerde bilim çevrelerinin takdirini kazanmıştır. Ölüm tarihi kesin olarak
bilinmemekle birlikte 1488/1489 yılında vefat ettiği düşünülen Amasyalı Şükrullah hakkında, Amasya
Tarihi‟nin yazarı Abdi zade Hüseyin Hüsameddin Efendi bilgi vermiş ve Şükrullah‟ın iki oğlu
bulunduğunu, isimlerinin ise Muhyiddin Mehmed ve Şemseddin Ahmed olduğunu ifade etmiştir.5
Mezarı İstanbul Şeyh Vefa Camii‟ndedir.
Eserleri
Amasyalı Şükrullah‟ın çalışmaları içinde en önemli eseri olarak kabul edilen Behçetü‟t-Tevârîh
(1456-1459), Menhecü‟r-Reşâd Fî Sulûki‟l-„İbâd, Enîsü‟l-„Ârifîn, Câmiu‟d-Da‟vâd, Kasîde-i Îmâli Şerhi ve
Edvâr-ı Mûsikî sayılabilir. Genel tarih kitabı niteliğindeki Behçetü‟t-Tevârîh, 13 kısımdan oluşur. Eser,
tarih biliminin alanına giren konularla birlikte, felsefe, teoloji, astronomi, coğrafya, peygamberler tarihi
gibi çok geniş bir içeriğe sahiptir.6 Bu durum, Amasyalı Şükrullah‟ın çok yönlü kültür birikimini
göstermektedir.
Amasyalı Şükrullah ilk Türkçe musiki risalesini kaleme alan kişi olması bakımından büyük bir
öneme sahiptir. Risalede musiki konusunda verdiği bilgilerin yanı sıra, Türkçenin o dönemdeki gücünü,
ilim lisanı olarak kullanılabilecek seviyede bulunduğunu, musiki teorisi, akustik bahisler gibi teknik ve
karmaşık konuları da ifadeye yettiğini göstermektedir.7
Edvar-ı Musiki, dönemin müzikal özellikleri hakkında değerli bir tercüme eser olmakla birlikte,
Amasyalı Şükrullah‟ın eklediği pek çok bilgi ile de öneme haizdir. Ramazan Kamiloğlu tarafından detaylı
şekilde incelenen bu eserde, dönem çalgılarına ilişkin kıymetli bilgiler vardır. Bu çalgılardan birisi,
Türklerin yüzlerce yıldır kullandığı çeng çalgısıdır.
Çeng
Çeng, arp tipinde, ekseriyetle dik ve yukarı çıkan gövde tarafı kavisli, aşağı tarafında düz kolu
olan bir yapıdadır. Genellikle 24 veya 34 çift ya da tek tele sahip olan çeng,8 açık arp türüne aittir. Açık
arpları, kavisli (arched) ve köşeli (angular) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Köşeli arpların
boyun kısmı rezonatör ile keskin bir açı yaparken, kavisli arplar daha yumuşak bir eğime sahiptir.9
Türkler, arp tipi çalgıları milattan önceki dönemlerden beri tanımaktadırlar. Hunlara ait İkinci
Pazırık Kurganının ilk safhasında, buzlar arasında bozulmadan günümüze gelen çeşitli malzemeler
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5
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9

Atsız‟dan akt. Ramazan Kamiloğlu, “Amasyalı (Ahmedoğlu) Şükrullah‟ın Hayatı ve Eserleri”, Hikmet Yurdu, Yıl: 1, Sayı: 2,
Temmuz-Aralık, 2008, s. 92
Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, çev. Turan Börekçi, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2002, s. 91.
Kamiloğlu, a.g.e., s. 94; Olcay, a.g.e., s. 91.
Ahmet Kavas, “Şükrullah”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. XIV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 597.
Kamiloğlu, a.g.e., s. 96.
Şahamettin Kuzucular, “Behçetü‟t-Tevârîh”, Edebiyat ve Sanat Akademisi, Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2014, s. 1.
Murat Bardakçı Şükrullah‟ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı, Pan Yay., İstanbul, 2012, s. 32.
Recep Uslu, Selçuklu Topraklarında Müzik, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya, 2011, s. 59.
Hornbostel ve Sachs, The New Grove Dictionary of Musical Instruments, “Harp” mad., c. 2. Ed. Stanley, USA, 1984, s. 131.
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arasında, arp benzeri bir müzik aletine ait parçalar bulunmuştur.10 Aşağıda bu parçaların tekrardan bir
araya getirilmesi ile oluşturulan çalgı görülmektedir. Hermitage Müzesi‟nde fotoğrafladığımız bu çalgı,
M.Ö. IV-V. yüzyıllara tarihlenmektedir.11

Resim 1. Hun Arpı/Çengi M.Ö. IV-V Hermitage Museum, St. Petersburg 2012;
Resim 2. Selçuklu dönemi seramikten detay XII-XIII. YY. Museum of Fine Arts,
Boston
Resim 3. Çeng
Devam eden dönemlerde de Türklerin arp benzeri çalgılarla olan yakınlıkları takip
edilebilmektedir. Turfan Bölgesi‟nde kurulan Uygur Devleti döneminde, duvar resimleri, freskler ve
minyatürlerde bu çalgı yer alır. Uygur arpları, daha sonraki İlhanlı ve Timurlu arplarına temel teşkil
etmiştir.12 Farabi, X. yüzyılda çeng çalgısının yapısı ve detayları hakkında bilgiler aktarmıştır. Azeri
kaside şairi Katran Tebrizi (1010-1080), şair Mahseti Gencevi (XII. yy.), Hakan Şirvani (1120-1199),
Nizami Gencevi (1141-1214), İbn Hurdazbih (ö. 1299) bu sazdan söz ederler.13 Bu durum, XI-XII.
yüzyıllarda ve XIII. yüzyılın başında çengin çok popüler bir çalgı olduğunu vurgulamaktadır. Osmanlı
döneminde yazılan XV. yüzyıla ait ilk Türkçe müzik yazmalarının birçoğunda çengin yapısı ve akordu
hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler büyük ölçüde Hasan Kaşani‟nin Kenzü‟t Tuhaf ve Abdülkadir
Meragi‟nin Camiü‟l Elhan gibi eserlerinden tercüme edilmiştir. Çeng, Osmanlılarda XV-XVII. yüzyıllarda
gerek saray, gerekse şehir eğlencelerinde rağbet gören bir çalgı olmuştur.14 Pek çok Osmanlı dönemi
minyatüründe de görebildiğimiz çengin popülerliği, XVII. yüzyılın sonundan itibaren azalmıştır.
Amasyalı Şükrullah’ın Çeng Çalgısı Konusunda Aktardığı Malumatlar ve
Yorumlanması
Amasyalı Şükrullah‟ın Edvar-ı Musiki adlı eserinde çenge ilişkin aktardığı bilgiler, tarihsel
müzikoloji ve organoloji açısından önem taşımaktadır.
Ahmedoğlu Şükrullah eserinde çalgıları, “kâmil çalgılar” ve “eksik çalgılar” olarak ikiye ayırır.15
Makam değişikliklerinde değiştirici işaretleri hemen uygulayabilen çalgılar kâmil olarak tanımlanır.
Amasyalı Şükrullah, çengi eksik çalgıların en kâmili olarak nitelendirir.16 Bu ifade, eksik olarak kabul
edilen çalgıların da kendi arasında bir derecelendirmesi olduğunu göstermektedir. Çeng, Şükrullah
tarafından eksik olmakla birlikte, kâmil olmaya da yakın bir saz olarak ifade edilmiştir. Gerçekten de
günümüz kanunları gibi değiştirici mandalları bulunmamakla birlikte, tel sayısı, biçimi ve oktav
genişliği, onu makamsal icralarda kısmen elverişli bir konuma getirmektedir.
10
11
12
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14
15

16

Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, s. 228.
Hun Arpı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Feyzan Göher Vural, İslamiyet‟ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik.
Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş IX. - Türklerde Halk Musikisi Aletleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara,
1987, s. 374; Feyzan Göher Vural, İslamiyet‟ten Önce Türklerde Müzik - Huni Kök Türk ve Uygur Devletleri, Ötüken Neşriyat,
İstanbul, 2016, s. 196.
Uslu, a.g.e., s. 59; Ganire Hüseyinova, “Çeng‟tenArp‟a: Bir Türk Sazının Tarihçesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, sayı: 11, 2001, s. 379.
M. Cihat Can, “Osmanlı Toplum Hayatında Çeng”, Gazi Sanat, sayı: 3, Aralık 2002, s. 11.
Gültekin Aydoğdu ve Tahir Aydoğdu, Kanunun Tarih İçindeki Gelişimi, turkmusikisi.com, Yüklenme tarihi: 2008, Erişim
Tarihi: 02.09.2017
Ayhan Sarı, “Ud, Tanbur, Kanun, Kemençe, Ney ve Kudüm”, Kanun: Akrabaları Çeşitleri, İzmir, 1985, s. 12.
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Edvar-ı Musiki‟nin yirmi birinci faslında, çengten söz edilirken, “Çanağı konik ve tepe kısmı at
boynu gibi iri bir baş biçimindedir. Bu eğri kısım farz-ı mihal düzlenecek olsa çam kozalağının konik
biçimi belirmiş olur” denmektedir.17 Çengin Selçuklu seramikleri ve Osmanlı minyatürlerinde de takip
edebildiğimiz şekli, Amasyalı Şükrullah‟ın tarifi ile benzemektedir. Şükrullah, verdiği bilgileri takiben
aşağıda görülen çizimi de eklemiştir. Solda görülen bu çizim, tellerin sıralanışını göstermek amacıyla
yan çizilmiş olmalıdır.

Soldan sağa Resim 4 - 5. Edvar-ı Musiki’deçeng çizimi (Kamiloğlu 2007: 148). Resim 6. Selçuklu
seramiğinden detay (Curatola 2006: 123) Resim 7. Osmanlı minyatüründen detay (I. Ahmed Albümü)
Arp tipi çalgıların farklı biçimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Türklerin kullandığı çenglerin
hemen hemen her tipi, Amasyalı Şükrullah‟ın tercüme eserinde yer aldığı gibi at başı şeklinde eğridir.
Uygur minyatürlerinde ve duvar resimlerinde günümüz çenglerinin oldukça benzerlerini takip
edebilmekteyiz. Büyük Selçuklu dönemi seramikleri ve Osmanlı minyatürlerinde de yazılı metinlerle
örtüşür şekilde üst kasnağı eğri çeng tasvirleri görülmektedir. Yukarıdaki resim grubunda yer alan
Selçuklu seramiği, alt kasnaktan sarkan tellerin görünümü ile de Edvar-ı Musiki‟de yer alan çeng çizimi
ile büyük bir benzerlik göstermektedir.
Organolojik (çalgı bilimsel) eserlerde, çalgının yapıldığı materyaller de önemli bir yer teşkil
eder. Edvar-ı Musiki‟de de çengin yapıldığı ağaca ilişkin malumat vardır. Buna göre çanağın yekpare
zerdali ağacından yapılması makbuldür.
Türk müziğinde çalgıların ses tablasında genellikle ladin, ceviz, çınar; gövdesinde abanoz,
akçaağaç, ardıç gibi ağaçlar tercih edilir. Bununla birlikte coğrafi bölge ve çalgının ihtiyacına göre çok
değişik ağaçlar kullanılabilmektedir. Kayısı/zerdali, sıklıkla çalgıların tuşesinde ve burguluklarında
kullanılmıştır. Ancak bazı ağaçların ses tablasında da kayısı ağacı tercih edilebilir.18 Çeng yapımcısı
Feridun Obul ile gerçekleştirdiğimiz kişisel görüşmede, günümüzde çengin dut, ceviz ve maun
ağacından yapıldığı bilgisini edindik.19 Amasyalı Şükrullah‟ın ise hem çengin rezonans sandığında hem
de sapında kullanıldığını belirttiği kayısı, gül gibi orta sertlikte bir ağaçtır. Gerek sağlam gerekse
işlemeye uygun olması, onu tercih edilebilir bir ağaç yapmaktadır.
Eserde çengin boyutlarına da değinilmiştir. Buna göre boyun yeri dört karıştır (90 cm.), en
geniş yeri bir karıştır (22 cm) ve gitgide daralır. Oyukluğun en derin yeri dört açık parmaktır (14 cm).
Sapı ise uzun olması durumunda üç karıştır (67,5 cm.).20 Çeng, değişebilen boyutlara sahip olmakla
birlikte, bu eserde ortalama bir çengin boyutları bildiriliyor olmalıdır. Bu ölçüler, günümüz çengine
yakındır.
Çengin boyutları gibi saplı ya da sapsız olma özellikleri de değişiklik gösterebilmektedir.
Aşağıdaki fotoğraflarda çengî Şirin Pancaroğlu (solda) ayaklı/saplı; rahmetli hocamız müzikolog, kanunî
ve çengî Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu ise ayaksız/sapsız bir çeng tutmaktadır.

17

18

19
20

Sarı, a.g.e., s. 12; Ramazan Kamiloğlu, Ahmedoğlu Şükrullah ve Edvar-ı Musiki Adlı Eseri, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 146.
Seher Tetik Işık ve Recep Uslu, “Türk Müziğinde Ağaç ve Çalgı Yapım Bibliyografyası”, Acta Turcica, Yıl: IV, Sayı: 2-2,
Temmuz 2012, s. 27-30.
Feridun Obul ile kişisel görüşme. Görüşmeci: F. G. Vural, Görüşme tarihi: 06.10.2017.
Sarı, a.g.e., s. 12-13; Kamiloğlu, a.g.t., 2007, s. 146.
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Resim 10. Ayaklı çeng. Çengî: Pancaroğlu
Resim 11. Ayaksız çeng. Çengî: Beşiroğlu

Aşağıdaki Osmanlı dönemi minyatürlerinde de uzun saplı, kısa saplı ve sapsız çengler yer
almaktadır. Sap ve büyüklükleri değişim gösterse de, örneklerde yer alan çenglerin hepsi, Şükrullah‟ın
eserindeki gibi açık arp tipine ait, köşeli çalgılardır.

Resim Grubu 12. Osmanlı minyatürlerinde çeng ve çengîler
Amasyalı Şükrullah, “sapın uzun olması durumunda” üç karıştır diyerek, sapın değişebilir
boyutunu işaret etmektedir. Eserde çengin dış yüzeyine parlak cila sürüldüğü de ifade edilmiştir.
Çeng, büyüklüğüne bağlı olarak farklı sayıda tellere sahip olabilmektedir. Bu sayı 24-35
arasında olabilir. Amasyalı Şükrullah, bu seslerin 24 olduğunu, 25 olduğunda eklenen telin en bas
kısma, bam teli biçiminde konulduğunu ifade eder. Bu durumda bam kirişlerin sayısının dokuz
olduğunu da belirtir.21
Çengin yukarıda sözü edilen 24 kirişi, sekizerli şekilde üç grup halindedir. “Had”, “zir” ve
“müselles” adı verilen bu gruplardan zirler sol el, diğerleri ise sağ elle çalınır.22 Şükrullah‟ın eserinde
çengin kirişlerini düzenlemeye had tarafından 15. kıldan (telden) başlanması gerektiği, had tarafının
düzenlenmesi tamamlandığında, yanındaki kirişlere geçilmesi gerektiği belirtilir.23
Bu detaylı eserde çengin çalınış şekli de yer alır. Buna göre icracılar çengi sol koltuklarına
alırlar, yine sol elleriyle telleri düzenlerler. Sağ el çalar, sol el düzene koyar. Düzenleme bittiğinde, sol
el tiz sesleri, sağ el ise kalın sesleri çalar. Eserin yirmi birinci kısmında çengde ana seslerin, işaret
parmakları yardımıyla çalındığı bilgisi de aktarılır. Bunun yanında başparmak ile de dört kiriş altına
dokunulduğu bildirilir.24 Buna göre sol elin işaret parmağı ana melodiyi çalarken, başparmağı dört kiriş
aşağıda; sekiz kiriş altta sağ elin işaret parmağı, onun dört kiriş altına ise sağ elin başparmağı
bulunmalı; pozisyon bu şekilde muhafaza edilmelidir.
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Kamiloğlu, a.g.t., s. 147; Sarı, a.g.e., s. 13.
Ayhan Güldaş, “Çeng”, c. 8, DİA, Ankara, 1998, s. 268-269.
Kamiloğlu, a.g.t., s. 147.
Kamiloğlu, a.g.t., s. 147.
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Şükrullah, bu tellerin at kuyruğundan yapıldığını da belirtir. At kuyruğu, pek çok çalgıda tel
olarak kullanılmıştır. Günümüzde Orta Asya Türkleri arasında gerek çalgıların tellerinde gerekse
yaylarında at kuyruğu kullanılmaktadır. Amasyalı Şükrullah, bu tüylerin uzun olmalarının makbul
olduğunu da belirtir. Çengin telleri, eski dönemlerde ipek; günümüzde metal vb. malzemelerden de
yapılabilmektedir.
Sonuç
Başta tarih ve musiki olmak üzere, dîni ilimler, felsefe, teoloji, astronomi, edebiyat alanlarında
irfan sahibi ve çok yönlü bir bilim insanı olan Amasyalı Şükrullah, çok sayıda esere imza atmıştır.
Bunların içinde “Kitabu‟l Edvâr” isimli tercüme eseri, tarihsel müzikoloji ve organoloji açısından büyük
bir değere sahiptir. Esere ilaveler de yapan Şükrullah, çeng çalgısı hakkında önemli malumatlar verir;
açık arp tipindeki bu çalgının yapısı ve icrası hakkında detaylı bilgiler sunar. Çalgının şekli,
sınıflandırılması, ses teknesinde kullanılan materyaller, tellerin ve burguların yapısı, çalgının çalınış
biçimi hakkında bilgiler aktaran Şükrullah, tarihsel müzikoloji çalışanlar için değerli bir kaynaktır ve ilk
Türkçe musiki risalesini kaleme alan kişi olması bakımından büyük bir öneme sahiptir.
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YABANCI AKADEMĠK YAYINLARDA TÜRK DĠN MÛSĠKÎSĠ:
BĠR LĠTERATÜR DEĞERLENDĠRMESĠ
Selman BENLĠOĞLU
Özet
Yabancı müelliflerin Osmanlı/Türk müziğiyle ilgili kayıtlarına XV. yüzyıl seyyahlarının notlarından
itibaren rastlamak mümkündür. Zamanla artarak süren bu ilginin son yüzyılda akademik yayınlarda da
karĢılık bulduğu görülmektedir. Nazarî konular ve tarihsel araĢtırmalarla beraber güncel meselelerin de
ele alındığı bu yayınlar arasında dinî mûsikîyle ilgili çalıĢmalar -az sayıda olsa da- mevcuttur. Bu
tebliğde yabancı akademik yayınlarda yer alan Türk din mûsikîne dair çalıĢmalar değerlendirilecektir.
Bu bağlamda kitap, tez, makale ve tebliğ gibi akademik yayınlarda konuya iliĢkin 17 kayıt tespit
edilerek genel hatlarıyla tanıtılmaya çalıĢılmıĢtır. Söz konusu yayınların künye bilgileri aktarılmıĢ, öne
çıkan yaklaĢımlar, farklı bakıĢ açıları ve eksik yönleri tartıĢılmıĢtır. Ġlgili literatürde dinî mûsikî tarihi,
tekniği, formları ve icrâ örnekleri gibi konuların iĢlendiği görülmektedir. Ayrıca doğrudan bu konularla
ilgili olmamakla beraber Türk din mûsikîsi literatürüyle dolaylı olarak iliĢkili sayılabilecek, Türk müziği
konularını iĢleyen ya da tasavvuf, antropoloji ve farklı dini mûsikî gelenekleriyle ilgili pek çok yayın
bilgisi de tebliğde sunulmuĢtur. Bu çalıĢmayla Türk din mûsikîsi bibliyografyasına bir katkı sağlamanın
yanı sıra konuyla ilgili araĢtırmacılar için de yararlı olabilecek yeni kaynak ve bakıĢ açılarının gündeme
getirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı akademik yayınlar, Türk din mûsikîsi, Literatür değerlendirmesi,
Osmanlı/Türk müziği, Bibliyografya.
Turkish Religious Music in Foreign Academic Publications: A Literature Review
Abstract
It is possible to see the records of foreign authors related to Ottoman/Turkish music from the notes of
15th century travelers. This interest, which gradually grew over time, seems to have responded to
academic publications in the last century. Among these publications, which deal with current affairs as
well as theoretical issues and historical researches, studies on religious music exist, albeit a few. In
this paper, studies on Turkish religious music in foreign academic publications will be evaluated. In
this context, in the academic publications such as books, theses, articles and papers, 17 records
related to the subject were identified and tried to be introduced in general terms. Citation information
of these publications is conveyed, prominent approaches, different viewpoints and missing aspects are
discussed. In the related literature, it is seen that subjects such as religious music history, techniques,
forms and performance examples are processed. Moreover, although not directly related to Turkish
religious music, many indirectly related publications about Turkish music, mysticism, anthropology and
different religious music traditions are also presented in the paper. In addition to contributing to the
bibliography of the Turkish religious music, it is aimed to introduce new sources and perspectives
which can also be useful for related researchers.
Keywords: Foreign academic publications, Turkish religious music, Literature review, Ottoman/
Turkish music, Bibliography.
Giriş
Erken dönemden itibaren yabancılarla yakın temas hâlinde olan Osmanlıların devlet
düzeninden toplumsal hayatına kadar pek çok mesele “dıĢarıdan” bir gözle değerlendirilerek kayıt
altına alınmıĢtır. Söz konusu ilginin siyasî, ticarî ve dinî sebepleri olduğu kadar kültürel bir merak ve
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arayıĢ tarafı da vardır. Yabancı ziyaretçilerin devrin müziğine de ilgisiz kaldıkları düĢünülemez. Daha
XV. yüzyıldan itibaren gezginlerin kayıtlarında imparatorluğun müziğine ait gözlemlere yer verilmiĢtir. 1
XIX. yüzyılla birlikte doğuyla ilgili araĢtırmalar Ģarkiyatçılık bünyesinde bilimsel bir zemine oturtulmaya
çalıĢılmıĢsa da seyyahların gözleme dayalı aktarımlarından uzaklaĢılarak araĢtırmacıların kitabî bilgiyle
yetindiği ve bazen önyargılı yaklaĢım içinde oldukları ifade edilmelidir.2
Osmanlı/Türk mûsikîyle ilgili yabancı akademik çalıĢmaların tarih, teknik, nazariyat ve güncel
örnekler gibi muhtelif yönlere eğildiği, taksim analizlerinden arabesk müziğe, yazma incelemelerinden
yaĢayan geleneklere kadar çeĢitli konuları ele aldığı ve günümüzde ciddi bir yekûn tuttuğu söylenebilir.
Genel olarak objektif bir yaklaĢımın benimsendiği ve tarih, antropoloji, sosyoloji ve etnomüzikoloji gibi
disiplinlerden faydalanılarak çok yönlü analizlere ulaĢıldığı görülmektedir. Söz konusu yayınlarda
oryantalist bakıĢ açısının çağrıĢtırdığı olumsuz etkinin örnekleri yok denecek kadar az olup
araĢtırmacıların çoğu kez müzik geleneğini yerinde gözlemleyerek çalıĢmalarını ortaya koydukları ifade
edilmelidir.3
Amaç ve Kapsam
Her ne kadar problemli bir sınıflandırma olsa da geleneksel Türk müziğinin dinî, lâ-dinî, askerî,
halk vb. baĢlıklar altında kategorize edildiği bilinmektedir. Esasen neredeyse aynı müzik dilinin
kullanıldığı, perdeler, enstrümanlar, makamlar ve usûllerin büyük ölçüde ortak olduğu bu alt türler
ağırlıklı olarak güfte içerikleri ve icrâ ortamlarına göre tasnif edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Türk din mûsikîsi
tarihi, tekniği, icrâsı ya da geleneği gibi konuları ele alan yabancı akademik yayınların tanıtılması ve
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yukarıda iĢaret edildiği gibi aslında Türk müziğiyle ilgili çoğu
çalıĢma doğrudan ya da dolaylı olarak dinî mûsikînin de kapsamına girebilmektedir. Yine genel
anlamda Ġslâm-mûsikî iliĢkisi,4 tasavvuf-mûsikî iliĢkisi,5 fıkhî açıdan mûsikînin hükmü6 ya da Kur‟ân
kıraatiyle7 ilgili meseleler de Türk din mûsikîsi sahasıyla ilgili olabilecek alanlardır. Ancak bu çalıĢmanın
kapsamı olarak Türk din mûsikîsi geleneği, icrâsı ya da formları gibi konuları doğrudan merkeze alan
çalıĢmalar belirlenmiĢtir. Alevî kültürü ve müziği üzerine de bazı çalıĢmalara rastlanmıĢsa da bu
yayınların daha ziyade halk müziği çalıĢmalarına yakınlık gösterdiği düĢünülerek bu incelemeye dâhil
edilmemiĢtir.8 Yine yurtdıĢında yayınlanan dinî mûsikî albümleriyle ilgili değerlendirme yazıları da
değerlendirmeye katılmamıĢtır.9
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Bülent Aksoy, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki, Pan Yayıncılık, Ġstanbul, 2003, s. 27-31, vd.
Oryantalizm ve eleĢtirisi hakkındaki referans kaynak olarak bkz. Edward Said, ġarkiyatçılık, Metis Yayınları, Ġstanbul, 2016.
Bu noktada yaptığımız değerlendirmenin son yarım asırdaki yayınlara genel bir bakıĢı ortaya koyduğu gözden kaçmamalıdır.
Burada kastedilen literatür Eugenia Popescu-Judetz, Karl Signell, Owen Wright ve Walter Feldman gibi araĢtırmacıların yıllar
içinde oluĢturdukları külliyattır. Genel olarak Türk müziğiyle ilgili yabancı yayınlar üzerine hazırlanmıĢ bibliyografya için bkz.
Seher Tetik IĢık, Recep Uslu, Müzik Bibliyografyası: Yabancı Dil Yayınlar, Pan Yayıncılık, Ġstanbul, 2013. Söz konusu kitapta
bu tebliğde ele alınan 17 yayından sadece 3‟üne (2, 6 ve 11 numaralı yayınlar) yer verilmiĢtir.
Ġslâm ve mûsikî iliĢkisine dâir bazı yabancı akademik yayınlar için bkz. Ismail Ragi Faruqi, Lois Lamya Faruqi, “Handasah al
Sawt or The Art of Sound”, The Cultural Atlas of Islam, The Macmillan Co., London, 1986, ss. 441-480; Seyyed Hossein
Nasr, “Islam and Music: The Views of Rûzbahân Baqlî, the Patron Saint of Shiraz”, Studies in Comparative Religion, c. 10,
sayı: 1, 1976; a. mlf., “Islam and Music the Legal and Spiritual Dimensions”, Enchanting Powers: Music in the World‟s
Religions, ed. Lawrence E. Sullivan, Center for the Study of World Religions, Cambridge, 1997, ss. 219-235.
Jean During. Musique et Extase: L‟audition Mystique Dans la Tradition Soufie, Albin Michel, Paris 1988.
Müziğin fıkhî yönüne dâir kaleme alınan bazı çalıĢmalar için bkz. Lois Ibsen al Faruqi, “Music, Musicians and Muslim Law”,
Asian Music, c. 17, sayı: 1, 1985, ss. 3-36; Amnon Shiloah, “Music and Religion in Islam”, Acta Musicologica, c. 69, sayı: 2,
1997, ss. 143-155.
Kıraatle ilgili olmakla beraber konunun müzikal yönünün merkeze alındığı bazı yabancı akademik çalıĢmalar için bkz. Kristina
Nelson, The Art of Reciting the Qur'an, Doktora Tezi, University of California, 1980; Lois Ibsen al Faruqi, “Accentuation in
Qur'ānic Chant: A Study in Musical Tawāzun”, Yearbook of the International Folk Music Council, c. 10, 1978, ss. 53-68; a.
mlf., “The Cantillation of the Qur'an”, Asian Music, c. 19, sayı: 1, 1987, ss. 1-25; Frederick Mathewson Denny, “Qur‟ān
Recitation: A Tradition of Oral Performance and Transmission”, Oral Tradition, c. 4, sayı: 1-2, 1989, ss. 5-26.
Konuyla ilgili bir tez çalıĢması için bkz. Melanie Terner Pinkert, A Voice of Their Own: Music and Social Cohesion in Turkish
Alevi Life, Doktora Tezi, University of Maryland, 2016.
Söz konusu değerlendirme yazılarından bazı örnekler verilebilir: Kutsi Erguner‟in Fransa‟da yayınladığı Kâdirî âyiniyle ilgili
albümün değerlendirmesi için bkz. Walter Feldman, “Review”, Yearbook for Traditional Music, c. 25, 1993, ss. 182-184;
Mevlevî âyini albümü hakkında bir yazı için bkz. Victor A. Vicente, “Reviewed Work(s): Turquie: La cérémonie des derviches
de Konya”, Yearbook for Traditional Music, c. 44, 2012, ss. 214-215; Bir baĢka Mevlevî âyini albümü için değerlendirme
yazan Wouter Swets‟in yazısına bir cevap için bkz. Karl Signell, “Comments on Wouter Swet's Review of „Music of the
Mevlevî‟”, Yearbook of the International Folk Music Council, c. 3, 1971, ss. 140–141.
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Bu çalıĢmada Türk din mûsikîsi ile ilgili yabancı akademik yayınlardan 5‟i lisansüstü çalıĢma,
12‟si makale, tebliğ ve kitap bölümü olmak üzere toplamda 17 yayına ulaĢılmıĢtır. Bu noktada önemle
ifade edilmelidir ki her ne kadar geniĢ bir tarama 10 yapılmaya çalıĢılmıĢsa da gözden kaçan ya da tam
metnine ulaĢılamayan yayınlar olacaktır. 11 UlaĢılabilen yayınların ağırlıklı olarak Batı menĢeli ve
Ġngilizce olduklarını da kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bu çalıĢma eksiksiz bir bibliyografya sunma
iddiası taĢımamaktadır. Buradaki temel gaye yerli araĢtırmacıların neredeyse hiç ilgi göstermediği -belki
de habersiz olduğu- söz konusu çalıĢmaların ve araĢtırmacıların tanıtılmasını ve ele alınan yayınlardaki
yöntem ve konuların yeni arayıĢlara vesile olmasını sağlamaktır.
Yayınlar, “Tezler” ve “Makale, Tebliğ ve Kitap Bölümleri” olmak üzere temel iki baĢlık altında
gruplanmıĢ ve yazar soyadlarına göre numaralandırılarak sıralanmıĢtır. Her yayın için ilk paragrafta
özet Ģeklinde içerikten bahsedilmiĢ, ikinci paragrafta ise değerlendirmeye yer verilmiĢtir. Yayın
baĢlıklarının tercümeleri köĢeli parantez içinde sunulmuĢtur. Son kısımda ele alınan yayınlardan oluĢan
literatür genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Ek kısmında ise ilgili yayınlar liste hâlinde
sıralanmıĢtır.
Tezler
1- Melinda Mary Krokus, The Poetic Body: Love and Knowledge in a Transnational Sufi Order,
The Qadiri Rifa‟i Tariqa [ġiirsel Beden: Uluslararası Bir Tarikat Kadirî Rıfâî Tarikatinde AĢk ve Bilgi],
Doktora Tezi, Boston University, 2014.
Yazar kendisinin de müntesip olduğu Kaliforniya/Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki Kadirî Rıfaî
tarikatının uygulamalarını özellikle burada icrâ edilen ilâhilerin metinleri üzerinden yorumlayarak
aktarmaktadır. Tarikatın ritüellerindeki mûsikî unsurlarıyla ilgili doğrudan bir incelemenin bulunmadığı
tezde zikir ve repertuarla ilgili bilgiler verilmiĢtir.
Türkiye doğumlu ġeyh Taner Ensari idaresindeki bu grubun okuduğu ilâhilerin hemen tamamı
Türkçe‟dir. Müellifin eğildiği nokta Ģiirler ve anlamları olduğundan eserlerin notalarına yer verilmemiĢ,
müzikal yönü üzerinde durulmamıĢtır. Benzer konuları iĢleyen çalıĢmalara göre bu araĢtırmanın mezkur
tarikatın uygulamalarıyla sınırlı kaldığı, farklı bağlantılar ve karĢılaĢtırmalar açısından zayıf kaldığı
söylenebilir.
2- Dane Kusić, Discourse on Three "Teravih Namazi-s" in Istanbul: An Invitation to Reflexive
Ethnomusicology [Ġstanbul‟daki Üç Teravih Namazı Üzerine AraĢtırma: DönüĢlü Etnomüzikolojiye Bir
Çağrı], Doktora Tezi, University of Maryland, 1996.
ÇalıĢma bazı Ġslâmî prensiplerin izahı ve Osmanlı tarihi ve dinî hayatına dâir bazı bilgilerin
aktarılmasıyla baĢlamaktadır. Ayrıca XX. yüzyıl Türkiye‟sinde müzik, din ve eğitim gibi konulara iliĢkin
güncel meselelere de yer verilmiĢtir. Ġkinci bölüm namazla ilgili oldukça geniĢ bir anlatıdır. Üçüncü
bölümde ise tezin odak noktası olan teravih namazının müzikal yönü, yazarın 1991 yılı Ramazanında
kaydettiği biri Karagümrük Cerrâhî Tekkesi, ikisi Ġstanbul Beyazıt Camii‟nden olmak üzere üç teravih
namazı kaydı ıĢığında ele alınmıĢtır. Namazın tüm kısımları, salâvatlar, aralarda okunan ilâhi ve
kasideler ayrı baĢlıklar altında incelenmiĢ, ayrıca kayıtların baĢtan sona transkripsiyonu da yapılmıĢtır.
Müellifin dinî ve müzikal terminolojiye hâkimiyeti oldukça iyi seviyededir. Oryantalist bir
yaklaĢımdan uzak, tespit ettiği tüm noktaları ve kullandığı kavramları net ve anlaĢılır Ģekilde sunduğu
görülmektedir. Nota transkripsiyonunda Fa anahtarı kullanılmıĢ, ilâhiler dıĢında serbest okunan eserler
için nota değerleri belirtilmeden sadece porte üzerindeki akıĢ kaydedilmiĢtir. AĢağıda görüleceği üzere
müellifin aynı yıl kayda aldığı bayram namazını incelediği makalesi de mevcuttur. Bu açıdan
bakıldığında Kusić‟in güncel dinî mûsikî icrâlarının değerlendirilmesine hatırı sayılır bir katkı sağladığı ve
böylesi çalıĢmalar için önemli bir örnek oluĢturduğu görülmektedir.
3- Eve A. McPherson, The Beautiful Voice: Voice Quality and the Turkish Call to Prayer [Güzel
Ses: Ses Kalitesi ve Türk Ezanı], Doktora Tezi, University of California, 2009.
10

11

Yayınların tespitinde kütüphane katalogları ve bibliyografik çalıĢmaların yanı sıra ProQuest (Dissertation and Theses),
JSTOR, academia.edu ve Google Scholar gibi veri tabanları da taranmıĢtır.
Gözden kaçan ya da yeni neĢredilen çalıĢmalarla ilgili tarafımıza ulaĢtırılacak her türlü bilgi memnuniyetle karĢılanacak ve bu
listenin güncellenmesine vesile olacaktır.
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Ezanın tarihi, icrâsı ve fonksiyonlarıyla ilgili bir giriĢten sonra çalıĢma geçmiĢten günümüze
Türkiye topraklarında ezan kültürü ve algısına değinmektedir. Türk tarzı ya da Ġstanbul tavrı olarak
adlandırılan okuyuĢ üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Ardından 2006 yılında Ġstanbul‟da yapılan
Ezanı Güzel Okuma YarıĢması çok yönlü Ģekilde analiz edilmiĢtir. YarıĢmaya katılanlarla görüĢmeler,
buradaki icrâların farklı kiĢilerce nasıl değerlendirildiği ve ezan icrâlarının teknik analizlerine yer
verilmiĢtir. Ayrıca Ġstanbul‟un farklı noktalarından yapılan ezan kayıtlarıyla karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır.
Oldukça farklı noktalardan ezanın değerlendirildiği bu tezde yazarın ezanla ilgili hem teknik
analizlere hem de icrâcı ve dinleyicilerin algılarına eğilmesi son derece önemlidir. Yine literatürde
sıklıkla baĢvurulan ancak nadiren altı doldurulabilen Türk ya da Ġstanbul tavrı okuyuĢ gibi kavramlara
dâir somut çıkarımlara ulaĢtığı görülmektedir. Yazar gerek eski haberleri, gerekse güncel basını
oldukça titiz tarayıp bulgularını kullanmıĢtır. Ezan yarıĢmasına katılanlar, konuyla ilgili uzmanlar ve
dıĢarıdan değerlendirenlerle yapılan mülakatların varlığı çalıĢmayı değerli kılan diğer bir husus
olmuĢtur.
4- Alia Hamdon O‟brien, Light through a Prism: Sound, Gender and Glocality in the
Contemporary Halveti-Jerrahi and Nur Ashki Jerrahi Sufi Orders [Prizmadan IĢık: ÇağdaĢ HalvetîCerrahî ve Nur AĢkî Cerrahî Tarikatlerinde Ses, Cinsiyet ve Glokalite], Yüksek Lisans Tezi, Tufts
University, 2010.
ÇalıĢmada Kuzey Amerika‟daki Halvetî Cerrâhî tarikatına bağlı iki farklı gruptaki kadınların
müzik etkinliklerine katılma biçimleri incelenmiĢtir. Batı‟daki sûfî hareketler ve ele alınan iki tarikatın
çizgilerinin özetlendiği ilk bölümün ardından zikir ritüelleri cinsiyet bağlamında değerlendirilmiĢtir. Son
bölümde ise kadınların ilgili dergâhlarda ve dergâh dıĢındaki müzikal faaliyetleri seçilen dört isim
üzerinden ve tarihi örnekler ile Ġstanbul‟daki güncel durumla mukayese edilerek değerlendirilmiĢtir.
Sosyal bilimlerde bir dönem oldukça revaçta olan ve hâlen etkisini sürdüren cinsiyet
çalıĢmalarının (gender studies) bir örneği olan tezde tasavvuf literatürünün temel kaynakları etkin
Ģekilde kullanılmıĢ, BatılılaĢma/modernleĢme karĢısında tarikat uygulamaları yerellik/evrensellik
açısından değerlendirilmiĢtir. Her ne kadar ele alınan iki topluluk Türkiye dıĢında faaliyet gösteriyor
olsa da burayla organik bağ içindedirler. ÇalıĢmada ilgili dergâhlarda icrâ edilen ilâhi ve zikirlerden bazı
alıntılar ve nota yazımları – az sayıda olsa da – mevcuttur.
5- Victor Amaro Vicente, The Aesthetics of Motion in Musics for the Mevlana Celal ed-Din
Rumi [Mevlânâ Celâleddin Rûmî‟de Müziğin Hareket Estetiği], Doktora Tezi, University of Maryland,
2007.
Mevlevîlik ve mûsikî iliĢkisinin farklı yönleriyle ele alındığı bu tezde yazar, müzik, estetik ve
dünya görüĢü üçlüsünü hareket mefhumu ekseninden inceleyen bir yapı kurmuĢtur. Hem tarihi
serüven içinde hem de günümüzde bu iliĢkinin nasıl olduğunu değerlendirmiĢ, 2004‟te katıldığı
Konya‟daki Mevlevî ihtifallerinde ve aynı dönem ilki gerçekleĢtirilen Mistik Müzik Festivali‟ndeki
gözlemlerine dayanarak tespitlerde bulunmuĢtur.
Odak noktası olarak Mevlevî müziği seçilse de Konya Otogarı‟ndan sûfî temalı hediyelik
eĢyalara ve süpermarketlerde rastladığı sûfî albümlerine kadar çok çeĢitli veri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın
ilgi çeken diğer bir yanı ise Mevlânâ ve Mevlevî müziğinin popüler kültür üzerindeki etkilerini geniĢ bir
coğrafya ve farklı tür müzikler üzerinden değerlendirmesidir. 12
Makale, Tebliğ ve Kitap Bölümleri
1- Metin And, “The Mevlana Ceremony [Turkey]” [Mevlânâ Töreni - Türkiye], The Drama
Review: TDR, c. 21, sayı: 3, 1977, ss. 83-94.
Mevlânâ‟nın hayatı, Mevlevîlik‟te mûsikî ve Cumhuriyet döneminde yapılan ilk âyin icrâlarına
dâir kısa bir giriĢten sonra And, âyin ritüellerini detaylı Ģekilde açıklamıĢtır. Bir sanat tarihçisi olan
müellif çalıĢmada yer verdiği minyatür ve fotoğraf örnekleriyle metni zenginleĢtirmiĢtir.

12

Müellif Victor Amaro Vicente‟ın güncel sûfî müzik uygulamalarına dâir bazı makale ve tebliğleri olduğu tespit edilse de ilgili
yayınların tam metnine ulaĢılamadığından burada değerlendirmeye alınamamıĢtır.
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Mevlevî âyininin anlatıldığı çoğu metnin aksine bu makalede And, mûsikîyle ilgili konulara da
temas etmiĢ ve söz gelimi kullanılan usûllerin Ģemalarını vermiĢtir. Ayrıca âyinle ilgili neredeyse tüm
sembolik anlamlara değindiği söylenebilir. Bu açıdan erken bir zamanda kaleme alınan bu ciddi
çalıĢmanın Mevlevî kültürünün tanıtımında önemli bir rol üstlendiği düĢünülebilir.
2- Cem Behar, “The Show and the Ritual: The Mevlevî Mukabele in Ottoman Times” [Mevlevî
Mukabelesi: Ġbadet ve TemâĢâ], Medieval and Early Modern Performances in the Mediterranean, ed.
Arzu Öztürkmen, Evelyn Birge Vitz, Turnhout (Belçika), Brepols Publishers, 2014, ss. 515-533.13
ÇalıĢmanın baĢında Avrupalı seyyahların gözlemlerine dayanarak mevlevîhânelerdeki âyin ve
ritüellerin “seyirlik” tarafına ait çıkarımlar aktarılmıĢtır. Ardından birincil kaynaklar ve özellikle
Abdülkadir Gölpınarlı‟nın kaydettiklerinden hareketle âyindeki “seyreden/seyredilen” ayırımı üzerinde
durulmuĢtur. Son kısımda ise resmî kurumlardan “piyasa”ya kadar uzanan yelpazede Mevlevî
mukabelesinin seyri ele alınmıĢtır.
Makalede mukabelenin tasavvufî boyutu ve âyinin müzikal yönünden ziyade tarihte ve
günümüzde semâın ne ölçüde bir temâĢâ unsuru olarak görülebileceği sorgulanmaktadır. Gözlemcilerin
aktardıkları, tekke planları ve tarihî kaynaklar gibi çok çeĢitli verilerin semâın seyirlik tarafına vurgu
yaptığı görülse de Behar‟ın bu noktada sıraladığı dengeleyici öğeler dikkat çekicidir. Yine 1950 sonrası
gösteri tarafı ağırlık kazanan Mevlevî âyinine dâir güncel meseleler, tartıĢmalar ve çarpıcı sorular
oldukça önemlidir.
3- Lois Lamyā'al Fārūqī, "The Mawlid" [Mevlid], The World of Music, c. 28, sayı: 3, 1986, ss.
79-89.
Makalede öncelikle mevlidin anlamı ve merasim olarak taĢıdığı anlam ve fonksiyonları ele
alınarak toplumsal hayatta dinî, psikolojik ve estetik bir rolü olduğu ifade edilmiĢtir. Mevlide katılanlar
icrâcılar ve dinleyiciler olarak iki grupta incelenmiĢtir. Daha sonra mevlidin estetik boyutu edebî ve
müzikal açıdan değerlendirilmiĢtir. Manzum ya da mensur metnin genel olarak rivayetler, övgüler,
Kur‟ân‟dan bölümler ve dua alt bölümlerinden oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Müzikal tarafta ise emprovize
icrânın ve serbest ritmin tercih edildiği, solo ya da cumhur kısımların kullanıldığı belirtilmiĢtir. Burada
bazı nota örnekleri de paylaĢılmıĢtır. Ġcrânın genelde sadece vokallerle olduğu ancak bazen enstruman
eĢliğine de rastlandığı kaydedilmiĢtir.
Faruqi bu makalesinde mevlidi geniĢ bir perspektiften ve muhtelif uygulama biçimlerinin
ötesinden değerlendirmiĢtir. Bu açıdan ana hatları tespit etmede önemli bir temel sağlamıĢ olsa da
neredeyse hiçbir örneğe iĢaret etmemesi bir eksiklik olarak görülebilir. Ancak yine de çalıĢmanın
mevlidin Ġslâm toplumlarında oynadığı bütünleĢtirici role değinmesi ve temel fonksiyonlarını ortaya
koyması açısından amacıyla örtüĢtüğü görülmektedir.
4- Walter Feldman, "Musical Genres and Zikr of the Sunni Tarikats of Istanbul” [Ġstanbul
Sünni Tarikatlarının Müzik Türleri ve Zikirleri], The Dervish Lodge: Architecture, Art and Sufism in
Ottoman Turkey, ed. R. Lifchez, University of California, Berkeley, 1992, ss. 187-202.
Makale BektaĢîlik, Mevlevîlik ve diğer sünnî tarikatler olmak üzere üç kategori altında tekke
müziğini incelemektedir. Evvelâ BektaĢîlerin müziğindeki beste yapısı ve usûl tercihleri ile ritüellerindeki
farklılıklara değinilmiĢtir. Ardından Mevlevî âyininin ve semâının özellikleri sıralanmıĢtır. Ġlâhi formunun
özellikleri, çeĢitleri ve ilâhilerde kullanılan usûllerle ilgili değerlendirmelere yer verilmiĢtir. Temcid, na‟t
ve durak gibi serbest okunuĢlu formların karĢılaĢtırıldığı kısımda özellikle durak üzerinde durulmuĢtur.
Son olarak zikir çeĢitlerine temas edilmiĢ ve yakın zamandaki durum Karagümrük Cerrahî Tekkesi‟ndeki
uygulamalar üzerinden aktarılmıĢtır.
Tekke müziğinin oluĢum sürecinin yanı sıra cami ve fasıl müziğiyle iliĢkisinin de ele alındığı
makalede Feldman, bu müziğin tarihi süreci ve sosyal yapıdaki yeri üzerinde durmuĢ, bazı temel
tespitlerin dıĢında müzikal analize girmemiĢtir. Temel kaynak olarak Sadettin Nüzhet Ergun‟un
antolojisine baĢvurulmuĢsa da diğer ana kaynakların da yeri geldikçe kullanıldığı görülmektedir.
13

Bildirinin Türkçe versiyonu için bkz. Cem Behar, Osmanlı/Türk Musıkisinin Kısa Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2015,
ss. 177-198.
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Feldman‟ın diğer araĢtırmaları gibi bu makalesinin de titiz ve detaylı bir çalıĢmanın ürünü olduğu ve
tekke müziğiyle ilgili yabancı yayınlar arasında seçkin bir yerde durduğu söylenebilir.14
5- Dane Kusić, “Positivity of Music and Religion in Turkey” [Türkiye‟de Müzik ve Din
Birlikteliği], Narodna Umjetnost: Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research, c. 34, sayı: 1,
1997, ss. 147-178.
Makalede 1991 yılında Ġstanbul Beyazıt Camii‟ndeki Ramazan Bayramı namazı
değerlendirilmektedir. Bayram namazıyla ilgili bilgiler, imam ve müezzinlerin akort açısından uyumu ve
tekbirin müzikal analizi değinilen konular arasındadır. Bayram tekbiri, zevâid tekbirleri ve namaz sonu
selamı Fa anahtarına göre notaya almıĢtır. Buradan tekbirin tarih ve kültürle olan iliĢkisine geçilmiĢtir.
Son olarak ise tarihte cami ve tekke menĢeli çok sayıda müzisyen ve bestecinin varlığından hareketle
tasavvuf ve dinî mûsikînin Türk kültür, toplum ve tarihinin ayrılmaz birer parçası olduğunu ifade
edilmektedir.
Bütün aksi yorum ve oryantalist söylemlere karĢın Türkiye örneğinde dinî kültürle müzik
arasında sıkı bir iliĢkinin bulunduğu ifade edilmektedir. Yazar makalede bu iddiayı bayram tekbiri
üzerinden açıklamaktadır. Ona göre dinî hayat ve pratiklerin müzikle olan iliĢkisi ve hatta Türk din
mûsikîsi tarihi ve dinî mûsikînin Osmanlı kültüründeki yeri tekbir üzerinden okunabilir.
6- Irene Markoff, “Introduction to Sufi Music and Ritual in Turkey” [Türkiye‟de Tasavvuf
Müziği ve Ritüellerine GiriĢ], Middle East Studies Association Bulletin, c. 29, sayı: 2, 1995, ss. 157-160.
Makalenin giriĢinde genel anlamda tasavvuf-mûsikî iliĢkisine değinilmiĢ, ardından yayınlanmıĢ
bazı albüm kayıtlarından hareketle muhtelif tarikatlardaki zikir ritüellerinden, Mevlevî âyini
bölümlerinden ve Alevî-BektâĢî müziğinin temel unsurlarından bahsedilmiĢtir. Bu yönüyle çalıĢma tekke
müziği formlarının kısaca derlendiği tanıtıcı bir metin olarak düĢünülebilir.
Yazarın da belirttiği gibi yurt dıĢında yayınlanan bazı albüm kartonetleri bu müziğe ve kültüre
ilgi duyanların beklentilerini karĢılamaktan uzaktır. Ġcrâ edilen eserler, formlar ve genel olarak dinî
mûsikî kültürüne dâir çok az bilginin sunulduğu bu yapımların eksikliğini gidermeye çalıĢan makalede
müellif, alana ilgi duyanlara temel düzeyde bilgi vermeyi amaçlamıĢ gözükmektedir.
7- Eve A. McPherson, “Political History and Embodied Identity Discourse in the Turkish Call to
Prayer” [Türkçe Ezanın Siyasî Tarihi ve Gömülü Kimlik Söylemi], Music and Politics, c. 5, sayı: 1, 2011,
ss. 1-20.
Makalede Türkçe ezan uygulaması siyâsî ve müzikal yönüyle ele alınmıĢtır. Yazar, Türk tavrı
ezan icrâsında Türkçe ezanın da etkili olduğu iddiasındadır. Ezanın bir çağrı olmasının ötesinde tarihsel
ve toplumsal bir mesaj yaydığı ve icrâcı (müezzin) ile dinleyici arasında bir köprü oluĢturduğu fikri
iĢlenmektedir.
Müellifin -burada da incelemeye alınan- ezanla ilgili çalıĢmaları göz önüne alındığında bu
makalede de orijinal bir nokta yakaladığı söylenebilir. Türkiye‟de okunan ezanın sembolik açıdan temsil
ettiklerini Osmanlı mirasını taĢıma, ulus devletten öte Ġslâmî birliğe vurgu ve güzel sesin duyurulması
olarak sıralamıĢtır. Ayrıca tiz akortlardan icrâ, süslemelerin yoğun kullanımı ve en güzel icrâya sahip
olma fikrinin Türk/Ġstanbul tavrını Ģekillendirdiğini belirtmiĢtir.
8- Eve A. Mcpherson, Sandra Mcpherson, Roger Bouchard, Robert Heath Meeks, “Some
Meanings of the Islamic Call to Prayer A Combined Qualitative and Quantitative Analysis of Some
Turkish Narratives” [Ezanın Bazı Anlamları: Bazı Türk Anlatılarının BirleĢtirilmiĢ Nitel ve Nicel Analizi],
Narrative Matters 2014: Narrative Knowing/ Recit et Savoir, Paris, 2014, ss 1-15.
ÇalıĢmada ezan hakkındaki muhtelif anlatılar klinik psikolojide kullanılan Thematic
Apperception Test [Tematik algı testi] adlı yöntemle nicel ve nitel açıdan değerlendirilmiĢtir. Veriler
2006-2007 yıllarında kiĢisel görüĢme, kaynak tarama ve medya organları yoluyla derlenmiĢtir.
Değerlendirmeler neticesinde bazı hipotezler ortaya atılarak tartıĢılmıĢtır. Sözgelimi anlatılarda ezanın
14

Feldman‟ın dinî mûsikîyle ilgili bazı makaleleri için bkz. “Structure and Evolution of the Mevlevî Ayîn: The Case of the Third
Selâm”, Transactions [Sufism, Music and Society in Turkey and the Middle East], Ġstanbul, 2001, c. X, ss. 49-65; “Mysticism,
Memory and History in the Mevlevi Ayin, International Mevlânâ Symposium Papers, Ġstanbul, 2010, c. III, ss. 1209-1222.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 383

etkisi için altı en çok çizilen hususun ses güzelliği ve melodik kurguyla sağlanan duygusal köprü olduğu
görülmüĢtür.
Ezanla ilgili çalıĢmaları bulunan Eve Mcpherson‟ın topladığı verileri sistemli bir analize tabi
tuttuğu bu makale, konuyla ilgili görüĢ ve algıların nicel bir dökümünü sunmaktadır. Meselâ verilerin
tematik analizi neticesinde en güzel ezanın Ġstanbul‟da okunduğu iddiasına, geçmiĢ değerlerin
kaybolmaya yüz tuttuğu fikrine ya da ezanın hâiz olduğu sembolik anlamlara dâir düĢüncelere
kaynaklarda ne sıklıkla değinildiği oluĢturulan tablolarda listelenmiĢtir. Makalenin disiplinler arası
çalıĢmalar açısından oldukça ilham veren bir örnek olduğu ve farklı kaynaklardan derlenmiĢ verilerin
kapsamlı bir analizi için kullanıĢlı bir yol önerdiği ifade edilmelidir.
9- Janos Sipos, “Teaching Methods of the Turkish Bektashi Community in Music and Music
Related Activities” [Müzik ve Müzikle Ġlgili Etkinliklerde Türk BektaĢî Topluluğunun Öğretim Metodları],

Sacred Knowledge: Schools or Revelation: Master-Apprentice System of Oral Transmission in the
Music of the Turkic Speaking World, ed. Razia Sultanova, Lambert Academic Publishing, Köln, 2009,
ss. 68-76.
Makalede BektâĢîlik‟te dinî mûsikî eserlerinin öğretim aĢamaları üzerinde durulmuĢtur. Ustaçırak iliĢkisine benzer Ģekilde mürĢid-mürid münasebetinin müzik eğitiminde temel yol olduğu ve müzik
eğitiminin küçük yaĢlardan itibaren baĢlayan manevi eğitimin bir parçası olarak düĢünüldüğü
belirtilmiĢtir. Tarikatın ritüellerinde yer alan müzikal unsurlar açıklanmıĢtır.
Yazarın eĢiyle birlikte 1998-2005 yılları arası Trakya bölgesinden 1100 kadar BektâĢî eseri
derlediği kaydedilmektedir. Makalede ise müzikle ilgili terimlerin anlaĢılır Ģekilde tanıtıldığı, buna karĢın
müzik eğitiminin geri planda kaldığı görülmektedir. Eğitim yöntemleriyle ilgili olarak geleneksel yolun
izlendiği kaydedilmekle yetinilmiĢtir.
10- Banu ġenay, “Artists, Antagonisms and the Ney in the Popularization of 'Sufi Music' in
Turkey” [Türkiye'de Tasavvuf Müziğinin PopülerleĢmesinde Sanatçılar, KarĢıtlıklar ve Ney], European
Journal of Cultural Studies, c. 18, sayı: 1, 2014, ss. 52-69.
Global müzik endüstrisi içinde dünya müziği baĢlığı altında 90‟lı yıllarda popüler hâle gelen sûfî
müzik ve ney sazının bu süreçteki yeri çalıĢmanın ana konusudur. Bu müziğin tekkeden dünya
sahnesine çıkıĢı Kudsi Erguner, Mercan Dede ve Ömer Faruk Tekbilek gibi icrâcıların müzikleri
üzerinden değerlendirilmiĢtir. Diğer taraftan çalıĢmada söz konusu eğilime karĢılık ney icrâsında
geleneksel anlayıĢı benimsemiĢ sanatkârların da yaklaĢımları ele alınmıĢtır.
Dinî mûsikînin baskı altında kaldığı, yeni arayıĢlarla adaptasyon süreci yaĢadığı ve
modernleĢmeyle yaĢadığı imtihanı son yarım asırda oldukça hareketli bir tablo ortaya koymuĢtur. Buna
karĢın akademik alanda bu durumun iĢlendiği sınırlı sayıda çalıĢma mevcuttur. Bu makalede ġenay,
bahsedilen tartıĢmaları “sûfî müzik” etiketiyle ticarileĢen ve dönüĢen müzik ve neyin bu tablodaki
sembol değeri üzerinden okumaktadır. Sûfî müzik icrâcılarının çalıĢmalarını değerlendiren yazarın
geleneksel tarafta yer alan neyzenlerle de görüĢmeler yaparak ulaĢtığı sonuçları iki taraflı olarak
aktarması önemlidir.
11- Nancy Tapper, Richard Tapper, “The Birth of the Prophet: Ritual and Gender in Turkish
Islam” [Peygamberin Doğumu: Türk Ġslâmında Ritüel ve Cinsiyet], Man, c. 22, sayı: 1, 1987, ss. 69-92.
Isparta‟nın Eğirdir ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen mevlid merasimleriyle erkekler
arasındakini çok yönlü olarak karĢılaĢtıran bu çalıĢmanın giriĢinde Ġslam‟la ilgili antropolojik
çalıĢmalarda rastlanan tek yönlü ve hatalı bakıĢın bir eleĢtirisine yer verilmiĢtir. Ardından mevlid ve
Eğirdir‟deki toplumsal ve dinî hayatla ilgili bazı açıklamalar yapılmıĢtır. Kadınlar ve erkekler arasındaki
merasimler ise mevlidin hangi kısımlarının ne uzunlukta okunduğu, merasim esnasında hangi ritüellerin
uygulandığı ve mevlid icrâsının yanında hangi unsurlara yer verildiği gibi sorular üzerinden
değerlendirilmiĢtir.
Esasen çalıĢmada mevlidin mûsikî yönüne iliĢkin veri ve analizin olduğunu söylemek mümkün
olmasa da cinsiyet üzerinden dinî ortodoksinin değerlendirilmesi, mevlidin sosyolojik bir zeminde

384 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

tartıĢılması ve güncel mevlid uygulamasının farklı yönleriyle kayıt altına alınıp analiz edilmesiyle dikkat
çekmektedir.
12- Yaprak Melike Uyar, ġ. ġehvar BeĢiroğlu, “Recent Representations of the Music of the
Mevlevi Order of Sufism” [Mevlevî Müziğinin Son Temsilleri], Journal of Interdisciplinary Music Studies,
c. 6, sayı: 2, 2012, ss. 137-150.
ÇalıĢmada tarihte Mevlevîlik ve müzik iliĢkisi, zikir, vecd ve semâ gibi kavramlar, Mevlevî
âyininin bölümleri ve sembolik anlamları genel hatlarıyla açıklanmıĢtır. Ardından semâın bir turistik
gösteri hâline geliĢi ve Mevlevî müziğiyle iliĢkili olmayan ürünlerin bu baĢlık altında pazarlanıĢına dâir
örnekler sıralanmıĢtır.
Mevlevî kültürü ve müziğinin sûistîmal edilerek ticarileĢtirilmesi uzunca bir zamandır gündemde
olmasına ve resmî bazı kararlar alınarak düzenlenmeye çalıĢılmasına karĢın çözülebilmiĢ değildir.
Makale örneklerle bu soruna iĢaret etmektedir. Özellikle seküler müziklerin dahi sûfî müzik etiketiyle
pazarlandığına ve bu tip ürünlerde Batılı dinleyicilerin aĢina olduğu aralıklara sahip makamların
kullanıldığına iliĢkin tespitler önemlidir.
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Tespit edilen yayınların içerik ve değerlendirmesinden sonra genel bir bakıĢla incelemeye konu
edilen çalıĢmaların toplu analizini yapmak yerinde olacaktır. Meselâ yayınlarda iĢlenen konular
kategorize edildiğinde ortaya çıkan tablo Ģu Ģekildedir:
Konu
Adet
Tarikatlarda zikir ve ritüel
6
Mevlevîlik ve mûsikî
4
Ezan
3
Namaz (Teravih ve bayram)
2
Mevlid
2
Toplam
17
Tablo 1: Yayınların Konulara Göre Dağılımı
Türk din mûsikîsini cami mûsikîsi ve tekke mûsikîsi olarak iki alt baĢlık altında inceleyen bakıĢ
açısıyla değerlendirilirse burada ele alınan yabancı akademik yayınlardan tekke müziğiyle ilgili
çalıĢmaların (10 adet) cami mûsikîsiyle ilgili olanlara (7 adet) göre fazla olduğu görülecektir.
Mevlevîlikle ilgili çalıĢmalar da azımsanmayacak sayıdadır. Esasen bu durum Türkçe literatürde de
benzer Ģekildedir. Yani tekke müziği baĢlığı altında üzerinde en çok yayın yapılan alan Mevlevî
müziğidir denebilir.
Tespit edilen yayınlar arasında en erken tarihli olanı 1977 yılına, en yakın tarihlisi 2014 yılına
aittir. 1980-1989 yılları arası 2, 1990-1999 yılları arası 4, 2000-2009 yılları arası 3 ve 2010‟dan
günümüze 7 çalıĢma bulunmaktadır.
Tabloda altı çizilmesi gereken diğer bir husus bazı müelliflerin uzmanlaĢtıkları alanlarla ilgilidir.
Meselâ ezanla ilgili yapılan üç çalıĢmanın tümü Eve A. Mcpherson imzasını taĢımaktadır. 15 Yine teravih
ve bayram namazları kayıtları üzerinden kaleme aldığı iki çalıĢmayla 16 Dane Kusić ilgili kategorideki tek
yazardır. Mezkûr iki yazar dıĢındaki tüm yazarların buradaki seçkide yer alan tek yayını vardır. Neticede
listede toplamda 19 araĢtırmacının yer aldığı görülmektedir. Bu isimler arasında 5 Türk yazarın 4 yayını
bulunmaktadır.
Bahse konu yayınlar arasından 4‟ü araĢtırmacıların yerinde aldıkları icrâ kayıtlarına
dayanmaktadır.17 Bu yaklaĢım önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır. Zira genel olarak Türk
müziği ve özelde dinî mûsikî araĢtırmalarında rastlanılan, kaybolan eser/değer/icrâcılara “nostaljik
güzellemeler”, bazen güncel ve yaĢayan müziğin arka plana itilmesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla

15
16
17

Listede 3, 12 ve 13 numaralı yayınlar. 13. yayının çok yazarlı olduğu hatırlatılmalıdır.
Listede 2 ve 10 numaralı yayınlar.
Listede 2, 3, 10 ve 16 numaralı yayınlar.
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ancak bugünün müziği üzerinde yapılacak çalıĢmalarla hiç değilse bundan sonrası için söz konusu
hayıflanmayı bir nebze azaltmak mümkün olabilecektir.
1970‟lerden itibaren Amerika‟da baĢlayarak geliĢen ve cinsiyet kavramının kültürel açıdan
iĢlendiği bir yaklaĢım olarak cinsiyet ya da kadın çalıĢmaları (gender/women studies) perspektifinin
kullanıldığı 2 yayın tespit edilmiĢtir.18 Özellikle 1987 gibi erken bir tarihte yayınlanan ve
Isparta/Eğirdir‟deki kadınlar ve erkekler arasındaki mevlid merasimlerini çok yönlü olarak karĢılaĢtıran
Nancy Tapper ve Richard Tapper‟a ait makale cinsiyet çalıĢmaları açısından seçkin bir örnek olmanın
ötesinde yeni çalıĢmalar için de ilham kaynağı olacak niteliktedir.
Gerek bu çalıĢmada değerlendirilen Türk din mûsikîsi ile ilgili yayınlar, gerekse diğer sûfî müzik
gelenekleriyle ilgili akademik çalıĢmalarda rastlanılan diğer bir eğilim de BatılılaĢma, modernleĢme ve
popülerleĢme tecrübelerinin söz konusu gelenek ve müzikler üzerinde nasıl etkiler bıraktığının
araĢtırılmasıdır. Böylesi yaklaĢıma sahip 4 çalıĢmaya burada yer verilmiĢtir. 19 Bu noktada Türkçe
literatürde bahsi geçen konuların neredeyse hiç ele alınmadığı belirtilmelidir. Meselâ modernleĢme
sürecinde ya da Cumhuriyet‟in ilânından sonra Türk din mûsikîsi eser ve icrâcılarının serüveni,
savunma ya da uyum refleksleri, günümüzde popüler kültür ve dinî mûsikî iliĢkisi gibi meseleler
araĢtırılmayı beklemektedir.20
Neticede bu çalıĢmada ele alınan yayınlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında
araĢtırmacıların genelde sahanın tarihî ve teknik hususlarına vâkıf oldukları, araĢtırmalarında sadece
tarih, müzikoloji ya da etnomüzikoloji perspektifiyle sınırlı kalmayıp sosyolojik ve antropolojik
yaklaĢımları da kullandıkları görülmektedir. Bu araĢtırmanın eksiksiz bir bibliyografya oluĢturmak iddiası
taĢımadığı hatırlatılacak olursa, hiç Ģüphesiz bu tebliğde gözden kaçan yayınlar mevcuttur. Fakat yine
de yabancı literatürde Türk din mûsikîsinin sıklıkla iĢlenen bir tür olduğunu söylemek güçtür. Söz gelimi
Hindistan ve Pakistan bölgesi Sufi müziği Kavvali türüne iliĢkin yayınların sayı ve çeĢitlilik açısından
oldukça ileri seviyede olduğu söylenebilir. ġayet Türk din mûsikîsine akademik dünyada gösterilen
ilginin artması isteniyorsa bu ancak nitelikli araĢtırmalarla ve icrâlarla mümkün olacaktır.
Kaynakça21
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Raudvere, Catharina, The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility and Zikir in Contemporary
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Sufism, Music and Society in Turkey and the Middle East , ed. Anders Hammarlund, Tord Olsson,
Elisabeth Özdalga, Swedish Research Institute, Istanbul, 2001.
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Listede 4 ve 16 numaralı yayınlar. Ayrıca benzer bir perspektiften günümüz Ġstanbul‟undaki tarikatlerde kadınların yerini ele
alan bir çalıĢma için bkz. Catharina Raudvere, The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility and Zikir in Contemporary
Istanbul, Swedish Research Institute, Ġstanbul, 2003. (Türkçe versiyonu için bkz. ÇağdaĢ Ġstanbul‟da Sufi Kadınlar, çev.
Damla Acar, Kitap Yayınevi, Ġstanbul, 2003.)
Listede 5, 7, 15 ve 17 numaralı yayınlar.
Bu noktada bahsedilen meselelerle ilgili önemli bir yayını zikretmek yerinde olacaktır. Her ne kadar dili Ġngilizce olsa da
Ġstanbul‟da neĢredildiği için bu çalıĢmada değerlendirmeye alınmayan söz konusu kitap, 1997 yılında Ġsveç AraĢtırma
Enstitüsü-Ġstanbul‟da düzenlenen bir toplantıda sunulan bildirilerden oluĢmaktadır: Sufism, Music and Society in Turkey and
the Middle East, ed. Anders Hammarlund, Tord Olsson, Elisabeth Özdalga, Swedish Research Institute, Istanbul, 2001.
Değerlendirmeye tabi olan 17 adet yabancı yayınla ilgili künye bilgisi listelendiğinden (bkz. EK) kaynakçada tekrar
edilmemiĢtir.
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EK: Türk Din Mûsikîsi ile Ġlgili Yabancı Yayınların Künye ve Konu Bilgileri
No Yazar
BaĢlık
Tür
Yayın yeri ve yılı
1
Melinda
The Poetic Body: Love
Doktora
Boston
Mary
and Knowledge in a
tezi
University, 2014
Krokus
Transnational Sufi Order,
The Qadiri Rifa‟i Tariqa
2
Dane Kusić Discourse on Three
Doktora
University of
"Teravih Namazi-s" in
tezi
Maryland, 1996
Istanbul: An Invitation
to Reflexive
Ethnomusicology
3
Eve A.
The Beautiful Voice:
Doktora
University of
McPherson
Voice Quality and the
tezi
California, 2009
Turkish Call to Prayer
4
Alia
Light through a Prism:
Yüksek
Tufts
Hamdon
Sound, Gender and
lisans tezi
University, 2010
O‟brien
Glocality in the
Contemporary HalvetiJerrahi and Nur Ashki
Jerrahi Sufi Orders
5
Victor
The Aesthetics of Motion Doktora
University of
Amaro
in Musics for the
tezi
Maryland, 2007
Vicente
Mevlana Celal ed-Din
Rumi
6

Metin And

7

Cem Behar

8

Lois

The Drama
Review, 1977
Medieval and
Early Modern
Performances in
the
Mediterranean,

Konu
Amerika'daki Kadirî
Rıfaî grubunun zikir
ve ritüelleri
Ġstanbul'da
kaydedilen üç
teravih namazının
müzikal analizi
Türk ezanları, Ezan
yarıĢması ve ezan
hakkındaki görüĢler
Amerika‟daki iki
Halvetî Cerrâhî
grupta kadınların
müzik etkinlikleri

Hareket mefhumu
üzerinden
Mevlevîlik-mûsikî
iliĢkisi ve popüler
kültürde Sufizm
Mevlevîlik'te mûsikî

The Mevlana Ceremony
[Turkey]
The Show and the
Ritual: The Mevlevî
Mukabele in Ottoman
Times

Makale

The Mawlid

Makale

Musical Genres and Zikr
of the Sunni Tarikats of
Istanbul

Kitap
Bölümü

The Dervish
Lodge:
Architecture,
Art and Sufism
in Ottoman
Turkey, 1992

Ġstanbul sünni
tarikatlarının müzik
türleri ve zikirleri

Positivity of Music and
Religion in Turkey

Makale

Narodna
Umjetnost,

Ġstanbul'da
kaydedilen bir
bayram namazı ve
bayram tekbirinin
bütünleĢtirici rolü

YayınlanmıĢ
tebliğ

Lamyā'al

2014
The World of
Music, 1986

Mevlevî
mukabelesinin
temâĢâ yönü

Ġslâm toplumlarında
mevlidin yeri

Fārūqī

9

Walter
Feldman

10

Dane Kusić

1997
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11

Irene
Markoff

12

Eve A.
McPherson

13

Eve A.
McPherson,
vd.

14

Janos
Sipos

Introduction to Sufi
Music and Ritual in
Turkey

Makale

Political History and
Embodied Identity
Discourse in the Turkish
Call to Prayer
Some Meanings of the
Islamic Call to Prayer A
Combined Qualitative
and Quantitative
Analysis of Some Turkish
Narratives
Teaching Methods of the
Turkish Bektashi
Community in Music and
Music Related Activities

Makale

Artists, Antagonisms and
the Ney in the
Popularization of 'Sufi
Music' in Turkey
The Birth of the Prophet:
Ritual and Gender in
Turkish Islam

Makale

Recent Representations
of the Music of the
Mevlevi Order of Sufism

Makale

Middle East
Studies
Association
Bulletin, 1995
Music and
Politics, 2011

YayınlanmıĢ
tebliğ

Narrative
Matters, 2014

Kitap
Bölümü

Sacred
Knowledge:
Schools or
Revelation,

Genel hatlarıyla
tekke müziği ve
bazı kayıtların
tanıtımı
Türkçe ezan
uygulamasının
siyâsî ve müzikal
yönü
Ezan hakkındaki
anlatı ve görüĢlerin
nicel ve nitel analizi

BektâĢîlik‟te dînî
mûsikî öğretimi

2009
15

Banu
ġenay

16

Nancy
Tapper,
Richard

Makale

European
Journal of
Cultural
Studies, 2014
Man, 1987

Tapper

17

Yaprak
Melike
Uyar, ġ.
ġehvar
BeĢiroğlu

Journal of
Interdisciplinary
Music Studies,
2012

PopülerleĢen Sufi
müzik ve neyin bu
süreçteki yeri
Isparta/Eğirdir'deki
kadınlar ve erkekler
arasındaki mevlid
merasimlerinin
karĢılaĢtırması
Mevlevîlik-mûsikî
iliĢkisi ve Sufi müzik
altında ticarî boyuta
taĢınması

ĠSLAM EĞĠTĠMĠNDE MÜZĠK
-BAġLANGICINDAN OSMANLI DÖNEMĠNE KADARġakir GÖZÜTOK
Özet
Ġslam eğitim kurumlarında bir dersin okutulması, o dersin Ġslam esaslarına göre meĢru olması gerekir.
Bu sebeple, Ġslam âlimleri arasında ilk dönemden itibaren müziğin mubah olup olmadığı
tartıĢılagelmiĢtir. Ellerinde çok ciddi delil olmamasına rağmen, müziğin helal olmadığını düĢünenlerin
sayısı bir hayli fazladır. Bunlar, genellikle Ġslam’ın genel amaçlarını göz önünde bulundurmuĢ ve
olumsuz davranıĢa iten sebeplerden bir saydıklarından dolayı müziği caiz görmemiĢlerdir. Müzik
hakkında olumlu görüĢ bildirenlerin sağlam Hadislere dayalı delilleri olmasına karĢılık, görüĢleri çok
fazla yaygın kabul görmemiĢtir. Buna paralel olarak Ġslam eğitim kurumlarında müzik eğitimi de daima
sınırlı olmuĢ ve özel ilgiyle okutulabilmiĢtir. Bu çalıĢmamızda, bu anlayıĢları ve uygulama durumlarını
ele almaya çalıĢtık.
Anahtar Kelimeler: Ġslam, Eğitim, Ġslam Eğitiminde Müzik, Osmanlı Dönemi.
Music in Islamic Education -From Early Period to Ottoman TermAbstract
If a lesson is taught in Islamic educational institutions, it has to be legitimate according to Islamic
principles. For this reason, it has been argued that Muslim scholars have been muslims since the first
period. Although there is no serious evidence on their hands, the number of people who think that
music is not halal is quite high. They generally regarded the general aims of Islam and did not see
music as permissible because they regarded them as the cause of negative behavior. Although the
positive opinions on music are based on sound Hadiths, their views are not widely accepted. Parallel
to this, music education in Islamic educational institutions has always been limited and can be trained
with special interest. In this work, we tried to address these insights and their application.
Keywords: Islam, Music, Music in Islamic Education, Ottoman Term.
GiriĢ
Günümüzde Ġslam dünyasında dini genel algısı bakımından müziğe karĢı olumsuz bir tutumun
mevcut olduğunu, müzisyenlere dudak büküldüğünü ve müzik aletlerinin hoĢ karĢılanmadığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu algının oluĢmasında elbette günümüze kadar intikal eden fetvalar ile
bugüne kadar gelen dinî geleneğin etkisinin olduğu açıktır.
Dinî anlayıĢ açısından olumsuz bulunan bir konu veya hususun, dinin Ģekillendirdiği eğitim
kurumlarında okutulup öğretilmesini beklemek imkânsızdır. Durum gerçekten böyle midir? Yoksa
bilinen ve tahmin edilenin aksine eğitim kurumlarında müzik eğitimi verilmiĢ midir? Bir tebliğin ölçüsü
dâhilinde bu konuyu incelemeye çalıĢacağız. Osmanlılar dönemine gelinceye kadar bazı değiĢik
uygulamalar görülse bile neredeyse konu vuzuha kavuĢtuğundan, bu döneme gelinceye kadarki süreci
ele almayı hedefledik.
Ġslam dini açısından birinci referans kaynağı olan Kur’an’da bu konu ile ilgili doğrudan bir ayet
bulunmaması, müzik konusu etrafında tartıĢmaların açılmasına sebep olan birinci amildir. Ġkincisi ise,
bazı âlimlerin kendi anlayıĢlarına uygun hadisleri zayıf da olsalar ön plana çıkararak fikirlerinin
haklılığını desteklemeye çalıĢmalarıdır. Bu tür tartıĢmaların çok erken dönemde baĢladığını müĢahade
ediyoruz. Müziğin lehinde kalem oynatanlardan biri, erken dönem Ġslam âlimlerinden Ġbn Kuteybe’dir
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(ö. 276/889). er-Ruhsatu fî’s-Sema’1 adlı eseriyle müziğe dinde ruhsat verildiğini ortaya koymaya
çalıĢmıĢtır. Ġbn Kuteybe’nin çağdaĢı Ġbn Ebi Dünya (ö. 280/893) ise, Zemmu’l-Melahî2 adlı kitapla bu
tür hafif iĢlerin dinen uygun olmadığını ispat etmeye çalıĢmıĢtır. Ebu Tayyib et-Taberî (ö. 450/1058),
er-Reddu Alâ Men Yuhibbu’s-Sema’ kitabıyla müzik severlere reddiye yazarken, Ġmam Gazalî kadar
meĢhur olamamıĢ ama Bağdat Nizamiye Medresesi’nde baĢ müderrislik yapacak kadar ilim sahibi olan
kardeĢi Ahmed b. Muhammed el-Gazalî (ö. 520/1126), Bevariku’l-Ġlma’ fî Tekfiri Men Yehrimu’s-Sema’
kitabıyla müziğe haram diyenlerin kâfirliğini ilan etmeye hazırlanmaktadır. Müteahhirin âlimlerinden
ġevkanî (ö. 1255/1840) ise, Ġbtalu Da’va’l-Ġcma’ Alâ Tahrimi Mutlaki’s-Sema’3 adlı eseriyle müziği
haram kılanların davalarında ele aldıkları delilleri kökten iptal etmeye çalıĢtığı gibi, Ahmed Gazalî’nin
kitabında olumlu Ģeyler nakletmekle birlikte isminin Ģenaat arz ettiğini bildirir.4
Müzik ile ilgili olumsuz yazıların çokluğu, Ġslam toplumunda müzik ile ilgili olumsuz havanın
oluĢmasında katkısı olduğu bir gerçek olsa bile, Ġslam dininin oyun ve eğlenceyi çoğu yerde yermesi ve
olumsuz bir faaliyet olarak nitelemesi de müziğin bir eğlence aracı olması hasebiyle reddedildiği de ayrı
bir gerçektir. Zira müziğin caiz olmadığını söyleyenlerin en önemli argümanları, müziğin Ģehveti
harekete geçirdiği, boĢ vakit ve eğlenceye vesile olduğudur. Müziğin dıĢlanmasının bir baĢka sebebi de
dinde otorite olarak görülen bazı zatların olumsuz söylem ve yaklaĢımlardır. Söz gelimi Halife Velid b.
Yezid (ö. 126/744)5 ve daha sonra çok meĢhur mutasavvıf Fudayl b. Ġyaz (ö. 187/803) “Müzik zinanın
rukyesidir (büyüsüdür)”6 diyebilmiĢlerdir.
Bildirildiğine göre, Ġslam dünyasında ilk kez Halife Harun ReĢit, bir emir göndererek Ġbrahim elMevsilî, Ġsmail b. Cami’ ve Fuleyc b. Avra’yı getirterek kendisi için Ģarkı söylemelerini istemiĢtir. Harun
ReĢit’ten sonra Vasık Billah da bunlarla birlikte Ġshak b. Ġbrahim’i çağırtarak kendisine Ģarkı söylemesini
istemesinden7 sonra, müzik ilim ehli tarafından bir sanat olarak ele alınıp iĢlenmeye baĢlanmıĢtır.
Ancak her zaman ve her dönem için müziğin böyle ilgi görüp uygulandığını söylemek elbette
zordur. Bunun ilk akla gelen sebebi, müziğin din içindeki meĢruiyeti meselesidir. Yukarıda verdiğimiz
örneklerde görüldüğü gibi müzik dinlemenin haramlığına hükmedenler olduğu gibi, müziği haram
kılanları küfürle itham edenler de vardır. Bir kısım Ġslam uleması ise, orta bir yol seçmiĢlerdir.
1- Müziğe Olumsuz YaklaĢanların Delilleri
ġunu hemen belirtmemiz gerekir ki, müziğe olumsuz yaklaĢanların ortaya koydukları iddialar
neredeyse Ġbn Ebi Dünya’nın ileri sürdüğü iddiaların aynısıdır. Burada elbette bütün delilleri
zikretmememiz mümkün değildir; en ciddi ve en güçlü delillere yer vermeye çalıĢacağız.
1.1. Kur’an’dan Deliller
Müziğin caiz olmadığını düĢünenlerin dayandıkları ayetlerden bazılarını zikretmeye çalıĢacağız.
Bunlardan bir Ģu ayettir. “Mü'minler, gerçekten kurtuluĢa ermiĢlerdir. Onlar ki, namazlarında derin
saygı içindedirler; faydasız iĢlerden ve boĢ sözlerden yüz çevirirler.” 8 Benzer bir ifade “BoĢ sözü
iĢittikleri vakit ondan yüz çevirirler”9 ayetinde de geçmektedir. Bir baĢka ayette: “Onlar, yalana Ģahitlik

1

2

3

4
5

6

7

8
9

Bu eser, Zehebî’nin Ģerhiyle birlikte bize ulaĢmıĢtır. Bkz. Ebu Abdullah ġemsuddin Muhammed b. Ahöed b. Osman ez-Zehebî
(ö. 748/1374), er-Ruhsatu fî’l-Ğinâ ve’t-Terb, Tah: Abdusselam Yusuf Ġsa el-Cedi’, Vizaretu’t-Ta’limi’l-Alî, Sudan, 2007.
Ġbn Ebi Dünya, Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-KureĢî (ö. 280/893), Zemmu’l-Melahî, Tah. Amr Abdu’l-Mun’im
Selim, Mektebetu Ġbn Teymiyye, 1. Tab., Kahire, 1416.
Muhammed b. Ali eĢ-ġevkanî (ö. 1173/1759), Ġbtalu Da’vâ!l-Ġcma’ Alâ Tahrimi Mutlaki’s-Sema’, Tah. Muhammed Subhi b.
Hasan Hallak, by.
ġevkanî, Ġbtal, s. 5209.
Ġbn Esir, Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed eĢ-ġeybanî (ö. 630/1233), el-Kâmil fî’t-Tarih, Tah: Ebu’lFida Abdullah el-Kadî, Daru’l-Kutubi’l-Ġlmiyye, 1. Tab, Beyrut, 1987, c. 4, s. 486.
Celaluddin es-Suyutî (ö. 911/1505), Durru’l-Mensur fî’t-Tefsiri bi’l-Me’sur, Tah: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî, Merkezu
Hicr, 1. Tab, Kahire, 2003, c. 11, s. 620. Bu söz Sahabeden Ġbn Mesud’a nisbet ediliyorsa da doğru değildir. Bkz. Abdurrauf
el-Münavî, Feydu’l-Kadir ġerhu Cami’i’s-Sağir, Daru’l-Ma’rife, 2. Tab, Beyrut, 1972, c. 4, s. 413; Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’lMelahî, s. 55.
Ġsfehanî, Ebu’l-Ferec Ali b. Hüseyin (ö. 356/976), Kitabu’l-Eğanî, Tah. Abdullah Ali Maha, Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-Ġlmiye, ty.,
c. 1, s. 23, 24; 27.
Muminun, 23/1-3.
Kasas, 28/55.
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etmeyen, faydasız boĢ bir Ģeyle karĢılaĢtıkları zaman, vakar ve hoĢgörü ile geçip gidenlerdir” 10
denilmektedir.
Lokman Suresi’nde çok daha sert bir Ģekilde boĢ iĢler ve eğlence yerilmektedir: “Ġnsanlardan

öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve
faydasız sözleri satın alır. ĠĢte onlar için aĢağılayıcı bir azap vardır.”11 Ġbn Mes’ud (r.a.) bu ayetteki
“faydasız söz”ü, Ģarkı olarak tefsir etmiĢtir. 12 Ġbn Abbas ve Mücahid’e göre de, ayette geçen “faydasız
söz”den kastın Ģarkı ve benzeri Ģeylerdir. 13 Buharî, “Allah’tan alıkoyduğu zaman bütün boĢ Ģeyler
batıldır” ifadesini yukarıdaki ayet ile birlikte “Terceme BaĢlığı” yapar. 14
Bir baĢka ayette Ģöyle buyurulur: "(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını sesinle
(çağrınla) kaydır.”15 Keza Mücahid, bu ayette geçen “sesinle” ifadesinin Ģarkı ve çalgı anlamına
geldiğini söylemiĢtir.16 Necm Suresi’nde: “ġimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı)
ĢaĢıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?” ayetinde geçen “Samidûn” (eğleniyorsunuz)
kelimesini Ġbn Abbas (r.a.), Himyer dilinde Ģarkı olduğunu; Mücahid ise, Yemen halkının bunu Ģarkı
anlamında kullandığını söylemektedir.17
Kurtubî, yukarıda aktardığımız Lokman, Necm ve Ġsra Surelerinde geçen ayetlerin, âlimler
tarafından Ģarkı söylemenin mekruh olduğuna dair delil olarak getirdikleri üç ayettir, demektedir. 18
1.2. Sünnetten Deliller
Bu konuda Buharî’de geçen bir hadis Ģöyledir: Resulullah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: “Benim

ümmetimden bir topluluk gelecek ve zinayı, ipek, içki ve eğlence çalgılarını helal kılacaklar.” 19
Resulullah’ın bu ifadesine göre, eğlenmeyi sağlayan çalgılar haram hükmünde olmalıdır. Ġbn Hazm, bu
Hadisi müziğin aleyhine yorumlanabilecek delillerden biri olarak ortaya koymaktadır.20 Müzik dinlemeye
cevaz verenler bu hadise dört sebepten dolayı itiraz etmiĢlerdir. 21
Ġbn Ebi Dünya, müziğe olumsuz yaklaĢanların ve en erken bu konuda eser yazanların baĢında
gelir. Ġbn Ebi Dünya, doğrudan müziğin yasaklandığını bildiren bir nas ortaya koymak yerine, dinin
genel amaçlarından hareketle bu tür oyun ve eğlenceye vesile olan, insanı Allah’ı anmaktan alıkoyan
Ģeylerin helal olmaması gerektiği kanaatinden hareket etmektedir. Ortaya koyduğu ilk ve en esaslı delil
zayıf senetle rivayet ettiği Resulullah’ın (s.a.v.) Ģu sözüdür: “Ümmetim gelecekte (yer yarılıp) batacak,
atılacak ve tahrif olacaktır.” Orada bulunanlar ne zaman olacak Ya Resulallah? diye sorduklarında,
Efendimiz: “Çalgılar, Ģarkı söyleyen kadınlar çoğaldığında ve içki helal göründüğünde” buyurmuĢtur.22
Bir baĢka zayıf23 rivayette Resulullah’ın “Ben iki ahmak ve facir sesi (dinlemeyi) nehyettim: Biri
nimet esnasındaki ses: Oyun ve eğlence ile Ģeytanın nefesli çalgısı; diğeri de musibet esnasındaki ses:
Yüzün tırmalanması, göğsünü yarmak ve Ģeytanın feryadı.”24
Ġbn Kayyim el-Cevziyye, sema’nın (müziğin), genel bir bakıĢ açısıyla Müslümanlardan hiç
kimsenin onu mübah görmediğini, haya ve din perdesini yüzünden sıyıran kimseden baĢka kimsenin
onu hoĢ görmediğin, dinen bunun çirkin olduğunu ve hatta Müslüman ile kâfirin bunu dinleyip
10
11
12

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24

Furkan, 25/72.
Lokman, 31/6.
Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî (ö. 310/922), Cami’u’l-Beyan An Te’vili’l-Kur’an, Tah. Abdullah b. Abdulmuhsin etTurkî, Daru Hicr, 1 Tab, Kahire, 2001, c. 18, s. 534.
Taberî, Cami’u’l-Beyan, c. 18, s. 535, 536; Nuveyrî, ġihabuddin Ahmed b. Abdulvahhab (ö. 733/1332), Nihayetu’l-Ereb fî
Fununi’l-Edeb, Tah. Mufid Kumeyhe, Daru’l-Kutubi’l-Ġlmiyye, 1. Tab, Beyrut, 2004, c. 4, s. 135.
Buharî, Ġstizan, 52.
Ġsra, 17/64.
Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 135.
Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 135.
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebibekr et-Taberî (ö. 671/1272), Cami’u’l-Ahkâmi’l-Kur’an, Tah: Abdullah b.
Abdulmuhsin et-Turkî, Müessesetu’r-Risale, 1. Tab, Beyrut, 2006, c. 16, s. 456.
Buharî, EĢribe, 6 (H. No: 5590).
Ġbn Hazm, Risaletı fî’l-Ğina I, c. 1, s. 4.
Bu itirazlar için bkz: ġevkanî, Ġbtal, s. 5210-5216.
Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 23 vd. Hadis-i ġerif’in diğer kaynakları için bkz. Tirmizî, Fiten, 38 (H. No: 2212);
Taberanî, Mu’cemu’l-Kebir, c. 6, s. 150 (H. No: 5810).
Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 59 (Muhakkikin notu).
Tirmizî, Cenaiz, 25 (H. No: 1005); Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 59, 60 (H. No: 64).
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dinlemediğiyle ayırt edildiğini ifade etmektedir. 25 Ġbn Kayyim el-Cevziyye, bu hükme varırken somut bir
tek delil ortaya koymaz, ancak Kur’an ve hadisin kalbi bir hayata davet ettiğini, kiĢilerin nefsine ve
hevasına uymasını yasakladığı babında ayet ve hadislerin genel ifadelerinden bu karara varmaktadır.
Müziğin helal olmadığını iddia edenlerin tevil ettiklerinden biri de: “ġimdi siz gaflet içinde
eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) ĢaĢıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?”26 âyetinde geçen
“gaflet”ten kastın müzik olduğu kanaatine Abdullah b. Abbas’tan nakille varılmasıdır. 27 Keza "(Haydi)
onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır” ayetinin Ģarkı ve türkülere iĢaret ettiğini
Mücahid’den naklederek delil olarak getirilmektedir.28
Müzik aleyhine getirilen delillerden biri, Ġbn Mesud’dan (r.a.) gelen Ģu sözlerdir: “ġarkı, kalpte
nifakı yeĢertir tıpkı suyun otu yeĢerttiği gibi.” 29 Ġbn Mes’ud’dan nakledilen söz, bu haliyle zayıftır; ancak
Ebu Davud Sünen’inde “ġarkı, kalpte nifakı yeĢertir” kısmını Resulullah’tan (s.a.v.) hadis olarak rivayet
etmektedir.30
Ġbn Ebi Dünya31 ve Ġbn Kayyim,32 değiĢik lafızlarla da olsa Resulullah’tan (s.a.v.) Ģu zayıf hadisi
de delil olarak getirmektedirler: “ġarkıcı kadınları satın almayınız ve satmayınız, onlara (Ģarkı)
öğretmeyin, onların ticaretinde ve paralarında hayır yoktur.” 33 Ġbn Kayyim, Ġmam Malik’e Ģarkılarla ilgili
soru sorulduğunda, “bizim bulunduğumuz yerde yalnızca fasıklar bunu yapardı” 34 sözünü de
nakletmektedir.
Ġbn Kayyim, sema yani müzik ile ilgili dikkatle bakıldığında ya Ģüphe ya da Ģehvetin mevcut
olduğunu35 ve bu iki Ģeyin de Kur’an’da zem edildiğinden hareketle, seddu’z-Zerai’ babında36 müziğin
haramlığına hükmetmektedir. Ġbn Kayyim’in müzik meselesi üzerinden mutasavvıfları hedef aldığı
kitabının çoğu yerinde gözden kaçmamaktadır.
Ġmam ġafiî’ye göre, Ģarkı boĢ bir Ģeydir, mekruhtur ve batıla benzer. Bunu çokça dinleyenler
sefih sayılırlar ve Ģahitlikleri red edilir, zira insanları batıl bir Ģeye davet etmiĢ olur. Ġmam Malik de, “bir
kiĢi Ģarkı söyleyen bir cariye satın aldığı zaman, Ģarkı söylemesini bir kusur olarak görüp geri verebilir”
demiĢtir. Ġmam Azam da Ģarkı dinlemeyi günah saymıĢtır. 37 Bu konuda Ahmed b. Hanbel’in tavrı ise
çok farklıdır. Nakledildiğine göre Ahmed b. Hanbel, Bağdat’ta hadis rivayet etmeden önce ud çalıp
Ģarkı söyledikten sonra hadis rivayetine baĢlardı. Dolasıyla ondan hadis dinlemeye gelenler aynı
zamanda Ģarkı da dinlemiĢ oluyorlardı.38
Ġbn Arabî, müziğin haram kılındığına dair getirilen hadislerin tamamının, ravilerinin sika
olmaması nedeniyle sahih değildir, bu konuda en doğru söz “bu (hüküm) batıldır” diyenlerin sözüdür,
demektedir.39 Mukaddesî de, Ģarkı dinlemeyi haram sayanların ayet ve hadislerden getirdikleri delilleri
ayrı ayrı ele alarak, ayetlerin doğrudan haramlığa ve hadislerin ravilerinin de zayıf olduğunu ortaya
koymaya çalıĢmaktadır.40
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Ġbn Kayyim el-Cevziyye, Ebu Abdullah Muhammed b. Ebubekir (ö. 751/1350), el-Kelâm Alâ Meseleti’s-Semâ’, Tah.
Muhammed Uzeyir ġems, Daru’l-Alemi’l-Fevaid, 1. Tab, Mekke, 1432, s. 17, 18. Ġbn Mesud’un (r.a.) bu sözü için bkz.
Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, ġehadat, 64 c. 10, s. 377 (H. No: 21007).
Necm, 53/59-61.
Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 40; Ġbn Kayyim el-Cevziyye, s. 24.
Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 41; Ġbn Kayyim el-Cevziyye, s. 25.
Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 41; Ġbn Kayyim el-Cevziyye, s. 20, 21.
Ebu Davud, 60 (H. No: 4927) Hadisin bu rivayeti de zayıftır.
Ġbn Ebi Dünya, Zemmu’l-Melahî, s. 38, 57.
Ġbn Kayyim el-Cevziyye, s. 23, 24.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 15, s. 8537 (H. No: 22069); Tirmizî, Buyu’, 51 (H. No: 1282); Benzer bir hadis için bkz. Ġbn
Mace, Ticarat, 11 (H. No: 2168). Farklı lafızla bkz. Taberanî, Mu’cemu’l-Kebir, c. 8, s. 212 (H. No: 7749).
Ġbn Kayyim el-Cevziyye, el-Kelam, s. 32. Ayrıca bkz. Kurtubî, Cami’u’l-Ahkâm, c. 16, s. 462; Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s.
136.
Ġbn Kayyim el-Cevziyye, el-Kelam, s. 74.
Ġbn Kayyim el-Cevziyye, el-Kelam, s. 68.
Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 136, 137.
Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 143.
Ġbn Arabî, Ahkâmu’l-Kur’an, c. 3, s. 526.
Ebu’l-Fadl Muhammed b. Talib el-Mukaddesî (ö. 507/1113), Kitabu’s-Sema’, (Yazma), v. 27 vd. Mukaddesî’nin kitabını
Nuveyrî, olduğu gibi kaydetmiĢtir, söz konusu deliller için bkz. Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 144-155.

GeçmiĢten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 393

2- Müziğe Olumlu YaklaĢanların Delilleri
Müziğin mubah olduğunu düĢünenler, haramlığına hükmedenlerin mevzu hadisler ile yalancı ve
cerh edilmiĢ kiĢilerin rivayetleri ile delil getirdikleri ve bunların rivayetinin delil olarak kabul
edilemeyeceğini, Kur’an’ı kendi anlayıĢ ve görüĢlerine göre Kur’an ayetlerini tefsir edenlerin sözlerine
dönülemeyeceği ve tuttukları yola gidilemeyeceğini ifade etmektedirler.41
Kur’an-ı Kerim’de müzik ile ilgili açık ve net ayetlerin bulunmaması, bu konuda dikkatlerim
Hadisler üzerinde yoğunlaĢmasına sebep olmuĢtur. Bu konuda Resulullah’ın (s.a.v.) sözleri, tutumu ve
yaklaĢımı ile ilgili pek çok rivayet mevcuttur. Burada bunlardan bazılarını aktarmaya çalıĢacağız. Hz.
AiĢe (r.anha) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) yanıma girdiğinde Ensar’dan iki cariye, Ensar’ın (Araplarda
önemli bir gün olan) Buas üzerine Ģarkılar söylüyorlardı. Bu ikisi Ģarkıcı değildi. Resulullah (s.a.v.)
yatağına uzandı ve yüzünü öbür tarafa çevirdi. Sonra (babam) Ebubekir içeri girdi ve beni kınadı,
“Resulullah’ın yanında Ģeytanın mizmarı mı?” dedi. Resulullah (s.a.v.), Ebubekir’e “onları rahat bırak”
dedi. Ben de babamın dikkati baĢka tarafa yöneldiğinde, kızlara iĢaret ettim onlar da dıĢarı çıktılar.” 42
Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ey Ebabekir, her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim
bayramımızdır.”43 Müziğin dinlendiği bu günün bayram olduğu Ġbn Mace’nin Ramazan Bayramı
günüydü ziyadesinden44 anlıyoruz. Bu hadisin baĢka rivayetlerinde def çaldıkları ayrıntısı da vardır. 45
Burada sözü edilen iki cariyeden birinin, Hz. Ebubekir tarafından satın alınıp sonra da azat edilen
Bilal’in annesi Hemmame olduğu da gelen bilgiler arasındadır. 46 Ġbn Hazm, bu hadiste Resulullah
(s.a.v.), cariyelerin Ģarkı söylemelerini engellememiĢtir, fakat Hz. Ebubekir’in onlara müdahalesini hoĢ
görmemiĢtir; bu da kimsenin aleyhinde bir Ģey duymadığı Ģarkının caiz olduğuna delildir, ancak müzik
dinlemenin mubah olduğunu, dünyadaki diğer mubah Ģeylerin terkinin fazilet olduğu gibi müziği de
terk bir fazilettir, demektedir.47 Ebu Talib el-Mukaddesî48 de benzer görüĢler ortaya koymaktadır. 49
Resulullah (s.a.v.) döneminde müzik çalıp oynandığında dair bir rivayet Ģöyledir: Hz. AiĢe (r.
anha) anlatıyor: Resulullah’a HabeĢistan’dan gelen bir grup (bir ara) kalkıp mescitte oynamaya
baĢladılar. Ben onları seyrederken, Resulullah (s.a.v.) beni ridası ile örtmeye çalıĢıyordu, ta ki ben
usanıncaya kadar seyrettim. Ben o zamanlar, oyundan hoĢlanan genç bir kız idim.50
Müzik ile ilgili bir olayı Sâib b. Yezid rivayet ediyor: Bir gün Resulullah’ın (s.a.v.) yanına bir
kadın geldi. Efendimiz: “Ey AiĢe bunu tanıyor musun?” diye sordu, Hz. AiĢe: “Hayır, Ya Allah’ın
Peygamberi” dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): “Bu filancalardan Kayna’dır, sana Ģarkı
söylemesinden hoĢlanır mısın?” diye sordu, olumlu cevap alınca Kayna da Hz. AiĢe’ye Ģarkı söyledi. 51
Bir baĢka rivayet de Ģöyledir: Resulullah (s.a.v.) gazvelerin birinden dönerken yanına siyahî bir cariye
geldi ve “Ya Resulallah, Allah seni sağ salim döndürürse, senin yanında def çalıp Ģarkı söylemeyi
nezretmiĢtim” dedi. Resulullah (s.a.v.): “ġayet nezretmiĢ isen çal, değilse çalma” dedi. Sonra kadın
çalmaya baĢladı, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Osman sırayla geldiler o hala çalıyordu. Hz. Ömer
geldiğinde, kadın defi attı ve üzerine oturdu. Resulullah (s.a.v.): “ Ey Ömer, Ģeytan bile senden
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Mukaddesî, Kitabu’s-Sema’, v. 4b; Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 138.
Buharî, Ġdeyn, 2 (H. No: 949); Müslim, Salatu’l-Ġ’deyn, 4 (H. No: 892).
Müslim, Salatu’l-Ġ’deyn, 4 (H. No: 892); Ġbn Mace, Nikâh, 21 (H. No:1898); Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Nikah, c. 7, s. 148 (H.
No:13527); ġehadat, 65, c. 10, s. 378 (H. No: 21012).
Ġbn Mace, Nikâh, 21 (H. No: 1898).
Neseî, Salatu’l-Ġ’deyn, 36 (H. No: 1597); Ġbn Hibban, Sahih, (H. No: 5871) c. 13, s. 180.
Aynî, Bedruddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed (ö.855/1451), Umdetu’l-Karî fî ġerhi’l-Buharî, Daru’l-Fikr, Beyrut, ty., c.
6, s. 268.
Ġbn Hazm, Ahmed b. Said ez-Zahirî (ö. 456/1064), Risaletı fî’l-Ğina ve’l-Melahî E Muhabu Huve Em Mahzur I, Silsiletu’tTurasi’z-Zahirî, Nushatu Ġbn Temim ez-Zahrî, Daru’l-Hayat, 1427, s. 7.
Mukaddesî’nin, Davudî mezhebine mensup olduğu söylenir. Ġbn Kesir, onun hakkında olumlu sözler söyledikten sonra bu
kitabından dolayı eleĢtirir. Bkz. Ġbn Kesir, Ġmaduddin Ebu’l-Fida Ġsmail b. Ömer ed-DımaĢkî (ö. 774/1372), el-Bidaye ve’nNihaye, Tah. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Daru Hicr, 1. Tab, Beyrut, 1998, c. 16, s. 222.
Mukaddesî, Kitabu’s-Sema’, v, 2b; Nuveyrî, Nihayetu’l-Ereb, c. 4, s. 139.
Buharî, Nikâh, 114 (H. No: 5236); Müslim, Salatu’l-Ġ’deyn, 4 (H. No: 892); Ġbn Hibban, Sahih, (H. No: 5876) c. 13, s. 187.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 11, s. 6359 (H. No: 15660); Neseî, Sünenü’l-Kübra, ĠĢretu’n-Nisa, 20 (H. No: 8911); Taberanî,
Mu’cemu’l-Kebir, c. 7, s. 187 (H. No: 6686).
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korkuyor, ben oturmuĢken bu kadın çalıyordu, Ebubekir, Ali ve Osman sırayla geldiklerinde de
çalıyordu, ama sen gelince defi attı” buyurdu.52
Bir defasında Resulullah (s.a.v.), Medine’nin bir tarafına gittiğinde orada komĢuları def çalıp
Ģarkı söylüyor ve: Biz Beni Neccar’dan komĢularız. Ey sevenler, Muhammed bizim komĢumuzdur
diyorlardı. Resulullah (s.a.v.) de “Allah biliyor ki, ben de onları seviyorum” buyurdu.53
Hz. Ali’den gelen rivayet ise Ģöyledir: Resulullah (s.a.v.), ashabıyla birlikte Benu Zureyk
kabilesine uğradıklarında Ģarkı söylediklerini ve oynadıklarını gördüler. Resulullah (s.a.v.): “Bu nedir?”
diye sordu, “filanın düğünü var” dediler. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): “O kiĢinin dini, bu nikâh ile
kemale ermiĢtir. Zira nikâh ve iliĢki gizli olmaz, Mutlaka def sesi duyulsun ve (yemek yapılırken) duman
yükselsin.”54 Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayetine göre, Bir ara HabeĢliler Mescid-i Nebevî’de mızraklarıyla
birlikte oyun oynuyorlardı. Hz. Ömer içeri girince küçük taĢlar alıp onlara attı. Resulullah (s.a.v.):
“Onları (rahat) bırak Ey Ömer” buyurdu.55
Ebu Abdullah Halid el-Medenî anlatıyor: “AĢure günü Medine’de iken cariyelerim def çalıp Ģarkı
söylüyorlardı. Rubeyyi’ binti Muavviz’e gittiğimizde, bu durumu ona anlattık, o da Ģunu anlattı:
“Düğünümün sabahında Resulullah (s.a.v.) yanıma geldiğinde iki cariyem Bedir’de öldürülen
babalarımız üzerine yakılan ağıtlarla Ģarkı söylüyorlardı ve Ģarkının içinde “Ġçimizde yarını bilen
Peygamber var” dediklerinde Resulullah (s.a.v.): “Bu dediğinize gelince, yarını ancak Allah bilir”
buyurdu.56 Bazı eserlerde “Furey’a binti Muavviz, Resulullah’ın (s.a.v.) düğünlerde tef çalıp Ģarkı
söylemeye ruhsat verdiğine dair hadisi rivayet etmiĢtir” 57 Ģeklinde gelmiĢtir.
Bir baĢka rivayette Kıptilerin emiri Resulullah’a (s.a.v.) iki kardeĢ cariye hibe etmiĢti, bunlardan
birini olan Mariye’yi Resulullah (s.a.v.) kendisine aldı ki bu Ġbrahim’in annesidir; diğerini yani ġirin’i de
Hassan b. Sabit’e verdi. Bir zaman sonra Hassan b. Sabit, arkadaĢlarıyla saf halinde oturmuĢken
Resulullah (s.a.v.) yanlarına uğradı ve o esnada Hassan b. Sabit’in cariyesi ġirin safların arasında Ģarkı
söylüyordu. Resulullah (s.a.v.), onlara bir Ģey emretmedi ve onlara bir Ģeyi yasaklamadı. 58 Ġbn Cevzî,
bu hadisin mevzu olduğunu ifade etmektedir. 59
Yukarıda verilen örnekleri göz önüne alarak cumhurun müzik dinlemek ile ilgili rivayetlerin
mütevatir olduğunu söylediği rivayet edilmiĢtir. Keza bu hadislerden hareketle def çalmanın caiz
olduğu bildirildiği gibi Ġbn Tahir, “Bir kadının def çalmayı nezrettiği bildirilen hadis sebebiyle bilakis bu
sünnettir, zira nezir ancak Allah’a yakınlaĢmak için verilir” demiĢtir. Ancak def ile çalgılı aletlerin bir
arada çalınmasını hiçbir âlimin caiz görmediği de rivayet edilmiĢtir.60
Neticede müzik dinlemekle ilgili gerek rivayetler ve gerekse görüĢler üzerinde bir ittifak
olmadığı ve âlimlerin bu konuda çeĢitli fikirler ileri sürdüğü bilinmektedir. O halde bu konu içerdiği
tartıĢmalardan dolayı Ģüpheli hususlardan sayılmalıdır. Diğer Ģüpheli Ģeyler hakkındaki hüküm, müzik
hususunda da geçerli sayılmalıdır.
3. Müzik Eğitimi
Müzik ile ilgili yukarıdaki tartıĢmaların yanında, Resulullah (s.a.v.) döneminden itibaren Ģarkı
söylemede bir beis görmeyenler olduğu gibi, bizzat Ģarkılar da söylenmiĢtir. Yukarıda bu hususta bazı
örnekler ortaya konulmuĢtur. Sahabeden Abdullah b. Cafer b. Ebi Talib (r.a.), HabeĢ’te hicret
esnasında doğan ilk çocuktur, 80/699 yılında doksan yaĢındayken vefat etmiĢtir. Kendisi Ģarkı
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Tirmizî, Menakıb, 55 (H. No: 3690); Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 16, s. 8803 (H. No: 22885); Beyhakî, Sünenü’l-Kübra,
Nuzur, 4 (H. No: 20101).
Ġbn Mace, Nikâh, 21 (H. No: 1899).
Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Sidak, 73 (H. No: 14700), c. 7, s. 473. Ġmam Beyhakî, Hadisin zayıf olduğunu ifade etmiĢtir.
Buharî, Cihat, 79 (H. No: 2901); Müslim, Salatu’l-Ġ’deyn, 4 (H. No: 894); Ġbn Hibban, Sahih, (H. No: 5867) c. 13, s. 177.
Ġbn Mace, Nikâh, 21 (H. No: 1897).
Ġbn Esir, Usdu’l-Ğabe, c. 7, s. 230; Ġbn Hacer el-Askalanî, el-Ġsabe, c. 14, s. 121.
Ebu Nu’aym Ahmed b. Abdullah el-Ġsfahanî (ö. 430/1039), Ma’rifetu’s-Sahabe, Tah. Kâmil b. Yusuf el-Azazî, Daru’l-Vatan, c.
6, s. 3390; Ġbn Esir, Usdu’l-Ğabe, c. 7, s. 178; Ġbn Hacer el-Askalanî, el-Ġsabe, c. 13, s. 510.
Ġbn Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali, el-Mevduât, Tah: Abdurrahman Muhammed Osman, Edvâu’s-Selef, 1. Tab,
Riyad, 1998, c. 3, s. 115.
ġevkanî, Ġbtal, s. 5233, 5234.
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söylemekte bir beis görmezdi. Diğer bazı Sahabeler de bunda bir sakınca görmemiĢ olmalılar ki,
bizzat Mecsid-i Nebevî’de bunu icra etmiĢlerdir. Bunlardan biri olan Usame b. Zeyd (r.a.), Mescid-i
Nebevi’de uzanarak bir ayağını öbürünün üzerine koymuĢ bir vaziyette Ģarkı söylediği rivayet
edilmiĢtir.62 Mescid-i Nebevî’nin ibadet maksadıyla kullanılmasının yanında bir eğitim kurumu gibi iĢlev
gördüğünü unutmamak gerekir. Zira kutsal bir mekân olan ve Resulullah’ın (s.a.v.) sürekli denetimde
bulunan böyle bir yerde, icra edilen her husus bir meĢruiyeti de beraberinde getirmektedir. Bu
dönemde Zeynep el-Ensarî, Medine’de Ģarkı söyleyen sahabe bir bayandı. 63
Ġslam’ın en önemli merkezlerinden biri olan Mekke’nin çeĢitli yerlerinde de eğitim amaçlı
kullanılan evler vardı ve Cuma günleri insanlar buralarda toplanırlardı. Bu evlerin birinde, ortaya
konulan bir kürsüye babası bir Türk olan Ebu Yahya Ubeydullah b. Süreyc gelip oturur, Ģarkılar
söylerdi. Hz. Ömer döneminden itibaren Ģarkılar söylemeye baĢlayan Ġbni Süreyc, 90 yıl yaĢamıĢ HiĢam
b. Abdulmelik’in hilafeti döneminde vefat etmiĢtir. 64 Ġbni Süreyc’in genellikle Daru’l-Mu’allî denilen eve
gelip Ģarkı söylediği rivayet edilir.65
Abbasiler döneminde Bağdat’ın doğu kısmında bulunan Zubul Han’ındaki dükkânında kâğıt
satan birinin, meĢhur Ģarkıcı Ġshak b. Ġbrahim’in (ö. 235/849) Ģarkıları için kâğıt hazırlıyordu. 66 Onun
bu faaliyeti, kâğıda yazılan Ģarkıların elden ele dolaĢmasını kolaylaĢtırıyor, bu bakımdan Ģarkıların
yaygınlaĢmasında ciddi bir katkı sağlıyordu. Aslında müziğin hem öğrenilmesi ve hem de öğretilmesi
faaliyetlerinde Ebu Hamza Muhammed b. Ġbrahim’in (ö. 269/882) katkısını unutmamak gerekir. Bu zat,
önce Bağdat Rusafe Camii ve daha sonra Bağdat’ın Büyük Camii’nde (Mansur Camii) ilim öğretmeyi
devam ettirecektir. Ebu Hamza bununla da yetinmeyerek 250/864 yılında tasavvuf ilminin öğretildiği
ders halkalarının oluĢturulması, vaazların verilmesi ve tasavvuf müziğinin okunması için özel mekânlar
da açacaktır.67 Bu tür özel mekânların açılması elbette müziğin eğitiminde önemli bir iĢlev görecektir.
Tasavvuf erbabı arasında müziğin yayılması bazı kimselerce tenkit edilmiĢtir, fakat Ebu Nasr Serrac (ö.
378/988), tasavvuf ehlinin sema yaptıklarına dair bazı bilgiler aktardıktan sonra “Dünya sevgisiyle
kirlenmiĢ her gönlün semâı eğlencedir, isterse bu uğurda canını telef etsin, ruhunu vermiĢ olsun”
demektedir.68 Ġmam Hucvirî, bazı mutasavvıfların müzik aleyhine görüĢlerini aktarmakla birlikte
müziğin mutasavvıflarca mubah görüldüğü ve kullanıldığını aktarmakta, Hz. Davud’a güzel sesin
verilmesini de getirdiği deliller arasına almaktadır. Mutasavvıflar, temelde semayı lâhî (eğlendirici) ve
ilâhî olmak üzere iki ayırmaktadırlar.69
Bu tür uygulama ve yaklaĢımlar tasavvufî kurumlarda müziğin yaygınlaĢmasını sağladığı gibi,
yavaĢ yavaĢ öğretim kurumlarında da müziğin öğretilmesinin önünü açmıĢtır. Müziğin okullara
Abbasiler döneminde girdiğini görüyoruz. Bu dönemde çocuklar, mekteplerde Hz. Ömer döneminden
beri okutulmakta olan Kur’an ve daha sonra verilen Hadis ilminin dıĢında müzik derslerini de alırlardı.
Ġbni Huveyzî diye bilinen Ebu Ali Hasan b. Ahmed el-Abbasî (ö. 573/1177), ölümüne yakın bir zamanda
Bağdat’tan Vasıt’a geçmiĢ ve burada Kur’ân ve edebiyat derslerinin yanında Ģarkı ve melodi öğretirdi.
Zaten kendisi, müzik alanındaki bilgisiyle bilinirdi. 70
Bir müddet sonra müziğin de artık diğer dersler gibi ilkokul mesabesindeki küttaplarda
okutulmaya baĢlanmıĢtır. Buraya kadar kaynaklardan aktardığımız bilgilerden küttablarda çocuklara
okutulan derslerin çeĢitlerini Ģöyle tespit etmekteyiz:
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1- Yazı, 2- Kur’ân, 3- Tecvit, 4- Arapça, 5- Hat, 6- Nahiv, 7- Lügat, 8- Garibu’l-Kur’ân, 9- Tarih,
10- ġiir, 11- Aruz, 12- Mantık, 13- Matematik, 14- Hadis, 15- Müzik-Melodi-ġarkı.71
Nitekim Kevaidu’t-Tefsir yazarı, okullarda çocuklara müzik ve müzik aletlerini çalmayı öğreten
bir mektep hocasına, güzel sesini bunun yerine Kur’an ve ezan okumak suretiyle hayırlı iĢlerde
kullanmasını tavsiye etmektedir.72
Bilindiği gibi eskiden yalnızca okullar eğitim veren kurumlar değildi, bunların yanında âlimlerin
ve sanatkârların evleri ve dükkânları da benzer faaliyetler için hizmet veriyorlardı. Bu tür bir faaliyeti,
Muhammed b. Hasan b. Seba’ ed-DımaĢkî el-Edib, kendi dükkânında meĢhur Arap Ģairi Mütenebbî’nin
divanını, müzikteki makamları ve hamasi konuĢmayı ders olarak okuturdu. 73
Çok yaygın olmasa da, özellikle çocukların eğitim gördüğü kurumlarda ders programlarına
müziğin girmiĢ olması ve diğer eğitim kurumlarında bunun izine rastlanılmaması, cumhurun müziğe
karĢı aldığı olumsuz tavra bağlanmalıdır.
Sonuç
ÇalıĢmaların tamamını gözden geçirdiğimizde, müziğe olumsuz bakanların daha cevval
oldukları ve daha çok eser yazdıkları görülmektedir. ÇalıĢmaları, dayandıkları delillerin sağlamlığı
bakımından genel olarak ele aldığımızda ise, müziğe olumlu bakanları delillerinin, olumsuz bakanlara
nispeten daha sağlam olduğu fark edilmektedir. Müziğe olumsuz yaklaĢanların getirdikleri deliller,
genellikle müziğin Ģehveti tahrik ettiği ve Ģüpheli Ģeylere meylettirdiğinden Ġslam’ın genel anlayıĢına
aykırı olduğunu ortaya koyan dolaylı delillerdir. Müziği haram kılanların, dayandıkları sahih hadis
neredeyse yok gibidir. Genellikle müziği hoĢ görmeyen selefin sözleri en büyük dayanakları olmuĢtur.
Ġnsan sahip olduğu duyu organları ile dıĢ dünyayı algılar. ġüphe yok ki, duyu organlarımızın
her biri kendisini hissettiği alanda güzel olana müĢtaktır. Güzel koku, güzel bir manzara, yeĢil ve mavi
renkler daima cezbedicidir. Keza güzel ses de öyledir. Fatır Suresi’ndeki “O, yaratmada dilediğini
artırır”74 ayetinde iĢaret edilenin güzel ses olduğu da müfessirlerce ifade edilmiĢtir. 75 O halde güzel
sesin öncelikle haram değil mubah olması gerekir.76 Resulullah (s.a.v.) da: “Allah, Ģarkı söyleyen
cariyesinden Ģarkı dinleyenden daha fazla, güzel sesle Kur’an’ı sesli olarak okuyanı dinler”
buyurmuĢtur.77
Kur’an’da: “Muhakkak ki, seslerin en çirkini, eĢeklerin sesidir” 78 buyurulması, bu ayetin
mefhumundan güzel sesin övülmesi anlaĢılmaktadır. ġayet bir Ģeyin mubah olması için Kur’an’da
geçmesi gerekir diye iddia edilirse, bu anlayıĢa göre Kur’an’da demirden söz ediliyor diye demirden
çıkan anlamsız ses caiz olur da, bülbülün sesini dinlemek haram mı olacak? Madem güzel ses, insanın
hoĢuna gider, vezinli olmayan güzel ses var mı veya güzel ses vezinsiz olur mu? Güzel ve melodi
Ģeklindeki ses, ya bir cansız maddeden yani davul veya deften, ya bir canlının hançeresinden yani
bülbül ve benzeri canlılardan çıkan sestir. O halde güzel sesli hayvanı dinlemek nasıl sakıncalı değilse,
bir cansızdan çıkan ses de aynı Ģekilde sakıncalı olamaz.79 Bu konuda en doğru bakıĢ açısı Resulullah’ın
(s.a.v.) Ģiir için buyurduğu sözdür: “ġiir, söz mesabesindedir; güzeli güzel söz, çirkini ise çirkin
sözdür.”80
O halde, günümüzde müziğin ve resmin özellikle elektronik ortamlarda birçok eğitim amaçlı
filim, sinevizyon, sunum gibi iĢlemlerde kullanılması zaruri olduğuna göre ve müziğin haramlığı da sabit
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olmadığına ve hatta mübah görenlerin delillerinin daha sağlam olduğu göz önüne alınınca, müziğin
günümüz eğitiminde mutlak surette kullanılması gerektiği ihtiyacına binaen müziğin kullanılması
yönünde görüĢ bildirmek gerekmektedir.
Her ne kadar Sedd-i Zera’i göz önünde bulundurularak ulemanın cumhuru müziğin haram
olduğu yönünde kanaat bildirdiğinden, geçmiĢte okullarda müziğe fazla ilgi gösterilmemiĢse de, bu
fetvanın günümüz Ģartlarında yeniden gözden geçirilmesi de bir zaruret olarak önümüzde durmaktadır.
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İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE
MÜZİKAL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA ÇALIŞMALARI
M. Safa YEPREM
Özet
Bilindiği üzere Ġlahiyat Fakülteleri, ÖSYM tarafından yapılan genel sınavda, alanına uygun olarak aldığı
baĢarı puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Kabul edildiği fakültelerin kiminde “mecburi”, kimisinde
de “seçmeli” statüde “Dini Musiki” derslerini seçen bu öğrencilerin çoğu, müzikal yatkınlık ve belli
ölçüde pratik yetkinlik gerektiren bu derslerin “kültürel kısımları” dıĢında baĢarılı olamıyorlar. Çünkü
üniversite sınavından bu alanın yetenek kriterlerine göre seçilmediler. Bu durumun doğal sonucu
olarak, ilahiyat fakültelerindeki mevcut öğrenci profili içinde ancak “ özel yeteneğe sahip, müzikal
yatkınlığı olan” küçük bir grup ile usulüne uygun bir müzik dersi yapılabiliyor.
Ġlahiyat Fakültesi genelinde uygulamalı müzik çalıĢmaların yaygınlaĢtırılması için elbette bir Ģeyler
yapmak mümkündür. Hareket stratejisini; mecburi statüdeki derslerden baĢlamak koĢuluyla yetenekliyatkın öğrencilerin tespiti-yönlendirilmesi, daha sonraki dönemlerde eklenen seçmeli solfej, nazariyat
ve repertuvar dersleri ile bu alana iliĢkin pratik tecrübenin arttırılması Ģeklinde özetleyebiliriz.
Kulak eğitimi üzerinde takip edilmesi gereken yöntemi Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür. Mecburi
“Türk Din Musikisi Nazariyatı” dersi bünyesinde temel müzik teorisi kavramları üzerinde durulmalı.
Daha sonraki dönemde devreye girecek “Türk Din Musikisinde Solfej” dersi ile önce aralık kavramı (2,
3, 4, 5, 6, 7, 8‟li aralıklara kadar) inici ve çıkıcı nota kombinasyonları ile çalıĢtırılmalı. Bu sırada Türk
Müziği içindeki transpozisyon ihtiyacını karĢılayacak nazari alt yapıyı oluĢturmak amacı ile çalıĢtırılan
egzersizlerin rast, dügah, çargah vb. karar perdelerinde transpoze okunması sağlanmalı ve daha sonra
yapılan aralık çalıĢmalarının her biri makamsal çeĢnilere uyarlanmalı. Yani bir egzersiz kalıbı önce,
rastta, sonra uĢĢakta, hicazda vs değiĢik makamsal yapılar içinde uygulanmalı.
Bunun yanı sıra Türk din musikisinin uluslararası müzik dünyasında da görünürlüğünün sağlanması ve
uluslararası ilahiyat bölümlerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerinde konuya rahat entegre
olabilmeleri adına “solmizasyon” yaklaĢımının yanında (do, re, mi…) “harf” (c, d, e…) ve “rakam” (1, 2,
3…) sistemleri de öğretilmeli. Yani icra edilecek bir dini musiki eseri, hem latin nota isimleri, hem
harflerle, hem de Türk müziği geleneğinde eski dönemlerde de uygulanmıĢ olan “derece sistemi” ile
okunmalı. Böylece akademik eğitimini tamamlamıĢ olan bir ilahiyat fakültesi mezunu, dünyanın
neresine giderse gitsin o bölgenin müzikal anlayıĢına uygun bir okuma - yazma anlayıĢıyla dini
müziğimizi öğretebileceği düĢünülmektedir. Bu anlayıĢla yapılacak uygulamalara iliĢkin yazılı nazari
çalıĢmalar ülkemizde mevcuttur.
Ayrıca, müzikal yazma anlayıĢının da bu ders kapsamında dünyanın her noktasında “doğru”
anlaĢılabilecek bir üslupta oluĢturulması gerekmektedir. Müzikal yazma konusunda da yukarıda
bahsedilen Latin-standart nota sisteminin, transpoze, numerik yaklaĢım hattı ve grafik notasyon ile
desteklenerek vokale iliĢkin bütün teknik detayın ortaya konabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmalı.
Bahsi geçen çalıĢmaların en azından giriĢ düzeyindeki uygulamalarına “Türk Din Musikisinde Solfej”
dersi bünyesinde yer verilmelidir. Hali hazırda Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟ndeki lisans
programında bu dersler mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Dini Musiki, Kulak Eğitimi, Dikte, Transkripsiyon, Solfej.
Musıcal Earing Reading and Writing Studies in Faculties of Theology
Abstract
As generally known, students are accepted with the general examination including the related points
of area by OSYM in Theology Faculties. Most of them takes the “Religious Music” lessons in obligatory
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or optional status. But they can achieve only cultural and historic parts of the lesson generally.
Because they weren‟t choosen for the points of their musical abilities by OSYM. As a natural result of
the situation, Religious Music Lessons and lecutures can be possible for only seperated group that is
special musical talented.
Of course there is somethink to do for the generalization of practical musical studies in faculties of
theology. Main strategy can be based on these steps; seperation of musical talented students,opening
the optional music lessons in faculty program. The steps of ear training period can be summerized like
this. Basic musical concepts should be examined in Turkish Religious Music theory lesson. Later,
intervals and tetracords-pentacords should be practiced in ascending and descending style.
Transposition studies should be based on rast, dügâh and çargâh degrees etc.
Different reading styles like solmiation (do, re, mi etc) , alphabet (a, b, c, etc.) and numeric reading
(1, 2, 3, etc.) should be followed for an integration of foreigner students to our music culture and our
students to foreign musical cultures easily. There are some written documents about this approach in
our country.
In addition to this, musical writing styles should be based on constant and correct understanding
level. In this approach, “transcription methodology should include the solmization style in traditional

turkish music notation and original western version with seperated staffs, numeric reading staff and
digital graphic notation staff at the same paper ” can be said. All of these theoric and practical
approaches can be seen in education programs of Marmara University Faculty of Theology.
Keywords: Religious music, ear training, dictation, transcription, solfege.
İlahiyat Fakültesi Dini Müzik Eğitimcilerinin ve Öğrencilerinin Profilleri
Bilindiği üzere ilahiyat fakültelerinin Lisans programları merkezi YerleĢtirme Sınavı ile öğrenci
kabul eden bir programdır. Dolayısıyla bu programa kabul edilen öğrencilerin akademik baĢarı kriteri
sınırı ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav kriterlerinden ibarettir.
Hali hazırda ilahiyat fakültelerinde dini müzikle ilgili eğitim ve öğretim faaliyetini yürüten
öğretim elemanlarının eğitimsel geçmiĢleri son derece geniĢ bir yelpazede karĢımıza çıkıyor. AĢağıdaki
tablolarda 12 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Türkiye‟deki Ġlahiyat Fakültelerindeki “Türk Dini Musikisi”
öğretim elemanlarının akademik unvan, lisans, yüksek lisans ve doktora alanları hakkındaki istatistiki
bilgiler yer almaktadır.1

1

Bu istatistikler, 12.05.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟nde yapılan Türk Din Musikisi Anabilim Dalı 1.
Koordinasyon Toplantısı kitapçığından derlenen bilgilere göre oluĢturulmuĢtur.
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Bu durum, doğal olarak sahip olunan akademik geçmiĢin izlerinin Türk Din Musikisi Eğitimi
alanında "pratik manada" ciddi yansımalarının olmasıdır. Kimi öğretim üyesi veya öğretim elemanı
alana iliĢkin pratik olarak tecrübe sahibi olduğu bu alanın örneklerini bizzat kendisi vermekte, kimisi de
eğitim ve öğretim materyali olarak tarihi sesli, görüntülü ve yazılı kaynakları referans alarak bu
faaliyetleri teorik yönü daha ağırlıklı olarak devam ettirmektedir. ġüphesiz ki atasözünün de iĢaret
ettiği üzere 'her yiğidin bir yoğurt yiyiĢ tarzı vardır'. Ancak bu çeĢitliliğin bir “zenginliğe”
dönüĢebilmesi için en azından uygulanan programın içeriği ve yöntemi üzerinde asgari müĢterek
noktalarda mutabakat sağlanması, alanın akademik istikrarı ve geleceği için önemli olduğu
düĢünülebilir. Bu sebeple dini musiki anabilim dalları arasında koordinasyon toplantıları baĢta olmak
üzere spesifik sorunsal baĢlıklar tespit edilerek organize edecek sempozyum kongre ve benzeri bilimsel
etkinliklerin daha yoğunlaĢtırılarak artırılması gerekmektedir.
- Zorluklar
Bu noktada, öğretim elemanı profilinin çeĢitliliğinin avantajları ve dezavantajlarının yanı sıra,
öğrencilerin eğitimsel geçmiĢlerini ve ön yargılarının zikredilmesinde fayda vardır. Üniversite aĢamasına
belirli gelenek -görenek, ideoloji, teolojik ve siyasal eğilimlerin tohumları atılmıĢ olarak gelen
öğrenciler, bu alanla ilgili sağlam bir akademik altyapının ve dolayısıyla düĢünsel anlamda ' kavrayıcıelastik bir bakıĢ açısının oluĢması gerekliliği' yaklaĢımına çoğunlukla tepki göstererek bu sürece
baĢlamaktadır. Bu sebeple, genellikle “müziğin haramlığı veya helalliği” konusunda tezahür eden
tartıĢmaları izale etme çabası ile akademik yıla baĢlanmakta… Ayrıca ilahiyat fakültesine kabul edilen
öğrencilerin 'hepsinin' bu dersi alma zorunluluğu, alanın pratik manada ' yeteneği - yatkınlığı seçilerek'
kabul edilmiĢ öğrencilerle yapılması gereken çalıĢmaları, ön yargılarında katkıları ile bir kat daha
zorlaĢtırmakta. Bu durumda alanın ihtiyaç duyduğu müzikal iĢitme okuma ve yazma faaliyetleri ancak
aralarından seçilmiş olan bir grup öğrenci üzerinden yürümesi mümkün olabileceği söylenebilir. Bu
bildiride önerilecek olan yöntem, kapsam ve benzeri teknik detaylar, yukarıda bahsedildiği üzere
yetenekli olduğu düĢünülerek “seçilmiş” olan öğrenci grubu için geçerlidir. Lisans programı içinde
mecburi ders statüsünde olan Türk din musikisi nazariyatı dersi kapsamında bu çalıĢmalara bütünüyle
yer verilmesi mümkün değil. Çünkü bu dersin muhteviyatı göz önünde bulundurulduğunda; temel
müzik kültürü müzik tarihi müzik formları gibi daha genel bir bakıĢ açısı ile bütün ilahiyat fakültesi
öğrencilerini bu kültürün temel yapıtaĢlarının kazandırılmasının hedeflenmektedir.
- İlahiyat fakültesi lisans öğrencilerinin ne kadar “solfej” birikimine ihtiyacı var
Nasıl ki tasavvuf edebiyatını anlamak için Türkçe, Osmanlıca, Farsça ve dahi Arapçanın belli bir
düzeyde okunabilir ve yazılabilir olarak kullanılması gerekiyor ise, bunlarla eĢdeğer seviyede olmak
koĢuluyla müzikal anlamda da okur ve yazarlık seviyesine eriĢmek icap etmektedir. Bu noktaları,
mabetlerimizdeki mimari anlamda en önemli yapısal taĢıyıcı unsuru olan “fil ayaklarına” benzetmek
mümkündür. Ayaklardan biri eksikse veya sakatsa yapı çöker. Konuyu Ģu örnekle somutlaĢtırabiliriz.
Nota okuma ve yazma konusunda hiçbir varlık gösteremeyen bir kiĢi, "eserleri üstadımdan duyduğum
üzere ezberden söylerim ama ne anlama geldiğini bilmem - anlamam, ayrıca bunları yazamam çünkü
yazmayı da bilmem, buna ek olarak yazılmıĢ olan herhangi bir eseri de okuyamam çünkü okumayı
bilmem" diyen bir kiĢinin durumuna benzemektedir. Bu noktada Ģöyle bir soruyla karĢı karĢıya
kalıyoruz. “Yukarıda bahsedilen sorunları gidermek adına ilahiyat fakültelerinde müziksel iĢitme okuma
yazma çalıĢmaları kaç yarıyıl olmalıdır?” Hali hazırda (2017 yılı Ekim ayı itibariyle) ilahiyat fakülteleri
içinde müziksel iĢitme okuma ve yazma çalıĢmalarını lisans programında tek uygulayan fakülte,
Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟dir. Ve bu kurumda “solfej” dersleri lisans 2.sınıf öğrencilerinin
seçmeli statüde haftada 3 saat olarak faydalanabilecekleri Ģekilde tasarlanmıĢtır. Tamamen
“uygulamalı” olarak gerçekleĢen bu ders, ilk kez 2016-2017 öğretim yılı içinde güz yarıyılında (sadece
1 yarıyıl) eğitim-öğretim programında yer almıĢtır. Bu dersin programı dâhilinde müzikal iĢitme okuma
ve yazma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak olan temel kavramlar üzerinden hareketle 14 haftalık
kapsamlı bir müzikal algı alt yapısı oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Program dâhilinde üzerinde durulan
konu baĢlıklarını Ģöyle ifade etmek mümkündür.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

| 403

1- Temel Semboller
Nota, Dizek, Anahtar, Sus ĠĢaretleri, Ölçü kavramı, Ölçü numarası, Ölçü çizgisi,
2- Nota okuma yöntemleri
Solmizasyon2 (latin kökenli nota isimleri), harfle okuma, rakamsal derecelerle okuma, Türk
müziği perde isimleri.
Bu program içinde yapılan bütün nota okuma ve yazma çalıĢmaları, Latin kökenli uzun nota
isimleri harfler ve rakamsal dereceler ard arda değiĢtirilerek yapılmaktadır. Böylelikle dünyanın büyük
kesiminde kullanımı tercih edilen uluslararası kimlik kazanmıĢ okuma sistemlerine de kolaylıkla
entegrasyon sağlanabileceği düĢünülmektedir.
3- Tek ses üzerinde okuma çalışmaları
Kaba çargah ve rast kararlı örnekler.
Birlik, ikilik ve dörtlük notalar ve bunların muadili olan sus iĢaretleri.
4- İkili aralıklar Üzerinde okuma çalışmaları
Birlik, ikilik ve dörtlük notalar ve bunların muadili olan sus iĢaretleri.
Kaba çargah ve rast kararlı örnekler.
5- Üçlü aralıklar üzerinde okuma çalışmaları.
Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik notalar ve bunların muadili olan sus iĢaretlerinin kullanıldığı
egzersizler. Kaba çargah ve rast kararlı örnekler.
6- Nota yazma çalışmalarına giriş.
Bildirinin ilerleyen bölümlerinde anlatılacaktır.
7- Dörtlü aralıklar üzerinde okuma çalışmaları.
Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik notalar ve bunların muadili olan sus iĢaretlerinin kullanıldığı
egzersizler. Senkop, kaba çargah ve rast kararlı örnekler.
8- Beşli aralıklar üzerine okuma çalışmaları.
Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik notalar ve bunların muadili olan suslar üzerinde, simetrik ve
senkoplu yapıları içeren ritmik çalıĢmalar. Noktalı notalar. Tekrar iĢareti. Kaba çargah ve rast kararlı
örnekler.
BeĢli aralıklara iliĢkin algı yerleĢtiği ölçüde müziksel yazma faaliyeti olarak, ezan
transkripsiyonları üzerinde yoğunlaĢmak mümkündür. Bilindiği üzere ana omurga itibariyle ( Ġstisnai
durumlar dıĢında) ezanlar hemen hemen bir beĢli aralık içinde tınlamaktadır.
9- Altılı aralıklar üzerinde okuma çalışmaları.
Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık notalar ve bunların muadili olan sus iĢaretleri ile
egzersizler, Noktalı notalar, senkoplar, kaba çargah, yegah, acemaĢiran, rast ve dügah kararlı
örnekler. Dolap iĢareti.
10- Yedili aradıkları üzerinde okuma çalışmaları.
Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, on altılık notalar ve bunların muadili olan sus iĢaretleri ile ilgili
egzersizler. Noktalı notalar, senkoplar. Atlamalı aralık çalıĢmaları. Rast ve dügah kararlı örnekler
11- Sekizli aralık (oktav) üzerine okuma çalışmaları.
Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik, on altılık notalar ve bunların sus karĢılıkları ile ilgili egzersizler.
Programın baĢından bu yana görülen bütün nota türlerinin ritmik kombinasyonları. BitiĢik ve atlamalı
aralık çalıĢmaları. Rast ve dügah kararlı örnekler.
Sekizli aralığın sonuna kadar çalıĢılan bütün egzersizler, Arel sistemine göre “Çargah” makamı
(batı müziğindeki majör dizi) aralıklarının yanı sıra, Türk müziğindeki “Rast Makamı” çerçevesinde de
yapılmalıdır. Farklı perdeler üzerinde yapılan transpozisyon çalıĢmaları da, o perdeler üzerinden
gerçekleĢecek olan ilgili makam özelliklerini ihtiva etmelidir. (Kaba çargahta rast, yegahta rast,

2

Solmizasyon hk. detaylı bilgi için bkz. Solfege Vol 1 - DSA Edition 2014, Segment IV - Solmization (8.10.2017)
https://youtu.be/Q3loX4nbuhY
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dügahta rast gibi) dolayısıyla öğrenci gerçek perde isimleriyle okuma alıĢkanlığını baĢlangıç
aĢamasından itibaren kazanmaktadır.
- Solfej eğitiminin süresi ne kadar olmalı? Mevcut ve ideal takvimin
değerlendirilmesi
Yukarıda Çizilen çerçeve dâhilinde sağlam bir altyapı oluĢturulabilmesi için bu dersin en az
dört yarıyıl olması gerektiği düĢünülebilir. Hali hazırda Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟nde bu
ders bir yarıyıl olarak okutulmaktadır. BaĢlangıç düzeyindeki okuma ve yazma yetisi üzerindeki
çalıĢmalar tamamlandıktan sonra programlı Ģekilde Türk müziğinde makam ve usul bilgisi çalıĢmalarına
geçmek gerekiyor. Bu noktada yeniden vurgulamakta yarar var ki bütün bu çalıĢmaları Latin nota
isimleri harf karĢılıkları ve rakamsal Semboller ile elastik ve kontrollü olarak değiĢtirilebilir okuma stilleri
ile desteklemek gerekiyor. Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi lisans programında bu dersler
sırasıyla seçmeli statüde yer almaktadır.
- Yöntemi nasıl olmalı
SeçilmiĢ bir öğrenci grubu üzerinde; baĢta kulaktan öğretim yöntemi ve müzik özel öğretim
yöntemlerinden biri olan Kodally yöntemindekine BENZER, “notaların el sembolleri ile ifade
edildiği” yeni bir yöntem üzerinde yoğunlaĢılabilir.3 Ayrıca numerik algı yöntemi4 de Türk
müziğindeki aralıkların ve çeĢnilerin rahat algılanması ve transpoze icra üslubuna göre rahatça
seslendirilebilmesi için oldukça uygundur. Bahsettiğimiz yeni yaklaĢımda, her bir perde adı ve akabinde
derecesi rakamsal olarak aĢağıdaki sembollerdeki gibi bir sırayla ifade edilebilir. AĢağıdaki örnekte, Arel
sistemine göre “Çargah” dizisinin seslerini, harf karĢılıları ve ilgili el sembolleri mevcuttur.

Yukarıda belirtilen nota isimleri ve dereceler, diğer makamlar içinde uygulanabilir. Nitekim
Türk müziği içindeki çeĢnilerin algılanması için doğrudan rakamsal algı üzerine yoğunlaĢılmasının,

3

4

Kodaly
yönteminde
uygulanan
hareketlere
bağlı
nota
uygulaması
için
bkz.
Sol-fa
Hand
Signs
(7.10.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=B16qGA2PE9M&feature=youtu.be.
Bu yöntemle yapılan diğer bir uygulama örneği için bkz. Pentatonic Patchwork-Introduction to solfa and hand signs
https://www.youtube.com/watch?v=6_U-W_SU5ek&feature=youtu.be.
Numerik algı üzerine kurulan çalıĢmalar için bkz. Nail Yavuzoğlu, Rölatif Absolut Kulak Eğitimi-1, Ġnkılâp Yayınları, Ġstanbul,
2014;
Dalcroze
yöntemindeki
solfej
uygulamaları
hakkında
detaylı
bilgiler
için
bkz.
Presentation Solfege Vol 1 Web Version3a (8.10.2017) https://youtu.be/tqSjUqiBI_I.
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öğrenme ve öğretme süreçlerini olumlu yönde etkileyeceğini düĢünüyorum.5 Türk müziğindeki
makamlarda uygulanabilecek derece anlayıĢına ise aĢağıdaki yaklaĢımlar örnek gösterilebilir. 6

Ders esnasında, tahtaya yansıtılacak olan egzersizlerde veya basılı dokümanlarda aĢağıdaki
örnekte olduğu gibi aynı anda standart nota ve rakamsal algı hattının görülmesi sağlanmalı.
Öğrencinin okuma seviyesine uygun repertuvar bu düzeyi uygulanabilir olmalıdır. Gerekiyorsa, öğretim
elemanı tarafından, seviyeye uygun olan repertuarın yeniden bir transkribe edilmesi de düĢünülebilir.
AĢağıdaki egzersizi önce rast donanımıyla, sonra hicaz, kürdi, segâh ve hüseyni donanımlarıyla
okuyunuz. Bu uygulamayı yaparken numerik algıyı ön plana çıkarınız.

5

6

Bahsi geçen yöntem Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi‟nde lisans programında; hem Türkçe hem Ġngilizce ilahiyat
bölümlerindeki Türk Din Musikisi Nazariyatı ve Türk Din Musikisinde Solfej dersleri bünyesinde 2013 yılından bu yana (Ekim
2017) uygulanmaktadır.
Salat-ı Ümmiye Nota Örneği - BaĢak Ġlhan Harmancı, Türk Din Musikisi‟nde Sala (Salat) Formu ve Sala Besteleri, Rast
Müzikoloji Dergisi, c. 1, sayı: 1, 2013, s. 159
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Öğrencilerin, egzersizler okunurken, öğretim elemanı tarafından uygulanan ve yukarıda
örnekleri verilen “el iĢaret sembollerinin” taklit yoluyla tekrar etmesi, aralıkların daha iyi kavranması
bakımından önemlidir.
Bu yaklaĢımdaki nihai hedefi aĢağıdaki maddelerle ifade edebiliriz:
1- Okunulan parçanın yerinden ve istenilen perde üzerinden gerçek perde adları kullanılarak
transpoze okunması
2- Bunun yanı sıra ilgili makamın derecelerinin rakamsal olarak kontrollü Ģekilde okunabilmesi
3- Uluslararası camiada çok yaygın olan, harf okuma yönteminin de aynı repertuar veya
egzersiz grubuna uyarlanabilir olması
- Yazma çalışmalarının sınırı, üslubu ve içeriği nasıl olmalı?
Müziksel yazma (dikte) hususundaki çalıĢmalar için, okuma çalıĢmaları ile eĢ zamanlı
tasarlanacak egzersizleri önermek mümkündür. Dini musiki alanının “sözlü” özelliğinin ön planda
olması nedeniyle “yazı” kavramının nasıl olması gerektiğini ana hatları ile Ģöyle belirtebiliriz.
1. Önce yazıya alınacak eserin makamsal yapısını tespit edilmeli.
2. Makam içinde geçen çeĢniler doğru olarak tespit edilmeli.
3. Ses geniĢliği (En tiz ve en pest perdeler) tespit edilmeli.
4. Notaya alırken en kısa zamanlı nota birimi aĢağıda belirtilen üslupta tespit edilmeli.
5. Notaya alırken serbest – usulsüz bir yapı için herhangi bir ölçü numarası veya benzer bir
referans kullanılmamalı.
6. Serbest – usulsüz olarak icra edilmiĢ bir eser için ölçü çizgisi kullanmamalı.
7. Mümkünse orijinal melodik hat, icra edildiği frekans dikkate alınarak notaya alınmalı, daha
sonra makamın olması gereken orijinal perdesi üzerine ayrıca göçürülerek tekrar yazılmalı. Ayrıca
numerik derece anlayıĢı ve dijital ses analizinden geçirildikten sonra oluĢturulacak grafik notası ile de
desteklenmeli. Bu nokta transpozisyon alanının ve vokale ait bütün teknik detayların okuyucu
tarafından doğru kavranabilmesi adına gereklidir.
8. Mümkünse icradan icraya fark eden irticali uygulamalar ayrı ayrı tespit edilmeli. Bu
farklılıklar ya aynı nota üzerinde alternatif bir dizek ile veya dipnot gibi bir uygulama ile sayfa sonunda
veya metnin sonunda belirtilmeli. Bu yaklaĢım, serbest olarak icra edilen eserlerdeki bazı bölümler için,
icracının meĢru melodi çeĢitleme alanının algılanması bakımından önemlidir.
9. Notalama esnasında kullanılacak anahtara dikkat edilmeli. Erkek vokale dayalı olan icralarda
sol anahtarı kullanılıyorsa mutlaka oktavlık pest icra edilmesini sağlayacak bir sembolün (Sol
anahtarının altına eklenecek 8 sembolü veya 8vb gibi) kullanımı veya doğrudan fa anahtarı tercih
edilmeli.
Bahsi geçen konuyu aĢağıdaki örneklerle açıklığa kavuĢturabiliriz.
AĢağıda metni yazılı olan tekbiri alıĢtığınız biçimde ağır bir tempoda okuyunuz. Okurken her bir
heceye denk gelecek Ģekilde el çırparak veya kalemle masaya vurarak, okuduğunuz hecelerin ritmik
figürünü oluĢturunuz. AĢağıdaki örnekteki hecelerin zamanlaması Itri‟nin segah tekbirinde okunduğu
gibidir.
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Yukarıda metnin altında belirtilen “.” Düzenli olarak iĢleyen en kısa süreli zaman değeri için
kullanılmıĢtır. Bu zaman birimi okunan metnin en kısa tınlayan hecesi için bir adet nokta olarak
belirlenir. Diğer hecelerin zaman taksimatı, en kısa tınlayan heceye nispet edilerek oluĢturulur. Bu
durumda yukarıdaki örnekte en kısa tınlayan hece „hu‟ hecesidir. Yukarıdaki örneği, nokta cinsinden
düzenli aralıklarla ritim vururken metnin altında belirtilen nokta sayısı kadar uzatınız.
Konuyu tekbirin geri kalan kısmında da örnekleyerek izah etmeye çalıĢalım;

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mesela;

Yukarıdaki örnekte in kısa tınlayan hece “i”, “he”,“mu”,”me”ve “lah” heceleridir. Dolayısıyla
bir noktalık (yani bir birim) süre ile ifade edilmelerinin uygun olduğu düĢünülmektedir. Bu durumda,
diğer hecelerin sürelerini aynı önceki örnekte olduğu gibi bu hecelere göre oranlayarak yukarıdaki gibi
taksim etmek mümkündür. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, metnin içindeki en kısa
hecenin belirlenmesidir. Daha sonra gerçekleĢecek olan ritmik taksimat, her kelime grubu ve hatta
dil için değiĢkendir. (Arapça, Türkçe vs.) Yukarıda bahsedilen yaklaĢıma göre “Kelime-i Tevhid”
metninin ritmik dokusu aĢağıdaki gibi notaya alınmıĢ olacaktır.
KELĠME-Ġ TEVHĠD NOTA ÖRNEĞĠ (Ritmik Doku Tespiti)
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Önemli not: bu tip notalama çalıĢmaları için ölçü sayısı ve numarası yazılmaz. Yazılması
durumunda o ölçünün gerektirdiği güçlü ve zayıf zaman uygulamalarının da yapılması gerekir. Bu tip
metinlerin okunuĢunda tamamen metnin ( kelimelerin) içerdiği doğal vurgu Ģekilleri kullanılmasından
ötürü bu yapıların değiĢtirilmemesi gerekmektedir. Benzer uygulamaları, egzersiz olarak, her çeĢit
konuĢma metnine ve dini musiki formları içinde ezan, kamet, sala, kaside gibi formalara uygulamak
mümkündür. Ritmik dokusu net olarak ortaya konduktan sonra bu değerleri melodik seyir ile
(makamsal ve melodik inici çıkıcı hareketler) birleĢtirerek baĢarılı transcription çalıĢmalarının ortaya
konulması mümkündür.
Eğitim öğretim faaliyetleri esnasında bu tip dikte çalıĢmalarına yer verilecekse, öncelikle
öğrencilerin konuĢtuğu ana dil dikkate alınarak (ki değiĢkendir…) kolay kontrol edebilecekleri sözel
kalıpların ritmik dokusunun tespit edilmesiyle baĢlanmalı. Daha sonra solfej okumaları esnasındaki
aralık çalıĢmaları ile eĢ zamanı olarak, nota süre ve aralıkları kontrol etmesini sağlayacak küçük dikte
çalıĢmaları yapılmalı. Nota değerleri ve aralıklar üzerinde makamlardaki çeĢnileri anlayabilecek - ayırt
edebilecek seviyeye gelmiĢ öğrencilerde ise, en yaygın makamlarda okunan ezanlar üzerinde
transcription çalıĢmaları yapılabilir. Bu çalıĢmaların kademe kademe sağlıklı bir Ģekilde ilerlemesi adına,
resmi öğretim ortamlarındaki ölçme değerlendirme kayıtlarının ( notlar ve öğrenci iĢlerinden veya BYS‟
den alınacak ilgili istatistikler) düzenli olarak gözlenmesi ve sonuçlarının program geliĢtirme süreçlerine
etkin olarak dahil edilmesi hususu, zaman ve enerji kaybının önüne geçilmesi bakımından önemli
olduğu söylenebilir.
Transcription çalıĢmaları esnasında ise özellikle yazının dünyanın her bölgesinde aynı Ģekilde
algılanmasını sağlayacak (ve bir anlamda tarihe sağlam bir not düĢecek) Ģekilde tasarlanmasında fayda
olduğu düĢünülmektedir. Bilindiği üzere Türk müziği transpozisyon uygulamasının icrada çok aktif
olarak yer aldığı bir müzik türü. Dolayısıyla notaya alınan herhangi bir eserde veya müzikal yapıdaki
icra alanındaki bu elastik anlayıĢın nota üzerinde belirtilmemesi durumu, bu kültüre yabancı olan
insanlar için (akademik çalıĢma yapanlarda dâhil) meselenin doğru ve bütün boyutlarıyla algılanmasını
güçleĢtirmektedir. Bu noktada bırakılacak boĢluk ise, yapılan transcription çalıĢmalarının maalesef
hedefine tam olarak ulaĢmaması sonucunu doğuruyor. Halbuki notanın - yazının amacı, yazıya dökülen
yapının “olduğu gibi anlaşılması ve geleceğe aktarılması” değil midir? ĠĢte bu durumda öneri
olarak eĢ zamanlı iĢleyen çok satırlı bir yazı anlayıĢını ön plana çıkarmamız mümkündür. Bu anlayıĢa
göre;
1- ilk satır Türk müziğinde günümüzde kullanılan yazı üslubu ile,
2- ikinci satır aynı yapının batı müziği akordu ile (A=440Hz) transpoze tınısını içeren Ģekli
ile,
3- üçüncü satırı numerik dereceleri belirtecek Ģekilde,
4- dördüncü satır ise dijital ses analiz programlarından geçirilerek bütün titreĢim özelliklerinin
titreĢim (Hertz veya Sent biriminden) - Zaman (Saniye biriminden) düzleminde grafiğe çevirilmesi
Ģeklinde olacaktır.
Grafik hattında tespit edilen teknik detayların (vibrasyon payı, sürtone veya detone perdeler
vs.), Türk müziğinde hali hazırda kullanılan notalama yöntemleri ile tespit edilmesi mümkün olmadığı
için, notaya alınan özellikle vokal kayıtlarındaki ses özelliklerini çok daha detaylı olarak tespit etmek,
incelemek ve karakteri ortaya koymak mümkün olmaktadır. Bütün bu yaklaĢımların sonunda, bütün
olarak yapılan transcriptionun incelenmesiyle, ortaya konulan icra için, geleneksel nota
transcriptionlarına göre çok daha net bir algı oluĢturacağı düĢünülmektedir.
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TÜRKĠYE’DE ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKÎ MÛSĠKÎ PROBLEMLERĠ VE
ÇÖZÜM YOLLARI
Bayram AKDOĞAN
Özet
Günümüzde Ġlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin meslekî mûsikî eğitim ve öğretimleri önemli bir durum arz
etmektedir. Özellikle dînî formların icrasının güzel ve eğitilmiĢ bir sesle yapılması, Ġslâm’ın tebliğinde ve
irĢad faaliyetlerinde çok önemli bir görev olarak kabul edilmektedir. Bilhassa günde beĢ ayrı vakitte
icra edilen ilâhî bir çağrı ve dâvet niteliğinde olan Ezân’ın bütün insanlığa hitaben açıktan güzel ve
eğitilmiĢ bir sesle okunmasının önemini belirtmek istiyoruz. Ayrıca kıraatiyle gönüllere huzur bahĢeden
Kur’ân-ı Kerîm’in, ifade ettiği anlamlara göre seslendirilmesi ve makamla okunmasını da göz önünde
bulundurulursa, din görevlilerin meslekî mûsikî ve ses eğitimi konusunda yetiĢtirilmelerinin önemi bir
kat daha da kendini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Meslekî Dînî Mûsikî, Ġslâm ve Müzik, Dînî Formlar ve Müzik, Ezân ve Müzik,
Kurân-ı Kerîm ve Müzik.
“The Specific Problems of Professional Music for the Students of Divinity Faculties in
Turkey and Suggested Solutions”
Abstract
The Professional music education and training of students of Divinity Faculties today submit an
important status. The execution of religious forms with trained sound is an important role in the notify
Islam and calling activities. Especially reading of Adhân everyday with beautiful voice in the manner of
heavenly to all humanities at five separate times that’s a very important event. In addition to these,
when we think the reading of Holy Koran with suitable modes according to meaning of its verses, the
religious official’s training of voice and modes as Professional has a very necessary thing.
Keywords: Occupational Religious Music, Islam and Music, The Religious Forms and Music, Adhân
and Music, The Holy Koran and Music.
Giriş
Mûsikî, insan varlığı ile özdeĢleĢmiĢ bir sanat olup, yeryüzüne gönderiliĢinden beri var olan
hatta tasavvuf ehlince elest bezmine kadar götürülen bir vakıadır. Bu sanat, semâvî dinlerde de bâtıl
dinlerde kullanılmıĢ, her ne hikmetse Allah’a veya onun yerine konulan uydurma ilâhlara hep güzel
seslerle dualar edilmiĢtir. BağıĢlanma arzusuyla yalvarıp yakarılmıĢ ve onun rızasını kazanmak için
güzel olan dinsel Ģarkılar, ilâhiler ve kutsal kabul edilen kitaplar okunmuĢ, kısaca dînî amaçlı her ne
yapıldıysa, bu müstesna sanatın eĢliğinde yapılmıĢtır.
Yarının din görevlisi olacak adaylar için mûsikî sanatını bilmek ve ses eğitimi almak çok
önemlidir. Çünkü mûsikînin etkili olduğu alanlardan birisi de dînî formlardır. Bilhassa dînî formlar
içerisinde özellikle Ezânların her gün beĢ vakitte halka açık ve yüksek sesle okunduğunu göz önünde
bulundurursak, böyle önemli bir ilâhî dâvetin, en güzel Ģekilde icra edilmesi gerektiği, toplumun her
kesimi tarafından arzu edilmektedir.
Günümüzde çeĢitli televizyon programlarında ve basında bu konu üzerinde çokça
konuĢulmuĢtur. Ezân ve dînî formlar, Türk Din Mûsikîsinin konusunu teĢkil ettiğinden, bu alandaki
aksaklıkları gidermek üzere böyle bir konunun Ġlâhiyat Sempozyumunda ele alınmasının doğru
olacağını düĢündük. Yarının din görevlileri için sadece Ezân değil Câmi içi mûsikîsi formlarından olan
Kur’ân’ın güzel sesle okunması, Kâmet, Mahfel Sürmesi, Tekbîr, Salât, Mevlid konuları da birer birer ele
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alınmalıdır. Bu sebeple, din görevlilerini yetiĢtiren Ġlâhiyat Fakültelerinde meslekî mûsikî eğitimi çok
önemli bir husustur.
Temelde bir Ġmam-Hatip Lisesi mezunu olmam ve yüksek din eğitimi veren Ġlâhiyat Fakültesi
mezunu olmam hasebiyle bu alandaki eksikleri görebilme imkânını buldum. Bir akademisyen olarak
2002 yılında “Din Görevlilerine Mûsikî Eğitimi Verilmesi Konusunda Örnek Bir Metot” 1 ismiyle bir
makalemi yayımladık. Bu makalede de uzun uzadıya ele aldığımız ve din görevlileri için kaçınılmaz olan
ses ve makam eğitiminin daha erken dönemde hatta dînî yüksek öğrenim Ġlâhiyat Fakültelerinden önce
Ġmam-Hatip okulları orta kısımlarından itibaren ele alınmasının zarureti günümüzde kendini çok daha
fazlasıyla göstermektedir.
Dînî Mûsikî Anlamı ve Ġçeriği
Mûsikî sanatının dînî amaçla kullanılmasıdır. Her hangi bir dinde, ibadet amacıyla yapılan bir
takım sesli okuyuĢlarda güzel ses unsurunun tatbik edilmesine kısaca dînî mûsikî diyebiliriz. 2
En ilkel dinlerde ve kabilelerde bile mûsikînin dînî amaçlı olarak kullanıldığı bir vakıadır.
Dolayısıyla Dînî Mûsikî insanlık tarihi boyunca uygulanmıĢtır. Türklerin Ġslâm’dan önceki yaĢantılarında,
muayyen zamanlarda bazı dînî törenler yapıldığı, toy’larda yahut ölenin ardından tertiplenen cenâze
merasimi yuğ’larda, dînî anlamda mûsikîye yer verildiği bilinmektedir. Çin kaynaklarında, Hunlar’ın dînî
yaĢantıları anlatılırken, Türklerin, Çin Seddini aĢmak isteyen süvârilerini müzik âletleri ile heyecana
sevkettikleri, davula benzer müzik âletlerini çalarak da onları savaĢa teĢvik ettikleri nakledilmektedir. 3
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) getirdiği Ģeriattan önceki semâvî dinlerde de güzel ses unsuru
gündemdeydi. Davûd (a.s.) sesinin güzelliği hakkında, gerek Kur’ân-ı Kerim’de, gerek Hadîs-i ġerîflerde
çok bahsedilmektedir. Dînî mûsikî, Hıristiyanlıkta kilisede âyin esnasında orgla icrâ edilirken, Câmilerde
sesle icrâ edilen vokal müziğe döner. Afrika’da ve dünyanın bazı yerlerinde halen ilkellikten
kurtulamamıĢ kabilelerde de müzik bizâtihi ibadet olarak yapılır. Kısaca, her hâlükârda müzik ya
ibadetin kendisi veya ibadet esnasında insana Ģevk veren önemli bir araç olarak kullanılmaya devam
etmektedir.
Ġslâm toplumunda, mûsikînin ibadetlerde Müslümanlara Ģevk ve heyecan vermesi ile ilgili ilk
faaliyetler Hz. Peygamber döneminde, Kur’ân kıraati ve Ezân okuma gibi dînî formlarda kendini
göstermektedir. Bu dönemde, saz ve söz mûsikîsi her ikisi de kullanılmıĢ, hatta yerine göre tavsiye
edilmiĢtir.
Peygamberimiz bulunduğu meclislerde sesi güzel olanlara Kur’ân ve Ezân okutur, anlam
itibariyle etkileyici mânâlara sahip olan Kur’ân-ı özellikle Ebû Musa’ya okutur4, cemaatin Ģevkini artırır
ve kendisi de coĢardı. Ezân saati geldiğinde Bilâl-i HabeĢî’ye “Ya Bilâl haydi bizi ferahlandır”5 buyurur
ve onun güzel sesiyle Müslümanlar namaza Ģevkle koĢarlardı. Ayrıca din dıĢı formlarda Hz. Peygamber
sazlı mûsikî içerisinde zikredilen ve def eĢliğinde çalınan parçaları reddetmez, bilakis kendi arzusuyla
dinlerdi.6 Hatta ashâb-ı kirâmdan ileri gelen bazı mü’minler bu hareketlerin Resûlullah’ın huzurunda
yapılmasını saygısızlık ve ayıp olarak değerlendirdiğinde, Resûlullah (s.a.v.) derhal müdahale eder ve
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Mûsa’yı övmüĢtür (Ebû Abdillâh b. Ġsmail el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, el-Fedâilü’l-Kur’ân: 31, c. VI, s. 112, Ġstanbul, 1979;
Ebu’l-Hüseyn Müslim b. El-Haccâc el-KuĢeyrî, Sahih-i Müslim, es-Salâtü’l-Müsâfirîn: 235-236, c. I, s. 546, Beyrut, ty.
Süleyman b. EĢ’as es-Sicistânî Ebû Dâvud, Sünen-i Ebî Dâvud, Edeb, Hadîs: 4985- 4986, IV/ 296-297, Dâru Ġhyâi’t- Türâsi’lArabî, Beyrut, ty.
Buhârî ve Müslim’in Hz. AiĢe (R.A.)’den ittifakla rivâyet ettikleri bir hadîs-i Ģerîfte Hz. AiĢe Ģöyle anlatıyor: (Babam) Hz. Ebû
Bekr bize geldi, benim yanımda, Ensar’ın Büas harbindeki karĢılıklı atıĢmaların sözleriyle terennüm eden iki câriye vardı.
Resûlullah (S.A.V.) de kaftanına bürünmüĢ yatıyordu. Ebû Bekr: “Resûlullah’ın evinde Ģeytanın mizmarı ne gezer “ diye beni
azarladı. Bu olay bayram gününde cereyan etmiĢti. Peygamber (S.A.V.) yüzünü açtı ve “Ey Ebû Bekr, her milletin bir
bayramı var, bugün de bizim bayramımızdır.” Buyurdu (el-Buhârî, a.g.e., Îdeyn: 3, c. II, s. 3, Ġstanbul, 1979; Ebû Abdillâh
Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî Ġbn Mâce, Sünen-i Ġbn Mâce, Nikâh: 21, Hadîs: 1898, c. I, s. 612, M.F.A. Bâki neĢri, Beyrut,
1975.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 413

dine aykırı bir durum söz konusu olmadıkça bunların çalmalarına ve Ģarkı okumalarına devam
etmelerini isterdi.7
Mûsikînin bir enstrüman eĢliğinde veya sözlü (vokal) olarak yapılmasında bir sakınca
görülmemiĢtir. Resûlullah (s.a.v.) mûsikînin (vokal müzik) dînî amaçlı olarak kullanılmasını teĢvik ettiği
gibi, din dıĢı meclislerde de sazlı mûsîkî cinsinden sayılan ve defle bir takım Ģiirlerin Ģarkı gibi çalınıp
söyleniĢini dinlemiĢtir. Bunlar tarihi ve dînî belgelerle ispat edilmektedir. Hatta bir defasında düğünden
dönen Hz. AiĢe’ye, düğünde “def” veya “oyun eğlence” var mıydı diye sormuĢ, keĢke def veya eğlence
olsaydı8 diye temennide bulunmuĢtur.
Hz. Peygamber’in ashabından önde gelen bazı sahâbîler, ud ve benzeri müzik âletini çalan
câriyeleri dinler ve bunları haram saymazlardı. Bazen bu mûsikî meĢkleri, ashâbı kirâm arasında
tartıĢmalara sebep olurdu ancak, sonunda bu tartıĢmalar birbirlerini ikna etmeleriyle son bulurdu.
Çünkü bu konuda yasaklayıcı ve kesin bir emir yoktu ve bu tip davranıĢlarda hükme bağlayan âmilin
“niyet” olduğu her vesile ile belirtilmeye çalıĢılmıĢtır.9
Ġslâm ve mûsikî konusu gündeme gelince, örneklerin çok ürkütücü olduğu bir hakikat idi.
Emevîler döneminde iĢret âlemleri artınca, mûsikîyi yasaklayan birçok hadis uydurulmuĢ, bu serkeĢliğin
önüne hem de bazı âlimler tarafından hadis uydurmakla geçilebileceği düĢünülmüĢtür. Ġçki meclisine
tabi olan mûsikînin haramlığı konusunda zaten hiçbir kimsenin itirazı yoktu. Bu arada ihtiyata binaen
âlimlerden bazıları her türlü mûsikîyi haram sayarak, halkı bu konuda uyarmayı dînî bir vecîbe
saymıĢtır.
Bazı topluluklar ırkçı ve kavmiyetçi bir anlayıĢla diğer milletlere yaklaĢırken, Abbâsîlerin gerek
idare ve gerekse baĢka milletlere karĢı ılımlı tutumuyla Ġslâm dairesine giren Türk toplulukları mûsikî
konusunda endiĢesiz hareket etmiĢtir. Hoca Ahmet Yesevî’nin bahĢı, baksı veya ozan adı verilen
müritleri, sazlarıyla diyar diyar dolaĢarak sözleri dînî irĢât niteliği taĢıyan bir takım mânileri sazlarıyla
çalmıĢlar ve insanları, yeni idrak etmiĢ oldukları Ġslâm dinine, nağmelerle çağırmıĢlardır. 10
Çok zengin bir mûsikî form anlayıĢına sahip olan Türkler hemen hemen her alanda yüzlerce
binlerce Ģaheserler ortaya koymuĢlardır. Günümüzde Türk mûsikîsinin bütün formlarında olduğu gibi
dînî formlarda da, mûsikî dediğimiz güzel nağmelerin uygulanması olayı son derece önemlidir. Bilhassa
Müslüman olsun veya olmasın her kesimden insana günde beĢ defa çağrı yapan Ezân formunun, lâyık
olduğu bir ses düzeniyle okunması son derece önemlidir. Ezânın vakitlere göre uygun bir makam ve
eğitilmiĢ bir sesle okunmasının, inananları Câmiye davet etmede ne kadar önemi varsa, -Müslüman
olmadığı halde- bu çağrıyı ister istemez günde beĢ defa dinleyen insanlar üzerinde de etki etmesi

7

8

9

10

Hz. AiĢe (R.A.) anlatıyor: “Ashab-ı Resûl Ģiirler okuyorlardı, Resûlullah da onları tebessümle karĢılıyordu. Sahabeden hiçbir
kimseden, güzel ses ve ölçülü nağme olması nedeniyle Ģiiri inkâr eden bir haber nakledilmemiĢ, bilakis zaman zaman
develeri yürütmek, bazen de zevk için Ģiiri kullandıkları haber verilmiĢtir.” (Ebû Ġsa, Muhammed b. Ġsa b. Sevre et-Tirmizî,
Sünenü’t-Tirmizî, Edeb: 70, Hadîs: 2850, c. V, s. 140, Beyrut, ty. Tirmizî bu hadîs için “Sahîh ve Hasen” demektedir; Ebû
Abdillâh Malik b. Enes, el-Muvatta’, Sefer: 93, c. I, s. 175, Dâru Ġhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Beyrut, ty.; Ebû Abdi’r-Rahman
Ahmed b. ġuayb b. Ali el-Horasânî en-Nesâî, Sünenü’n_Nesâî, Sehv: 99, c. III, s. 80-81, Beyrut, ty.).
Hz. AiĢe’den rivâyet edilmiĢtir: Hz. AiĢe bir defasında (yanında büyüttüğü) bir kadını Ensar’dan bir adamla evlendirmiĢti.
(Düğünden dönen Hz. AiĢe’ye) Nebî S.A.V.) sordu: “Ya AiĢe! ġüphesiz ki Ensar (kadınları mûsikî ve) eğlenceyi severler.” (elBuhârî, a.g.e, Kitâbu’n-Nikâh bâbu’n-nisvati’l-lâtî yuhdîne’l-mer’ete ilâ zevciha, c. IV, s. 140. ) Hz. AiĢe Ensar’dan akrabası
olan bir kızı (câriye) evlendirmiĢti. Resûlullah ona sordu: “Kızı kocasına götürdünüz mü? Kızı kocasına teslim edecek ve zifafa
atacak kadınlar gönderdiniz mi? Hz. AiĢe, “evet” diye cevap verdi. Resûlullah: “KeĢke bir de muğanniye gönderseydiniz de:

“Eteynâküm, eteynâküm, fe-hayyunâ nühayyîküm”, “Size geldik, size geldik, bizi selâmlayınız, sizi selâmlayalım” türküsünü
söyleseydi. Çünkü Ensar gazel (kadın tasvir eden Ģiirlerin nağme ile okunmasını) sever buyurdu.” (Ahmed b. Hanbel,
Müsned, c. I, s. 391, c. VI, s. 360, Beyrut, M. 1969/ H. 1389).
Âmir b. Sa’d diyor ki: “Bir düğün münasebetiyle Kuraza b. Ka’b ve Ebû Mesûd el-Ensârî’nin yanına gitmiĢtim. Bu iki
sahabenin yanlarında türkü söyleyen muğanniye kızların bulunduğunu gördüm. Dedim ki: Siz Resûlüllah’ın sahabelerisiniz,
aynı zamanda Bedir savaĢında bulunma faziletine ve Ģerefine de sahipsiniz. Buna rağmen huzurunuzda böyle iĢler nasıl
yapılıyor? Dediler ki: Ġstersen buyur, otur ve bizimle birlikte sen de dinle, istersen çekip git, fakat Ģunu bil ki, düğünde
mûsikî (lehv) dinlemek için bize ruhsat verilmiĢtir.” (Ebû Abdi'r-Rahmân b. ġuayb en-Nesâî; Sünenu Nesâî (Hâfız Celâlu'd-Dîn
es-Suyûtî'nin ġerhi ve Ġmam es-Sindî'nin HâĢiyesiyle), Kitâbu’n-Nikâh, Bâbu’l-Lehv ve’l-ginâ’ inde’l-ğurs, VI/135. Dâru Ġhyâi'tTürâsi'l-Arabî, Beyrut, ty.)
Akdoğan, “The Rise of Turkish Religious Music in Anatolia”, Euro Agenda Avrupa Günlüğü, Yıl: 4, Sayı: 7, No: 2/2005, s.
417.
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açısından da o kadar önemlidir. Ezânın sözlerinden bir Ģey anlamayan inançsız kesim üzerinde etki
yapabilecek tek Ģey, Ezânın münasip bir makam ve nağme ile okunmasıdır. 11
Müstakbel din görevlileri için düĢünülen ses eğitimi ve makam uygulama konuları Türkiye’de
din görevlilerini yetiĢtiren Ġlâhiyat Fakültelerinde alt sınıflardan itibaren ele alınmalı ve genç dimağlar
güzel nağmelerle ve seslerle donatılmalı onlara mûsikî ve ses eğitimi konusunda heyecan verilmelidir.
Bu okullarda öğrencilere mûsikî ve ses eğitimi ve dînî formların güzel seslerle icra edilebilmesi için Ģevk
ve heyecan verilmelidir. Tabii ki bunu yapacak kapasitede olan öğretim üyelerinin de bu duygular
istikametinde yetiĢtirilebilmeleri için bu alana uygun araĢtırma görevlileri kadrolara alınmalıdır. Hiç
olmazsa câmi içi formlarından, Tekke Mûsikîsi formlarına varıncaya kadar bütün formlarda yetenekli,
sesiyle sazıyla güçlü elemanlar tercih edilmeli ve çalıĢmalar sadece nazariyatla kalmayıp bu formlar
uygulamalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu iĢler için de ivedilikle hareket edilmesinin çok gerekli ve
lüzumlu olduğu kanaatindeyiz.
Zekâizâde Ahmed Efendi: Mûsikî, insanın ahlâkını temizleyen mübârek bir ilimdir ki, âĢıkın
aĢkını, fâsık’ın fıskını (kötülüğünü) artırır demiĢtir.12 Bu sebeple mûsikî eğitimi almıĢ kimselerde ve
onların yaptığı çalıĢmalarda bir baĢka ahenk, bir baĢka “insana yakınlık” vardır. Büyük dehâların
hayatını incelediğimizde, onların aynı zamanda mûsikî veya sanatın diğer branĢlarıyla da yakından ilgili
olduklarını görürüz. Onların çalıĢmalarında, ortaya koydukları eserlerde ve insanlarla olan
münasebetlerinde, bir bakıma Allah’ın kâinatta gizlediği ahengin aksettiğine Ģahit oluruz. Bu ilâhi
âhengi hissetmekle insanoğlu bir huzur dünyasının kapılarının aralandığını kalbinin derinliklerinde
hisseder.13 ĠĢte günümüzün din görevlisi mûsikî eğitimi almıĢ bir kiĢi olarak ve güzel sesin cemaat
üzerinde yapacağı tesiri bilerek bu duygularla hareket ettiği zaman çok daha baĢarılı olacaktır.
Ġlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekî Uygulama ve Ses Eğitimi Açısından
Problemleri
Ġmamlık ve Müezzinlik kısaca mesleğe yönelik uygulama ve ses eğitimi açısından bu
Fakültelerdeki öğrencilerin sıkıntılarını Ģöyle ele alabiliriz:
1- Din görevlilerinin en önde gelen sesli görevlerinden birisi Ezân okumadır. Bu ilâhi çağrının
en güzel Ģekilde yapılabilmesi din görevlisinin sesinin kalitesine ve bu alandaki eğitimiyle
yakından alâkalıdır. Ancak bu konuda derslerimizde yeterli çalıĢma ve uygulama
yapılamamaktadır. Ders saatinin azlığı, sınıfların karma oluĢu, erkek öğrencilerin kızların
yanında okumak istemeyiĢleri, mahcubiyet korkusu vs. gibi engeller bu konudaki
çalıĢmalarımızı engellemektedir.
2- Öncelikle Türk-Ġslâm geleneğinde tarih boyunca çok farklı dînî formlar meydana gelmiĢtir.
Bunlar bizi biz yapan özelliklerimizdir. Dünya üzerinde Türkiye’de olduğu kadar baĢka bir
Ġslâm Ülkesinde bu kadar çok dînî forum yoktur. Bu saydığımız formlar da eğitilmiĢ çok
güzel seslerle icra edildiği zaman insanlar ve Câmi cemaati üzerinde ziyadesiyle etkili
olmaktadır.
3- Kur’ân-ı Kerîm kıraati bir din görevlisi için olmazsa olmaz bir icradır. Bunun için de sadece
Tashîh-i Hurûf14 çalıĢması ve Tecvîd bilgisi yetmez. Tecvîd bilgisi olmadan da mûsikî
eğitimi almıĢ olmak da dînî formların doğru ve güzel icra edilmesi için yeterli değildir. Dînî
Formların büyük çoğunluğu sözleri Arapça olduğu için doğru telâffuz edilmesi için mutlaka
Kur’ân-ı Kerîm’i doğru okuyan fem-i muhsin (güzel ağız) denilen mehâric-i hurûf (harflerin
çıkıĢ yerlerini) doğru kullanabilen bir yapıya sahip olmayı gerektirmektedir. Ancak bunları
çok iyi öğrenmiĢ bir din görevlisi adayının bu haliyle verimli hizmet etmesi düĢünülemez.
Bunları cemaatin kulağında tesir oluĢturabilecek bir ses eğitimine ve kapasitesine de sahip
11

12
13

14

Ezânların vakitlere göre okunuĢu ve Ezân ile ilgili teknik bilgiler içib bkz. Akdoğan, “ÇeĢitli Yönleriyle Ezânlarımız”, Harran
Ün., Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 29, Ocak-Haziran 2013, s. 9-61.
Bayram Akdoğan, Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Bilge Ajans ve Matbaa, Ankara, 2010, s. 114.
Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi, 27-28 Nisan 1985 Türk Kadınları Kültür Derneğinin “Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi” konulu
Sempozyumu, Aytuğ Ġz’at: AçıĢ KonuĢması, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1985, s. 7.
Tashîh-i Hurûf: Arapça harfleri mahreçlerinden doğru ve düzgün çıkararak okuma eğitimi demektir.
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olması gerekir ki, bu kiĢi her hangi bir dînî formu okuduğu zaman kalpler titresin, gönüller
galeyana gelebilsin. Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini ifade ettiği anlama göre seslendirebilsin.
Ezânı insan psikolojisinin saat ve zamanlarına göre okuyabilsin.
4- Yukarıda bahsettiğim bu alıĢkanlıkların eğitimine ta alt sınıflardan itibaren baĢlanmalıdır.
Ġlâhiyat öğrencisi mesleki uygulamalara ne kadar erken baĢlatılırsa o kadar yetenekli ve
baĢarılı olmaktadır. Burada kiĢisel bir uygulamamı belki bir fikir verebilir düĢüncesiyle
sunmak istiyorum. ġahsen Ġmam-Hatip kökenli olmam hasebiyle bu duyguları öğrencilik
hayatımda yaĢamıĢımdır. Bizim zamanımızda henüz lise son sınıf öğrencilerimizin ancak
yapabildikleri hutbe okuyup Cuma Namazı kıldırma, Vaaz ve irĢâd görevlerime babam
merhûm KaynaĢlı’lı Camcı Hâfız Ali Akdoğan Hoca Efendi’nin teĢvik ve zorlamalarıyla
ulaĢabildim. Orta 1. Sınıfta Hutbe okumaya ve Orta 2. Sınıfta da kalabalık cemaatin
bulunduğu bir ÇarĢamba günü KaynaĢlı Merkez Câmiî’nde ki vaaz çalıĢmalarım hayatım
boyunca gözümden gitmemektedir. ĠĢte bunların tesiriyle “el-câhilü cesûrun = câhil cesur
olur” sözü gereğince olsa gerektir ki, ne din hizmetlerinde ve ne de ondan sonraki
hayatımda bu görevler beni telâĢa sokmamıĢtır.
5- Fakültelerde çeĢitli adlarla kültürel faaliyetlere ait birçok kulüpler bulunmaktadır. Bu
kulüpler arasında Ġlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki açıdan yetiĢmesini sağlayacak
kulüpler kurulup, vaaz ve irĢâd, mihrap, kürsü, minber ve mahfel hizmetlerinde
öğrencilerimizin yetiĢmesini sağlayacak faaliyetler yapılmamaktadır. Ġlâhiyat Fakültelerinde
birçok kulüp vardır ancak mesleğe yönelik olarak, bay ve bayan öğrencilerimizin kabiliyet
ve yeteneklerini sergileyecek bir Mesleki Tatbikat kulübü nedense yoktur. Öğrencimiz
koskoca Fakülteyi, cemaatin önüne bir sefer imam-hatip, vâiz veya vâize sıfatıyla
çıkamadan mezun olur gider. Sonra da bu korkaklık ve çekingenlikle hayatı sürüp gider, üç
tane cemaatin önüne çıkıp cesaretle konuĢma heyecanını kendinde göremez. Bu durum
öğrencilerimizin meslek hayatlarında pasif ve ürkek olmalarına neden olmaktadır.
Yukarıda saydığımız bu meslekî yetersizliklerin temelinde, meslekî icra ve uygulama iĢlemlere
Ġmam-Hatip Liselerinde baĢlanmaması gelmektedir. Ayrıca Ġlâhiyat Fakültelerinde çok yüklü olan
programlardan ve derslerin ağırlığından öğrencilere tatbikat için fırsat kalmamaktadır. Yöresel olarak
bazı Ġlâhiyat Fakültelerinde bu konular daha erken dönemlerde halledilirken, bazılarında ise maalesef
hiç gündeme gelmemektedir.
Kısaca özetlemek gerekirse, din hizmetlerinde dînî form olarak Ezân’ın vakitlere göre uygun
bir sesle ve makamla okunması, Kur’ân-ı Kerîm’in ifade ettiği anlamlara göre seslendirilmesi, Mihrâbiye
ve Müezzinlikte (Mahfel Sürmesinde) okunan tesbîhât ve tezkîrâtın, eğitim görmüĢ ve mûsikîye âĢina
olan kiĢilerce okunması gerekmektedir. Meslekî eğitimin baĢında olan gençlerimizin, erken dönemde bu
alanda eğitime yönlendirilmesi ve meslekî uygulamalara alıĢtırılması, günümüz Ġlâhiyat Fakültesi
öğrencilerinin çok önemli problemlerini teĢkil etmektedir.
Meslekî Mûsikî Eğitimi ve Uygulamaları Konusunda Yapılabilecek Ġşler
1- Öncelikle dinlemeye çok ağırlık verilmelidir. Ezberleme ve taklit yeteneğinin çok ileri bir
düzeyde olduğu bu yaĢlarda öğrencilerin kaliteli kayıtlar dinletilerek, kulakları farklı seslere
alıĢtırılmalıdır. Öğrencilerin mûsikî kulağını destekleyecek çalıĢmalar ve okumalar
yapılmalıdır. Bilhassa Kur’ân öğretmenlerinin alt sınıflarda çok dikkat etmesi gereken bir
husus, öğrencilerin müzik kulağına sahip olabilecek Ģekilde alıĢtırılmalarıdır. Dersin Hocası,
Kur’ân’dan bir âyeti belli bir makamdan okurken, öğrencisinden de aynı ses tonuyla ve
makamla okumasını isteyecek. Dolayısıyla öğrenci de duyduğu sesi uygulayabilecek bir
yeteneği kendinde görebilecektir.
2- Hitabet ve güzel konuĢma derslerini baĢka alanlara kaydırıp zayi etmeden, bu dersleri,
öğrencilerin mesleğe yönelik yeteneklerinin ve uygulamalarının artırılması için fırsat
bilmelidir. Ġlâhiyat Fakültelerinde öğrencilerin yetiĢmelerine yönelik programlar yapıp,
imamet ve müezzinlik görevlerinden birer birer geçmelerini temin etmek gerekir. Bu
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görevi de en güzel icra eden öğrencilere teĢvik ödülü vermek veya taltif etmek pozitif
katkılar sağlayacaktır. Ġlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Cuma ve bazı özel günlerden yakın
köy ve mahallelerde Câmilerde tatbikat yapmaları sağlanmalıdır. Ġlçe müftülükleriyle
iĢbirliği yaparak, öğrencilerin mesleki kazanımlarını bir nedenle cemaate yansıtmaları
temin edilmeli, bu kabiliyetlerini artırmalarına vesile olurken, bir yandan da halkın bunları
eğiten müessesleri tanımalarına vesile olunmalıdır.
3- Din hizmetleri için gerekli olan vaaz, hutbe ve diğer irĢâd faaliyetlerinde sadece ĠmamHatip liselerinden gelen öğrenciler değil, normal liselerden gelen öğrencilerimiz de çok
baĢarılı olmaktadırlar. Ġlâhiyat Fakültesinde eğitim gören öğrencilerimizin çok Ģeyler
öğrendiğine inanıyoruz ancak bunları birilerine aktarma duygularını yaĢayamadıkları için
Ģarj ve deĢarj olayı tam gerçekleĢmemektedir. Bir taraftan boĢalmayan hafıza sürekli
doldurulmak suretiyle de hantallığa dönüĢmektedir. Böyle bir sorumluluk psikolojisine
giren Ġlâhiyat Fakültesi öğrencisi, böyle bir uygulamadan sonra öğreneceklerini de daha
ciddiyetle öğrenecek, bu bilgileri sarf edeceği için bilgileri de ezberden çıkıp kafalarında
daha kalıcı olacaktır.
4- Ġlâhiyat Fakültelerinde normal görevinin dıĢında bu anlattığımız uygulamaları öğrencilere
kazandıracak gönülden talepli öğretim üyelerinin desteğine çok ihtiyaç vardır.
Öğrencilerinin bir cemaat karĢısında baĢarısını görünce coĢacak, onun güzel sesiyle Ezân
ve Kur’ân-ı Kerîm kıraati gibi bir formu okumasından mutluluk duyacak vefakâr ve fedâkâr
hocalarımız olmasaydı biz bugünlere gelemez ve bunlardan bahsedemezdik. Allah
onlardan ebediyen razı olsun. Mesleki hayatımızda iĢimize yarayacak birçok hadisi daha
orta 1. Sınıfta tahtaya kesik uç tebeĢirle yazarak göz zevkimizi okĢayan ve aynı zamanda
bizim de güzel hat ile bu hadisleri yazmamızı ve ezberlememizi isteyen hocalarımız
olmasaydı sanat anlayıĢımız bugünkü durumda olmazdı. Düzce Ġmam-Hatip Lisesinde
öğrenci iken mecburi görevlerinin dıĢında, en az haftada birkaç akĢam, gece geç vakitlere
kadar, evindeki rahatını terk edip, bizlere çeĢitli makamlarda Mahfel Sürmesi, Ezân ve dînî
formları öğretmek için fedâkârâne bir gayretle ücretsiz ders veren hocalarımız olmasaydı,
yine Ġlâhiyat Fakültesinde okurken Cuma günleri bizleri arabalara doldurup Bursa’nın
bütün kazalarına vaaz ve irĢâd ekibiyle gönderip, mesleki uygulamalarımızı teĢvik eden
fedâkâr hocalarımız olmasaydı, bugün mesleki uygulama ve formlarımızı güzel okuyabilme
konusunda Ģu andaki yeteneklerimize sahip olamazdık. Allah onlardan ebediyen razı
olsun.
Alanın bir akademisyeni olarak yukarıda sıraladığımız bu eksikliklerin telâfisi için bilimsel
olarak bazı önerilerimiz olacaktır. ĠĢte yarının din görevlisi olacak Ġlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin
mûsikî alanında bir alt yapı oluĢturabilmeleri için de bir takım çalıĢmaların daha alt sınıflarda yapılması
gerekir. Tarafımızdan önerilen bazı hususları Ģöyle sıralayabiliriz:
1- Kabiliyetlerine göre müziğe yatkın diğer öğretim üyeleriyle istiĢare ederek erkek ve kız
öğrencilerin enstrüman öğrenimine teĢvik edilmeleri ve böylece mûsikî sanatına karĢı
ilgilerinin artmaları sağlanmalıdır. Yarının Kur’ân Kursu hocası olacak bayan
öğrencilerimizin seslerini kullanabilmeleri, bayan cemaate bu konuda güzel Ģeyler
dinletebilmeleri çok önemlidir. Onun için hizmet içi eğitim kurslarına sadece erkek
öğretmenlerin değil bayan Kur’ân Kursu hocalarının da katılmalarını teĢvik ediyor ve
öneriyoruz.
2- Özellikle Türk Mûsikîsinde ve tasavvuf mûsikîsinde kullanılan bir takım ritm âletleriyle
öğrencilere usûl vurmaları sağlanarak, ritmik olarak onları hazırlamak çok yerinde bir
çalıĢma olacaktır. Hatta hep birlikte bendir veya baĢka bir usûl âletiyle müzik grubuna
katılmaları sağlanmalı ve mûsikî ve ses sanatı ile iç içe olmaları temin edilmelidir.
3- ÇeĢitli öğrenci koroları kurulmalı, öğrencilere sololar verilmeli, seslerini kullanabilecek
imkânlar hazırlanarak özgüvenlerini artırmaları ve yeteneklerini geliĢmeleri sağlanmalıdır.
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4- Türk Mûsikîsinin değiĢik formlarında kaliteli eser ve kayıtlar öğrencilere dinletilmeli ve
bunlardan öğrencilerin arĢiv yapmaları temin edilmelidir. BaĢlangıçta taklidi olan bu
çalıĢmalar belli bir süre sonra oturacak ve öğrencilerimiz yabancı nağmelerle vakit
geçirme yerine, millî mûsikîsini dînî formlarda kullanma konusunda Ģevklenecektir.
5- Ġlâhiyat Fakültelerinde mûsikîye yatkınlığı olan öğretim üyelerinin el ele vererek öğrencileri
enstrüman, ses eğitimi ve öğrencilerin ses sanatını dînî formlarda nasıl kullanacaklarına
dair teĢvik ve heveslendirme çalıĢmaları yapılmalıdır. Ġlâhiyat Fakültelerinde bu dersin
Anabilim Dalı BaĢkanlıklarından konferans, uygulamalı bir dînî mûsikî örneği, kitap ve
materyal konusunda destek isteyebileceklerdir.
Sonuç
Buraya kadar anlattıklarımızdan ve tavsiyelerimizden sonra, mûsikî eğitimi ve sanatının din
hizmetlerini olumlu anlamda nasıl etkileyeceğini, cemaati ve halkımızı dînî konularda aydınlatıp nasıl
Ģevklendireceğini hep birlikte görebileceğimize inanıyoruz.
Dînî Formlarımız gereken ses güzelliği ve hassasiyetiyle okunduğu zaman insanlar üzerindeki
tesirleri pozitif anlamda görülecek, insanların Ġslâm’a meyilleri artacak, bu müstesna ses ve makam
uygulamaları sadece Müslümanları etkilemekle kalmayıp, her hangi bir dine mensup olmayan veya
bağlı olduğu dinden hoĢnut olmayanları da kucaklayacaktır.
Ayrıca böyle bir sanat hassasiyetine sahip olan din görevlilerimizin görevlerinde daha baĢarılı
ve cemaatiyle de daha uyum içerisinde sorunsuz ve eksiksiz olarak görev yapabileceklerini ümit
ediyoruz.
Kaynakça
Ahmed b. Hanbel, Müsned, (6 Cilt), Beyrut, M. 1969/ H. 1389.
Akdoğan, Bayram, Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Bilge Ajans ve Matbaa, Ankara, 2010.
Akdoğan, Bayram, “Din Görevlilerine Mûsikî Eğitimi Verilmesi Konusunda Örnek Bir Metot”, Ankara
Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. XLIII, sayı: 2, 2002, s. 315-353.
Akdoğan, Bayram, “The Rise of Turkish Religious Music in Anatolia”, Euro Agenda Avrupa Günlüğü,
Yıl: 4, Sayı: 7, No: 2, 2005, s. 415-430.
Akdoğan, Bayram, “ÇeĢitli Yönleriyle Ezânlarımız”, Harran Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:
18, Sayı: 29, Ocak-Haziran 2013, s. 9-61.
Buhârî, Ebû Abdillâh b. Ġsmail, Sahîhu’l-Buhârî, (8 Cilt, 4 Mücelled), Ġstanbul, 1979.
Ebû Dâvud, Süleyman b. EĢ’as es-Sicistânî, Sünen-i Ebî Dâvud, (4 Cilt), Dâru Ġhyâi’t-Türâsi’l-Arabî,
Beyrut, ty.
Ġbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünen-i Ġbn Mâce, (2 Cilt), M. F. A. Bâki neĢri,
Beyrut, 1975.
Ġz’at, Aytuğ, Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi, 27-28 Nisan 1985 Türk Kadınları Kültür Derneğinin “Türk
Gençliğinin Müzik Eğitimi” konulu Sempozyumu, AçıĢ KonuĢması, Kadıoğlu Matbaası, Ankara,
1985.
KuĢeyrî, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. El-Haccâc, (5 Cilt), Sahih-i Müslim, Beyrut, ty.
Nesâî, Ebû Abdi’r-Rahman Ahmed b. ġuayb b. Ali el-Horasânî, Sünenü’n Nesâî, (4 Cilt), Beyrut, ty.
Özkan, Ġsmail Hakkı, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, Ötüken NeĢriyat, 2. bs.,
Ġstanbul, 1987.
Tirmizî, Ebû Ġsa, Muhammed b. Ġsa b. Sevre, Sünenü’t-Tirmizî, (5 Cilt), Beyrut, ty.

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MUSĠKĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALGILARI: AMASYA ÖRNEĞĠ
Halil APAYDIN
Özet
Musiki ile din ilişkisi sürekli üzerinde tartışmaların olduğu ve insanların ilgisini çeken konuların başında
gelmektedir. Din, din eğitimi, din sosyolojisi, din psikolojisi, dini düşünce ve kültür tarihi perspektifinde
ele alındığında farklı izdüşümlerin görüldüğü ve insan yaşamına etki eden yönünün çoğu zaman ihmal
edildiği bilinen musiki din ilişkisi farklı bakış açılarıyla ele alınıp araştırılması gereken önemli bir
konudur. Özellikle İslam dininin musiki ile ilgili yaklaşımının Müslümanlar tarafından çok farklı
değerlendirildiği ve birbirine zıt kanaat ve algıların olduğunu düşünürsek; ilahiyat fakültesi
öğrencilerinin konu ile ilgili algılarının önemli olduğu ve araştırılmaya değer olduğu kendiliğinden
anlaşılacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim görmekte
olan ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerin musiki algıları farklı değişkenler açısından ele alınıp
değerlendirilecektir. Bunun için de, öğrencilerin genel müzik algıları çerçevesinde; musikinin dindeki
yerini nasıl algıladıkları, hangi tür müzikleri dinledikleri, dinledikleri müzik türü ile ruhsal özellikleri
arasında bir ilişkinin olup-olmadığı, dindarlık algıları ile müzik algıları arasında bir ilişki olup-olmadığı
araştırılacak ve değerlendirilecektir. Ayrıca, farklı değişkenler ile müzik algısı arasında bir ilişki olupolmadığı da incelenecektir. Örneğin, “cinsiyet ile müzik algısı arasında bir ilişki var mıdır?” gibi kişisel
değişkenler ile karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, Müzik, Algı, Amasya, İlahiyat Fakültesi öğrencileri.
The Perception of Music by Theology Faculty Students: The Amasya Example
Abstract
The relationship between music and religion are at the forefront of topics that are constantly debated
and attracting people's attention. If religion is handled on in view of religious education, religion
sociology, religious psychology, religious thought and cultural history perspective, different projections
can be seen and the relationship between music and religion, which is known to be often neglected, is
an important issue that needs to be studied and investigated through different perspectives. Especially
if we think that Islamic religion's approach to music is evaluated very differently by Muslims and that
there are opposite opinions and perceptions; it is self-evident that the perceptions of the students of
Theology Faculty are important and worth to be investigated. For this reason, in this study, music
perceptions of the second and third-grade students who are studying at the Theology Faculty of
Amasya University will be evaluated in terms of different variables. For this, in the context of general
music perceptions of students; how they perceive the position of music on the religion, what kind of
music they listen to, whether there is a relationship between the type of music they listen to and their
spiritual characteristics, whether there is a relationship between their religiosity perceptions and music
perceptions will be explored and evaluated. It will also be examined whether there is a relationship
between different variables and music perception. For example, comparisons with personal variables
such as "Is there a relationship between gender and music perception?" were performed.
Keywords: Theology Faculty, Music, Perception, Amasya, Theology Faculty Students.
Giriş
Bu araştırma kapsamında üzerinde araştırma yapılan üniversite gençliği içerisinde yer alan
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri gelişim dönemleri açısından
gençlik döneminde yer almaktadırlar. Bu dönem, bazı psikologlar tarafından 18’li yaşlardan başlatılır ve
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35’li yaşlara kadar yayılır. Bazı psikologlarca da 18-22 yaş arası dönem olarak değerlendirilir.1 Bu
dönemin kendine has birtakım özelliklerinin olduğu da bilinmektedir. Bu özelliklerden bazıları şöyledir:
genç kendisinde oluşan değişikliklerin nedenini anlamak ve bunları tanımak ister. Duygusal dünyasında
oluşan çelişkileri çözmek için çaba içerisine girer. Bir yandan yalnızlığı isterken diğer yandan bir gruba
üye olmayı da istemektedir. Yetişkin kontrolünden kurtulmayı istemekle birlikte onlara da ihtiyacı
olduğunu kavrar. Kimlik kazanma hayat boyu devam eden bir süreç olmakla beraber bu dönemde
daha çok önem kazanmaktadır ve kimlik kazanma çabası neticelerini yavaş yavaş verir. Bu sürecin
olumlu sonuçlandığı gençler kimliklerini oluşturur ve yetişkinlerle olumlu iletişim kurma becerisini
kazanmış ve yetişkin rollerini üstlenmeye hazır hale gelmiş olurlar.2 Bu dönemin bir diğer özelliği ise,
kendine has dünyası içerisinde belli ilgi alanları oluşturma ve kendi kabullerini oluşturmadır. Örneğin,
kendi dinsel inanışının yönünü belirleme; bu inanışın etkisi çerçevesinde yaşam felsefesi oluşturma ve
yaşamın farklı alanlarında tercihlerini netleştirmeyi sayabiliriz. Bu tercihlerden olmak üzere farklı
alanlardaki algılama biçimleri önem kazanmaktadır. Bu algılardan biri belki de dinsel kimlikle birlikte
müzik/musiki ile ilgili kabullerdir.
Bu araştırma, üniversite gençliği içerisinde yer alan bir kategori olmakla birlikte söz konusu
değerler ve motifler açısından oldukça muhafazakâr olarak nitelenen bir çevrede yetişen İlahiyat
Fakültesi öğrencilerinin müzik/musiki algılarının alınan seküler eğitimle birlikte bir dönüşüme uğrayıp
uğramadığını ortaya koymak üzere tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur. Bu çerçevede algı kavramı
üzerinde durmak yararlı olacaktır. Algı, bireyin dışında olup-bitenleri anlık olarak farkına varma ve
kazanma sürecidir. Duyu organlarına iç ve dış çevreden gelen duyumlar, işlenip yorumlanarak anlamlı
bir bütün oluşturacak şekilde örgütlenir, analiz ve sentezle ilişkili hale gelerek anlık olarak kazanılır ve
farkında olunurlar. İşte bu süreçlerin tamamına algı denilmektedir. Algıladığımız dünya; gördüğümüz,
işittiğimiz, tattığımız ve dokunduğumuz dünyadır 3. Algı, bazı durumlarda üzerine bina edildiği
paradigma ile örtüşürken, bazı durumlarda da farklılık arz edebilir. Yani, araştırdığımız musiki algısı
bakımından değerlendirecek olursak, katılımcıların algısı ile dinin konu ile ilgili hükümleri birbirinden
farklı olabilir.
1. Metodoloji
Bu araştırmada örneklem oluşturulurken birinci sınıflar henüz musiki ile ilgili ders
almadıklarından dolayı araştırma örneklemine alınmamışlardır. Dördüncü sınıf olmadığı için de ikinci ve
üçüncü sınıflar esas alınarak yapılmıştır. Araştırma evreni, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
2017-2018 öğretim yılında öğrenim I. ve II. Öğretimde öğrenim gören toplam 360 öğrenciden
oluşmaktadır. Örneklem grubu ise araştırmaya ikinci ve üçüncü sınıflardan katılan 305 öğrenciden
oluşmaktadır. Bu katılımcıların 19 tanesinin formlarındaki eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı
tutulmalarıyla örneklem 286 katılımcı üzerinden değerlendirilmiştir. Bu çalışmada metodolojik olarak
nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin her ikisine de başvurulmuştur.
2. Bulgular Yorum ve Tartışma
2.1. Katılımcılarla Ġlgili Kişisel Bulgular
Cinsiyet Durumu: Araştırma örnekleminin % 40,2’si erkek ve % 59,8’i kızdır.
Yaş Durumu: Katılımcıların yaşlara göre dağılımında en yüksek oran % 63.6 ile 18-20 yaş
grubuna aittir. Bunu, % 23.9 ile 21-22 yaş grubu ve % 12.5 ile 23 ve yukarı yaş grubu
oluşturmaktadır.
1

2

3
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yy., Ankara, 1968, s. 105; Halil Apaydın, Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgili Tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, 11, s. 219; Fatma Alisinanoğlu, Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişim,
Eğilim ve Bilim, 2002, 27, s. 123, 62.
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Apaydın, Din Psikolojisi Terimler Sözlüğü, s. 14.
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Sınıf Durumu: Katılımcıların sınıflara göre dağılımında ikinci sınıflar % 51.7 ile en yüksek orana
sahiptir. Üçüncü sınıflar ise % 48.3’lik bir orana sahiptir.

Fakülte Öncesi En Çok İkamet Edilen Yer: Katılımcıların üniversiteye başlamadan önce
yaşamlarını en çok geçirdikleri yere göre dağılımlarında en yüksek oran ilçe merkezidir (% 38,5). Bunu
% 23.8 ile Büyükşehir, % 21.0 ile Köy-Kasaba ve % 16.8 ile İl Merkezi takip etmektedir.
Halen Barınılan Yer: Katılımcıların halen barındıkları yerlere göre dağılımlarına baktığımızda %
39.5 ile “Yurt-Kur” diyenlerin oranının diğer yerlerde kalanların oranından daha yüksek olduğu
gözükmektedir. “Arkadaşlarla tuttuğumuz evde” diyenlerin oranı % 27.3, “özel yurtta” kalanlar %
16.4, “Ailesinin yanında” kalanların oranı % 12.2, akraba yanında kalanlar % 3.1 ve ailemin kiraladığı
evde diyen % 1.4’tür. Bu oranlara baktığımızda Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim
gören öğrencilerin çoğunluğunun (% 87.8) Amasya il merkezinin dışından olduğunu söyleyebiliriz.
Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Katılımcıların ailelerini sosyo-ekonomik bakımdan
değerlendirmeleri sonucu kendilerini sosyo-ekonomik bakımdan daha çok “orta” gelir düzeyinde
algıladıklarını görmekteyiz (% 77.3). Bunu % 11.1 ile “ortanın üstü”, % 9.8 ile “ortanın altı” ve % 1.7
ile “alt” izlemektedir. Ailesini “zengin” olarak algılayan katılımcı yoktur.
2.2. Katılımcıların Müzik/Musiki Ġle Ġlgili Algıları
2.2.1. Boş Zaman Değerlendirmede Müzik Dinleme
Değişen toplumsal yapı ve bu değişim sürecinin getirdiği bir imkan/sorun, insanların daha fazla
boş zamanı olmasıdır.4 Sosyoloji literatüründe "boş zaman" veya "serbest zaman" kavramından,
fizyolojik, ailevi veya profesyonel faaliyetlerin dışında kalan, tamamen bireyin tercihine bağlı olarak tek
başına veya grup halinde zevk almak amacıyla yapılan eğlendirici ve dinlendirici faaliyetler
anlaşılmaktadır.5 Modernleşmeyle birlikte boş zaman değerlendirme ve eğlence kültürü büyük önem ve
çeşitlilik kazanmaya başlamıştır. Günümüz insanının tüketim ve eğlence kalıplarında önemli değişiklikler
olmuştur6 ve görünen o ki olmaya devam edecektir.
Boş Zaman Değerlendirmesi
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Toplam

Tercih

Tercih

Sayısı

Oranı

Müzik dinlerim

91

31.8

51

17.8

43

15.0

184

21.5

Kitap, dergi ve gazete okurum

49

17.1

55

19.2

32

11.2

136

15.8

Kahvehaneye giderim

2

0.7

12

4.2

15

5.2

29

3.4

Internet Cafe’ye giderim

1

0.3

3

1.0

11

3.8

15

1.7

Ders çalışırım

47

16.4

47

16.4

48

16.8

142

16.6

Arkadaşlarımı ziyaret ederim

48

16.8

51

17.8

38

13.3

137

16.0

Sinemaya ve tiyatroya giderim

6

2.1

9

3.1

17

5.9

32

3.7

Spor yaparım

14

4.9

19

6.6

31

10.8

64

7.6

El işleri yaparım (Örgü, dikiş vb.)

4

1.4

5

1.7

5

1.7

14

1.6

Başka

24

8.4

34

11.9

46

16.1

104

12.1

286

100

286

100

286

100

TOPLAM

857

100

Tablo-1. Boş zaman değerlendirme biçimleri
Tablo-1’de yer alan verilere göre, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin boş
zaman değerlendirme biçimleri içerisinde “müzik dinleme” önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki, boş
zaman değerlendirme biçimleri içerisinde müzik dinleme birinci tercih sıralamasında ilk tercih olarak
görülmektedir (% 31.8). Onu en yakın takip eden boş zaman değerlendirme biçimi olarak “kitap, dergi

4
5

6

Kirman ve Apaydın, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları, s. 105.
Kirman ve Apaydın, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları, s. 105; Zeki Arslantürk ve Tayfun Amman,
Sosyoloji, Kaknüs Yay., İstanbul, 2000, s. 419.
Kirman, Din ve Eğlence Kültürü: KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Gecesi Hakkında Sosyolojik Bir
Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, 6, s. 17-42.
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ve gazete okurum” (% 17.1), “arkadaşlarımı ziyaret ederim” (% 16.8) ve “ders çalışırım” (% 16.4)
seçenekleri izlemektedir.
Boş zaman değerlendirme biçimlerinden ikinci tercihlerin sıralamasında “müzik dinlerim” (%
17.8) tercihi, “kitap, dergi ve gazete okurum” (% 19.2) seçeneğinden sonra “arkadaşlarımı ziyaret
ederim” (% 17.8) seçeneği ile birlikte ikinci tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.
Boş zaman değerlendirme biçimlerinden üçüncü tercihlerin sıralamasında “müzik dinlerim” (%
15.0) seçeneği, “ders çalışırım” (% 16.8) seçeneğinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Boş zaman değerlendirme biçimlerinin birinci, ikinci ve üçüncü tercih sıralamalarının
ortalamalarına göre de “müzik dinlerim” seçeneği toplamda % 21.5 ile ilk sırada yer almaktadır.
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin boş zaman değerlendirme ile ilgili tercihleri arasında müzik
dinleme oranının yüksekliği dikkat çekicidir. Dinin algılanması ve yaşanması bağlamında eğlence olarak
değerlendirilebilecek şeylere fazla yer verilmez algısı çerçevesinde düşünüldüğünde bu sonuç daha da
manidardır. Hatta, eğlencenin dinen günah kabul edilerek yasaklandığı bir gelenek içerisinde yetişen
bu öğrencilerin boş zamanlarda müziğe bu kadar yoğun ilgi duyuyor olmaları, son yıllarda din ve
eğlence ilişkisi açısından bir dönüşümün yaşanmakta olduğunu gösteren bir takım somut olgulara
destekler niteliktedir7.
2.2.2. Tercih Edilen Müzik Türü
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin daha çok hangi müzik türünü dinlediklerini tahmin etmemiz
istense belki de çoğumuz bu müzik türünün Tasavvuf Müziği ya da buna benzer müzik türlerinin
olacağını düşünürüz. Bunun böyle olup-olmadığını aşağıdaki Tablo-2’de yer alan bilgiler bize
göstermektedir.
Hangi Tür Müzik Dinlersiniz

n

%

Türk Halk Müziği

45

15.7

Türk Sanat Müziği

7

2.5

Türk Tasavvuf Müziği

25

8.6

Türk Pop Müziği

83

29.0

Arabesk Müzik

29

10.1

Yabancı Pop Müzik

16

5.6

Klasik Müzik

22

7.7

Başka

59

20.6

TOPLAM

286

100.0

Tablo-2. Dinlenen müzik türü
Tablo-2’de görüldüğü gibi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dinledikleri müzik tarzı çeşitlilik
göstermektedir. Günümüz popüler müziğinin uzantısı olarak Türk Pop Müziği en çok dinlenilen müzik
türüdür (% 29.0). Bunu % 15.7 ile Türk Halk Müziği, % 10.1 ile Arabesk Müzik, % 8.6 ile Türk
Tasavvuf Müziği, % 7.7 ile Klasik Müzik, % 5.6 ile Yabancı Pop Müzik, % 2.5 ile Türk Sanat Müziği ve
ikinci sırada “Başka” seçeneğinde belirtilen farklı dinleme biçimleri (% 20.6) yer almaktadır.
Hangi müzik türünü en çok dinliyorsunuz şeklinde sorduğumuz soruda “başka” seçeneğini
işaretleyen (% 20.6) katılımcılardan bir kısmı hiç müzik dinlemediklerini (9 kişi), bir kısmı “arabesk
hariç hepsini” dinlediğini (6 kişi), bir kısmı “her tür müziği” dinlediğini (7 kişi), bir kısmı “o anki ruh
haline göre bir tarzı” seçtiğini (5 kişi), bir kısmı “slow pop müzik” dinlediğini (5 kişi), bir kısmı “yabancı
rap” dinlediğini (5 kişi), bir kısmı “ezgi” dinlediğini (5 kişi), bir kısmı “şiir” dinlediğini (4 kişi), bir kısmı
“Anadolu rap” dinlediğini (3 kişi), bir kısmı “pop hariç hepsini” dinlediğini (3 kişi), bir kısmı “Karadeniz
(kemençe vb.) müziği” dinlediğini (2 kişi), bir kısmı “Kürtçe” dinlediğini, bir kısmı Neşet Ertaş
dinlediğini (2 kişi) ve bir kişi de “Arapça Müzik” dinlediğini belirtmiştir.
“Başka” seçeneğinde müzik dinlemediğini belirten katılımcıların bu seçimlerinin arka planında
müzik dinlemenin dinen haram bir eylem olduğu inancına sahip olmalarının bulunduğu düşünülebilir.
7

Kirman ve Apaydın, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları, s. 107.
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2.2.3. Cinsiyete Göre Müzik Dinlemenin Dini Hükmü Konusundaki Algı
İlahiyat Fakültesi öğrencileri din öğretimi ile dinin emir ve yasaklarına ilişkin bilgilerini
ilerlettikleri için farklı konularda dinin bakış açısının neler olduğunu bilebilirler düşüncesiyle müzik
dinlemenin dini hükmünün ne olduğuna dair soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar Tablo-3’te
gösterilmiştir.
MÜZĠK DĠNLEMENĠN HÜKMÜ
Helal

Haram

Mekruh

İçeriğine

Bilmiyor

TOPLAM

Göre Değişir
Cinsiyet

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Erkek

17

14.8

15

13.1

9

7.9

30

26.1

44

38.1

115

40.2

Kız

31

18,0

14

8.2

6

3.5

75

43.9

45

26.3

171

59.8

TOPLAM

48

16.8

29

10.1

15

5.2

105

36.7

89

31.1

286

100.0

Tablo-3. Cinsiyete göre müzik dinlemenin hükmü
Tablo-3’te yer alan bilgilere göre erkek öğrencilerin % 38.1’inin müzik dinlemenin dini
hükmünü bilmedikleri, % 26.1’ine göre dinlenilen müziğin içeriğine göre bunun hükmünün
değişebileceğini kanaatinde oldukları, % 14.8’ine göre helal olduğu, % 13.1’ine göre haram olduğu ve
% 7.9’una göre ise mehruh olduğu anlaşılmaktadır. Kız öğrencilerin % 43.9’u dinlenilen müziğin
içeriğine bağlı olarak hükmünün değişebileceğini belirttiklerini, müziğin dini hükmünü bilmediğini ifade
edenlerin oranının % 26.3 olduğu, helal diyenlerin % 18.0, haram diyenlerin % 8.2 ve mehruh
diyenlerin ise % 3.5 olduklarını görmekteyiz.
Tablo-3’te yer alan cinsiyete göre dinin hükmü arasındaki oransal farklılaşmanın istatistiksel
açıdan anlamlı olup-olmadığını test etmek için yapılan Chi-Square (²) testi sonucu: [df:1 Chi-Square
(²):10,965 p=0.001] olarak bulunmuştur. Bu çerçevesinde şu yorumlar yapılabilir:
Cinsiyete göre müzik dinlemenin hükmünün ne olduğuna dair oransal farklılıklara baktığımızda
müzik dinlemenin hükmünü bilmeyen erkek öğrencilerin oranının (% 38,1) kız öğrencilerden (% 26.3)
yüksek olduğu görülmektedir. Dinlenilen müziğin hükmünün içeriğe göre değişeceğini belirten kızların
oranı (% 43.9) erkek öğrencilerden (% 26.1) yüksektir. Kızlarda müzik dinlemenin helal olduğunu
düşünenlerin oranı (% 18.1) erkek öğrencilerden (% 14.8) yüksektir. Müzik dinlemenin haram
olduğunu düşünen erkek öğrencilerin oranı da (% 13.1) kız öğrencilerden (% 8.2) yüksektir. Yine,
müzik dinlemenin mekruh olduğunu düşünen erkek öğrencilerin oranı (% 7.9) kız öğrencilerden
yüksektir (% 3.5).
Bu oransal farklılaşmanın daha açık bir şekilde ifadesi ise, kız öğrencilerin müziğin dini hükmü
konusunda erkek öğrencilerden daha serbest bir düşünüşe sahip olduklarıdır.
Müzik dinlemenin hükmünün içeriğe bağlı olduğunu ifade eden katılımcıların helal konusunda
birtakım şartları vardır ki bunlar şunlardır:
- Allah’a isyana götüren her müziğin haram olduğunu en az 46 katılımcı,
- Şirke götüren her müziğin haram olduğunu en az 16 katılımcı,
- Vaktin çoğunluğunu alan ve yaşama olumsuz etki eden müziğin haram olduğunu en az 30
katılımcı,
- Aşırı cinsellik içeren müziğin haram olduğunu en az 9 katılımcı,
- Kadın sesinin erkeğe, erkeğin sesinin de kadınlara haram olduğunu belirten en az 10
katılımcı,
- Hanefi mezhebine göre caiz olmadığını belirten 3 katılımcı,
- Gazali’ye göre haram olduğunu belirten katılımcı,
- Dini Musiki dışındaki müziklerin haram olduğunu belirten ise en az 3 katılımcı bulunmaktadır.
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2.2.4. Müzik Dinlemenin Dini Hükmü Konusundaki Delillendirmeler
Yaptığımız araştırmada müzik konusundaki dini hükmünün delillerinin nerelere dayandırılarak
algıya ve inanca dönüştürüldüğü de merak edilmiş ve bunu öğrenmek için de bir soru sorulmuştur.
İlgili soruya verilen açık uçlu soruya verilen cevaplar sınıflandırılarak Tablo-4’te verilmiştir.
MÜZĠK DĠNLEMENĠN HÜKMÜNÜN DĠNĠ DELĠLLERĠ
n

%

Kur’an-ı Kerim

9

3.1

Sünnet

9

3.1

İçtihat

171

60.0

Kıyas

2

0.7

Boş ve Bilmiyor

95

33.1

TOPLAM

286

100.0

Tablo-4. Müzik dinlemenin dini delilleri
Tablo-4’te yer alan müzik dinlemenin hükmünün hangi dini delile dayandırıldığına dair
katılımcılara sorduğumuz sorulara verilen açık uçlu sorulara verilen cevaplarda müziğin her türlüsünün
haram oluşu Kur’an-ı Kerim’e dayanır diyenler (% 3.1) bunu Lokman Suresi 6. âyeti belirterek
delillendirmeye çalışırlar. İlgili ayetin meali şöyledir: “İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah

yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte
onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.”
Aynı şekilde her türlü müzik dinlemenin haram olduğuna Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bazı
sözlerinin kesin delillik ettiğini belirten katılımcılar da vardır. Rivayet literatüründe konu ile ilgili (haram
ve helalliğine delalet eden) birçok hadis bulunmakla birlikte katılımcıların bu konuda açık uçlu soruda
belirttikleri bir rivayet yoktur. Müzik dinlemenin içtihatla ilgili bir konu olduğunu belirten katılımcı sayısı
bir hayli yüksektir (% 60.0). Müzik dinlemenin hükmünü içtihada bağlayan katılımcılar; onun helalliği
ve haramlığına dair İslam Hukukçularının görüşleri olduğunu belirtirler. Bu soruya verilen cevaplarda
en dikkat çekici olan ise, katılımcıların müzik dinlemenin dini hükmü konusunda belli bir kanaatlerinin
olmaması ya da bilmemesidir (% 33.1). Bilmeme ya da cevapsız bırakma müzik konusundaki tutumda
bir çatışmayı da düşündürmektedir. Psikolojik bir kavram olarak çatışma, bireyin içinden gelen,
birbiriyle bağdaşmayan (birbirine zıt) ve bireyi iki ayrı yöne çeken güdülerin birbiriyle olan savaşına
çatışma denir. Bu konuda da çatışma şöyle meydana gelebilir: öğrenci bir taraftan müzik dinlemek
istemekte diğer taraftan ise bu dinlemek istediği müziğin inancıyla bağdaşmayacağını düşünmektedir.
Bu durumda, inancıyla uyuşmayacağı düşüncesini bir tarafa bırakarak (unutmaya çalışarak) dinlemek
istediği müziği dinlemeye zemin hazırlamaktadır. İşte, sorduğumuz soruya cevap vermemenin arka
planında böyle bir çatışma durumu söz konusu olabilir. Bu soruya verilen cevapların bazılarında
katılımcılardan bir kısmı “haram olduğunu bildiğimiz halde dinliyoruz” ve “kendimize engel olamıyoruz”
gibi ifadelerle bu türden bir çatışma içerisinde olduklarını belirtmişlerdir.
İslami gelenek içinde toplumlumuzda din ve eğlence kültürü arasında çoğu zaman bir
çatışmanın veya en azından bir uzlaşmazlığın olduğu düşünülür ve hatta eğlencenin dinen günah kabul
edilerek yasaklandığı bilinir. Günümüzde bile İslam dininin eğlenceye, müziğe karşı olduğunu savunan,
hatta düşman gibi göstermeye çalışan zihniyetin uzantılarına rastlamak mümkündür. Örneğin, nikâh
törenleri camide veya özel salonlarda Kuran, Mevlit veya ilahi okutularak yapılmaktadır. Ancak bu tür
uygulamalara sadece sünnet, nişan ve düğün gibi insanların sevinçli oldukları zamanlarda değil, cenaze
evlerinde ölünün ardından yapılan toplantılarda da yer verildiği bilinmektedir. " Düğüne giden oynar,
cenazeye giden ağlar" atasözünde ifade edildiği şekliyle günlük hayatın gerçekliği karşısında birçok
insan, cenaze ve düğün törenlerinin birbirine karıştırılmasına pek anlam verememektedir. Oysa
İslam'ın ilk dönemine bakıldığında son derece gerçekçi bir tablo ile karşılaşılır.8

8

Kirman, Din ve Eğlence Kültürü, s. 23; A. Köten, Asr-ı Saadette Eğlence ve Düğün, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam,
İstanbul, 1994, 4, s. 487-509; P. Düzenli, Klasik İslam Kaynaklarında Müzik Tartışmaları, Marife, 1, (2), Güz 2001, s. 27-58.
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Söz gelimi, Bedir Savaşında bulunan Kuraza b. Ka'b ve Ebu Mesud el-Ensari, düğünde tef
çalınmasına ve cariyelerin şarkı söyleyip oynamasına tepki gösteren Amr b. Sa'd'a " Bize düğünde
eğlenmeye, musibet anında ağlamaya izin verildi" demişlerdir.9 Hz. Peygamber meşru olmak şartıyla,
aşırılığa kaçmadan yapılan eğlencelere ve kutlamalara izin vermiştir. Mesela bir bayram günü Hz.
Aişe'nin yanında tef çalıp şarkı söyleyerek eğlenen cariyeleri Hz Ebu Bekir'in azarlaması üzerine Hz.
Peygamber "her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır " şeklinde uyarıda
bulunmuştur.10 Hz. Peygamberin düğünlerde ve bayramlarda çalgı çalınmasına, cariyelerin
oynamasına,11 insanların oyunları seyretmesine ve eğlenmesine 12 izin verdiğine dair örnekleri
çoğaltmak mümkündür.13
Kuran'da müzik ve eğlenceyle ilgili herhangi bir ayetin olmaması ve konuyla ilgili
düzenlemelerin rivayetler aracılığıyla yapılması, aslında bu konunun "ilahi" olmaktan çok "kültürel"
olduğunun göstergesidir. Konu o kadar kültüreldir ki, zamanla Hz. Peygamberin sahih hadisleri
görmezden gelinerek bir takım yanlış isnatlarda bulunulmuştur. Oysa Hz. Peygambere atfedilen bir
takım hadislerin veya fıkıh kitaplarında yer alan bazı fetvaların bugün için de geçerli olduğunu iddia
etmek, dini esaslara uygun olmadığı gibi, sosyolojik gerçeklerle de uyuşmamaktadır. Her toplumun ve
her devrin örfü, âdeti, kültürü önemli ölçüde değişkenlik gösterir.14 Şu halde birer insan ürünü olan
fıkıh ve fetva kitapları, dinin mutlak görüşü olmayıp, yazıldığı dönemin ve toplumun kültürel
özelliklerini taşır. Bu nedenle dinin yorumunun dinin değişmez doğrusu olarak anlaşılması İslam
dünyasının çözmesi gereken bir sorundur.
Araştırmamıza katılan öğrencilerden bazıları rivayetlerde yer alan birbiriyle uyuşmayan
konulara da dikkat çekmişlerdir. Örneğin, bir önceki paragrafta örneklerini verdiğimiz rivayetlerle Hz.
Peygamberin daha peygamber olmazdan evvel çalgılı bir düğüne giderken Allah tarafından
uyutulduğunu anlatan rivayetin birbiriyle çelişik olduğunu ve müziğin helalliğine dair rivayetlerin daha
güçlü olduğunu belirttiklerini söylememiz gerekir.
2.2.5. Türk Müziğinde Yer Alan Makamları Bilme
İlahiyat Fakültesi öğrencileri eğitim-öğretim programında Dini Musiki adı altında birinci sınıfın
ikinci yarıyılında bir ders almaktadırlar. Hem bu dersten edindikleri bilgilerini hatırlama düzeylerini
anlama hem de kendi dini ve milli kültürümüzün bir yansıması olan musikimizin makamları hakkındaki
bilgilerini ölçmek amacıyla açık uçlu ve hatırlamaya dayalı bir soru sorulmuştur. Bu soruya verilen
cevapları sınıflandırılarak Tablo-5’te sunulmuştur.
Tablo-5’te yer alan bilgiler açık uçlu soruya verilen cevapların ilk belirtilen musiki makamına
göre oluşturulduğunu belirtmek gerekir. Çünkü, birçok katılımcı sırasıyla birçok makamı yazmıştır.
Hangi makamın ne kadar yazıldığına dair bilgiler ise bu başlığın sonlarına doğru ayrıca verilecektir.

9
10
11
12
13
14

Buhari, Nikah 80.
Buhari, Ideyn 3.
Buhari, Nikah 9.
Buhari, Mesacid 36.
Kirman, Din ve Eğlence Kültürü, s. 23.
Kirman, Din ve Eğlence Kültürü, s. 24.
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MUSĠKĠDE YER ALAN MAKAMLAR ALGISI
n

%

Uşşâk

33

11.6

Segâh

24

8.4

Rast

31

10.8

Acemşirân

2

0.7

Hicâz

68

23.8

Sabâ

44

15.4

Hüseynî

5

1.7

Nihâvend

5

1.7

Nevâ

2

0.7

Boş/Bilmiyorum

72

25.2

TOPLAM

100.0

Tablo-5. Musiki/Dini Musiki Makamlarının Bilinirliği
Tablo-5’te yer alan bilgilere göre İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından bilinirliği ilk sırada ve
en yüksek bilinirlik musiki makamı Hicâz’dır (% 23.8). Onu, % 15.4 ile Sabâ makamı, % 11.6 ile Uşşâk
Makamı, % 10.8 ile Rast Makamı, % 8.4 ile Segâh Makamı ve düşük oranlarda sırasıyla Hüseynî (%
1.7), Nihâvend (% 1.7), Acemşirah (% 0.7) ve Nevâ (% 0.7) makamları izlemektedir.
Musiki makamlarının bilinirliğine dair sorulan açık uçlu soruya ikinci, üçüncü ve dördüncü
sırada farklı katılımcılarca verilen cevaplardan hareketle şu makamların da bilindiğini görmekteyiz:
Rehâvi, Muhâyyerkürdî, Isfahan, Bûselik, Hüzzâm, Kürdil-i Hicâzkâr, Beyâtî ve Vedâ. Katılımcıların
verdiği cevaplardan hareketle bilinirliği hatırlama düzeyinde olan musiki makamlarının toplam sayısının
on yedi tane olduğu anlaşılmaktadır.
Bilinen makamların açık uçlu soruya verilen cevaplarda dikkat çekici bir diğer husus ise
katılımcıların bu soruya ya hiç cevap vermemeleri ya da bilmiyorum demeleridir ki bu musiki
makamlarına dair bilginin unutulduğunu, içselleşmediğini ve kültürümüzdeki yerinin iyi
kavranamadığının işareti olarak da okunabilir ki bu çok üzücü bir durumdur. Eğitim-öğretimdeki ezber
anlayışının uygulamaya dönük bilgi alanlarında dahi yaygın olduğu izlenimi oluşturmaktadır ki bu
çözülmesi gereken önemli bir soruna işaret etmektedir.
2.2.6. Musiki ve Dinî Musikinin Kullanım Alanları Algısı
Araştırmamızda müzik/musiki ve dini musiki bağlamında cevap aradığımız son açık uçlu
sorumuz, adı geçen müziklerin İslam toplumlarında yaşamın hangi alanlarında kullanıldığını öğrenmeye
dönük sorduğumuz sorudur. Konu ile ilgili sorumuza verilen cevaplarda ilk yazılan kullanım alanı
dikkate alınarak sınıflama yapılmış ve Tablo-6’da gösterilmiştir.
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ĠSLAM TOPLUMLARINDA MUSĠKĠNĠN KULLANIM
ALANLARI
n

%

Ezan, İkamet ve Salâ

74

25.9

Fon

3

1.0

Ruhsal Rahatsızlıkların Tedavisi

29

10.2

Dinî Gün ve Geceler

68

23.8

Tekkelerde (Tasavvuf)

38

13.3

Savaşlarda Moral İçin

7

2.4

Düğün, Nişan vb.

30

10.6

Bilmiyor/Boş

37

12.8

TOPLAM

286

100.0

Tablo-6. Musikinin Kullanım Alanları
Tablo-6’da yer alan oranlara göre İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin musikinin İslam
toplumlarında yaşamın hangi alanlarında kullanıldığına dair verdikleri cevapları dikkate aldığımızda
musikinin en yaygın olarak Cami Musikisi olarak bilindiğini ortaya koymaktadır (% 25.9). Bunu sırasıyla
% 23.8 ile dini gün ve geceler, % 13.3 ile Tasavvuf Musikisi (Tekkelerde icra edilen ve farklı uygulama
biçimleri olan musiki), % 10.6 ile düğün, nişan vb. törenler, % 10.2 ile ruhsal rahatsızlıkların tedavi
süreçleri, % 2.4 savaşlarda askerlere moral vermek ve düşmanın kalbine korku salmak amacıyla, %
1.0 Ezgi ve fon müziği seçenekleri izlemektedir. Katılımcıların % 12.8’inin bu soruda bilmiyorum
demesi ya da soruyu cevapsız bırakması da üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir bulgudur.
Edindiğim izlenime göre katılımcılar seçeneklerin oluşturulduğu sorulara cevap vermede sıkıntı
yaşamaz iken, cevap yazılması gereken sorularda bir taraftan isteksizlik yaşamakta, bir yandan da ne
cevap vereceği konusunda çelişki yaşamaktadır. Diğer yandan bazı katılımcılar ise açık uçlu bu soruya
çok detaylı cevap vererek şaşırtıcı bir ilgi duyduklarını göstermişlerdir.
Sonuç
Bu araştırmada, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan 2. ve 3.
Sınıf öğrencilerine açık uçlu ve kapalı uçlu olarak sorulan bir dizi soru neticesinde omların musiki/müzik
ile ilgili algıları/ilişki biçimleri tespit edilmiştir. Bu tespitlerden olarak şunlardan bahsedebiliriz:
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin boş zaman değerlendirme araçlarının başında müzik dinlemek
gelmektedir. En çok dinledikleri müzik türü ise Türk Pop Müziğidir ve bu ilginç bir bulgudur. Genellikle
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dinî musiki ağırlıklı bir tercihlerinin olabileceği düşünülünce bu sonucun
şaşırtıcı olduğu âşikardır. “Yeni nesil çok konuda eskilere göre farklı” klasik bir cümle olmakla birlikte
doğruluk payı olan bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Popüler kültür öğesi olan müzik türleri toplumun
her kesiminde kendisine taraftar bulabiliyor. Birçok popüler müzik konserlerinde en önlerde başörtülü
çok sayıda izleyicinin bulunmasının da bunun bir sonucu olduğu düşünülebilir.
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin müziğin/musikinin dini hükmünün ne olduğu konusunda da
çeşitlilik gösterdiğini görmekteyiz. Katılımcıların çoğunluğunun müziğin dini hükmü konusunda içerik
vurgusunu ön plana çıkardığını görmekteyiz. Bu içerik konusu ise kendi içerisinde farklılaşmaktadır; bir
kısmına göre küfür içermeyen her söz dinlenebilecek iken, bir kısmına göre bu içerik sadece dinî içerik
olarak değerlendirilmektedir. İçerik konusunda dikkat çekici bir diğer konu ise musiki icrasında
kullanılan enstrüman ile ilgilidir. Bu konuda da farklı iki bakışın olduğunu görmekteyiz. Bir kısmına göre
dinin cevaz verdiği enstrümanlar vardır; bunlar def ve neydir. Bunların dışındaki enstrümanların
kullanılmasının dinen caiz olmadığı algısı yaygındır. Diğer bir kısmına göre ise her tür enstrüman
kullanılabilir; bu enstrümanlarla sadece dini musiki icra edilmeli diyenlerle her tür isyan içermeyen
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musikinin icrasının mümkün olduğunu savunanların varlığı da söz konusudur. Bulgulardan dikkat çekici
bir yön ise, erkeklerin musikiyi haram olarak algılama eğilimlerinin kızlara göre daha yüksek olmasıdır.
Katılımcılara musikinin dinen hükmü konusundaki delillerinin neler olduğu da sorulmuştur.
Sonuçlara göre, musikinin dini hükmü konusunda çoğunluğun dayanağı dini yorumlarıyla ortaya çıkan
sonraki dönem âlimleridir. Bir bakıma helallik ve haramlık konusunda Kur’an ve Sünnetten ziyade
içtihat belirleyici bir algı olarak dile getirilmiştir.
Katılımcıların musikide kullanılan makamlarla ilgili asgari de olsa bir kanaatlerinin olduğu
görülmüştür. Ancak, musikinin İslam kültüründe kullanım alanlarıyla ilgili bilgilerinin sanılanın aksine
bir hayli düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun belirgin nedenlerinden olarak yaşamın bütününde
musikinin gereken öneminin kavranamamış olması ve sadece bir ders olarak görülmesinin etkili olduğu
düşünülebilir.
Kaynakça
Alisinanoğlu, Fatma, Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişim, Eğilim ve Bilim, 2002,
(27) 123, 62-63.
Apaydın, Halil ve Kirman, M. Ali, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle
Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2004, (4), 97-119.
Apaydın, Halil, Din Psikolojisi Terimler Sözlüğü, Bilimkent Yayınları, İstanbul, 2016.
Apaydın, Halil, Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgili Tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, (11), 217-238.
Arslantürk, Zeki ve Amman, Tayfun, Sosyoloji, Kaknüs Yay., İstanbul, 2000.
Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000.
Düzenli, P. Klasik İslam Kaynaklarında Müzik Tartışmaları, Marife, 1, (2), Güz 2001, 27-58.
Kirman, M. Ali ve Apaydın, Halil, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2006, (7), 93-123.
Kirman, M. Ali, Din ve Eğlence Kültürü: KSÜ ilahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Gecesi
Hakkında Sosyolojik Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 2005, (6), 17-42.
Köten, A. Asr-ı Saadette Eğlence ve Düğün, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, İstanbul, 1994, 4,
487-509.
Özakpınar, Yılmaz. Psikolojinin Kavramsal Yapısı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2000.
Özbaydar, Belma, Din ve Tanrı İnancının Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma, Baha Yayınları, İstanbul,
1970.
Varış, Fatma. Ergenin Gelişimine Etki Yapan Kültürel Faktörler, yy., Ankara, 1968.
Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

OSMANLI MAARİFİ’NDE DİNİ MUSİKİ
Erhan ÖZDEN
Özet
Osmanlı‟da mûsikî eğitimi, başta Enderûn olmak üzere Mehter, Mevlevîhâneler ve Musika-i Hümâyun
gibi kurumlarda verilmekteydi. Tanzimat‟tan sonra bu kurumlar arasına maârife bağlı okulların da
girdiği görülmektedir. Sıbyan mektepleri, rüşdiye, idâdî, sultânî ve yüksek öğrenim mektepleri XIX.
asrın sonlarına doğru mûsikî eğitimi vermeye başlamıştır. Yeni eğitim sisteminde yetişen mûsikî
muallimleri meşk sistemine dayalı müzik öğrenimini artık çağın gerektirdiği plan, program ve imtihan
düzenine göre vermektedirler. Bunun sonucunda yeni ders araç gereçleri, kaynaklar ve öğretim
modelleri ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Osmanlı Maârif Teşkilatında dini mûsikî derslerini incelemek ve dini mûsikî
eğitiminin özetini sunmaktır. Tanzimat‟ın ilanından sonra değişmeye başlayan eğitim anlayışında mûsikî
derslerine eskisinden daha çok önem verilmektedir. Bu döneme ait ulaşabildiğimiz arşiv belgeleri
dönemin mûsikî eğitimi hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu belgeler ışığında, ders programlarını
da içeren bilgilerden yola çıkarak Osmanlı Maârifi‟nde dini mûsikînin serüvenini aktarmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Maârifi, Dini Mûsikî, Mevlevihane, Medrese.
Religious Music in The Ottoman Education
Abstract
Musical education in the Ottoman Empire was given mainly to institutions like Enderûn, Mehter,
Mevlevîhâneler and Musika-i Hümâyun. After Tanzimat, it is seen that among these institutions,
nationally educated schools also entered. Kindergartens, secondary schools, high schools, colleges and
higher education institutions XIX. began to give music education towards the end of the century. The
music teachers who grow up in the new education system give their music education based on the
system of the meşk according to the plan, program and exam order which is now required. As a
result, new lesson equipments, resources and teaching models emerged.
The purpose of this study is to examine the religious music lessons in the Ottoman National Education
Organization and present a summary of religious music education. The understanding of modern
education, which has begun to be seen after Tanzimat's announcement, gives more importance to
music lessons than the old ones. Archival documents of this period give important information about
the period of music education. In the light of these documents, we will try to convey the adventure of
religious music in the Ottoman Empire from the information including the course schedules.
Keywords: Ottoman National Education, Religious Music, Lodge Used by Mevlevi Dervishes, Madrasa,

Giriş
Sultân Abdülmecid Hân‟ın (1839-1861) 1839 yılında Tanzîmât‟ı ilân etmesiyle beraber Osmanlı
Devleti yeni bir döneme girmiş ve batılı anlamda çeşitli reformlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu
reformların en önemlisi eğitim ve öğretim alanlarında olmuştur. Modern Batı dünyasının yöntem ve
metotlarının esas alındığı bu eğitim sistemi günümüz eğitim modelinin bir nevi temelini
oluşturmaktadır. Tanzîmât‟la beraber açılan yeni okullar Osmanlı‟da uzunca bir süre hâkim olan
medrese eğitimine paralel olarak Anadolu‟nun merkezi şehir ve kasabalarına dağılmaya başlamıştır.
Artık öğrenciler sıbyan mekteplerini bitirdikten sonra rüşdiye, idâdî ve sonrasında mülkiye
mekteplerinde öğrenim görmeye devam etmektedirler. Gerçekleştirilen tüm köklü reformlarda olduğu
gibi Selçuklu‟dan bu yana devam eden medrese eğitiminden modern anlamdaki okullara geçiş
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sürecinin çeşitli sıkıntılar doğurduğu muhakkaktır. Açılan yeni okulların yanında medreseler de
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ağırlıklı olarak din eğitiminin verildiği medreseler, Osmanlı‟nın sonuna
kadar varlığını korumuştur.
Medreselerde Mûsikî Eğitimi
Beş asır boyunca Osmanlı eğitim sistemini oluşturan medreselerde ağırlıklı olarak din eğitimi
verilmekteydi. Bu kurumlarda din eğitiminin yanı sıra beşerî ilimler de okutuluyordu. İlk Osmanlı
medresesi 1331‟de İznik‟te açılmıştır. Sultân Orhân Gazi döneminde eski bir manastır binası medrese
olarak yeniden düzenlenmiştir. O yıllarda eğitim veren hocaların büyük çoğunluğu dönemin ilim
merkezlerinden davet edilen âlimlerden oluşmakta idi. 1 Zira yeni kurulan Osmanlı Devleti eğitim
alanında henüz sistemli bir yapıya sahip değildi. Bursa, Edirne, Konya ve Erzurum gibi merkezi
yerlerdeki medrese eğitimi halkın öğrenim ihtiyacını karşılayacak bir seviyeye ulaşmıştı. Ancak saray
erkânı için farklı bir eğitim kurumu hâsıl olmuş, Sultân II. Murad Hân (1421-1451) döneminde Edirne
sarayında kurulan Enderûn teşkilatı kısa bir süre sonra okul haline gelmiştir. 2
Osmanlı Devleti‟nde mûsikînin resmi olarak ilk eğitimi Edirne sarayında başlamıştır. Bu eğitimin
zaman içerisinde Mehter, Muzika-i Hümâyun ve Mevlevîhâneler gibi değişik kurumlarda artarak devam
ettiği görülmektedir. Buna paralel olarak mûsikî icrâsı da çok değişik ortamlarda kendine yer bulmaya
başlamıştır. XIX. Asra kadar klasik Türk mûsikîsinin icrâ edildiği ortamlar genelde ağırbaşlı mekânlardı.
Osmanlı halkının mûsikî hayatı ise daha çok ev ya da konaklarda icrâ edilen meşklerden ayrıca bazı
eğlence yerlerindeki meşklerden ibaretti. Eğitim kurumları haricinde saray ve konaklardaki sosyal
hayata hizmet eden mûsikî zamanla sahnelerde de icrâ edilir olmuştur.
Osmanlı medrese eğitiminde icrâ düzeyinde mûsikî dersleri verildiğine dâir herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Mûsikî konusu medrese kütüphanelerinde gerek müstakil gerekse kitapta bölüm
olarak yer almıştır. Fatih‟in Topkapı Sarayı‟nda kurdurduğu kütüphanede çok sayıda mûsikî kitabı
bulunmaktadır. Bunların bazıları bizzat sultanın kütüphaneye bağışladığı kitaplardır. Bağışlanan eserler
arasında Mushaflar, Arapça, Farsça, Türkçe, hadîs, usül, şiir, tarih ve tasavvuf kitapları bulunmaktadır.3
Medreselerde okutulan edebiyat ve dilbilgisi kitaplarının bazıları nazım türünde yazılmışlardır.
Bunlardan İbn Malik et-Tâî‟nin (672/1274) kaleme aldığı “El-Elfiyye” isimli Arap gramer kitabı
önemlidir. 1000 beyitlik nazım şeklinde yazılan eser uzun asırlar boyunca Mısır, Kahire, Şam ve
İstanbul‟daki medreselerde gramer kitabı olarak okutulmuştur. İbrahim Hakkı Erzurûmî‟nin “Kenzü‟lfütûh” adlı eseri de bu türde yazılmış ve başta Erzurum olmak üzere birçok şehirdeki medreselerde
okutulmuştur. Eserler nazım türünde yazıldıklarından vezne dayalı bir kıraat ile okunmaktadırlar. Bu
nedenle talebeye okutulan vezne dayalı beyitler bir süre sonra ritim duygusunu geliştirmektedir. Dikkat
edildiğinde medrese talebelerinin gırtlak yapılarındaki esneklik ve özellikle Kur‟ân-ı Kerîm kıraatindeki
prozodik uyum mûsikî icrâsında başarılı olmalarını sağlamaktadır. Dinî mûsiki tarihine bakıldığında çok
sayıda medrese kökenli mûsikîşinas karşımıza çıkmaktadır. Medreselerde okutulan derslerin kitap
seçimi ve ders işleme yöntemi müderrislerin iradesine bırakılmıştır. Bu nedenle dönemin özgün bir
medrese eğitimi anlayışına sahip olduğu söylenilebilir. Mûsikî derslerinin işlendiğine yönelik çok fazla
bilgi bulunmadığından derslerin hangi yoğunlukta işlendiği bilinmemektedir. Ancak müderrislerin kitap
seçiminde özgür oldukları düşünüldüğünde mûsikî bahsiyle ilgili aşağıdaki yargılara varılabilir.
1. Ders kitapları bütün olarak işlendiğinde mûsikî bahsinin olduğu bölümlerde -eğer bölüm
atlanmazsa- müderris mûsikîden bahsedebilir.
2. Edebiyat ve tasavvuf gibi mûsikîyle ilişkili olan derslerde işlenen konu gereği mûsikîye yer
verilmiş olabilir. Örneğin edebiyat dersinde kaside, gazel, murabba ya da naat formları işlenirken
mûsikîden bahsetmemek büyük bir eksiklik olur.
Osmanlı maârifinde ders kitapları bir bütün olarak işlenmektedir. Konular birbirine bağlı
olduklarından bilgiyi tam manasıyla verebilmek için eserlerde bölüm atlaması yapılmaması gerekir.

1
2
3
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Bundan dolayı yukarıdaki eserlerin mûsikî bölümlerinin talebeye okutturulma ihtimali yüksektir. Cihâna
hükmeden Osmanlı‟nın eğitim kurumlarında ders anlatan bir müderrisin okuttuğu kitabın bütün
bölümlerine vakıf olması gayet normal bir durumdur. En azından Sahn-ı Semân ve Süleymaniye
medreselerinde eğitim veren müderrislerin ilmî bakımdan buna yeterli oldukları şüphesizdir.
Müderrisler içinde bizzat sanat erbabı şahsiyetlerde vardır. Bunların başında şâir Bâkî gelmektedir.
Kanûnî Sultân Süleyman medreselerdeki müderris atama kanununa aykırı olarak kendisine kasideler
yazan Şâir Bâkî‟yi günlük yirmi beş akçe maaş ile müderrisliğe tayîn ettirmiştir. Bu duruma itiraz
edilmesine rağmen sultân kati irade göstermiş ve şâirin atanmasını sağlamıştır. 4 Osmanlı
medreselerinde alanı mûsikî olan bir müderrise rastlayamadık. Buna karşın şâir ve mutasavvıf müderris
sayısı özellikle Sahn-ı Semân medreselerinden sonra artmaya başlamıştır. Osmanlı‟da mûsikî eğitimi
medreselerde müfredat dışı kalmış ancak bazı kitaplar sayesinde -ki bu müderrisin arzusuna kalmış bir
durumdur- derslerde teorik olarak işlendiğine yönelik bilgiler bulunmaktadır. Medreselerde mûsikî
eğitiminin yapıldığına dâir elimizdeki en önemli belge Rauf Yektâ Bey‟in Anadolu Mecmuası‟ndaki
makalesidir. Makalede Safiyüddîn‟e ait Şerefiyye kitabının medreselerde okutulduğu bilgisi yer
almaktadır. Edvârın talebelere okutulduğu sayfa kenarlarındaki haşiyelerden (kenar notu)
anlaşılmaktadır. Rauf Yekta bu önemli bilgiyi aşağıdaki ifadelerle anlatmaktadır;

“İstanbul medreselerinde riyâziyat ve nücûm ile beraber riyâziyat aksâmından mahdud
olmasından dolayı mûsikî nazariyatı da tedrîs edilir idi. Beyazıd Câmi Şerifindeki Veliyüddin Efendi
kütüphanesinde mahfuz bir Şerefiyye nüshasının sahifeleri kenarında “devlet-i âliye ehl-i nücûm ve
hesabının reîsi Mustafa Zeki Efendi” isminde bir âlimi riyâzî ile “Selim Efendi” namında bir müdakkik
tarafından yazılmış Arapça bir takım hâşiyeler bulunmaktadır ki kitabın şu halinin bir zamanlar
medreselerde okunduğunu gösteren delâiledendir.”5
Müzik tarihimizde medresede yetişmiş olan pek çok bestekâr, icrâcı ve müzikolog
bulunmaktadır. Bunların başında Safiyüddîn Urmevî gelmektedir. XIII. asırda Bağdad‟ta bulunan
Mustansıriye medresesinde eğitim gören ünlü Türk müzikolog ve bilim adamı Safiyüddîn, mûsikî
dışında pek çok alanda kendini yetiştirmiştir. Edebiyat, tarih, hüsnü hat ve şiir gibi ilimlerde ihtisâs
yapmıştır. Özellikle mûsikî nazariyatına yönelik yazmış olduğu eserler devrinin en büyük mûsikî alimi
olduğunu göstermektedir. Safiyüddîn‟in ud sazını ustalık seviyesinde çaldığı belirtilmektedir. İcra
boyutundaki mûsikî derslerini medrese dışında alarak kendini yetiştirmiş olan Safîyüddîn, medresede
gördüğü eğitimle mûsikî bilgisini birleştirerek önemli eserler meydana getirmiştir. Halife Musta „sım
zamanında hattatların ve müzisyenlerin en kudretlisi olarak kabul edilmektedir. Türk mûsikîsi nazariyatı
ve perdelerine yönelik yazmış olduğu Kitâbü‟l Edvâr adlı eser mûsikî tarihimiz açısından çok önemlidir.
Türk Mûsikîsi ses sistemine yönelik tespitlerin yer aldığı ve özellikle Türk Halk Müziği sisteminin
temelinin atıldığı bu kitaba çok sayıda şerh yazılmıştır. Kitâbü‟l Edvâr, Safiyüddîn‟den sonra gelen
nazariyatçılar için çok önemli bir kaynak olmuştur.6
Osmanlı medrese ulemâsının fikri ve ilmî bakımdan beslendiği kaynaklar incelenirse bunlar
arasında sanata dâir kitapların az olmadığı görülecektir. Edebiyat, hat, tasavvuf ve mûsikî her
dönemde ilim adamlarına ilham veren konulardır. Bu bakımdan medreselerde verilen eğitimin tek
taraflı bir müfredata bağlı kalmış olması zayıf bir ihtimaldir. Mûsikî konularının genel bir başlık altında
işlendiğine dâir görüşlerimiz Osmanlı‟daki ilim ve sanat hayatının iç içe geçmiş olmasından dolayı
ortaya çıkmış bir fikirdir. Bu fikrimizi destekleyen kaynaklar önemsenmesi gereken kitaplardır. Başta
Kitâbü‟ş-şifâ7 ve Camiu‟l Elhân8 olmak üzere Fatih‟in vakfettiği kitaplar da dâhil yukarıda bahsedilen
eserler medrese kütüphanelerinde asırlar boyunca yer almıştır. Bu eserlerin derslerde yahut ders

4
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İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s. 46.
Rauf Yekta, “Ladikli”, Anadolu Mecmuası, Anadolu Komandit Şirketi Neşriyatı, I/I, İstanbul, 1923, s. 10.
Nuri Uygun, Safiyüddîn Abdülmü‟min Urmevî ve Kitabü‟l Edvâr, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1999, s. 26.
Bkz. İbn Sinâ, Mûsikî, çev. Ahmet Hakkı Turabi, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004.
Bkz. Ubeydullah Sezikli, Abdülkâdir Merâgî ve Câmiu‟l Elhân‟ı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.
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aralarında işlendiğine dâir görüşlerimiz eserlerin önemlerinden kaynaklanmakla beraber vakfedilen
eserlerin sayısı medreselerde mûsikîden teorik olarak bahsedildiğini göstermektedir.
Mevlevîhânelerde Mûsikî Eğitimi
Mevlevîhâneler altı asır boyunca Osmanlı‟nın fikir ve sanat hayatını doğrudan etkilemiş,
özellikle kurumlaşmaya başladığı 15. y.y.‟dan itibaren Osmanlı mûsikîsinin beslendiği en önemli
kaynaklardan biri olmuştur. Mevlevîlik dinî temayüllerin yanı sıra diğer tarikatlardan farklı olarak
kendinî felsefi ve mistik bir şekilde ifade etmiştir. Bu sayede dünya çapında tanınmış ve birçok
araştırmaya konu olmuştur. Hakkında uluslararası alanda çeşitli kitap, makale, tebliğ ve daha pek çok
ilmî çalışma yapılmıştır. Başta Konya olmak üzere yurdun dört bir yanında bulunan mevlevîhâneler her
yıl yerli yabancı binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olmaktadır. Osmanlı dönemi mevlevîhânelerinin on
yedinci asırdan itibaren Mısır Piramitleri ve Atina‟daki Akropolis gibi dünyanın önemli turizm yerleri
arasında olduğu ifade edilmektedir. Pierro Dela Valle (17. Y.y), Lady Mary Wortley Montagu (18. Y.y)
ve Carsten Niebuhr (18. Y.y) gibi dönemin Avrupalı ressam ve gezginleri Osmanlı topraklarını pek çok
defa ziyaret etmişlerdir. Gördükleri Mevlevîhâne, Mevlevî dervişi, semâzen, mutrip heyeti, ve
mevlevîlikle ilgili detayları tuvallerine yansıtmışlardır. Modern batı dünyasının Ortadoğu kültürüyle ilgili
olarak sahip olduğu en önemli bilgilerden biri Hz. Mevlâna ve felsefesidir. Rumi‟nin mistik ve sanatsal
sözleri günümüz Avrupa‟sında pek çok dile çevrilerek okunmakta ve özellikle A.B.D „de çok satan
kitaplar arasında yer almaktadır.9 Bu ilginin temelinde Mevlâna‟nın öğretilerinin yanı sıra şüphesiz semâ
ve mûsikî yatmaktadır. Mevlâna Celaleddin Rumi ve oğlu Sultân Veled‟in müziğe gösterdikleri ilgi (her
ikiside rebab çalıyordu) Mevlevîliğin mûsikîyle olan ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. Mesnevi‟nin ilk
mısrası “Dinle Neyden” diye başlar. Mevlâna‟nın yaşadığı dönemde mûsikî ve semânın haram olup
olmadığı hala tartışılmakta idi. Tartışmalardan Hz. Mevlâna‟da nasibini almıştır şüphesiz. 10 Ancak O,
mûsikî olmadan bireyin eğitimini tamamlayamayacağını ve olgunlaşamayacağını düşündüğü için mûsikî
ve semâya büyük önem vermiştir. Mûsikî, Mevlevîlik felsefesinde insan ruhunu güzelleştiren yegâne
tedavi aracıdır. Mevlâna‟nın Divan-ı Kebir‟inden alınan şu mısralar bunu çok güzel yansıtmaktadır:

“İki telli, üç telli sazlarla her gün canınızı besleyin gitsin”11
“Rebabın şu dosdoğru sesi ister Türk olsun ister Rum ülkesinden, ister Arap, âşıksa
onun dilincedir, onun dilidir.”12
On altıncı asra kadar Mevlevî ayîn-i şerîfinde çalınan mûsikî dönemin hânende ve
sazendelerinden oluşan mutrip heyeti tarafından icrâ edilmekteydi. Çalınan eserler daha çok anonim
eserlerden oluşmaktaydı. Mevlevî ayîn-i şerîfi XVI. y.y.‟da bir ritüel kazanmıştır.13
Mevlevîhânelerde, mevlevîliğin adap ve erkânının yanı sıra ciddi bir mûsikî eğitimi
verilmekteydi. İcra edilen mûsikî teorik ve uygulamalı olarak anlatılmakta, yetiştirilecek öğrenciler ise
müziğe kabiliyetli dervişler arasından seçilmekteydi. Meşk sisteminin benimsendiği öğretim metodu
hoca merkezliydi ve tekrara dayalı bir süreci izlemekteydi. Her öğrenci kendi hocasının tavrını
kazanmakta, böylece devamlılık sağlanmaktaydı. Mûsikî eğitimi hücre adı verilen sınıflarda ve
mukabelelerin yapıldığı semâhanede veriliyordu. 14 Ayrıca Rauf Yekta Bey “Esâtîz-i Elhân” adlı eserinde
meşk ve derslerin havanın güzel olduğu yaz aylarında açık havada ve kahvehanelerde yapıldığını da
belirtmektedir.15
Mevlevîhânelerde verilen eğitim klâsik öğretim ve terbiye metotları esasına dayanmaktaydı.
Eğitim programı talebenin alaka, temayül ve becerilerine göre belirlenmekteydi. Bunda hocanın
uzmanlık alanı da önemliydi. Programda sınav, ceza, mükâfat ve unvan gibi unsurların hepsi
9
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Walter Feldman, “Mysticism Memory and History in The Mevlevî Ayîni”, Uluslararası Mevlâna Sempozyumu, c. III, İstanbul,
2010, s. 1209.
Walter Feldman, “Mysticism Memory and History in The Mevlevî Ayîni”, Uluslararası Mevlâna Sempozyumu, c. III, İstanbul,
2010, s. 1209.
Şefik Can, Divan-ı Kebir, c. VI, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006, s. 244.
Can, Divan-ı Kebir, c. IV, s. 154.
Abdülbâkî Gölpınarlı, Mevlâna‟dan Sonra Mevlevîlik, İnklâp ve Aka Yayınevi, İstanbul, 1983, s. 456
Fatma Adile Başer, “Tahrir ü Tahririyye Işığında Mevlevî Ayîni Formu”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna
Sempozyumu, Rumi Yayınları, Konya, 2006, s. 700.
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uygulanmaktaydı. Dervişler yetenekleri doğrultusunda belirli kademelere ayrılır ve kendi branşlarında
eğitimlerine devam ederlerdi. Hânende ve sazende grupları içerisinde sınıflandırılan dervişler yeterli
seviyeye ulaştıklarında mutrib heyetine katılırlardı. Mutrib heyetinde bulunan icrâcılar aynı zamanda
öğretici idiler. İlk yıllarda ayînlerde sadece kudüm, rebab ve ney kullanılmaktaydı. XVII. Y.y.‟dan
itibaren mutriba tanbûr, ud, kanûn, keman, santur, klasik kemençe, girift hatta zamanla piyano ve
viyolonsel de katılmıştır. Ancak piyano ve viyolonsel sadece birkaç mukabelede kullanılmıştır. 16 Mevlevî
dervişlerinin maaşları mevlevîhânenin bağlı olduğu vakıf tarafından ödenmekteydi. Görevi herhangi bir
nedenle biten hocanın yerine uygun görülen başka bir hoca gelmekte idi. Aşağıda verilen belge mutrıp
heyetinde görevliyken vefat eden bir dairezen ve onun yerine alınmak istenen başka bir dairezenle
ilgilidir.

Devletlû inayetlû semahatlû efendim sultânım;
Hazretlerinin hâk-i pây-ı şerîflerine rûy-ı ubûdiyyet- malide ve cebini rıkkiyet fersude
kılındıktan sonra maruz-ı dirîne oldur ki mahmiye-i Konya‟da asude makbul-ı barigâhda
kayyumî H. Mevlâna Celaleddin-i Rûmî kuddise sirrahül- azîzin âsitane-i şerîfeleri evkâfı
mahsulünden almak üzere yevmî dört akçe vazife ile hânende ve yevmi iki akçe vazife
ile daire-zen olan Derviş Mehmet ibn-i Derviş Hasan fevt olup yeri hâli ve cihetleri
mahlule ve hıdmeti mu‟attal almakla yeri iş bu baisi rakrak derviş Mustafa Mevlevî kulları
her vechile mahall ve müstehak ve enseb ve elyak olmağın kendüye tevcih olunup
yerine müceddeden berat-ı alîşan sadâka buyrulmak ricasına arz-ı şerîfleri ihsân
buyurulmak babında ol ki vaki-i haldir. Paye-i seriri a‟lâya ilam ve inhâ olundu baki emr
u ferman der-i adaleti ünvanındır. Hurrire fil-yevmi‟l- hâmis min şehr-i zilkadeti‟ş-şerî- fe
lisene seb‟a ve işrin ve mi‟ete ve elf.
Bende-i Bayram ibn-i Hazret-i Mevlâna
el- müvellâ li‟l-vakfı Ağrıboz Hâlâ

5 Zilkâde 1127 (2 Kasım 1715)17

Safiyûddîn Urmevî‟nin sistemleştirdiği ses yapısı ve nazariyatının temel alındığı Türk Mûsikîsi
eğitiminde, Mevlevî dedelerinin yazdığı çeşitli nazariyat kitapları da eğitim tarihi açısından önem arz
etmektedir. Bu çalışmaların en önemlileri Abdülbâkî Nasır Dede,18 Nayi Osman Dede19 Celalettin Dede,
Ataullah Dede ve Hüseyin Fahrettin Dede (Rauf Yekta ve Suphi Ezgi‟nin tamamladığı çalışmalar)
tarafından yapılmıştır. Daha sonra Rauf Yekta, Suphi Ezgi ve daha başka müzikologların yaptığı
çalışmaların temeli bu eserlerle atılmıştır. Mevlevîliğin Klasik Türk Mûsikî‟sine olan katkı ve etkisi
büyüktür. Osmanlı dönemindeki bestekâr, hânende ve sazendelerin büyük çoğunluğu
mevlevîhânelerde yetişmiştir. İstanbul Üniversitesi yayınları arasında yer alan mevlevî ayînleri
neşriyatının önsözünde Rauf Yekta Bey (İstanbul Konservatuarı Tasnif ve Tesbit Heyeti Reisi) şu
ifadeleri kullanmıştır:

“Türk Mûsikîsi‟nin mükemmel bir tarihi yazıldığında görülecektir ki en meşhur Türk
bestekârlarının hepsi mevlevîdirler. Bu üstatlar mûsikî sahasındaki zekâ ve dehalarının
en büyük kısmını Mevlevî ayînleri bestelemeye sarf etmişlerdir.”
Osmanlı Maârifi’nde Dini Mûsikî Eğitimi
Tanzîmât pek çok alanda olduğu gibi eğitimi de etkilemiştir. Osmanlı‟da özellikle XIX. asrın ilk
yıllarında başlayan reform hareketleri Tanzîmât‟tan sonra hız kazanmıştır. Bu dönemde modern batı
dünyasının örnek alındığı çok çeşitli okullar ve cemiyetler kurulmaya başlamıştır. III. Selim Hân ve
öncesinde kurulan askeri mekteplerin başını çektiği modern yapıdaki okulların açılmasına devam
16
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edilmektedir. Sultân II. Mahmut Hân ve II. Abdülhamid Hân devirlerinde görülen gayretler sonucunda
Osmanlı Maârif yapısı şekillenmeye başlamıştır. Özellikle Sultân II. Abdülhamid Hân döneminde yapılan
maârif çalışmaları günümüz eğitim sistemi açısından bir temel oluşturmaktadır. Sultân Abdülmecid Hân
ve Abdülaziz Hân devirlerinde de çeşitli yenilikçi hamleler yapılmıştır. Ancak Osmanlı maârifi kurumsal
anlamda II. Abdülhamid Hân zamanında istikrarı yakalamıştır. Bu döneme kadar Avrupa‟dan getirtilen
hocaların öncülüğünde Osmanlı eğitimi modern anlamda yapılanma sürecine girmiştir. Ayrıca yeni
açılan dersler sayesinde talebeler dış dünya ile olan bağlarını güçlendirmişlerdir.
Talebelerin yeni okullarda yeni derslerle tanışmaya başladıkları bu dönem maârif tarihimiz
açısından önemlidir. Asırlardan beri devam eden medrese temelli eğitim yerini modern müfredatın
işlendiği yeni okullara bırakmaktadır. Ancak tekke ve zaviyelerin kaldırılmasına kadar medrese eğitimi
devam etmiştir. Medreselerde daha sonraları okutulmaya başlanan din dışı dersler müfredata yoğun
olarak bu dönemde alınmaya başlanmıştır. Bu derslerin arasında mûsikî dersi de bulunmaktadır.
Medreselerde uygulamalı olarak okutulmadığı bilinen mûsikî dersinin maârif hayatına girişi ancak on
dokuzuncu asrın ikinci yarısında gerçekleşebilmiştir. İlk yıllarda yüzeysel olarak işlense de müfredatta
mûsikî dersinin olması Osmanlı maârifi açısından önem taşımaktadır. Mûsikî dersinin tedrisata
alınmasının yanı sıra “gınâ ve mûsikî” olarak iki ayrı ders olarak okutulması günümüzde bile
uygulanmayan bir durumdur. Müfredata ilk olarak “gınâ” 20 adıyla giren dersler zaman içerisinde
piyano, keman, mûsikî, teganni ve yine gınâ adlarıyla okutulmuştur.
Maârif meclisinin kurulmasının ardından (1845) okullar tek bir yapıdan denetim altına
alınmışlardır. Bununla beraber derslerin içerik, isim, imtihan, muallim ve mülâhazât gibi konuları da
zaman içinde belli kurallara bağlanmıştır. Maârife bağlı olarak okutulan mûsikî dersleri XIX. Y.y.‟ın
sonlarına kadar Osmanlı mûsikî eğitiminin temelini oluşturan meşk sistemine dayalı olarak
yapılmaktadır. Yani tamamen eser icrâsına yönelik bir uygulama söz konusudur. Eser seçimi ve ders
içeriği muallimin tercihine bırakılmaktadır. Mûsikî derslerinin bu ilk yıllardaki işleniş şekli çeşitli
tartışmalara sebep olmuştur. Bu dönemde mûsikî muallimi olan Zati Bey (Arca) derslerin pedagojik
bakımdan yetersiz muallimlerle ve iptidaî bir içerikle yapıldığını belirten bir dilekçe yazarak maârif
meclisine sunmuştur. Dilekçenin önemli görülen maddeleri aşağıdaki gibidir:

1) Mûsikî hançere-i beşerde mevcut esvâtın derecâatına sahip ve sabit olarak
okumak ve yazmakla tahsil edilebilen bir fendir.
2) Mûsikî bir lisân-ı umûmî gibidir. Her devlette ayrı isim ve ayrı savt ile kabul
olunmuş nota namında bir elifbası vardır. Bu nota milli terakki meyanında tarz-ı vâhid
üzere okunduğundan mûsikî büyük terakkiyata mazhar olmuştur. Vakıa hesap, hendese
vesair fünunda her devlette okunuyorsa da her fünun kendi lisanına tercüme olunduktan
ve kendi harfiyle yazıldıktan sonra okunuyor.
3) Amerika‟da telif edilen bir mûsikî parçasının Berlin‟de aynen okunması temin
ediliyor. Ve bu suretle her kavim ve her memleket yek diğerinin nağamatındaki
san‟atından istifade ediyor.
4) İstanbul‟da Dersaadet‟te okunmak üzere nezâret celilelerinin emriyle telif
ettiğim Dârülfünûn marşını bizim talebemize ancak birinci kısmını okutabildiğimiz halde
bunu Bulgar talebe ve talebatından ekserisi marşın tekrarına teşebbüs olunduğu zaman
o anda kendilerine tevzi olunan marş notalarını ellerine alarak marşın bas ve tenör
kısımlarından herkes kendisine ait olan kısımları Türkçe bilmediklerinden dolayı yalnız
güftesiz olarak nota sözleriyle adeta birer saz gibi okudukları, talebelerimizin son
dereceden hayretlerini mucip olduğu halde her nedense o zamanda notanın bu fazileti
maârifimizin nazarı dikkatini celb edemedi.
5) Gerek kız gerek erkek olsun kendi sadâsının vasatî dahilinde bugün
mekteplerde okunan şarkıların hiç birisi kaideye mutabık yazılmış de ğildir.

20

Arapça; Şarkı, türkü, nağme ve ezgi anlamlarına gelmekle birlikte daha çok mûsikînin icrâ tarafını temsil etmektedir.
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6) Mekteplerde muallimlerin pek çokları ancak bildikleri şarkıların haricine
çıkamayacakları için derslerinde kendi iktidarları haricine çıkmayı arzu etmeyeceklerine
hiç şüphe yoktur. Bestekârların ise fennî âhenge vâkıf olmadıklarından ahenk dâhilinde
yazılmış âsârın cümlesinin âlîsinde bulunurlar. Bu zevat pek çokları muhtelif kısımlarla
muhtelif sadâda bir eser yazmak değil hatta muhtelif sadâ üzerine yazılmış bir eserin
icrâsı zamanında kusuru işitip sahibini ihtâr etmek iktidarına malik değildirler. İşte
anınçün bu zevatlar kendi iktidârlarının fevkine nezaret celilesi tarafından kabul olunan
programı itiraz ettirirler.
7) Mektep muallimlerinin bu suretle çalışmaları veya taraf-ı âlîlerinden
çalıştırılmalarına mani bulunduğu arz olunur.
8) Mektep müdürlerinin mûsikî bilmedikleri halde tedrisata müdahale eylemeleri
de bir mani teşkil ettiği ayrıca arz olunur efendim. Zati21
Maârifte İlk Dini Mûsikî Dersleri ve Âmin Alayları
Osmanlı‟da ilköğretim sıbyan mekteplerinde başlar. Aynı zamanda mahalle mektebi olan bu
okullar hayır sahipleri tarafından yaptırılıp vakfiyelere bağlanmaktaydılar. Genelde câmi ve mescid
yanlarına inşa edildiklerinden talebelerin dinî usüllerle beraber okul müfredatını görmeleri mümkün
olmaktaydı. Zaten yukarıda da belirtildiği gibi muallimler genelde medreselerden yetişen hocalar idi.
Dolayısıyla ağırlıklı bir din eğitimi söz konusudur. Bu okullara dört yaşından itibaren başlandığından bir
nevi anaokulu mahiyeti de taşımaktadırlar. Çok eski ve uğurlu olduğuna inanlıan bir adet üzerine
çocuklar dört, yaş dört ay ve dört günlük iken okula başlatılmakta idiler.22 Mekteplerde Kur‟ân-ı Kerîm
ve diğer din derslerinin yanında yazı ve hesap dersleri öğretilmekteydi. Maârif Teşkilatı kurulana kadar
bu mektepler Evkaf Nezâretine (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bağlıydılar.23 Meclis-i Maârif-i Umûmîye
tarafından 1847‟de yazılan bir lâyiha ile öğrenim süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca talebelerin
derslerde okka, divit ve kalem bulundurmaları zorunlu hale gelmiştir. Bunların yanı sıra sınıfta bir taş
tahta kullanılacaktır.24 Sıbyan mekteplerinde kız ve erkek çocukları karma olarak öğrenim
görmekteydiler. Yan yana oturdukları gibi kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle oturabiliyorlardı. Kız ve
erkeklerin ayrı eğitim gördükleri sıbyan mektepleri de bulunmaktaydı. Sevk ve idareleri bizzat
muallimler ve bağlı oldukları vakfiye tarafından yapılmaktaydı. Bu durum Maârif Teşkilatı kurulana
kadar devam etmiştir. Okullarda sıkı bir disiplin uygulanmakta, gerektiğinde dayak ve falaka gibi
cezalar da verilmekteydi. Sabahları erken saatlerde başlayan dersler ikindi vaktine kadar devam
diyordu.25
Mahallelerde bulunan sıbyan mekteplerinden başka bizzat padişah ya da üst düzey
yöneticilerin himayesinde bulunan bazı ilkokullar da bulunmaktadır. Fiziki imkânlar bakımından daha
üstün olan bu okullarda mahalle mekteplerinde verilen derslere ek olarak Türkçe, inşa, hat, kitabet ve
çeşitli ahlâk dersleri de okutulmaktaydı. Bu mektep yapısı sonradan açılacak olan rüşdiye
mekteplerinde uygulanacaktır. Tanzîmât‟ın ilk yıllarında sıbyan mekteplerinde maddi anlamda pek bir
değişiklik görülmemektedir. 1860‟lı yıllara kadar talebeler hala yerlere serili hasırlar üzerinde
oturmaktadırlar.26
Sıbyan mekteplerinde okutulan müfredat içerisinde resmi olarak mûsikî ya da gınâ ismiyle bir
ders olmamakla beraber talebelere dinî mûsikî tâlimi yaptırıldığı bilinmektedir. Din derslerinin yanında
dinî mûsikî pratik manada uygulanmakta idi. Talebelere okutulan eserler ilahi, şuğl ve daha basit
melodilere sahip milli marşlardan oluşmaktadır. Ahmet Rasim‟in “Falaka” adlı eserinde talebelerin ilahi
okuduklarından bahsedilmektedir.

21
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24
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Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sıbyan mekteplerinin resmi müfredatı içinde gınâ ya da mûsikî
dersi yer almamaktadır. Ancak daha çok ilk mekteplerin bir nevi hazırlık şubesi olan sıbyan
mekteplerinde ilahi ve benzer formlardaki basit ezgilerin öğretildiği görülmektedir. Âmîn alaylarında
talebelerin koro halinde ilahi okumaları okulda sıkı bir teganni dersinin yapıldığını göstermektedir. XIX
Y.y. sonlarına doğru sayıları hızla artan modern iptidaî okullarda haftada bir ya da iki saat olarak
mûsikî dersleri verilmektedir.
Âmin Alayları
Osmanlı‟da mektebe yeni başlayacak öğrenciler için düzenlenen bir takım ritüeller vardı.
Mektep zamanı gelen çocuklar yeni kıyafetlerle ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirdi. İlk gün okula
başlayacak çocuğun evine gelen hoca, bir mektep görevlisi (bevvab) ve yanlarındaki öğrencilerin kapı
önünde durmasıyla tören başlardı. Hoca efendi bir dua okuduktan sonra hep bir ağızdan âmîn denirdi.
Ardından çeşitli ilâhiler okunurdu. Bundan dolayı bu topluluğa Âmîn Alayı denmektedir. Mektep çocuğu
âmîn alayı‟nın getirdiği midilli ata bindirilerek okula kadar götürülürdü. 27 Mektebe giden her talebe
okulda görevli bir hademe (bevvab) tarafından sabahları evin önünden alınarak diğer talebelerle
beraber tek sıra halinde okula giderdi. Akşam tekrar aynı şekilde talebeleri evlerine götüren bu
görevlilere aileler belli miktarlarda para öderlerdi.
Âmin alayında ilahi okumak önemli bir vazifedir ve hemen her okulun bir ilahici takımı
bulunmaktadır. Bazı okulların ilahici takımları ise belli bir üne sahiptir. Âmin alayına iyi bir ilahici
takımının katılmasına dikkat edilirdi. Okunan ilahiler genellikle Niyazi Mısri ve Yunus Emre‟den seçilirdi.
Ayrıca bazı cönklerde de mektep ilahilerine rastlanmaktadır. Unutulan bu ilahilere örnek olarak “İlâhî-i
Mekteb” adlı ilahiyi gösterebiliriz.

İlâhî-i Mekteb
Yâ ilâhi başlayalım ism-i bismillah ile
Bu duâya el açalu (m) ism-i bismillah ile
Sen kabul eyle duâmız besmele ürmetine
İlmini eyle müyesser yâ ilâh-el-âlemin
Ol Muhammed hürmetine meded eyle yâ Muin
İlmini eyle müyesser yâ ilâh-el-âlemin
Kapuna geldik niyaza yâ ilâh-el-âlemin
Eyleyüb mansur muzaffer kullarına yâ Muin
Hamdulillâh bir mübarek günde idik ibtidâ
“Rabbi yesir lâ tüassir” diyerek kıldık edâ
“Rabbi temmim” ol habibin hürmeti için ey Hudâ
Keremkâni mektebin budur niyâzi dâ‟imâ
Bizi cahil koma Yârab ilm-i nâfi kıl atâ
Aşıkız cümle kerimâ hazret-i Kur‟an-ı‟na
Bize âsan eyle ilmi gelmişiz ihsanına
Bizi cahil koma yârab ilm-i nâfi kıl atâ28
Âmin alayı, mektebe başlama seramonisinin yalnızca bir bölümünden oluşuyordu. Mektebe
başlayacak talebe için çeşitli hazırlıklar yapılmakta ve maddi durumu iyi olan aileler bu törene bir
zenginlik katmaktaydılar. Evden okula kadar süren geçit merasimi bazen daha uzun mesafede bir gezi
ile sonlanıyordu. En önde hoca ve kalfa, onların arkasında talebenin cüz ve rahlesini başının üstünde
taşımakta olan hademe (bevvab) ve en geride ise mektep talebesi anne ya da babasıyla bir faytonda
yer alıyordu. Bir çocuğun mektebe başlama töreni mühim bir olaydı. Günler öncesinden yapılan
hazırlıklar, yemekler, kıyafetler ve mektep görevlilerine verilen bahşişler genel olarak bu işin bir
parçasıydı. Mahalle mektepleri kapandıktan sonra bu gelenek terk edildi. Âmin alaylarından günümüze
27
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unutulmaya yüz tutmuş birkaç ilahi ve şiir kalmıştır. Mehmet Akif‟e ait olan amin alayı şiiri bunlara
güzel bir örnektir.

En önde, rahlesi âguş u ihtirâmında
Ağır ağır yürüyen bir dokuz yaşında melek,
Beş on adım geriden, pîş-i ihtişâmında,
Şafak ziyâları hatta ufûl edip gidecek
Kadar lâtif, iki masumu bir açık payton
Vakâr u naz ile çekmekte; arkasında bunun,
Küçük adımlı yaman bir tabur ki hayli uzun!
O ruhtan sâfi olan yüreklerden,
Zaman zaman bir ilâhi terâne yükseliyor;
Bu cûş u saffetin aksiyle tâ meleklerden
Zemine doğru bir “amin” sadâsıdır geliyor
Muhiti her birinin bir sabâh-ı nûrânûr
Bütün bu kafile efrâdı püsürü u sürür
Yarıp önünde duran halkı muttasıl gidiyor
Dârüşşafaka’da Mûsikî Eğitimi
Darüşşafaka kimsesiz ve fakir çocukların eğitim görmeleri için açılmış bir okuldur. Kurulduğu ilk
yıldan ölümüne kadar mektebin mûsikî muallimliğini meşhur bestekâr Mehmed Zekâi Dede yapmıştır.
İlk yıllarda fahri olarak bu görevi sürdürmüş 1876 yılında ise resmen atanmıştır. Zekâi Dede‟nin
Dârüşşafaka‟da mûsikî derslerine girmesi Türk mûsikîsinin ve özellikle de dini mûsikînin maârife bağlı
bir okul kanalıyla genç kuşaklara aktarılması anlamına gelmektedir. Diğer okullarda uygulanan mûsikî
müfredatı Batı temelli bir anlayışla verilmekteydi. Ayrıca muallimlerin çoğu yine Batı mûsikîsi eğitimi
almış kişilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki paragraf Darüşşafaka‟da verilen mûsikî eğitimi ile ilgilidir.

“Darüşşafaka‟ya her sene yeni talebe alındığı zaman bunlar bir araya getirilerek
kendilerine bir şey ve ez cümle bir süre-i Kuraniyye okutulur ve sesleri iyi olanlarla
mûsikî kabiliyet-i bedeniyyesi görülenler tefrik edilip yalnız bunlara mûsikî dersi
gösterilirdi. Yani Darüşşafaka‟da mûsiki tedrisatı ibtidalarda umumi değil bu suretle
hususî idi.”29
Dârüşşafaka Türk mûsikîsi eğitiminin verildiği ilk lise dengi okuldur. Bu nedenle ayrı bir öneme
sahiptir. Zekâi Dede‟nin vefatından (1897) sonra yerine oğlu Hâfız Ahmet Efendi (Irsoy) mûsikî hocası
olarak atanmıştır. Hâfız Ahmet Efendi aynı zamanda okulun Kur‟ân-ı Kerîm hocasıdır. Ayrıca Muallim
Kâzım Bey (Uz) ve Abdülkadir Töre gibi sanatkârlarda bu okulda öğretmenlik yapmışlardır. 1924 yılında
ilan edilen Tevhîd-i Tedrisât‟a kadar okulda Türk Mûsikîsi eğitimi verilmîştir. Tevhîd-i Tedrisât‟ın
ardından Türk mûsikîsi dersleri kaldırılmıştır.
Darülelhan’da Dini Mûsikî Eğitimi
Dârülelhan, Osmanlı Devleti‟nin müstakil anlamdaki ilk müzik okuludur. Tâlîmatnâme, ders
programları, okul binası ve eğitim kadrosu gibi gerekli düzenlemelerin bir kaç ayda tamamlanmasının
ardından 1916 yılında faaliyete geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Dârülelhan‟ın kurulduğu yıllarda I.
Dünya Savaşı‟nı kaybetmek üzeredir. Savaşın ağır şartları altında kurulmuş olan “Dârülelhan” Türk
mûsikîsi alanında ortaya koyduğu yöntem ve modern eğitim anlayışıyla müzik tarihimizde önemli bir rol
oynamaktadır. Onu Avrupa‟daki müzik okullarından ayıran en önemli özellik ise yukarıda belirtildiği gibi
savaştan dolayı Osmanlı‟nın büyük sıkıntılar içinde olduğu bir dönemde kurulmuş olmasıdır. Yaptığı
sanatsal faaliyetlerin yanı sıra “Dârülelhan Şuûnu” adlı bir dergi çıkartmış ve burada yayınlanan pek
çok makale ile Türk mûsikîsinin akademik açıdan ele alınmasını sağlamıştır.
Dârülelhan‟ın açılması için mevzûat gereği yazılması zorunlu olan tâlîmatnâme ve program
çalışmalarına haziran ayında (1916) başlanmıştır. Dört sınıftan oluşacak okulun her sınıfı için mûsikî
29
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encümeni tarafından ayrı bir müfredat hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak Türk müziğine yönelik bir program
karşımıza çıkmaktadır. Müfredatta ayrıca armoni, solfej ve nota gibi Batı müziğinin öğretildiği temel
dersler de görülmektedir. Dört senelik Türk mûsikîsi eğitim müfredatında, nazariyat, repertuvar, çalgı
eğitimi ve dini mûsikî dersleri yer almaktadır. Müfredat bilgileri Dârülelhan‟da tam teşekküllü bir
konservatuvar programı uygulandığını göstermektedir. Dini mûsikî dersleri ilahiyat ve ayin-i şerif
başlığında verilmekte ve dördüncü sınıf hariç diğer tüm sınıflarda okutulmaktadır. Program aşağıdaki
gibidir.

Dârülelhan Programı: Birinci Sınıf
• Mebhâs-i savtdan malûmat-ı evveliye [Ses ilmine giriş ]:
• (Mûsikî Hurufu: Nota): Nota‟nın tarz -ı tahrir [yazım şekli ] ve kıra‟atı [okunması] ve mûsikî hurufu
[müzik harfleri ] anahtarlar ile (Gam Nâtürel ) ve (Gam modere ) tarifâtı [tarifleri] ve Osmanlı
mûsikîsinde müsta‟mel [kullanılmış olan - kullanılan] perdelerin esâmisi [isimleri] ile çarıyek
[çeyrek] sesler hakkında malûmat-ı kâfiyye [yeterli bilgi]
• Darb ve mûsikî usûl ve evzân [vezinler] ta‟rifatı ve mûsikî hurûfunun sûret -i tatbiki, sofyan, düyek,
ağır-düyek, çifte sofyan, aksak, ağır-aksak, aksak semai, yürük semâî, vals, evfer, devr-i hindî,
devr-i revan vezinlerinin [usullerinin] tatbikât-ı ameliyesi [uygulamalı olarak tatbik edilmesi].
• İlâhiyat ve Âyin-i Şerif.
• Mûsikî tarih-i umûmiyesinden mâlûmat-ı evveliye. [Genel müzik tarihi hakkında başlangıç düzeyinde
bilgiler]
• Sazlar için birinci sene (Mûsikî emsilesi [müzik örnekleri]: metod)
İkinci Sınıf
1. Mebhâs-i savtdan malûmat-ı mütemmime [ses ilmi hakkında tamamlayıcı bilgiler].
2. Makâmat-ı esâsiye [ana makamlar] ve müteferriatı [teferruatı] hakkında malûmat-ı kâmile [eksiksiz
bilgiler], makâmatın (Mûsikî hurufu: Nota) ile tarz-ı tahriri.
3. Çifte Düyek , Çenber, Fahte, Devr-i kebir , Berehşan evzanı ile bunların heyet -i mecmuasından [bir
araya gelmelerinden ] teşekkül eden (zencir) vezni ve (evsat, frenkçin, lengfahte, fer-i hafif,
nim sâkil, muhammes, nim devir) evzânının tatbikatı ameliyyesi ve mûsikî hurufu ile tarz-ı
tahrir ve kıraatları.
4. (Kübrâ: Majör) ( Sugrâ: Minör) kavâidi [kaideleri] ve (armoni) mebâdîsi [başlangıcı], (koro)
anahtarları (sınâât-ı te‟lif: bestekârlık) hakkında malûmat-ı evveliye.
5. Tarih-i umûmî-yi mûsikîden malûmat-ı mufassala. [genel müzik tarihinden kapsamlı bilgi]
6. İlâhiyat ve Âyin-i Şerif
7. Sazlar için ikinci sene (Mûsikî emsilesi [müzik örnekleri]: metod)
Üçüncü Sınıf
1. Mebhas-i savtdan malûmat-ı mükemmele ve âlât-ı mahsûsa [enstrümanlarla] ile tatbikât-ı fenniye
[müzik ilminin tatbik edilmesi]
2. Darbeyn remel, sâkil, hâvi, darb-ı fetih vezinlerinin tatbikât-ı ameliyyesi
3. Muhtelif anahtarlar ile mûsikî kıraatı ve anahtarların alaturka mûsikîye sûreti tatbiki
4. Armoni hakkında malûmat-ı mütemmime
5. (Sınâât-ı te‟lif: bestekârlık) kavâidi [kuralları]
6. Mufassal mûsikî tarihi umûmiyeesi ve teracim-i ahval (müzisyen biyografileri)
7. İlâhiyat ve Âyin-i Şerif
8. Sazlar için üçüncü sene (Mûsikî emsilesi: metod
Dördüncü Sınıf
1. Üç sene zarfında ta‟lim olunan mûsikî evzanı [vezinleri] ile te‟lifat [eserler besteleme
2. Mûsikî tarih-i umûmiyeesi hakkında malûmat ve tedkikat-ı mükemmele [Genel müzik tarihi hakkında
mükemmel bilgiler ve incelemeler]
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3. (Sınâât-ı te‟lif: bestekârlık) hakkında malûmat-ı mufassala [kapsamlı bilgiler]
4. (Armoni) hakkında malûmat-ı mufassala
5. Sazlar için dördüncü sene (mûsikî emsilesi: metod) ve ikmal. 30
Sonuç
Başta hüsn-ü hat olmak üzere Osmanlı tezyini sanatları ve mûsikîsi genel olarak islam
kültüründen beslenmiştir. Bestekârların çoğu mevlevihanelerde yetiştikleri için ayin-i şerif ve diğer
formlarda dini mûsikî eserleri bestelemişlerdir. On dokuzuncu asırda kendini göstermeye başlayan
Batı‟ya dönük sanat anlayışı maârif politikalarına da yansımıştır. Maârife bağlı okullarda tamamen Batı
müziği eğitimi verildiğinden öğrenciler kendi değerlerinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Devletin maârif
politikası, milli mûsikîyi ve özellikle dini mûsikîyi kendi kaderine terk etmiştir.
Bugün gelinen noktada dini mûsikî eğitimi istenilen seviyeye henüz ulaşmamıştır. Bunun en
önemli nedenleri konservatuvarlarda verilen ders sayısı ve dini mûsikî bölümlerinin yetersizliğidir. Uzun
yıllar dini mûsikî eğitimi veren konservatuvar ya da herhangi bir enstitünün olmayışı bu alandaki
bilimsel çalışmaları da olumsuz yönde etkilemiştir. Dini mûsikînin bilimsel olarak temsil edilebilmesi için
yapılacak nitelikli akademik çalışmaların uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanması gerekmektedir.
Son yirmi yıldan beri üniversitelere bağlı olarak kurulan güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve
müzik eğitimi bölümlerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu sevindirici bir gelişme olmakla beraber
buralarda verilen dini mûsikî derslerinin yetersizliği de ortadadır. Müzik bölümlerinin artış göstermesiyle
beraber öğrencilerin akademik düşünce yapılarının geçmişe göre daha iyi duruma geldiği söylenebilir.
Bilimsel çalışmalarda takip edilecek ilkeli ve heveskâr davranışlar beraberinde başarı getirmektedir.
Dini mûsikî alanıyla ilgili şu ana kadar yapılmış çalışmaların yetersizliği akademisyenler için bir şans
olarak düşünülebilir. Özellikle dini mûsikî tarihi alanında çalışılacak konu zenginliği ve alan genişliği
ortadadır. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü, Beyazıt Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi
Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi ve diğerlerine göre az sayıda müzikoloğun girdiği Başbakanlık
Osmanlı Arşivi‟nde binlerce evrak, risâle, yazma, matbu kitap ve süreli yayınlar araştırılmayı
beklemektedir.
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OSMANLI’DA MÛSİKÎŞİNÂS DİN GÖREVLİLERİ
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Özet
Bu çalışma, Osmanlı döneminde Türk mûsikîsine katkı sağlayan mûsikîşinâs şeyhulislâm, imam,
müezzin, vâiz, hâtip gibi din görevlilerinin tespiti ve örnek olarak bazı zatların biyografilerinden
oluşmaktadır. Türk mûsikî tarihinde farklı meslekten insanlar mûsikîmize katkıda bulunmuşlardır. Bu
husus, mûsikîşinasların hangi kaynaktan beslendiğini tespit açısından önem arzetmektedir. Bazı meslek
gruplarına mensup mûsikîşinasların diğerlerine nazaran daha yoğun olduğu görülmektedir. Yapılan
araştırmalara göre mûsikîşinasların yetiştiği mesleklerden ilk sırada tasavvuf ve tarikat mensupları,
ikinci sırada câmi görevlileri ve din adamları yer almaktadır. Mûsikî ile meşgul olan kadı, müderris ve
saray mensuplarının sayısı da az değildir. Türk mûsikîsinin gelişmesinde tekke, câmi, medrese ve
sarayın önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Mûsikîşinâs, Mûsikî, Din, Câmi, İmam, Müezzin.
Musician Religious Officers in Ottoman
Abstract
This study is consist of determining musician religious officers such as shaykh al-islam, prayer leader,
muezzin, preacher, orator who have contributed to Turkish music in the Ottoman period, and dealing
with biographies of some of them. In Turkish music history many poeple from different occupations
have contributed to our music. This point has importance in terms of determining the source which
musicians have been nourished from. It is seen that musicians who have certain occupations are
numerous than others. According to searches, in the musicians occupation, members of mysticism and
sects are at the first rank, mosque officiers and religious men are at the second rank. The numbers of
muslim judge, mudarris and courtiers who were interested in music are not little at all. It is seen that
tekke, mosque, madrasah and court have an important place in the development of Turkish music.
Keywords: Ottoman, Musician, Music, Religion, Mosque, Imam, Muezzin.
Giriş
Osmanlı dönemi Türk mûsikî tarihinde farklı meslek ve meşrepten insanlar mûsikîmize katkıda
bulunmuşlardır. Bu husus, mûsikîşinâsların hangi kaynaktan beslendiğini ve hangi meslek grubuna
mensup olduklarını tespit açısından önem arz etmektedir. Bazı meslek gruplarına mensup
mûsikîşinâsların diğerlerine nazaran daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu yöndeki yapılan
araştırmalara göre mûsikîşinâsların yetiştiği mesleklerden ilk sırada tasavvuf ve tarikat ehli, postnişin,
şeyh ve derviş konumundaki kişiler, ikinci sırada da şeyhülislâm, müftü, imam, müezzin, vâiz, hâtib,
duahan ve muarrif gibi din adamları ve câmi görevlileri yer almaktadır. Mûsikî ile meşgul olan kadı,
müderris ve saray mensuplarının sayısı da az değildir.1 Bu bağlamda Osmanlı’da mûsikî çoğunlukla dinî
işlevlerin bir parçası olarak var olmuştur.2
Türk mûsikîsinin gelişmesinde tekke, câmi, medrese ve sarayın önemli bir yere sahip olduğu
bilinmektedir. Türk mûsikîsinin gelişmesi ve mûsikîşinâsların yetişmesi hususunda özellikle bu dört
meslek, meşrep ve müessesenin birbirinden ayrı olmalarının aksine, birbirleriyle iç içe olmuşlardır. Yani
bir mûsikîşinâs, medresede eğitimini tamamlamış, herhangi bir tarikata intisap etmiş, mahalle câmisi
veya sarayda din görevlisi olarak bulunabilmiştir.


1
2

Doç. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, akpinar64@hotmail.com.
Avni Erdemir, Anadolu Sahası Musikîşinâs Divan Şâirleri, Ankara, 1999, (Giriş Bölümü), s. XXXI-XXXII.
Bülent Aksoy, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Mûsikî, İstanbul, 1994, s. 151.

446 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

Osmanlı döneminde faaliyet gösteren değerli mûsikîşinâsların büyük çoğunluğu dinî çevrelerde
yetişmiştir. Bunlar, ya çeşitli tekkelere bağlı ya da hâfız, hâtip ve müezzin gibi dinî görevleri olan
mûsikîşinâslardır.3 Gerçekten eserleri bugün dahi bilinen en erken dönem Osmanlı fasıl mûsikîsi
bestekârları arasında din adamları ve tarikat ehli önde gelmektedir. 4 Kendisi de bir mûsikîşinâs olan
Şeyhülislâm Mehmed Es’ad Efendi (ö. 1753), Osmanlı’da ilk ve tek mûsikîşinâslar tezkiresi niteliğindeki
Atrâbu’l-Âsâr fî Tezkireti Urafâi’l-Edvâr adlı eserinde saray imam ve müezzininden, mahalle câmisi
imam, müezzin ve vâizine, hâtipten şeyhülislâma kadar çok sayıda mûsikîşinâs din adamından
bahsetmektedir. Cem Behar, Şeyhulislâm’ın Müziği adıyla yayınladığı kitabında Atrâbu’l-Âsâr’da
zikredilen mûsikîşinâsların meslek, görev ve faaliyetlerini kategoriye ayırmaktadır. Cem Behar, statü
veya meslekleri belirtilmiş olan bestekârların dağılımı şeklinde verdiği tabloda imam, vâiz, hâtip,
müezzin, na’thân ve benzeri vazifelileri “küçük din adamları” olarak isimlendirmekte ve Atrâbu’l-Âsâr’da
bunların sayısının 10 tane olduğunu ifade etmektedir.5
Özel padişah imamları olan İmam-ı Sultanîler ve saray müezzinleri, mûsikîmize katkıda
bulundukları gibi, mahalle câmilerinde görev yapan diğer imam ve müezzinler de benzer katkıyı
sağlamışlardır.
Osmanlı padişahlarına namaz kıldırmak gibi önemli bir vazifeyi üstlenen İmam-ı Sultanîler,
sahip oldukları kıraat ve mûsikî bilgisiyle Kur’ân-ı Kerim’i en güzel bir şekilde okudukları gibi, kıraat ve
mûsikî ilimlerinde de eser yazacak kadar geniş bilgiye sahiptiler. Ayrıca İmam-ı Sultanîler’den ders alan
talebeler, kıraat ve mûsikî ilimlerinde kendilerini yetiştirirlerdi. Bu sebeple İmam-ı Sultanîlik, ilmiye
teşkilatında önemli bir makam olmasının yanında, kıraat ve mûsikî ilimlerinin günümüze kadar
ulaşmasında büyük katkıları olan bir mektep işlevini görmüştür. 6
İmam-ı Sultanîler’in tayin ve azli, tamamen padişahın arzusuna bırakılan bir husus olmuştur.
Padişahlar, seslerini dinleyip beğendikleri imamlardan birini bu makama getirmişlerdir.7 Padişah
imamlarının genellikle mûsikîşinâs olması, Osmanlı ulemasının hepsinin mûsikîye karşı soğuk
bakmadığını göstermektedir.8 Her ne kadar Osmanlı döneminde Şeyhülislâm ile mûsikînin yan yana
gelmesi pek sık rastlanan bir durum değilse de mûsikîyle yakından ilgilenmiş ulema ve şeyhülislâm
elbette olmuştur.
Aşağıda, Osmanlı döneminde Türk mûsikîsine katkı sağlayan şeyhülislâm, imam, müezzin, vâiz
ve hâtib gibi dinî görevlerde bulunan mûsikîşinâsların biyografilerinden bahsedilecektir. Konunun
vüsatinden dolayı hayatları hakkında bilgi sunulan mûsikîşinâs din görevlilerinin sayısı sınırlı
tutulmuştur:
A. Mûsikîşinâs Şeyhülislâmlar
Osmanlı Devleti’nin tarihi boyunca “Şeyhülislâm” ile mûsikînin yan yana gelmesi pek sık
rastlanan bir durum değildir. Buna rağmen mûsikîyle yakından ilgilenmiş ulema ve şeyhülislâmlar da
olmuştur. Ancak görev gereği verdikleri bazı fetvaları bir yana bırakırsak, ardında doğrudan doğruya
mûsikîyle ilgili eser bırakmış olan Şeyhülislâmlar yok gibidir.9 Bizim tespit edebildiğimiz üç mûsikîşinâs
şeyhülislâm vardır. Bunlar özellikle besteleriyle, biri de hem kitabı hem bestesiyle Osmanlı/Türk
mûsikîsine katkıda bulunmuşlardır.
1. Bahâî Mehmed Efendi
Bahâî Mehmed Efendi (ö. 1654), İstanbul’da 1596 tarihinde doğmuştur. Rumeli Kazaskeri
Abdulaziz Efendi’nin oğlu, Câmiu’r-Riyâseteyn Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi’nin torunudur. Sultan
IV. Mehmed’in ilk yıllarında iki defa, toplam üç yıl şeyhülislâmlık yapmıştır. Bahâî Efendi, Hoca
3
4

5
6

7
8
9

Alâeddin Yavaşça, “Saray Dışında Mûsikî Hayatı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, V/528.
Cem Behar, Şeyhulislâm’ın Müziği: 18. Yüzyılda Osmanlı/Türk Mûsikîsi ve Şeyhulislâm Es’ad Efendi’nin Atrâbu’l-Âsâr’ı,
İstanbul, 2010, s. 181.
Behar, Şeyhulislâm’ın Müziği, s. 163.
Murat Akgündüz, “Osmanlı Padişahlarının Özel İmamları: İmâm-ı Sultânîler”, İSTEM İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî
Dergisi, Konya, 2006, sayı: 7, s. 65.
Akgündüz, “Osmanlı Padişahlarının Özel İmamları: İmâm-ı Sultânîler”, s. 66.
Akgündüz, “Osmanlı Padişahlarının Özel İmamları: İmâm-ı Sultânîler”, s. 74.
Behar, Şeyhülislâm’ın Müziği, s. 8.
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Sadeddin ailesinden meşîhate yükselen beşinci şahıstır. Bahâî Efendi, XVII. asrın bilgin, şâir ve
bestekârlarındandır. Mevlevî muhibbi olan Bahâî Efendi’nin şeyhi, Galata Dergâhı şeyhi Âdem Dede’dir.
Zamanımıza Ali Ufkî Bey’in notaya aldığı; “Nihân olsa gözümden ol hayâli dilsitânımız” diye başlayan
Evc Beste eseri gelmiştir. Şeyhülislâm olarak 1654 yılında 58 yaşında vefat ederek Fâtih Câmii
hazîresine defnedilmiştir.10
2. Mehmed Es’ad Efendi
Mehmed Es’ad Efendi (ö. 1753), İstanbul’da 1684 tarihinde doğmuştur. İlk tahsilini babası
Şeyhülislâm İsmail Efendi’den almıştır. Mehmed Es’ad Efendi, Osmanlı tarihinde ilmiyeye mensup bir
aileden gelmektedir. Sultan I. Mahmud onu 1748’de Şeyhülislâmlığa tayin etmiştir. Şeyhülislâm
Mehmed Es’ad Efendi, XVIII. yüzyılın mûsikîşinâsları arasında yer almaktadır. Şeyhülislâm Mehmed
Es’ad Efendi’nin mûsikî ile doğrudan alakalı eseri, yüz kadar bestekârın hal tercümesini ihtiva eden
Atrâbü’l-Âsâr fi Tezkiret-i Urefâi’l-Edvâr’dır. Bu eser, Türk Mûsikî tarihinde, Osmanlı döneminde yazılan
yegâne “Tezkire-i Mûsikîşinâsân” (Mûsikîşinâslar Tezkiresi) olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu esere
“Tezkire-i Hânendegân” da denmektedir. Bu itibarla XVI. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı/Türk mûsikîsinin
tarihî kaynaklarının en önemlilerinden biridir.
Şeyhülislâm Mehmed Es’ad Efendi, bestelediği eserlerde mûsikîdeki kudretini ortaya koymuş
ve devrinde haklı bir şöhret kazanmıştır. Onun dinî ve din dışı sahada ilâhî, kâr, kârçe, beste, semâî ve
saz semâîsi gibi formlarda birçok eser verdiği bilinmektedir. Çeşitli el yazması ve matbu mûsikî
mecmualarında bestelerinden birçoğunun güftesine rastlanmakta ise de zamanımıza bunlardan ancak
on tanesinin notası ulaşabilmiştir. 1753 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 11
3. Feyzullah Efendi
XVIII. yüzyılda Sultan III. Ahmed döneminde yaşamış Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin (ö.
1761) bestekâr olduğu bilinmektedir. 12 Şeyhülislâm Minkarîzâde Yahya Efendi’nin damadı olduğu için
“Damadzâde” diye tanınmaktadır. Damadzâde Feyzullah Efend, iki defa şehülislâmlık yapmıştır. 1761
yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Zamanımıza hiçbir bestesi gelmemiştir. 13
B. Mûsikîşinâs İmamlar
Osmanlı döneminde mûsikîşinâs imamların sayısı oldukça fazladır. Çok sayıda câmi imamı ve
imam-ı sultanînin Osmanlı/Türk mûsikîsine katkıda bulundukları tespit edilmiştir. Bu araştırmada
Osmanlı’nın payitahtı İstanbul merkez alınmıştır.
1. İbrahim Efendi
Edirne’de doğan ve tahsilini orada tamamlayan İbrahim Efendi (ö. 1690), Bezci Hacı
Mehmed’in oğludur. XVII. yüzyılın son yarısında şöhret kazanan önemli bir mûsikîşinastır. Kıraat
ilminde devrinin en ileri gelenlerindendi. Sesi tiz ve güzeldi. Edirne’deki Selimiye Câmii’nin imamlığını
ve aynı yerdeki Bayezid Câmii’nin hâtibliğini yaparken Sultan IV. Mehmed’in sesini beğenmesi
sebebiyle 1663 tarihinde “İmam-ı Sultânî”liğe tayin edilmiştir. Hünkâr imamlığında 18 sene kalmıştır.
İbrahim Efendi, mûsikî ilminde geniş bilgisi olan ve besteler yapan bir zat idi. 14 Fenn-i mûsikînin ilmî ve
amelî yönündeki bilgisi herkes tarafından bilinmektedir. 15 Anadolu ve Rumeli Kazaskerliğine
yükseltilmesinin ardından “Reîsü’l-Ulemâ”lığa getirilmiştir. İbrahim Efendi, mûsikî nazariyatına
vukûfiyeti ile tanınmış, mûsikî ilminde geniş bilgisi olan ve besteler yapmış bir zattır. 16 Lâdini mûsikî
sahasında olgun eserleri vardır. Dinî eserlerinden ise bugün güfte halinde elimize geçenler, sadece bazı
tesbihler ve na’tlardan ibarettir. Kıbrıs’ta 1690 tarihinde vefat etmiştir. 17
10
11

12
13
14
15
16
17

Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Ankara, 1990, I/140.
Nuri Özcan, “Osmanlı Döneminde Yazılmış Yegâne Mûsikîşinâslâr Tezkiresi: Atrabülâsâr”, İlim ve Sanat, İstanbul 1992, Sayı.
31, s. 49-50; Hakkı Tekin, Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendi ve Atrâbü’l-Âsâr fi Tezkiret-i Urefâi’l-EdvârAdlı Eseri,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1993, s. 10-15; Behar,
Şeyhülislâm’ın Müziği, s. 14.
Recep Uslu, Mehmed Hafid Efendi ve Musiki, İstanbul, 2001, s. 7.
Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I/292-293.
Akgündüz, “Osmanlı Padişahlarının Özel İmamları: İmâm-ı Sultânîler”, s. 67.
Behar, Şeyhulislâm’ın Müziği, s. 224.
Behar, Şeyhulislâm’ın Müziği, s. 184.
Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi (Dinî Eserler), İstanbul, 1942, I/44-45.
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2. Abdullah (Keresteci) Efendi
Amasyalı olan ve “Keresteci” lakabıyla tanınan Abdullah Efendi (ö. 1691), XVII. yüzyılın sesi
güzel imamlarından idi. Mûsikîye olan vukufiyetiyle tanınmıştır. 1685 yılında “İmam-ı evvel-i sultânî”
olmuştur. Kendisine İstanbul payesi verilmiştir. 1687’de azledilerek Manisa mollası olmuştur. 1691
yılında vefat etmiştir.18
3. Abdurrahman Efendi
Arapzâde sülâlesinden olan Abdurrahman Efendi (ö. 1746), 1688 yılında İstanbul’da doğdu.
Babası, İstanbul Şehzâde Câmii imamı Arapzâde Ali Efendi’dir. Tahsilini İstanbul medreselerinde yaptı.
Sesinin güzelliği ve mûsikî bilgisi sebebiyle 1710’da Sultan III. Ahmed’in baş imamı olarak sarayda
görevlendirildi; ayrıca şahzadelerin hocalığına tayin edildi. Bu tarihten itibaren sürekli bir şekilde
yükselerek bir yıl sonra müderris, 1720’de Mekke kadılığı payesi verildi. 1725 yılında İstanbul kadılığına
getirildiyse de bu görevde bir yıl kalabildi. 1730’da saraydaki imamlık vazifesinden alınarak Sakız’a
gönderildi. Daha sonra 1738’de Anadolu kazaskeri, 1745’te Rumeli kazaskeri oldu. 1746 yılında
İstanbul’da vefat etti ve Çarşıkapı’daki Sinanpaşa Medresesi Haziresi’ne defnedildi. Şiirlerinde “Bâhir”
mahlasını kullanan şair; Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır. Aynı zamanda hanende olan şair,
saz ve söz eseri bestekârıdır; böyle olmasına rağmen günümüze söz eseri ulaşmamıştır. Bilinen
eserleri; şehnaz, bestenigâr, sipihr makamlarından üç peşrev ile dört saz semâîsinden ibarettir. Bir de
hicaz makamından karabatak peşrevi bulunmaktadır.
C. Mûsikîşinâs Müezzinler
Osmanlı döneminde tespit edebildiğimiz mûsikîşinâs din görevlilerinden sayıca en çok olanlar
müezzinlerdir. Mahalle câmilerinde ya da sarayda müezzinlik görevinde bulunan mûsikîşinâslar,
Osmanlı/Türk mûsikîsine en çok katkı sağlayanlardır. Mûsikîşinâs müezzinlerin tespitinde Osmanlı’nın
payitahtı İstanbul esas alınmıştır.
1. Abdulgânî Dede
Abdulgânî Dede’nin (ö. 1704) hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Gülşenî tarikatı
şeyhi olan Abdulgânî Dede, Hazreti Hâlid Câmii’nde ser müezzin ve Eyüp Câmii’nde müezzin olarak
görev yapmıştır. Sultan III. Ahmed (1703-1730), Abdulgânî Efendi’nin ezan tilâvetinden çok hoşlandığı
için her Cuma görev yaptığı câmiye gelir; kendisine iltifat ederdi. Abdulgânî Dede, 1704 tarihinde,
Ramazan’da vefat etmiştir. Mezarı, Bostan İskelesi kapısının sol tarafında olup mezar taşı Gülşeniye
tarikatı taçlıdır.19
Bugün bilinen tek eseri Sabâ makâmında ve “Sofyan” usûlündeki Mahfel Sürmesi’dir. Zâhidâne
bir câmi mûsikîsi eseridir. Bu eser, “Tesbih” denen, câmi mûsikîsi türünün nadir örneklerinden biridir.
Yeknesaklığı ile Allah’ın tekliğini tesir edici bir tarzda telkin ve terennüm etmektedir:

Yâ Latîfu yâ Kâfî; yâ Hafîzu yâ Şâfî
Yâ Kerîmu yâ Allah Bâkî; yâ Rahîmu ente Allah20
Mahfel Sürmesi (namazın bitiminde yapılan tesbih ve dua usûlü), başta bir dua, ardından
“âyete’l kürsî” onu takiben tesbihler ve şuğul denilen Arapça sözlü bir ilâhî, sonunda da yine dua olmak
üzere beş kısımdan müteşekkil,21 usûllü, solo-koro şeklinde ezgilendirilmeyle oluşturulmuş bir türdür. 22
Abdulgânî Dede’nin Mahfel Sürmesi, daha sonraki zamanlarda Eyüp Câmii’nde müezzinler
tarafından mübarek gecelerde ve bayram günlerinde Dede’nin üslûbu üzere icrâ edilmeye devam
etmiştir.23
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Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, I/45.
Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I/15; M. Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, İstanbul, 2000, I/367.
Suphi Ezgi, Nazari ve Amelî Türk Mûsikîsi, İstanbul, 1933, III, 72-75.
Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I/15.
Onur Akdoğu, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, 1996, s. 350.
Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I/15; Hüseyin Akpınar, Gülşenîlikte Mûsikî ve Mûsikîşinaslar, (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Şanlıurfa, 2004, s. 129; Fatih Koca, “Abdulgani Gülşenî’nin Cumhur Müezzinliği Tertibi “Mahfel Sürmesi”, Rast
Uluslar arası Müzikoloji Dergisi, Ankara, 2017, s. 1523-1534.
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2. İsmail (Dede) Efendi
İsmail Dede Efendi (ö. 1846), İstanbul’da Kurban bayramının birinci gününde doğdu, bu
münasebetle kendisine İsmail adı verildi. İsmail, yedi yaşında okula başladığında sesinin güzelliği
dikkat çekmiş, mûsikî istidadı da göz önüne alınarak okulda ilâhici başılık yapmıştır. Bu civarda oturan
“Şişman Hoca” lakabıyla anılan Uncuzâde Mehmet Emin Efendi, İsmail’i dinlemiş, ondaki kabiliyeti
anlamış ve evinde kendisine mûsikî meşkine başlamıştır. İsmail, ilkokuldan sonra yedi yıl Uncuzâde’den
mûsikî öğrenmiştir. Hammamizâde Dede Efendi, 14-15 yaşlarında, daha yüksek bir mûsikî dersi almak
üzere Yenikapı Mevlevihânesine gitmeye başladı. Babasının mesleği dolayısıyla “Hammâmizâde”
lakabını, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Ali Nutku Dede’nin izniyle bin bir (1001) günlük Mevlevî çilesini
on (10) ayda 21 yaşında iken tamamlamış ve “Dede” unvanını almıştır. 24
Dede Efendi, Yenikapı Mevlevîhânesi’nde hücre sahibi olduktan sonra sadece mûsikî ile meşgul
olmaya başlamış ve burada birbirinden güzel eserler bestelemiştir. Şöhreti, dönemin padişahı III.
Selim’e kadar ulaşan ve III. Selim’in dikkatini çeken İsmail Dede, haftada iki defa Saray fasıllarına
hânende olarak katılmaya başlamıştır. Bir müddet sonra kendisine “musâhib-i şehriyâri” unvanı
verilmiştir. Çok geçmeden de ser müezzinlik görevine getirilmiştir. 25 Sarayda baş müezzinlik sadece bir
dinî görev değil, aynı zamanda bir onursal pâyedir. 26
İsmail Dede, Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Abdulbâki Nâsır Dede’den ney dersi almış ve
Mevlevihâne’de âyin-i şerif okuyan toplulukta âyinhân ve hânende olarak faaliyet göstermiştir.
Dede Efendi, bestelediği yedi Mevlevî âyininin son beşini II. Mahmud döneminde bestelemiştir.
Dede Efendi, Mevlevî âyini, ilâhi, tevşih, peşrev, kâr, beste, ağır semâi ve yürük semâi formlarında
eserler bestelemiştir.
Dede Efendi, Türk mûsikîsi tarihinde klasik dönemi sona erdirip neoklasik dönemi başlatmıştır.
Bu açıdan Dede Efendi’den Hacı Ârif Bey’e kadar uzanan döneme neoklasik dönem adı verilmiştir.
Dede Efendi, Itrî’den sonra klasik dönemin en büyük bestekârı olarak kabul edildiği için klasik ve
neoklasik dönemler birleştirilerek “son klasik dönem” olarak da değerlendirilmiştir. 27
3. Abdi Efendi
Abdi Efendi (ö. 1851), Kadı Halil Efendi’nin oğludur. 1787’de İstanbul’da Davudpaşa’da doğdu.
Sekiz yaşındayken babası vefat etti. Kendisinden büyük bir ağabeyi ve kendisinden üç yaş küçük bir kız
kardeşi vardı. Kapalı çarşıda yemeni basmacılarından birinin dükkânında çalışmaya başladı. On yıl
kadar basmacı çıraklığı etti. Bu sebeple “Basmacı Abdi Efendi” olarak bilinir. On sekiz yaşında iken bir
gün Merdivenköyü’nden mütenekkiren geçen III. Selim çok güzel olan sesini dinledi. Hükümdar’ın
emriyle Enderûn’a alındı ve mûsikî tahsiline başladı. Başarılı bir hânende ve bestekâr oldu.
1808’de yirmi yaşında padişah müezzinleri arasına girdi. Otuz yıldan fazla müezzinlik görevinde
kaldı. Sultan II Mahmud’un son yıllarında Mızıka-yı Hümâyûn kurulunca oraya hoca oldu ve burada beş
yıl çalıştı. Sultan Abdülmecid zamanında da devam etmiştir. Önemli bir bestekâr olarak değerlendirilen
Abdi Efendi 1851 yılında İstanbul’da âhirete intikal etmiştir. Maçka’da Şeyh mezarlığına gömüldü.
Mezar kitâbesinde “Musâhîb-i Şehriyârîden” yazılıdır. Kitâbeden aynı zamanda sâzende olduğu
anlaşılmaktadır. Hangi sazı çaldığı tam olarak bilinmemekle beraber tanbûrî olduğu tahmin
edilmektedir. Letâif-i Enderûn’daki “Şehlâ Abdî”nin de bu zat olduğu tahmin edilmektedir.
Abdi Efendi, Hacı Ârif Bey öncesi şarkı bestekârlarının önemlilerindendir. Ağır Düyek Rast,
bilhassa bir kasîde-i tebrikiye olan Mâhûr şarkıları pek güzeldir. Notalarıyla zamanımıza kadar gelen
eserleri üç Beste ile on iki şarkıdır. Acembuselik beste Devr-i güldür… Rast şarkı Sevdim yine bir
nevcivan eserlerinden bazılarıdır.28
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D. Mûsikîşinâs Vâizler
Osmanlı döneminde İstanbul’daki câmilerde görev yapan mûsikîşinâs vâizler olmuştur. Çok
sayıdaki mûsikîşinas vâiz, Osmanlı/Türk mûsikîsine besteler kazandırmak suretiyle katkı sağlamışlardır.
1. Abdulhay Efendi
Abdulhay (ö. 1705), Edirne’de doğdu. Babası Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden Saçlı İbrahim
Efendi’dir. İlk eğitimini ve tarikat adabını babasından aldı. Öğrenimini tamamladıktan sonra, bugün
Bulgaristan sınırları içinde bulunan Akçakızanlık kasabasında Şeyh Alaaddin Efendi Zaviyesi şeyhliğine
getirildi. 1659 yılında babasının vefatı üzerine Edirne’ye döndü ve babasından boşalan Selimiye Câmii
vâizliğine ve Sultan Selim Zaviyesi şeyhliğine tayin olundu. 1685’de Kadızade Mahmud Efendi’den
boşalan İstanbul Kadırga limanındaki Mehmed Paşa Zaviyesi’ne; 1687’de Valide Sultan Câmii
vâizliğine; 1691 tarihinde ise Selami Ali Efendi’den boşalan Aziz Mahmud Hüdai Tekkesi şeyhliğine
getirildi. 16 Kasım 1705’te vefatına kadar bu görevini sürdürdü. O’nun şiirle birlikte tercüme, tefsir ve
şerh çalışmaları da vardır. Mûsikî mecmualarında birçok ilâhîsinin bestelendiği görülen Abdülhay’ın
kendi bestesi olarak günümüze ulaşan herhangi bir eseri yoktur. Ancak Müstakimzâde Mecmuası’nın29
besteciler fihristinde onun da adı geçmektedir.30 Bu da bize Abdühlay’ın bestekâr olduğunu
göstermektedir.
2. Abdullah (Abdi) Efendi
İsmi Abdullah (ö. 1710) olup 1640 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Bayramiyye tarikatı
şeyhlerinden “Şeyh Himmet Efendi’dir. Babasının ismine izafeten “Himmetzâde Abdullah” ismiyle
şöhret kazanmıştır. Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gördü. Babasına mürid olarak Bayramiye
tarikatına girdi. İyi bir vâiz, muhaddis ve müfessir olan Abdi Efendi, bestekâr şâirlerdendir. 1668’de
Kasımpaşa Câmii’ne, 1679’da da Halil Paşa Câmii’ne vâiz oldu.1683-84 yılında, Yenibahçe’deki
Defterdar İbrahim Efendi Tekkesi şeyhi olan babasının vefatı üzerin bu tekkeye şeyh oldu. 1687’de
hacca gitti. 1688’de tekrar tekkeye döndü. 1693’de Sultan Selim Câmii vâizliğine tayin edildi. 1694
tarihinde ise Fatih Câmii vâizliğine nakledildi. 1708’de Yenibahçeli Çelebi Şeyh Mehmet yerine Bayezid
Câmii vâizi, 1710 yılında ise Süleymaniye Câmii vâizi oldu. Bilhassa ilmî ve tasavvufî sahada iştihar
eden Himmetzâde Abdullah, aynı zamanda şâir, hattat ve mûsikîşinâstır. Bestelediği ilâhîlerden
mahdud bir kısmı günümüze ulaşmıştır. 18 Aralık 1710 Perşembe gecesi vefat etmiştir.31
3. Ahmed Vefkî Efendi
Ahmed Vefkî Efendi (ö. 1748), İstanbul’un Üsküdar semtinde doğdu. Babasının adı
Ramazan’dır. Halvetiye’den olan ve kız kardeşiyle evli bulunan, Dırağman Tekkesi şeyhi İsa Mahvî’nin
(ö. 1715) tarikatına girerek tasavvuf alanında ondan istifade etmiş ve Halvetî olmuştur. Daha sonra
Gülşenî şeyhi büyük mûsikîşinâs Ali Şirugânî Dede’ye intisab ederek ondan da tasavvuf ve mûsikî
alanında azâmî derecede faydalanmış,32 zikir usûlü ve tevhîd öğrenmiştir.33
Ahmed Vefkî Efendi, ayrıca Zeğrek müezzini hattat ve mûsikîşinâs Hüseyin Efendi’den besteli
mevlid ve hüsn ü hat dersleri almıştır. 34 Çorlulu Ali Paşa Câmii’nin Cuma vâizi, Abdulmecid Sivasî
Tekkesi şeyh vekili ve Dırağman Tekkesi müezzinlik ve zâkirbaşılığı hizmetlerini sürdürmüştür. 35 Kısaca
“Dırağman zâkiri” veya “Dırağman zâkiri Ahmed” diye ünlüdür. 36 Câmiu’t-turûk bir kişi olan Ahmed
Vefkî Efendi, Abdulmecid Sivasî Tekkesi şeyh vekili olması münasebetiyle 1748’de vefat ettiğinde Sivasî
Efendi türbesi haricine defnedilmiştir.
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XVIII. asarın bilinen mûsikîşinâslarından biri olan Ahmed Vefkî Efendi, yazdığı şiirlerde “Vefkî”
ve “Derviş Ahmed” mahlaslarını kullanmıştır.37 Bu devrin dinî mûsikî sahasında en muktedir
şahsiyetlerinden biridir. Na’t, ilâhî ve şuğul besteleyerek bilhassa tevşih formunda büyük bir iktidar
göstermiştir. Onun, güftesi Mehmed Refî’ye ait Rast makâmındaki tevşihi, muhakkak ki Dinî Türk
Mûsikîsi’nin ölmez eserlerinden biridir.38
Ahmed Vefkî Efendi’nin beste olarak günümüze intikal etmiş eserlerinden biri, güftesi İbrahim
Gülşenî’nin mürşidi Dede Ömer Rûşenî’ye ait, Rast makâmındaki ilâhîsi 39 ve güftesi Niyazî Mısrî’ye ait,
Rast Tevşih’idir.40 Müstakimzâde, Mecmûa-i İlâhiyyât’da yedi eserini naklederken41 Ergun, otuz üç
eserinin güftesini vermektedir.42
E- Mûsikîşinâs Hâtipler
Osmanlı döneminde İstanbul’daki câmilerde görev yapan mûsikîşinâs hâtipler mevcuttur. Çok
sayıdaki mûsikîşinas hâtip, Osmanlı/Türk mûsikîsine besteler kazandırmak suretiyle katkı
sağlamışlardır.
1. Sinaneddin Yusuf
Sinaneddin Yusuf (ö. 1565), İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta babasız kalan Sinaneddin Yusuf’u
faziletli bir insan evlat edinmiştir. Tecvid ve Kıraat ilimlerinde büyük bir kudret gösterdi. Bir taraftan da
mûsikî tahsiline başladı. Sesi de güzel olan Yusuf Efendi, kısa zamanda geniş bir şöhret temin etti.
XVII. yüzyılın dinî mûsikî vadisinde en olgun siması, dinî eserler vücuda getiren en maruf sanatkârıdır.
Süleyman Çelebi’nin mevlidini yeni bir tarz ile bestelediği tahmin edilmektedir. Bir müddet sonra
Bayezid Câmii’ne imam tayin edildi. Sultan Selim Câmii’nin yapılması tamam olunca “ser mahfil”,
Haseki Câmii açılınca da hâtibliğine seçildi. Bilâhare Sultan Selim Câmii hatipliğine nakledildi. 1556
zilhiccesinde Sultan Süleyman Câmii ikmal edilince bu sahada devrinin en kudretli şahsiyeti olduğu için
hâtipliğine Sinaneddin Yusuf getirildi. Vefat tarihi olan 1565’e kadar bu vazifede bulundu. Sultan Selim
civarında Kovacı Dede mescidi sahasında medfundur. 43
2. Mahmud Çelebi
Mahmud Çelebi (ö. 1603), XVII. yüzyılın son yarısında sesinin güzelliğiyle Kur’ân, tecvid ve
kıraat sahalarındaki geniş bilgisiyle temayüz etmiştir. Fenn-i mûsikî ve edvârda, bilhassa câmi
mûsikîsinde büyük bir iktidar gösteren Mahmud Çelebi, muhtelif salâtîn câmilerinde hâtiplik yapmıştır.
Dârü’l-Kurra-i Süleymaniye’de muallim ve edip olmuştur. Daha sonra Câmii Kebîr-i Ayasofya hitâbetine
nâil olmuştur. 1603 yılında vefat etmiştir. 44
3. Hasan (Hâtib-Zâkirî) Efendi
Hasan Efendi (ö. 1623), İzmir’in Foça kazasında 1545 yılında doğmuştur. Küçük yaşta
İstanbul’a gelerek Nureddinzâde Dergâhı’na devam etmiş ve bilâhare zâkirbaşılığa getirilmiştir. Bir
yandan tasavvufî bilgisini arttırarak kendisini yetiştirirken bir yandan da mûsikî çalışmalarını
sürdürmüştür. En önemli öğrenimini mensubu bulunduğu Mevlevî tekkelerinde tamamlamıştır. Yaşadığı
çağda büyük bir hânende olarak üne kavuşmuştur. Âyin esnasında zâkirlik yaptığı için “Zâkirî” lakabıyla
anılmış; edebiyat ve şiir alanında bunu mahlas olarak kullanmıştır.
Hasan Efendi, Küçükpazar’daki Hoca Hayreddin Camii’nde uzun yıllar hâtiblik yapmıştır. Bu
yüzden Hâtib Zâkirî Hasan Efendi ismiyle meşhur olmuştur. Hasan Efendi, dinî mûsikî alanında
bestelediği tevşîh, temcîd, tesbîh, na’t, salâ ve mersiyeleriyle tanınmıştır. XVII. yüzyılda dinî mûsikînin
bilhassa cami mûsikîsi kısmını ihyâ etmiştir. Bayâtî “Bayram ve Cum’a salâtı” Hüseynî “Cenâze salâtı”,
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Zâkirî Hasan Efendi’nin zamanımıza ulaşan eserlerindendir. Dindışı eserlerinin sayısı da çoktur.
Günümüze pek az eseri gelen Hasan Efendi, 1623 yılında vefat etmiştir.45
Sonuç
Derin ve detaylı bir araştırma sonucunda elde edilecek bilgi ve malumat ile “Osmanlı’da
Mûsikîşinâs Din Görevlileri” konusu, kitap olabilecek genişliktedir. “Amasya Uluslar arası Dinî Mûsikî
Sempozyumu” dolayısıyla sunduğumuz bu tebliğ, ileride bu alanda gerçekleştirilecek kapsamlı bir
çalışmaya zemin oluşturacaktır. Burada her bir dinî meslek grubundan üçer mûsikîşinâsın hayatı
hakkında bilgi sunulmuştur.
Tespit ettiğimiz Osmanlı dönemi mûsikîşinâs din görevlilerinin sayısı (10) onlarcadır. Din
görevlilerinin içerisinde en çok mûsikîşinas imam ve müezzinler bulunmaktadır. Mûsikîşinâs vâiz, hâtip
ve şeyhülislâm sayısı da az değildir. Bunlar içerisinde tek bir vazifeyi yapanlar olduğu gibi iki veya üç
vazifeyi bir arada ya da farklı zaman ve mekânlarda yapanlar olmuştur. Bir câmide imam iken bir
başka yerde hâtip; önce müezzin iken sonra imamlık vazifesinde bulunmuş şahıslar azımsanmayacak
kadardır. Çalışmamızda örnek olması açısından her bir kategoriden üçer mûsikîşinâs din görevlisinin
biyografisi verilmiştir.
Osmanlı döneminde Türk mûsikîsine katkı sağlayanların büyük bir kısmı din adamları olmuştur.
Birinci sırada olmasa da –ki birinci sırada tasavvuf ehlidir-, ikinci sırada şeyhülislâm, imam, müezzin,
vâiz ve hâtib gibi din görevlileri yer almaktadır. Osmanlı döneminde mûsikîşinâs din görevlileri,
Osmanlı/Türk mûsikîsinin üretim, öğretim ve icrâ sürecinde önemli rol oynamışlardır. Mûsikîşinâs din
görevlileri, sadece ilâhî, na’t, tesbih, tevşih, salâ ve âyin gibi dinî nitelikte mûsikî eserleri
bestelememişlerdir. Ayrıca fasıl mûsikîsi eserleri, kâr, nakış, beste, murabba ve yürük semâî gibi
nispeten “ağır” ve “ciddi” görünümlü eserler ve bunun yanında güfte ve bestesi daha “hafif” şarkı
formunda eserler de bestelemişlerdir.
Osmanlı döneminde mûsikîşinâs din görevlileri, mûsikî nazariyatı alanında donanımlı oldukları
gibi, (bestekâr) beste yapımcısı, (güftekâr) güfte yazarlığı, (sâzende) enstrüman icracısı ve (hânende)
ses icracısı olma yönünde de aynı donanıma sahiptirler.
Osmanlı’da hattat, şâir ve mûsikîşinâs gibi birçok vasfı bir arada taşıyan din adamları olmuştur.
Çalışmamızda hayatları hakkında bilgi sunduğumuz kişilerin ortak özellikleri, hepsinin mûsîkîşinâs
olması ve hayatlarının tamamında veya bir kısmında, sarayda veya saray dışında imamlık, müezzinlik,
vâizlik ve hâtiplik gibi vazifelerin birini veya birkaçını yapmış olmalarıdır.
Osmanlı Türk mûsikîsinin her türünün toplumda benimsenmesi ve yayılması, mûsikî ilmine
sahip güzel sesli câmi imam ve müezzinleri veya Saray imam ve müezzinleri tarafından
gerçekleştirilmiştir.
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MÜZĠĞĠN TEDAVĠDE KULLANIMI: SELÇUKLU VE OSMANLI DARÜġġĠFALARI
Sezer ERER KAFA
Elif ATICI
Özet
Tarih boyunca duygu ve düşüncelerin anlatım biçimi olan müzik, tedavi amacıyla da kullanılmıştır.
İlkçağlarda vücuda giren kötü/doğaüstü güçlerin kovulmasına dayanan hastalık nedenlerine bağlı
olarak uygulanan tedavi yöntemleri arasında ritm/müzik vardır. On dokuzuncu yüzyıla kadar ruh
hastalarını “hasta” olarak kabul etmeyip tedavileri için özen göstermeyen batı ülkeleri, psikiyatri bilim
dalının gelişmesi ile birlikte ruh hastalığına karşı tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışmış ve müzik ön
plana alınmaya başlanmıştır. Müzikle tedavi, 1980 yılında tedavi edici yaklaşımlarda sistemli bir
uygulama olarak tanımlanırken 1997 yılından itibaren bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Batıdaki
bu gelişmelere kadar Türkler, her zaman ruh hastalarıyla ilgilenmiş ve tedavilerine özen
göstermişlerdir. Müziği kullanmayı bilmeyen bir hekimin tanı ve tedavide eksik kalacağını düşünen
Türklerde hem İslamiyet öncesi, hem de İslamiyet sonrası dönemde müzikle tedavi çalışmalarının
uygulandığı bilinmektedir. Hastanın nabzı kontrol edilerek en uygun melodi bulunmaya çalışılmış,
dönemler içinde yaptırılan darüşşifalarda belirli gün ve saatlerde, belirli enstrümanlardan oluşan bir
takım tarafından seanslar düzenlenmiştir.
Bildiride, Selçuklu ve Osmanlı döneminde müzikle tedavi yapılan darüşşifalar irdelenecek olup özellikle
Amasya Darüşşifası’nın bu süreçteki yeri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzikle tedavi, Selçuklu, Osmanlı, Darüşşifa.
Use Of Music Therapy: Seljukian and Ottoman Dar al-Shifas
Abstract
Music as a form of expression for feelings and thoughts, has also been used for therapy throughout
history. There is rhythm/music among the treatment methods that are applied depending on the
reasons of illness based on the expulsion of bad / supernatural powers entering the body in the early
ages. The western countries, which did not accept mental patients as “sick” until the nineteenth
century and did not care for their treatment, tried to develop methods of treatment against mental
illness with the development of the psychiatry and foreground music for therapy. Music therapy was
defined as a systematic application in therapeutic approaches in 1980 and recognized as a specialist
field since 1997. Through these developments in the West, Turks have always been interested in
psychiatric patients and have shown care in their treatments. It is known that music therapy
treatments are applied in pre-Islamic and post-Islamic periods in Turks who think that a physician
who does not know how to use music will be missing in diagnosis and treatment. The pulsation was
important to find the most appropriate melody and sessions were organized by a team of certain
instruments at certain days and hours in the hospital.
In the study, the Seljuk and Ottoman dar al-shifas will be analyzed by the term of music therapy,
especially the place of Amasya Dar al-shifas will be emphasized.
Keywords: Music, Music Therapy, Seljukian, Ottoman, Dar al-Shifas.
GiriĢ
Müzik, eski Yunanca “mousike”, “mousa”; Latince “musica” kelimesinden türemiştir. “Musi” sözü
Yunan dilinde nağmeler ve “ki” ise vezinli (ölçülü) anlamına gelmekte olup musiki, “ölçülü nağmeler”
anlamını taşımaktadır. Yunan mitolojisinde, Zeus’un kızlarından sayılan 9 peri kızına “Mousa (Müz)” adı
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verildiği ve bu peri kızlarının dünyanın güzellikleri ve ahengini düzenlemekte görevli oldukları yer
almaktadır.1,2 En basit tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış hali olan müzik, birtakım duygu ve
düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatıdır.3 Büyüsel, dinsel, askeri,
eğlence ve hatta hüzünlenme amacıyla kullanılmış ve duyguları ifade etmenin en etkili araçlarından
olan müzik, aynı zamanda tedavi amacıyla kullanılmıştır.
“Müzikle tedavi” kavramı ise ilk kez 1980 yılında, Amerika Müzik Terapi Derneği (American Music
Therapy Association) tarafından: “Zihin ve fizik sağlığının kazanılması, sürdürülmesi ve düzeltilmesi için
tedavi edici hedeflere ulaşmada kullanılan, müzikle tedavi uzmanları tarafından yönlendirilen tedavi
edici bir ortamda, davranışlarda arzu edilen değişikliklerin elde edilmesi için müziğin sistemli bir şekilde
kullanılması” olarak tanımlanmış; 1997 yılında da “İhtiyaç duyan bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve
zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan bir uzmanlık dalı” olarak
geleneksel tıp yöntemleri içinde yer almıştır.4 Ülkemizde müzikterapi, 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayı
ile yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nde yer alan 15
uygulamadan biri olarak kabul edilmiştir.
Bu bildiride, müzikle tedavinin tarihsel gelişimine ve Türklerde tedavide müziğin kullanımına
kısaca değinilerek Selçuklu ve Osmanlı döneminde müzikle tedavi yapılan hastaneler hakkında bilgi
verilecektir.
Müzikle Tedavinin Tarihsel GeliĢimi
“Şarkı söylemek, sağlığı koruyan en iyi egzersizdir.”
İbn Sina
Antik dönem uygarlıklarında, hastalık etkeni olarak bir tanımlama yapılamamakla birlikte
hastalıkların doğaüstü güçler tarafından veya işlenen bir günah sonrasından yaratanın gazabından
dolayı meydana geldiğine inanılmaktaydı. Bununla birlikte, dünyanın ve insanın bir ahenk içinde olduğu
ve bu ahengin bozulması durumunda hastalıkların meydana çıktığına inanıldığı bilinmektedir. Bu
karşılıklı ahenk; dünyadaki 4 unsura karşılık kişinin mizacına göre insan vücudunda bulunan 4 sıvı ile
sağlanmakta idi (Humoral Patoloji):5
Dört unsur

Hava

AteĢ

Toprak

Su

Dört sıvı (hılt)

Kan

Sarı safra

Kara safra

Balgam

Organı

Kalp-Akciğer

Karaciğer-Öd

Dalak-Mide

Beyin

Mevsimi

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış

YaĢ dönemi

Çocukluk

Gençlik

Erişkinlik

İhtiyarlık

Fiziksel özelliği

Nemli-sıcak

Kuru-sıcak

Kuru-soğuk

Nemli-soğuk

Rengi

Kırmızı

Sarı

Siyah

Beyaz

Tadı

Tatlı

Acı

Ekşi

Tuzlu

Zamanı

Sabah

Öğle

İkindi

Akşam

Karakteri

Sıcakkanlı

Öfkeli

İçine kapanık

Soğukkanlı

Burcu

İkizler-Boğa-Koç

Başak-Aslan-Yengeç

Terazi-Akrep-Yay

Balık-Kova-Oğlak

Musiki makamı

Şehnaz-Isfahan-

Rast-Hicaz-Büzürk

Irak-Buselik-

Hüseyni-Uşşak-

Zengule

Nevruz

Nemli, sıcak ilaçlar

Kuru, sıcak ilaçlar

Neva
Tedavisi

Kuru, sıcak ilaçlar

Nemli, soğuk ilaçlar

Hastalık nedenlerine göre tedavide şifalı otlar, kötü güçlerden korunma, bedene giren kötü
ruhların kovulması vb. bazı uygulamalar kullanılmıştır. Eski İbrani, Yunan, Roma, Mısır, Çin’de müziğin
önemli bir yere sahip olduğu ve tıpta da kullanım alanı bulduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Özellikle
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eski Çin ve Hint uygarlıklarının tıp anlayışına paralel olan eski Türklerde de benzer bir tıp anlayışından
ve tedavide müziğin kullanımından bahsetmek mümkündür.6,7
Eski Yunan’da müzik teorilerinin ve müzikle tedavinin kurucusu sayılabilecek olan Pythagoras
(MÖ. 585-500), umutsuzluğa düşen, çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilmek
olanağını araştırmıştır. Hippocrates; bazı hastaların, ilahiler eşliğinde tedavi için tapınaklara
götürülmesi gerektiğini söylemiştir. Platon ise müziğin kişilere rahatlık ve hoşgörü verdiğini belirtmiştir.
Bilinen ilk sağlık merkezi olan Asklepionlar, müzikle tedavinin uygulandığı ilk merkez olarak kabul
edilmektedir.8
Eski Roma’da özellikle ruh hastalıkları başta olmak üzere epilepsi, konuşma bozuklukları, histeri,
böcek sokmaları, kanamalar, mikrobik hastalıklar, ağrılar vb. için müziğin kullanıldığına dair kaynaklar
bulunmaktadır.9,10,11
Eski Mısır’da müzik, uyanmak, kendini aşmak ve kendini iyi hissetmek için olduğu kadar insanın
sezgi kabiliyetinin uyanmasında da kullanılmıştır. Güçlü bir etkisi olduğuna inanılan müziğin tıp
alanında da kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur. Öyle ki hastalara tedaviden önce müzik dinletilmiş,
böylece hastanın güç ve kuvvet kazandığına inanılmıştır.12,13
Eski Çin’de, müziğin insan üzerindeki etkileri bilinmektedir ve bu bilgiler hastalar üzerinde
kullanmıştır. Yapılan bazı araştırmalar ise eski Türk musikisinin bu müzik bilgisini etkilediği ve
geliştirdiği üzerinedir.14,15
Ortaçağ Avrupa’sı ise başlarda Hıristiyanlık dininin yaygınlaşması sırasında skolastik bir yapıya
bürünmüş ve rahip/rahip-hekimlerin önerileri ve uygulamaları dışındaki her türlü uygulama din dışı ve
yasak olarak kabul edilmiştir. Özellikle engizisyon mahkemeleri, müziğin şeytani olduğunu ve insanları
günah işlemeye teşvik ettiği fikrini benimsediği için uzun bir süre müziğin kullanımı yasaklanmış,
kullananlar da cezalandırılmışlardır. Zamanla bu düşünce yerini kaybetmiş ve müzik, başta ruh
hastalıkları olmak üzere hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır.16,17
Eski Türklerde ise, tarihleri kadar eski olan bir müzik bilgisi mevcuttur. Tarihin bilinen ilk hekim
modeli oldukları düşünülen Şaman, Kam ve Baksıların davul kullanarak ritim, müzik ve dansın etkisiyle
insanları adeta hipnotize ederek tedavi etmeye çalıştıkları bilinmektedir. Hastalıkları tedavi etmek ya da
kötü ruhları bedenden çıkarmak için kullanılan hızlı, yavaş, sert ya da yumuşak melodiler ile ikna ve
etki edici sözlerden oluşan şarkılar müzikle tedavinin temelini oluşturmuştur.18,19,20
Anadolu Türklerinde de müziğin tıpta kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Müziğin İslam
dünyasındaki önemi, Türklerde de devam etmiştir. Batı toplumlarında akıl hastalarına 18. yüzyıla kadar
önem verilmemişken Türk toplumlarında ilaç ve müzikle tedavi edildikleri bilinmektedir. Müzikle tedavi
bir gelenek olarak Osmanlı döneminde de devam etmiş, bimarhane ve darüşşifalarda tedavi
yöntemlerinden biri olarak kullanılmıştır. Hekimler ve deneyimli bilginler, insan nabzının müziğin
hareketli makam ve usulü ile ilgisi bulunduğunu ve nabız hareketlerinin bir makama ve nameye uygun
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olduğunu düşünüyorlardı. Müzikle tedavi, nabzın düşmesi, yükselmesi, genişliği gibi hallerinin her
birine farklı makamın uygulanması ile başlamıştı.21,22
Müzik ve müziğin tıpta kullanımı ile ilgili yazılmış olan eserler, Selçuklu ve Osmanlı döneminde
de kendini göstermektedir. Bu eserlerde müziğin tedavi edici etkileri incelenmiştir:23,24
Ya’kub bin İshak el-Kindî
Risale fî Hubr Ta’lîf el-Elhan,
Risale fî Ecza’ Habariyye el-Mûsîka
Risale fi’l Luhûnd
Farabî
el-Mûsika’l-kebîr
İbn Sînâ
eş-Şifâ
en-Necat ve Danışname-i Alâ’i
İbn Zeyle
el-Kafi fi’l Musika
Safiyüddin Abdülmümin
Kitabü’l-Edvar
Risaletü’ş Şerefiyye fi’n Nisâbi’t-Telifiye
Ebu’s-Salt ed Dânî
Risale fi’l-mûsika
Nasîruddin Tûsî
Risale fi’l-Musika
İbn Bacce
Kitabu’l-Musika
Gevrekzade Hafız Hasan
Er Risâletü’l-Mûsikıyye Mine’d-Devâi’r-Rûhâniyye
Neticetü’l –Fikriyye ve Tedbir’i Veladeti’l Bikriyye
Şuuri Hasan
T’adil-ül Emzice
XIX. yüzyılda psikiyatri biliminin gelişimi, yirminci yüzyılda ilaçla tedavinin yanı sıra psikoterapi
yöntemlerinin geliştirilmesi ve insana biyopsikososyal açıdan bir bütün olarak bakılması beraberinde
bütünleyici tedavi anlayışını getirmiştir. Yeni arayışlara yönelen psikiyatri bilimi müzikle tedaviyi
yeniden gündeme getirmiştir. Her ne kadar Philipe Pinel (1745-1826) ilk defa müziği kliniğin içine
almak istemişse ve savunmuşsa da sonuç elde edememiştir. İlk olarak 1920 yılında Dr. Willer Van der
Wall tarafından Amerika’da Pennsylvania ve New York’taki hastane ve hapishanelerinde müziğin etkisi
araştırılmış ve etkileri saptanmıştır. Bunun ardından II. Dünya Savaşı’nda yaralı askerlerin kaldığı
hastanelerde müziğin kullanılması müzikle tedavinin bir uzmanlık dalı olarak görülmesini sağlanmıştır.
Bu gelişmeler Avrupa ve Amerika’da müzikle tedavinin kliniklerde yer alması ile sonuçlanmış ve 1960’lı
yıllarda bu konuda eğitimli kişilerin yetiştirilmesine başlanmıştır.25
Ülkemizde Türk müziği ile tedavi çalışmaları ve araştırmaları yapan iki kurum bulunmaktadır:
TÜTEM ve TÜMATA (Türk Musikisini Tanıma ve Araştırma Grubu). Ayrıca algoloji, onkoloji, çocuk
psikiyatrisi, psikiyatri ve doğum alanlarında araştırmalar yapılmış ve müzikle tedavinin hastalar
üzerindeki olumlu etkileri belirtilmiştir.26 Bu uygulamalara ek olarak akademik alanda da yer bulan
müzikle tedavi ile ilgili Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜTEM)
kurulmuş ve bu merkez dâhilinde “Müzikle Terapi” kursları verilmeye başlanmıştır.
Müzikle Tedavi Yapılan Selçuklu ve Osmanlı Hastaneleri
Türklerin, ilk ciddi müzikle tedavi çalışmalarını Selçuklu ve Osmanlılar döneminde uyguladıkları
görülür. Eski Türk hekimleri, korku, heyecan, kuşku ve ruhi bunalım gösterenlerin nabızlarındaki
değişim ve bu değişimin neden olduğu huzursuzluk için hastalarına çeşitli melodileri dinletirler, bu
sırada nabızlarını kontrol ederek hastaya en uygun melodiyi bulurlar, hatta aynı hastalığı olan hastaları
bir araya getirerek tedavi ederlerdi.27
21
22
23
24
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26
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Akıl hastalıklarının tedavisi için yaptırılan hastaneler-darüşşifalarda müzikle tedavi amacıyla,
belirli gün ve saatlerde mehterhane-i hakani çalınırdı.28 Bundan başka ayrıca musiki takımları da vardı.
Kullanılan müzik aletleri; zurna, davul, trampet, nakkare, zil, kös vb idi.29
Türklerde müziğin tedavi amaçlı kullanımı ise hem İslamiyet öncesi, hem de İslamiyet sonrası
dönemde süregelmiştir. Ancak ilk ciddi müzikle tedavi çalışmalarının Selçuklularda ve Osmanlılarda
uygulandığı görülmektedir.30 Selçuklu ve Osmanlılar döneminde öncelikli olarak akıl hastalıklarının
tedavisinde kullanılan müzikle tedavinin uygulanması için, gerekli akustiği sağlayacak şekilde
hastaneler-darüşşifalar yapılmıştır.
Nureddin Hastanesi (1154)
Şam’da Selçuklu hükümdarı Dukak tarafından inşa ettirilmiş ve orijinal haliyle günümüze
gelmiş olan en eski hastane, Sultan Nureddin Mahmut Zengî’nin Şam’ı ele geçirmesinden sonra ıslah
çalışmaları ile tekrar faaliyete geçirilmiştir. Islah çalışmaları Nureddin Mahmut Zengî’nin Haçlılarla
savaşı sırasında esir aldığı Frank komutanının verdiği 5 kale ve 500.000 dinar fidye ile yapılmıştır.
Yüksek tıp okulu halinde gelişen ve kendi adıyla anılan (“Nuristan”) hastanede herkes tedavi edilmiş,
ender bulunan ilaçlar da yoksul zengin ayrımı yapılmaksızın herkese verilmiştir. Atabeyi Nureddin’in
Şam’ı ele geçirmesinden sonra 1154 yılında onarılarak yeniden faaliyete geçirilmiş ve “Nureddin
Hastanesi” adını almıştır. Bu hastanede akıl hastaları için özel bir bölüm bulunduğu ve bu bölümde
müzikle tedavi yapıldığı bilinmektedir.31,32 Darüşşifaya 1648 yılında gelen Evliya Çelebi, bu hastanede
70 personelin olduğunu ve hastalara günde 3 defa müzikle tedavi uygulandığını anlatmaktadır.33,34,35,36
Kayseri Gevher Nesibe DarüĢĢifası (1206)
Anadolu’da yaptırılan ilk sağlık kuruluşu olan kompleks, Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından,
tüberkülozdan vefat eden kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine yaptırılmış ve 1206
yılında hizmete açılmıştır. Darüşşifanın yan tarafına İzzettin Keykavus tarafından 1213 yılında
tamamlanan tıp medresesi inşa edilmiştir.37,38,39 Bu özelliği ile Selçukluların ilk tıp medresesi olma
özelliğini taşımaktadır. Darüşşifada, ruh hastaları için 18 odadan meydana gelen Bimarhane
bulunmaktadır. Bu yapının duvarları arasından geçen akustik ses kanalları ile odaların içindeki
hastalara su ve müzik sesi eşliğinde, telkinler yapılarak tedavi edilmeye çalışıldığı bilinmektedir.40,41
Darüşşifa bugün, Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü bünyesinde Kayseri Gevher Nesibe Tıp
Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet vermektedir.
Divriği Ulu Camii ve DarüĢĢifası (Turan Melik DarüĢĢifası) (1228-9)
Darüşşifa kısmı, 1228 yılında, Erzincan Beyi Fahrettin Behram Şah’ın kızı Turan Melik Sultan
tarafından yaptırılmıştır.42,43 Anadolu’da müzikle tedavinin uygulandığı merkezlerden biri olan darüşşifa,
1985 yılında UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası” listesinde ilk 3 içine girmiştir.44
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Amasya DarüĢĢifası (1308)
Darüşşifa, 1308-1309 yılları arasında İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto Mehmet Hüdabende ve
eşi Yıldız Hatun’un köleleri Anber bin Abdullah’a yaptırılmıştır. Medrese planına sahip, tek eyvanlı ve 10
odalı olan darüşşifanın hekim yetiştiren bir kurum olduğuna dair bilgiler de bulunmaktadır.45,46 Bu
darüşşifanın en önemli özelliği; dünyada akıl hastalıklarının müzik ve su sesiyle iyileştirildiği ilk yer
olmasıdır.47 Klasik Selçuklu yapılarının tüm özelliklerini taşıyan darüşşifanın özelliklerinden biri de girişin
kilit taşında bağdaş kurmuş bir insan figürünün işlenmiş oluşudur.48 Darüşşifada hasta tedavisi yanı
sıra akıl ve ruh hastalıklarının müzikle tedavisi de yapılmıştır.
Tanzimat döneminde önemini yitiren darüşşifa, 19. yüzyılda ipekböceği kozacılarının yeri
olmuş, sonra Amasya esnafı tarafından depo olarak kullanılmıştır. Erzincan depreminde (1939) hasar
görmüş, 1945 yılında dış cephesi onarım görmüş, 1992-1997 yılları arasında restorasyon çalışmaları
devam etmiştir. Darüşşifa, restorasyon çalışmalarından sonra 1999 yılında Belediye Konservatuarına
devredilmiştir.49,50
Fatih DarüĢĢifası (1470)
İstanbul’da 1470 yılında kurulan Fatih Külliyesi’ne eklenen 70 odalı, 80 kubbeli, 200 müderris
ve 1 başhekimin görev yaptığı darüşşifa, akıl hastaları için yaptırılmıştı. Bu hastane, hem yapısal
özellikleri, hem yatak ve hasta malzemelerinin üst düzeyde olması, hem de sunulan çeşitli sağlık
hizmetleri nedeniyle döneminde Avrupa’nın en büyük hastanesi idi. Darüşşifada hastaların uygun
ilaçlarla tedavileri yanında musiki konserleri gibi tedavilerin de uygulandığı bilinmektedir. Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde uygulanan müzikle tedaviyi şu şekilde tarif etmektedir: “ …Hastalara, divanelere
def-i cünun için mutriban (müzik çalan) ve hanendegan (şarkı söyleyen) tayin edilmiştir… ”.51,52,53,54
Darüşşifada verilen sağlık hizmeti, 1842’de darüşşifayı ziyaret eden Fransız Psikiyatr Moreau de Tours
tarafından 1800lü yıllarda Fransa’da akıl hastaneleri için önerilen kriterlere uygun olarak hazırlandığını
belirterek, darüşşifanın önemini vurgulamıştır.55
Bugün sadece küçük bir duvar parçası kalmış olan darüşşifa, 1824 yılına kadar faaliyet
göstermiş, özellikle yeniçeriliğin lağvından sonra tamirinin mümkün olmadığı gerekçesiyle terk edilen
yapı ortadan kalkmıştır.56,57
Edirne II. Bayezid DarüĢĢifası (1488)
Müzikle tedavinin önemli bir merkezi olarak kabul edilen ve II. Bayezid’in, kendi adıyla mimar
Hayreddin’e yaptırdığı külliyenin bir parçası olan darüşşifada, ruh hastaları müzikle tedavi edilmiş,
gerekli her türlü yöntem için olanaklar sağlanmıştır.58,59 Bu hastane akustiği, bunu tamamlayan su
sesinin de içinde olduğu şekilde planlanması açısından müzikle tedaviye uygun bir şekilde inşa
ettirilmiştir. Bu yapısıyla Türk psikiyatrisi ve medeniyeti için eşi bulunmaz bir hastanedir.60 Hastanede,
12 küçük, bir de ortada büyük kubbeli, altı köşeli asıl merkezi hastane yapısı, hemen onun yanındaki
büyük avlu etrafına gruplanan 6 odada, 16. yüzyılın ortalarından 1912 yılına kadar akıl hastalarının
yatırıldığı bölümü vardı. Evliya Çelebi, merkezi binada haftanın 3 günü 10 müzisyenden (3 hanende:
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şarkı söyleyen; 7 sazende: keman, santur, musikar, ud, ney, vb çalan) oluşan bir saz ekibinin hastalara
konser verdiğini söylemektedir. Darüşşifada ilaç ve müzik tedavisi yanında güzel kokularla (sümbül,
reyhan, lale, karanfil, şebboy vb) rehabilitasyon yapıldığı da bilinmektedir.61,62,63,64 Darüşşifa, 1866’da
Edirne’de yeni bir hastane açılınca, sadece akıl hastaları için hizmet vermiş, Osmanlı-Rus Savaşı
sonrasında çok hasar görüp tamirat görmüşse de Balkan Savaşından sonra tamamen kapatılmıştır.
Darüşşifa 1950li yıllarda neredeyse yok olma durumuna gelmişken Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından 1964 yılındaki restorasyon çalışmaları ile yok olmaktan kurtarılmıştır. Trakya Üniversitesi ile
1984 yılında yapılan protokol tarafından onarılan yapı bugün Tıp Tarihi Müzesi olarak
kullanılmaktadır.65,66
Süleymaniye DarüĢĢifası (1557)
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırdığı külliyenin
önemli bir bölümünü oluşturan darüşşifa, hasta odaları ve hamamın bulunduğu, bodrum katının ise
akıl hastanelerine ayrıldığı önemli bir yapıdır.67 Hem tıp medresesi hem de darüşşifa olarak 1557
yılında hizmete giren yapı, başta her türlü hastanın kabul edilen, 1843 yılından itibaren ise sadece akıl
hastalarına hizmet verilen bir kurum olmuştur.68 Tıp medresesinin karşısında birbirinin devamı revaklı
iki avludan oluşan darüşşifanın diğer Osmanlı darüşşifalarından farkı, akıl hastaları için ayrı bir bölüme
sahip olmasıydı. Darüşşifada ilaçla tedavinin yanı sıra müzikle tedavi de uygulanmıştır.
Sonuç
Müzikle tedavi, antik dönemden günümüze oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Türklerin
tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan Türk musikisi de tedavi alanındaki kullanımı ile bütün dünyaya
örnek teşkil etmiştir. Sadece hastalığa yönelik değil hastanın mizacından dış görünüşüne hatta
milliyetine göre değişik makam ve enstrümanlar gerektiren bu tedavi yöntemine, dönemin hekimleri de
büyük ilgi duymuşlar ve büyük uğraşlar göstermişlerdir. Özellikle akıl hastaları için kullanılan bir
yöntem olan müzikle tedavi, Selçuklu ve Osmanlı döneminde mimarisi de göz önüne alınarak yaptırılan
hastaneler sayesinde dünya psikiyatrisi ve hastaneciliğinin gelişmesinde de öncü rol oynamışlardır.
Günümüzde de bilimsel çalışmalar ile etkinliği kanıtlanan müzikle tedavi, ülkemizde geleneksel tıp
yöntemleri arasında sayılmış ve akademik ortamlarda verilen kurslar ile yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.
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TÜRKĠYE’DE ĠLK KLASĠK SANATLAR VE MÛSĠKÎ PROJE OKULU ĠSTANBUL ÜSKÜDAR
HAKKI DEMĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ’NDE MÛSĠKÎ EĞĠTĠMĠNĠN MEVCUT
DURUMU, EĞĠTĠM MÜFREDATININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ÖNERĠLER
Mehmet ÖNCEL
Özet
Eğitim öğretim faaliyetine 2014-2015 yıllarında normal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak başlayan
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi gerek fiziki şartları gerekse konumunun uygun ve elverişli
olması hasebiyle 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Klasik
Sanatlar ve Musiki sahasında Proje Uygulama Okulu olarak ilan edilmiştir. Bir İmam hatip lisesinin
genelde mûsikî özelde ise dini mûsikinin nazarî ve amelî uygulamalarının etkin bir şekilde uygulanacağı
iddiasıyla ortaya çıkması dini musiki sahası adına oldukça heyecan verici bir durum olarak
karşılanmıştır. Bu okulun göstereceği performansa göre uygulamanın diğer illerde de gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Bizler de dini mûsiki sahasında akademik personel sıfatıyla burada yürütülen eğitimöğretim programının klasik sanatlar ve musiki sahasında ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığını
görmek ve göstermek maksadıyla bu tebliği hazırlamayı düşünüyoruz. Buradan elde edeceğimiz
verilere göre dini mûsikimizin ne kadar yoğunlukta uygulandığını gerek müfredat gerekse müfredat dışı
uygulamalarla tespit etmeye çalışacağız. Böylece bundan sonra açılacak olan Klasik Sanatlar ve Musiki
okullarının formatının şekillenmesine nicel verilere dayanarak katkıda bulunma arzusundayız.
Anahtar Kelimeler: Dini musiki, Musiki, Müzik eğitimi, İmam hatip lisesi.
The First Classical Arts and Music Project School in Turkey, Istanbul Uskudar Hakkı Demir
Anatolian Imam Hatip High School, the Current Situation of Religious Music Education in
this School, Evaluation of the Curriculum and Recommendations
Abstract
Due to the fact that both the physical conditions and location of the school are suitable, Hakkı Demir
Anatolian Imam Hatip High School, which started as a normal Anatolian Imam Hatip High School in
the academic year 2014-2015, were announced as project school for Classical Arts and Music by the
Ministry of National Education in the academic year 2016-2017. The emergence of an Imam Hatip
High School which claims that both theoretical and practical aspects of the religious music are applied
effectively can be regarded as a very exciting situation in the name of religious music. Depending on
the consequences of the project school, the project is planned to be carried out in other provinces.
We, as academic staff in the religious music scene, intend to prepare this paper in order to see and
show how effectively the education and training program conducted here is used in classical arts and
music. According to what we will obtain from this, we will try to examine how intensely our religious
music is applied, with curricula and non-curricular practices. Therefore, we wish to contribute to the
shaping of the format of the Classical Arts and Music schools which will be opened later based on
quantitative evidence.
Keywords: Religious Music, Music, Music Education, Imam Hatip High School.
Giriş
Atasözünde ifade edildiği gibi “Eğri ağacın gölgesi doğru olmaz” düsturu, gelişip yükselmek
isteyen her toplumun göz önünde bulundurması gereken mühim bir kaidedir. Bu sebeple milletlerin
hem varlıklarını sürdürmesi hem de arzu edilen seviyeye ulaşması, ancak yaptıkları işin her alanda
düzgün ve kaliteli olmasına bağlıdır. Bir toplumu ayakta tutan pek çok parametre bulunmaktadır.
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Kanaatimizce bunların en başında eğitim ve eğitimci gelmektedir. Çünkü toplumun gerek maddî
gerekse manevî olarak sağlıklı bir bünye hâline gelebilmesi, eğitimin kuvvet ve kalitesine bağlı olup, bu
da eğitimcilerin birikim ve donanımı nispetinde somutluk kazanabilecektir. Nitekim eğitimciler, nesilleri
şekillendiren, kuşakların kabiliyet ve enerjilerine yol gösteren bir rol model konumundadır.
Bütün bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ise ilgili kurumsal yapıların işlerlik ve
sürekliliği şartlarına bağlıdır. Osmanlı Devleti‟nde eğitim faaliyetlerinin çoğu medreselerde
yapılmaktaydı. Buralarda dinî ilimlerle beraber beşerî ilimler de verilmekteydi. Cumhuriyet‟in ilanıyla
beraber yeni yönetim sistemine geçilmiştir. Bu dönemde sistemin değişikliği ve devrimin gereği olarak
kademeli bir şekilde Osmanlı eğitim ve kültürüne ait pek çok kurum ve kuruluş, özellikle de dine ve
Türk mûsikîsine dair faaliyet gösteren yerler kapatılmaya çalışılmıştır.1 Geçmişten günümüze dini
musikinin etkin olarak kullanıldığı kurumlar enderun, daru‟l-kurra, cami, mescit, musiki cemiyetleri,
meşhur musikişinas evleri, mevlevîhaneler ve diğer tekkeler gösterilebilir. 2 Cumhuriyet döneminde
musiki ve eğitime zarar veren kararlar arasında tekke ve zaviyelerin kapatılması, harf inkılâbı, Osmanlı
eğitimin yüzyıllarca devam ettirildiği medreselerin kapatılması, radyolarda ve okullarda Türk müziğinin
yasaklanması, ezanın Türkçe okutulması vb. pek çok olay örnek gösterilebilir. İlk olarak 9 Aralık 1926
tarihinde Tâlim ve Terbiye Dairesi Sanâyi-i Nefîse Encümeni aracılığıyla Türk mûsikîsi için çok önemli
bir yer teşkil eden Darülelhan‟ın öğretim programından Türk mûsikîsinin ağırlığı büyük oranda
azaltılmıştır. Devamında ise Alaturka bölümü tamamen kaldırılarak Türk mûsikîsi eğitimi
sonlandırılmıştır.3 Türk mûsikîsine dair çalışmalar, “Türk Mûsikîsi İcra Heyeti” ve “Tarihî Türk Mûsikîsi
Eserlerini Tasnif ve Tespit Heyeti” adlı iki kurulun faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır.4
Dinî eğitimin verildiği imam hatip liselerinin akıbeti ise daha sonra İstanbul Belediye
Konservatuvarı adıyla faaliyetlerine devam Darülelhan‟a göre daha kötü bir vaziyette idi. Ancak imam
hatip okulları ise uzun bir müddet eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.
İmam-hatip okullarının ilk örnekleri Osmanlı Devleti‟nin yıkılma sürecinde, 1912 yılında önce
Medresetü‟l-Vâizîn, ardından 1913‟te “Medresetü‟l-Eimme ve‟l-Huteba” olarak başlamıştır.5
“Medresetü‟l-Eimme ve‟l-Huteba” 1919 yılından 1924‟e kadar “Medresetü‟l-İrşad” ismiyle faaliyetini
sürdürmüştür.6 Birinci Meclis eliyle kapatılan yaklaşık 500 medresenin yerine 29 yerde imam hatip
mektepleri açıldı. Ancak bu rakam iki sene içerisinde 20‟ye, daha sonra 1926-1927 yılında ise Kütahya,
İstanbul dışındaki tüm okullar kapatılarak 2‟ye düşürüldü. Daha sonra 1931-1932 öğretim yılında ise
imam hatip mekteplerinin tamamı kapatıldı.7 Böylece Cumhuriyet‟in ilanından sonra Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile hem mevcut din derslerinin eğitim müfredatından kaldırıldığına hem de bu okulların kısa
süre içinde kapatıldığına şahit olmaktayız.8 Aslında imam hatip mekteplerinin açılmasını zorunlu kılan
Tevhid-i Tedrisat Kanunu´na rağmen, din derslerinin ve dinî mekteplerin kapatılması kendi içinde bir
paradoks içermektedir. Bu uygulama 14 Mayıs 1950 tarihine kadar devam etmiştir. Ancak bu tarihten
sonra Demokrat Parti ilk icraat olarak Türkçe ezanı Arapça‟ya aslına irca ettirmiştir. Ardından 13 Ekim
1951 tarihinden itibaren imam hatip okullarının açılmasını sağlamıştır. Bu konuda dönemin millî eğitim
bakanı Tevfik İleri‟nin şu sözleri dikkate değerdir: “İmam-hatip okullarının açılması zaruretine kaniyiz.

Çünkü Türk milletine hitap edecek olgun, kültürlü hatip ve imamların yetişmesini arzu ediyoruz.” 9
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Menderes döneminden itibaren imam hatip okulları günümüze kadar varlıklarını devam ettirmiştir.
Konumuz imam hatip okullarının tarihçesi olmadığından bu kadarıyla iktifa ediyoruz.10
Sınırlılıklar ve Yöntem
Bu çalışmamızın evrenini imam hatip okulları, örneklemini ise mûsikî proje okulu Hakkı Demir
Anadolu İmam Hatip Lisesi oluşturmaktadır. Öncelikle niçin böyle bir konu üzerinde durmak istediğimi
belirtecek, ardından okulun tarihçesi (kuruluşu, misyon, idarî ve fizikî koşullar), başvuru süreci,
yetenek sınavları, formel ve informel eğitim müfredatı, okulda dersi veren hocaların eğitimi ve
yetkinliği hususlarını ele alacak, hazırladığımız anket ve değerlendirmesi ile tespit edilen neticeler
ışığında bazı önerilerle tebliğimiz son bulacaktır.
Bir imam hatip lisesinin ilk defa, genelde mûsikî özelde ise dinî mûsikînin nazarî ve amelî
uygulamalarının etkin bir şekilde uygulanacağı iddiasıyla ortaya çıkması, dinî mûsikî sahası adına
oldukça heyecan verici bir durum olarak karşılanmıştır. Pilot okul olması hasebiyle okulun göstereceği
performansa göre uygulamanın diğer illerde de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu konu, klasik
sanatlar ve mûsikî sahasında yeni sayılan bu okulda yürütülen eğitim-öğretim programının akademik
olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığını görmek ve göstermek amacıyla seçildi. Ayrıca diğer
imam hatip liselerinden farklı olarak ortaya çıkan bu lise, ilerde müezzin ve imam olacak kişilerin
mûsikîye dair bilgilerinin arttırılmasına katkı sağlama hususunda bir umut olacağı için de konu
seçiminde bir tercih sebebi olarak görülmüştür. Bununla beraber imam hatip derslerine ilaveten
mûsikîye dair bilgilerin verilmesi öğrencilerin konservatuvarlara girmesini kolaylaştıracak en önemli
katkılardandır.
Okulun tarihçesi ve alt yapısı
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2014-2015 yılında eğitim ve öğretim faaliyetine
normal imam hatip lisesi olarak başlamıştır. Okulun gerek fizikî şartları, gerekse konumunun elverişli
olması, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Klasik Sanatlar ve
Mûsikî sahasında Proje Uygulama Okulu olarak ilan edilmesine yol açmıştır. Toplam 40 derslikten
meydana gelen bu okulda hem normal imam hatip hem de proje okulunun öğrencileri yer almaktadır.
Mevcut pozisyonda 4 tane mûsikî sınıfı aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sınıflarda mûsikî aletlerinden
piyano, bendir, tanbur, ney ve kanun gibi enstrümanlar yer almaktadır. Ayrıca dinî mûsikînin daha
etkin kullanılması için yaklaşık 1000 kişilik camii ve konserlerin düzenlendiği konferans salonu
bulunmaktadır. Öğrencilerin performansını arttıracak bahçe, spor salonu, kütüphane gibi yerlerin tefrişi
de ihtiyaca uygun olarak dizayn edilmiştir. Toplam 60 öğretmen ve 850 öğrencisi olan bu okulda
mûsikî hususunda yetkin hoca sayısı ise 4‟tür. Bunlardan 2‟si içinde bulunduğumuz dönemde farklı
liselere tayin edilmiştir.
Öğrenci alım kriterleri ve müfredat
Okulda öğrenci alımı TEOG puanı ile beraber yetenek sınavına göre gerçekleştirilmektedir.
Ortaokul ve imam hatip ortaokulunda 8. sınıfı bitiren erkek öğrenciler arasından yetenek sınavına göre
öğrenci alımı yapılmaktadır. Her yıl ortalama 30 mûsikî 30 da hüsn-i hat öğrencisi kabul edilmektedir.
Başvurular haziran ayında, yetenek sınavları temmuz ayının başında, kayıtlar ise temmuz ayının ikinci
haftasında yapılmaktadır. Ancak yeterli başvuru alınmadığı takdirde yedek ve açık kontenjanların
doldurulması için ilaveten ikinci bir sınav takvimi daha belirlenerek sınıf mevcudu tamamlanmaktadır.
Yetenek sınavını gerçekleştiren komisyon 4 jüri ve 1 başkandan oluşmaktadır. Jüri, ikisi okul içinden
alan hocası, biri dışardan öğretmen, biri üniversitede akademisyen ve komisyon başkanı olarak da okul
müdüründen müteşekkildir. Bu sınavda öğrencinin kapasitesini ölçmek için farklı alanlarda sorular
sorulmaktadır. Sorulan sorular arasında piyano ile öğrenciye tek ses ve çift ses duyum örnekleri, ritim
algısı, mûsikîye dair teorik bilgi, son olarak da neden bu okulu seçtiği ve enstrüman çalıyorsa
enstrümana dair, okuyorsa bir şarkı veya ilahi performansı sergilemesi istenmektedir. Bütün bu
10
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kriterlere göre öğrencilere puan verilip ilk 30 kişi mûsikî bölümüne kabul edilmektedir. Hocalarla
yapılan görüşmelere göre mûsikî dersi 9. sınıflarda 2 saat, 10. sınıflarda ise 1 saat olarak
okutulmaktadır. Normalde meslek lisesi statüsünde olan okullarda alan/dal dersleri, seçmeli dersler,
ortak dersler ve rehberlik dersleri olmak üzere 4 farklı kategoride dersler okutulmaktadır. Buna göre 9.
sınıflarda alan/dal dersleri 2 saat, seçmeli dersler 3 saat, ortak dersler 33 ve 1 saat de rehberlik dersi
olmak üzere toplam 39 saat verilmektedir. 10. sınıflarda ise 14 saat alan/dal, ortak dersler 29,
rehberlik dersi 1 saat olmak üzere toplam 44 saat ders okutulmaktadır.11 Anadolu imam hatip
liselerinde ise her bir sınıfa haftalık olarak 40 saat ders okutulmaktadır. Bunlardan 9. sınıflar için ortak
dersler 33, meslekî dersler 6 ve rehberlik dersi 1 saattir. 10. sınıflarda ortak 28, meslekî 10, seçmeli 2
saat okutulmaktadır.12 Burada Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Klasik Sanatlar Proje Lisesi‟nde mûsikî
dersi tıpkı diğer Anadolu imam hatip liseleri gibi ortak dersler grubundan beden eğitimi/mûsikî/görsel
sanatlar grubundaki dersler aracılığıyla verilebilmektedir. Özel olarak müfredatta dinî mûsikîye dair bir
ders bulunmamaktadır. Sadece 11 ve 12. Sınıflarda seçmeli olarak okutulmaktadır. 13 Bu okulda mûsikî
derslerinin tamamına yakını yetiştirme bursları adı altında hafta içi okul çıkışı 2 saat ve cumartesi
sabahtan öğlene kadar 4 saat olarak verilmektedir. Hafta içi dinî mûsikî meşk usûlüyle ilahi, tevşih,
kaside, na„t, ezan, mevlid, miraciye; hafta sonu ise solfej nazariyat dersleri verilmektedir. Bu da
yaklaşık olarak haftada 14 saate tekabül etmektedir. Hafta içi verilen meşkler tematik içeriğe sahiptir.
Özellikle hicrî aylara göre ilahiler seçilip öğretilmektedir. (ramazaniye, muharremiye, hac, mevlid-i nebî
vs.) Dinî mûsikî repertuvarı dersini Hüseyin Suiçmez, solfej ve nazariyat dersini Ali Alpsar, Türk müziği
derslerini ise Hüseyin Özdemir vermektedir. Koro çalışmalarına uduyla Hilal Akbulut katılmaktadır.
Halihazırda okulda ney, ritim, keman ve ud eğitimi verilmektedir. Tanbur, klasik kemençe,
kanun ve çello eğitimi ise öğrenciler BİKSAD14 vakfına yönlendirilerek sağlanmaktadır. 9. ve 10.
sınıflardaki öğrencilerden 8‟i keman, 10‟u ney, 11‟i ud, 5‟i ritim, 3‟ü klasik kemençe, 1‟i çello, 2‟si kanun
ve 2‟si tanbur olmak üzere toplam 42 öğrenci enstrüman dersi almaktadır.
Okulda mûsikî hocalarının gayretiyle mûsikîye dair gerek okul içinde gerekse okul dışında pek
çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunları; tematik konserler, mûsikî atölyeleri gezisi, veli ziyaretleri,
mûsikî eğitim kurum ve kuruluşlarını ziyaret olarak sıralayabiliriz. Geçen sene yapılan faaliyetler
arasında Kültür Bakanlığı Tarihî Türk Müziği Topluluğu sanatçılarından Süleyman Şahintürk, Türk
müziği usûlleri, bendir tekniği, tekke müziği ve mehtere dair bir dizi seminer vermiştir. Kandil
günlerinde camilerde mevlid-i şerif icraları, tematik konserler (Çanakkale zaferi, hac, muharrem, kutlu
doğum), şehir dışı konserleri, veli ziyaretlerinde mûsikî meşki, enstrüman yapım atölyeleri ziyaretleri
(Ramazan Calay ud atölyesi, Hüseyin Aktel ud atölyesi, Ahmet Şahin ney atölyesi), konser izlemeleri
(Mehmet Kemiksiz konseri, Üsküdar Mûsikî Cemiyeti konserleri, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu
Ziyareti ve konseri), mûsikîşinas hattat ziyaretleri (Hüseyin Kutlu) vb. pek çok etkinlik
gerçekleştirilmiştir. Bir eğitim-öğretim yılı içinde mûsikîye dair yaklaşık 40 civarı etkinlik
gerçekleştirimiştir. Bu ise kanaatimizce çok iyi bir rakamdır.
Ders Veren Hocalar:
a. Hüseyin Suiçmez: 1978 Trabzon Sürmene doğumlu olan Hüseyin Suiçmez, küçük
yaşlarda babasının yanında hafızlığını tamamlamıştır. İlk mûsikî eğitimini aynı zamanda hafız olan
babasından alan Suiçmez, daha sonra üniversiteyi Marmara İlahiyat‟ta okurken Nuri Özcan, Nuri Uygun
gibi hocalardan istifade etmiştir. Mezuniyetinin ardından Türk Din Mûsikîsi sahasında yüksek lisansını
tamamlamış, devamında ise Üsküdar Mûsikî Cemiyeti‟ne devam ederek burada nazariyat, solfej, usûl
11

12

13

14

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/10.SINIF%20(20172018)/10%20HD%C3%87/MUHASEBE%
20VE%20F%C4%B0NANSMAN_HD%C3%87_10.pdf (17/10/2017).
https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/15113722_AIHL_Fen_Sosyal_Bilimler_ProgramY_Cizelgesi1.pdf
(17/10/2017).
http://hakkidemiranadoluihl.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/758190/icerikler/musiki-alani-proje-uygulamaalani_3670645.html?CHK=908587726712ea339b85261e25f53b1e (27/10/2017).
Bilim Kültür ve Sanat Derneği. Çalışma faaliyetlerine 2009 yılında başlayan bu dernek hattat Hüseyin Kutlu, Sadrettin Özçimi,
Ahmed Şahin, Erol Dönmez vs hocaların riyasetinde eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Hat, mûsikî, edebiyat ve diğer İslam
sanatlarına dair her yıl yaklaşık 700 öğrencisine aktif eğitim verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://biksad.com/default.aspx (30/10/2017).
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ve repertuvar derslerine katılmıştır. Ayrıca 2001 yılından itibaren dinî mûsikî meşkini Mehmet
Kemiksiz‟le devam ettirmektedir. Yaklaşık 4 yıldır Özer Özel‟den tanbur eğitimi almaktadır. 2016-2017
eğitim öğretim yılından itibaren Hakkı Demir İHL hem meslek dersleri hem de mûsikî derslerini
vermektedir.
b. Hilal Akbulut: 1978 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara‟da
tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde lisansını, Marmara
Üniversitesi Türk Din Mûsikîsi Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında Üsküdar Mûsikî
Cemiyeti‟nden mezun olmuş ve icra sınıfına devam etmiştir. Necati Çelik, İbrahim Kararoğlu ve Yurdal
Tokcan‟dan ud Erol Uras‟tan şan, Cihat Deniz ve Amir Ateş‟ten beste ve kompozisyon dersleri almıştır.
Labirinth Musical Workshop ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Araştırma Merkezi‟nde ud alanında
master class eğitimlerine katılıp hocası Yurdal Tokcan‟dan dört ayrı ud icrakârlığı sertifikası almıştır.
Halen Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak tarih öğretmenliği yapmaktadır. Pek çok konser ve
gösteride ses ve saz sanatçısı olarak görev almıştır.
c. Hüseyin Özdemir: 1980 Almanya doğumlu Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Karaman‟da
tamamlayıp 1997 yılında Karaman İmam Hatip Lisesi‟nden, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi‟nden mezun oldu. 2006 yılında Üsküdar Mûsikî Cemiyeti‟ndeki 3 senelik mûsikî eğitimini
başarıyla tamamladıktan sonra icra heyetine seçildi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İslam Tarihi ve Sanatları bölümünden 2009 yılında “Rauf Yekta Bey‟in Resimli Gazete, Vakit ve Yeni
Ses Gazetelerindeki Makaleleri” adlı teziyle yüksek lisans eğitimi tamamladı.
Ayrıca Diyanet İslam Ansiklopedisi‟nde “Üsküdar Mûsikî Cemiyeti” maddesini yazmıştır.
Geçtiğimiz yıl mûsikî proje okulu Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi‟nde mûsikî proje öğretmeni
olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
d. Ali Alpsar: 1982 Yozgat doğumludur. İlköğrenimini burada tamamladı, yedi yıllık orta ve
lise öğreniminin altı yılını Yozgat İmam Hatip Lisesi‟nde son yılını ise İzmir Karşıyaka İmam Hatip
Lisesi‟nde tamamladı. 2002 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Halk Müziği Bölümünü kazanarak
İstanbul‟a geldi. Bu kurumda halk müziğinin duayenlerinden Adnan Ataman ve Seha Okuş‟ un
öğrencisi oldu ve buradaki eğitimini 2006 yılında başarı ile tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı
Programında öğrenim görmeye hak kazandı ve 2011 yılında başarıyla mezun oldu. Konservatuvar
eğitimi sürecinde başta Can Etili ve Erol Parlak olmak üzere, alanında uzman hocalardan “Türk Halk
Müziği Reperuvarı”, “Ses Eğitimi”, “Bağlama” ve “Yorum” dersleri aldı. Yurt çapında birçok konser, TV
ve Radyo programlarında korist, solist ve enstrümanist olarak sahne aldı. Konservatuvar eğtimi
sürecinde, Türk Din Mûsikîsi üzerine de çalışmalar yapan Alpsar, bir dönem Galata Mevlevihanesi‟nde,
acemaşiran, bayati ve hüzzam ayin-i şerif icralarında bulundu. 2011-2012 yıllarında Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak Müzik Öğretmeni
olmaya hak kazandı. 2012 yılında atandığı İstanbul Sancaktepe Nermin Ahmet Hasoğlu İmam Hatip
Ortaokulu‟nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı. Halen, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Aziz
Bayraktar İmam Hatip Ortaokulu‟nda müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmekte ve aynı zamanda
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Türk Din Mûsikîsi sahasında
yüksek lisans tez aşamasındadır.
Hocaların eğitim durumuna baktığımızda hepsinin Marmara Üniversitesi‟nde dinî mûsikî
sahasında yüksek lisans yaptıklarını görmekteyiz. Bu aslında öğrencilere dersin daha etkili anlatılması
hususunda önem arz etmektedir. En azından okulda gördükleri mûsikî tarihi, dinî mûsikî formları ve
repertuvarı derslerinin öğrencilere öğretim sürecinde oldukça kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz.
Anket Çalışması ve Değerlendirme
Bu çalışmanın verileri bir geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bir ölçüm aracı vasıtasıyla
değil bizzat tarafımızdan oluşturulmuş bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Bundan ötürü hedef
ölçek geliştirme olmadığı için soru sayısı biraz fazla yapıldı. Öğrencilerden homojen bilgi alabilmek için
benzer sorular çapraz olarak soruldu. Soruların seçimi ve belirlenmesi hususunda Mehmet Tıraşcı ve
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1. Dinî mûsikî dersini severim.

26

2. Derste öğrendiğimiz ilahilerin çeşitliliği az.

7
3

9

7

15

3. Hoca derse enstrümanla katılmaktadır.

5

3

3

4

12

4. Derste toplu ilahi söylemekten hoşlanmam.

3

1

1

5

24

5. Bu dersin okutulmasını gerekli buluyorum.

17

10

3

1

1

6. Dinî mûsikî dışında nazariyat eğitimi de verilmelidir.

14

6

5

4

1

1

1

7

25

7. Bu derse sadece dersi geçmek için çalışırım.

m

Katılmıyoru

Kesinlikle

m

Katılmıyoru

Katılıyorum

hizasında bulunan kutucuğu (x) işaretleyiniz.

Az

uygunluk derecesini gösteren sütuna ait olan ve ifadenin

Katılıyorum

Aşağıdaki ifadelerden her birini okuduktan sonra bu ifadenin size

Kesinlikle

DĠNÎ MUSĠKĠ DERSĠ ÖĞRENCĠ ANKET SORULARI

Katılıyorum

Muhammet Sevinç‟ten istifade edildi. Araştırma verileri Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencilerine uygulanan bu anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Buradan elde edilen verilerle
dinî mûsikî öğrenimi hakkındaki öğrenci görüşlerinin değerlendirmelerine yer verilecektir. Buna göre
anket soruları ve verilen cevapların sayısal sonuçları şu şekildedir:

8.

Derste öğretmen ilahileri meşk usulüyle öğretiyor.

25

7

9.

Dinî mûsikî dersinde ilahilere severek katılırım.

23

9

10. Ders saatini yetersiz buluyorum.

1

3

5

5

11. Derse hem hoca hem de biz aktif şekilde katılıyoruz

23

7

3

1

12. Hocanın verdiği ödevleri istekli yaparım.

17

13

4

13. Dinî mûsikî dersi çok önemli bir ders değildir

1

2

9

21

14. Dinî mûsikî dersinde sadece ilahi okuruz.

4

3

6

12

8

15. Ders dışında dinî mûsikî etkinliklerine katılırım.

11

7

11

4

1

16. Dinî mûsikî dersi verimli geçmektedir.

24

9

17. Daha önce topluluk önünde icrada bulundum

19

4

3

1

6

18. Evde mûsikî dinlerim

17

10

3

2

2

19. Enstrüman çalabiliyorum

10

6

12

4

2

20. Üniversitede bu alanla ilgili çalışma yapmak isterim

15

5

8

5

1

1

5

28

21. Dinî mûsikî dersi gereksiz bir derstir

1
20

1

22. Ders saati yeterlidir

22

6

3

2

23. Daha önce mûsikî eğitimi aldım

8

6

8

6

6

24. Öğrendiklerimi camide uygulayabiliyorum

8

8

6

6

5

25. Dinî mûsikî dersinin zorunlu ders olmasını isterim.

11

6

8

2

6

26. Dinî mûsikî dersinde notayla okuma önemlidir

17

11

6

27. Derste öğretmenime eşlik ediyorum

25

8

1

28. Bu ders ileride meslek hayatıma faydalı olacaktır

23

3

7

1

29. Bu dersi üniversitede de almak isterim

15

6

9

3

30. Boş vaktimde dinî mûsikî harici müzik de dinlerim

25

3

6

1

Bu verilere göre ankete katılan öğrenci sayısı 34‟tür. Ancak her soruya herkes cevap
vermemiştir. Öğrencilerin dersin okutulmasına dair görüşlerine baktığımızda “Bu dersin okutulmasını
gerekli buluyorum” sorusuna öğrencilerin yaklaşık yüzde 84‟ü kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum,
yüzde 9‟u az katılıyorum cevabını vermiştir. Yine benzer bir soru “Dinî mûsikî dersinin zorunlu ters
olmasını isterim” sorusuna yüzde 51‟i kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevabını vermiştir. “Dinî
mûsikî dersi gereksiz bir derstir” sorusuna yaklaşık yüzde 97‟si kesinlikle katılmıyorum cevabını
vermiştir. Yine “Dinî mûsikî dersi çok önemli bir ders değildir” sorusuna yüzde 90‟ı katılmadığını, yüzde
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10‟u az katıldığını veya doğru bulduğunu ifade etmiştir. Bu sorular ışığında öğrencilerin çoğuna göre bu
ders gerekli ve önemlidir. Ancak dersin gereksiz olduğunu söyleyenler de yok değil.
Dersin işlenişi hakkında sorulan sorulara gelince; “Derse hem hoca hem de biz aktif bir şekilde
katılıyoruz” sorusuna sınıfın yüzde 12‟si az katılıyorum demeyi tercih etmiştir. Özellikle toplu ilahi
söyleme hususunda öğrencilerin yaklaşık yüzde 15‟inin katılmaktan hoşlanmadıklarını görmekteyiz.
Yine buna benzer 27. soruda öğrencilerin yüzde 3‟ünün az katıldığı ifade edilmektedir. “Dinî mûsikî
dışında nazariyat eğitimi de verilmelidir” sorusuna öğrencilerin yaklaşık yüzde 16‟sı olumsuz cevap
vermiştir. “Dinî mûsikî dersinde notayla okuma önemlidir“ öğrencilerin tamamına yakını notayla
okumanın gerekli olduğunu kabul etmektedir. Ancak hocalar meşk usulüyle öğretimi de devam
ettirmektedir. Hoca derse enstrümanla katılmaktadır” sorusuna yüzde 47 hocanın derse enstrümanla
katılmadığı cevabı verilmiştir. “Dinî mûsikî dersinde sadece ilahi okuruz” sorusuna yüzde 40‟lık bir oran
sade ilahi okunduğunu belirtmiştir. Derslerde öğrendiklerini farklı mekânlarda uygulayanlar yaklaşık
yüzde 66 oranında. Dersin verimliliği hususunda tamamına yakını verimli geçtiğini ifade etmektedir.
Ayrıca ders saatinin yeterliliği hususunda öğrencilerin yüzde 85‟i hem fikir. (Ders sonrası verilen
eğitimler de dahil)
Bunun dışında öğrencilerin mûsikîyi dinleme hususundaki görüşlerine baktığımızda “Evde
mûsikî dinlerim” sorusuna öğrencilerin yüzde 88‟i dinlerken, yüzde 12‟si dinlememektedir. Dinî mûsikî
öğrencisinin okuldan sonra vaktini en çok geçirdiği evde mûsikî dinlememesi kanaatimizce üzerinde
durulması gereken mühim bir meseledir. Ayrıca “Boş vaktimde dinî mûsikî harici müzik de dinlerim”
sorusuna öğrencilerin tamamına yakını dinlerim demiş. Bu da aslında bir önceki soruya verilen cevaba
baktığımızda çelişik bir durum ortaya çıkmaktadır. Mûsikî geleneğimizde ilk eğitim dinleme ile başlar.
Bu eğitimin daha ileriki safhalarda devam ettirilmesi, meslek hayatına kolaylık sağlayacağı
hususundaki sorulara gelince ilk “Üniversitede bu alanla ilgili çalışma yapmak isterim” sorusuna
öğrencilerin yüzde 83‟ü devam etmek istediklerini beyan etmiştir. Yine benzer bir soru “Bu dersi
üniversite de almak isterim” sorusuna yaklaşık yüzde 90‟ı bu dersi almak istediklerini söylemiştir.
Verilen bu cevaplara göre öğrencilerin gelecekte alanla ilgili çalışma gayreti içerisinde olacaklarını
görmekteyiz. Gelecekte mûsikîye dair daha iyi hizmetlerde bulunmak için çalışmalarını şimdiden bir
topluluk önünde gerçekleştirmelerinde fayda vardır. Buna göre “Daha önce topluluk önünde icrada
bulundum” sorusuna öğrencilerin yüzde 21‟i hiç icrada bulunmamış. Bu sayının azami derecede alt
seviyeye çekilmesi gerekir.
Okula başlamadan evvel öğrencilerin herhangi bir mûsikî eğitimi alıp almadıkları veya bir
enstrüman kullanıp kullanmadıklarına baktığımızda öğrencilerin yüzde 29‟unun iyi yüzde 18‟inin orta,
yüzde 35‟inin ise düşük derecede enstrüman kullanmaktadır. Mûsikî eğitimini daha önceden alanlardan
yüzde 24‟ü iyi derecede, yüzde 17‟si orta derecede mûsikî eğitimi aldıklarını görmekteyiz. Netice olarak
bu öğrencilerin en azından yüzde 50‟ye yakını mûsikî ile daha önceden hem hal olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç, Tespitler ve Öneriler
Daha önce hem kitabî bilgilere dayanarak makale, tez vb. çalışmalar tarafımızdan ortaya
konuldu. Bir nebze olsun sahaya inip vaka incelemesi ve durum tespitinin gerekliliğini hissettiğimiz için
bu konu seçildi. Kuruluşundan itibaren fen, sosyal, spor, sanat, kültür dersleri ile birlikte temel İslam
bilimlerine ait dersler verilen imam hatip okullarının hedefi, öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını
sağlamak aynı zamanda inanç ve davranışında Kur‟an ve Sünnet‟e uygun olarak bir edim
kazandırmaktır. Bunun yanında milli ve manevi değerlere sahip, küresel konjonktürü de göz önünde
bulunduran aktif bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu sebeple milli eğitim tarafından
belirlenen vizyon belgesi yedi önemli alandan oluşmaktadır.
1. Eğitim ve fizikî ortamlar
2. Öğretmen ve Eğitim Yöneticileri Alanı
3. Akademik Gelişim Alanı
4. Öğrenci Meslekî Gelişim Alanı
5. Değerler Eğitimi, Spor, Sanat ve Kültürel Alanlar
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6. Çevre ve Paydaşlarla İşbirliği Alanı
7. İzleme ve Değerlendirme Alanı
Yukarıda zikredilen yedi alana dair vizyon belgesi genelde imam hatip liseleri özelde ise Hakkı
Demir İmam Hatip Lisesi‟nde ne kadar kendini göstermiştir? Yaptığımız alan taraması sonucu bu 7
maddenin hepsi hakkında bir çalışma yapılmıştır. Ancak bunların istenilen düzeyde olmadığını
düşünmekteyiz. Okulda bizzat yapılan gözlem ve anket sonucuna göre elde ettiğimiz bilgiler ışığında
bizde hâsıl olan kanaat ve önerileri maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Yükseköğretim bazında 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Konservatuvarında
Dinî mûsikî bölümünün kurulmasından sonra orta öğretim seviyesinde dinî mûsikî ve klasik sanatlara
dair bir imam hatip lisesinin devlet eliyle kurulması oldukça memnuniyet verici bir durumdur.
2. Okulun fiziki şartları ve diğer dış koşullar dinî mûsikî eğitimi için oldukça elverişlidir. 40
derslik ve bunlardan 4 tanesi mûsikî sınıfı olarak tahsis edilmiştir. Ayrıca mûsikî enstrümanlarına
ilaveten 1000 kişilik cami ve konser salonunun olması icranın uygulanması açısından da oldukça
mühimdir.
3. Bu okuldan mezun olacak öğrencilerin müezzin ve imam olması halinde cami mûsikîsine dair
yetkinlikleri diğer liselerden mezun olan kişilere göre daha fazla olacağı beklenir. Bunun dışında mûsikî
eğitimi verilmesi hasebiyle konservatuvarlara giriş hususunda da kolaylık sağlayacağı düşüncesindeyiz.
4. Millî eğitim müfredatına göre mûsikî dersi 9. sınıflarda 2 saat, 10. sınıflarda ise 1 saat olarak
okutulmaktadır. Dinî mûsikî ve klasik sanatlara dair özel olarak kurulmuş bu lisede mûsikîye dair
müfredatının resmi olarak en az 10 saat olması gerekir. Bu konuda okulun internet sitesinde de bu
dersin zorunlu olması gerektiği belirtilmektedir. 15 Ancak okuldaki yetiştirme bursları adı altında,
hocaların kişisel gayreti ile hafta içi her gün 2, hafta sonu cumartesi günü ise 4 saat mûsikîye dair ilave
dersler verilmektedir. Bu da öğrencilerin haftada yaklaşık 54 saat ders alması demektir. Bunun
pedagojik olarak verimli olması çok düşük ihtimaldir. Öğrenciler böylece hem imam hatip lisesini hem
de mini bir konservatuvar eğitimi almaktadır.
5. Okulda mûsikî hocalarının gayretiyle mûsikîye dair gerek okul içinde gerekse okul dışında
pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında tematik konserler, mûsikî atölyeleri gezisi, veli
ziyaretleri, mûsikî eğitim kurum ve kuruluşlarının ziyaret edilmesidir. Tüm bu etkinlikler öğrencilerin
hem mûsikî yönünü hem de sosyalleşme yönüne katkı sağlamaktadır. Hakkı Demir Anadolu İmam
Hatip Lisesi‟nde bir eğitim-öğretim yılı içinde mûsikîye dair haftada en az bir olmak üzere yaklaşık 40
civarı etkinlik gerçekleştirilmesi kanaatimizce çok iyi bir rakamdır.
6. Her ne kadar anket sonucunda bu dersin çok önemli olduğu vurgulandıysa da öğrencilerle
yapılan şifahi görüşmeler sonucu bu dersin üniversite sınavına katkısının olmadığı ve bu yüzden yeteri
kadar ehemmiyet verilmediği tespit edildi. Bu konuda gerek öğrenciler gerekse veliler detaylı bir
şekilde bilgilendirilmelidir.
7. Hizmet içi eğitimleri daha sıklıkla ve daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Milli eğitim
tarafından belirli aralıklarla bu eğitimler verilmekte ancak bu okulda ders veren hocalardan yola çıkarak
buna daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Burada ders verecek hocaların eğitimini
üniversitelerdeki akademisyenler veya alana dair yetkin kişiler tarafından sistemli bir metotla verilmesi
gerekir. Verilen bu eğitimin de ayrı bir komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekir.
8. Tespit ettiğimiz bir diğer husus öğrencilerin sınava alım sürecinde yaşadıklarıdır. Özellikle bu
tür sınavlara mûsikîden anlamayan kişilerin girmemesi gerekir. Örneğin makam, ritim gibi müzik
terimlerini bilmeyen bir jürinin verdiği puanlama ne kadar sıhhatli olabilir? Ayrıca sınavın objektif
kriterlere göre belirlenmesi gerekir. Sınavdan önce hangi soruya kaç puan verileceği önceden
belirlenmiş ve ona göre bir sıralama yapılması gerekir. Akabinde puanlar verilir verilmez ya bilgisayar
sistemine puanlar yüklenmeli ve sıralamayı bilgisayarın kendisinin yapması sağlanmalı ya da hemen
15

Müzik, hayattaki maddi ve manevi formasyonlarına ve önemine binaen, eğitim sistemimiz içinde “seçmeli”
değil,“mecburi” dersler kapsamındayeralmalıdır.Bkz.http://hakkidemiranadoluihl.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/
758190/icerikler/musiki-alani-proje-uygulama
(02/11/2017)

alani_3670645.html?CHK=532f88e3a6a9ebbf4d4c991caad333ed
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puanlar verilip kapalı zarf usulüyle sonuç belirlenmelidir. Aksi halde milli eğitim veya başka yüksek bir
kurumun yetkilisinden gelen bir emre göre öğrenci sıralaması değişebilmektedir.
9. Kanaatimizce mûsikî ve İslam sanatlarına dair bir okul idarecisinin mûsikîyi azami derecede
bilmesi gerekir. Özellikle mûsikî hocasının taleplerinin yerine getirilmesi hususunda aynı düzlemde
anlaşması önemlidir. Örneğin solfej kursu açmak isteyen bir hocanın, idari personele solfejin ne
olduğunu izah etmesi ve bu yönde ders açılmasının önemini anlatması kanaatimizce meşakkatlidir.
10. Pilot okul olması hasebiyle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yönlerinin
güçlenmesi adına 3-4 öğrenciyi geçmeyecek şekilde her gruba bir danışman hoca atanmalıdır ve bu
danışman hocalar her öğrenci için ayrı bir dosya hazırlayıp onların gelişmelerini yakından takip
etmelidir. Danışman hocadan kastım sınıf hocasının çok ötesindedir. Danışman hocaların en önemli
vasıflarından birisi öğrencilerin yeteneklerini, ilgilerini, hobilerini vb. diğer özelliklerini iyi keşfedip o
konuda ilerlemelerini sağlayacak adımları okul idaresi ve öğrenci velileriyle koordineli bir şekilde
yürütmeleridir. Enstrüman kabiliyeti yüksek olanlar için o alanda yetişmelerini sağlayacak ortam
hazırlamalıdır.
11. Mûsikî hocalarının azami derecede enstrüman çalması gerekir. Ayrıca seslerinin de güzel
olması eğitimi verimli hale getirebilir. Buna ilaveten derse giren hocaların dersin mekanik bir şekilde
işlemek yerine daha işlevsel ve ruha hitap edecek şekilde sunmalıdır. Müzik ve ritim kulağının sağlam
olması gerekir. Ayrıca nefes teknikleri, şan, diyaframı etkin kullanma, ses tellerinin korunmasına dair
bilgileri haiz olması beklenir. Bununla beraber zengin repertu var, Osmanlıca ve Farsça güfteleri
anlayabilen, bona ve solfej yapabilen biri olmalı. Koro yönetme becerisine sahip olmalı. Nota
programlarını kullanabiliyor olmalı. Müziğe dair teknolojik gelişmelerden haberdar olması dersin
verimliliği arttırır. Türk müziği hakikatte seyir müziğidir. Bu yüzden dersi veren hoca makamların
inceliklerini bilmesi gerekir. Ritim ve usuller hususunda da bilgi sahibi olmalıdır.
12. Dikkatimizi çeken bir diğer önemli husus ise dinî mûsikîye dair ders müfredatıdır. Özellikle
sınıf ders defterine hocaların o gün işledikleri konuları tarama fırsatımız oldu. Buna göre bazı derslerde
sadece 1 ilahi geçilmiş (örn. Rast ilahi “Ey âşık-ı dil-dâde”), bazı derslerde ise ne yapıldığına dair hiçbir
şey yazılmamış. Bu ilk önce zihnimizde milli eğitim tarafından dinî mûsikî ders kitabının yapılmadığını
hissettirdi. Ancak bu konuda daha önce imam hatiplerde dinî mûsikî okutulmasına dair müstakil kitap
olarak 1996 yılında Doç. Dr. Ayhan Altınkuşlar, Yrd. Doç. Dr. Ruhu Kalender ve Yrd. Doç. Dr. Nuri
Özcan hazırlamıştır. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli 2014 yılında Anadolu imam hatip
liselerinde okutulmak üzere dinî mûsikî öğretim materyali hazırlamıştır. Bu çalışmada gerekli tüm
bilgiler ve notalara ilaveten eserlerin seslendirilmiş hali de var. Bu öğrenciler ve öğretmenler açısından
oldukça önemlidir.
13. Son olarak bu branşa atanan hocalar imam hatip meslek hocaları veya konservatuvar
mezunları arasından seçilmektedir. Ancak burada meslek hocaları mûsikîden, konservatuvar hocaları
ise dinî ilimler konusunda zayıf kalabilmektedir. Bu yüzden bu bölüme atanan hocaların hem mûsikî
hem de dinî bilgisinin yeterli düzeyde olanlar arasından seçilmesi önemlidir.
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OSMANLILAR DÖNEMĠ’NDE AMASYA SANCAĞI VE ÇEVRESĠNDE YAPILAN
NAZARÎ MÛSĠKÎ ÇALIġMALARI
Hakkı TEKİN
Özet
Orta Asya‟da temel prensiplerinin ortaya konulduğu Mûsikî Nazariyatı çalışmaları Türklerin Anadolu‟ya
yerleşmeleriyle hemen her yüzyılda burada daha kapsamlı ve yaygın olarak devam eder. Mûsikî kültürü
özellikle Osmanlı‟nın başkentleri ve şehzade şehirlerinin merkez öncülüğünde Anadolu‟nun diğer bütün
yöre ve bölgelerinde nazari ve ameli olarak gelişmesini sürdürür.
Eğitim ve himaye ile güçlenen mûsikî kültürü giderek ender bir insanlık değeri olarak Anadolu ve
Rumeli‟nin tamamından sonra yeryüzünün hemen her yerinde kendini gösterir.
İşte bu merkezlerden biri de Amasya Sancağı‟dır. II. Bayezid‟in Şehzadeliği sırasında Amasya‟da
gelişen mûsikî kültürü yüksek değerlere ulaşır. Osmanlılar zamanında Amasya‟da gelişen Mûsikî
nazariyatı ile ilgili yazılı kaynaklar şunlardır.
Amasyalı Şükrullah Çelebi‟nin Fatih Sultan Mehmet‟e sunduğu Risâle-i Mûsikî adlı eseridir. Ladikli
Mehmet Çelebi‟nin II. Bayezid‟e sunduğu Mûsikî Nazariyatı ile ilgili iki önemli eseri vardır. Bunlardan ilki
Osmanlı Türkçesi ile ele alınan Zeynü‟l-Elhân fî „İlmi‟t-Te‟lîf-i ve‟l-Evzân, diğeri ise Arapça olarak yazılan
er-Risâletü‟l- Fethiyye adlı eserleridir.
Anahtar Kelimeler: Mûsikî Nazariyatı, Türk Mûsikîsi Tarihi, Dînî Mûsikî, Edvâr, Ladikli Mehmet Çelebi,
er-Risâletü‟l-Fethiyye, Amasya.
Theory Music Studies in the vicinity of Amasya Sanjak during the Ottoman Period
Abstract
The Musical Theory studies of the basic principles in Central Asia continue here more extensively and
widespread almost every century with the Turks settling in Anatolia. Music culture continues to evolve,
in particular in all other regions and regions of Anatolia, as the principal and pioneer of Ottoman
capitals and prestigious cities as a theoretical and practical development.
Music culture, strengthened by education and patronage, is increasingly seen as a rare value of
humanity, after all of Anatolia and Rumeli, almost all over the world.
One of these centers is the Amasya Sanjak. II. Bayesid‟s music culture, which developed during
Amasya during the Sehzade, reaches high values. Written sources related to the development of
music theory in Amasya during the Ottoman period are as follows.
It is the work of Amasya Şükrullah Çelebi, Risâle-i Mûsikî, which Fatih Sultan Mehmet offered. Ladikli
Mehmet Çelebi has two important works on Music Theory presented to II. Bayezid. Among these are
Zeynü‟l-Elhân fî İlmi‟t-Te‟lîf-i ve‟l-Evzân, which was dealt with in the Ottoman Turkic, and the other is
the so-called er- Risâletü‟l- Fethiyye, written in Arabic.
Keywords: Music Theory, Turkish Music History, Religious Music, Ladikli Mehmet Çelebi, erRisâletü‟l-Fethiyye, Amasya.
GiriĢ
Orta Asya‟da temel prensiplerinin ortaya konulduğu Mûsikî Tarih ve Nazariyatı çalışmaları
Türklerin Anadolu‟ya yerleşmeleriyle hemen her yüzyılda burada daha kapsamlı ve yaygın olarak
devam eder. Özellikle Osmanlı‟nın başkentleri ve şehzade şehirleri ile yakın çevre merkez öncülüğünde
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buluşan mûsikî kültürü Anadolu‟nun diğer bütün taşra ve bölgelerinde de nazari, ameli, tür, biçim,
enstrüman, beste ve icra olarak gelişmesini sürdürür.
Hakan, Padişah ve Şehzadelerin bulundukları coğrafyalarda onların önce eğitim sonra himaye
anlayışlarıyla güçlenen mûsikî kültürü giderek ender bir insanlık değeri haline gelir.
Öyle ki ilim ve sanatın ehil ve erbabı olan müellif, bestekâr, sanatçı ve nazariyatçılar yazdıkları
veya te‟lîf ettikleri eserleri ile birlikte kendi yöreleriyle de anılmaya başladılar. Örneğin, Amasyalı
Şükrüllah,
Ladikli
Mehmet
Çelebi,
Yusuf
el-Kırşehrî,
Aydınlı
Şemsüddîn
Nâhifî, Manisalı Kenzî, Tireli Kadızâde vs bilhassa Mûsikî tarih ve nazariye alanlarında eser veren isimler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna benzer olarak şahıs ve yöre isimleri ozan, bestekâr, okuyucu,
icraatçı, yöresel enstrümanlar gibi mûsikînin her alanında artık Anadolu‟nun hemen her iklîm ve
coğrafyasında görülecek, Rumeli‟nin tamamından sonra ve yeryüzünün hemen her yerinde etkin olarak
kendini gösterecektir.
Te‟lîf edilen bu eserlerin aynı zamanda yörenin, sosyal hayatın hemen her alanında yürürlükte
olan türlerin gelişmesine katkı sağladığı görülebilir. Saray, enderun gibi nevbet ve teşrifatla ilgili
geliştirlen Peşrev, Kâr, Semâî ve Beste gibi Klasik Mûsikî türleri kaynağını bu nazarî eserlerden alır.
Câmiî ve tekke gibi alanlarda Ezan, Kâmet, Salâ ve İlâhî gibi Dînî Mûsikî türlerinin icraatları bu nazarî
eserlerde ele alınan makâm, usül ve diğer esaslarla beslendiğini söyleyebiliriz. Keza toplumsal olayların
yaşandığı daha geniş alanlarda savaş, düğün gibi çeşitli olaylar sebebiyle geliştirilen Türkü, ağıt vs gibi
Halk Mûsikîsi türleri de gelişim ve çeşitlenmelerini yine aynı nazarî eseslar üzerine sürdürür. Aynı
gelişme mûsikînin yöresel özellikler taşıyan türlerinin gelişmesinde de görülebilmektedir.
İşte bu değerlerin oluştuğu merkezlerden biri de Amasya Sancağı‟dır. Özellikle II. Bayezid‟in
Şehzadeliği sırasında burada gelişen mûsikî kültürünün hemen her alanında yüksek değerlere ulaştığını
görürüz. Gelişmesine öncülük ettiği mûsikî kültür ve iklimini o, daha sonra İstanbul‟da padişahlığı
döneminde de takip ve himaye ederek sürdürür. Nitekim kültür hayatımızda nadide bir yere sahip olan
mûsikî nazariyatı ile ilgili ortaya konulan yazılı kaynakların en önemlilerinden sayılan bazı eserler II.
Bayezid‟e sunulacaktır. Bu eserlerden bazıları Amasya Sancağı ve çevresi kültür ikliminin birer nüvesi
olabilecek tarzdadır. Keza kendisinden önce II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanlarında da
yine aynı gelişmelerin örnekleri sıkça görülmekteydi.
Burada mûsikî nazariyatı konularında eser veren iki önemli isim ve üç önemli eser dikkat çeker.
Kronolojik sıralamaya dikkat edilecek olursa bunlardan biri Amasyalı Şükrullah Çelebi ve Fatih Sultan
Mehmet‟e sunduğu Risâle-i Mûsikî adlı eseridir; diğeri ise, o zaman Amasya Sancağı‟na bağlı olan
Ladikli Mehmet Çelebi‟dir. Onun II. Bayezid‟e sunduğu Mûsikî Nazariyatı ile ilgili iki önemli eseri vardır.
Bunlardan ilki Osmanlı Türkçesi ile ele alınan Zeynü‟l- Elhân fî „İlm‟t-Te‟lîf-i ve‟l-Evzân, diğeri ise Arapça
olarak yazılan er-Risâletü‟l-Fetyhiyye adlı eserleridir.
Biz burada Amasya ve çevresinde yaşayan ve bu yörede doğdukları bilinen müellifleri ele
alacağız. Onlar hakkında bilgi verirken hayatlarının daha çok özellikle Amasya ve çevresi ile ilgili
kısımlarına değinip, adı geçen mûsikî nazariyatı ile ilgili eserleri tanıtırken de onların bölüm, sıralama,
içerik, yöntem ve diğer bazı ele aldıkları konularına yer vermeye çalışacağız. Bunları yaparken daha
çok Ladikli Mehmet Çelebi örneğine ve onun er- Risâletü‟l-Fethiyye adlı eserine temas edeceğiz.
Böylece, hem Amasya ve çevresinde tarihten bugüne hala yaşarken izlerini görüp hissettiğimiz mûsikî
kültür iklimini, hem de birinci el kaynakları vesilesiyle bu değerlerin nazarî esaslarını bir kez daha yâd
etmiş olacağız.
Ayrıca, yaşayan mûsikî kültür değerlerinin en bariz örnekleri hiç şüphesiz Dînî Mûsikî
alanlarında gerçekleşen tür ve icra biçimlerinde görülmektedir. Günümüzde Amasya ve civarında başta
Câmiî Mûsikîsi türleri Ezan ve Salâ‟lar olmak üzere İlâhî ve diğer Dînî Mûsikî türleri oldukça yaygın ve
seviyeli olarak icra edildiği; yapılan icraatlar nazarî usül, makâm ve esaslara daha uygun bir düzeyde
yapıldığı; gelenekleşmiş üslup ve tarzlar daha canlı olarak hissedildiği cesaretle söylenebilir. Çünkü
yörede nesiller boyu okuna gelen İlâhî örneklerinin yeniden derlenip okunarak kaydedildiğini
görmekteyiz.
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Amasyalı Ahmedoğlu ġükrullah Çelebi
Amasyalı Ahmedoğlu Şükrullah Çelebi, 1388‟de1 Amasya‟da dünyaya gelmiş, 1476‟da2 Bursa‟da
vefat etmiş ve bilhassa II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed dönemlerinde önemli görevlerde
bulunmuştur.3 Devrin önemli şahsiyetlerinden aldığı eğitimlerden sonra Bursa‟da Sultâniye
Medresesi‟nde göreve başlar Edirne Kadılığı‟na getirilir. Burada II. Murad ve Karamanoğlu Mehmed Bey
arasında ve Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah arasında elçilik görevlerinde bulunur. Bir ara Fatih
Sultan Mehmed zamanında elçilik yapmak üzere Mısır‟a da gönderilir.
Eserleri arasında Behçetü‟t-Tevârîh, Menhecü‟r-Reşâd fî Sülûki‟l-‟İbâd, Câmi‟u‟d-Da‟vâd, Enîsü‟l‟Ârifîn, Kasîde-i İmâlî Şerhi, Fütûhât fi‟l-Cifr ve Edvâr-ı Mûsikî sayılabilir.4
1423-1436 yılları arasında Karamanoğlu İsa Bey‟in tavsiyesi üzerine 35 fasıl olmak üzere
kaleme alınan Edvâr-ı Mûsikî‟nin ilk 15 faslı Sâfiyüddîn Urmevî‟nin Kitâbü‟l-Edvâr‟ının Türkçe
tercümesini teşkil etmektedir.
Hayatının büyük kısmını Amasya ve çevresi dışında yaşamış olmasına rağmen bu coğrafyada
dünyaya gelmesi itibariyle yöreyle ilgi kurmaya çalıştığımız Amasyalı Şükrullah Çelebi, yaşadığı dönem
itibariyle XV. yüzyıl mûsikî nazariyatçıları arasında yer alır. Onun Edvâr-ı Mûsikî‟si Edvâr geleneğinin ilk
türkçe örneklerinden biri olarak sayılır.5 Bu arada te‟lîf ettiği eserler yanında çalgı yapımıyla da
ilgilendiği söylenmektedir.
Ladikli Mehmet Çelebi
Asıl adı Muhammed bin Abdülhamîd el- Lâdikî6 olan Mehmet Çelebi‟nin o zaman Amasya
Sancağı‟na bağlı olan Ladik‟te İsrâfilzâdeler diye bilinen bir aileden gelir.7 Onun büyükbabasının ismi
Nasûh,8 dedesinin İsrâfil9 ve babasının adı Abdülhamîd bazı kaynaklarda da Abdülmecîd olarak
belirtilir10 ve Amasya‟ya bağlı Ladik‟te çok tanınan, ilmiye sınıfına mensup ve birçok eserleri olan bir
kişidir. Keza onun amcası Yahyâ Efendi de eserleri basılan ilmiye sınıfından bir kişidir.11 Denizli ve
Konya‟nın Ladik, bir de Suriye‟nin Lazkiye‟li olduğuna dair bazı düşünceler olsa da kendi eserlerinden
elde edilen bilgilerden onun doğum yerinin Amasya sancağına bağlı Ladik doğduğunu görürüz.12
Onun doğum tarihi kaynaklarda belirtilmediği için kesin olarakbilinmiyor.13 Ancak kaynaklarda
onun kesin olarak H. 900/ 1494-95 tarihinde yaşadığı,14 vefatının ise, kesin olarak yaşadığını bildiğimiz
1485 ile 1512 tarihleri arasında ola bileceği 15 ve Amasya‟ya defn edildiği belirtilmektedir.16 Bu durumda
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Murat Bardakçı, Ahmet Oğlu Şükrullah, Pan Yay., İstanbul, 2012, s. XV-XXVI.
Mehmet Tıraşçı, Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi, Kayıhan Yay., İstanbul, 2017, s. 107.
Ramazan Kamiloğlu, Ahmedoğlu Şükrullah ve “Edvâr-ı Mûsikî” Adlı Eseri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Ün. Sos. Bil.
Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 4.
Kamiloğlu, a.g.t., s. 5.
Mehmet Tıraşçı, a.g.e., s. 107.
Muhyiddîn Muhammed bin „Abdülhamîd el-Lâdikî, er-Risâletü‟I-Fethiyye, (Müst. Muhammed Kâmil b. Ahmed), Taksim
Atatürk Ktp., Belediye Bölümü, No: K23, v. 1a; Fethiyye, İstanbul Ün. Türkiyât Enst. Ktp., No: 61, v. 1; er- Risâletü‟lFethiyye (fi‟l- Mûsikî), (Şerh ve Tahkîk: el-Hac Hâşim Muhammed er- Receb), Kuveyt, 1406/1986, s. 7; Kâtip Çelebi, Keşfü‟zZünûn an Esâmi‟l-Kütübi ve‟l-Fünûn, (Haz. Şerafettin Yaltkaya-Kilisli Rıfat), MEB. Yay., c. II, İstanbul, 1943, sütun, 1236237; Ömer Rıza Kehhâle, Mu„cemü‟l-Müellifîn, Terâcîmü Musannifi‟l-Kütübi‟l-„Arabiyye, Dâru'l-Hayâi‟t-Türâsi‟l-„Arabî, Beyrut,
ty., (Mukaddime Tarihi, H. 4 Şa'bân 1376-M. 6 „Âzâr 1957), c. X, s. 131, c. XV, s. 189; Hüseyin Ali Mahfûz, Kâmûsü'lMûsiki‟l- „Arabiyye, Dâru‟t-Tıbâ„a, Bağdat, 1977, s. 427, 469; Rauf Yekta, “Ladikli Mehmed Efendi”, Mûsikî Mecmûası, (Yay.
Haz. İsmail Akçay), Yıl: 49, Sayı: 454, İstanbul, Eylül, 1996, s. 13.
Rauf Yekta, “Ladikli Mehmed Efendi”, Mûsikî Mecmûası, Yıl: 49, Sayı: 454, s. 13; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifieri,
c. I, İstanbul, 1333, s. 354.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354; Rauf Yekta, “Ladikli Mehmed Efendi”, Mûsikî Mecmûası, Yıl: 49, Sayı:
454, s. 13.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354; Rauf Yekta, “Ladikli Mehmed Efendi”, Mûsikî Mecmûası, Yıl: 49, Sayı:
454, s. 13.
Bağdatlı İsmâîl Paşa, Hediyyetü'l-Ârifîn ve Âsâru‟l-Musannifin, c. I, İstanbul,1955, s. 620; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı
Müellifleri, c. I, s. 354.
Bursalı Mehmed Tâhir, Mehmed Çelebi'nin amcası Yahyâ Efendi'nin 'Avâmil-i Cürcâniye Şerhi‟nin basıldığını ve onun
Ferişteoğlu'nun Lügat Manzûmesini de şerhettiğini bildiriyor. Bkz. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354.
Recep Uslu, “Lâdikli Mehmed Çelebi Üzerindeki Şüpheler”, Mûsikî Mecmûası, Yıl: 1999, Sayı: 4, İstanbul, 1999, s. 33.
Mehmet Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, Derleme, TRT Müzik Dairesi Başk. Yay., c. I, No: 34, Ankara, 1986, s. 131.
Hüseyin Ali Mahfûz, Kâmûsü‟l-Mûsikî‟l-„Arabiyye, s. 427.
H. G. Farmer, “Mûsikî”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay, c. VIII, İstanbul, 1960, s. 683.
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onun ölümünü 1400 lü yılların sonu veya 1500 lü yılların başı olarakdüşünebiliriz. Dolayısıyla Mehmet
Çelebi hayatının büyük bir bölümünü XV. yüzyılda geçirmiş olduğu için onu XV. yüzyıl
mûsikîşinâslarımızdan sayıp, eserlerinin hepsini bu yüzyılda yazdığı için de onun mûsikî anlayışını XV.
Yüzyıl Türk mûsikîsi içinde incelemek gerekir.
Ladik‟ten Amasya‟ya gelerek oradaki medreselerden ve müderrislerden özellikle riyâzî
ilimlerden mûsikî ile birlikte çeşitli ilimler öğrendiği ve Ladik‟e geri döndüğü söylenir.17 II. Bâyezîd‟in
şehzâdeliği devrinde Amasya‟da çok sayıda medrese vardır. Amasya Cami‟inde vâiz ve kürsî şeyhi
olduğu anlatılır.18
Vali II. Bâyezîd ve babası Fâtih Sultan Mehmed ile onların sık sık Amasya‟da olmalarından
dolayı sıkı ilişki içerisindedir. Osmanlı şehzâdelerinden II. Bâyezîd, babası Fâtih Sultan Mehmed‟in
Hâkanlığında 26 sene Amasya‟da valilik yapar. Bu dönemde Bâyezîd her sene Amasya‟ya gelir ve yaz
mevsimini burada geçirir.19 Fâtih‟in ölümü üzerine II. Bâyezîd İstanbul‟a dönerken onu da yanında
götürmek isterse de o, yaşlılığından dolayı Amasya‟da kalmayı uygun bulur ve ömrünün sonuna doğru
çoktan beri yazmak istediği mûsikî nazariyatı ile ilgili eserlerini yazmak ister.20
Kendisinden eser yazması beklenen Ladikli Mehmed Çelebi er- Risâletü‟l-Fethiyye‟sini yazmaya
başlamadan önce mûsikî nazariyatı konusundaki eserleri tetkike başlar ve kaynak toplama işlemlerini
bitirip bunları yazmayı düşündüğü bir sırada II Bâyezîd tarafından İstanbul‟a gitme teklifi alır.
Kaynaklar II. Bâyezîd‟in Amasya valiliği sırasında hem kendisinin hem de babası Fâtih‟in İstanbul‟dan
Amasya‟ya gidip geldiğini, II. Bâyizîd‟in de Amasya‟dan İstanbul‟a gidip geldini belirtirler.
İlk olarak Zübdetü‟l-Beyân adlı mantık konularıyla ilgili eseriyletanınan Mehmed Çelebi, bu
eserini H. 888-M. 1483 tarihinde21 Nesih yazı olarak, kendi hattıyla ve Osmanlı Türkçesiyle yazıp II.
Bâyezîd‟e sunar. Mehmed Çelebi bu eserini Türkçe bir mantık kitabının olmamasından dolayıkaleme
aldığını anlatır.22
Mehmet Çelebi ikinci olarak Zeynü‟l-Elhân fî„İlmi‟t-Te‟lîfi ve‟l-Evzân‟ını yazar ve yine II.
Bâyezîd‟e sunar; bundan bir yıl sonra da yani 1484 tarihinde yine bu eserinin Türkçesini kaleme alır.23
II. Bâyezîd bu eserin özet niteliği taşıdığını belirtir ve bu konudadaha ayrıntılı bir eser yazmasını ister.
Bunun üzerine Mehmed Çelebi daha genişkapsamlı bir eser yazmak için mûsikî nazariyatı ile ilgili
eserleri araştırmaya başlar.24
II. Bâyezîd bu sıralar Sultan Cem ile olan sıkıntısından kurtulur ve Buğdan‟a asker göndererek
Akkirman ve Kuli kalelerini fetheder. Mehmed Çelebigeniş eserinin ilk sahifelerini yazarken bu fetih
haberini alınca çok sevinir ve bu eserinin adına er-Risâletü‟l-Fethiyye25 adını vererek H. 889‟da
tamamlayıp26 yine II. Bâyezîd‟e sunar.27
er-Risâletü'l-Fethiyye‟nin aşağıda zikredilen kaynaklardan tesbvit edilerek bilinen 13 nüshası
vardır.28 Bu nüshalar arasında müellif hatti olan nüsha belli değildir.
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Er-Risâletü’l- Fethiyye’nin Bölümleri ve Sırasıyla Ele Alınan Temel Konular
Yazar besmele, hamdele ve salveleden sonra insanlar tarafından ortaya konan riyazî ilimlerin
en tatlısının mûsikî olduğunu söyler. Fakat bu ilim taassuptan dolayı toplumlarda tam anlamıyla
gelişemez ve sürekli olarak bu toplum mûsikî ilmi konusunda dedi kodudan ileri gitmeyen safsatalarla
uğraşmaktan kendi zamanlarında bir kaynak eser ortaya koyamaz. Bu nedenle Mehmet Çelebi mûsikî
konusunda yazılan eski kaynakları toplamaya ve yararlı olur düşüncesiyle bu boşluğu gidermek ister.
Eserin yazımı fetihlere rastlamasından dolayı o bu eserine Fethiyye ismini verir ve Sultan II. Bâyezîd‟e
sunar. Onun eseri mukaddimeden sonra iki ana başlık altında toplanır.
Birinci fasıl altı konuyu içerir ve bu konular mûsikînin tanımı ve onunla ilgili dayanaklardır.
Mûsikî, uyum ve uyumsuzluk bakımından nağmeleri araştıran, nasıl beste yapılacağı ve usûl
vuruşlarında zamanın nasıl ölçüleceğini anlatan bir ilimdir. Bu konuda İbn-i Sina eş- Şifâ‟sında yaptığı
tanımda usûl vuruşlarına değinmez. Yazar bu eserinde yalnızca usül vuruşlarının zamanlamasını
anlatacağını ve eserlerin sözlerini anlatmayacağını belirtir.
Riyâzî ilimlerin en başında matematik ilmi gelir ve bu ilmin geometri, alet kullanma, ölçü ve
sayılar ve tartı gibi kolları vardır. Bunlar mûsikîde kullanmak istediğimiz aleti öğretirler. Geometri
ilminin gözlem, yansıma, illizyon gibi kolları vardır. Dinamik bilim dalı çekim ve su taşımacılığı gibi
kollara ayrılır. Astronomi takvim bilim dalıyla ilgilenir. Aritmetik ilmi alan, cebir, toplama ve çıkarına
kollarına ayrılır. Mûsikî ise erğanôn ve ud gibi aletlerin nasıl kullanılacağını anlatır ve nağmelerin nasıl
elde edileceğini öğretir.
Nağme konusunda Urmevî‟nin yaptığı tanım Fârâbî‟nin yaptığı tanımdır ve buna göre nağme,
içinde bulunduğu vücutta hissedilir oranda zamana bağlı olarak ortaya çıkan bir sestir. Bu zaman
hissedilmeyecek kadar az olursa bu ses nağme diye adlandırılmaz. Orta derecede telaffuz edilen iki
harekeli harf arasında ortaya çıkan zaman en düşük hissedilme derecesini belirler ve bu zaman dilimi A
zamanı kadardır. Bu tanımdan mûsikînin iki ana konusunun olduğu ortaya çıkar. Bunlardan nağme
konusu beste yapma ilmini, zaman konusu da îkâ„ ilmini ortaya çıkarır. Her iki ilmin ana konusu beste
yapmanın öğretilmesidir.
Lahn tertipli, düzenli ve uygun sözlerden oluşan vurgulu ve vezinlenmiş sözler topluluğuna
denir. Bu sözler insan ruhunu hareketlendiren, ona lezzet veren, birçok şeye yakınlık duyduran ve
hatip ve okuyucuların terennüm ettikleri sözlerdir. Burada nağmenin uygunluğu ya da uygunsuzluğu
beste yapma ilminin, vezinli ya da vezinsiz sözlerin kullanılması da usûl ilminin konusudur.
Mûsikînin konularından biri lahnı bulan kimsedir ve herkesçe kabul edilen görüşe göre lahnı ilk
olarak bulan Hz. Süleyman peygamberin öğrencisi Fisagores‟tir. Fisagores bir gün rüyasında, birinin
kendisine filan denizin kenarına gidip oradan bir ilim öğren dediğini görür. O üç gün oraya gider ve
sonunda orada çekiçlerle demir döven kişileri bulur, aklı tempolu vuruşlara takılır ve bunu uzun uzun
düşünür. Sonra o sesler arasındaki ilişkiye yönelir ve beste ilmini keşfedince bir alet yaparak üzerine
ibrişimden teller bağlar. Daha sonra o yaptığı bu aletle insanları uhrevî işlere yönlendiren hikmetli
sözler söyler ve bunu duyan pek çok kimse dünyadan yüz çevirerek ahirete yönelir. Bu alet zamanla
bilginler arasında yaygınlaşır. Fisagores‟in koyduğu kurallara kendisinden sonra gelen bilginlerin
koyduğu kurallar da eklenerek bu ilim daha da gelişir ve Aristo‟ya kadar bu sanat böylece ilerler. Aristo
da Fisagores gibi uzun uzun düşünür ve o da Yunanlıların kullandıkları üç büyük tuluktan, camız
derisinden ve üzerine belirli aralıklarla delinmiş borular geçirilerek meydana getirilen erğanôn aletini
yapar.
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Devlet Türk Mûsikîsi Konservaluvarı Yay., No: 89, KON 02, İzmir, 1989, s. 19; Rauf Yekta, Türk Mûsikîsi, (Fransızca‟dan Çev.
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Bu sanatı ortaya koyan kimselerin amacı yalnızca eğlendirmek ve neşelendirmek değil, bilakis
gönüllere ve konuşan insanlara mukaddes âlemi sevdirmektir. Zaten gönüller güzel alışkanlıklar ve hoş
nağmeler dinleyince üzerlerinde ferahlık belirtileri gösterirler.
Mûsikînin konularından biri de nasıl beste yapılacağıdır. Lahnın konusu da besle yapma
biçimlerini içerir ve bu görüş üç şekilde açıklanır.
Birincisi lahnın geometri, aritmetik delilleri sağlam olan ilimlere girmesidir.
İkincisi Hz. peygamber Kur‟ân kıraatinde “Kur‟ân‟ı seslerinizle süsleyiniz, şüphesiz ki güzel ses
Kurân‟ı güzellik bakımından artırır” ve “Kur‟ân‟ı Arap lahnlarına göre okuyunuz” şeklindeki rivayetleri ile
güzel sesin önemine dikkat çeker. Güzel sesle ve lahnla Kur‟ân okumanın tek gerekçesi harflerin ve
kelimelerin değiştirilmemesidir ve yukarıda belirtilen rivayetin asıl amacı budur.
Üçüncüsü rivayet edilen bir olaydır. Bu olay, uzun zamandan beri birbirlerine kin duyan iki
kimsenin, bir gün içki meclisinde bir araya gelip ikisi de sarhoş olunca birbirlerini öldürmeye başlarken
usta bir müzisyenin olgun nağmeleriyle kalplerinin yumuşayıp birbirlerinden özür dilemeleridir. İşle
bunlar bu sanatın iyi kullanılmasının bir sonucudur.
Mûsikînin konularından bir diğeri de onun isimlendirilmesidir. Mûsikî kelimesi Yunanca
nağmeler anlamına gelen Musi kelimesinden ve en büyük göktaşı olan musigagya kelimelerinden türer.
Bu gök taşıyla mûsikî kelimesi arasında ululuk ve yücelik bakımından bir uygunluk söz konusudur.
Musigagya kelimesinin söylenmesi uzun ve zor olduğu için bu kelime mûsikî diye basitleştirilir.
İkinci fasıl sanatın doğal ilkeleri konusundadır. Nağme tabiat olaylarından kaynaklanan seslerle
oluşur. Dolayısıyla nağme tabiat olaylarından bir konudur. Nağmelerin düzenlilik veya düzensizliği
yönünden incelenmesi matematik ilimlerinin araştırma konularına girer. Bu konu Abdülkadîr Merâgî‟nin
Câmi„u‟l-Elhân ve Makâsıdü‟l-Elhân‟ına ve İbn-i Sina‟nın eş- Şifâ‟sına göre de böyledir. Ses gökle ilgili
olaylardan kaynaklanan ve dalgalı havanın içerisinde vurgu ve serpinti nedeniyle havanın
sürüklenmesinden oluşur ve iki türlüdür. Bunlardan biri vurgulu diğeri de serpintili seslerdir. Beste
yapılan sesler yalnızca vurgulu seslerden yapılır. Telli çalgılarda nağmenin meydana gelişi, tele vurgu
yapılınca telin yan taraflara sallanıp hareket etmesindendir. Bundan hava ile tel arasında bağıntılı
vurgular meydana gelir ve sonuçta bu hareketin dağılmasına göre nağme yavaş yavaş ortadan
kaybolur.
Üflemeli aletlerde ise nağmeler üflenen havanın aletin içinde vurgu yaparken dönerek hareket
etmesiyle meydana gelir. Bu hareket sırasında hava aletin üzerinde bulunan deliklerden dışarı çıkar ve
buradan nağmeler oluşur. Nağmelerin insanların gırtlağında oluşması ise akciğer borusu aracılığıyla
üfleyici kuvvetin havayı üflemesinden sonra havanın bu boru içinde hız ve baskıyla vurgu yaparak
soluğun kuvvetli çıkmasındandır. Fakat nefes alan kimsenin nefesi kuvvetsiz ise çıkan ses işitilmeyecek
kadar az olabilir. Seste tizlik, pestlik, gizlilik, açıklık, arılık, pislik, sertlik, yumuşaklık ve gunne gibi
sonradan meydana gelen oluşumlar vardır. Gunne havanın birazının burnun yan taraflarına, birazının
da dudakların kavuşmasıyla beraber ağızın içine yayılmasıyla beraber ortaya çıkan ses biçimidir. Korku,
sevinç, hüzün, kıvanç ve aşağılanmak gibi nefesi geçici olarak etkileyen faktörler de bulunur.
Nağmeler bu faktörlerin özelliklerini taşır ve bu faktörler nağmelerin tizliğinin nedenlerindendir.
Nitekim akciğer borusunun dar olması nedeniyle çocukların ergenlik çağlarından önceki sesleri daha
tizdir. Vurgunun çokluğu tizliğe, azlığı ise pestliğe neden olur.
Ladikli Mehmet Çelebi er- Risâletü‟l- Fethiyye‟sinde anlattığı diğer konuların başlıkları şunlardır:
Üçüncü fasıl mûsikî ile ilgili olan sayısal ve geometri ilkeleri konusundadır.
Birinci taraf ilk ses elde etme yolları ve nasıl beste yapılabileceği gibi te‟lîf konuları hakkında
beş makale içerir.
Birinci Makale: Telli veya üflemeli aletlerde parmak uçlarıyla veya üflemeyle kulağa hoş gelen
düzenli seslerin tiz ve pes aralıklarının nasıl elde edileceği anlatılır.
İkinci makale, aralıkların birbirlerine eklenmesi, ayrılması, sınıflandırılması, üçlenmesi ve
dörtlenmesi konusundadır.
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Üçüncü makale, küçük beste aralıkları ile uyumlu nağmeler yapma ve uyumsuzluğun nedenleri
konusundadır.
Dördüncü makale, çok tanınan makamların nağmelerinin eski bilginlerin görüşlerine göre
bölümleri konusundadır.
Beşinci makale, yazarın kendi zamanında kullanılan makamların zaman ve kişilerin özelliklerine
göre anlatılması konusundadır.
İkinci taraf, usûl ilmi (Îkâ„) konusundadır ve üç makaledir.
Birinci makale, çeşitli zaman aralıklarının oluşumları ve bunların isimleri hakkındadır.
İkinci makale, yazarın zamanındaki mûsikîşinâsların kullandıkları usûller konusundadır.
Üçüncü makale, eski mûsikîşinâslarca çok kullanılan usûl çeşitleri konusundadır.
Sonuç
Görülüyor ki Özellikle II. Bâyezîd‟in şehzadeliği dönemlerinden bu yana Amasya‟da engin ve
zengin bir kültür hayatı oldukça geliştirilmiş durumda. Başta Mûsikî kültürü olmak üzere yüzyıllar boyu
süregelen kültürel hayat tarzı sonraki dönemlerde de canlılığını muhafaza ederek yoluna devam
etmiştir. Özellikle Mûsikî Tarih ve Nazariyatı konusunda Osmanlılar döneminde eser veren
mûsikîşinâslara yer vermeye çalıştığımız Amasya mûsikî kültür hayatı bize oldukça verimli bir menba
sunuyor. Burada Osmanlılar Dönemi‟nde XV. Yüzyıl Mûsikî Tarih ve Nazariyatıyla ilgili iki önemli isim
karşımıza çıkmaktadır. Onlardan biri Edvâr-ı Mûsikî adlı eserin müellifi Ahmedoğlu Şükrullah, diğeri de
önce Zeynü‟l-Elhân fî İlmi‟t-Te‟lîf-i ve‟l-Evzân sonra kaleme aldığı er-Risâletü‟l-Fethiyye adlı eserlerin
müellifi Ladikli Mehmet Çelebi‟dir. Bu iki isim kültür hayatımıza kazandırdıkları eserleriyle aynı zamanda
Amasya ve çevresiyle ilişkili olmalarından dolayı yörenin kültür hayatının da en önemli pınarları
olmuşlardır.
Bilhassa Ladikli Mehmet Çelebi‟nin mûsikî nazariyatı konusunda yazdığı, er-Risâletü‟lFethiyye‟sinin incelenmesi sonucunda, eserin bu konulardaki diğer araştırmacıların çalışmalarına zemin
olacak önemli bir kaynak niteliği taşıdığı anlaşılır. Hayatı incelendiğinde onun Türk kültürü içerisinde
XV. yüzyılın önemli mûsikî bilginlerinden biri olduğu, hayatının büyük bir bölümünü II. Bâyezîd‟in
Valiliği döneminde Amasya ve Ladik‟te yaşadığı ve burada yaşayan kültür ve sanat çevresinde yetişen
seçkin bir aileden geldiği anlaşılır. Sırasıyla, mantıkla ilgili Zübdetü‟l-Beyân‟ını Türkçe, mûsikî
nazariyatıyla konularıyla ilgili iki eserinden Zeynü‟l-Elhân fî İlmi‟l-Te‟lîf-i ve‟l-Evzân‟ını Osmanlı Türkçesi
ve er-Risâletü‟l-Fethiyye‟sini de Arapça olarak kaleme alır. Bu eserlerinden onun ileri seviyede Türkçe
ve Arapça bildiği devrinin önemli bir şahsiyeti olduğu ortaya çıkar.
er-Risâletü‟l-Fethiyye‟sinde o, mûsikî sanatıyla ilgili seçtiği konuları anlatır; araştırma ve
karşılaştırmalarını objektif bir görüşle, eski ve yeni mûsikî üstadlarının eserlerinde anlatılan mûsikî
görüşlerini de büyük bir otorite ve ciddiyetle ele alıp değerlendirir; bu eserinde bize verdiği bilgilerden,
sık sık mütekaddimîn ve müteahhirîn tabirlerini kullanarak eski ve yeni bilginlerin görüşlerine yer verir;
Fârâbî, İbn-i Sina, Sâfiyüddîn Urmevî ve Abdülkâdir Merâgî gibi mûsikî bilginlerinin isimlerini anarak
onların görüşlerine değinir ve yeri geldikçe onları eleştirir; eserinde güvenilir kişilerin kitaplarında
anlattığı konuların bulunduğunu söyler. Onun bu eserinde anlattığı konular hakkındaki bilgileri edvar
kitaplarından topladığı bilgileri derlemek suretiyle yazdığı anlaşır.
Nazariyatla ilgili araştırmalarıyla onun günümüz mûsikî kültürüne önemli derecede etkili olduğu
özellikle Rauf Yekta, Suphi Ezgi ve Sadettin Arel‟in yazdığı nazarî eserlerinden ve günümüzde kullanılan
makam ve halk mûsikîsi kültüründen de anlaşılır.
Eskiler olarak ifade ettiği Fârâbî, İbn-i Sinâ, Sâfiyüddîn Urmevî ve Abdülkâdir Merâgî gibi
mûsikî bilginlerini ismen anlatmasına rağmen o, yeniler olarak ifade ettiği ve kendi çağdaşı sayılan Ali
Şah b. Hacı Böke gibi bilginlerden ismen bahsetmez. Bunun yanında o, Türk Mûsikî kültürü içerisinde
önemli yeri olan eserlerinde kendisine ait herhangi bir beste veya o devre ait başka bir mûsikî eserinin
notasından veya sözlerinden örnek vermez.
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O, aralık konusunda önceki bilginlerden alıntılar yaparak aralık nisbetlerini matematik yoluyla
uzun uzun açıklar ve büyük aralıkları 9 tane olarak ele alır. Bu aralıklar sekizli, beşli, dörtlü, tanînî,
mücenneb, bakiye, iki sekizli, sekizli ve beşli, sekizli ve dörtlü aralıklarıdır.
Rast, Irak, Isfahan, Zîrefkend, Büzürk, Zengûle, Râhevî, Hüseynî, Hicaz, Bûselîk, Nevâ ve
Uşşâk makâmlarından oluşan eski bilginlerin ortaya koyduğu 12 makâmı o, 8 perde ve 7 aralık şeklinde
daha detaylı olarak ele alır.
Gezegenlere nisbet edilen ve eski mûsikî bilginlerince 6, yeni bilginlerce ise Hisâr‟la birlikte 7
olarak kabul edilen Avâzeleri o, Geveşt‟i Zühal, Nevrûz‟u Müşterî, Selmek‟i Merîh, Şehnâz‟ı Güneş,
Hisâr‟ı Zühre, Gerdâniye‟yi Utarit ve Mâye‟yi de Kamer gezegenlerine göre nisbet ederek açıklar.
Ladikli Mehmet Çelebi, eski bilginlerin saydığı Dügâh, Segâh, Çârgâh, Rekb, Nevrûz-i Arab,
Nevrûz-i Hârâ, Nevrûz-i Beyâtî, Sabâ, Isfahânek, Pençgâh, Aşîrân, Mahûr, Hisâr, Nühüft, Uzzâl, Evc,
Nîrîz, Müberkâ„, Hümâyûn, Zâvâlî, Bestenigâr, Hûzî, Nihâvend ve Muhayyer‟den oluşan 24 terkîbi
aynen sıralar. Şûbe ise XV. yüzyılda makâmların bir bölümüne verilen isimdir.
Ladikli Mehmet Çelebi makâmların insanlar üzerindeki etkilerini ve günün hangi vakitlerinde
daha tesirli olacağını sıralar.
Usûl konularında ise o, Sâfiyüddîn Urmevî‟ye göre 6 tane olan usûl devrine yeni mûsikî
bilimcilerinin buna garip ve değişik devirler eklediklerini anlatır ve bunlardan bazılarını aktarıp açıklar.
Kendisine ait bir bestesinin olup olmadığı bilinmemektedir veeserlerinde bestelenmiş örnek bir
eseri yoktur. Onun herhangi bir mûsikî aletini çalıp çalmadığnı da bilmiyoruz. Ancak eserlerinde ud
hakkında çok detaylı bilgiler verir ve nazari konuların anlatımında udun telleri ve parmak uçlarının uda
yaptığı baskılardan elde edilen sesler konusunda çok detay bilgiler verir; aynı teknik detaylar üflemeli
çalgılar için de geçerlidir.
Bütün bunların yanında onun hayatı ve özellikle mûsikî hayatı konusunda bize kadar ulaşan en
somut belgeler kendi yazdığı eserleridir.
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BED-Ġ BESMELE MERÂSĠMLERĠ VE MEKTEP ĠLAHĠLERĠNĠN DĠN EĞĠTĠMĠNE KATKILARI
İhsan ŞEN
Ahmet ÇAKIR
Özet
Saray ve çevresinde “Bed-i Besmele (Besmeleye Başlama)”, halk arasında “Âmin Alayı” olarak bilinen
merâsimlerin, tarihimizde okul öncesi ve okula başlama dönemindeki çocukların eğitime motive
olmaları için sıbyan mektebi hocaları ve öğrencileri tarafından organize edilen programlar olduğu
bilinmektedir. Bu merâsimlerin ve merâsimlerde icra edilen “Mektep İlâhileri”nin Allah tasavvurunu
çocukların zihnine işleme noktasında önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Zira din eğitimcilerine
göre din eğitiminde çocuğun ilk öğrenmesi gereken şey sevgi temelli bir Allah inancıdır. Bu nedenle
uygulanan çocukluk dönemi din eğitimi programlarında mûsikî formlarına yer verilmesi gerektiği
kanısındayız. Bu tebliğde Bed-i Besmele merâsimleri ve merâsim esnasında icrâ edilen mektep
İlâhilerinin din eğitimine katkıları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bed-i Besmele, Âmin Alayı, Din Eğitimi, Merâsim, Dini Mûsikî.
The Contribution of the Ceremonies of Bed'i Besmele (Basmala Time) and School Hymns
to Religious Education
Abstract
The ceremonies which are named as Bed'i Besmele (Basmala Time) in the palace circles and “Amen
Parade” by public are known as programs organized by the pre-school teachers and students in an
effort to motivate children in the age of schooling and pre-schooling for education. These ceremonies
and “School Hymns” recited in these ceremonies are considered to contribute significantly to
impressing the conception of God on the minds of children. In fact, according to religious education
specialists, the first element which a child needs to learn in religious education is the belief in God
based on love. Therefore, we believe that children-oriented religious education programs, currently in
practice, should include forms of religious music. This presentation explores the potential contributions
to education of the ceremonies of Bed-i Besmele and school hymns recited therein.
Keywords: Bed'i Besmele (Basmala Time), Amen Parade, Religious Education, Ceremonies, Religious
Music.
Giriş
“Besmeleye başlama” anlamına gelen “Bed-i Besmele”, Osmanlı padişahlarının çocuklarının
okula başlama yaşı geldiğinde icrâ edilen merâsimlerin genel adıdır.1 Saray ve çevresinde “Bed-i
Besmele” ismi ile bilinen bu merâsimler halk arasında “Âmin Alayı” olarak anılmıştır. Sultan II.
Abdülhamid döneminde özellikle dört yaş, dört ay, dört günlük iken çocuğun mektebe başlatılması
geleneği mevcuttur.2 Bununla beraber genel uygulama çocukların beş-yedi yaş aralığında okula
başlamalarıdır.3 Çocukları okumaya, aileleri de çocuklarını okula göndermeye teşvik amacı ile yapılan
bu merâsimlerin, özellikle İstanbul çocuklarının zihinlerinde çok önemli izler bıraktığını hâtırat
kaynaklarından öğrenmekteyiz.4 İlk olarak İstanbul’da icrâ edilmeye başlanılan bu merâsimlerin
Anadolu’ya daha sonra yayıldığını söyleyebiliriz. Özelikle II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) yeni
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açılan okullara öğrenci çekebilmek gayesi ile merâsimlerin daha önemli bir hale geldiği rivayet
edilmektedir.
Bu merâsimler sosyal yapısı, müzikal özellikleri ve çocuklarda bıraktıkları etkiler bakımından
önem arz etmektedir. Bu tebliğde, Bed-i Besmele merâsimlerinin sosyal yapısı ve bu merâsimlerde
okunan mektep İlâhilerinin çocukların din eğitimi ve din duygusu gelişimine (Allah ve Peygamber
inancı bağlamında) nasıl katkıda bulundukları incelenmektedir.
Kaynaklarda ve Arşiv Belgelerinde Bed-i Besmele Merâsimi
Literatürde Bed-i Besmele merâsimlerinin halk tarafından icrâsı hakkında önemli bilgiler
bulunmaktadır. İstanbul’da varlıklı aileler merâsimi çok ciddiye alır ve en güzel şekilde icrâ etmeye
çalışırlardı. Anadolu’da ise aileler bu merâsimi daha mütevazı bir şekilde gerçekleştirirlerdi. Merâsimler
öncelikle evlerde hazırlıklarla başlardı. En güzel elbiseler çıkarılır, çocuk için bir elifba cüzü alınır, sağ
omzundan sola doğru asmak üzere çocuğa cüz kesesi verilir, nazarlık takılır ve nazara karşı bir tedbir
olsun diye çocuk tütsülenirdi.5 Merâsim süreci evlerde yapılan bu hazırlıklardan sonra ev halkının
hamama gitmesi ve hamamda çocuk etrafında bir eğlence faslı ile devam ederdi. Özellikle kandil
akşamlarında yapılan merâsimler, bu mümkün olmadığı zaman da Pazartesi veya Perşembe günlerinde
icrâ edilmeye çalışılırdı.6 Öncelikle çocuk hangi sıbyan mektebine başlayacaksa o mektebin hocasına
haber verilir, bir ilâhici başı ile anlaşılır ve bir binek temin edilirdi. Mektebin hocası talebelerine
merâsimin olacağı zamanı söyler ve merâsime hazırlıklı olmalarını isterdi. Merâsim günü geldiğinde
çocuğun boynundan aşağı cüz kesesi sarkıtılır, evin kapısına bayraklar, fenerler asılırdı. Daha sonra
süslenmiş bir fayton veya midilli7 kapıya getirilirdi. Mektebin hocası da öğrencileri ile birlikte bir düzen
içerisinde İlâhi gurubu ve âminciler önde olmak şartıyla mektepten merâsimin yapılacağı eve doğru
gelirlerdi. Âmin alayı merâsimin yapılacağı eve yaklaşınca çocuk duâlar eşliğinde dışarıya çıkarılırdı.
Çocuk evden dışarıya çıkarıldığı sırada:
“Tövbe edelim zenbimize
Tübtü ilallah yâ Allah”
Mısraları ile başlayan ilâhi okunurdu. Âminciler de “âmin âmin” derlerdi. Daha sonra mahalle
bekçisi çocuğu fayton ya da midilliye bindirirdi. Çocuğun yanına çocuğun akranları, lalası, dadısı
binerdi. Yol boyunca en önde elifbayı taşıyan kişi sonra sedef işli rahleyi götüren, sonra bineğine
binmiş çocuk, sonra hoca-İlâhici başı ve ilâhiciler-âminciler- çocuğun babası, akrabaları ve mahalle
halkı sıralanırdı. Bu şekilde mektebe giden en uzun yol tercih edilerek aralarda duâ ve âmin edilerek
ilerlenirdi. Yol boyunca ilâhi korosu:
“Gel vücûdun âteş-i aşk-ı Habibullah’a yak
Çeşm-i kalbî ol ziyâde fethedip Mevlâ’ya bak”
Mısraları ile başlayan ilâhiyi okurdu. Bu kalabalık, görenlerin katılımıyla gitgide artar, mahalle
sakinleri ise bu manzaradan çok hoşnut olurlardı. Ve ilâhi korosu:
“Allah Allah uludur
Emrin tutan kuludur”
Mısralarıyla başlayan ilâhilere devam ederdi. Yol boyunca sık sık duâlar edilir, ilâhiler okunur,
eve geri dönüldüğünde âmin töreni düzenlenir ve mektep gülbankı (mektep merâsimlerinde okunan bir
duâ) okunurdu. Daha sonra hoca uzun bir duâ eder ve eve geçilirdi. Çocuğa ilk dersin verileceği
mektep cemiyetine mahallenin yaşlıları ve davetliler katılırdı. Evin ortasına hoca oturur, hocanın önüne
rahle ve minder konur ve çocuk hocanın elini öpüp müsaade aldıktan sonra mindere oturarak ilk
dersini alırdı. Çocuğun ilk dersi “besmele” okumak ve “elif” demekten ibaretti. Bunun akabinde hoca
“Rabbi yessir” (Rabbim kolaylaştır)8 duâsını çocukla beraber okurdu.9 Daha sonra çocuk “Rabbi zidni
5
6
7

8

Kara, Birinci, Mahalle Sıbyan Mektepleri, s. 26.
Pehlul Düzenli, İslâm Kültür Tarihinde Mûsikî, Kayıhan Yayınları, 2. bs., İstanbul, 2014, s. 302-303.
Midilli, at cinsinin küçük çaptaki nev’ine verilen addır. Fayton, körüklü araba çeşididir. Geniş bilgi için bkz. Pakalın, Tarih
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, s. 590.
Bu duanın metni ve manâsı şöyle: “Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr” (Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, işimi
hayırla sonlandır)
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ilmen” (Allah’ım ilmimi artır) diye başlayan duâyı üç kez hocası ile beraber okur ve sonrasında
besmele-i şerif ile elifba cüzünü okumaya başlardı. İlk sahife bitiminde hoca “Rabbim ilm-ü kabzını
müzdat” (Rabbim ilmini artır) der ve orada hazır bulunan çocuklar hep beraber âmin derdi. Sonunda
bir hafızın Kur’an-ı Kerim’den uygun âyetleri okuması ve hocanın duâsı ile program bitmiş olurdu.11
Merâsimin bir de evin müsâit olmaması nedeniyle mektepte yapılan şekli vardı. Ekonomik
durumu iyi olmayan aileler merâsimi bu şekilde icrâ ederlerdi. Mahalleyi dolaşan âmin alayı mektebe
gelir, ilâhiler okunup gülbank çekildikten sonra merâsim mektepte yapılırdı. Bu esnada çocuğun
akrabaları ve davetli misafirler de merâsime iştirâk ederler ve sonrasında yemekler yenilip hediyeler
dağıtılırdı12 Mektep avlusunda özellikle “kad fetehallâhu bi’l-mevâhib” (Allah kullarına nice nimetler
vermiştir).13 şeklinde başlayan şuğul okunması adettendi.14
Merâsimin sonunda:
“Allah Allah İllallah
Celil-ü Cebbâr, Muinü’üs-settâr
Haliku’l-leyli ve’n-nehâr!
La-yezâl zü’l-celâl birdir Allah”15 mısraları ile başlayan bir gülbank (duâ) okunur ve merâsim
bitirilirdi.
Merâsimlerin devlet erkânının organizesi ile icrâ edildiği bilgisi kaynaklarımızda mevcuttur.
Ancak bu merâsimlerin ne zaman kutlanmaya başlandığı kesin olarak bilinmemektedir.16 Başbakanlık
Osmanlı Arşivlerinde Bed-i Besmele merâsimlerinin yapıldığına dair on dokuzuncu yüzyıla ait
belgelerden bir tanesi, transkripsiyonu ile birlikte, aşağıda sunulmuş ve ihtivâ ettiği ayrıntılar
yorumlanmıştır.

17

9
10

11

12
13

14

15

16

17

Sakaoğlu, “Âmin Alayı”, DİA., c. 1, s. 244-245.
Duânın metni ve manâsı şöyle: “Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhıknî bi’s-sâlihîn” (Rabbim, ilmimi, anlayışımı artır. Beni
sâlihler/iyi insanlar arasına kat)
Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet Merâsim ve Tabirleri, haz. Kâzım Arısan, Duygu Arısan Günay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. bs.,
İstanbul, 2002, s. 60.
Kara, Birinci, Mahalle Sıbyan Mektepleri, s. 28.
Mustafa Uzun, “Mektep İlahisi ve Gülbankı”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul,
2004, c. 19, s. 10-11.
Şuğul, Türkler tarafından bestelenmiş Arapça güfteli ilâhilerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi
Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, c. 2, s. 363.
Mustafa Özdamar, İstanbul Geleneğinde Sivil Merâsimler ve Doğumdan Ölüme Mûsikî, Bayrak Matbaacılık, 1. bs., İstanbul,
1997, s. 49.
Mustafa Öcal, “Âmin Alayı”, Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, c. 3,
s. 63.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Sadâret Mektubî Kalemi Belgeleri, H. 1273, Dosya No: 219, Gömlek No: 91.
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“Ma’ruzı çâkeri kemineleridir ki…
Devletlü, necâbetlü efendiler hazretlerinin bilutfihî teâla işbu perşembe günü icrâsı
musammem olan bed-i besmele resm-i âlisinde bulunacak mektep çocuklarını sâye-i ihsanvâye-i
hazreti şâhânede yevm-i mezkûrda saat üç kararlarında köprüden alıp Beşiktaş Sahil Saray Humâyunu
civarına çıkarmak ve icrây-ı resmden sonra yine alıp köprüye götürmek üzere tersane-i âmireden bir
münâsip vapur tahsisi münâsip gibi hatırgüzâr-ı acizi olmağla nezd-i sâmii kapudanilerinde dahi tasvip
buyurulduğu halde icabının icrâsıyla keyfiyyetin ifadesi babında emr-ü irade hazreti men lehü’l
emrindir.
Maruzi çakeri kemineleridir ki…
Mefad-ı iş’ar-ı âli-i sadâret penâhileri karini ikanı âcizi olmuş ve Musul Vapuru Hümayunu üç
yüz dört yüz nefer çocuk alabileceğinden yarın saat 12 raddelerinde cisri-i mezkûrda hazır bulunarak
gelecek mektep çocuklarını alıp sahil sarayı âliyi mezkûra götürmek ve icrâyı resmden sonra yine
köprüye getirmek üzere keyfiyyet süvârisi bendelerine tenbih ve ifade kılınmış olmağla herhalde ol
babda emr-ü ferman hazreti men lehü’l emrindir.
H. 1273/M. 1857 yılına ait olan bu belge Beşiktaş Sahil Sarayında yapılacak olan Bed-i Besmele
merâsimine katılacak mektep çocuklarını taşımak üzere Tersane-i Amire’den Musul Vapuru’nun
tahsisini konu almaktadır. Belge, Bed-i Besmele merâsimlerinin resmi olarak da icrâ edildiğini açık bir
şekilde ortaya koymaktadır. Vapurun 300-400 çocuk taşıyabileceği bilgisi, merâsime katılan çocukların
sayısı hakkında bir fikir vermektedir ki bu rakam, çocukların saraya getirilecek olması düşünüldüğünde,
oldukça fazladır. 300-400 çocuğun Bed-i Besmele merâsimi için çocukların bugünkü adıyla Dolmabahçe
Sarayına getirilmeleri, Osmanlı Devleti’nde bu merâsime verilen önemi de ortaya koymaktadır. Aslında
merâsime dair belgedeki detaylar, padişahların okula yeni başlayan çocukların eğitimini desteklemek
ve onları daha çok motive ederek eğitime başlatmak istediklerinin de bir delili olarak yorumlanabilir.
Son olarak, törene katılan çocuk sayısı, bu merâsimin sadece devlet yöneticilerinin, elit kesimin
çocukları için değil; sosyal, kültürel ve ekonomik olarak İstanbul çocuklarının büyük bir kesimi için icrâ
edildiğini göstermektedir.
Bed-i Besmele Merâsimlerinin Din Eğitimine Katkıları
Bed-i Besmele merâsimlerini toplumun ve devlet yöneticilerinin eğitime verdiği kıymetin bir
ifadesi olarak ele aldığımızda, bu merâsimlerin, yeni başlayacakları eğitime motive olmaları noktasında
çocuklara oldukça önemli katkıları olduğunu ileri sürebiliriz.
Çocukluk dönemi dini gelişimin en önemli özelliklerinden birisi “himâye altında bulunma"
duygusudur. Allah’a sığınma duygusuna benzerlik gösteren bu durum çocuktaki dini inancın gelişimine
de katkı sağlamaktadır.18 Bed-i Besmele merâsimlerinde baş aktör olan çocuk, çevresinden himâye
edildiği, ona değer verildiği mesajını alarak bu duygusunu tatmin edebilir..
Çocukluk dönemi din eğitiminde en önemli aktör ailedir. 19 Aile içerisinde çocuğun yaşadığı
tecrübeler din eğitimi noktasında çocuklara bir model teşkil etmektedir. Bu tecrübeler içerisinde dini
merâsimlerin çok büyük bir yeri vardır. Aile atmosferi içerisinde tecrübe edilen dini bayramlar,
mubârek gün ve geceler, hacı ziyaretleri, mevlid icrâları, iftar ve sahurlar, teravihler ve Bed-i Besmele
merâsimleri gibi özel günler çocukların dini tecrübe yaşamaları bakımından büyük bir değer oluşturur.
Bu gibi etkinliklerin manası çocuklara anlayabileceği bir dille anlatılır ve uygun ortamlarda çocukların
bu tecrübeleri yaşaması sağlanırsa çocuklar dini değerleri daha iyi içselleştirebilirler.20
Erken çocukluk dönemi din eğitiminin ana eksenini oluşturan değerlerden birisi de “sevgi”dir. 21
Sevgi, eğitim söz konusu olduğunda benimsenmesi gereken bir model olmalıdır. Çünkü sevgi temelli
yapılan eğitimin daha kalıcı olduğu bilinen bir husustur. Bed-i Besmele merâsiminde sevgi temelli
18

19
20
21

Hasan Dam ve diğerleri, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Haz. Mustafa Köylü,
Nobel Akademik Yayıncılık, 6. bs., Ankara, 2015, s. 66.
Dam ve diğerleri, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 96.
Dam ve diğerleri, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 95-96.
Cemil Oruç ve diğerleri, “Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Haz. Mustafa Köylü,
Nobel Akademik Yayıncılık, 6. bs., Ankara, 2015, s. 7.
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eğitim modeline katkı sağlanmaktadır. Şöyle ki ailesi, akrabaları, mektep hocası, mektep arkadaşları ve
mahalle komşularının bir merâsimde kendisi ve eğitimi için toplanmış olduğunu gören çocuk, sevildiğini
daha iyi idrak eder ve bu sevginin karşılığında mektebi ve mektep eğitimini daha iyi benimseyebilir.
Nitekim sevgi ve şefkat görmeyen çocukların yaşam enerjilerini kaybettikleri uzmanlar tarafından tespit
edilmiş bir husustur.22
İlköğretim ikinci sınıf öğrencileri üzerine Mehmet Ayas tarafından yapılan bir araştırmaya göre
öğrencilerin tamamında duâ etme ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.23 Bu veriden hareketle Bed-i
Besmele merâsimlerinin içeriğinde duâlar ve âminlerin bol bol yapılmasının çocuktaki bu duâ etme
ihtiyacını gidermeye yönelik bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yani merâsim içerisindeki duâların
ve ilâhi formunda okunan duâ güftelerinin aslında çocuğun din duygusunu geliştirmesine ve sığınma
ihtiyacını da gidermesine katkı sağladığını ifade edebiliriz.
Bed-i Besmele Merâsimlerinde Okunan Mektep Ġlâhilerinin Din Eğitimine Katkıları
Bed-i Besmele merâsimleri esnasında icrâ edilen mektep ilâhileri, dini mûsikî repertuarı
içerisinde epey bir yekûn teşkil etmesine rağmen eski tarihli cönklerden ve repertuar kaynaklarından
günümüze tamamen intikal ettirilmiş değillerdir.24 Dolayısıyla tarihsel süreçte yazılmış ve bestelenmiş
mektep ilâhilerinin tamamına ulaşabilmek mümkün görünmemektedir. 25 Bu nedenle mektep İlâhisi
olarak meşhur olmuş bazı eserler üzerinden hareket etmek, bu eserlerin güfte ve bestelerinin
çocukların din eğitimine nasıl katkı sağlayabileceğini incelemek gerektiği söylenebilir. Bu noktada
çocukların din eğitimi ve din duygusu gelişim süreci hakkında uzman görüşleri doğrultusunda bazı
çıkarımlar yapmak mümkün görünmektedir. Bu görüş ve çıkarımlar şöyle izah edilebilir.
Okul öncesi dönemi din eğitiminde çocuklara öğretilmesi gereken en temel kavram “Allah”
kavramıdır.26 Bir çocuğun okul öncesi dönemde olması onun soyut kavramları hiçbir şekilde
anlamayacağı anlamına gelmez. Çocuğun evde duyduğu “inşallah” “maşallah” gibi kavramlar
kültürümüzün bir parçası olarak kullanılan, çocuk tarafından önce anlaşılmayan fakat zamanla anlaşılan
din dili etkinlikleridir.27 Buradan hareketle güfte içerisinde “Allah” kelimesinin geçtiği mektep İlâhilerinin
çocukların zihninde zamanla bir anlam ifade ettiğini ve böylelikle Allah tasavvurunun oluşumuna
yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
Üzerinde durulması gereken bir nokta da bu ilâhi güftelerinin nasıl ifade edildiğidir. Çünkü dini
gelişimin duygu boyutu çocukluk döneminde çok elzemdir. 28 İlâhi formunda bestelenmiş bir güftenin
yalın bir şiir şeklinde okunması ile ahenkli seslerle okunması arasında hissettirdiği duygu bakımından
farklılıklar vardır. Her iki okuma şeklinin de farklı duygusal etkileri söz konusu olsa da melodik bir örgü
ile doğru bir beste-güfte taksimi ile okunan ilâhilerin çocuklar üzerindeki duygusal etkisinin daha ileri
bir düzeyde olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla güftenin melodi ile ifade edilmesinin iletişim ve
çocuklara verdiği mesaj açısından çok değerli olduğu söylenebilir.
Bir grup çocuk üzerinde yapmış olduğum bir çalışma ile elde edilen bulgular da dini mûsikînin
din duygusu gelişimine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Merâsimlere iştirak eden çocukların
ortalama 4-10 yaş aralığında olabileceği göz önünde bulundurulmuştur. 8-10 yaş aralığındaki
çocukların bulunduğu bir ortamda okunan Allah ve Peygamber konulu mektep ilâhilerinin onlara iç
dünyalarında hangi hisleri uyandırdığı sorulduğunda aldığımız cevaplar dikkate değerdir. Örnek
cevaplar:
“Bu ilâhiler okunduğunda içim bir hoş oluyor ve kendimi Câmi’de hissediyorum”
“Çok güzel bir ilâhi idi. Okunurken aklımdan hep namaz kılmak ve buna benzeyen ibadetler
geçti. Kendimi çok mutlu hissettim ve duygulandım”
22
23
24
25

26
27
28

Dam ve diğerleri, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 94.
Dam (akt) ve diğerleri, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 81.
Kara, Birinci, Mahalle Sıbyan Mektepleri, s. 30.
Mektep ilâhileri repertuar listesi için bkz. Selma Hacıosmanoğlu, Osmanlı’da Çocuk Mûsikîsi, Fanus Kitap Yayınları, 1. bs.,
İstanbul, 2014, s. 65-77.
Oruç ve diğerleri, “Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 18-19.
Oruç ve diğerleri, “Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 12.
Oruç ve diğerleri, “Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 33.
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“Allah’ı ve Hz. Muhammed’i yanımda oturuyormuş gibi hissettim”
“Bu ilâhileri dinlediğimde içime nur doğar ve aklıma Hz. Peygamberimiz gelir”
Çocukların bu tepkileri göz önüne alındığında, okula başlama öncesi düzenlenen Bed-i Besmele
merâsimlerindeki mektep ilâhilerinin de çocuklarda benzer olumlu duygusal değişimler ortaya çıkardığı
söylenebilir. Nitekim aşağıda sunulan Bed-i Besmele merâsimlerinde okunan ilâhi örnekleri bu yorumu
desteklemektedir:
Tövbe edelim zenbimize tübtü ilallah (ya Allah)
Lütfunla bize merhâmet eyle aman Allah (ya Allah)
Sen etmez isen bizleri kim affeder Allah (ya Allah)
Lütfunla bize merhâmet eyle aman Allah (ya Allah)29
“Allah” kavramının hemen her mısrada geçtiği bu güftede Allah’ın affedici, merhâmet edici,
sığınılması gereken bir varlık olduğu düşüncesi terennüm edilmektedir. Yani çocukların zihin
dünyasında affeden, merhamet eden bir Allah tasavvurunun oluşmasına katkı sağlandığı söylenebilir.
Aşkınla yandır sultânım Allah
Şevkinle döndür sultânım Allah
Sensin ilahım püşt-ü penâhım
Affet günâhım sultânım Allah
Neslimi bildir aslımı buldur
Ölmeden öldür sultânım Allah
Al beni benden kayd-ı bedenden
Ayırma senden sultânım Allah
Eyler Zekâi hamd-ü senâyı
Dâim duâyı sultânım Allah30
Bu güftede aşk konusunu işleyen şâir yine mâşukun diğer isimleri olan “Allah”, “İlâh”
kavramlarını kullanmaktadır. Aynı zamanda sığınılacak, affedecek, hamd ve senâ edilecek varlığın Allah
olduğunu ifade eden şâir bu şekilde çocuğun Allah tasavvurunun oluşumuna katkı sağlayabilir.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyû deyû
Çıkmış islâm bülbülleri öter Allah deyû deyû
Miskin Yûnus var yârına koma bugünü yarına
Yarın hakkın dîdârına varır Allah deyu deyû31
“Allah” ve “Cennet” kavramlarına yer verilmiş olan bu güfte ise çocuklarda Allah tasavvurunun
yanında âhiret inancını oluşturma noktasında bir zemin hazırlar niteliktedir.
Çocukluk döneminde din eğitimi noktasında önem arz eden ikinci konu da Peygamber
inancıdır. Yapılan araştırmalar, Allah ve Peygamber algısının her din mensubunun inançları
doğrultusunda şekillendiğini göstermektedir.32 Dolayısıyla Müslüman bir çocuğun dini gelişim
aşamasında Peygamber inancı şüphesiz İslâm dini değerleri etrafında olacaktır. Bed-i besmele
merâsimlerinde okunan mektep ilâhilerinde Hz. Muhammed (sav) konu edilmekte, O’nun kişiliği, güzel
ahlâkı, güvenirliliği gibi konular işlenmekte ve O’nunla ilgili güzel duygular dile getirilmektedir. Bu
durumun çocuklara dini bir lider modelini benimsemelerinde katkı sağladığı söylenebilir.
29
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Güfte ve beste örneği için bkz. Ali Rıza Şengel, Türk Musikisi Klâsikleri İlâhiler, haz. Y. Mimar Yusuf Ömürlü, 1. bs., Kubbealtı
Neşriyat, İstanbul, 1979, c. 1., s. 87. Mektep ilâhisi olarak icrâ edildiği bilgisi için bkz. Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü, c. 1, s. 59.
Güfte ve beste örneği için bkz. Abdülkadir Töre, Türk Mûsikîsi Klâsikleri İlâhiler, haz. Yusuf Ömürlü, Kubbealtı Neşriyatı, 1.
bs., İstanbul, 1979, c. 1, s. 44-45.
Güfte ve beste örneği için bkz. Şengel, Türk Mûsikisi Klâsikleri İlâhiler, c. 3, s. 88-89.
Dam (akt) ve diğerleri, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, s. 73.
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Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed
Allamümme sallî alâ Muhammed
Rûz-ı mahşerde bize ede meded
Allahümme salli alâ Muhammed
Derviş Mûsa halis eyle niyetin
Emrine imtisâl eyle hazretin
İşte budur doğru yolu cennetin
Allahümme sallî alâ Muhammed33
Sonuç
Bed-i Besmele merâsimleri ve merâsimlerde okunan mektep ilâhileri çocukların Allah tasavvuru
ve din duygularının gelişimi için önem arz etmektedir. Merâsimlerin özellikle sosyal boyutu çocukların
sevgi ortamında dini tecrübe yaşamaları bakımından dikkate değerdir. Aile atmosferi içerisinde yapılan
Bed-i Besmele merâsimler ise çocukların dini tecrübe yaşamaları bakımından büyük bir değer
oluşturur.
Çocuklara güftenin manasını daha iyi ifade edebilmek, hissettirebilmek ve verilmek istenen
mesajı daha etkin iletebilmek için sözün güzel söylenmesi gerekir. Bu sözün güzel söylenmesinde
mûsikînin önemli bir payının olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla güftenin melodi ile ifade
edilmesinin yani mektep ilâhilerinin iletişim ve çocuklara verdiği mesaj açısından çok değerli olduğu
söylenebilir. Bu bakımdan Bed-i Besmele merâsimlerinin sosyal boyutunun ve mektep ilâhilerinin
işlevsel olma özelliğinin eğitimciler tarafından daha iyi anlaşılması ve eğitime motive edici bir unsur
olarak kullanılması gerektiğini ifade edebiliriz.
Sonuç olarak din eğitimcilerinin (din kültürü öğretmenleri, Kur’an kursu öğreticileri, meslek
dersi öğretmenleri, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar vd.), bed-i besmele merâsimleri ve bu
merâsimlerde okunan mektep ilâhileri hakkında bilgilendirilmesi ve benzer merâsimlerin günümüzde de
düzenlenebilmesi, din eğitimine önemli katkılar sunabilir.
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İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİNDE MUSİKİ NAZARİYATI EĞİTİMİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hüseyin YÜNER
Özet
18. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanılmış ve Türkçe’de “kuramlar” anlamına gelen “nazariyat”
Türk musikisinde “teori” kavramına karşılık gelmektedir ve müziğin bağlı olduğu her türlü kuralı ifade
eder. Müzik tüm insanlar için asgari ortak genel kültürün başta gelen ayrılmaz ögelerinden birisidir.
Bireyde toplumca istenen davranışları gerçekleştirme sürecine “eğitim” adı verilir. Sanat eğitimi, bireye
kendi yaşantısı yoluyla, amaçlı olarak, belirli sanatsal davranışlar kazandırma sürecidir. Müzik, sanat
üst başlığının içeriğini en geniş ve etkisi en fazla olan faaliyet alanıdır. Mesleki müzik eğitimi, yüksek
öğretim seviyesinde Konservatuvarlarda, Güzel sanatlar fakülteleri Müzik bölümleri ve Eğitim fakülteleri
Müzik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. İlahiyat fakültelerinde eğitim sürecinde müzikle ilgili
derslerin bulunması, okutulması ilk anda çok mühim bir zaruret gibi görünmese de mezunların ifa
edecekleri mesleklere bakıldığında ne denli öneme sahip olduğu açıkça görülecektir. Bu fakültelerdeki
neredeyse hiçbir öğrenci müziğin olması gereken en temel basit teori ve uygulamalarını bilmemektedir.
Beklentiler doğrultusunda bir sonuca ulaşabilmesi ancak yükseköğretim kurumlarının mesleki müzik
eğitimi veren bölümlerinde eğitim alan öğrenciler kadar bir bilgi ve deneyime sahip olunması ile
mümkün olabilir. Mevcut şartlarda bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Asgari imkanlarla
üretilebilecek çözüm, temel müzik bilgilerinin verilebilmesi amacıyla 3. ve 4. sınıflarda her dönem birisi
genel müzik birisi de dini musiki ile alakalı ikişer seçmeli dersin programa eklenmesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: Musiki, Nazariyat, Eğitim, İlahiyat, Müfredat.
Problems Encountered in Music Theory Education in Theology and Islamic Science
Faculties and Solution Advices
Abstract
Being used since 18th century, “nazariyat” term means the theories and every rule in Turkish music.
Music is one of the indispensable elements of shared culture of all people. Education is the process of
individuals’ acquisition of behaviours which society desire. Art education is the purposive process of
making individuals acquire the artistic behaviours. Music is the field which has the broadest content
and deepest influence in art. Vocational music education is taught in higher education institutions as
Conservatories, Fine Arts Faculty Music Departments and Education Faculties Music Departments. In
Theology Faculties, initially, music education may not be recognized as an important issue, but the
consideration of the work which the graduates will perform, exhibits its necessity. In these faculties,
hardly ever students know the basic theory or practice of music. The desired goal can only be
achieved when the students of theology department acquire musical knowledge as much as higher
education students in vocational music departments. It is not possible to achieve this goal in the
present conditions. In order to give basic musical knowledge, the solution can be the addition of two
lessons, general music and religious music, to the curriculum of the third and fourth grades.
Keywords: Music, Theory, Education, Theology, Curriculum.
Giriş
Nazariyat Arapça  نظرkökünden türemiştir. Bu ise bakmak/bakışla ilgili olan durumları anlatan
bir kelimedir.1 Türkçe’de kuramlar anlamına gelir.2 Türk musikisinde, "teori" yerine gelenekselleşmiş
terim olarak "nazariyat" sözcüğü kullanılır.
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Safiyüddîn Abdülmümin Urmevî (? - 1294) ile kullanılmaya başlanan edvar kelimesinin yerini
18. yüzyıldan itibaren nazariyat almaya başlamıştır. Nazarî eserler ele aldıkları ilmin temel konularına
açıklık getirmeye çalışmışlardır.3 Musiki Nazariyatı ise musikinin bağlı olduğu her türlü kuralı kapsamına
alan ilme denir.4
Müzik her insanın her anında bir şekilde yer bulabilen vazgeçilmez bir hayat unsuru haline
gelmiştir. İlgi ve icra bakımından amatör ve profesyonel olarak iki şekilde insan hayatında yer bulan
müzik, eğitiminin gayesi yönüyle de bu tasnif kapsamında değerlendirilebilir.
Genel müzik eğitimi aslında her düzeyde, her yasta, herkes için gereklidir, zorunludur ya da
zorunlu olmak zorundadır. Çünkü müzik, her düzeyde herkese kazandırılması esas olan “asgari ortakgenel kültür” ün başta gelen ayrılmaz ögelerinden biridir.5
İnsan, doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim halindedir ve bu
etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentilerine göre uygun davranışlar geliştirir.
Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla ve kendiliğinden gerçekleşir. Bir
kısmı ise yetişkinler tarafından planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir. Bireyde toplumca istenen
davranışları gerçekleştirme sürecine “eğitim” adı verilir. 6
Sanat, insanın doğduğu andan itibaren farklı alanlarıyla kaçınılmaz şekilde muhataplık kurmak
durumunda olduğu bir olgudur, gerçekliktir. Kişinin toplumsallaşması ve çevreye uyumunun da en
önemli enstrümanlarından biridir. Duyguların dışa vurumunun ve iletişimin aracı, duygu dünyasını
genişleten ve aydınlatan bir uğraş alanının kendisidir. Kısaca sanat: insanların tabiat karşısındaki duygu
ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel
bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyet olarak da tanımlanabilir.7
Sanat eğitimi ise, bireye kendi yaşantısı yoluyla, amaçlı olarak, belirli sanatsal davranışlar kazandırma
ya da bireyin sanatsal davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli değişiklikler oluşturma
sürecidir.8 Bu sürecin sonunda kişi, kendini doğru ifade edebilme, yaratıcılığını geliştirebilme, doğru
görme ve ayrıntılara vakıf olabilme melekelerini geliştirecektir.
Müzik sanat üst başlığının en şümullü faaliyet alanıdır. Neredeyse hayatın her adımında
karşılaşılan pratikler müziğin ilgi ve etkinlik sahası içerisinde yer alır. İnançların ve geleneklerin
katkısıyla yoğrulan kültürlerin gündelik hayattaki güzergahında yer alan her kavşağında müzikle
kesişen bir an var olmak zorundadır.
Amatör/özengen ilgi ve profesyonel meslek olarak iki boyutlu bir değerlendirme yapılacak
olursa, tüm insanların dâhil oldukları kültürel ve sosyolojik ilgileri doğrultusunda müziğe ait
unsurlarından biriyle hayatının birçok alanında farklı etkileşimler içinde olduğu görülecektir.
Profesyonel meslek alanı olması da çoğu zaman yeterli ve nitelikli bir müzik eğitimini gerekli
kılmaktadır. Son yüz yıllık geçmişi dikkate alarak şunu söylemek mümkündür; müzik artık dev bir
endüstriyel alan haline gelmesiyle toplumların sosyal ve ekonomik yapısında ciddi etkilere sahip bir
konuma erişmiştir.
Müzik eğitiminin bireyin duyuşsal ve devinişsel/psikomotor davranışlarındaki olumlu etkilerinin
yanı sıra, bilişsel öğrenmeleri üzerinde de etkili olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır.9 Profesyonel
meslek alanı olarak seçilecekse mesleki müzik eğitiminden geçmek bu mesleği ifa ederken gerekli
yetkinliğe erişmenin en makul yoludur. Mesleki müzik eğitimi ise yükseköğretim seviyesinde
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Konservatuvarlarda, Güzel sanatlar fakülteleri Müzik bölümleri ve Eğitim fakülteleri Müzik öğretmenliği
bölümlerinde verilmektedir.
Müzik sanatçılığı eğitimi (bestecilik eğitimi, seslendiricilik/yorumculuk eğitimi), müzikbilimcilik
eğitimi, müzik öğretmenliği (eğitimciliği) eğitimi, müzik teknologluğu eğitimi, mesleki müzik eğitiminin
başlıca dallarını (kollarını) oluşturmaktadır.10
Yukarıda zikrettiğimiz yüksek öğrenim kurumlarının müfredatı müzik temel mesleki alanında
eğitim veren kurumlar olması hasebiyle tamamen müzik ana başlığına ait dersleri içeren konulardan
müteşekkildir. Dört yıl ve sekiz dönem olarak eğitim sürecinin tamamında müziğin teorik ve pratik tüm
boyutları işlenebilmektedir.
İlahiyat Fakültelerindeki Durum
Türkiye’de ilk İlahiyat Fakültesi 1924 yılında Daru'l-Fünun'a (İstanbul Üniversitesi) bağlı,
öğrenim süresi 3 yıl olarak kurulmuş, 1933’de kapatılmış ve Ankara Üniversitesi bünyesinde 1949’da
açılmıştır.11 "Din meselelerinin sağlam ve ilmi esaslara göre incelenmesini mümkün kılmak, mesleki
bilgisi kuvvetli ve düşünüşünde ihatalı din adamlarının yetişebilmesi…”12 şeklindeki amaçlarla kurulan
ilahiyat fakülteleri geçen zaman içerisinde müfredatlarında küçük değişiklikler olmakla beraber genel
anlamda Temel İslam Bilimleri bölümü derslerinin (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam) oluşturduğu ana çatı
altında Felsefe Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinde okutulan derslerle de
öğrencilerini bilgiyle techiz etme gayesindedir.
Kuruluş amacı, mezunlarının toplumun dini ve ahlaki değerlerini ihya ve ikmal etmedeki rolleri
gibi gayeler göz önüne alındığında İlahiyat fakültelerinde eğitim sürecinde müzikle ilgili derslerin
bulunması, okutulması ilk anda çok mühim bir zaruret gibi görünmemektedir. Şu var ki mezunların ifa
edecekleri mesleklere bakıldığında aslında müzik eğitiminin bu fakültede ne denli öneme sahip olduğu
açıkça görülecektir.
Mezun olan (bilhassa erkek) öğrencilerin potansiyel meslekleri devlet kurumları bazında
dikkate alındığında; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Müftü, Vaiz, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım,
Kur’an Kursu Öğreticiliği kadrolarında yerine getirecekleri görevlerde Cami Musikisine 13 ait formların
tamamını bilmek ve icra etmeyi gerektiren mesleklerdir. 14 Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
İmam-Hatip liselerinde meslek dersleri ve diğer liselerdeki Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve Kur’an-ı Kerim
derslerinde yine cami musikisi formlarını bilmesi ve icra edebilmesi bunları öğrencilerine nitelikli şekilde
öğretebilmesiyle yakından ilişkilidir.
Cami musikisine ait formlardan15 olan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Ezan, Kamet, Sala, Tekbir, Salât-ı
Ümmiye, Telbiye, Teravih Tertibi, Mahfel Sürmesi, Tesbih, Mevlid uygulamaları müzik bilgi ve becerisini
doğrudan ilgilendiren sese dayalı mûsikî uygulamalarıdır.16 Bahsi geçen bu formlardaki makamsal
uygulamaları gerektiği şekilde yapabilmek iyi derecede müzik bilgisi ve tecrübesi gerektirmektedir.
Mesleki müzik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında diğer bir ifadeyle profesyonel müzik
eğitimi veren kurumlarda, öğrencilerin iyi bir müziksel işitme ve okuma yeteneği kazanmaları ve bu
yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla adları kuruma göre farklılık göstermekle beraber “müziksel işitme,
okuma ve yazma” dersi oldukça önemlidir. 17
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Eğitim kurumlarına göre küçük farklılıklar olmakla birlikte sekiz döneme yayılmış şekilde
yukarıda bahsedilen müziksel işitme, okuma ve yazma etkinlikleri Konservatuvarlar, Eğitim Fakülteleri,
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında olabildiğince yoğun şekilde
öğrencilere uygulanmaktadır.18
İlahiyat fakülteleri malum olduğu üzere eğitimlerini ağırlıkla dini temelli ve içerikli bir
müfredatla yürütmektedir. Temel alanı İslami bilimler olmakla beraber Felsefe ve İslam tarihine ait
derslerin de müfredatta azımsanmayacak kadar yer aldığını görmek mümkündür.19 Temel mesleki alanı
dini ilimler olan bu fakültelerin, 23.06.2017 tarihli YÖK kararıyla formasyon derslerinin de fakülte
müfredatı ve ders programına eklenmesi öngörülmüş ve programı daha da yoğunlaşmıştır.
Böyle bir programın içinde müzik eğitimine yeterince yer bulmak, bununla beraber öğrencinin
tüm bu derslerle baş edebilmek için harcaması gereken yoğun bir enerjiye ve zamana ihtiyaç duyması,
öğrencilerin büyük çoğunluğunun daha önceden müzik alanında herhangi bir tecrübeye sahip
olmamaları İlahiyat fakültelerinde müzik alanında yapılacak eğitimin ne denli zor olacağını
göstermektedir.
Bu fakültelerdeki neredeyse hiçbir öğrenci müzikal işitmenin ne olduğu, duyma ve seslendirme
koordinasyonuyla sesi nasıl kullanabileceği, enstrüman vokal uyumu gibi müziğin olması gereken en
temel basit uygulamalarını bilmemektedir. Oysa mezun olduğu zaman bulunacağı meslekler içerisinde
müziği ilgilendiren uygulamalarda icra etmesi beklenen şeyleri kaliteli bir seviyede yapması
istenmektedir. Beklentiler doğrultusunda bir sonuca ulaşabilmesi ancak yükseköğretim kurumlarının
mesleki müzik eğitimi veren bölümlerinde eğitim alan öğrenciler kadar bir bilgi ve deneyime sahip
olması ile mümkün olabilir. Bu durum haliyle verilen ile beklenen arasında oldukça farklı bir ters orantı
ortaya çıkarmaktadır. Zira sadece bir dönem zorunlu ders olarak okutulan Dini Musiki belli başlı nazari
bilgileri çok yüzeysel olarak vermekten başka bir imkân tanımayacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Nazariyat, müziğin teorideki tüm konularını kapsayan oldukça geniş kapsamlı bir inceleme
alanıdır. Müzikal uygulamaları intizamlı bir sistematik çerçevesinde izah edebilmek musikinin
matematiğini20 anlamayla paraleldir. Bu da gerçek anlamda zaman ve emek ürünü olabilecek bir
çalışma sürecini gerektirir. Musiki tarihi de nazariyat içerisinde konu edilmekte fakat öğretme sürecinde
ilahiyat fakültelerinde asıl problem olan kısım müziksel işitme ve okuma uygulamalarıyla ilgili olan
bölümüdür.
İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din bilimleri fakültelerinde gerek fiziksel ortam gerekse
müfredatta yer alması bağlamında müzikal aktivitelerin yeterince yerine getirilmesinin mevcut şartlarda
çok da mümkün olmadığı açıktır.
Lisans eğitimi boyunca sadece bir dönem verilen zorunlu dersin devamında 3. ve 4. sınıflarda
her dönem birisi genel müzik birisi de dini musiki ile alakalı ikişer ders konulması sorunun çözümüne
bir nebze katkı sağlayabilir. Dört dönemde toplam sekiz kredi ders saati müzik eğitimi almayı seçen
öğrenci, metodolojisi güzel hazırlanmış bir ders içeriği ile oldukça fazla mesafe kat edebilir. Hatta
dinlediği eserin makamını ayırabilecek ve farklı makamlarda icralar yapabilecek isti'dâda erişebilir. Bu
da bir ilahiyat öğrencisi için azımsanmayacak derecede bir kazanım sayılabilir.
Öğrenci sayısı 20’yi geçmeyen sayıda sınıflar oluşturulup iki dersin birisini teorik birini pratik
yapacak şekilde tasarlandığında nota temel bilgisi 14 haftayı kapsayan bir dönemde rahatlıkla
verilebilir. Takip eden dönemde solfej ağırlıklı olmak üzere nota pratikleri yapılabilir. 3. dönemde yavaş
yavaş makamsal uygulamalara geçilip temel 7-8 makamda uygulamalar gösterilir. 4. dönemde ise
makamsal işitme ve okuma kabiliyetini geliştirici ve tamamlayıcı çalışmalarla Kur’an-ı Kerim’in farklı
makamlarda tilaveti yapılacak seviye yakalanmış olacaktır.
18

19
20

Turan Sağer, Engin Gürpınar, Onur Zahal, “İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çok Sesli Solfej Alan
Başarısına Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 30 (1), 2015, s. 195-212.
http://ilahiyat.bozok.edu.tr/tr/sayfa/24/ders_mufredatlari;http://www.divinity.ankara.edu.tr/?page_id=429 (01.10.2017)
Mehmet Tıraşçı, Türk Musikisi Nazariyatı Tarihi, Kayıhan yay., İstanbul, 2017, s. 24.
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2’şer krediden 2 dersin olduğu toplam 4 dönem ve ayrıca zorunlu dini musiki dersi de hesaba
katıldığında lisans eğitimi boyunca toplamda 252 saatlik bir müzik eğitimi verilmiş olmaktadır. Bu
sürenin iki buçuk yıllık bir zamana yayılmış olması da eğitimin istendik olgunlaşma sürecinde
gerçekleşmesine imkân sağlayacaktır.
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SAZ MUSİKİSİNİN PÎRİ TANBURÎ CEMİL BEY DİNÎ MUSİKİNİN NERESİNDE?
Bekir ġahin BALOĞLU
Özet
Osmanlı insanı için 19. yüzyıl, evveliyatında yaĢanan zor süreçlerin artık sona erdiği, rahatça nefes
alınan bir dönem değildir. Gerek siyasî gerek içtimaî alanda yaĢanan zorluklarla beraber devletin
ihtiĢamlı günlerinin arkaik heyecanları da duyulur; bakılan zaviyeye göre yorumlanabilecek olan
toplumun çözülüĢü veya toparlanıĢının aynı anda yaĢandığı bir dönemdir. Yine bu zaman diliminde
Türk toplumunun ileriye dönük problemlerinin tamamıyla çözüldüğü de söylenemez. Kesin olarak
söyleyebileceğimiz bir yargı ise son derece hızlı gerçekleĢen değiĢimin varlığıdır. KarĢılaĢtığı çeĢitli
badireleri aĢmaya çalıĢırken bir tarafta sarığından vazgeçmeyen “uyumcu”, diğer tarafta istanbulin
giyen “değiĢimci” farklı çevrelerin eski ve yeni pratikleriyle oluĢturduğu kültürel birikim, bugünün zihin
dünyasının oluĢmasında da önemli rol oynar. Ortaylı'nın “Ġmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” olarak
adlandırdığı bu dönemde, sanatta ve edebiyatta yeni dinamikler ve bunun sonucunda yeni, geniĢ bir
repertuar da bırakılmaktadır. 19. yüzyılda Dinî Türk Musikisi‟nin, kendi kültürel kurumlarında en
üretken devrini yaĢadığı malumdur. Ancak burada ele alınan konu tekke veya cami gibi dinî kurumlarla
organik bir bağı bulunmayan, dıĢarıdan bir müzisyen için dinî musikinin ne ifade ettiğidir. BaĢka bir
ifadeyle dinî musikinin bu kurumlar dıĢında da varlık göstermesi düĢünülebilir mi? En uzun yüzyılın
çalkantıları arasında musiki sanatının özgür ruhlu ve duyarlı dehası Tanburî Cemil Bey'in hayat
hikâyesindeki kimi detaylar, var olduğu dünyanın tinsel ilkelerini ve bu dönem insanının kültürel
kodlarını çözümlemek adına önemli izler içerir. Cemil Bey örneklemiyle, 19. yüzyılda dinî musikinin
yaĢadığı geliĢmelere farklı bir bakıĢ, Tanzimat aydınındaki dinî eğilimler ve bunun musikiye
yansıması bu tebliğin ana temasını oluĢturacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dinî musiki, Tasnif, Tanburî Cemil Bey, Ġbadet musikisi, Vecd musikisi.
Tanburi Cemil Bey who is the Past Master of Musical Instrument Where is his
Location in Religious Music?
Abstract
For the Ottoman people, the 19th century is not a period in which the difficult processes that have
taken place in the past have ended, and they are not easily breathed. Along with the difficulties in
political and social life, the archaic excitement of the glorious days of the state is heard; It is a period
in which the dissolution or recovery of the society, which can be interpreted according to the observed
standpoint, is experienced at the same time. Again, it can not be said that the future problems of the
Turkish society have been solved completely at that time. A judgment we can say for sure is the very
existence of rapid change. While trying to transcend the various types of problems, "status quo
supporter" who does not give up wearing fez on the one hand and "innovator" who wears redingot on
the other; the cultural accumulation of old and new practices of different circles plays an important
role in the formation of the present world of mind. In this period, which Ortaylı calls "The Longest
Century Of The Empire," new dynamics in art and literature and, as a result, a new, wider repertoire
are left. Religious Turkish music is in the most productive period in its own cultural institutions in 19th
century. However, the issue addressed here is what religious music means for an outside musician
who does not have an organic connection with religious institutions such as tekke or mosque. In other
words, is it possible to think that religious music also existed outside these institutions? Among the
turmoil of the longest century, genius of the Turkish music: "Tanburi Cemil Bey" who the free-spirited
and courteous, some details of his life story contains important traces in order to analyze cultural
codes of the people of that period and the fundamental principles of the world he belongs. In Tanburi
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Cemil Bey's example, a different look of the developments experienced by religious music in the 19.
century, the religious tendencies in Tanzimat intellectuals and the music dimension of this
understanding are the main theme of this paper.
Keywords: Religious Music, Classification, Tanburi Cemil Bey, Worship Music, Ecstatic Music.
Problem Durumu - Durumun Problemi

"Tarif, efrâdını câmî, ağyârını mâni olmalıdır."
Tanburî Cemil Bey, "dinî musikiye" ya da dini musiki Cemil Bey'e ulaĢamamaktadır. Alana
getirilmiĢ mevcut sınırlandırmalar içerisinde dinî musikinin Cemil Bey ile irtibatı hakkında kalem
oynatmak oldukça zor, hatta imkânsız görünmektedir. Fakat dinî musiki bizim düĢündüğümüzden farklı
ise; Cemil Bey'in müziğinin de ağyâr değil efrâddan olarak konumlanabileceği bir dinî musiki tarifi var
ise; belki o zaman bu konuda söz söyleyebilirdik. O halde söze buradan baĢlamamız gerekiyor: dinî
musiki nedir?
Ġnsan, çevresel uyaranlardan aldığı her duyumu bir forma sokmak, aldığını iĢlemek
eğilimindedir. Aldıklarını düĢünsel düzlemde bir forma koyduktan sonra dünyaya bir anlam verir,
nesneleri birbirinden ayırt eder. Kategorizasyonun her türlüsüne “özü bozduğu ve bir takım özellikleri
dıĢarıda bıraktığı gerekçesiyle karĢı” olan bir görüĢ var olsa da "tasnif etme" insan doğasının dünyayı
algılama, kaosa düzen verme özelliğinin bir gereği ve sonucu 1 olduğu gibi bilim yapabilmenin de
Ģartıdır. -19. yüzyıl sonundan baĢlayarak- 20. yüzyıl, Türk musikisinde derinlemesine müzikolojik
çalıĢmaların baĢlangıcına tekabül eder. Daha eski devirlerde önemli araĢtırmacılar yetiĢmiĢse dahi,
modern çağdaki kadar musiki araĢtırmalarının fazlalaĢtığı ve kurumlaĢtığı bir dönem yoktur. Musikide
analiz etme, sınıflandırma, standardizasyon çalıĢmaları bu dönemde mahfuzatın form, mekân,
organizasyon bazlı konu baĢlıkları altında incelenmesi Ģeklinde baĢ göstermiĢtir. GiriftleĢmiĢ sosyal yapı
içerisinde müziğin tasnif edilmesinde yaĢanan zorluklar ilk dönemlerden bugüne kadar yapılan
tartıĢmalarda açıkça görülür. "Klasik Türk Musikisi", "Geleneksel Musiki", "Türk Sanat Müziği", "Makam
Musikisi", "Osmanlı Musikisi" gibi tesmiye sorunları diğer alt baĢlıklarda, hatta musiki-müzik ikileminde
bile yaĢanmıĢtır.2 Bu gibi kavramlar bugün dahi tartıĢmalı olup birçoğu araĢtırmacıların konsesüsü ile
belirlenmemiĢ, kavramların eksiklikleri tamamlanmak üzere hep daha sonraya ertelenmiĢtir.3 Türk
müziği repertuarında oldukça geniĢ ve önemli bir yer tutan ilahi formundaki eserler ve ibadetle ilgili
musiki formları da öteden beri dinî musiki baĢlığı altında toplanmıĢtır. 20. yüzyılda yapılan, çok ufak
değiĢiklikleri olmakla birlikte büyük ölçüde kabul görmüĢ biçimsel dini musiki tanımının ana hatları Ģu
Ģekildedir:
1. Dinîdir. Sözleri Allah aĢkı, peygamber aĢkı gibi konuları içerir.
2. Sözlüdür. Sözlü veya sözsüz diye ayrılan Türk müziğinin sözlü olan kısmına girer.
3. Cami musikisi ve Tekke musikisi olarak ikiye ayrılır. [Güftelerine göre zahidane ve rindane
olarak ayrılır.]
Dinî musiki, bu tanımlarda kavram olarak ele alınmaz, konuların incelendiği dalları belirtmek
yahut bir üst veya bir alt baĢlıkla irtibatı söylenmek suretiyle tanım yapılır. Dinî musiki kavramının
içlemine dair Gazimihal‟in 1961‟de yaptığı tanım ise musiki çevrelerince çok fazla dikkat çekmemiĢe
benziyor. Avrupa müziği temelinde hazırladığı müzik sözlüğünde Gazimihal, “dinî musiki” baĢlıklı
maddede dinî musikiyi her türlü ibadet müziği olarak ifade etse de daha çok Kilise müziği detayına
iner.4 “Dünyevî musiki ve Dinî musiki” baĢlığıyla ayrıca verilen bir maddede ise -bütün dinleri
kapsayan- genel bir manada ilahî aĢkla insanî aĢkı birbirinden ayırt eder ve “Bütün dinlerde vecdî

musiki Tanrı aĢkına yöneliktir: güzellik onun cezbesinde saklıdır. „Tanrıya ulaĢmanın hasretini
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Rollo May, Yaratma Cesareti, çev, Alper Oysal, Ġstanbul, 2008, s. 133. May burada sanatçının yaratım sürecinden
bahsetmektedir fakat bilim adamının da kendini bulmada sanatçı ile ortak özellikleri taĢıdığını söyler.
Bkz. Cinuçen Tanrıkorur, Alaturka Türk Musikisinin Adı Değildir, Müzik Kültür Dil, Dergâh Yay., Ġstanbul, 2015, s. 15
Bu arada biz de Türk musikisi/müziği kavramını kullanmayı tercih ediyoruz.
Mahmut R. Gazimihal, “Dünyevi musiki ve Dini musiki”, Musıki Sözlüğü, MEB. Yay., 1961, s. 72

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 499
5

terennüm‟ dinî musıkinin özüdür” Ģeklinde icmal eder. Bir kavramın evvela özüne dair getirilen
açıklama, özü açıklanan kavramın analiz edilmesi -sınıflandırmak, bölmek- ise ikinci derecede
önemlidir, Ģüphesiz.6 Bu meyanda, Gazimihal‟in yaptığı tanım, daha geniĢ bir evreni içermesi hasebiyle,
eksikleri olmakla beraber “dinî musiki nedir?” sorusuna cevap olarak iĢaret edilebilecek daha kapsamlı
bir önermedir.
Dinî Olmak: İbadet ve Vecd
Bir eserin hüviyetinin üreticisinden ziyade izleyicisinin/dinleyicisinin belirleyiciliğine bıraktığı
hermenötik, geniĢleyen dinî musiki evrenini tanımlamada bize ıĢık tutabilir. Bu meyanda ibadet için
husûsen besteli olan formlar ve repertuar dinleyicide beklenenden farklı etkileri olsa da dinîdir. Ancak
ibadet özelinde bestelenmemiĢ olan diğer bütün müzikler ise müzik mefhumunda mündemiç vecdî
özellikten ötürü dinî olma potansiyeli taĢır. Bu anlamda, sadece dinî Türk musikisi için değil diğer dinî
musiki türleri için de uygulanabilecek bir tasnif yöntemi olarak: ibadet musikisi ve vecdî (vecde getiren,
Allah‟a yaklaĢtıran) musiki olmak üzere dinî musiki bu iki ana baĢlıkta pek âlâ değerlendirilebilir.
Mesela, sözleri beĢerî aĢkı anlatan “lâdinî” bir Ģarkı yahut bir enstrümantal doğaçlama, Müslüman bir
kiĢi üzerinde namaz ibadetini yerine getirme arzusu uyandırdığı zaman o müzik ezanın yerini alamaz;
fakat bu eser (veya herhangi bir eser) bir Müslüman üzerinde Allah aĢkı, Resûlullah aĢkı, tevbe gibi
dinî duygularını canlandırıcı bir etkiye sahipse o müzik o kiĢi için vecdî müziktir ve dinî müziğin
araĢtırma alanına girmiĢtir. Her müzik ibadet müziği olamaz ama ibadet müzikleri de dahil olmak üzere
her müziğin vecdî müzik olma potansiyeli vardır.
Öte yandan Türk-Ġslâm kültüründeki kompleksite (karmaĢıklık) düĢünüldüğünde de musikinin
dinî ve dindıĢı (lâdinî, dünyevî) ayrımı sorunlu gözükmektedir.7 Umumî manâda “lâdinî” mefhumu,
aslında bir gerçekliği tanımlıyorsa da kültürel birikiminin büyük bölümünü din referansıyla hayatiyet
gösterdiği dönemlerden devralan bir toplumda kabul edilmeyebilir, en azından modern öncesi(klasik)
dönemleri baĢka bir mantık tabanında düĢünerek tasnif etmek zorunluluğu vardır.
Bununla birlikte din algısıyla ortodoks bir inanç sistemine dâhil olmak arasında fark bulunur.
Din sadece semâvî olan dinlerden ibaret değildir, bu bağlamda dinî musiki alanında fenomenolojik
(görüngüsel) çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Din musikisinin 'din' kısmının daha kapsayıcı olarak
geniĢletilmesi, son zamanlarda yapılan farklı kültürlerin dinî müzik tecrübeleri ile ilgili çalıĢmalar da göz
önünde bulundurulursa oldukça önemli ve gerekli gözükmektedir. Bütün tek tanrılı ve çok tanrılı
dinlerin musikilerini çalıĢma alanımız arasına katmada ancak o zaman çekincemiz olmayacaktır.
Dinlerin ortak arayıĢlarına dair Tümer‟in tespitleri Ģu Ģekildedir:
“Her dinî kültürün din kavramını ifade etmek üzere seçtiği kelimelere ait anlamların ortak
noktasının „yol, inanç, âdet, bağ, kulluk‟ olduğu söylenebilir. Bütün bu kelimeler, kökleri insanın
iç hayatında bulunan ve semereleri çeĢitli davranıĢlarla tezahür eden köklü ve evrensel bir
fenomeni ifade etmeyi amaçlar”.8
Dinlerin ortak özünün "mânâ" arayıĢı olduğu yaklaĢımı din kavramının yerini almasa da araĢtırmalarda- dinî musikinin din ayağının temelini oluĢturabilir. “Her bireyin bir inanç objesi veya bir
dinî inanç edinmeye dönük psikolojik bir yatkınlık içerisinde olduğu söylenebilir”.9 Her inanç sahibi hatta Ateist olan- kiĢi de mânâ arayıĢındadır ve her arayıĢ, bize malzeme olarak dönecek kültürel
birikim bırakır. [Cemil Bey'i bulmak da belki bu noktalarda kolaylaĢır.]
GeniĢ anlamıyla din kavramını algıladığımız vakit, dinî musiki alanında tarihsel yöntemle müzik
kültür birikimleri hakkında yapılan çalıĢmalarda “kitabî dinlerin musikileri, çok tanrılı dinlerin musikileri"
gibi tasniflerin de yapılabileceğini öngörebiliriz. Fakat sınırlı bir platformda ancak problemlere
5
6
7

8
9

Mahmut R. Gazimihal, “Dünyevi Musiki ve Dini Musiki”, Musıki Sözlüğü, MEB. Yay., 1961, s. 72
Ġbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa GiriĢ, Elis Yay., Ankara, 2012, s. 80-81
Yılmaz Öztuna bu konuda enteresan bir açıklama getirir. Türk Musikisi Ansiklopedisi‟nde Yılmaz Öztuna, dindıĢı müziği dinî
olmayan müzik, dinî müziği ise, dindıĢı olmayan müzik gibi zıtlıklarla açıklamaya çalıĢır. Bkz. Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi
Ansiklopedisi, MEB., Yay., Ġstanbul, 1969, Dinî musiki ve DindıĢı musiki mad., s. 168
Günay Tümer, “Din”, DĠA, c. 9, Ġstanbul, 1994
M. Doğan KaracoĢkun, “Dinî Ġnanç-Dinî DavranıĢ ĠliĢkisine Sosyo-Psikolojik YaklaĢımlar”, Din Bilimleri Akademik AraĢtırma
Dergisi IV, Sayı: 2, Samsun, 2004, s. 29
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değinmek mümkün olduğundan diğer önemli teferruatı, incelenmek üzere baĢka çalıĢmalara bırakmak
durumundayız.
“es-Selâsiyyetü’l-Mukaddese” (kutsal üçleme)
Bir diğer problemli husus ise Osmanlı kurumlarından kalma kültür öğeleri için yapılan bu
tasnifte mirasın bir kısmının kenarda bırakılmasıdır. Osmanlı kültür havzasının Ġslam ya da gayrimüslim
unsurlarla dolu olduğu malumdur. Ġmparatorluk olgusunun farklı din ve etnisitelere mensup halkları bir
arada yaĢattığı Osmanlı‟da, Ġbrahimî dinlerin dinî musikileri de yüzyıllar boyu birbiriyle etkileĢim
içerisinde olmuĢtur.10 “Dinî musiki” kavramı, bütün dinlerin müziklerini araĢtırma evrenine dahil etmesi
gerekirken bugünkü tanım, Osmanlı‟da himaye görmüĢ dinlerin müziklerini dahi kapsamamaktadır.
Anadolu'nun Müslüman sakinleri, Türk-Ġslam medeniyetinin Ģüphesiz kurucularıdır fakat kesinlikle
yalnız değillerdir. Farklı kalemlerin kolektif estetik algısıyla oluĢturduğu Türk musikisi tablosundaki her
rengi dikkate almak araĢtırmacı için bir zarurettir. AraĢtırmaların sıhhati için ille de farklılıkların altının
çizilmesi gerekiyorsa, meselâ Anadolu'nun bu farklı inanç tabakalarının dinî müzik kültüründeki yeri,
etkileĢimleri ve ayrıldıkları yönlerden yola çıkılarak bir tasnif yapılabilir. Yeprem'in, Ġstanbul‟da yaĢayan
semavî dinlerin musikileri üzerine yaptığı araĢtırmalarda kullandığı "mabed musikisi" kavramı daha
bütüncül bir kavramdır. Ancak bu noktada yine mabedlerin (cami-kilise-sinagog) dinî sistemleri içindeki
özel konumlarının gözden kaçırılmaması elzemdir.
20. yüzyılda cami musikisi ve tekke musikisi Ģeklinde yapılan ayrım, Avrupa‟daki “kilise müziği”
ayrımından kaynaklanmıĢ olabilir. Hristiyanlığın din ile dünyayı belirgin bir Ģekilde ayıran doktrinleri
çerçevesinde müzik, profan (dünyevî) ve liturjik (dinî) olmak üzere iki ayrı evrenin ses dünyaları olarak
anlamlandırılmıĢtır. Yahudilikte ise genel olarak hayatla iç içe bir dinî yaĢam söz konusudur; ancak bazı
ritüellerin uygulanmasında katı kuralların olduğunu da biliyoruz. Mesela, Yahudiliğin kutsal kitabı
Tora'nın kıraatinde, yedi yetiĢkin mü‟min erkekten oluĢan bir koro ve bu koroya bir hahamın önderlik
etmesi zorunludur ve Tora sadece Yahudi mabedlerinde okunmaktadır,11 dolayısıyla tamimlerle
belirtilmiĢ kıraat, yani dinî musikilerinin önemli bir bölümü, burada gündelik hayattan izole edilmiĢtir.
Hayatın hemen her anına ve alanına nüfuz eden Ġslam dininde ise ibadetlerin tümü mabedlere
sıkıĢmaz. Bugün cami musikisi baĢlığı altında incelenen namazla alakalı musiki formlarının (ezan,
kamet, mahfel sürmesi, tesbih, kıraat gibi) evde, iĢyerinde, okulda, sokakta icra edilmesinde teknik
olarak bir engel yoktur. Yine Kur'an-ı Kerîm'i tegannî ederek okumada ve dinlemede Yahudilikteki gibi
bir mekân sınırlaması yahut belli sayıda mü‟minin hazır bulunması gibi zorunluluklar yoktur. Ġslâm‟ın
dinî musikisi hayatın içindedir; zira “yeryüzü müslümanlara temiz kılınmıĢtır”.12 Dolayısıyla Ġslâm
açısından dinî musikiyi diğer semavî dinlerinkine benzer bir Ģekilde cami musikisi olarak ayırmak, bizi
Ġslam'ın sosyal yapıya nüfuz eden ruhundan uzaklaĢtırmaktadır.
BaĢka düĢünce sistemlerinin kendi problemlerini gidermek üzere geliĢtirdiği çözümlerin ne
ölçüde bize yarar sağlayacağını belirleyebilmek; evvela bu kültürleri ve arkasındaki düĢünce yapısını
derinlemesine araĢtırma sürecinden geçirmek demek olmalıdır. Sistemlerin oluĢma süreci göz ardı
edilerek kopyalanan kimi sonuçlar belli bir süre yarar sağlıyorsa da zaman içinde baĢka problemler
doğurabilmektedir. Öte yandan, bazı kültürlerin faydalanmaktan imtina ettiğimiz bölümlerinde, belki de
meselelerimize ıĢık tutacak yanların olduğunu, bugün tartıĢılan problemlerin yüzyıllar önce baĢka
kültürlerce de konu edildiğini görebiliriz. Meselâ, Avrupa medeniyetinde; musikinin cazibesinin dinî
güftelerin (veya mezmurların) mânâsının önüne geçmemesi gerekliliği, musikinin Tanrı‟ya götürmesi
(yaklaĢtırması) fikri, bazı enstrümanlara kutsiyet atfedilmesi, kürelerin ahenkli musikisi, dinî musikinin
enstrümental yönü vb gibi aĢağı yukarı aĢina olduğumuz birçok konu Platon (MÖ IV. yüzyıl),
Augustinus (IV. yüzyıl), Boethius (VI. yüzyıl) gibi filozof ve psikoposlar tarafından ele alınmıĢtır.13
10

11

12
13

Bu konuda önemli bir çalıĢma için bkz. Safa Yeprem, Türk Cami Musikisi Ġle Mukayeseli Olarak Ġstanbul Gayr-ı Müslimlerinde
Mabed Musikisi, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
Bkz. Mehmet Alparslan Küçük, Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve Ġslamiyette Kutsal Kitap AnlayıĢı, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, s. 37
Müslim, Mesacid 5; Buhari, Teyemmüm 1
Konuya iliĢkin detaylı bilgiler için bkz. Cecilia Panti, Hristiyan Kültüründe Müzik, Ortaçağ „Barbarlar-Hristiyanlar-Müslümanlar‟,
1. Cilt, editör: Umberto Eco, çev. Leyla Tonguç Basmacı, Ġstanbul, 2014
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Hem Cami Hem Tekke
Bugün bazı formlar cami musikisi, bazıları ise tekke musikisi baĢlığı altında
incelenmektedir. Fakat formların ekseriyetle yer aldığı mekânlara göre yapılan bu tasnifte, tekke ve
cami arasında ortaklıkların farklılıklardan daha fazla oluĢuna itibar edilmemiĢtir. Bu ayrımların
gösterildiği dinî musiki tanımlarında cami musikisi ve tekke musikisi formları ayrı ayrı sıralanır; zaman
zaman da "hem camide hem tekkede okunan formlar" olarak yeni bir baĢlık ortaya çıkmaktadır.
AraĢtırmalar içerisinde ortaklığı vurgulayan bu tür ifadeler olsa da Cami ve Tekke apayrı birer unsur
olarak anlaĢıldığı için repertuarı bu ayrıma zorlamak ihtiyacı hissedilir; bu bağlamda bir form (örneğin
Ģuğul) bazen ortak form, bazen cami formu, bazen tekke formu olarak anılabilmektedir. Netice
itibariyle, tasnif modelinin bütünü değerlendiremeyen sağlıksız yapısı fark edilir, fakat problem bir
Ģekilde hayatiyetine devam eder.14 Esasen ayrımlar sadece ilmî olarak yapılmıĢ olduğu için hiçbir
ifadeden tekkeyi camiye yahut camiyi tekkeye tercih etmek Ģeklinde bir algı oluĢmamalıdır; eğer böyle
bir algı varsa bu da ayrıĢtırma probleminin bir alt baĢlığını oluĢturur.
Ayrıştırmaların Kaynağı
Dini referans alan modern öncesi dönemlerde dinî ve lâdinî ayrımlarının Osmanlı kültürel
hayatının bir parçası olmuĢ olabileceği düĢünülemez. Cemil Oktay‟ın ifadesiyle, [coğrafî] ufku ya cami
Ģerefesinden ya da kilisenin çan kulesinden görebildiği kadar 15 olan insanların yaĢadığı klasik dönemde
her yeni fikir Ģeriat tabanlı olmak zorundadır. Adeta bir iç savaĢa dönüĢme raddesine gelmiĢ olan
Kadızadeliler ve mutasavvıflar arasında 17. yüzyılda yaĢanan püriten gerilimler buna örnektir. Tasavvuf
ehlinin “Ģeriata muhalif hâl ve davranıĢlarının engellenmesi” fikriyle hareket eden Kadızadeliler namıyla
bilinen vaizler, karĢılarında, Ģeriata muhalefet iddiasını kabul eden değil, aksine hâl ve davranıĢlarının
Ģeriata uygunluğunu savunan gruplar bulur. Bugünkü anlamda Selefiyeciliğin ilk nüveleri olan
Kadızadeliler, 17. yüzyılda kısa bir süreliğine yönetimi ele geçirdiği zaman birçok Ģeyi yasaklamıĢtı.16
Yine de bu yüzyılda Osmanlı kültür dünyası Itrî gibi bir musiki dahisini, Ali ġîrugani Dede veya Hatip
Zakiri Hasan Efendi gibi üretken bestekarları ağırlar. "18. yüzyılda ayinlerin hem estetik hem de

müzikal ifade olarak daha da zenginleĢecek olması 17. yüzyıl Ġstanbul‟unda Kadızâdeliler hareketinin
etkisiyle buna yönelik sert bir tepkinin ortaya çıkıĢıyla çeliĢkili bir durum oluĢturuyordu”.17 19. yüzyılda
ise baĢka sorunlar, 17. yüzyıldaki tartıĢmaların sesinin yükselmesine fırsat bırakmamıĢtı. Siyaset,
meĢruiyetini artık Ģeriattan baĢka mecralarda ararken yüzyılın son çeyreğinde din-devlet-millet
iliĢkilerinde yeni geliĢmeler yaĢanmaya baĢladı.18 Gerek salt vahiy odaklı Kadızadeliler'in 17. yüzyıldaki
estetik karĢıtı çıkıĢları, gerekse 18. ve 19. yüzyıldaki geliĢmeler de yine tekke ve cami musikisi ayrımı
için bir delil oluĢturmaz. Zira külliyen karĢıt olanlar için musiki camide yapıldığında da helal değildir;
bidat, hatta haramdır. Bu gibi delillere itibar etmek ise din açısından müziğin meĢruluğunu zaten tasdik
etmiĢ "dinî musiki" kavramının mantığı ile tezat oluĢturur ki haram olduğu iddiasıyla ancak
çatıĢma halinde olunabilir. Esasen cami ve tekke kültürü bir kargaĢa değil bir karmaĢıklık ölçüsü
içerisinde etkileĢim halindedir. Ġki kurum ölçülemeyecek derecede birbirine geçmiĢ, alıĢveriĢler
maksimum düzeyde olmuĢtur. “Cami musikisi” formları olarak betimlenen Kur‟an kıraati ve ezan gibi
formları, fonksiyonel özelliklerinin saygınlığından ötürü tartıĢmaya dahil etmemek için baĢka bir yol
14

15
16
17

18

KarmaĢıklığa birçok eserde rastlarız ama bir örnek olarak Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisinin konuyla ilgili
maddelerini verebiliriz. Örneğin, Cami Musikisi maddesinde bu baĢlık altında değerlendirilen formlar olarak zikredilen:
"temcîd, münâcât, salâ (salât), tardiye, tekbir, mevlid, mi'râciye, Muhammediye, tevĢîh, cami na'tı ve Ramazan ilâhileri"
formlarının tekkelerde de icra edildiği; diğer taraftan ezan, kamet, kıraat, mahfel sürmesi, tesbihat gibi irticali formların ise
tekkede veya baĢka bir mekânda da yine aynı Ģekilde icra edildiği, malumdur. Bkz. Nuri Özcan, “Cami Mûsikisi”, DĠA, c. 7,
Ġstanbul, 1993.
Cemil Oktay, Siyaset Yazıları, “ÇağdaĢlaĢma"yı Tanımlamak, Der yayınları, Ġstanbul, 1998, s. 163.
Suraya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik YaĢam-Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul, s. 236.
Namık Sinan Turan, “17. Yüzyılda Osmanlı Tasavvuf Ritüelinde Semâ, Deveran ve Müziğin Püritanizmle Ġmtihanı”, Porte
Akademik Müzik ve Dans AraĢtırmaları Dergisi, sayı: 13, Ġstanbul, 2016, s. 63
Bu konuda, tarihçi Selim Deringil‟in eseri önemi haizdir. Bkz. Selim Deringil, Ġktidarın Sembolleri ve Ġdeoloji: II. Abdülhamid
Dönemi (1876-1909), Doğan Kitap, Ġstanbul, 2002. Sultan II. Abdülhamit dönemine dair en muteber kaynaklardan biri olan
eserde, Osmanlı‟nın misyoner faaliyetlere karĢı yeni siyasetler geliĢtirme ve resmî din anlayıĢı olarak Hanefî mezhebini
(Hristiyan tebâ için ise Ortodoksluk mezhebini) benimsemesi ve imparatorluğun sınır uçlarına kadar nüfuzunu hissettirme
gayretleri vb. meseleleri ele alınmaktadır.

502 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

daha vardır: onları -Lois Lamya Faroqhi'nin “hendese-i savt” tablosunda tespit ettiği gibi 19- "müzik dıĢı"
olarak kabul etmek. Fakat bu geçici çözüm de alanın sınırlarını çizmek için yeterli değildir, zira eskiden
müzik dıĢı olduğu yönünde bir görüĢ olmuĢsa da teknik anlamda müzik olan bu unsurları ne musiki dıĢı
kabul edebiliriz ne de bazı ilahiler için “cami'de icra edilemez” Ģeklinde bir sınır koyabiliriz. Türk
musikisi tarihinde cami ve tekke musikisi gibi bir ayrım yapıldığına dair elimizde kanıt yoktur, bu ayrım
çok yenidir ki kökeni ancak 20. yüzyıla uzanır. 20. yüzyılın bidayetinde, kültür kurumlarını da batı
kavramlarıyla açıklama çabalarındaki haklılık payı, dönemin Ģartları düĢünüldüğünde anlaĢılabilir. Son
derece titiz ve bize göre Türk musikisi tarihinin en muteber kaynaklarından birisi olan Türk Musikisi
Antolojisi-Dini Eserler isimli iki ciltlik eser 1943'te basılmıĢtır. Tekkelerin kapatılmasının oluĢturduğu
boĢlukla tekke mahsulü eserleri zıyâ tehlikesinden koruma kaygısı, bir edebiyatçı ve bir Sadî Ģeyhi olan
Sadettin Nüzhet Ergun tarafından da hissedilir.20 Dinî musiki repertuarı, bestecilerin biyografileri ve
asırlara göre dinî musikinin geçirdiği evrelerin anlatıldığı eser, cami ve tekke musikisi ayrımlarının da ilk
defa görüldüğü eserlerdendir. Rauf Yekta Bey'in riyasetinde, Tasnif ve Tedkik Heyeti‟nce hazırlanan
kitaplar ve yine Dr. Suphi Ezgi‟nin Nazarî ve Amelî Türk Musikisi isimli telifinin dinî musikiye ayrılmıĢ
bölümleri, yüzyılın baĢında dinî musiki repertuarına açıklık getirme gayretiyle yazılmıĢ eserlerdendir.
Ġstanbul konservatuarı neĢri olan bu nota külliyatlarında, her bir müzik formunun münferit olarak
değerlendirilmiĢ olması göze çarpar. Ezgi‟nin eserinde ise Türk musikisini sözlü-sözsüz olarak ayırdığı,
sözlü kısmını da dinî ve gayrı dinî olarak ayırdığı görülür; dinî musikinin “betahsis cami ve tekkelerde”
vücut bulduğunu söylese de -cami ve tekke olarak- iki ayrı baĢlık altında formların sıralanmadığı göze
çarpar. Dinî eserlerin muhakkak suretle tekke ve cami musikisi baĢlığı altında değerlendirilmeye
zorlanmaması, 1930'ların baĢında bu ayrımın henüz kemikleĢmediğini 21 gösterir.
Esasen bir alanda zamansal, mekânsal vb. birçok açıdan tasnif yapılabilir. Hatta tekke musikisi
ve cami musikisi Ģeklinde bir tasnifin araĢtırmaları kolaylaĢtırması açısından bir katkısı dahi olabilir.
Tehlike, bu iki kurumun birbirinden çok farklı olarak algılanması ve birbirinden ayrıĢtırılmasındadır.
Geleneğin içinde, kavramlar arasındaki birtakım iĢlevlere göre kendiliğinden oluĢan tasnifler ise bu
tehlikeyi içermez. Hobsbawm‟ın bu eski ve yeni pratikler hakkında dediği gibi: “ Eski olanları, özgül ve

toplumsal pratikleri sıkı sıkıya birbirine bağlarken; icat edilmiĢ olanları, aĢıladıkları grup üyeliğinin
değer, hak ve yükümlükleri ('vatanseverlik', 'sadakat', 'görev', 'oyunu kuralına göre oynamak', 'okul
ruhu' vb.) konusunda oldukça genel ve muğlaktır."22
Kelimelere Sığmayan Müzik
YerleĢmiĢ algıdaki dinî musiki kavramı, zaman zaman kendi kültürel ögelerine de sırt
çevirmektedir. 19. yüzyılın, tekke musikisinde geçmiĢ yüzyıllara göre verimsiz bir dönem olduğu ifade
edilirken, -dinî musikinin en büyük formu olan- Mevlevî Ayinleri formunda en fazla eserin bestelendiği
dönem olduğu dikkate alınmaz.23 Bugüne kadarki bazı tanımlarda adeta bıçakla kesercesine kullanılan
sözlüdür ibaresi, Mevlevî ayinlerinin uzun enstrümantal bölümlerinin nazar-ı itibara alınmamıĢ
olduğunu düĢündürmektedir. Bilindiği gibi Mevlevî Ayinleri; baĢ taksim, peĢrev, selamlar içerisinde saz
payları, terennüm, son peĢrev, son yürük semai, son taksim gibi formları 24 ihtiva etmekle mukabele-i
Ģerif içerisinde azımsanmayacak ölçüde sözsüz müziğe yer verir.25 Mevlevî Ayinlerinde saz
19

20

21
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24
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Bkz. Lois L. Faroqhi, Ġslâm‟a Göre Müzik ve Müzisyenler: ÇağdaĢ Bir Değerlendirme, çev. Ü. Taha Yardım, Akabe Yay.,
Ġstanbul, 1985, s. 7-53
Bkz. Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi-Dinî Eserler, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġstanbul,
1942.
Bkz. Türk Musikisi Klasiklerinden Ġlahiler-Mevlut TevĢihleri, Ġstanbul Konservatuvarı NeĢriyatı, Birinci Cilt, Ġstanbul, 1931; Dr.
Suphi, Nazarî ve Amelî Türk Musikisi, Ġstanbul Konservatuvarı NeĢriyatı, Ġstanbul, 1935, 3. cilt, s. 54; yine Suphi Ezgi‟nin telif
ettiği Temcit-Na‟t-Salat-Durak isimli eserde de bu formların bir kuruma aidiyeti üzerinde durulmaz bkz. Suphi Ezgi, Türk
Musikisi Klasiklerinden Temcit-Na‟t-Salat-Durak, Ġstanbul Konservatuvarı NeĢriyatı, Ġstanbul, 1945
Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Geleneğin Ġcadı, çev: M. Murat ġahin, Agora Yay., Ġstanbul, 2006, s. 13
Bkz. Nuri Özcan, (YayınlanmamıĢ) Dini Musiki Ders Notları, s. 37-38 Burada Mevlevî musikisi ayrı bir baĢlıkta
değerlendirilmiĢtir.
Bu saz bölümleri Türk müziğinin en sanatlı eserleri içerisindedir ve icracılar "din dıĢı" konserlerde de teveccüh etmektedir.
Yine BektaĢî geleneği içerisindeki enstrümantal kısım da Mevlevî sema'ında olduğu gibi önemli iĢlev görmekte ve belki de
sözlü kısma oran bakımından Mevlevî ayinlerinden daha fazla yer almaktadır. Ancak tekke kültürünün bir kolu olan
BektaĢîliğin müzik mirası da ilginç bir Ģekilde farklı bir kategoride değerlendirilmektedir.
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bölümlerinin, sözlü kısmın anlamsal ve müzikal boyutunu tamamlayıcı bir özelliği varsa da baĢta ve
sonda yapılan doğaçlamalarda, icra eden sazende ile dinleyici arasında sonsuzlaĢan bir vecdî etki
bulunur. Kur‟an‟ın teganni ile okunmasında O‟nun statik ve dinamik iliĢkisi hissedilir; Allah kelamının
“sabit, yerinde duran, dokunulamaz” oluĢu tecvid kaidelerinin bozulamazlığı ile ve O‟nun zamanı ve
mekânı kaplayan evrensel anlam boyutu adeta nağmelerin doğaçlama oluĢuyla hatırlatılır.26 Mevlevî
Ayinlerinde vecde hazırlayan baĢ taksim ve vecd‟in sondan bir önceki adımını atan son taksim de
Ayinin genel anlam boyutuyla, Kur‟an‟ın musikiyle iliĢkisindeki gibi diyalektik bir anlam örgüsü kurar.
Taksim yapan sanatkâr sınırlıdır, fakat makamsal müziğin teknik sınırlarından farklı olarak hem bütünle
örtüĢen sesler duyurmak hem de kiĢisel bir cezbe-vecd hissi çağrıĢtırmakla yükümlü bir sınırlılıktır bu.
Popüler Dinî Müzik
Merceği bugüne doğrulttuğumuzda ise "icad edilmiĢ dinî musiki geleneği"nin dıĢında, artık bir
baĢka enstrümantal yönün daha var olduğunu görebiliriz. Kültürel değerlerin de meta olarak
sunulduğu modern dünyada müzik; artık sadece sosyal tabanı cami ve tekke -veya adı belirlenmiĢ
herhangi bir mekân- olmayan düzlemlerde de bulunmakta, dinleyici herhangi bir müziğe herhangi bir
zamanda maruz kalabilmektedir. Bu anlamda, geçmiĢ dönemlerin sosyal mantığından süzülerek elimize
ulaĢmıĢ repertuar dıĢında da bir dünyanın varlığını göz ardı edemeyiz.27 Dinî müziğin enstrümantal
yönü de müzik piyasalarında satıĢ propagandası olarak kullanılan bir ögedir. Bugünün algısıyla "dinî
çağrıĢımları olan" sazlarla28 enstrümantal ilahi albümleri piyasaya sürülürken uhrevî bir etki vermek
ihtiyacı hissedilen her tür platformda, bu sazların görsellerinden de yararlanılmaktadır. Yine
enstrümantal formda ilahi albümleri, ya da yoğun enstrüman kullanımıyla "din dıĢı" müziklerle
yarıĢacak nitelikte aranjelerle yapılmıĢ ilahi albümleri, dinî müzik endüstrisinin önemli unsurlarını
oluĢtururlar. Bu konuda yapılmıĢ bir yüksek lisans tezindeki sayısal verileri dinî musiki albümlerinin
muhteviyatı hakkında daha net fikir vereceği düĢüncesiyle aynen aktarıyoruz.29
Saz müziğinin evrensel oluĢu ve bundan, popüler anlamda faydalanmanın yanlıĢ bir Ģey olduğu
söyleminde değiliz, bilakis bir durum tespitinde bulunmak gayretinde olduğumuzu ifade etmek isteriz.
Enstrümantal müziğin tasvirî gücünün kullanıldığı film müzikleri de bir baĢka örnek olarak verilebilir.
Yine bu alanda da ilk akla gelen Maurice Jarre'in The Message (Çağrı) filmi için yaptığı orkestral
müziklerdir.
Sözsüz müzik hakkında söyleyebileceğimiz bir baĢka Ģey ise soyut ve dinleyicinin konumuna
bağlı olarak değerlendirilebilmesi özelliğidir. Nitekim sözlü müziğin dil, kültür, yaĢayıĢ gibi dinleyeni tek
bir mânâya odaklayıcılığı yanında, enstrümantal müzik, nicel olarak az da olsa çok çeĢitli bir dinleyici
kitlesine ulaĢma potansiyeli taĢır.30 Saz müziğinin pîri Cemil Bey, kendisi için ardından; Yahya Kemal,
Nazım Hikmet, Hattat Hüseyin HaĢim, Samih Rıfat gibi farklı fikir dünyalarının Ģairlerine hayranlıkla
26

27

28

29
30

“Tegannî etmeyen bizden değildir” (Ġbn-i Mâce, Ġkame: 176) hadisi belki de böyle bir kasıt da içerir. Yani serbest-tegannîli
okuyuĢ eğer batınî manaların tamamını temsil ediyorsa nâ-mütegannî okuyuĢ da sadece zahirî mânâyı içereceğinden teganni
tavsiye edilmiĢ olabilir. Hadis-i Ģerîf‟te geçen teganni kelimesinin Kur‟an‟la lütuf bulan kimsenin baĢka Ģeye muhtaç
olmayacağı yorumuyla istiğnâ manasında değil terennüm etmek manasında kullanıldığına dair deliller için bkz. Süleyman
Uludağ, Ġslâm Açısından Musikî ve Semâ, Uludağ Yay., Bursa, 1992, s. 108-109
Müzik endüstrisinin dinî musikiyle irtibatı gibi konular (yani popüler müzik çalıĢmaları) da müzikolojinin diğer alanları gibi dinî
musikinin akademik birimlerinde çalıĢılmaktadır. Ne var ki, yine serlevhası “cami ve tekke” olarak ayrılmıĢ olan bir disiplinin
kapsamına uyamamaktadır.
Enstrümanların yüzyıllar içerisinde dinî veya dünyevî eğlence aracı olmaları açısından değiĢen statülerini hatırlatmakta yarar
vardır. Örneğin; 15. yüzyılda kaleme alınan Ahmedoğlu ġükrullah'ın musiki risalesinde ney'den iĢret sazı olarak bahsedilirken
(bkz. Murat Bardakçı, Ahmed Oğlu ġükrullah: ġükrullah‟ın Risâlesi ve 15. Yüzyıl ġark Musikisi Nazariyatı, Pan Yay., Ġstanbul,
2012, s. 119) Mevlevî mukabelesinin artık iyice kurumlaĢtığı 17. yüzyılda Ġsmail Ankaravî'nin Hüccetüssema isimli, musikinin
haram olmadığını savunduğu eserindeki ifadelerinde ney'in artık iĢret sazı olmaktan çıktığını, ney yerine baĢka sazların iĢrete
götürme ve çalanı iĢret ehline benzetme tehlikesiyle uyarıldığını görürüz. (Bkz. Bayram Akdoğan, “Hüccetü's-semâ' Adlı
Mûsikî Risâlesi ve Ankaravî Ġsmail b. Ahmed'in Musiki AnlayıĢı”, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 35, Ankara,
1996, s. 488.)
Bkz. ġekil-1.
Birlikte yaĢayan kültürlerin müzikal tecrübelerinin enstrümantal olarak icra edildiğinde izleyicide ne gibi etkiler yarattığına
dair bir sosyal deney ve Anadolu coğrafyasında dinî musikilerin ortaklığı ve yapılan bu deneyin yorumu olarak ele alınmıĢ bir
çalıĢma için bkz. Safa Yeprem, “Empatik Bir BakıĢ Açısı OluĢturmak ve Ġsar kavramı bağlamında; Coğrafi Bölgeye Ait
MüĢterek Bir Müzik Algısı mı? – Etnik Kökene Dayalı Öznel Bir Müzik Algısı mı?”, Müzik=Bilim+Sanat (içinde), ed. Fazlı
Arslan, Mustafa Tahir Öztürk, Ankara, 2016, s. 139.
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Ģiirler yazdıracak bir müzik mirası bırakmıĢtır. Bir baĢka husus da Cemil Bey'in yaptığı sözsüz müziğin,
tinsel olarak -dini musiki de dâhil olmak üzere- Türk müziğinin diğer formlarıyla olan ortaklığıdır.
Meselâ taksim formunu ele alırsak yukarıda bahsettiğimiz gibi tekkelerde icra edilegelen ritüellerin bir
parçasından söz ederiz, yine peĢrev ve saz semaisi formları da aynı Ģekildedir. Burada akıllara saz
eserlerinin hangi amaçla bestelendiyse o minvalde icra edilmesinin ve algılanmasının doğru olacağı gibi
bir düĢünce doğabilir. Ancak bugüne değin olan uygulamalar aynı mantıkla yürümemiĢ, sözsüz olma
ortaklığı, bir eserin bestelenme amacının dıĢında iĢlevlerde kullanılmasına imkân vermiĢtir. Tanburî
Büyük Osman Bey'in (1816-1885) Hüzzam PeĢrevi bunlardan biridir; bu eser, Dede Efendi‟nin Hüzzam
Ayin‟inin baĢında da icra edilmekte, kaçınılmaz üslup farklarıyla birlikte “direklerarası fasıl”larda -yani
dindıĢı musiki platformlarında- da icra edilmektedir.

ġekil.1

1985-2000 yılları arasında yayımlanmıĢ, 261 albüm incelenerek yapılan bir akademik
çalıĢmadan dinî musiki albümlerinde kullanılan müzikal form grafiği.31
Her çağda, değiĢen ihtiyaca göre kültür kurumları kendini yenilerken, bugünkü noktada
araĢtırmalar için kavramların yetersizliği bize Einstein'ın ünlü sözünü hatırlatır: "Sorular aynı olsa da
cevaplar değiĢmiĢtir”.
Sanayi toplumunda toprağın hükümranlığı devrilirken 32 teknolojik geliĢmeler, sosyal hayata
yeni değerlerle birlikte eklemlenmektedir. Müziği mekânsal olarak sınıflandırmanın önemini ortadan
kaldıran bir geliĢme 20. yüzyılın baĢında yaĢanmıĢtır ki bu, kayıt teknolojisidir. "Plak kayıt teknolojisi,

müziği tekrarlanabilen ve mekânların hatta coğrafyaların ötesine taĢıyan bir olguya dönüĢtürmüĢtür.
Müzik, artık icracı ve icra edildiği an ve yerde onu dinleyen kiĢi arasında bir paylaĢım olmaktan
çıkmıĢtır".33 1900'lü yılların baĢındaki "konuĢan makineler"den itibaren müziğin iĢlevi de değiĢmekle
beraber araĢtırmalar için daha sonra popüler müzik adı altında serpilecek yeni açılımlar gündeme
gelmiĢtir. Kralların devriliĢi gibi müzik de artık patron ve sanatçının zevk tekelinden çıkarak halka arz
olunmuĢtur. Bu noktadan itibaren müziğe, bir ölçüde geniĢ halk kitlelerinin katılımları yön verecektir.
Açık Yapıt
Besteci, yorumcu ve dinleyicinin konumlarındaki "öz bilincin" değiĢimini, Umberto Eco'nun
"Açık Yapıt" teorisinin muâvenetiyle belki daha rahat tarif edebiliriz. Eco, bu kuramında özetle, yapıt ile
31

32
33

Agah Terzi, Yerli Müzik Endüstrisinde YayımlanmıĢ Olan Dini Müzik Albümlerinin Tasnifi ve Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi SBE, 2016, s. 298
Cemil Oktay, Siyaset Yazıları, Der Yay., Ġstanbul, 1998, s. 162
Bilen IĢıktaĢ, Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e GeçiĢ Sürecinde ModernleĢme, BireyselleĢme ve Virtüozite ĠliĢkisi: ġerif Muhiddin
Targan, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2016, s. 220
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yorumcu hatta yapıt ile herhangi bir muhatabı arasında yeni bir iliĢkiyi yüceltir, eserin
anlamlandırılmasında yorumcuyla birlikte izleyiciye de estetik deneyim hakkı verir:34
“Mükemmel bir biçimde dengelenmiĢ bir organizma olarak tamamlanmıĢ ve kapalı bir sanat
yapıtı, taklit edilemeyen özü bozulmadan binlerce farklı biçimde yorumlanabildiği ölçüde açıktır
da. Bu nedenle yapıtla olan tüm etkileĢimler hem yorum hem icradır çünkü her etkileĢim farklı
bir bakıĢ açısı taĢır.”35
Bu bağlamda, farklı dinleyicilerin farklı yorum yapabilmesi eserlerin alıĢılmıĢ yöntemde
tasnifinin de zor olacağı anlamına gelir. Eco, bu kuramıyla çok eleĢtirilmiĢtir, ancak, temel izleri Yunan
filozoflarına kadar dayanan bir gerçekten yola çıkmaktadır. Ezcümle, müzik eserinin neĢeli, hüzünlü,
spiritüel oluĢunda dinleyicinin kararı daha evvel olmadığı kadar belirleyicidir artık.36
Yeni ihtiyaçlar karĢısında geliĢen yeni formların eski ihtiyaçların belirleyiciliğiyle
anlamlandırılması düĢünülemez. Musiki icra edenlerin ve hatta dinleyicilerin sosyal konumları
farklılaĢmıĢ, kayıt teknolojisi müziğin sunuĢ ve algılanıĢ biçimini tümüyle değiĢtirmiĢtir. "Günümüzde
elektronik ortamlarda müzik eserlerinin bestelenebilmesi ve icralarının –kuramsal olarak– sonsuzca
yeniden üretilebilmesi" bağlamında müziğin anlamlandırılması sorununa eğildiği yazısında Tatar, Ģu
tespitlerde bulunur:
"Bu imkânın [kayıt] söz konusu olmadığı dönemlerde müzik, ancak enstrümantal ve/veya Ģifahî
olarak „icra edilebildiği yer ve zaman‟da var olabilirken, elektronik ortamlar müziğin icrasının
sonsuzca tekrarlanabildiği yepyeni bir küresel hatta kozmik sanal mekân oluĢturmuĢtur.
Böylece müzik eserlerinin beste ve icralarının gündelik zaman ve mekândan kısmen bağımsız
denebilecek elektronik ortamlara aktarımı ve bu ortamlarda kolayca dolaĢıma sokulması
müziğin sosyal, siyasî, psikolojik, dini, ahlâkî, ekonomik, kültürel ve belki en temelde bizzat
müzikal anlamlarında ciddi dönüĢümlere yol açmaktadır. Bu dönüĢümlerin muhtemelen en
baĢında, müziğin artık basitçe „araç-amaç‟ kategorisi içine sokulamayan bir boyut kazanması
gelmektedir”.37
Cemil Bey Dinî Musikinin Neresinde
Hermenötik, açık yapıt veya ilk çağ filozoflarının görüĢleri, sanatın kimliğini değerlendirmede
dinleyiciye geniĢ haklar verirken Tanburî Cemil Bey'in taksimlerinin spiritüel, neĢeli ya da hüzünlü
olmasının önündeki engel nedir? Akademinin herhangi bir dalı, onun çok yönlü müziğini sadece bir
alana hapsedebilir mi? Bir “nass” gibi görülen kabuller kimi zaman böyle sonuçlara götürse de gerçek
hayatta Cemil Bey‟in müziği özgürdür. Fikir vermesi açısından bu özgür müziğin, Ģairleri nasıl
etkilediğine bakabiliriz. Meselâ; Hattat Hüseyin HaĢim Bey'in:

Ettikçe temevvüc o ilahi elhan,
Billah tenimde ruh olurdu lerzan
Dizelerinde, Cemil Bey‟in müziğinin meditatif özelliği; yahut yine aynı Ģairin:

Ey fırka-i erbâb-ı gınâya ser-tâc
Nağmenle ederdik gamı dilden ihrâc
AguĢuna geldikçe o tanbur, Cemil!
GaĢyeyler idi ruhu sürûd-i mevvâc
dörtlüğünde hüznü silen, neĢe veren özelliği; yine bir baĢka büyük Ģairimiz Yahya Kemal'in vatan
hasreti duyduğu demlerde Ġstanbul'un en özlü sesi diye bahsettiği Ģu meĢhur dizelerini hatırlayalım:

Zihnim bu Ģehirden, bu devirden çok uzakta,
34
35
36

37

Umberto Eco, Açık Yapıt, çev. Tolga Esmer, Can Yay., Ġstanbul, 2016, s. 65
Umberto Eco, Açık Yapıt, s. 66
Müziğin değerlendiriliĢinin dinleyene konumuna göre olan durumu geçmiĢ dönemlerde de fark edilmemiĢ değildir. Yine 17.
yüzyıldan örneklersek bazı Ġslam fakihleri müziği zararlı görürken Ankaravî, „müziğin dinleyici üzerindeki etkisinin dinleyicinin
sosyal ve medenî yaĢayıĢı, ruh hali ve icra edilen müzikte aradığını bulabilmesine göre olacağına iĢaret eder‟. (Bkz. Namık
Sinan Turan, “17. Yüzyılda Osmanlı Tasavvuf Ritüelinde Semâ, Deveran Ve Müziğin Püritanizmle Ġmtihanı”, Porte Akademik
Müzik ve Dans AraĢtırmaları Dergisi, sayı: 13, Ġstanbul, 2016, s. 68). Yani müziğin dinleyenle anlam bulduğu, helal-haram
olma durumunun ve hatta diyebiliriz ki dinî-lâdinî olma durumunun dinleyiciyle doğrudan iliĢkilendirildiği görüĢtür.
Burhanettin Tatar, Müzikte Anlam Sorunu, Ġslam AraĢtırmaları Dergisi, Ġstanbul, 2009, s. 60.
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Tanburî Cemil Bey çalıyor eski plakta.
Birdenbire mes'ûdum, iĢitmek hevesiyle
Gönlüm dolu, Ġstanbul'un en özlü sesiyle.
Bütün bu ifadeleri, Ģairlerin mübalağalı anlatımları olarak yorumlamak Ģüphesiz ki hem Ģairlere
hem Cemil Bey‟e yapılmıĢ bir haksızlık olacaktır. Zira, Cemil Bey‟i Ģairlerden daha fazla öven
müzisyenler, sanat dünyalarını zenginleĢtirme konusunda pragmatiktir ve olmayanı varmıĢcasına
gösterme illüzyonistliğine bu anlamda gerek duymazlar.
Her müzik eseri gibi Cemil Bey'in icra ettiği eserler ve bilhassa sonsuz bir anlam dünyasına
açılan pencereler olan 'taksim'leri, dinleyenlerde bıraktığı etkiyle yeniden canlanmakta, sonsuz
anlamlar kazanmaktadır.
Bir Tanzimat Aydını Portresi Olarak Tanburî Cemil Bey
Kayıt teknolojisi, dünya üzerindeki müzisyenlerden ölümsüz hatıralar toplamaya baĢladığında,
Batı‟nın ma‟ruf oryantalist içgüdüsüyle bu kayıtları yapan firmalar için Osmanlı müzisyenleri de bir
cazibe odağı halini alacaktır. Osmanlı‟nın gayrimüslim müzisyenleri o dönemde Türklere oranla sayıca
daha fazla ise de bir “Türk-Müslüman starı kaydetmeyi önemsemiĢ olabileceği tahmin edilen”38
Ģirketler için aranan isim Tanburî Cemil Bey‟den baĢkası değildir. Ne var ki bugün, bu Türk-Müslüman
yıldız bu bağlamdan tamamen farklı olarak düĢünülmektedir. Burada bir Ģeyi açıkça ifade etmek
gerekir ki Cemil Bey‟i veya müziğini dinî olarak sınıflandırılmaya zorlamak boĢ bir çabadır fakat bu
lâdinî gibi diğer sınıflandırmaların meĢruiyetini kabul anlamında da algılanmamalıdır. Var olduğu
dünyaya geniĢ bir perspektifle bakarak geçmiĢ bir ömürde birbirinden farklı çokça nokta bulunabilir.
Öte yandan Türk müziği bağlamında bir müziğin dinîliğinin onu icra eden kiĢinin dinî
hassasiyetlerinden mi, yoksa icra ettiği yahut bestelediği eserlerin çizilen form, mekân sınırına
uygunluğuna göre mi ayarlandığı muğlaktır. ġayet bir görüĢe göre bu muğlak sorun -yukarıda izah
etmeye çalıĢtığımız gibi dinleyicinin anlamlandırmasının ötesinde- “mekân ya da repertuar aĢinalığı”
Ģeklinde çözüm buluyor ise Cemil Bey‟in hayatındaki bu duruma uygun bazı noktaların da altını
çizebiliriz. Yine bu dönemin diğer aydın portrelerine yakından bakarak da modern ve geleneksel-dinî
dokuların Ġstanbul‟un seçkin çevrelerindeki varlığını gözlemleyebiliriz.
19. yüzyılda siyaset, askerîyye, ilmiyye gibi önce toplumun seçkin tabakalarında kendini
gösteren Tanzimatın etkileri dalga dalga yayılırken, Ġstanbul bu değiĢim hareketinin de merkezi
olmaktadır. Ortaylı‟nın ifadesiyle "Osmanlı toplumu belki çok köklü bir değiĢim geçirmiyordu ama
modernleĢme toplumun her kesitine ve her kurumuna sıçradı ”.39 Nitekim, asker kökenli bir Ġtalyan olan
Edmondo De Amicis, 1874 yılında yaptığı Ġstanbul gezisinde gündelik hayatta gözlemlediği
değiĢimlerden anılarında Ģöyle bahseder:
"ġimdi, bir değiĢme buhranı içinde bulunan bu halk fevkalade bir çeĢitlilik gösteriyor.
Ġnkılapçıların ilerlemesi, yaĢlı Türklerin mukavemeti, iki uç arasında tereddüt eden büyük halk
kitlelerinin kararsızlıkları ve uyuĢmaları, bir kelimeyle eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki
mücadelenin bütün safhaları kıyafetlerin gösterdiği çeĢitlilik ile olduğu gibi meydana çıkıyor.
AlıĢkanlıklarından dönmeyen eski Türk hala sarık sarıyor, kaftan giyiyor ve ayağına sarı
sahtiyandan yapılmıĢ ananevi çediklerini geçiriyor; daha da sert olanların kallavi sarıkları var.
Tanzimatçı Türk çenesine kadar düğmeli uzun siyah bir istanbulin, koyu renk sübyeli bir
pantolon giyer, Türk kıyafetinden sadece fesi muhafaza etmiĢtir. Bunların arasında, en
cüretkâr olan genç Türkler uzun siyah istanbulini çıkarıp atmıĢlardır, önü açık bir setre, açık
renkli pantalon giyerler, küçük zarif boyun bağları takarlar, ufak tefek ziynetleri, bastonları ve
yakalarında karanfilleri vardır. Biriyle öteki, kaftan giyenle istanbulin giyen arasında bir uçurum
görülür: sadece isimleri müĢterektir, birbirinden tamamen farklı iki halk göze çarpar. ....Bir de
müteredditler vardır, bunlardan bazıları sarığı hala muhafaza ederler ama küçük bir sarıktır bu,
38

39

Bkz. Alper Maral, “Tanburi Cemil Bey, Enrico Caruso, Fritz Kreisler: Üç Müzik Ġkonundan Hareketle Kamusal Ġmgelemde Mit
OluĢturma ve Yeni Teknoloji Promosyonunda Güncel Medya Üzerinden ġekillenen Simbiyoz ĠliĢkisi”, Tanburi Cemil Bey
Sempozyum Bildirileri, Küre Yay., yayına hazırlayanlar: Hasan Baran Fırat, Zeynep Yıldız Abbasoğlu, Ġstanbul, 2017, s. 141.
Ġlber Ortaylı, Ġmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, ĠletiĢim Yay., Ġstanbul, 1999, s. 249
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öyle ki, fesin küĢat resmini bir rezalet çıkarmadan yapabilirler; bazıları halâ kaftan giyerler,
lakin fesi de benimsemiĢlerdir; bazıları eski usule göre giyinirler fakat artık ne kuĢakları, ne
çedikleri, ne parlak renkleri vardır, geri kalanını da yavaĢ yavaĢ terk edeceklerdir.
Her sene binlerce kaftan kaybolmakta ve binlerce istanbulin ortaya çıkmaktadır; her gün eski
bir Türk ölmekte ve Tanzimatçı bir Türk doğmaktadır. Gazete tesbihin, sigara çubuğun, Ģarap iyi
suyun, yaylı araba arabanın, piyano davulun, Fransız grameri Arap sarf ve nahivinin, kârgir ev ahĢap
evin yerini almaktadır. Her Ģey bozuluyor, her Ģey değiĢiyor”.40
Görülüyor ki, farklı dünyaların bir göstergesi olarak sarık ve fes Müslüman halk arasında
tebarüz etmektedir. 19. yüzyıl Osmanlı‟sı hakkında en önemli eserlerden olan Ġmparatorluğun En Uzun
Yüzyılı‟nda Ortaylı, Tanzimat döneminde Osmanlı aydınının -devletin bağımsız oluĢunun verdiği
güvenle- Avrupa kültürüne oldukça cüretkâr bir ilgisi olmakla birlikte geleneklerle bağları koparmamıĢ
olduğunu ifade eder: “Günün mücadelesi, Avrupa edebiyatının izlenmesi, giderek Batı siyasal

düĢüncesine ilgi yanında, tarikatlere de ilgi vardı. Ara sıra bir tekkenin havasına sığınıp bir tür
tecerrüdle (meditation) hayatın çalkantılarından uzaklaĢmak, tekke Ģiiri ve tasavvufun tarihiyle
ilgilenmek yeni hayat tarzının bir parçasıydı”.41
Tanburî Cemil Bey‟in de tarif edilen Tanzimat aydını portresine uygunluğunu gösteren bir
anekdotu Refik Fersan‟ın hatıralarında bulabiliriz: Fersan, üstâdı Cemil Bey‟in, Yenikapı Mevlevîhanesi
Ģeyhi Celal Efendi‟ye çok hürmet gösterdiğinden bahseder; hatta Cemil Bey ile beraber yaptıkları bir
ziyareti tafsilatıyla kaydeder.42 Cemil Bey‟in müziğinden vecdî duygularla etkilenen dergâhın Ģeyhi Celal
Efendi‟den sonra mahdumu Abdülbâki Efendi de aynı ihtiram ve muhabbet duygusuyla Cemil Bey
öldüğünde kabrini dergâhın hazîresine nakletmeyi dahi teklif edecektir.43
Ġlerde, belki de Türk musikisinin saygın ve büyük bir müzisyeni olacağından habersiz bir
Ģekilde, mahdumu Mesud‟un geleceği hakkında Cemil Bey‟in iki hayali vardır; ya -kunduracılık gibi- bir
zanaat ile uğraĢması yahut “hakîki mekteb-i edeb olan Dergâh-ı Mevlâna”ya kapılanıp derviĢ olması.44
Cemil Bey‟in Mevlevîliğe muhabbeti bunlarla da sınırlı değildir, Mahmut Demirhan Bey de Mesud
Cemil‟e yazdığı bir mektupta, bu yakınlığı tasdik eden küçük hikayelere yer verir:
“Sık sık Bahâriye ve Yenikapı mevlevîhânelerine giderdik; âyini seyreder, kalbimize âteĢler
döken ney taksîmlerini dinlerdik. […] Yenikapı Mevlevîhânesi‟nde, tanbûr meraklısı ve üstâdı,
ehl-i dil bir his ve mânâ adamı olarak merhum Celâleddin Efendi bici çok severdi, orada söz ve
saz fasılları yapardık. Cemil‟i hakîki bir vecd ve cezbe içinde dinler, bilmediğimiz baĢka
âlemlerden gelen bu seslere hayrân olurdu. Gözlerinden yaĢlar akardı; mûsıkî, rûh ve tarîkatler
üzerine bizi tenvir edici bahisler açardı...”45
Mahmut Demirhan Bey bu mektubunda, Cemil Bey‟in Bakırköy Camiinde Hafız Recep
Efendi‟nin okuduğu Mevlidi ve Bâyezid Camiinde Hafız Sami‟nin Kur‟an tilavetini dinlerken gözlerinden
akan yaĢlara; her din ve mezhebe saygı duyduğunu belirten ifadelerine; Ġslâm dininin yüceliğine dair
sohbetlerine Ģahitliğinden de bahseder.46
Neyzen Niyazi Sayın‟ın naklettiği bir rivayete göre ise Cemil Bey‟in baĢka bir tarîkatle daha
derin bağı vardır. Sayın‟ın ifadelerine göre Cemil Bey, Abdülkadir Belhî Hazretleri‟ne yani HamzavîMelâmî yoluna intisâb eder.47 Bu rivayetin doğruluğu bize çok Ģey söyleyebilir ancak sonradan
yakıĢtırılmıĢ bir rivayet olsa dahi, toplumun farklı tabakalarının yüksek noktalara konumlandırmak
üzere ihtiyaç duyduğu ideal kahraman arayıĢında Cemil Bey‟in ne derecede rol alabildiğini göstermesi
bakımından da önemlidir.
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Edmondo de Amicis, Istanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 124
Ġlber Ortaylı, Ġmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 248
Murat Bardakçı, Refik Bey: Refik Fersan ve Hatıraları, s. 113. “Cemil‟in çok hürmet ettiği bu zât-ı Ģerifin ben de gıyaben
meftunu idim”
Mesud Cemil, Tanburi Cemil‟in Hayâtı, Kubbealtı NeĢriyat, Ġstanbul, 2002, s. 45.
Mesud Cemil, Tanburi Cemil‟in Hayâtı, s. 193-195
Mesud Cemil, Tanburi Cemil‟in Hayâtı, s. 137
Mesud Cemil, Tanburi Cemil‟in Hayâtı, s. 138, 140-141
Niyazi Sayın, kiĢisel görüĢme, 24.08.2017, Ġstanbul. Sayın‟ın burada naklettiği enteresan baĢka bir ifade ise Ģeyhinin
huzurunda Cemil Bey‟in, kemençe ile Yasin suresini icra etmesidir.
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Cemil Bey‟in tarikatlara ilgisi, tamamen müzikal bir kaynağın peĢinde koĢmasının emareleri mi,
yoksa ulvî muhabbetinin bir sonucu mudur, bilmiyoruz. Ancak plaklara çalmak için seçtiği repertuar
arasında Türk musikisinin en büyük formuna sanki bir nazire olarak Hicaz Kadim Saz Eseri adıyla -son
peĢrev edasında- bir peĢrev ve hemen peĢi sıra ayinlerde icra edilen Hicaz son yürük semaiyi koyması
da dikkatlerden kaçmamaktadır.48
Dönemin iki uçlu yaĢayıĢlarından bir detayı Tanburî Cemil Bey'in öğrencisi Refik Fersan'ın bir
hatırasında görebilmekteyiz. Murat Bardakçı‟nın yayınladığı Fersan‟ın hatıralarından bir bölümünü
bahsettiğimiz dinî-seküler varlığını açıklaması bakımından aynen veriyoruz.49 Refik Bey, 1935 yılında
Münir Nurettin Selçuk, Fahire Fersan ve Artaki Candan ile beraber çıktıkları bir turnenin detaylarını
aktarıyor:
“Ġzmir‟de Ģöyle bir rüya gördüm: Etrafı gümüĢ parmaklıklarla çevrilmiĢ bir türbe. Türbenin baĢ
ucunda bir kapı. Ben, Münir‟le birlikte bu kapıdan giriyoruz. Üç köĢe ve her köĢede geniĢ
pencereli birer oda. Bu odanın sağ köĢesinde, yeĢil örtülü bir rahlenin üzerinde büyük bir
Kur‟ân-ı Kerîm açık olarak duruyor. Rahleye yaklaĢıyorum, “Ikra b‟ism-i” (“Alak” Suresi) sure- i
Ģerîfesini okuyorum. Münir‟e hitaben; “Haydi Münirciğim, Ģu sureyi okuyuver, arkasından da üç
ihlâs bir fatiha okuyup Ģu zâtın ruhuna hediye edelim” diyorum. Münir güzel sesiyle okumaya
baĢlıyor ve ağlayarak uyanıyorum.
Ertesi günü bu rüyayı Münir‟e ve Fahire‟ye anlattım. “Hayırdır inĢaallah” dedik ve seyahatimize
devam ettik. "
Seyahat Anadolu‟da devam ederken gelen bir davet üzerine Bağdat‟a gidiyorlar:
“Bağdad‟da Taha PaĢa‟yı ilk ziyaretimizde, herĢeyden evvel Hazret-i Abdülkadir-i Geylânî‟yi
ziyaret etmekliğimizi rica etti. Hemen bir otomobile atladık, doğruca türbe-i Ģerîfenin
kapısından girdik.
Etrafı gümüĢ parmaklıkla muhat (çevrilmiĢ) olan sandukayı görür görmez, rüyamın aynını
görüyorum zannettim. Hemen Münir‟e döndüm. Her tarafım titriyordu. Artaki de bizim ile
birlikte idi. Hiç unutmam, bu muhterem adam, yani Artaki, parmaklığa yüzünü gözünü sürerek,
ağlayarak dua etti. Bir de baĢucunda kapı gözüme iliĢmesin mi? Her üçümüz de derhal kapıdan
girdik, üç köĢeli odadayız. Sağ tarafta bir rahle, açık Kur‟ân-ı Kerîm! Bir göz atalım, aynen
rüyada gördüğüm gibi “Ikra‟b‟ism-i” sure-i Ģerîfesi değil mi? ĠĢte o vakit içim çekildi, gözlerim
bir an için kapandı, kendimden geçtim. Münir, besmele-i Ģerîf ile sureyi okumaya baĢladı. Ben
ağladım, o da ağladı. Üç ihlâs bir fatiha okuduktan sonra, Hazret‟in ruhaniyet-i kudsiyelerine
hediye ettik ve dualarımızı eda ettikten sonra ayrıldık. Taha PaĢa‟ya bütün safahatı arzettim.
Hayrette kaldı ve bana lâyık olmadığım teveccühlerini esirgemedi. Adeta bir mertebeye mazhar
olduğumu tebĢir etti (müjdeledi). ĠnĢaallah…”50
Sonuç
Buraya kadar dinî musikiye dair altı çizilen bütün problemler, kuvvetle muhtemeldir ki
araĢtırmacıların daha evvel de farkında oldukları konulardır. Problemlerin varlığına rağmen, önümüze
ıĢık tutacak birçok çalıĢma yapılmıĢ ve yapılmaktadır. Lâkin bir Ģekilde fark edilen bu problemler
kökleĢmeden evvel gündeme gelmeli, müzikoloji, felsefe, tarih ve sosyoloji gibi disiplinlerle iĢ birliği
kurarak çalıĢma alanı zenginleĢtirilmeli, konular ve araĢtırma tekniklerinin kısır döngüye girme riski
bertaraf edilmelidir. Kaldı ki, akademik anlamda dinî musiki araĢtırmalarının yapıldığı kurumlarda,
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Cemil Bey‟in kayıtlarda çaldığı her bir eserin ve enstrümanın neden seçildiği hakkında düĢünmek gereklidir. Virtüöz
derecesinde çaldığı baĢka enstrümanlar da varken neden kayıtlarda tercih etmedi? Repertuarda yüzlerce eser varken neden
bu eserleri tercih etti? Her tercihi o eserle veya enstrümanla olan yakınlığının göstergesi olabilir. Bu bağlamda onun saz
tercihlerinden yapacağımız okumalarla mesela; Yaylı Tanbur‟la iliĢkisinin “önce denedi, sonra sevmedi bıraktı” gibi yüzeysel
olmadığı Ģeklinde bir yorum; yine eser tercihinden de meselâ; Mevlevî Ayininden bir parçayı tercih etmesinin bu müziğe
verdiği önemi görebilmek Ģeklinde yorumlarla okuyabiliriz.
Murat Bardakçı, Refik Bey: Refik Fersan ve Hatıraları, Pan Yay., Ġstanbul, 2012, s. 161-163 Bardakçı‟nın yayınladığı
hatıralarda buna benzer baĢka örneklerde bulmak mümkündür.
Murat Bardakçı, Refik Bey: Refik Fersan ve Hatıraları, Pan Yay., Ġstanbul, 2012, s. 163

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 509

mevcut tanım ve kapsamın dıĢında olan birçok konu ele alınmaktadır. Öyleyse, sınırların geniĢ
tutulması, sadece Tanburî Cemil Bey özelinde değil; yapılan ve yapılacak bu türden çalıĢmaların da
sağlam bir temel üzerine oturması adına elzemdir. BaĢlı baĢına bir tebliğin, geniĢ bir alanın kronik
problemlerine çözüm kudretinde olamayacağı açıktır. Bu çalıĢma, meselenin irdelenmesi gerekli
görülen baĢlıklarını ortaya koymaya yönelik bir incelemedir. Dinî musikinin bir anlamı vardır, olmalı ve
aranmalıdır; zira kavram seçikliği ve eleĢtirel düĢünce ile sağlıklı bilgiye ulaĢılabileceği açıktır.
Her müziğin sonsuz kere yorumlanabildiği gerçeğini merkeze alan kuramlar, düĢünce
ufkumuzu da farklı noktalara açmaktadır. Cemil Bey‟in dünyasında gördüğümüz gibi, bütün müziklerin,
dinî olarak algılanabilecek bir yönünün olabileceği düĢüncesiyle dinî musiki alanının kapsamına
girebilmesi ihtimalinden söz ederiz. Cemil Bey‟in müziği, onu dinî olarak algılayan birileri için dinî
musikinin tam da içindedir, onu eğlence olarak algılayan birileri için ise eğlencenin merkezindedir;
tıpkı, sözlerinden ötürü dinî kabul edilen ilahilerin, allı-pullu aranjeler sonrası eğlence müziği olarak
algılanabilmesindeki açıklık gibi. Bu noktadaki değiĢim, bir siyasal anlam içeriyor mu? Ġlahilerin çeĢitli
toplumsal sınıflar arasında yaygınlaĢmasının ve giderek kentlerde popüler kültürün metaı haline
gelerek kiĢiselden siyasal‟a toplumsal olaylarının bir aracı olarak kullanılmasının müzikteki kendinden
geçiĢ haliyle bir ilgisi var mıdır?
Belli bir müziğin belli bir insan veya insanlar için “vecdî” etkiler uyandırdığı ölçüde dinî müzik
araĢtırma alanında konumlanabileceği, kurduğumuz anlam örgüsü içerisinde açıklanmıĢtır. Bununla
birlikte, Osmanlı son döneminin Tanzimat etkisindeki Ģehirli insanın, geleneksel kültür değerlerini
koruduğu gibi Avrupaî hayat tarzına yönelik cesur teĢebbüsleri bulunduğu da bir gerçektir. Bu tarihî
gerçekten hareketle Cemil Bey‟in geleneksel dinî müziğe (ibadet müzikleri) de belli derecedeki
aĢinalığını anlamaya çalıĢtık.
Dinî musiki alanında bilimsel çalıĢmalara hız ve yön verecek Ģekilde kendimize sorular sormayı,
sınırları sorgulamayı, sağlıklı düĢünmeyi daha önemli gördüğümüz için mevcut problemlerin altını
çizmeye çalıĢtık. Tekrar tekrar düĢünmeye, yeni ve daha pratik çözümlere vesile olması ümidiyle
yazımızı yine sorularla hitama erdirmek istiyoruz:
- YaklaĢık 75 yaĢında olan mevcut dinî musiki kategorizasyonu baĢka bir tasnif modeli ile
yeniden ele alınabilir mi?
- Bugüne ulaĢmıĢ (geleneksel) eserlerin dıĢında kalan, farklı platformlarda üretilmeye devam
eden ve gün geçtikçe de büyüyen -üstelik bir yönüyle dinî duygulara da temas eden-müzik evrenini
nasıl tasnif etmeli? - Daha da önemlisi bütün müziklerin tasnif edilmesi, gerçekten önemli ve gerekli
midir? Bu bağlamda saz musikisinin pîri Tanburî Cemil Bey dinî musikinin neresindedir?
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AMASYA ĠLAHĠLERĠNDE DEĞER VE DEĞER EĞĠTĠMĠ
Vahdeddin ŞİMŞEK
Özet
İlahi, genellikle sûfî şairler tarafından dîni ve ilâhî fikirleri taşımak üzere yazılmış olan şiirlere, ilâhî
denir. İlâhî Arapça bir kelime olarak, Allah'a ait manasına gelir. 1 Tevhid, na„t, münâcât, devriye gibi
türlerle kaside, gazel, tuyuğ, rubâî, kıta vb. nazım şekilleri Türk klasik edebiyatının aslî unsurları haline
gelince kelimenin anlamı daralıp, besteli dinî şiir formu olarak daha özel bir tür halinde mûsikiyle
özdeşleşmiştir.
İlahi, çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Söz
konusu durum Anadolu coğrafyası içinde ayrıca kültürün bir unsurudur. Anadolu insanı iyi veya kötü
günlerinde bir araya geldiklerinde ilahi okumuş ve halen okumaya devam etmektedir.
İlahiler; Yüce Allah‟ı anmak amaçlı bir sanat eseri olmasıyla birlikte din eğitiminde de insanlara belli
değerleri kazandırmakla önemli bir işlev görmektedir. Bu yönüyle ilahiler, modern eğitim sistemlerin
üzerinde durduğu doğruluk, dürüstlük, adaletli olmak, iyi insan olmak, hoşgörülü olmak, sorumluluk
sahibi olmak gibi değerleri içerisinde barındırması ve sıklıkla tekrar edilmesi bu değerleri içselleştirmesi
ve 7‟den 70‟e herkese ulaşabilmesi bakımından önemlidir. Başka bir ifadeyle, ilahiler hem iyi insan hem
de Müslüman olma yolunda insanlara beklenen değerleri kazandırmaya vesile olmaktadır.
Bildirimde, öncelikle değer, değer eğitiminin tanımı, amacı, dünyada ve Türkiye‟de gelişim süreci
kısaca açıklanacaktır. Sonrasında, ilahilerin din eğitimine konu edilmesi ve yaygın bir din eğitimi aracı
olarak kullanılması değerlendirilecektir. Daha sonra Amasya ilahileri ve bu ilahilerde vurgulanan
değerler örnekler ile ele alınacak ve söz konusu değerler, değerler eğitimi çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, İlahi.
Value and Value Education in Amasya Hymns
Abstract
Poems usually written by Sufi poets to carry religious and divine ideas are called hymns. Hymns mean
belonging to the God in Arabic literature. The types of hymns such as “Tevhid, na't, münâcât, kaside,
gazel, tuyuğ, rubâî” continent and so on when the verse forms become the essential elements of
Turkish classical literature, the meaning of the word is narrowed and identified with music as a more
special kind of form of composing religious poetry.
The hymns have been an important part of religions and beliefs since ancient times. The situation in
question is also a cultural element within the Anatolian geography. Anatolian people read and
continue to read the hymns when they come together in good or bad days.
Hymns; Along with being a work of art to commemorate Almighty Allah, as religious education also
plays an important role in bringing people certain values. In this respect, it is important that modern
educational systems include values such as honesty, fairness, being a good person, being tolerant,
having responsibility and being frequently repeated, internalizing these values and reaching everyone
from 7 to 70. In other words, Hymns are instrumental in bringing the expected values to people both
as good people and as Muslims.
In the declaration, firstly the definition of value/moral, value/moral education, its purpose, its
development process in the world and Turkey will be briefly explained. Later, it will be evaluated
whether or how hymns are used in religious education and it is widely used as a means of religious
education. Later, the values/morals emphasized in the Amasya province and these provinces will be
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examined with examples and the mentioned values will be examined within the framework of
education of values.
Keywords: Value, Value Education, Hymn.
Giriş
Musikide ilahi kavramı ifade edildiğinde Allah‟ın varlığını, birliğini, yüceliğini ve büyüklüğünü
anlatan eserler akla gelmektedir. İlahiler birçok dinde, özellikle semavi dinlerde sosyal ve toplumsal
dini hayatın önemli bir parçasıdır. İlahiler belirli ezgilerle ve müzikle söylenebildiği gibi kimi durumlarda
hiçbir müzik olmaksızın solo da söylenebilmektedir. Ne şekilde söylenirse söylensin insanların gönül
dünyalarında bir şekilde yer etmektedir.
İnsanoğlunun gündelik yaşamında ihmal ettiği bazı sorumlukları hatırlatması, onu yaratan yüce
Allah‟ı anma vesile olması ve bireylerde manevi duygular oluşturması bakımından ilahiler önemlidir.
Musikiyle boyutuyla ise insan ruhuna bir gıda niteliği taşımaktadır. Bu bakımdan ilahiler insan doğasına
tesir eden güçlü eserler olarak da tanımlanan vardır. Gelişen teknolojilerle bu eserlerin müzikal
anlamdaki formatları değişmekle beraber bu eserler yaygınlaşmaktadır. İlahiler birçok konuyu
işlenebilmektedir ancak genellikle; Allah‟a dua, Allah‟ın birliği, varlığı ve büyüklüğü, Allah‟a kulluk,
peygamberin yaşayışı ve güzel ahlakı, sahabelerin hayatları ve onlara övgüler, İslam tarihindeki acı
olaylar veya güzel bir öğüt veren konular veya olaylar anlatılmaktadır. İlahiler içerdikleri mesajlar ile
farklı olmakla birlikte farklı tarikat ve gruplarda farklı isimleri alır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde
nefes, Alevilerde deme, Gülşeniler‟de tapuğ, Halvetiler‟de durak, bunlardan bazılardır.
İlahi, hangi kavramla anılırsa anılsın vermek istediği bir mesajı ve mesajın altında bir değeri
öğretmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle ilahinin satır aralarında gizli bir değer ve onun öğretimi
yatmaktadır. Bu bağlamda Amasya İlahilerinde yer alan, vurgulanan değerlere geçmeden önce bu
kavramın analizini yapmakta yarar vardır.
Değer ve Değer Eğitimi2
Kavram olarak değer fen bilimlerinden sosyal bilimlere hatta din bilimleri gibi bir farklı bilim
dallarında farklı anlamlar ile kullanılmaktadır. Türk Dili Kurumu sözlüğünde değer; “Bir şeyin önemini
belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; kişinin isteyen, gereksinim duyan bir
varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey; bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve
bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü” 3 şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca
değer, herkes tarafından beğenilip kabul edilme ve toplumlar arası geçerliliği olma gibi özellikleri
taşımaktadır.4
Değer, farklı bir yaklaşımla “kutsallığı olan, kutsallık atfedilen” bir kavram olarak da
tanımlanabilir. Doğruluk, namuslu olma, iyilikseverlik... kutsallığı olan, sahip olunduğu takdirde insanı
yücelten; bunlara sahip olmayanlarla kıyaslığında kendi varlık alanında ona bir ayrıcalık ve erdem
kazandıran ilkelerdir.5
“Bir sosyal gurubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve
sürdürmek için üyelerin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen; onların ortak
duygu, düşünce, amaç ve menfaatini yansıtan genelleştirilmiş temel ahlaki ilke veya inançlar” 6 olarak
da sosyolojik anlamda tanımlanmaktadır. Değere bireysel boyutta bakıldığı zaman, kişinin bir eyleme
karar verirken ya da bir tercih yapmak durumunda kaldığı zaman alternatiflerden birini seçmeye
yarayan yol gösterici nitelikteki ilke veya inanç olarak tanımlanmaktadır. 7
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Değer, herkes tarafından kabul edilen, istenilen ve davranışlar için ölçek olarak kullanılan
olgudur Belirli bir durumu diğerine tercih etme eğilimi olarak tanımlanan değer, davranışlara kaynaklık
eden ve onları yargılamaya yarayan anlayıştır. 8 Dolayısıyla değer, insana özgü, insanı insan yapan ve
onu diğer canlılardan ayıran bir nitelik taşır. Bununla birlikte insanın amaçlarına uygun tarzda kendini
gerçekleştirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olur.8 Bir sanat eserine, örneğin bir resim tablosuna
paha biçmek gerektiği zaman, biri onu çok güzel ve değerli bulduğu için farazâ on milyar verirken, bir
başkası beş milyar, başka biri de bir milyar vermektedir. Hatta başka biri onu “değersiz” bulduğu için
hiçbir değer biçmemektedir. İşte bu belirtilen miktarlar o sanat eserinin farklı kişiler bağlamında
ekonomik değerini ifade etmektedir.9
Günümüzde toplumsal hayatın içerisinde insanoğlu sınırsız sayılabilecek birçok farklı problem
ile karşı karşıya gelmiştir. Önce bireyin kendisinde başlayan problemler zamanla toplumun tümünü
ilgilendiren sorun haline dönüşmüştür. Toplumların yaşadığı bu sıkıntılar küreselleşmenin etkisiyle
günümüz dünyasında herkesi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla değerler eğitimi artık bireysellikten çıkmış
evrensel bir niteliğe sahip olmuştur. Değerler eğitimi değer kazandırma sürecidir. Kimilerine göre
değerlerin açık net bir şekilde öğretilmesi, kimilerine göre ise doğrudan veya dolaylı bir şekilde
bireylerin değerler hakkındaki anlayış ve bilgisini geliştirmektir. 10 Bu bağlamda, değerler eğitimi,
insanın fıtratında mevcut olan güzel özellikleri ortaya çıkarabilmek, bireyi ahlaki yönden donanımlı hale
getirebilmek için yapılan eğitim-öğretim sürecidir.
Bireyi bütün yönleri ile geliştirme ve onu içerisinde yaşamakta olduğu toplumun bir üyesi
yapma yolundaki amaçlı ve planlı süreçler11 olarak tanımlanan eğitim; böylelikle insandaki duygu, zekâ,
irade, vicdan ve beden gibi bütün kabiliyetlerin birlikte gelişmesini ve ortaya çıkmasını sağlanacaktır.12
Bu durumda değerler eğitimi de eğitimin bu amaçlarına hizmet etmek zorundadır.
Değerler Eğitiminin Amacı ve Tarihçesi
Değerler eğitiminin bireysel ve toplumsal olmak üzere iki temel amacı vardır. Değerler eğitimi
bireyin doğuştan getirdiği kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve dengeli bir karakter gelişimine katkı
sağlamaktadır. Böylelikle sorumluluk sahibi, temel insani değerleri kazanmış, kendisi ve çevresiyle
barışık bireyler yetişmiş olacaktır.13 Değer eğitimi sayesinde birey değerleri tanıma, bilinçli bir şekilde
yetişme, beceri ve yeteneklerini geliştirme imkânı bulacaktır. Bununla birlikte bireyde merak
duygusunu uyandırarak araştırma, keşfetme ve üretmeye yöneliklik davranışlar kazandıracaktır.14
Toplumsal amaçlar söz konusu olduğunda değer eğitimi; güven, huzur ve mutluluk ve saadetin
hâkim olduğu bir toplumun oluşumu için gerekli değerlerle donanımlı bireylerin oluşmasına katkı
sağlamaktadır. Bu önemli amaçlar nedeniyle toplumlar değer eğitimini tarihlerin her anında ön planda
tutmuş ve ahlaklı sağlıklı düşünebilen, hisseden ve davranan bireylerin yetiştirilmesi için gerekli
önlemleri almaya çalışmışlardır. Çünkü davranışlarında sorumlu bireyler yetiştirmek eğitim sistemlerin
nihai hedefleri arasındadır. Aslında bireyde meydana gelecek olan söz konusu güzel değerler hem
bireyin gelişimine hem de huzurlu bir toplumun temellerinin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Değer eğitimi Türk Milli Eğitiminde ilk olarak genel amaçlar içerisinde kendisine yer bulmuştur.
1739 sayılı kanunun 2. maddesinde “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve

sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk
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duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” 15 şeklinde amaçlar ifade edilmiştir. Söz
konusu maddede belirtildiği üzere en temel değer insanlara saygılı olma ve onlara saygı duymaktır.
Değerler eğitimi; 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Yaşayan Değerler
Eğitimi Programı” (YDEP) kapsamında; Brahma Kumaris‟in hazırladığı ve halen dünyanın birçok
ülkesinde uygulanmakta olan; “Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım” projesi ile
uygulanmaya başlamıştır. Bu proje 12 evrensel değere odaklanmıştır. Bu değerler; sevgi, saygı,
sorumluluk, hoşgörü, özgürlük, barış, mutluluk, dürüstlük, işbirliği, alçak gönüllülük, sadelik, birlik
olarak belirlenmiştir. Living Values Education/Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (YDEP) değerlerin
eğitimini işleyen bir eğitim programıdır. Çocukların ve genç yetişkinlerin on iki temel kişisel ve sosyal
değeri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaları için eğitimcilere farklı deneysel çalışmalar
ve pratik yöntemler sunmaktadır.16
Türkiye‟de değerler eğitimi ilk kez 2010‟da dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından yayımlanan
bir genelge ile uygulanmaya başladı. Genelgede, öğrencilere yaptırılması istenen etkinlik örnekleri
arasında, “rol model olma”, “karşılıklı güven, hoşgörü ve dürüstlük ilkeleri”, “sınıf içinde uyulması
beklenen davranışlar listesi”, “yardım organizasyonları, doğum günü ve özel günlerde etkinlikler
düzenlenmesi” gibi konu ve faaliyetlere yer verildi. Eğitimin içeriği ise illerde oluşturulan, “değerler
eğitimi komisyonlarının” yetkisine bırakıldı. Bu kapsamda, illerdeki komisyonlar, yıl boyunca işlenecek
değerleri ve zamanlarını belirleyip örnek yıllık plan hazırlayarak okullara gönderdi. Okullar da örnek
plan çerçevesinde kendi planlarını hazırladı. Bu nedenle değerler eğitimi bugüne kadar, komisyonların
oluru ile her okulda farklı konu başlıklarında farklı şekillerde uygulanabildi.17
Türkiye‟deki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğrencilere seminer şeklinde verilmesi
planlanan değerler eğitimi için bakanlık dokuz konu ve bunların alt başlıklarını belirledi. Bu başlıklar
arasında, “Sabır”, “Hastalık ve musibetin anlamı”, “Bir hayat gerçeği: Ölüm ve ötesi”, “İnancın bireysel

ve toplumsal hayata etkileri”, “Dua ve ibadetin hayatımızdaki yeri”, “Ramazan ayı ve oruç”,
“Peygamber sevgisi” gibi konular yer aldı. Bu temalar doğrultusunda birçok kentte değer eğitimi
seminerleri verilmeye başlandı.18
Amasya Ġlahilerinde19 Değer ve Değer Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Musiki, Anadolu toprakları içerisinde hiç şüphesiz önemli bir yere sahiptir. Amasya hem uzun
köklü bir tarihe sahip olması ve Osmanlı dönemine şehzadelere ev sahipliği yapması nedeniyle şehirde
musikiyle hayatı geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 20 Bu bağlamda Osmanlı döneminde müzikle/
musikiyle tedavi yapılan bir kurumun21 bulunması müziğin ve musikinin bu şehir için ne kadar önemli
olduğunun göstergesidir.22
Din musiki formlarından biri olan ilahi, Anadolu coğrafyasında, taziyeden düğün törenine,
sünnet cemiyetinden mevlit programlarına kadar hemen hemen tüm programların vazgeçilmez bir
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu programlarda okunan, söylenen ilahilerin musiki yönünün
15
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Amasya ilinde yürütülen musiki faaliyetlerine dair geniş bilgi için bakınız: Fatih KOCA, “Amasya Musiki Cemiyeti ve Büyükağa
Medresesi‟nin Amasya Dinî Musikisine Katkısı”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 6, s. 127-137
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olmasının yanında bir de mesaj verme niteliği taşımaktadır. Bu mesaj ise, ilahinin satır aralarında
gizlenmiş değer ve onun öğretimidir. Amasya ilahilerinde de yer alan birçok değer, yaygın din ve değer
öğretim faaliyeti çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Bu ilahilerden ilki bestesi Burhan Özbakır‟a
ve güftesi F. Şirin Özbakır‟a ait olan Nihavend ilahidir.
Affet Bizi Allah’ım
………..
Affet bizi ne olur Ya Rab,
Affetmezsen halim harab
Affet de yoluna dönder
Lütfet de Cennete gönder
Söz konusu ilahi mısralarında temel yüce Rabbimizin bizi affetmesi, bize lütuf da bulunulması
istenmektedir. Ancak, yüce kudretten bunları istenirken, affetme, verme, lütfetme gibi değerlere vurgu
yapılmaktadır. Bir diğer ilahi ise yine bestesi Burhan Özbakır‟a ve güftesi Kamil Lütfi Özbenlli‟ye ait olan
Hüzzam eserdir.
Cenneti ver Allah’ım
Ezan sesin duyanlara
Bu çağrıya uyanlara
Namazını kılanlara
Cennetini ver Allah‟ım
Orucunu tutanlara
Seher vakti açanlara
Camilere koşanlara
Cennetini ver Allah‟ım
Günahlardan kaçanlara
Doğru yolu bulanlara
Cennet ehli olanlara
Cennetini ver Allah‟ım
Bu ilahide günlük hayatta insanların bazı dini sorumluluklara işaret edilmektedir. Bu
sorumluklardan dini ibadetlerini yerine getirmekle beraber doğru ve dürüst insan olabilmektir. İlahinin
doğru ve dürüst insan olabilme değerine vurgu özellikle son dörtlüğünde yapılması bugün toplumsal
ilişkilerde en çok şikâyet edilen konuya bir cevap veya çözüm niteliğindedir.
Ey bizim Allah’ımız
Azad eyle narından
Ayırma didarından
…………………..
Bu dünyada ölüm var
Ne gülecek halim var
Ahrette sualim var
Rabbim bizi mahrum etme
Söz konusu ilahide ise insanlara dünyanın geçici olduğu ve bir yerde bizi bekleyen bir ölüm
olduğunu ifade etmektedir. Söz konusu mısralarda insanın fani bir varlık olduğu bununla birlikle yerine
getirmesi gerektiği sorumlulukları hatırlamaktadır ki, sorumluluk sahibi olma değeri hemen hemen
bütün disiplinler ile çocuklara verilmesi istenen bir değerdir.
Ġstanbul’da Yeşil Direk
İstanbul‟da Yeşil Direk
Boyamışlar irenk irenk
Amasya‟da şu Akbilek
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Himmet etsin yavruma ninni
Yeni ağda göğe baktım
Ak pak olsun senin bahtın
Pir İlyas‟a şöyle bir baktım
Himmet etsin yavruma ninni
Dua ettim Halkalıya
Hatim indirdim Kubaya
Gayri şefaat Hüdaya
Himmet etsin yavruma ninni
…………………………………
Gurbetteyim her yer yalan
Bir asam var bir abam
Büyük evliya Serçoban
Himmet etsin yavruma ninni
…………………………………..
Bu ilahi son mısralarından da anlaşılabileceği gibi ninni olma özelliği de taşımaktadır. Genel
olarak annelerin çocuklarına yaptığı duaların bir ilahi-ninni formatında söylenmesidir. Bu eserde yatan
değerler ise; büyüklere saygı ve vefa göstermek bunun yanında kadirşinaslık yani kadir kıymet
bilmektir.
Semaver
Semaveri halleyleyin
Çayı, şekeri bol eyleyin
Dil-ü dudak bal eyleyin
Yan semaver, can semaver
Hüner senin ey semaver
Semaveri alıştırın
Maşa ile karıştırın
Küskünleri barıştırın
Yan semaver, can semaver
Hüner senin ey semaver
Semaverin musluğu var
İçenlere dostluğu var
Çoban gibi ıslığı var
Yan semaver, can semaver
Hüner senin ey semaver
Bu ilahide ise Amasya ve bölge kültüründe önemli bir yere sahip, semaver imgesi üzerinden
bizlere bazı değerler öğretilmektedir. Semaver ilahisinde ise; hoşgörü içerisinde bir araya gelmek bir
arada bulunmak, küskünleri barıştırmak suretiyle toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek, dostluk
kurmak gibi değerler vurgulanmaktadır.
Vardım Kırklar Meclisine
Vardım kırklar meclisine
Gel beru ey can dediler
İzzet ile selam verdim
Gir işte meydan dediler
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Kırklar ayağa durdular
Yanlarında yer verdiler
Önüme sofra serdiler
Lokmamıza ban dediler
Kırkların yolu doğrudur
Varalım kalbi arıdır
Gelişin kanden beridir
Söyle be ey can dediler
Kalk meydanda sema oyna
Silinsin kalp olsun ayna
Kırk yıl bu kazanda kayna
Olasın insan dediler
Kırklar meclisi, Anadolu coğrafyanın farklı yerlerinde ve Amasya‟da özellikle alevi - bektaşi
inanç geleneği için oldukça önemlidir. İlahide, birçok değer vurgulanmakla beraber, özelikle,
paylaşmayı, insan olma evrensel değerinde buluşmayı ve bireylerin her yönüyle doğru, dürüst olması
gibi değerler kendini hissettirmektedir.
Yukarıda örnekle ilahiler ile analiz ettiğimiz değerler ile birlikte diğer birçok Amasya
ilahilerinde, çalışmak, helal kazanmak, hoşgörülü olmak, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yerine
getirme, samimi olma, sevgi, sevgi, paylaşma ve özünde, sözünde doğru ve dürüst insan olma
değerleri de sıklıkla vurgulanmaktadır.
Sonuç
İlahi, Yüce Allah‟ı övmek, O‟nu anmak, O‟na dua etmek ve en büyük aşkın ilahi aşk olduğunu
belirtmek amacıyla yazılmış makamla okunan dini, tasavvufi, tekke ve halk edebiyatı nazım şekli
olmakla beraber dini ve ahlaki değerleri bireylere aktarma amacı taşıyan eserler olarak da karşımıza
çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle mısralarının arasında gizli bir değer ve onun öğretimi yatan ve hem din
eğitimi hem de değer eğitimi için önemli bir öğretme aracı/yöntemidir. Amasya ilahilerinde de söz
konusu durum geçerlidir.
Bugün, öğretim programlarında, örgün eğitim müfredatı içerisinde yer alan derslerde ve ders
kitaplarında vurgulan değerler uzun yıllar önce yazılan Amasya ilahilerinde de kendisine yer bulmuştur.
Bu ilahilerin temel kazandırmak istediği değerler ise; çalışmak, helal kazanmak, hoşgörülü olmak,
bireysel ve toplumsal sorumlulukları yerine getirme, samimi olma, sevgi, sevgi, paylaşma ve özünde,
sözünde doğru ve dürüst insan olmaktır.
Sonuç olarak ilahileri, gerek örgün gerekse yaygın eğitim içerisinde yer alsın din/ değer
eğitimiyle bağlamında değerlendirmek mümkündür. Yüzyıllar boyunca, insanların düğün, ölüm vb
amaçlarla bir araya geldiği meclislerde hem bir musiki eser olması hem de değer eğitimi açısından
insanlara bir mesaj vermesi yönüyle oldukça önemlidir. Bu bağlamda, ilahilerin musiki yönüyle birlikte
bir eğitim- öğretim aracı olarak değerlendirilmesi göz ardı edilmemelidir.
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ĠMAM HATĠP LĠSELERĠ DĠNĠ MUSĠKĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜZERĠNE BĠR
DEĞERLENDĠRME
Muhammet SEVİNÇ
Özet
Türkiye’de örgün eğitim kurumlarından birisi olan imam-hatip liselerinin yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi
olmasına rağmen, bir din görevlisinin meslek hayatında ihtiyaç duyacağı en önemli yeterliliklerden olan
dini mûsikî formlarını güzel icra edebilme ve ses eğitiminin kazandırılmaya çalışıldığı dini mûsikî dersi,
ilk defa seçmeli olarak 1985 yılında okutulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1985 yılında hazırlanan
ilköğretim programı yirmi sekiz yıl yürürlükte kaldıktan sonra 2014 yılında yürürlükten kaldırılmış ve
yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak hazırlanan yeni öğretim programı yürürlüğe konulmuştur.
Çalışmamızda yenilenen dini musiki öğretim programı çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Çalışmada
incelenen dini mûsikî öğretim programının eski ve yeni şekillerinin hazırlanmasında benimsenen eğitim
yaklaşımları, imam-hatip liselerinin haftalık ders çizelgelerinde dini mûsikî dersine ayrılan süre, bu
dersin amaçları, kazanımları, programların içerikleri, dersin işlenişinde ortaya çıkabilecek temel
problemler değerlendirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Dini Mûsikî, Türk Din Mûsikîsi, Cami Mûsikîsi, İmam Hatip Lisesi, Öğretim
Programı.
An Evaluation on The Religious Music Education Programme in “Imam Hatip” High
Schools
Abstract
Despite imam-hatip Schools being one of the formal education institutions having almost a hundred
years of history, religious music education which includes the most important qualifications - to be
able to perform well the religious music forms and an educated - that a religious officer would need in
his Professional life, was started as an elective course in 1985 in the imam-hatip schools, covered
almost all subjects related to religious music content. In this context, religious music education
curriculum which was developed in 1985 was abolished in 2014, and a new curriculum based on the
constructivist approach was put into effect. In our study, the renewed religious music course was
examined in several aspects. Then the old and new curricula of the course were tried to be compared
in various aspects. After analyzing the educational approaches adopted in the preparation of the old
and new forms of the religious music education programs, the period of religious music lessons, the
purpose and learning outcomes of this course and basic problems that may arise in the course of the
lessons are assessed and lastly, the solution proposal has been expressed.
Keywords: Music, Religious Music, Turkish Religious Music, Music of the Mosque.
Giriş
Dinin toplum hayatındaki önemine paralel olarak dini mûsikînin de toplum hayatında önemli bir
yeri olduğu düşünülebilir. Nitekim günde beş vakit minarelerden duyulan ezan nağmeleri, camilerde
ibadet esnasında icra edilen Kur’ân kıraati, müezzinlik uygulamaları, doğum, ölüm, düğün ve sünnet
gibi merasimlerde okunan mevlid, ilâhî, salâ vb. icralar birer dini mûsikî formudur.1 Din görevlilerinin,
bu dini mûsikî formlarını icra etme noktasındaki kabiliyetleri çoğu zaman toplum nezdinde ilmi
yeterliliklerinin önüne geçebilmektedir. Bu bakımından din hizmetleri vermekle vazifeli din görevlilerinin


1

Arş. Gör., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, msevinc@ankara.edu.tr.
Dini mûsikî formları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Fatih Koca, İslam Medeniyetinde Salâ ve Salavat Geleneği, DİB Yay.,
Ankara, 2017; Mehmet Tıraşcı, İlahiyat Fakülteleri İçin Dini Mûsikî Ders Notları, Dört Mevsim Kitap Yay., İstanbul, 2015.
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toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri açısından, imam-hatip liselerinde verilen temel dini mûsikî
eğitimi de önem arz etmektedir.
Çalışmamız, imam-hatip liselerinde 1985 yılından itibaren uygulanan ve 2014 yılında yenilenen
dini mûsikî dersi öğretim programlarının ve programlarla ilgili diğer belgelerin incelenmesi,
karşılaştırılması ve değerlendirilmesi ile sınırlı olacaktır. Çalışmada incelenen dini mûsikî öğretim
programı dokümanları betimsel içerik analizi ile incelenerek, programların eski ve yeni şekillerinin
hazırlanmasında temel alınan eğitim yaklaşımları, imam-hatip liseleri haftalık ders çizelgelerinde dini
mûsikî dersine ayrılan süre, dersin amaçları, kazanımları, programların içeriği ve uygulamada ortaya
çıkabilecek temel problemler değerlendirilip çözüm önerileri sunulacaktır. Programdan beklenen
değişikliklerin gerçekleşip gerçekleşmediği, öğrenci ve öğretmenlerin ve konuyla ilgili farklı kesimlerin
program hakkındaki algı, tutum ve görüşleri çalışmamızın kapsamı dışında bırakılmıştır.
Ġmam-Hatip Liselerinde Ġlk Defa Uygulanan 1985 tarihli Dini Mûsikî Öğretim
Programı
Cumhuriyet döneminde yeniden yapılandırılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullar,
ortaokullar, liseler ve güzel sanatlar liselerinde okutulan müzik dersi müfredatı, Batı müziği eğitimi
üzerine kurulmuş olduğundan, bu okullarda kuruluşundan bugüne dini mûsikî eğitiminin verilmesinden
bahsetmek mümkün değildir. Yine 2011 yılında açılan Yıldırım Bayezid Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet
Konservatuarı istisna tutulursa, lisans ve lisansüstü derecesinde müzik eğitimi veren konservatuvarlar,
güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümleri ile eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerinde
de dini mûsikî eğitimine yer verilmemiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca dini mûsikî eğitimi verilen örgün
eğitim kurumları, ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip liseleri olmuştur.
İmam-hatip liselerinin açıldığı ilk günden bugüne okutulan derslere baktığımızda, bu okulların
hem genel kültür dersleri hem de meslek dersleri adı altında bazı dini derslerin eğitimini verdiği
görülmektedir. Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre;

“İmam-hatip liseleri imamlık, hatiplik ve Kur’ân kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine
getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan orta
öğretim sistemi içinde hem mesleğe, hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar
uygulayan öğretim kurumlarıdır.”2
Bu tanımın gereği olarak imam-hatip liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra Kur’ân-ı
Kerîm, Arapça, Temel Dini Bilgiler, Fıkıh, Hadis, Siyer, Akait, Kelam, Dinler Tarihi, Tefsir, Hitabet, İslam
Tarihi gibi meslek dersleri zorunlu dersler olarak okutulmasına rağmen, belki de bir din görevlisinin
mesleğini icra ederken ihtiyaç duyacağı becerileri kazanmasını sağlayacak en önemli derslerden olan
dini mûsikî dersi,yüz yıllık imam-hatip lisesi tarihi boyunca ilk defa seçmeli olarak 1985 yılında, Talim
Terbiye Kurulu’nun 30.09.1985 tarihli ve 196 sayılı kararı3 ile kabul edilmiş, 4.11.1985 tarihli ve 2198
sayılı Tebliğler Dergisi’nde4 “İmam-Hatip Liseleri Mesleğe Yönelik Seçmeli Dersler Dini Mûsikî Dersi
Programı” adı altında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu program 2014 yılında yenilenene kadar
yirmi sekiz sene yürürlükte kalmıştır.
Dini mûsikî dersi de diğer derslerde olduğu gibi, dersin genel ve özel amaçlarına yönelik
önceden hazırlanmış belirli bir öğretim programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Öğretim
programının günümüzdeki tanımlarından birisi şöyledir: “Öğretim programı, okul ya da okul dışında

bireye kazandırılması planlanan bir dersin çeşitli sınıflarda öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan
yaşantılar düzeneğidir.”5
1985 tarihli dini mûsikî öğretim programı, yukarıda verilen tanıma uygun olarak günümüzde
hazırlanan yapılandırmacı öğretim programları gibi detaylı bir program olmaktan çok, yayımlandığı

2
3

4

5

“Milli Eğitim Temel Kanunu”, Resmi Gazete, sayı: 14574, 24 Haziran 1973.
Talim Terbiye Kurulu, http://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-kurul-kararlari/icerik/152, Erişim Tarihi:
(02.05.2015).
“İmam-Hatip Liseleri Mesleğe Yönelik Seçmeli Dersler Dini Mûsikî Dersi Programı”, MEB Tebliğler Dergisi, c. 48, sayı: 2198,
Kasım 1985, s. 452-453; http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/49-1985.
Özcan Demirel, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yay., Ankara, 2006, s. 38.
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dönemin özelliklerini yansıtan bir şekilde, dersin genel amaçları, dersi işlerken öğretmenin dikkat
etmesi gereken en temel hususlar, her sınıfa ait amaçlar, ünite başlıkları ve ünite alt başlıklarından
ibarettir.
Programa göre dini mûsikî öğretiminin genel amaçları şöyle ifade edilmiştir: “İmam-hatip

liselerinde öğrenciye, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak, Dini mûsikînin insan
hayatındaki önemi, zengin kültür mirasımız içinde mevcut cami, tasavvuf vb. mûsikî çeşitlerinin
korunması ve yaşatılmasının şuurunda olarak; ezan, kamet, Kur’ân-ı Kerîm tilaveti vb. gibi cami
hizmetlerinde özellik arz eden konularda öğrencileri bilgili kılmak, onların bu hususlardaki kabiliyetlerini
geliştirmek.”6 Dersin genel amaçlarına baktığımızda da özellikle din görevlisi yetiştirmekle görevli bu
okulların amacına uygun olarak, öğrencilerin daha çok cami mûsikîsi konularında yetiştirilmelerinin
hedeflendiği görülmektedir. Ayrıca her sınıfa ait ünitelerden önce, o sınıfa ait amaçlara da yer
verilmiştir.
Yayımlanan programda ayrıca “Açıklamalar” başlığı altında, “Dini mûsikî derslerinde müziğin

insan ruhundaki yeri, Türk mûsikîsinin ve dini mûsikînin özellikleri ve çeşitleri, notalar, makamlar,
müzik aletleri, usûller ile Türk din mûsikîsinin geçirdiği dönemler ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.”7
şeklinde bir açıklama yapılmış ve konulara ait eğitim-öğretim faaliyetleri düzenlenirken dikkat edilmesi
gereken hususlar programda yedi madde hâlinde belirtilmiştir.8 Bu maddelerde özetle derse girecek
öğretmenin, dersle ilgili nazari bir takım bilgilerin yanı sıra uygulamaya daha çok ağırlık vermesi
istenerek, dersi işlerken amaçlara ulaşmada öğretmene rehberlik edilmek istenmektedir.
Programda öğrencilere yönelik hedef-davranışlara, ya da kazanımlara da yer verilmemiş,
sadece her sınıf için programın amaçları belirtilmiştir.
Öğretim programının ünite dağılımları incelendiğinde ise, IX. sınıfların programında 3 ünite ve
25 ünite alt başlığı yer alırken, X. sınıfların programında 5 ünite ve25 alt başlık bulunmaktadır. XI.
sınıflarda 4 ünite ve 20 alt başlık, XII. sınıflarda ise 6 ünite ve 34 alt başlık yer aldığı görülmektedir.
Dini mûsikî programı dört yıla yayılarak imam-hatip lisesi öğrencilerine dini mûsikî konusunda
gerekli bilgileri ve uygulamaları kavratacak bir şekilde ve kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Programda
nazari bilgilerin yanı sıra öğrencilerin meslek hayatlarında karşılık bulacakları uygulamaların ön plana
çıkması önem arz etmektedir. Programın her sınıfın son ünitelerinde yer alan solfej çalışmaları ve
örnek eser seslendirmeleri de, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesine imkân vermesi açısından olumlu
görünmektedir.
1985 tarihli dini mûsikî öğretim programının en önemli eksikliklerinden birisi, bir öğretim
programının olmazsa olmazlarından olan “ölçme ve değerlendirme” bölümünün bulunmayışı ve
öğretmenin bu konuda nasıl bir yol takip etmesi gerektiğine dair herhangi bir açıklamaya da yer
verilmemesidir.
İlahiyat fakülteleri ve İslami ilimler fakültelerinin bir çoğunda genellikle bir dönem alınabilen
dini mûsikî dersinin, imam-hatip liselerinde dört yıl boyunca toplam sekiz dönem alınabilecek şekilde
hazırlanması oldukça önemlidir. Ancak dersin seçmeli olması ve kimi okullarda da seçimin öğrenciden
ziyade okul idareleri tarafından gerçekleştirilmesinin, programın uygulanmasına yönelik önemli bir
engel teşkil ettiği kanaatindeyiz.9 Programın uygulanmasındaki en büyük sorunlardan birisi de
programa göre hazırlanmış ders kitaplarının yayımlanmaması olmuştur. Nitekim bu program 1985
yılında yürürlüğe girmesine rağmen, MEB tarafından dini mûsikî dersinin onaylı ilk ders kitabı,1996
yılında “Dini Mûsikî I-II-III” olarak hazırlanmış, sadece IX. sınıflar için “Dini Mûsikî I” kitabı
6
7
8
9

MEB Tebliğler Dergisi, Milli Eğitim Basımevi, c. 48, sayı: 2198, Kasım 1985, s. 452.
MEB Tebliğler Dergisi, s. 452.
MEB Tebliğler Dergisi, s. 452.

Yazar, 1996-2000 yılları arasında imam-hatip lisesinde öğrenci olduğu yıllarda dini mûsikî dersini bir dönem dahi alma imkânı
bulamamıştır. Yine 2004-2014 yılları arasında meslek dersleri öğretmeni olarak çeşitli imam-hatip liselerinde görev yaptığı
dönemde de dini mûsikî derslerine girmesine rağmen okul idareleri tarafından belirlenen bazı sınıflar tarafından, yalnızca bir
yıl dini mûsikî dersinin seçilebildiğine şahit olmuştur. Bunun yanı sıra ezanı güzel okuma, Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma
yarışmaları, zümre toplantıları gibi çeşitli vesilelerle bir araya geldiği farklı il ve ilçelerde görev yapan İHL meslek dersleri
öğretmenleri ile yaptığı görüşmelerde de bu hususta benzer değerlendirmelerin yapıldığını tespit etmiştir.
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yayımlanabilmiştir.10 Diğer sınıflar için MEB onaylı herhangi bir kitap yayımlanmamıştır. Bu da, dersin
işlenişi ve belirlenen amaçlara ulaşmada öğretmenleri zor durumda bırakmış ve uygulama birliği
sağlanmasına engel olmuştur.
İmam-hatip liselerinde 1985 yılında yürürlüğe giren dini mûsikî dersi programı öğrencilerin IX.
sınıftan XII. sınıfa kadar her yıl okuyacakları varsayılarak aşamalı olarak hazırlanmış ve 28 yıl süreyle
2014 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Geçen bu süre zarfında imam-hatip liselerinin haftalık ders
çizelgeleri ve seçmeli ders çizelgeleri defalarca değişmesine rağmen, değişen koşullara uygun olarak
dini mûsikî dersinin uygulanması ve seçimi ile ilgili MEB tarafından herhangi bir düzenleme
yayımlanmamıştır. Örneğin 2005 yılına ait haftalık ders çizelgesine ve seçmeli ders listesi ile ilgili
açıklamalara baktığımızda IX. ve X. sınıflarda alınabilecek seçmeli dersler arasında dini mûsikî dersi yer
almamaktadır.11 Bu dersin XI. ve XII. sınıflarda seçilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen, IX. ve X.
sınıfta dini mûsikî dersi almamış ve XI. ya da XII. sınıfta ilk kez bu dersi seçecek öğrencilere hangi sınıf
programının nasıl uygulanacağı ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yine 2009 yılından
itibaren değişen haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerle ilgili açıklamada, imam-hatip
liselerinde IX. sınıflarda 2 saat, X-XI-XII. sınıflarda ise 1 saat (beden eğitimi, resim, müzik) zorunlu
seçmeli ders grubundan “Müzik dersi seçildiği takdirde dini mûsikî programı okutulur.”12 denmesine
rağmen her sınıf için haftada 2 saat okutulacak şekilde hazırlanan dini mûsikî programının bu
öğrencilere 1 saat olarak nasıl uygulanacağına dair de her hangi bir açıklama yapılmamıştır.
Bu program, 2014 yılında MEB tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.
2014 Yılında Yenilenen Dini Mûsikî Dersi Öğretim Programı
Türk milli eğitim sisteminde özellikle 2003 yılından itibaren, değişen anlayışın bir sonucu
olarak, kademeli şekilde ilköğretimden başlanarak ortaöğretim ders programları yapılandırmacı
anlayışa göre yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede birçok derse ait öğretim programı
yenilenerek uygulamaya konulmuştur. Yapılandırmacılık yaklaşımına göre hazırlanan yeni öğretim
programları öğrenmeyi öğrenmeye önem veren bir anlayışla, öğrencilerin tarihsel bilgilerini artırmanın
yanı sıra, onları düşünmeye, araştırmaya, soru sorma ve sorgulama ile birbirleri ve öğretmenleriyle
etkileşimde bulunmaya teşvik ederek, kavram, değer ve beceri öğrenimini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Birer önerme biçiminde yazılan kazanımlar, programda yer alan her bir üniteye ait
konuları anlamlı ve tutarlı bölümler hâlinde sunmak üzere tasarlanmıştır.13
İlk defa 1985 yılında hazırlanarak uygulamaya konulan ve yaklaşık 28 yıl yürürlükte kalan dini
mûsikî öğretim programı,değişen eğitim felsefesinin bir tezahürü olarak 2014 yılında yenilenmiştir. Yeni
program MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve Talim Terbiye Kurulunun
07.05.2014 tarihli ve 37 sayılı kararı14 ile kabul edilip, 2682 sayılı Temmuz 2014 Tebliğler Dergisinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.15
2014 tarihli dini mûsikî programına baktığımızda, ilk olarak bir giriş bölümü yer almakta ve bu
bölümde dini mûsikî hakkında temel bilgilere ve imam-hatip lisesi öğrencilerine bu dersin
okutulmasının önemine dair bilgilere yer verilmektedir. Giriş bölümünün ardından eski programda
olduğu gibi, dersin genel amaçları ile programın uygulanmasına ilişkin ilke ve açıklamalara yer
verilmiştir. Daha sonra ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlara ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Bu
bölümden sonra programda yer alan her bir ünitenin kazanım sayıları ve kaç saat sürede işleneceğini
gösteren bilgiler bulunmaktadır. Ardından programa ait üniteler ve alt konuların yer aldığı bir tablonun
ardından, her bir üniteye ait alt konular ve kazanımlar ile uygulamaya yönelik açıklamaların yer aldığı
tablolar bulunmaktadır.
10
11
12
13

14

15

Bkz. A. Ayhan Altınkuşlar-Nuri Özcan-Ruhi Kalender, İmam-Hatip Liseleri İçin Dini Mûsikî I, Kalem Yay., Ankara, 1996.
MEB Tebliğler Dergisi, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü, c. 68, sayı: 2575, Ağustos 2005, s. 565.
MEB Tebliğler Dergisi, c. 72, sayı: 2624, Eylül 2009, s. 560.
Erkan Dinç, “Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”,
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı: 4, Güz 2011, s. 2139.
Bkz. Talim Terbiye Kurulu 07.05.2014 tarih ve 37 sayılı Dini Mûsikî Öğretim Programı kararı.
http://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-kurul-kararlari/icerik/152 Erişim Tarihi: (04.05.2015, 22.48).
MEB Tebliğler Dergisi, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü, c. 77, sayı: 2682, Ankara, 2014, s. 1167.
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Yayımlanan öğretim programına göre, bu dersin genel amaçları dokuz madde hâlinde şöyle
ifade edilmektedir:
1. Mûsikî bilgisinin, Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okumaya dair önemini ve gerekliliğini kavrar,
2. Mûsikînin tanımını, önemini ve gerekliliğini ayet ve hadislerle İslam dini içerisindeki yerini
kavrar,
3. Günümüzde kullanılan ve unutulan dini mûsikî formları hakkında bilgi edinir,
4. Mûsikînin tarihi süreci hakkında bilgi edinir,
5. İslam ülkelerindeki ilk mûsikîşinaslar, bestekârlar, güftekârlar ve eserleri hakkında bilgi
sahibi olur,
6. Makamları tanır ve Kur’ân üzerinde uygulamasını yapmayı öğrenir,
7. Dini mûsikî makamlarına göre ilâhîler ve kamet okunuşları hakkında bilgi kazanır,
8. Temel mûsikî enstrümanlarını tanır ve kullanım noktasında istekli olur,
9. Ritim sazlar hakkında bilgi sahibi olur.16
Dersin genel amaçlarını incelediğimizde, öğrencilerin başta dini mûsikînin önemi ve gerekliliği,
mûsikînin İslam dinine göre hükmü, makamların Kur’ân-ı Kerîm’e tatbiki, cami mûsikîsine ait formların
uygulanması, mûsikî tarihi, mûsikî enstrümanları gibi dini mûsikî konusunda mesleğe yönelik
öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetiştirilmelerinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.
Programın uygulanmasına ilişkin ilke ve açıklamalar:
1. Dini mûsikî dersinin ünitelerinin her birine bir “makam” ve “saz” konu edilmiştir. Üniteler
işlenirken bahsedilen sazlar tanıtılmalı ve makamın icrası gerçekleştirilmelidir.
2. Dini mûsikî alanı; mûsikî kültürü, mûsikî algısı ve bilgilenme, dinleme, söyleme-çalma
uygulama alanlarından oluşan bir alandır. Bu çerçevede öğretmen, her alana ilişkin öğrenciye yönelik
etkinlikler yaptırmalı, her alana kazanımlar doğrultusunda eşit önem ve zaman vermelidir.
3. Öğretmen; öğrenme-öğretme sürecinde çevre özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini,
ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve ön bilgilerini dikkate almalıdır.
4. Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre farklılık arz eden sınıflarda öğretmen, program
uygulamalarında seviyeye göre çeşitlendirmeler yaparak tüm öğrencilerin kendi yetenek ve
kapasitesine göre bir gelişim göstermesine olanak tanımalıdır.
5. Ders içi ve dersler arası ilişkilendirmeler mutlaka yapılmalı, özellikle Kur’ân-ı Kerîm dersi ve
öğretmeni ile koordineli bir şekilde ders içi ve ders dışı etkinlikler düzenlenmelidir.
6. Öğretmen, derse ilişkin konuları sevdirmeli; öğrencilerin besteci ve yorumcuların
biyografilerini incelemelerini, konser etkinliklerine, okul içi ve okullar arası yapılan yarışmalara
katılmalarını ve görev almalarını teşvik etmelidir.
7. Uygulama örneği olan kazanımlarda mümkünse sınıfa uygulama için yetkin kişi davetleri
yapılabilir.17
Bu ilke ve açıklamalarla, istenilen kazanımların elde edilebilmesi için öğretmenlerin dersi
işlerken dikkat etmeleri gereken önemli noktaların belirtilmesinin yanında, bu konuda öğretmenlere
rehberlik edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme, eğitim-öğretim sürecinin en önemli bölümlerinden birisidir. Öğretim
programının genel amaçları, işlenen konulara ait kazanımların elde edilip edilmediği ölçme ve
değerlendirme yaparak tespit edilir. Bu açıdan yeni programda ölçme değerlendirme başlığı altında dini
mûsikî dersinin ölçme ve değerlendirme aşamasında nelere dikkat edileceği ve uygulanacak ölçmedeğerlendirme etkinlikleri beş madde hâlinde belirtilmiştir.18 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar
incelendiğinde öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan bir öğretim programının
özelliklerini taşıdığı gözlemlenmektedir.

16
17
18

Dini Mûsikî Öğretim Programı, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014, s. 3.
Dini Mûsikî Öğretim Programı, s. 3.
Dini Mûsikî Öğretim Programı, s. 4.
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Yeni öğretim programında toplam beş ünite yer almaktadır. Bu ünitelerin işlenme süreleri ile
kazanım sayıları ise aşağıdaki gibidir.

Tablo-3 Dini Mûsikî Öğretim Programı Üniteleri-Kazanım Sayıları-Süreleri
Üniteler

Kazanım Sayıları

Ders Saati

Mûsikî ve Dini Mûsikî

7

8

Mûsikîmizin Tarihi Seyri

7

6

Türk Mûsikîsi Nazariyatı

10

9

Cami Mûsikîsi

7

8

Tekke Mûsikîsi

7

5

Toplam

38

36

Yeni dini mûsikî programında yer alan üniteler ve ünite konu başlıkları ise şöyledir:

Tablo-4 2014 tarihli Dini Mûsikî Programı Ünite ve Alt Başlıkları19
1.ÜNĠTE

2.ÜNĠTE

MÛSİKÎ VE DÎNÎ

MÛSİKÎMİZİN

MÛSİKÎ

SEYRİ

NAZARİYATI

1. Mûsikînin Tanımı

1. Hz. Peygamber ve

1. Temel Nota

1. Cami Mûsikîsi

1. Tekke

2. Mûsikînin Önemi

Hulefâ-i Râşidîn

Bilgileri

Formları

Mûsikîsi

3. Mûsikînin Etki

Döneminde Mûsikî

1.1. Nota çeşitleri

2. Bir Mûsikîşinas

2. Aylara

Alanları

2. İslam Ülkelerinde İlk

1.2. Sus İşaretleri

Tanıyalım:

Göre Mûsikî

4. İslam Dinindeki

Mûsikîşinaslardan Bazıları

2. Bona ve Solfej

Cinuçen Tanrı korur

3. Bir

Mûsikînin Yeri

3. Bir Mûsikîşinas

3. Makam ve Dizin

3. Hicaz Makamı

Mûsikîşinas

5. Bir Mûsikîşinas

Tanıyalım:

Kavramları

4. Sazların Tanıtımı:

Tanıyalım:

Tanıyalım:

Buhûrîzâde Mustafa Itrî

4. Usûl (ika’)

Kemençe

Kâni Karaca

Ali Ufkî Bey

Efendi

Kavramı

4. Saba-

6. Rast Makamı

4. Segâh-Hüzzam Makamı

5. Geleneksel Türk

Acemaşiran

7. Sazların Tanıtımı:

5. Sazların Tanıtımı: Ritim

Müziğinde

Makamları

Ney

Sazlar

Meşk Geleneği

5. Sazların

6. Bir Mûsikîşinas

Tanıtımı:

Tanıyalım:

Tambur

TARİHÎ

3.ÜNĠTE

4.ÜNĠTE

5.ÜNĠTE

TÜRK MÛSİKİSİ

CAMİ MÛSİKÎSİ

TEKKE
MÛSİKÎSİ

Hammamîzâde
İsmail Dede
7. Uşşak-Hüseynî
Makamı
8. Sazların Tanıtımı:
Ud-Kanun

“Mûsikî ve Dini Mûsikî” adlı I. üniteyi incelediğimizde, öncelikle 1985 tarihli IX. sınıf
programının ilk ünitesi ile aynı ismi taşıdığı görülmektedir. “Mûsikînin Tanımı”, “Mûsikînin Önemi” ile
“Dini Mûsikînin İslam Dinindeki Yeri” alt başlıklarının da ortak olduğunu anlıyoruz. Ayrıca mûsikînin etki
alanlarına da yer verilmiştir. 7 adet konu başlığı ve 3 adet alt konu başlığı yer alan “Mûsikî ve Dini
Mûsikî” ünitesine, programda yer alan 7 adet kazanım için 8 ders saati ayrılmıştır.
“Mûsikîmizin Tarihi Seyri” adlı II. üniteye baktığımızda ise 1985 tarihli programda XII.
sınıflarda “Türk Mûsikîsi Tarihi” adıyla İslamiyet öncesinden günümüze mûsikî tarihi ile ilgili yer verilen
konulardan bir kısmının yine bu ünitede yer aldığı görülmektedir. Ünitede dini mûsikînin tarihi VII-XV.
asırlar arasını kapsamakta, Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dönemlerinde mûsikînin durumundan

19

Dini Mûsikî Öğretim Programı, s .6.
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bahsedildikten sonra, İslam ülkelerindeki ilk mûsikî nazariyatçılarından (Kindî, Farâbi, İbnSinâ,
Safiyyüdin el-Urmevî ve Abdülkâdir Merâğî) bahsedilmekte, ancak sonraki dönemlere yer
verilmemektedir. 5 adet konu başlığı ve 10 adet alt konu başlığı bulunan “Mûsikîmizin Tarihi Seyri” adlı
üniteye, programda bulunan 7 kazanım için 6 ders saati ayrılmıştır.
“Türk Mûsikîsi Nazariyatı” adlı III. üniteyi incelediğimizde ise 1985 tarihli programda IX. sınıf
II. ünite ile aynı adı taşımakta, ancak içerik olarak daha az konuyu kapsamaktadır. Bu ünitede temel
nota bilgilerine, bona ve solfej çalışmalarına, makam ve dizin kavramlarına ve ika kavramına yer
verilmiştir. Ayrıca geleneksel Türk mûsikîsi eğitiminde meşk geleneğinin tanıtılması da nazariyat
konuları arasında göze çarpmaktadır. 8 konu başlığı ve 7 alt konu başlığı bulunan üniteye, programda
bulunan 10 kazanım için 9 saat ayrılmıştır.
“Cami Mûsikîsi” adlı IV. üniteye baktığımızda, eski programda hem IX. sınıfta hem de XI. sınıf
programında yer alan cami mûsikîsi ile ilgili konulara bu ünitede yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu
ünitede toplam 11 adet cami mûsikîsi formu tanıtılmaktadır. 8 konu başlığı ve 14 alt konu başlığı
bulunan üniteye, programda yer alan 7 kazanım için 8 ders saati ayrılmıştır.
“Tekke Mûsikîsi” adlı V. üniteyi incelediğimizde ise 1985 tarihli programda X. sınıfın II.
ünitesinde yer alan “Tekke Mûsikîsi” ile ilgili konulara yer verildiği görülmektedir. Toplam 11 adet tekke
mûsikîsi formu tanıtılmaktadır. Ünitede Mevlevi ve Bektaşi tekkeleri dışında diğer tekkelerde mûsikînin
kullanımı ve kameri aylara göre mûsikînin kullanımına da yer verilmiştir. Toplam 5 konu başlığı ve 17
alt konu başlığı bulunan üniteye ise programda yer alan 7 kazanım için 5 saat ayrılmıştır.
2014 Tarihli Dini Mûsikî Öğretim Programı ile Ġlgili Tespit ve Değerlendirmeler
- Eski program her sınıf için 2 saat ve aşamalı olarak hazırlanmışken, yeni program sınıf
belirtilmeden ve sadece bir defa okutulmak üzere haftada 1 saat uygulanacak şekilde hazırlanmıştır.
Böylece yeni programda dini mûsikî ders saatinin 8 saatten 1 saate düşürülmüş olması olumsuz
eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Ancak öğrencilerin dini mûsikî dersini haftalık ders
çizelgelerine göre genellikle bir kez seçebildiği düşünülürse, eski programın aşamalı olarak her bir sınıf
için ayrı ayrı hazırlanması ve ara sınıflarda dersi ilk kez seçen öğrencilerle ilgili ortaya çıkan sorunların,
yeni programın dersin bir sefer alınacak şekilde hazırlanması ile çözüme kavuşturulduğu düşünülebilir.
Her ne kadar yeni programda ünite sayıları ve ünitelerin kapsamları daraltılsa da, haftada 1saat
verilecek dersin bu programın işlenmesi için yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Nitekim Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014-2015 eğitim-öğretim yılında uygulanacak haftalık ders çizelgesi
ve seçmeli ders uygulama listesinde, dini mûsikî dersinin XI. ya da XII. sınıfta bir defaya mahsus
olmak üzere 1 saat ya da 2 saat okutulacak şekilde seçilebileceği belirtilmiştir. 20 Bu açıklama ile ders
saati, programda haftada 1 saat gözükse de 2 saat uygulanabilme olanağı sağlanmıştır.
- Yeni programın üniteleri ve ünite alt başlıkları, imam-hatip lisesi öğrencilerinin ilgi ve
ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Ders saatinin haftada 1 saate düşürülmesi ve
sadece bir kez seçilebilecek olması ister istemez daha önce çok yoğun olarak hazırlanan programa
nazaran ünite sayıları ve alt ünite başlıklarında da önemli bir daralmaya gidilmesini gerektirmiştir. Bu
yüzden eski programda toplam 18 ünite ve 104 ünite alt başlığı yer alırken, yeni programda toplam 5
ünite ve 74 ünite alt başlığına yer verilmiştir. Böylece eski programda olduğunun aksine öğrencinin
öncelikle ihtiyaç duymayacağı (din dışı mûsikî formları, saz mûsikî formları gibi) ya da öğrenmekte
güçlük çekeceği (büyük usûller, göçürülmüş makamlar gibi) ağır nazariyat konularına yer
verilmemesinin olumlu bir gelişme olduğu kanaatindeyiz.
- Yeni programda eski program gibi seçmeli ders olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla dini mûsikî
dersinin seçimi ile ilgili olarak daha önce ifade edilen problemlerin devam edeceği düşünülebilir. Bunun
çözümü için dersin zorunlu meslek dersleri arasına alınması ve en az haftada 2 saat okutulması
gerekmektedir.
- Yeni dini mûsikî öğretim programında dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, her ünitede
hiç şüphesiz öğrencilerin meslek hayatlarında en çok ihtiyaç duyacakları makamları Kur’ân-ı Kerîm’e
20

http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/11111750_11.siniflar.pdf, Erişim Tarihi: (04.05.2015).
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tatbik etme, vakitlere göre belirli makamda ezan okuma, müezzinlik uygulamaları ve makamlara göre
ilâhî okuma gibi cami mûsikî formlarını öğrenmelerine yönelik uygulamalara yer verilmesidir.Ancak bu
uygulamaların ders süresi içerisinde gerçekleştirilmesi oldukça zor görünmektedir.
- Eski programda XII. sınıf üniteleri arasında yer alan Türk mûsikîsinde kullanılan
enstrümanların tanıtılması bir ünite hâlinde hazırlanmışken, yeni programda her üniteye bir yada iki
enstrüman tanıtımı yerleştirilerek konunun daha elverişli bir şekilde işlenme imkânı sağlanmıştır.
- Eski programda XII. sınıf programında yer alan Türk mûsikîsinin meşhur bestekârlarının
tanıtıldığı ünitede on iki tane meşhur mûsikîşinas bir ünitede işlenirken, yeni programda,
mûsikîşinasların tanıtımı, her üniteye bir mûsikîşinasın hayatı konularak tüm programa yayılmış,
toplamda beş mûsikîşinasın tanıtımına yer verilerek konu öğrenci için daha verimli hâle getirilmiştir.
- Yeni program, eski programın aksine yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanmış, böylece her
üniteye ait kazanımlar ve bu kazanımların elde edilebilmesi için gerekli açıklamalara yer verilmiştir.
Programda belirtilen kazanımlar lise öğrencisi düzeyine göre ve yapılandırmacı eğitim felsefesine
uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca her ünitenin kaç ders saatinde işleneceği de programda
belirtilmiştir. Böylece eski programın en önemli eksikliklerinden birisi giderilmiştir.
- Yine eski programdaki önemli eksikliklerden birisi, programda ölçme ve değerlendirme
bölümünün bulunmayışıdır.Ancak yeni dini mûsikî öğretim programında ölçme ve değerlendirme ile
ilgili bir bölüm hazırlanarak bu eksiklik giderilmiştir. Bu bölümünde dersi seçen öğrencilerin
kazanımlarına dair ölçme ve değerlendirme yapılırken dikkat edilecek hususlar ve değerlendirme
ölçütleri belirlenmiştir.
- Yeni dini mûsikî öğretim programın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi noktasında en önemli
avantajlarından birisi de, programa göre hazırlanmış ders kitabıdır. Nitekim 1985 yılında yayımlanan
eski programa göre hazırlanmış ilk ders kitabı ancak 1996 yılında yalnızca IX. sınıflar için
yayımlanabilmişken, yeni programa ait dini mûsikî ders kitabı 2014 yılında hazırlanmış,MEB tarafından
hem öğretmenlere hem de öğrencilere ücretsiz olarak verilmektedir.21 Ayrıca ders kitabı Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden de e-kitap olarak ücretsiz temin edilebilmektedir.
- Dini mûsikî öğretim programında yer alan cami mûsikîsi formlarına yönelik örnek okuyuşların
bulunduğu ve ders kitabıyla da uyumlu olarak hazırlanan “Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim
Seti”nin22 de ücretsiz olarak MEB tarafından öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulması
durumunda, bu eğitim setinin derse ait kazanımların elde edilmesi noktasında büyük kolaylık
sağlayacağı kanaatindeyiz.
- 2009-2014 yılları arasında yayımlanan haftalık ders çizelgeleri ve seçmeli ders uygulama
çizelgelerinde, ortaöğretim kurumlarında tüm sınıflarda uygulanan ve zorunlu seçmeli ders gurubu 23
olarak belirtilen (müzik, beden eğitimi, resim) derslerinden imam-hatip liselerinde müzik dersi seçildiği
takdirde dini mûsikî öğretim programı uygulanacağı ifade edilirken,24 2014-2015 eğitim-öğretim
yılından itibaren uygulanan çizelgede; zorunlu seçmeli ders gurubundan müzik dersi seçildiği takdirde
müzik dersi öğretim programı ya da istenirse dini mûsikî öğretim programı uygulanabileceği belirtilerek
seçenekli hâle getirilmiştir.25 Böylece normalde IX. ve X. sınıfların seçmeli ders çizelgelerinde yer
almayan dini mûsikî dersi, zorunlu seçmeli ders grubundan müzik dersi seçilerek bu sınıflara da
uygulanabilme olanağı sağlanmıştır.
Sonuç
Türkiye’de dini mûsikî eğitimi verilen resmi eğitim kurumlarından olan imam-hatip liselerinde
dini mûsikî dersleri ilk defa seçmeli ders olarak 1985 yılında okutulmaya başlamıştır. 1985 yılında
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Bkz. Ubeydullah Sezikli, Anadolu İmam Hatip Liseleri Dini Mûsikî, MEB Devlet Kitapları, Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2014.
Sezikli, Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti, Origami Yapım, İstanbul, 2012.
Zorunlu seçmeli ders grubu; ortaöğretim kurumlarının tüm sınıflarında haftalık ders çizelgesinde zorunlu ders grubunda yer
alan (beden eğitimi, müzik, resim ) derslerden birini seçerek okumalarını ifade etmektedir.
Bkz. Örnek; MEB Tebliğler Dergisi, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü, c. 72, sayı: 2624, Eylül 2009, s. 560.
Bkz. http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_02/11121309_11111738_9_ve_10.pdf, Erişim Tarihi: (04.05.2015).
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uygulamaya konan dini mûsikî öğretim programı IX.sınıftan XII. sınıfa kadar haftada 2 saat olmak
üzere birbirinin devamı şeklinde okutulmak üzere dört yıllık olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan program
üniteleri ve alt konu başlıkları birbirinin devamı şeklinde, oldukça yoğun ve dini mûsikî ile ilgili hemen
hemen bütün konuları kapsamasına rağmen, dersin seçmeli olması ve dersin seçimi ile ilgili sorunlar,
ders saatinin yetersizliği, dersi verecek nitelikle öğretmen eksikliği, araç, gereç, ders kitabı vb. eksikliği
gibi sebeplerden programın uygulanmasında ve amaçların gerçekleştirilmesinde çeşitli sıkıntılar ortaya
çıkmıştır.
2000’li yıllardan itibaren MEB tarafından Türkiye’de eğitim ve öğretim programları ile ilgili
olarak yapılandırmacı yaklaşıma göre ilkokullardan başlayarak tüm derslerin öğretim programları tedrici
bir şekilde yenilenmeye başlamıştır. Bu çerçevede 2014 yılında,imam-hatip liselerinde 1985 yılından
beri uygulanan dini mûsikî öğretim programı yürürlükten kaldırılmış ve yapılandırmacı yaklaşım esas
alınarak yeni bir öğretim programı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Daha önce haftada 2 saat olmak üzere her yıl seçilebilen dini mûsikî dersi ile ilgili olarak, 2014
yılında hazırlanan yeni programdaki en önemli değişikliklerden birisi dersin yine seçmeli olmakla birlikte
haftada 1 saat ve yalnızca bir kez seçilebilecek şekilde herhangi bir sınıf belirtmeksizin
hazırlanmasıdır.Ancak yenilenen seçmeli ders çizelgelerinde dini mûsikî dersinin sadece XI. ya da XII.
sınıflarda bir kez seçilebileceği belirtilmiştir. Ders saatinin haftada 1 saate düşürülmesi ve sadece bir
kez seçilebilecek olması ister istemez daha önce çok yoğun olarak hazırlanan programa nazaran ünite
sayıları ve alt ünite başlıklarında da önemli bir daralmaya gidilmesine sebep olmuştur. Yeni programda
cami mûsikîsi uygulamalarına ağırlık verilmiş ve her ünitede bir yada iki makamla Kur’ân kıraati, ezan,
müezzinlik ve ilâhî icrasına yer verilmiştir.
Yeni programda ölçme ve değerlendirme ile ilgili de öğretmenlere kılavuzluk edecek bir
bölümün yer alması önemlidir. Ayrıca her ünite ile ilgili kazanımlar belirtilerek, bu kazanımların elde
edilebilmesi için gerekli açıklamalara ve saat olarak ne kadar zaman ayrılacağı da ifade edilmiştir.
Yeni programın en önemli artılarından birisi programla ilgili ders kitabının hazırlanıp ücretsiz
olarak öğrencilere verilmesidir. Ayrıca hazırlanan ders kitabı, programda yer alan mûsikî
uygulamalarıyla ilgili örnek kayıtları da içeren cd ile birlikte verilirse, bu,öğrenci ve ders öğretmenleri
açısından olumlu bir gelişme olacaktır.
İmam-hatip lisesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları
en önemli konulardan birisi dini mûsikî alanındaki yeterlilikleri olmasına rağmen, dersin zorunlu dersler
arasına alınmaması ve seçmeli ders grubunda yer alması önemli bir eksikliktir. İmam-hatip liselerinde
dini mûsikî derslerine giren, başta meslek dersleri öğretmenlerinin ilahiyat fakültelerinde gerekli dini
mûsikî dersi alamamalarından kaynaklanan nitelikli öğretmen eksikliği de önemli bir sorun olarak
çözüm beklemektedir.
2014 yılında yenilerek yürürlüğe giren dini mûsikî öğretim programının üzerinden henüz birkaç
yıl geçmiştir. Programın tüm imam-hatip liselerinde tam manasıyla uygulanması belirli bir süreyi
gerektirmektedir. İlerleyen süreçte bu dersle ilgili başta öğretmen yeterliliklerinin tespit edilmesi,
programa dair öğrencilerin, öğretmenlerin, okul idarelerinin algı ve tutumları, programdan beklenen
amaçların ve kazanımların elde edilip edilemediği, uygulamada ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi,
yeni programla birlikte yapılan değişikliklerin olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya çıkarılması için başta
saha araştırması olmak üzere çeşitli bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.
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TÜRK DİN MÛSİKÎSİ DERS MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ: YAZILI VE SESLİ YAYINLAR
Talha GÜNAYDIN
Özet
Türk Din Mûsikîsi dersleri, 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kuruluşundan 20 yıl
sonra 1968-1969 eğitim- öğretim yılında başlamıştır. Türk Din Mûsikîsi, Türk İslâm Sanatları Tarihi
bölümüne bağlı seçmeli bir ders olarak verilmiştir. 1972-1973 yıllarından itibaren de zorunlu ders haline
getirilmiştir. 1 Geçirdiği tarihsel süreç içerisinde müfredatta bazı dönemlerde zorunlu ders, bazı
dönemlerde ise seçmeli ders olarak yer aldığı görülmektedir. Eğitimin ilk yıllarında kayda değer bir ders
materyali olmamıştır.
İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi derslerinde kullanılan ilk ders kitabı İsmail Baha Sürelsan tarafından
yazılarak 1972 yılında yayınlanmış olan “Dinî Türk Mûsikîsine Giriş” adlı eserdir. Bu tarihten günümüze
kadar ders materyali olarak kullanılmak üzere çeşitli yazılı ve sesli yayınlar yapılmıştır.
Çalışmada Türk Din Mûsikîsi ders kitapları, ders materyalleri (sesli yayınlar) ve yayınlanmamış olan ders
notları tespit edilerek tanıtımı yapılacak olup, değerlendirmelere yer verilecektir. Çalışmamıza konu olan
yayınlar, akademisyenler tarafından ders kitabı adı altında neşredilmiş olan, derslerde kullanılmış ve
kullanılagelen eserlerle sınırlandırılmıştır. Çalışmanın konusu ders içeriği ve materyal ilişkisi bağlamında
çerçevelendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Din Mûsikîsi, İlahiyat, Yazılı ve sesli yayınlar, Müzik, Ders Kitapları.
Investigation of Turkish Religious Music Course Materials: Written and Audible Publications
Abstract
Turkish Religious Music classes began in 1949, 20 years after the establishment of the Faculty of
Theology at Ankara University in 1968-1969. Turkish Religious Music was given as an elective course
related to the History of Turkish İslamic Arts. Since 1972-1973 it has become a compulsory course. It is
seen that during the historical process it has been included in the curriculum as mandatory courses in
some periods and elective courses in some periods. In the first years of education, there was no
significant course material.
The first textbook used at Faculty of Theology in Turkish Religious Music courses was published by
İsmail Baha Sürelsan in 1972 which headlined "Introduction to Religious Turkish Music". Various written
and audio publications have been made from this date to be used as lecture material on a daily basis.
In the study, Turkish Religious Music textbooks, lecture materials (audio recordings) and unpublished
lecture notes will be identified and their evaluations will be given. The publications subject to my work
are limited to the works used and used in the lessons published by the academicians under the title of
the course book. The topic of the work is framed in the context of course content and material
relevance.
Keywords: Turkish Religious Music, Divinity, Written and audible publications, Music, Textbooks.
Giriş
Çalışmamızda 1972 - 2017 yılları arasında Türk Din Mûsikîsi derslerini veren akademisyenlere ait
basılmamış ders notlarının, yayınlanmış ders kitaplarının ve materyallerinin tanıtımına yer verilmektedir.
Bu eserlerin belirlenmesi sürecinde güncel yayınlar tespit edilmiş, kütüphane veritabanları taranmış olup,
şahsî kütüphanelerde bulunan yayınlara da ulaşılmaya çalışılmıştır.
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Tanıtım ve incelemede ele alınacak kriterler; kapsam, konu başlıkları, teorik / pratik içerik oranı,
nota içeriği, ses medyası içeriği ve konuların ayrıntılı anlatım durumu şeklindedir. Yayınlar bu bağlamda
tanıtıldıktan sonra incelenecektir. Bu incelemede yayına ait bölüm başlıkları, sayfa aralıklarıyla ve temel
içerikleriyle anlatılmaktadır. Bu çalışma ile geçmişten -yayınlanmamış olan ders notlarından- günümüze
kadar gerçekleşen tarihi gelişimin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Böylelikle Türk Din Mûsikîsi dersi
üzerine çalışma yapacak olan araştırmacılar için indeks niteliğinde bir bilgi kaynağı olması temenni
edilmektedir.
Çalışmada ele alınacak olan yayınlar 17 adet olup; İsmail Baha Sürelsan - Dinî Türk Mûsikîsine
Giriş, Neyzen Halil Can – Dinî Mûsikî Ders Notları, Dr. Ali Kemâl Belviranlı – Mûsikî Rehberi – Dinî Mûsikî,
Bekir Sıdkı Sezgin – Dinî Mûsikî, Zekâî Kaplan – Dinî Mûsikî, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan - Türk Din Mûsikîsi
Ders Notları, Prof. Ayhan Altınkuşlar, Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan, İmam Hatip
Liseleri İçin Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Dinî Mûsikî 1 ve 2, Öğr. Gör. Ahmet Şahin Ak - Türk
Din Mûsikîsi: Cami ve Tekke Mûsikîsi, Prof. Dr. Bayram Akdoğan - Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Yrd. Doç.
Dr. Nuri Özcan - “Türk Din Mûsikîsi” İslam Sanatları Tarihi, Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli - Makamlarla
Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti, Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı - İlahiyat Fakülteleri İçin Türk Din Mûsikîsi Ders
Notları, Öğr. Gör. Erdoğan Ateş - Türk Din Mûsikîsi Cami ve Tekke Mûsikîsi Türleri Dinî Mûsikî Tarihi
Tanımlar ve Örnek Eserler, Dr. Mehmet Ali Sarı – Türk Din Mûsikîsi, Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli Anadolu İmam Hatip Liseleri Dinî Mûsikî, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi - Türk Din Mûsikîsi El Kitabı
şeklinde kronolojik olarak belirlenmiştir.
Türk Din Mûsikîsi Ders Materyalleri (1972-2017)
İsmail Baha Sürelsan - Dinî Türk Mûsikîsine Giriş: 72 Sayfadan oluşan kitabın 1. bölümü
Mûsikî (s. 1-9), 2. bölüm Türk Mûsikîsi Sistemi (s. 10-30), 3. bölüm Mûsikî Yazısı (s. 31-40), 4. bölüm
İkâ ve Usûl (s. 41-45), 5. bölüm Basit Makamlar (s. 46-60), 6. bölüm Cami Mûsikîsi Türleri (s. 61-66)
şeklindedir. Kitapta görüldüğü üzere sadece son bölümde dinî mûsikîye yer verilmiştir. Son bölümde de
ilâhi, salât, tekbir, tesbih, tevşih, şuğul, mirâciyye ve ezan gibi bazı formlar hakkında kısmî tarif ve
tanımlar yer almaktadır. 2 Formlar üzerine örnek eserlere yer verilmemiştir. Nota içeriği
bulunmamaktadır. Okutulduğu dönem düşünüldüğünde kitap temel müzik nazariyatını anlatarak
alandaki boşluğu dolduran bir kitaptır.
Neyzen Halil Can - Dînî Mûsikî Ders Notları: 58 sayfadan oluşan ders materyalinde ilk
bölüm olan giriş bölümünde Formlar (s. 3-19), 2. bölümde İslâmi Ayların Mûsikîsi (s. 19-43), 3. bölümde
Tasavvuf Mûsikîsi (s. 43-52) 4. bölümde ise Dinî Mûsikîde Eser Vermiş Olanların Biyografileri (s. 51-58)
yer almaktadır.3 Konu başlıkları altında bulunan bilgiler oldukça detaylıdır. Genel olarak verilen tarihi ve
nazarî bilgilerden farklı olarak İslâmî aylara ait mûsikî üzerine yazılmış olan bölümü ile önem arz
etmektedir.
Dr. Ali Kemâl Belviranlı – Mûsikî Rehberi – Dinî Mûsikî: İlk baskısı 1975 yılında yapılmış
olan ders kitabında, İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü öğrencileri için hazırlandığı
belirtilmiştir. 152 sayfadan oluşan kitap 1. bölüm Genel Bilgiler (s. 9-13), 2. bölüm Türk Mûsikîsinde
Usûller – Makamlar ve Dinî Türk Mûsikîsi (s. 17-45), 3. bölüm Dinî Türk Mûsikîsi (s. 49-69), 4. bölüm
Çeşitli Makamlardaki Bazı İlâhilerin Güfte ve Besteleri (s. 73-148), başlıklarını taşımaktadır. 4 Kitapta
tarihi bilgiler bulunmamakta olup, sadece nazarî ve form bilgilerine yer verilmiştir. Kitabın devam eden
bölümünde de 61 adet ilâhinin notası yer almaktadır. Bu ilâhilerin notalarının Konya‟da okunuş
biçimleriyle alındığı Notalar dönemin şartları itibariyle el yazısı ile yazılmış olup özenli ve okunması kolay
bir biçimde tasarlanmıştır.
Bekir Sıdkı Sezgin - Dinî Mûsikî: 19 sayfadan oluşan ders notlarında Cami mûsikîsi formları
ve Dergâh (tekke) mûsikîsi formlarını bir arada anlatılmaktadır. Ezan, kamet, salâtlar, temcid ve
münacaat, cuma gülbankı ve hutbe, tesbih duası, tekbir, telbiye, durak, şuğul, savt, ilâhi, istiğfar, nefes,
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nevbe, besteli naatlar, irticali naatlar, mevlevî âyini, mevlid formlarını içermektedir. 5 Üstad Bekir Sıdkı
Sezgin‟in dersler esnasında öğrencileri tarafından alınan ses kayıtlarında bu formların icra örnekleri de
arşivlerde mevcuttur. Bu açıdan değerli bir ders materyali olmuştur.
Zekâi Kaplan - Dinî Mûsikî: Dört bölümden oluşan 330 sayfalık kitapta 1. bölüm Mûsikî ve
Dinî Mûsikî (s. 9-19), Türk Mûsikîsi Nazariyatı (s. 20-52), Cami Mûsikîsi (s. 53-84), 2. bölüm Cami ve
Tasavvuf (Tekke) Mûsikîsinde Ortak Formlar (s. 88-93), Tasavvuf (Tekke Mûsikîsi) (s. 94-106),
Makamlarla İlgili Terimler (s. 107-110), Türk Dinî Mûsikîsinde En Fazla Kullanılan Makamlar (s. 111-138),
Usûl (s. 139-158) 3. bölüm Dinî Mûsikî Çeşitlerinden Cami Mûsikîsi (s. 162-174), Türk Dinî Mûsikîsi‟nde
Makamlar (s. 175-195), Türk Din Mûsikîsi‟nde Usûl (s. 196-203), Türk Saz Mûsikîsi Formları (s. 204-233),
4. bölüm Din Dışı Mûsikînin bölümleri (s. 239-246), Din Dışı Mûsikînin Formları (s. 247-267), Usûl (s.
267-275), Türk Din Mûsikîsinde Kullanılmakta Olan Aletler (s. 276-280), Türk Mûsikîsi Tarihi (s. 281-289),
Türk Mûsikîsi Sahasında Eser Vermiş Büyük Bestekârlar (s. 290-319) başlıklarındaki konulardan
bahsedilmektedir.6 Kitabın içindekiler indeksi hatalı yazılmış olup, gerçek sayfa aralıkları yukarıda verildiği
gibidir. Bibliyografyadan sonra sözlüğe de yer verilen kitapta, kendi içerisinde çoğu zaman tekrara
düşülmüştür. Örneğin 1. bölüm 53. sayfada yer alan Cami Mûsikîsi başlığı altında anlatılanların çoğu 3.
Bölüm 162. sayfadan itibaren başlayan Dinî Mûsikî Çeşitlerinden Cami Mûsikîsi bölümünde de mükerrer
olarak anlatılmıştır. Kitap genel olarak cami mûsikîsi formlarının yanısıra tekke mûsikîsi formlarını da
anlatmış fakat bu konudaki form bilgilerini kısa bir şekilde özet bilgi olarak vermiştir. Bunun yanısıra
yazıldığı dönemde ulaşılması zor olan notalar sıkça kullanılmıştır. Ansiklopedik madde mantığıyla yazılan
kitabın bibliyografyası önem arz etmektedir. İsmail Baha Sürelsan‟ın kitabında bulunmayan birçok
konuyu bu kitapta bulmak mümkündür. Kitapta enstrümanların bilgilerinin yanı sıra siyah beyaz
çizimlerinin de kullanılması kitaba görsel bir değer katmakta ve ayrı bir önem kazandırmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan - Türk Din Mûsikîsi Ders Notları: Türk Din Mûsikîsi dersleri için
hazırlanmış olan ders notları 64 sayfadan oluşmaktadır. Notlar, İslamiyet Öncesi Türklerde Mûsikî, (s. 56) İslam Ülkelerinde Ilk Nazarî Mûsikî Çalışmaları (s. 6-15), XV. Yüzyılda Türk Mûsikîsi (s. 16-21), XVI.
Yüzyılda Türk Mûsikîsi (s. 21-24), XVII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi (s. 24-32), XVIII. Yüzyılda Türk Mûsikîsi
(s. 32-46), XIX. Yüzyılda Türk Mûsikîsi (s. 46-64) bölümlerinden oluşmaktadır. 7 Hocamıza ait bu ders
notları Türk Din Mûsikîsi ile ilgili yayınlanan birçok eserde dipnot olarak kullanılmıştır. İçeriği ve
kaynakçası itibariyle o döneme kadar yazılan en kapsamlı ve en kayda değer eserdir.
Prof. Ayhan Altınkuşlar, Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan İmam Hatip Liseleri İçin Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Dinî Mûsikî 1: Kalem yayınları
tarafından basılmış olan kitap, 107 Sayfadan oluşmaktadır. Kitap, İlahiyat Fakültesi öğrencileri için Dinî
Mûsikî anabilim dalının duayen hocaları olan Prof. Ayhan Altınkuşlar, Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender ve Yrd.
Doç. Dr. Nuri Özcan tarafından ders notları şeklinde hazırlanıp yıllar boyunca okutulan bilgilerden
derlenmiştir. Kitap 3 üniteden oluşmaktadır. 1. ünite Mûsikî ve Dinî Mûsikî (s. 8-18), 2. ünite Türk
Mûsikîsi Nazariyatı (s. 19-54), 3. ünite Cami Mûsikîsi (s. 55-81) başlıklarını taşımaktadır.8 Ayrıca kitabın
sonunda 21 adet ilâhinin notaları, sözlük ve bibliyografya yer almaktadır. Renkli çizimlerin bulunduğu
kitap, imam hatip 1. sınıf öğrencilerine yönelik temel bilgiler verebilecek nitelikte hazırlanmıştır.
Enstrümanlara renkli resimlerle yer verilen kitapta, son bölümdeki ilâhilerin haricinde kitap içi
bölümlerde de ilâhi notalarına yer verilmiştir.
Prof. Ayhan Altınkuşlar, Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan İmam Hatip Liseleri İçin Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Dinî Mûsikî 2: Kalem
yayınlarından neşredilen birinci kitabın devamı mahiyetinde olan kitap, derslerde kullanılmış ancak
baskısı yayınlanmamıştır. 1. ünite Dinî Mûsikî Çeşitlerinden Cami Mûsikîsi (s. 3-15), 2. ünite Türk Din
Mûsikîsinde Makamlar (s. 16-41), 3. ünite Türk Din Mûsikîsinde Usûl (s. 42-98), 4. ünite Türk Saz
5
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Mûsikîsi Formları (s. 99-103) konularından oluşmaktadır. 9 Kitabın sonunda derste uygulama yapmak
üzere eserlerin notalarına yer verilmiştir.
Öğr. Gör. Ahmet Şahin Ak - Türk Din Mûsikîsi: Cami ve Tekke Mûsikîsi: 287 sayfadan
oluşan kitap, Akçağ yayınları tarafından yayınlanmıştır. 1. bölüm İslamiyetin Mûsikîye Bakışı ve Yaklaşımı
(s. 17-61), 2. bölüm Türk Din Mûsikîsinin Tarihi Gelişimi (s. 61-69), 3. bölüm Dinî Mûsikînin Bölümleri (s.
69-157), 4. bölüm Mevlevilik ve Mevlevi Âyini (s. 157-187), 5. bölüm Türk Mûsikîsinde Makam ve Usûl (s.
187-231), 6. bölüm Mûsikînin Tesirleri ve Sonuç (s. 231-249), Bibliyografya (s. 243-249), Türk Din
Mûsikîsini Örnekleyebilecek Bazı İlahilerin Notaları (s. 249-287) başlıkları yer almaktadır.10 Gerek kitabın
sonunda verilen nota neşriyatı, gerekse kitap içerisindeki bilgiler daha önce bu konuda yayınlanan
kitaplardan yapılan iktibasların ötesinde yeni ufuklar açacak niteliktedir. Lisans derslerinde okutulacak bir
kitap olarak fazlaca kapsamlıdır.
Prof. Dr. Bayram Akdoğan - Türk Din Mûsikîsi Dersleri: 502 sayfalık kitap Bilge Ajans
Matbaası tarafından basılmıştır. Müzisyenliğinin yanında bir ilâhiyat fakültesi mezunu olan yazar, Türk Din
Mûsikîsi tarihine giriş bölümünü çok çeşitli kaynaklara dayanarak yazmıştır. İlahiyat Fakültelerinde Türk
Din Mûsikîsi Derslerinin Yakın Tarihi, Dersin Gerekliliği, Türk Din Mûsikîsi Öğretimi Için Yeni Bir Metod
Denemesi ve Din Görevlilerine Mûsikî Eğitimi Verilmesi konuları ile giriş bölümü (s. 25-34) bulunan kitap,
1. bölümde İslam ve Mûsikî Sanatı (s. 37-69), 2. bölümde Türk Din Mûsikîsi Tarihi (s. 73-109), 3.
bölümde Türk Din Mûsikîsi Temel Bilgiler (s. 113-195), 4. bölümde Türk Din Mûsikîsi Formları (s. 199270), 5. bölümde Türk Din Mûsikîsinde Kavram ve Terimler (s. 273-284), 6. bölümde Türk Din
Mûsikîsinde Kullanılan Çalgılar ve Özellikleri (s. 287-354), 7. bölümde Türk Din Mûsikîsi Alanında Yetişmiş
ve Eser Vermiş Önemli Şahsiyetler (s. 357-370), 8. bölümde Türk Din Mûsikîsi Kaynakları (s.375-426), 9.
bölümde Türk Din Mûsikîsinde Söz ve Nağme Uyumu (s. 429-431) ve 10. bölümde ise Türk Din Mûsikîsi
Örnek Eserler (s. 435-476) ana başlıklarını içermektedir. 11 Kitabın son kısmında eserlerin sözlerine ait
lügat bulunması, ders işlenişi esnasında güftelerin anlaşılabilirliğinin sağlanması açısından önem arz
etmektedir. Kitap mûsikînin İslam dini içerisindeki yerini de detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Notaların
emek verilerek kitaba özgü bir şekilde bilgisayar ortamında yeniden yazılmış olması nota eğitimi
açısından kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca “Türk Din Mûsikîsinde kullanılan çalgılar ve özellikleri” başlıklı 6.
bölümde, sadece geçmişte değil günümüzde de dinî mûsikîde kullanılan sazlar fazlaca detaylı bir üslupla
anlatılmaktadır. Genel olarak kitap dinî mûsikî dersinde işlenebilecek bütün konuları kapsamaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan – “Türk Din Mûsikîsi”, İslam Sanatları Tarihi (s.214-240):
Anadolu Ünivesitesi Açık Öğretim Fakültesi müfredatı için hazırlanmış olan ders kitabındaki bölüm 37
sayfadan oluşmaktadır. Giriş bölümünde Mûsikînin Kaynağı, Mûsikî-Sanat-Din İlişkisi, İslam Dünyasında
Mûsikî Çalışmaları, Türk Dinî Mûsikîsinin Doğuşu, Önemi, Dinî Mûsikînin Gelişmesinde Tasavvufun ve
İbadetlerin Rolü (s. 214-222), 1. bölümde Cami Mûsikîsi ve Şekilleri (s. 222-225), 2. bölümde Tekke
(Tasavvuf) Mûsikîsi ve Şekilleri (s. 225-229), 3. bölümde ise Cami ve Tekke Mûsikîsinde Ortak Şekiller (s.
229-237) konuları işlenmektedir.12 Gayet kısa ve öz bilginin verildiği kitap bölümünde son olarak özet ve
derse ait örnek sorulara da yer verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli (Ed.) - Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti:
Editörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli‟nin yaptığı 201 sayfadan oluşan eserde 1. bölüm Prof. Dr.
Ahmet Hakkı Turabi tarafından yazılan İslam Ülkelerinde İlk Nazarî Mûsikî Çalışmaları ve İslam
Ülkelerinde İlk Mûsikîşinaslar (s. 17-45), 2. bölüm Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan tarafından yazılan Türklerde
Mûsikî (s. 47-89), 3. bölüm Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli tarafından yazılan Türk Din Mûsikîsi Formları
(s. 91-127) ve 4. bölüm Türk Mûsikîsi Nazariyatı (s. 129-140), 5. bölüm de CD‟de Bulunan Eserlerin
Notaları başlıklarından oluşmaktadır. Kitaba ek olarak 4 adet CD ve ilâhi sözlerinin yer aldığı kitapçık
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bulunmaktadır. CD içerisinde Türk Din Mûsikîsine ait formlar icra edilmektedir. İçeriğin seslendirmeleri
Ubeydullah Sezikli, Aziz Bahriyeli, Adem Kemaneci, Hasan Çakmak, Fatih Koca, Hadi Duran, Ender
Doğan tarafından yapılmıştır. CD lerde bulunan eserlerin notaları bilgisayarda yeniden yazılmış olarak
okuyucuya verilmektedir. Bu tek tip ve düzenli nota yazımı, nota öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin
daha iyi algılaması hususunda önem arz etmektedir. Ayrıca notaları bulunan eserlerin, tavır ve üslup
olarak geleneksel İstanbul tavrına bağlı kalınarak icra edilmiş olması esere bu açıdan ayrı bir değer
kazandırmaktadır. Eğitim seti, ders amaçlı hazırlanan dinî mûsikî neşriyatı içerisinde sesli materyalleri
bulunan ilk eserdir.
Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı - İlahiyat Fakülteleri İçin Türk Din Mûsikîsi Ders Notları:
Geçmişte neşredilmiş kitapların özeti niteliğinde hazırlanmış bir içeriğe sahip olan kitapta 1. bölüm
Mûsikî Sanatı ve Dinî Mûsikî (s. 11-25), 2. bölüm Mûsikî Nazariyatı (s. 27-52), 3. bölüm Ana Hatlarıyla
Mûsikî Tarihi (s. 55-75), 4. bölüm Dinî Mûsikî Formları (s. 77-106) ve son olarak Ek bölüm Örnek Eserler
(s. 113-166) başlıkları yer almaktadır. 14 Konular ana hatlarıyla ayrıntıya inilmeden işlenmektedir. Ek
örnek eserler bölümünde bulunan notalar tekrar yazılmamış olup, bir kısmı elde, bir kısmı da
bilgisayarda hazırlanmış olan arşiv notalarının fotokopilerini içermektedir. Farklı görünüm düzenine sahip
olan notalar okuma güçlüğü oluşturabilmektedir. Lisans derslerinde kullanılmak üzere yazılan bu kitap,
ders programında az kredisi bulunan kısa derslerde işlenilmesi için çok iyi hazırlanmış bir özet
niteliğindedir.
Öğr. Gör. Erdoğan Ateş - Türk Din Mûsikîsi Cami ve Tekke Mûsikîsi Türleri Dinî
Mûsikî Tarihi Tanımlar ve Örnek Eserler: Kitap 400 sayfadan oluşmaktadır. Mûsikînin Tanımı, Önemi,
İslam Dinindeki Yeri, Türk Din Mûsikîsinin Doğuşu ve Tarihi Gelişimi konuları giriş bölümünü
oluşturmaktadır (s. 13-51). 1. bölüm Türk Din Mûsikîsi Formları ve Türk Din Mûsikîsinden Seçme Eserler
(s. 53-339), 2. bölüm ise Türk Mûsikîsi Tarihine Genel Bakış başlıklarından oluşmaktadır.15 İlk bölümde
cami ve tekke mûsikîsine ait formların ele alınış üslûbu diğer ders kitaplarına göre farklılık arz etmektedir.
Formlara ait tanım ve bilgilerin verildiği sayfanın hemen ardından ilgili formun örnek ya da repertuarda
bulunan notası yer almaktadır. Özenli bir biçimde planlanan konu ve nota sıralaması dersin teori ve
pratik açısından bir bütün olarak işlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde kitabın
ders kitabı formatına daha yakın olduğu rahatlıkla görülmektedir. Ayrıca kitap özgün bir biçimde baştan
sona bilgisayar ortamında yazılmış nota içeriğine sahiptir.
Dr. Mehmet Ali Sarı - Türk Din Mûsikîsi: 82 Sayfadan oluşan kitap Dr. Mehmet Ali Sarı
tarafından yazılmıştır. Kitapta, Cami Mûsikîsi (s. 13-22), Tekke Mûsikîsi (s. 23), Mûsikîye Giriş (s. 26-28),
Türk Sanat Mûsikîsi Türleri (s. 29-31), Nota (s. 32-38), Makamların Tasnifi (s. 39-51), Türk Mûsikîsinde
Usûller (s. 52-57) ve son olarak İlahiler (s. 59-82) başlıkları yer almaktadır. 16 Kitapta cami mûsikîsi
formları ayrıntılı bir şekilde anlatılmış olup, tekke mûsikîsine ait form bilgileri ise sadece ismen verilmiştir.
Nazarî bilgiler detaylı olarak aktarılmaktadır. Kitapta yer alan notalar bilgisayarda yeniden yazılarak
yayınlanmıştır. Ayrıca 22 adet ilâhi notası bulunmasına karşın diğer formlara ait eserlerin notaları yer
almamaktadır.
Yrd. Doç. Dr Ubeydullah Sezikli - Anadolu İmam Hatip Liseleri Dinî Mûsikî: Yazarlığını
Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli‟nin, editörlüğünü Prof. Dr. Fazlı Arslan‟ın yaptığı 110 sayfalık kitap
Anadolu İmam Hatip Liseleri müfredatına uygun olarak hazırlanan resmî ders kitabıdır. 5 üniteden oluşan
kitapta 1. ünite Mûsikî ve Dinî Mûsikî (s. 11-23), 2. ünite Mûsikîmizin Tarihi Seyri (s. 24-43), 3. ünite
Türk Mûsikîsi Nazariyatı (s. 44-65), 4. ünite Cami Mûsikîsi (s. 66-85) ve 5. ünite Tekke Mûsikîsi (s. 86105) başlıklarından oluşmaktadır. 17 Görsel olarak zengin içeriğe sahip olan kitapta hem tarihi bilgilere
hem de nazarî bilgilere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Mûsikîşinas ve enstruman tanıtımlarına da yer
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verilen kitapta ünitelerin sonuna Türk Din Mûsikîsinde kullanılan makamlara ait ezan, kamet, Kurân-ı
Kerîm ve bir örnek ilâhi seslendirmeleri eklenmiştir. Ancak bu seslendirmelerin cd si M.E.B. Yayınları
tarafından kitapla birlikte yayınlanmamış olup ilgili bölümde kitap sayfasında yer alan makamların sesli
içeriğine ulaşılamamıştır.
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Ed.) - Türk Din Mûsikîsi El Kitabı: Prof. Dr. Ahmet Hakkı
Turabi‟nin editörlüğünde yayınlanmış 214 sayfadan oluşan kitap, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Prof. Dr.
M. Safa Yeprem, Prof. Dr. Fazlı Arslan, Doç. Dr. Hüseyin Akpınar, Doç. Dr. Ahmet Çakır, Doç. Dr. Ayşe
Başak Harmancı, Doç. Dr. Erhan Özden, Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Yrd.
Doç. Dr. M. Zinnur Kanık, Yrd. Doç. Dr. Cemal Karabaşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirci, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Öncel, Ögr. Gör. Dr. Fatih Koca, Arş. Gör. Dr. Selman Benlioğlu ve Okutman Can Doğan‟ın
yazılarından oluşmaktadır. Kitapta 1. bölümde Dinî Mûsikî başlığıyla Mûsikî (s. 11-14), İslâm‟da Mûsikî (s.
14-24), 2. bölümde Türk Mûsikîsi Tarihi başlığıyla İslâmdan Önce Türkler‟de Mûsikî (s. 25-29), İlk
Dönem İslâm Dünyasında Mûsikî Çalışmaları (s. 30-43), 11.-14. Yüzyıllar Arasında Mûsikî (s. 43-65),
İstanbul‟da Mâbed Müziği Geleneği (s. 66-70), 3. bölümde Türk Din Mûsikîsi Başlığıyla Cami Mûsikîsi (s.
71-106), Tekke Mûsikîsi (s. 106-126), Cami ve Tekke Mûsikîsi Ortak Formları (s. 126-131), 4. bölümde
ise Türk Mûsikîsi Nazariyatı başlığıyla Ses Eğitimi (s. 133-140), Nota ve İşaretleri (s. 141-154), Makamlar
ve Örnek Eserler (s. 154-194), Türk Müziğinde Usûller (s. 195-199) konuları yer almaktadır.18 Türk Din
Mûsikîsi anabilim dalında alanında uzman hocalarımıza ait müfredata göre bütün konularının yer aldığı
kitap, her forma ait örnek en az bir eserin notasını da içermektedir. bölümlerin sonunda verilen
yararlanılan kaynaklar/önerilen eserler kısımları işlenilen konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için
düşünülmüş önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ders kitabı, İlahiyat Fakültesi müfredatına
uygun olarak hazırlanmış en güncel kitaptır.
Sonuç ve Değerlendirme
Türk Din Mûsikîsi Ders materyali olarak yayınlanan eserlerin başlangıcı 1972 yılına kadar
dayanmaktadır. İlk yayınların Ankara merkezli olduğu görülmektedir. Bu yayınları iki kategoride
incelemek mümkündür. „Bireysel olarak yapılmış olan yayınlar‟ ve „Devlet tarafından yapılmış olan
yayınlar‟ olarak sınıflandırılabilir. Yayınlardan 5 tanesi devlet tarafından eğitim amaçlı olarak
yayınlanması desteklenen yayındır. Diğer 13 yayın ise alandaki hocalarımızın ders işleyiş üslûbuna bağlı
olarak gerçekleştirdikleri bireysel imkânlar dâhilinde yapılmış çalışmalardır.
Genel itibariyle ders kitaplarında nazarî konular eksiksiz bir şekilde ele alınmaktadır. Nota, Usûl,
Makam, Formlar gibi konular ortak konular arasındadır. 11 yayın tarihi perspektifle kronolojik sürece yer
verirken, 5 yayında sadece nazarî bilgiler yer almaktadır. Dersin uygulamalı olarak işlenmesi yönünde
içerik sağlayan, kitap ve cd şeklinde tertip edilen sadece bir yayın bulunmaktadır. Dersin genel itibariyle
uygulamaya açık olarak işlenmesine destek olacak çalışmalara alanda ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şekilde
yapılan çalışmalar öğrencilerin ders saati haricinde alana dair çalışma yapmalarını kolaylaştırmakta ve
kulak dolgunluğu sağlayarak geleneksel tavrın aktarımına katkıda bulunmaktadır.
İncelenen ders kitaplarında dikkat çeken bir diğer husus da nota yazımı ile ilgili olmuştur.
Günümüzün teknolojik imkânlarından yararlanılarak notaların tek bir stil üzere, net, sade ve sözlerin
anlaşılabilir halde yazılmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Adı geçen çalışmaların bir kısmındaki nota
neşriyatı nota bilen kişiler tarafından dahi güçlükle okunabilen durumdadır. Bundan sonraki süreçte nota
yazım yazılımlarının daha yaygın olarak kullanılmasıyla bu güçlüğün aşılabileceği kanaatini taşımaktayım.
Türk Din Mûsikîsi sahasındaki ders materyalleri açısından 45 yıllık tarihsel gelişim sürecini ele
aldığımızda sadece 17 çalışmanın yapılmış olduğunu görmekteyiz. Günümüz akademisyenlerince dersin
gelecekteki seyrine yön verecek, kadim çizgi istikâmetinde modern çalışmaların sayılarının artmasını ve
yüksek istifade sunmasını temenni etmekteyim.
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DÎNÎ MÛSĠKÎ ÖĞRETMENLERĠNĠN EĞĠTĠM YETERLĠKLERĠ
Özkan APAYDIN
Özet
1913’lerde kuruldukları günden bu yana kapatılma dâhil birçok mağduriyet yaşayan İmam Hatip
Okullarının 2016 yılı verilerine göre sadece lise birimlerinin sayısı 2033, bu okullarda okuyan öğrenci
sayısı da yaklaşık 700 bin civarındadır.1
İmam-Hatip Liselerinin haftalık ders programında yer alan kültür sanat dersleri arasında müzik, görsel
sanatlar dinî mûsikî gibi dersler yer almaktadır. İmam-Hatip Liselerinin kurulma amacı ve bu okulların
eğitim-öğretim hedefleri düşünüldüğünde “Dinî Mûsikî” gibi bir dersin programda olmaması
düşünülemezdi. Mûsikî:2 Güzel sanatların bir dalı, en önemlilerinden birisi, çok güçlü tesiri olan bir
sanat ilmidir.
Ancak haftalık ders programında yer alan Dinî Mûsikî dersinin zorunlu derslerden olmaması,
programda yer alan müzik dersinin3 beden eğitimi-görsel sanatlar-müzik arasından seçilmesi gibi
durumlar Dinî Mûsikî dersinin gerek öğretim programı ve materyaller gerekse ders öğretmenlerinin
yeterlikleri, ihtiyaçları, hizmet içi eğitimleri gibi konularda yaşanan problemlerin göz ardı edilmesine
sebep olmuştur.
Özellikle Dinî Mûsikî gibi, Kur’an-ı Kerim, Ezân, İlâhi okumalarının belirli bir ses güzelliği, ritim ve
makamla okunmasını sağlama görevini üstlenmiş bir dersin öğretmenlerinin bu derse karşı ne kadar
yeterli olduklarının araştırılması önemli bir gereklilik olarak görülmüştür. Bu çalışmada Dinî Mûsikî
dersine giren müzik öğretmenlerinin derse karşı yeterlik durumunun tespiti yapılacaktır.
Bu bağlamda Dinî Mûsikî dersinin müfredatı,4 öğretim programı, ders kitabındaki konu ve kazanımlar
ile bu derse girmekle yükümlü olan müzik öğretmenlerinin lisans döneminde aldığı dersler ve öğretmen
olduktan sonra aldıkları hizmet içi eğitimler karşılaştırılarak derse giren öğretmenlerin derse karşı
yeterliği ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
Çalışma, gerek dersin durumunu “müfredat, öğretim programı ve ders kitabını, ders öğretmeninin
derse karşı yeterliğini bilimsel ölçeklerle ortaya koyarak önemli bir problemi ortaya çıkarması” gerekse
bu problemlerin çözüm yollarını birbirine bağlı tüm disiplinlerden faydalanarak ortaya koyması
bakımından özgün bir nitelik taşımaktadır.
Çalışmada dînî mûsikî dersi, tarihi, eğitimi ile ilgili yazılan kitaplar, yüksek lisans-doktora tezleri,
makaleler, günümüze kadar okutulmuş ve okutulan ders kitapları, MEB’in genelgeleri, yönetmelikleri,
kurul kararları, YÖK’ün Lisans Programları ile ilgili dokümanları çalışmanın temel kaynaklarını
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İmam-Hatip Liseleri, Dînî Mûsikî, Mûsikî Eğitimi, Dinî Mûsikî Öğretmenleri, Mûsikî
Öğretmen Yeterlikleri.
Professional Qualification of Teachers of Religious Music
Abstract
Since founded in 1913, the religious schools, having many problems even to had been closed, are
considered to have 2033 high school departments and around 700 thousand students who attend
them according to the data in 2016. In the curriculum of religious high school there are lessons such
as music, art and religious music. As considered the essentials aims of these schools, the religious
music lessons are seemed vital. Music is a department of fine arts, one of the most important ones
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and a strongly effect science. As the religious music is not a compulsory lesson for timetables, is
chosen among the lessons as Physical Education, art as well curriculum. And materials and teachers
are not satisfactory, and the in-service trainings are not enough to show some big problems to face.
It is essential to find out how the teacher are qualified to teach religious music, Holy Koran, hymn and
calling for pray that need beauty on voice as well rhythm and tune. In this study, it is aiming to found
out the quality of the teachers of religious music. In this context, it is aiming to show the quality of
teachers by comparing curriculum, course books, subjects, bachelor curriculum and in-service
trainings. The study has an original quality to show “an important problem by indicating scientific
measure on curriculum, timetables, course books and the teachers” as well finding a solution to this
problem by comparing all related disciplines. In the study, religious music, its history, books related
to its education, theses on it at the MA and PhD degrees, articles, pervious course books and current
course books, circulars, regulations by Ministry of the Education, YÖK bacglhelor programmes are
basics.
Keywords: Religious High Schools, Religious Music, Music Education, Teachers of Religious Music,
Quality of the Teachers of Religious Music.
Dinî Mûsikî Dersine Giren Müzik Öğretmenlerinin Yeterlikleri
Dinî mûsikî derslerinin eğitim-öğretim ortamında okutulduğu kademeleri incelediğimizde
ortaöğretimde İmam-Hatip Liselerinde Dinî Mûsikî (seçmeli ders),5 üniversitelerde ise İlâhiyat
Fakültelerinde “Türk Din Mûsikî” dersi olarak okutulduğunu görmekteyiz. Bu derslere giren
öğretmenler ise İmam-Hatip Liselerinde müzik öğretmenleri, üniversitelerde ise imkânlar dâhilinde dinî
mûsikî öğretmenleri girmektedir. Ancak gerek İmam-Hatip liselerinde gerekse İlâhiyat Fakültelerinde
bu dersi okutacak alan öğretmeni yeteri sayıda değildir. 6
Kaldı ki asıl mesele bunun daha ötesindedir. Her ne kadar dinî mûsikî dersine girecek
öğretmen sayısı nicel olarak az gözükse de asıl önemli olan bu derse girecek öğretmenlerin nitel
anlamda yeterlik meselesidir. İmam-Hatip Liselerinde seçmeli ders olarak karşımıza çıkan Dinî Mûsikî
derslerine bu okullarda ya da okulların bulunduğu ilçede görev yapan müzik öğretmenleri
girmektedirler.
İmam-Hatip Liselerinde okutulan “Dinî Mûsikî Dersi” müfredatını incelediğimiz zaman dersin
ana amaçlarının;
9. SINIF

10. SINIF

11. SINIF

12. SINIF

Mûsikî ve Dini Mûsikî

Câmi ve Tasavvuf (Tekke)

Dinî Mûsikî Bölümlerinden

Din Dışı Mûsikîyi ve

Hakkında Bilgi Edinmek

Mûsikîsi Ortak Formları

Olan Câmi Mûsikisinin

Bölümlerini Kavramak

Hakkında Bilgi Edinmek

Çeşitlerini Uygulamalı
Olarak Kavramak

Türk Mûsikîsi Hakkında

Tasavvuf Mûsikîsi

Türk Din Mûsikîsinde Belli

Din Dışı Mûsikînin

Bilgi Edinmek

Hakkında Bilgi Edinmek

Başlı Makamları Kavramak

formlarını Kavramak
15-32 Zamanlı Usûlleri
Kavramak

5

6

Câmi Mûsikîsini Tanıyıp

Türk Din Mûsikîsinde En

Türk

Çeşitleri Hakkında Bilgi

Çok Kullanılan Makamları

Kullanılan 8-15 Zamanlı

Edinmek

Kavramak

Usûlleri Kavramak

Ezân, Kâmet vb. Câmi

Makamlar

Hizmetlerinde Özellikle

Terimleri Öğrenmek

İle

İlgili

Din

Mûsikîsinde

Türk Din Mûsikîsi
Aletlerini Kavramak

Türk Saz Mûsikîsi

Türk Din Mûsikîsinin

Formlarını Kavramak

Tarihçesini Açıklamak

MEB İmam-Hatip Liseleri haftalık ders programında öğrenciler haftada 1 ders saati müzik-resim-beden eğitimi derslerinden
birini seçiyorlar ve aynı zamanda tamamen seçmeli ders olarak da haftada 2 ders saatine kadar dinî mûsikî dersi
seçilebiliyor. BİMER aracılığıyla alınan bilgide haftalık ders saatinde gözüken müzik dersinde de dinî mûsikî dersi
işlenebileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla İmam-Hatip Liselerindeki müzik dersini de dinî mûsikî dersi gibi kabul edebiliriz.
BİMER MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden verilen bilgiler neticesinde 2016 yılı itibariyle 2033 tane İmam-Hatip
Lisesi olduğu bunun 744 tanesinde kadrolu müzik öğretmeni bulunduğu belirtilmiştir.
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Arz Edilen Konularda

4-8

Maharet Kazanmak

Kavramak

Zamanlı

Usûlleri

Basit Solfej Çalışmaları

Basit Solfej Çalışmaları

Solfej Çalışmalarını

Yaparak Öğrencilerin

Yaparak Öğrencilerin

Yaparak Öğrencilerin

Mûsikîye İntibaklarını

Mûsikîye İntibaklarını

Mûsikîye İntibaklarını

Sağlamak

Sağlamak

Sağlamak

Temel Müzik Nazariyatı, Usûller,7 Makamsal Müzik, Kur’ân-ı Kerim’in Makamsal Biçimde
Okunması, Ezân, Sâlâ, Kâmet gibi uygulamaların makamsal müzik biçiminde okunması gibi
kazanımlardan meydana geldiği görülür. Dolayısıyla dinî mûsikî dersine giren öğretmenin öğretmekle
mükellef olduğu haliyle bilmesi gereken konu başlıkları kısaca bu şekildedir.
Derse girmekle mükellef olan müzik öğretmenlerinin, lisans döneminde aldığı dersler ise,
genel olarak “Klasik Batı Müziği”ni içine alan konulardan oluşmaktadır. Bu dersleri şu şekilde
sıralayabiliriz:
MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI MÜZĠK ALANI ĠLE ĠLGĠLĠ DERSLER
1.DÖNEM

2. DÖNEM

3. DÖNEM

4. DÖNEM

5. DÖNEM

6. DÖNEM

7. DÖNEM

8. DÖNEM

Piyano 1

Piyano 2

Piyano 3

Piyano 4

Piyano 5

Piyano 6

-

-

Çalgı Eğt.1

Çalgı Eğt 2.

Çalgı Eğt 3

Çalgı Eğt 4

Çalgı Eğt 5

Çalgı Eğt 6

Çalgı Eğt 7

Çalgı Eğt 8

Müzik

Müzik

Müzik

Müzik

Koro 1

Koro 2

Koro 3

Eğitim

Teorisi

Teorisi

Teorisi

İşt.1

İşt.2

3

4

Okul

Okul

Okul

Okul

Orkestra

Orkestra

Orkestra

Koro

Çalgıları 1

Çalgıları 2

Çalgıları 1

Çalgıları 1

Oda

Oda

Oda

Yönetimi

Müziği 2

Müziği 3

Türk Sanat

Oyun, Dans

Orkestra

Müziği

ve Müzik

Oda Müziği

İşt

Teorisi

İşt

Müziği
Besteleme

Müziği 1
Bireysel

Bireysel

Toplu

Ses

Ses

Ses Eğitimi

Eğitimi 1

Eğitimi 1

2

Toplu

Ses

Eğitimi 2

Türk

Halk

Müziği

ve

ve
Yönetimi
Okul

Eşilk

Bandosu

(Koropet.)

Elektronik

Güncel

Org Eğitimi

Popüler
Müzik
Müzik
Kültürü

Tabloda, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanı derslerine yer verilmemiştir. Tablonun tamamına
ekler kısmında yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere Dinî Mûsikî dersine girmekle mükellef olan müzik öğretmenlerinin lisans eğitim
programlarında Türk Müziği Usûlleri, Makamlar, Makamla Kur’an-ı Kerim Uygulamaları, Ezân, Sâlâ gibi dersler
bulunmamaktadır. Ancak ne var ki, müzik öğretmenleri kendi yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda bu
konuların en azından bir kısmı için kendilerini geliştirerek derse karşı belirli bir yeterlik sağlamaktadırlar.

7

Gülçin Yahya Kaçar, Türk Mûsikî Rehberi, Maya Yayınevi, Ankara, 2009, s. 24.
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Dînî Mûsikî dersine giren öğretmenlerin alanlarının normalde müzik olması gerekmektedir. Ancak
2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle İmam-Hatip Liselerinin neredeyse üçte ikisinde müzik öğretmeni
bulunmamaktadır.8
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse İmam-Hatip Liselerinin yaklaşık üçte ikisinde bu dersin
öğretiminden sorumlu uzmanı yoktur. Geriye kalan üçte birinde görev yapan müzik öğretmenlerinin de
yaşamış olduğu sıkıntıları sayacak olursak:
Dersin zorunlu ders olmaması,
Ders yapacak özelliklere sahip dersliklerin olmaması,
Ders kitabının öğretmene ve öğrenciye uygun olmaması,
Ders hedef ve kazanımlarının öğretmen ve öğrenci seviyesine uygun olmaması olarak sıralayabiliriz.
Bu problemlerin hepsi çok önemli ve hayati problemlerdir, hepsi de acil olarak çözülmesi gereken
problemlerdir. Ancak en önemli problem derse giren öğretmenin derse karşı yeterliği konusudur. Çünkü her
ne kadar ders kitabından, fiziki ortamdan vb. konulardan eksiklikler olsa da alanına hâkim bir öğretmenin tüm
bu eksikliklere karşı derste istenen hedeflere ulaşma konusunda başarılı olma ihtimali vardır. Ancak tüm
imkânlar sunulmuş olsa bile alanına hâkim bir öğretmen olmadığı takdirde dersin hedeflerine ulaşılmasının da
mümkün olmadığı düşünülmektedir.
Alanı Müzik Olmayan Dinî Mûsikî Öğretmenlerinin Yeterlikleri
Alanı müzik olan öğretmenler dahi ders kazanımlarına yeterli olmada problemler yaşarken9 alanı
müzik olmayan öğretmenlerin derse karşı yeterlilik düzeyini tartışmak gerekmektedir.
Belirli bir yetenek sınavından geçmeden, alanın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına
bakılmaksızın derse giren alan dışı öğretmenlerin bu dersin öğretiminde başarılı olmalarını beklemek gerçekçi
bir yaklaşım değildir.
Bu gerçek ortadayken böyle bir derse alan dışı öğretmenlerin girmesi bu dersin özüne ve amaçlarına
ulaşmada başarılı bir sonuç ortaya koymamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için tüm İmam-Hatip Liselerine
kadrolu müzik öğretmeni ataması yapılması gerekmektedir. Bu atamanın yapılabilmesi için de gerek müzik
dersinin gerekse Dînî Mûsikî dersinin zorunlu derslerden olması ve norm ihtiyacı oluşturularak atamaların
yapılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde derslere alanı bilmeyen öğretmenler girmeye devam edeceklerdir.
Alan dışı öğretmenlerin derse girmesi dersin kazanımlarını sağlamada başarılı olamayacağı gibi alanda
yaşanan eksikliklerin de tespit edilmesine engel olacaktır. Alanı olmayan bir dere giren öğretmen, öğrencinin
hazır bulunuşluk seviyesini bilme, ders kitabını değerlendirebilme konusunda ehliyetsiz olacağı için bu ve
benzer konulardaki eksiklikleri tespit etme ve ilgili yerlere iletme konusunda da yetersiz olacaktır.
Diğer bölümlerde belirtildiği üzere eğitim öğretim ortamında başarılı olmak için amaca uygun hareket
etmek önemlidir. Bu amaca yarar sağlayacak tüm saç ayaklarının ayrı ayrı önemleri ve gereklilikleri vardır. Bir
tanesi bile eksik olduğu zaman verimlilik konusunda problemler yaşanması kaçınılmazdır.
Dolayısıyla eğitim öğretim ortamında dersi öğretmekle yükümlü öğretmen mutlaka derse gireceği
alanda yetkin olmalı ve alanıyla ilgili uzmanlaşmış olmalıdır. Ancak diğer bölümlerde değinildiği üzere Mûsikî
dersine sadece alanı müzik olan öğretmenler girememektedir. Müzik öğretmeni normu olmayan okullarda
gerek müzik gerekse Mûsikî derslerine alan dışındaki öğretmenler girmektedir. Bu sorunun çözülmesi için
Mûsikî dersinin İmam-Hatip Liseleri haftalık ders programının yeniden düzenlenmesi ve bu düzenleme ile Dînî
Mûsikî dersinin haftalık 2 saat ve zorunlu derslerden olması sağlanmalıdır. Bu şekilde İmam-Hatip Liselerinde
müzik öğretmeni normları açılacak ve neredeyse tüm İmam-Hatip Liselerine kadrolu müzik öğretmeni ataması
yapılması sağlanacaktır.

8

9

Başbakanlık İletişim Merkezi 16.05.2016 tarihli 569812 nolu başvurunun 19.09.2016 tarihli yanıt metni. 2033 tane İmamHatip Lisesinden 733 tanesinde kadrolu müzik öğretmeni olduğu ifade edilmiştir.
T. C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara, 1998, s. 79. Alanı
Müzik olan öğretmenler olarak ifade edilen öğretmenler, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunu ya da
müzikle ilgili bir bölüm bitirip formasyon alarak derse giren öğretmenlerdir. Bu öğretmenlerin ders programında, gerek
İmam-Hatip Liselerinin Müfredatına gerekse İmam-Hatip Liselerinde Dînî Mûsikî dersinde kullanılan kitabın konularıyla ilgili
dersler (birkaç ders dışında) bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü müzik öğretmenliği alanı mezunu öğretmenlerin dahi Dînî
Mûsikî dersinde okutulan ders kitabına yeterli ölçüde hâkim olamaması ihtimali yüksektir.
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Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yeterlikleri
Meslek dersi öğretmenlerinin yaşadığı sorunların genelinde İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin hazır
bulunuşluk düzeyindeki farklılıklar gelmektedir. Özellikle İmam-Hatip Lisesini tercih eden öğrencilerin, bir
kısmının İmam-Hatip Ortaokullarından bir kısmının normal ortaokuldan geliyor olması ders öğretmeni için
öğrenci seviyesi anlamında sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü İmam-Hatip Ortaokullarından mezun
olarak gelen öğrenci ile normal ortaokullardan mezun olup gelen öğrenci hazır bulunuşluk düzeyleri farklılıklar
göstermektedir.
Dînî Mûsikî dersinde genel olarak böyle bir sıkıntı mevcut değildir. Çünkü İmam-Hatip Lisesine gelen
öğrenci normal Ortaokulda da, İmam-Hatip Ortaokulunda da Dînî Mûsikî dersine alt yapı oluşturacak bir ders
almamaktadır. Dolayısıyla Dînî Mûsikî dersinde öğrenciler arasında seviye farklılıkları dersi yapmayı
engelleyecek düzeyde değildir.
Ancak Dînî Mûsikî dersinde daha büyük bir sorun mevcuttur. Dînî Mûsikî dersinin gerek müfredatı,
gerekse hali hazırda okutulan ders kitabı İmam-Hatip Lisesine gelen öğrencinin seviyesinin çok üstündedir.
Diğer bölümlerde değinildiği üzere derse girecek olan öğretmenin seviyesini dahi zorlayacak niteliktedir.
Bu bakımdan İmam-Hatip Ortaokullarına, normal eğitim veren Ortaokullara o döneme uygun olacak
şekilde Dînî Mûsikî dersi koyulmasında fayda vardır. Derse girecek olan öğretmenlerin de lisans döneminde bu
dersi tüm yönleriyle öğrenebilmesi ve öğretebilmesi için müzik öğretmeni lisans programlarına Dînî Mûsikî
dersinin koyulması yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlayacaktır.
Dinî Mûsikî Dersine Giren Ücretli Öğretmenlerin Yeterlikleri
MEB’in son yıllarda öğretmen açığını kapatmak amacıyla uyguladığı ücretli öğretmenlik maalesef
eğitimin sisteminde yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesidir. Gerek öğretmen gerekse öğrenci açısından
olumsuz yönleri bulunan ücretli öğretmenlik uygulaması her sene sayıları artan atanamayan öğretmenlerin
işsiz kalmamak için mecburen başvurdukları bir geçici öğretmenlik modelidir.
Ücretli öğretmen modelinde10 çalışan öğretmen, girdiği ders üzerinden ücretini almakta ve yerine
derse girdiği öğretmen okuldaki görevine tekrar başladığında ücretli öğretmenin okulla ilişkisi kesilmektedir. Bu
sistemle çalışan bir öğretmenin aitlik duygusunun zedeleneceği daha önceki bölümde belirtilmiş olsa da bu
konuyu çok ayrıntıya girmeden ele almakta fayda vardır.
Bu sistemle çalışan bir öğretmenin, okula ve öğrenciye karşı aitlik duygusu geliştirebilmesi, kurumsal
kültür kazanabilmesi, idealist bir anlayışla öğretmenlik yapabilmesi mümkün gözükmemektedir. Ücretli
öğretmenlik uygulamasında, geçici işçi statüsüne benzer bir sistemde çalışılması işle olan ilişkiyi de geçici
kılmakta, yapılan çalışmalar günü kurtarmaya yönelik çalışmalardan ileri gitmemekte, eğitim ortamında
yaşanan başka problemlerin tespitini de güçleştirmektedir.
Her ne kadar ücretli öğretmenlik uygulaması yayılarak devam etse ve kısmen bazı problemlere çözüm
üretiyor gözükse de genel anlamda ve uzun vadede eğitim öğretimi geliştiren bir uygulama değildir. Bu
konuda yapılacak düzenleme gayet nettir: ücretli öğretmenlik sistemi kaldırılmalı ve mutlaka kadrolu
öğretmenlik sistemi uygulamasına geçilmelidir.
Kadrolu olarak çalışan öğretmenin okuluna, dersine, öğrencisine, kurumuna karşı tutumları, çalışma
isteği ücretli çalışan bir öğretmene göre kuşkusuz daha olumlu olacaktır. Yarınını göremeyen bir öğretmenin
performansıyla gören bir öğretmenin performansı aynı olmayacaktır.
Buradan yola çıkarak “ücretli çalışan öğretmenler başarısızdır” demek doğru olmaz mutlaka çok
başarılı çalışan ücretli öğretmenler vardır ancak ücretli çalışma sistemi, eğitim öğretim ortamında görev yapan
öğretmenin mutlulukla çalıştığı bir sistem değildir. Aynı ortamda, aynı yollardan geçerek, üniversitelerin aynı
bölümünden mezun olan öğretmenlerin aynı ücretle ve özlük hakkıyla çalışmaması, öğrencilerin, öğretmenleri
kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye ayırması savunulacak bir sistem değildir. Tüm öğretmenlerin kadrolu olarak
çalışması ve bugün uygulanan ayrımcı yaklaşımdan vazgeçilmesi eğitim öğretimin devamlılığı ve başarısı
açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir.
10

Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı “Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar“ başlıklı 2.12.199898/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.12.1998/23555 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan yönetmeliğin “Ders Ücreti
Karşılığında Görevlendirme” Başlığının 9. Maddesi.

542 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

Özellikle İmam-Hatip Liselerinde Dinî Mûsikî gibi bir derse mutlaka alanı müzik olan özellikle de Türk
din Mûsikî alanında yeterliğe sahip olan öğretmenlerin girmesi gerekirken ücretli öğretmenlerle bu derste
başarı sağlanmasının beklenmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Dinî Mûsikî Öğretmenlerine Yönelik Hizmet Ġçi Eğitimler
İmam-Hatip Liselerinde çalışan müzik (mûsikî) öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı “Hizmet İçi Eğitim” birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle İmam-Hatip
Liselerinde dinî mûsikî dersine giren müzik öğretmenlerinin derslerine yönelik hizmet içi eğitim almak
istedikleri, buna ihtiyaç duydukları bilinmektedir.11 Ancak Dinî Mûsikî dersine yönelik hizmet içi eğitimlerin
gerektiği şekilde yapılmadığı da İmam-Hatip Liselerinde çalışan müzik öğretmenleri tarafından ifade
edilmektedir.
Haftalık ders saatinde müzik dersinin, “beden eğitimi-görsel sanatlar-müzik” dersi içinden bir tanesinin
seçilebilecek şekilde olmasından, Dinî Mûsikî dersinin ise seçmeli ders olması bakımından İmam-Hatip
Liselerinde mûsikî dersine hak ettiği önem verilmemiştir.12 Çünkü önemli görülen bir dersin haftalık ders
programında zorunlu ders olarak okutulması gereklidir. Ancak derslerin zorunlu olmaması, bu derse giren
öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitimin de istenildiği şekilde gerçekleştirilememesi sonucunu
doğurmuştur.
Sonuç
Dinî mûsikî dersinin önemini bilen ve gören yetkililer İmam-Hatip Liselerinde böyle bir dersin
olması için çaba harcamışlar ve bu dersin seçmeli de olsa programa girmesini sağlamışlardır. Ancak
dersin zorunlu dersler arasında olmaması bu çabaların bir noktada boşa gitmesine neden olmuştur.
Çünkü ülkemizde 2016 yılı itibariyle eğitim veren 2033 tane İmam-Hatip Lisesi mevcuttur, bu okullarda
Dînî Mûsikî dersini okutmakla yükümlü olan kadrolu müzik öğretmeni sayısı 754’tür.13 Neredeyse
İmam-Hatip Liselerinin üçte ikisinde kadrolu müzik öğretmeni bulunmamaktadır. Bu sonuçtan
anlaşılacağı üzere Dînî Mûsikî dersinin, İmam-Hatip Liselerinde hedeflenen kazanımları elde etmesi
mümkün gözükmemektedir.
2015 - 2016 Eğitim Öğretim dönemi İmam-Hatip Liseleri ders programını incelediğimizde, daha
önceki yıllarda zorunlu ders olarak haftalık 1 ders saati olan müzik dersinin, haftalık ders programında,
“görsel sanatlar, beden eğitimi ya da müzik dersi” olarak programda yer aldığını görüyoruz.14 Yani
İmam-Hatip Lisesinde okuyan bir öğrenci; müzik, görsel sanatlar ya da beden eğitimi dersinden
sadece bir tanesini dönem içinde seçebiliyor. Oysaki adı geçen tüm dersler 2015-2016 yılına kadar
haftalık 1 saat zorunlu dersler arasında bulunmaktaydı. Sanatsal ve sporsal dersler içinde görsel
sanatlar, müzik ve beden eğitimi dersi en başta gelen derslerdir. Bu derslerin zorunlu dersler içinde
gösterilerek, sadece bir tanesinin seçilme ihtimali olması, uygulamada bu dersleri zorunlu dersler
arasından çıkarmış olmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro yönetmeliğine göre 15 bir öğretmenin, normunun bulunduğu
okulda ders saatinin 6 saatin altına düşmesi, öğretmeni, okulunda norm fazlası durumuna getirmekte
ve görev yaptığı okuldan başka bir okula tayin istemek zorunda bırakmaktadır 2033 tane İmam-Hatip
Lisesinde, kadrolu müzik öğretmeni sayısının sadece 754 tane olması da bu yanlış uygulamanın
sonuçlarından biridir.
11

12
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15

Özkan Apaydın, İmam-Hatiplerde Okutulan Dinî Mûsikî Derslerinin Problemleri ve Çözüm Yolları, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk Din
Mûsikîsi Ana Bilim Dalında çalışmış olduğum “İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Dinî Mûsikî Derslerinin Problemleri ve Çözüm
Yolları” başlıklı doktora tezinde Ankara’da faaliyet gösteren 4 tane İmam-Hatip Lisesinde uyguladığım anket ve birebir
görüşmelerimde İmam-Hatip Liselerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin dinî mûsikî dersi için hizmet içi eğitime ihtiyaç
duydukları ancak bu doğrultudaki taleplerin istenilen ölçüde yerine getirilemediği kendileri tarafından sözlü ve yazılı olarak
belirtilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Ders Programı ekler kısmında verilmiştir.
Başbakanlık İletişim Merkezi 16.05.2016 tarihli 569812 nolu başvuru sonucunda, 19.09.2016’da MEB Din Eğitimi Genel
Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığından 2016 yılı itibariyle İmam-Hatip Liselerinin sayısının 2033
tane olduğu bilgisi paylaşılmıştır.
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 04.09.2014 tarihli 86 sayılı İmam-Hatip Liseleri Ders Programı Çizelgesi Konulu
Genelge.
MEB, Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Madde 18- (1) a.
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Yanlış olduğu düşünülen bu uygulama nedeniyle birçok okulda müzik öğretmeni normu mevcut
ya da yeterli sayıda değildir. Bu okullarda müzik derslerine başka alandan gelen öğretmenler
girmektedirler. Benzer sıkıntı bugün İmam-Hatip Liselerinde de yaşanmaktadır. Dînî Mûsikî ya da müzik
dersine, alanı müzik olmayan öğretmenler girebilmektedirler. Bu durum Dînî Mûsikî ya da müzik
dersinin gelişmesini, hedeflere ulaşmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum İslâm dininin sesi
olacak İmamları, Müezzinleri, Din adamlarını yetiştirecek İmam-Hatip Liselerinde Dînî Mûsikî derslerine,
alanı Mûsikî olmayan öğretmenlerin girmesine neden olmaktadır.
Oysaki İslam Dini; sanata ve sanatçıya çok önem veren bir dindir. Sanat, bir noktada insanın
varoluş meseledir.16 Hele ki konu mûsikîyse bu önem daha da artmaktadır. Konuyla ilgili, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) çok güzel sesiyle Kur’ân-ı Kerim okuyan Salim Mevlâ
Huzeyfe için: “Ümmetimde böyle bir kimse bulunduran Allah’a hamd olsun” diyerek Kur’ân-ı Kerim’in
güzel bir sesle okunmasının önemini vurgulamıştır. 17 örneğini vermekte fayda vardır.
İmam-Hatip Liselerinden mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu İmam, Hatip ya da Din
Görevlisi olmaktadırlar. İlâhiyat Fakültelerinde okuyup, din kültürü öğretmeni, akademisyen olarak
üniversitelerde hoca olanlar da vardır ancak büyük çoğunluğu ileride İmam, Din Görevlisi olacak
öğrencilerin, sanat derslerinden ve Mûsikî dersinden yoksun bırakılması, meslek hayatlarında
gösterecekleri başarıyı azaltmaktadır. Bu durum bir noktada dinimizin yayılmasını, sevilmesini
sağlayacak din görevlilerinin bir kanadının olmaması anlamına gelmektedir.
İslâm dininde, sesin ve dolayısıyla müziğin yerinin önemli olduğunu bilinmektedir. Çünkü
neredeyse tüm ibadetlerde mûsikî vardır ve kullanılmaktadır. Tabi, kullanan kişinin becerisi ölçüsünde;
yani mûsikî bilgisi ve icra yeteneğini kullanabildiği ölçüde Mûsikî vardır. Örneğin, bir Müslüman’ın ömrü
boyunca yaptığı ibadetlerden birisi yüce kitabımız Kur’ân Kerim’i okumaktır. Kur’ân-ı Kerim’in içinde
mûsikîyle ilgili herhangi bir ayet yoktur.18 Ancak, Cenabı-ı Allah, yarattığı her canlıya güzellikler ve
yarattığı en üstün varlık olan insana, hem güzellik hem de güzellikleri anlayabilecek akıl ve zekâyla
birlikte sesleri duyabilme ve sesini kullanabilme özelliğini vermiştir. İslam’ın içinde yer alan Kur’ân
okuma, Ezân okuma, Mevlîd okuma, vb. tüm ibadetler “ses” e dayalı olarak yapılan ibadetlerdir. Yani
bunu yapacak kişinin sesini iyi ve doğru kullanması, sesini güzelleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
yapılan ibadetin niteliği ve insanlara etki etme tesiri azalacaktır.
Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de, bu konuyla ilgili olarak çirkin ses kötülenmiş ve “yürüyüşünde
mütevazı ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir” buyrulmuştur. 19 Buradan
anlaşılacağı üzere “ses ”in çirkin olabileceği, sesin sıfatsal manalara sahip olduğu buyrulmuştur. Çirkin
olan bir ses, güzel de olabilir hatta güzel olmalıdır diyebiliriz. Kaldı ki, din gibi inanç gibi önemli bir
konuda insanları etkileyip, tesiri altında bırakan ibadetlerdeki en önemli işleve sahip olan şey, ses
güzelliğidir.
İmam-Hatip Liselerinde, Dînî Mûsikî dersine girmesi gereken müzik öğretmenlerinin yeterli
sayıda olmaması, derste kullanılan kitabın, öğrenci ve öğretmene uygunluğunun da tespit edilmesini
güçleştirmektedir. Öğretmen sayısının yeterli olmaması, öğrencilerin dersi seçemeyeceği anlamına da
gelmektedir. BİMER aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda Din Öğretimi Genel
Müdürlüğünden alınan bilgilerde, 2016 verilerine göre, 2033 İmam-Hatip Lisesinde okuyan, 700 bin
öğrenci olduğu, basılan Dînî Mûsikî ders kitabının sayısının da 31.000 adet olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Bu sayının genel İmam-Hatip Lisesi öğrenci sayısına göre çok düşük olduğu ortadadır. Neredeyse yüz
öğrenciden dört tanesinde kitap mevcuttur. Ortalama % 4 olan bu oran dersin ne durumda olduğunu
göstermesi bakımından önemlidir.
Dînî Mûsikî dersinde hedeflenen kazanımlar gerçekleştirilmek isteniyorsa bu problemlerin hepsinin
ivedi şekilde çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Problemlerin çözümünde ilgili olan tüm kurumlar bir araya
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Ali Uçan, İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi, Evrensel Yayıncılık, 3. bs., Ankara, 2005, s. 172.
Bahriye Üçok, “İslâm’da Mûsikî Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Derneği, c. 14, 1966, s. 1.
Bayram Akdoğan, Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Bilge Yayınevi, Ankara, 2010, s.38.
Akdoğan, Türk Din Mûsikîsi Dersleri, s. 39.
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gelerek ortak bir strateji belirlemelidir. Okullar öğrencilerin gereksinimlerine yanıt vermekle mükellef
kurumlardır.20
Ders öğretmeninin yetiştirilmesinde iki kuruma büyük bir sorumluluk düşmektedir. Birincisi YÖK’tür.
Çünkü Dînî Mûsikî dersine giren müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümü üniversitelerin eğitim fakültesi müzik
öğretmenliği programı mezunudurlar. YÖK, adı geçen eğitim fakültelerinin müzik lisans programına mutlaka
Dînî Mûsikî dersiyle ilgili derslerin koyulması için gerekli çalışmaları yapmalıdır.
İkinci önemli kurum ise MEB’dir. MEB’in İmam-Hatip Liselerinde okutulan Dînî Mûsikî dersine giren
müzik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim kurslarının açılması ve öğretmenlerin derse karşı yeterliklerinin
en üst seviyeye getirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir.
Ders kitabında bulunan içeriklerin ve kazanımların öğretmene ve öğrenciye uygun olacak şekilde
revize edilmesi, dersin işlevini arttırmak için gerekli olan planlamaların yapılması gerekmektedir. Bu şekilde
koordine edilen bir süreçle kısa ve uzun vadede problemler çözülerek amacına uygun bir öğretmen politikası
uygulanabilinecektir.
Böylece Milli Eğitimin temel dayanağı olan öğrenciler eğitim-öğretim ortamında gördükleri dersleri en
iyi imkânlarla öğrenmeye çalışacaklardır. Öğretmenler de kendilerine verilen imkânlar sayesinde daha fazla
çalışmak isteyecek ve mesleğine karşı aidiyet ve idealistlik gibi kendisi için verimli olacak duygularını
geliştirecek ve öğrencilerine karşı daha verimli bir öğretmen olacaktır.
Bir toplum varlığını sürdürebilmek için, bu toplumu oluşturan bireyleri, amaçlarına göre
yetiştirmek, eğitmek ve bunu gerektiği şekilde planlayarak koordine etmek zorundadır. Eğitimin temel
taşı, odak noktası, merkezi öğretmendir.21 Öğretmen alanına karşı yeterli olabildiği ölçüde mesleğini
icra edebilmektedir ve her öğretmenin alanına karşı yetkin olması gereklidir. Aynı zamanda
öğretmenler, toplumun bir lideri olarak hem kendi mesleki bağlılık ve gelişmesini hem de öğrencilerin
mesleki bağlılık ve gelişmesini sağlamaya çalışmalıdır. Bu amaçla öğretmen, alana ilişkin yayınları,
kursları takip etmeli ve eğitim programlarına katılmalıdır.22 Öğretmen sürekli değişen öğrenci,
müfredat, öğretim programına göre kendini sürekli yenileyebilmeli ve alanına karşı yeterliğini en üst
düzeyde tutabilmelidir. Eğitim yöneticileri de bu stratejiye göre planlamalarını yapmalıdırlar, çünkü
kurumlar stratejiye göre çalışırlar.23
Bu gerekliklerin hepsi eğitim-öğretim ortamı içinde bir gereklilik gibi gözükse de etkileri bütün
topluma ulaşmaktadır. Çalışkan, yararlı, işini bilen, seven, topluma faydalı olma gayesinde bir nesil
yetiştirmek istiyorsak önce öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya çalışmalıyız,
gerisi gelecektir.
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MEVLĠDHANLIK GELENEĞĠNE KAYIT DÜġMEK VE H. RAHMĠ ġENSES
Kâmil BÜYÜKER
Özet
Din ve müzik bahsinde zikredilmesi gereken, musikimizin olmazsa olmazlarından, önemli bir boyutunu
temsil eden ve yazıldığı günden bugüne altı yüz yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen bir gelenek
olarak okunan, dinlenen Mevlid-i Şerif üzerine -sayısı az olsa da- kitaplar neşredilmesine rağmen
Mevlidhanlık geleneği ve bu geleneği yaşatanlar üzerine maalesef birkaç müstakil yayın dışında bir
yayına rastlayamıyoruz. Bir form olarak mevlid, kendi içinde okuma kuralları, kaideleri olan, makamları
olan bir alandır. Mevlid meclislerinde önemli zevatlar gelip geçmiş ve geride hoş sadâ bırakmışlardır.
Buradan hareketle yakın dönem Mevlidhanlık ve Huffaz-ı Kiramlık geleneğine kayıt düşülen -ilk
diyebileceğimiz- önemli bir çalışma, İstanbul İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslâm Enstitüsü
hocalarından olan Ali Rıza Sağman tarafından 1951 yılında Mevlid Nasıl Okunur ve Mevlidhanlar ismiyle
yayınlanır. Eserin son bölümünde mevlidhanlık yapan 29 hâfız hakkında bilgi verilmiştir.
1965 yılında ise H. Rahmi Şenses (1906-1972) tarafından Bugünün Meşhûr Huffâz-ı Kirâmı ve
Mevlithanları kitabı yayınlanmıştır. Bildirimizde, Mevlidhanlık geleneğine kayıt düşen bu önemli ismi
Beyoğlu Ağa Camii İmam-Hatibi, Yüksek İslam Enstitüsü Kur’an-ı Kerim hocası, mevlidhan, musikişinas
H. Rahmi Şenses hocanın biyografisine Diyanet İşleri Başkanlığı’nda muhafaza edilen sicil dosyası,
Beyoğlu Müftülüğünde mahfuz dosyası ve ailesinin (oğulları Mehmet Kemal, Cemal Şenses) beyanları
ile yer verilecek, yaşayan talebelerinin tanıklıklarıyla desteklenecek, katıldığı mevlid meclislerine yine
dönemin gazeteleri ve tanıkların ifadeleriyle değinilecek akabinde de geç dönem hâfız ve
mevlidhanlarına ait 64 kısa-uzun terceme-i hâllerin yer aldığı Bugünün Meşhûr Huffâz-ı Kirâmı ve
Mevlithanları (Hamle Matbaası, İstanbul 1964) kitabı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ali Rıza Sağman, H. Rahmi Şenses, Hüseyin Ağa Camii, Mevlid, Mevlidhan,
Huffâz-ı Kirâm.
The Tradition of the “Mevlidhan” and H. Rahmi ġenses
Abstract
Despite the publication of books on Mavlid-i Sharif that should be mentioned in the field of religion
and music, representing an important dimension of our music, is read as a tradition even though it
has been more than six hundred years since the day it was written, we are unable to find a
publication other than a few independent publications on the tradition of Mevlidhân and those who
continue this tradition. Mevlid as a form represents an area with its own reading rules, bases and
authorities. Important people have come and passed and have left behind a pleasant surprise in the
Mevlid assemblies.
From this point, an important study enrolled in the tradition of the near-term Mevlidhân and the
Huffaz-i Kiramlik was published by Ali Rıza Sağman, a lecturer of Istanbul Imam Hatip School and
High Islamic Institute, in 1951 under the title "How to Read the Mevlids and Mevlidhanlar".
In 1965, the book "Today's Famous Huffâz-ı Kirâmi and Mevlithans" was published by H. Rahmi
Senses (1906-1972). In our notice, the biography of H. Rahmi Senses, an important figure in the
tradition of Mevlidhân tradition, Imam of Beyoglu Aga Mosque, High Islamic Institute Koranic teacher
and mevlidhan, will be addressed with the statements of family members, the registry file kept in the
Presidency of Religious Affairs and File contained in Beyoğlu Mufti. His life will be supported by living
talents and the information about the mevlid assemblies he participates in will be given on the basis of
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the daily newspapers. Finally, the book "Today's Mushroom Huffâz-ı Kirâmi and Mevlithans", which
contains 64 short-lived decades of the late period and Mevlidans, will be evaluated.
Keywords: Ali Rıza Sağman, H. Rahmi Şenses, Hüseyin Ağa Mosque, Mavlid-i Sharif, Mevlidhan.
GiriĢ
Mevlid-i Şerif, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-necât adlı mesnevisinin, besteli, bestesiz olarak
uzun bir zaman diliminde bu topraklarda okunan musiki formunun genel adı olmuştur. Bursa’da 812
(1409) yılında yazılmasının üzerinden 600 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen Mevlid,
Osmanlı coğrafyası içinde bugüne kadar okunagelmiştir. Mevlid, kültürün bir parçası haline gelirken
Mevlidhanlık geleneği de bu kültürün taşıyıcısı olarak tarihteki yerini almıştır. Cumhuriyet’in kurulması,
akabinde yeni rejimin dini hayata müdahalesini artırmasına rağmen halk, mevlid geleneği üzerinden
dini ritüelleri canlı tutmayı başarmış ve bu arada da mevlithanlık geleneği de hayatiyetini
sürdürmüştür.
Türk mûsikisinde mevlidhanlıkla şöhret bulmuş pek çok mûsikişinas yetişmiştir. XVIII.
yüzyıldaki meşhur mevlidhanlar arasında Emîr Buhârî Camii hatibi hattat ve şair Hâfız Şühûdî Mehmed
Efendi, Beşiktaş’ta Sinan Paşa Tekkesi şeyhi Mustafa Rızâ Efendi, dinî eserler bestekârı Çâlâkzâde Şeyh
Mustafa Efendi, Zeyrek Camii müezzini Hüseyin Dede en önemlilerindendir. XIX. yüzyılda İstanbul’da
mevlidhanlıkla tanınmış hâfızlardan Aksaraylı Âmâ Hâfız Hasan Efendi, hünkâr mevlidhanı Fındıklılı Hacı
Hakkı Efendi, hünkâr imamı Hâfız Yûsuf Efendi, Enderunlu Hâfız Hüsnü Efendi, Bedevî şeyhi Ali Baba,
Hâfız Âşir, Beylerbeyi Camii hatibi Rifat Bey, Selimiye hatibi Şeyh Ömer Efendi, Hopçuzâde Mehmed
Şâkir Efendi, Balat Sünbülî Dergâhı şeyhi Kemal Efendi, Hüdâyî Tekkesi şeyhi Mehmed Rûşen Efendi,
Mutafzâde Ahmed Efendi ve Mehmed Âkif’in (Ersoy) bir şiiriyle kıraatini ölümsüzleştirdiği Said Paşa
İmamı diye bilinen Hasan Rızâ Efendi özellikle zikredilmesi gereken isimlerdir.
Son dönemin önemli mevlidhanları arasında başta Hâfız Sâmi olmak üzere hünkâr mevlidhanı
Boyabatlı Mustafa Şevki Efendi, Süleymaniye Camii başmüezzini Hâfız Kemal Efendi, Beyoğlu Ağa
Camii imamı Hasan Rızâ Efendi, Muhyiddin Tanık, Hâfız Burhan, Mecit Sesigür, Esat Gerede, Yeraltı
Camii imamı Ali Üsküdarlı, Hüseyin Sebilci, Kâzım Büyükaksoy; günümüz mevlidhanları arasında ise
Halil İbrahim Çanakkaleli, Aziz Bahriyeli, Fevzi Mısır, Emin Işık, Zeki Altun (ö. 1999) ve Kâni Karaca (ö.
2004) bilhassa belirtilmelidir.1
Böylesine köklü bir geleneğin okuyucularla bugüne taşınması elbette büyük bir önem
arzetmektedir. Ancak dünden bugüne bu kültürün taşınması için hem mevlidin hem de mevlithanlık
geleneğini taşıyanların bugüne aktarılması gerekmektedir. Manidar olan, bu topraklar üzerinde hafızlık
ve mevlithanlık gibi köklü bir geleneğin sadece birkaç eserle sınırlı kalacak şekilde kayıt altına
alınmasıdır.2
Cumhuriyetten bu yana, bu geleneğin yaşatılması ve aynı zamanda yazılması hususunda en
büyük gayretin tarihçi, bestekâr, mevlidhan, hânende Ali Rıza Sağman (1889-1964) tarafından
gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yazdığı onlarca kitap içinde Meşhur Hafız Sâmi Merhum (Ahmet Sait
Matbaası, 1947, 134 s.), Mevlid Nasıl Okunur? Ve Mevlidhanlar (Fakülteler Matbaası, 1951, 228 s.) gibi
iki mühim eser ayrı bir önem arzetmektedir. Yaşadığı dönemin en kudretli seslerinden birisi olan Hafız
Sami (1874-1943) hakkında yazılmış tek biyografik çalışmada, Hafız Sami değerlendirilirken yine
dönemin önemli okuyucularının da onunla ilgili kanaatleri alınarak kitap arşivlik bir mahiyete
bürünmüştür. Bir diğer eser Mevlid Nasıl Okunur? Ve Mevlidhanlar kitabında ise 29 Hafız ve Mevlidhan 3
1
2
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Nuri Özcan, “Mevlid” (Musiki), DİA, c. 29, s. 485.
Bu meseleye dikkat çeken Dücane Cündioğlu’nun dikkat çeken yazısı için bkz. “İstanbul'un o meşhûr hâfızlarını ne kadar
tanıyoruz?!”. Yeni Şafak, 26.5.1999.
Eserde Hafız Ali Gülses, Hafız Aşır Efendi, Hafız Burhan, Hafız Celal, Cemal Efendi, Hafız Cemal (Aksaraylı), Hafız Cevdet
Soydanses, Ercüment Bey, Hafız Es’ad Geredeli, Hafız Fahri, Hafız Fikri Aksoy, Hafız Hasan Akkuş, Hafız Hüseyin, Hüseyin
Tolan, Kâzım, Hafız Kemal, Hafız Kerim Akşahin, Hafız Mahmut Öncü, Hafız Mecid, Necati Artürk, Hafız Nusret, Hafız Osman
(Musullu), Hafız Osman (Şaşı), Hafız Raif, Hafız Rıza Gönel, Hafız Rıza, Hafız Sadettin Kaynak, Hafız Saim, Hafız Sami kitapta
yer verilen mevlithanlardır. Bkz. Ali Rıza Sağman, Mevlid Nasıl Okunur? Ve Mevlidhanlar, Fakülteler Matbaası, 1951, ss. 208226.
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hakkında bilgiler verilmiştir. Sağman’ın sağlığında yayımlanmayan İstanbul Hafızları isimli çalışması ise
hâlâ yayımlanamamıştır.4 Ali Rıza Sağman’ın mevlithanlık geleneğine yaptığı bu önemli katkıdan sonra
ikinci önemli çalışmayı ise Hafız H. Rahmi Şenses (1906-1972) yapmıştır. Hafız Rahmi Şenses Hocadan
sonra gazetede tefrika edilmiş hafız ve mevlithanların hâl tercümelerinden oluşan dizi yazıyı ise Hafız
Zeki Altun kaleme almıştır. Ancak bu tefrikalar bir araya getirilip yayınlanmamıştır. 5
Hafız Rahmi Şenses’in, son devir hafız ve mevlidhanlarını bir araya getirerek yaptığı önemli
çalışmanın değerlendirmesini yapmadan önce özlük dosyasından, talebelerinin beyanları ve
hatıratlardan kendisini tanıyalım.
H. Rahmi ġenses
Hayatı6
Hasan Rahmi Şenses7 1322 (1906) yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan köyünde
(şimdi mahalle) dünyaya geldi. Annesinin adı Lütfiye, babasının adı ise Hüseyin’dir. Doğduğu yerde
İlkokulu ve rüşdiyeyi okurken hıfzını tamamladı. Rahmi Şenses, babası Hüseyin Efendi’nin isteğiyle
1917-1918 yıllarında İstanbul’a medrese okumak üzere geldi. Darü’l-hilafetü’l-aliyye medresesi 5.
sınıfta iken 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile medreseler lağvedilince öğrenimini
yarıda bırakarak memleketine döndü.
Askerliğini yapıp evlendikten sonra İstanbul’a gelerek Fatih Camii Başimamı Hafız Ömer Aköz
Hocaefendi’den talim ve Mısır tariki ile kıraat ilmi okudu. Buradan icazet aldı. (25 Cemaziyel ahir 134527 Mayıs 1946 Pazartesi)8
Diyanet’te hizmetine 01.01.1940 tarihinde 35 yaşlarında başladı. Sırasıyla Yakacık, Hereke,
Tavşancıl, Tabaklar Camii (07.04.1937-14.09.1937) ve Arap Camii’nde (09.09.1937-10.06.1942) vazife
yaptıktan sonra Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii’nde baş imam olarak atandı (10.06.1942). Buradaki
vazifesini ömrünün son demlerine kadar sürdürmüştür.
Bir dönem camiler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verirken Hafız Rahmi
Şenses Hoca E cetvelinden çok düşük bir maaş alır ve bu onu cami hizmeti dışında başka iş
arayışlarına yöneltir. Bir ara taksicilik yapmaya niyet eder ancak işin hiç de kendi fıtratına uygun
olmadığını görür. Daha sonra dükkân tutup halıcılık yapmak isteyecektir. Burayı da yürütemeyerek
zararına devredecektir.9
1947 yılında görevli olarak vapurla çıktığı Hac yolculuğu sonrasında kaleme aldığı Hac kitabı
(Resimli ve İzahlı Hac Kitabı, Şaka Matbaası, 1949, 46 s.) ses getirince Hafız Rahmi Şenses hoca küçük
risaleler yazarak halkı aydınlatma yolunu tercih etmiştir.
Hafız Rahmi Şenses Beyoğlu Ağa caminde başimam-hatip olarak görev yaparken Sadettin
Heper’in tavassutuyla Yüksek İslâm Enstitüsünün ilk öğretim kadrosu içerisinde uzunca bir süre (19601971) anlaşmalı öğretim görevlisi olarak Kur’an-ı Kerim dersi hocalığı görevinde bulunmuştur.10 Burada

4

5

6

7
8

9
10

Ali Rıza Sağman’ın bu çalışması Dücane Cündioğlu tarafından hazırlanmış ancak neşredilememiştir. Esere dikkat çeken
yazılar için bkz. Dücane Cündioğlu, “Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’un Meşhur Hafızları”, Yeni Şafak, 29 Mayıs 1999.
Bu konuda şöyle bir kayıt geçmektedir: “Zeki Altun, bir kültür hizmeti olarak gazetede yayınlanmak üzere birçok ehl-i Kur’an

ve mevlithan hakkında hal tercümeleri yazmıştır. Bu yazıları 1969 yılında Eski ve Yeni Kur’an Bülbülleri, 1982, 1983 ve 1984
yıllarında Kur’an Bülbülleri, 1985 yılında İslam Bülbülleri başlığıyla, Ramazan aylarında Tercüman Gazetesi’nde neşredilmiştir.
Maruf Evren bu yazıları daha sonra Son Havadis Gazetesinde de yayınlamıştır.” Bkz. Cumhur Enes Ergür, Zeki Altun Hayatı
ve Eserleri, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Yay., 2004, s. 8-9.
H. Rahmi Şenses Hocanın hayatına dair resmî kayıtlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nda saklı bulunan 51-0604 numaralı özlük
dosyasından alınmıştır.
Nüfus kaydında Hasan Rahmi Şenses geçmektedir. Şenses, Hasan ön ismini hep kısaltarak kullanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda muhafaza edilen Esâmi-i Kurrâ defterinde 77. varak 111. sayfada şu şekilde kayıt geçmekte:
“Ağa Camii Şerifi İmam-ı evvel ve hatibi Rahmi Efendi aşereden 25 cemaziyelahir 1345-27 Mayıs 946 pazartesi).” Defterden
bizleri haberdar edip, defteri paylaşan Abdullah Rüştü Kişi kardeşime teşekkür ederim.
Mehmet Ali Sarı, Mehmet Ali Sarı Kitabı-Beyoğlu’nda Bir Hafız Kur’an’la Geçen Bir Ömür, Timaş Yay., 2016, s. 82.
Sadettin Heper mevlevî, aynı zamanda musikişinas bir zat imiş. Harbiye’de İstanbul Radyosuna gelip giderken Ağa Camiine
uğrar dostu Rahmi Şenses hoca ile hasbihal ederlermiş. Aynı zamanda Hafız olan Sadettin Heper, Yeraltı Camii İmam Hatibi
Hafız Ali Üsküdarlı ile de hem yaşıt, hem de arkadaştırlar. Dönemin İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü Kemal Edib
Kürkçüoğlu Hafız Ali Efendi’ye kendisine bir yardımcı hoca bulmasını ister. Bu arada Sadettin Heper’e Ali Efendi durumu
açınca kendisine “Rahmi Efendi’yi al” der. O da “olmaz, yapamaz” cevabını verir. Aradan geçen iki haftadan sonra Heper,
Hafız Ali Efendi’ye “Bak arkadaş, eğer Rahmi Efendi’yi almaya razı olmazsan Hendekli Hafız Abdurrahman Efendi’yi
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Türk musikisini Kur’an tilavetine uygulamadaki mahareti emsalsiz olan Karaköy Yeraltı Camii Başimamı
Hafız Ali Üsküdarlı Hocaefendi (1885-1976) ile birlikte Kur’an-ı Kerim derslerine girdi.11 Hafız Ali
Üsküdarlı’nın musikiye bihakkın vakıf, Kur’an talim ve kıraatında ekol olması, aynı zamanda zor
beğenen, mükemmeliyetçi bir insan olması Hafız Rahmi Şenses’in Ali Üsküdarlı’nın gölgesinde
kalmasına sebep olmuştur.12 3 Mart 1970 tarihinde buradaki görevi bittiğinde bir yıl daha görevi
uzatılmış, “Kur’an-ı Kerim vücûh ve belâğat” hocalığı yapmıştır.13
Beyoğlu’nda vazife yaparken düzenlenen Tekâmül Kursu’ndan Pekiyi derece ile belge
14
almıştır. İlk Hac vazifesini 1947 yılında yapmıştır. 1954 Yılında Hac farizası için ikinci defa Kutsal
Topraklara gitmiştir.
05.07.1956 tarihinde İkindi namazından sonra Emirgan’a gitmekte iken Ayazağa mevkiinde
arkadaşları ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası, sol bacağının kalçasına kadar kırılmasından dolayı
bel altı tamamen alçıya alınmış ve uzun bir süre görev yapamamıştır.
Vefatı
Ağa cami Baş İmam Hatibi Hacı Hafız Rahmi Şenses, geçirmiş olduğu bu trafik kazasından
sonra sağlığı gittikçe bozulmuş ve 63 yaşında 1 Şubat 1972 tarihinde vefat etmiş, Eyüp Sultan
mezarlığına defnedilmiştir.15
Hatıratlarda Hafız Rahmi ġenses
Hafız Rahmi Şenses hoca iyi bir hâfız, iyi bir kâri/okuyucu, dini ilimlere vakıf, talebe
yetiştirmeye meraklı, aynı zamanda mütevazı ve çok kibar birisidir. 16 Gerek görev yaptığı Hüseyin Ağa
Camiinden gelip geçenlerde, gerekse kıraat ilminde emek verip yetiştirdiği Yüksek İslam
Enstitüsü’ndeki talebeleri dolayısıyla hatırı sayılır iz bırakmış olan H. Rahmi Şenses hoca hakkında kimi
hatıratlarda kayıtlar bulmaktayız. Talebelerinden Tayyar Altıkulaç şunları söylüyor: “Kur’an-ı Kerim

derslerimize daha çok Ali Üsküdarlı gelmişti. Bir ara Beyoğlu Ağa Camii İmam-Hatibi Rahmi Şenses de
bu dersimize girdi. İstanbul şartlarında o tarihler itibariyle Rahmi Şenses’ten önce bu görev için hatıra
gelebilecek isimler bulunmakla birlikte onun tercih edilmesinin, Ali Üsküdarlı ile sağlayacağı uyum
sebebiyle olduğu belliydi.”
Halit Güler ise hatıratında Rahmi Şenses hakkında şöyle der: Beyoğlu müftülüğünde vaiz
olarak başladım ve ilk vaazımı da Beyoğlu Ağa Camii’nde yaptım. Bu camide İstanbul Yüksek İslâm
Enstitüsünde Kur’an-ı Kerim hocalığı yapan ve birçok hafız yetiştirmiş olan Rahmi Şenses gibi meşhur
ve otoriter bir hoca efendi vardı.17
Hayatını, hatıralarını kaleme alıp, hocasından geniş bir şekilde bahseden Hafız Mehmet Ali Sarı,
Ali Şendil, Mustafa Öz18 gibi hocalar kendisinden Kıraat ilmi okumuş, Emin Işık ondan müstefid
olmuştur.
Hafız Rahmi Şenses Hoca’nın şu an hayatta olan kendisinden icazetli ve en önemli talebesi
Mehmet Ali Sarı, 1947 yılında memleketinde hıfzını ikmal edip İstanbul’a geldiğinde Kur’an talimi
yapacak hoca ve kalacak yer arayışı içinde iken son durağı Beyoğlu Ağa Camii olmuştur. Burada Hafız
Rahmi Şenses hoca ile tanıştırılan ve ona emanet edilen Mehmet Ali Sarı uzun yıllar hocasında okumuş,

11

12

13
14
15
16
17

18

getirecekler” deyince Ali Efendi, Rahmi Efendi’ye razı olur. Meseleyi daha tafsilatlı okumak için bkz. Sarı, Mehmet Ali Sarı
Kitabı-Beyoğlu’nda Bir Hafız Kur’an’la Geçen Bir Ömür, s. 83-84.
Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken, c. 1, Ufuk Kitapları, 2011, s. 91. Tayyar Altıkulaç’ın tezini inceleyen jüride de yine Rahmi
Şenses ismini görüyoruz. Bkz. Altıkulaç, Zorlukları Aşarken, s. 147.
İsmail Karaçam hatıratında Rahmi Şenses hoca ile ilgili olarak şunları söylüyor: “İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Kur’an-ı
Kerim ve ilm-i vücuh derslerine Hâfız Ali Üsküdarlı ile Rahmi Şenses hoca girmekteydiler. Dersimize hep Ali Efendi Hoca
geldi. Rahmi Hocaefendi, bizim tâbi olduğumuz modern eğitim ve öğretim sistemini hiç görmediğinden kendisinden istifade
edildiğini söylemek oldukça zordur. Fakat müessesemize muhabbetleri olan, talebeleri seven, huyu, ahlakı temiz bir
hocaefendi idi.” Bkz. İsmail Karaçam, Hâtıralar, Çamlıca Yay., 2015, s. 226).
Ramazan Alparslan, İstanbul Ehl-i Kur’an ve Mevlidhanları ve Bu Nesli Yetiştirenler, Boğaziçi Yay., 2016, s. 56.

12.8.1970.
Rahmi Hocanın uzun zaman oturduğu ve vefat ettiği evi Şişli’de, Samanyolu Sokak, Sakarya Apartmanı, Kat: 2’de idi.
Beyoğlu Müftülüğü’nde yer alan dosyasındaki kayıtlardan ve talebelerinin beyanlarından aktarılmıştır.
Halit Güler, “Akademik Sayfalar”, 9. cilt, 21 0cak 2009 Çarşamba (Merhaba Gazetesi’nin okuyucularına her Çarşamba
ücretsiz eki)
Mustafa Öz, Yılların Özü, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2008, s. 94, 105.
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hizmetinde bulunmuş ve en nihayetinde Ağa Camii’nde müezzinlik, imamlık ve Cuma hatipliği
vazifelerinde bulunmuştur. Mehmet Ali Sarı, el öpüp, önünde diz çöktüğü hocası Rahmi Şenses’ten kısa
bir müddet talim ve tashih-i hurûf dersleri almış ardından hocasının talimini beğenmesi üzerine aşere
okutmak üzere kendisinden, bir kalem, bir çizgili kâğıt bir de silgi almasını istemiş. Böylece aşere
okumaya başlayan Hafız Mehmet Ali Sarı, hocasından iki sene aşere okumuş ve icazetini almıştır. 19 16
yaşından itibaren 14 sene hocasının bilfiil yanında bulunmuş ve ona hizmette kusur etmemeye gayret
etmiştir.
Ailesi
Fatma Hulkiye Şenses (d. 1328) ile 20.11.1932 tarihinde evlenen Rahmi Şenses’in bu evlilikten
Emine Taciser (1933), Mehmet Kemal (1937) ve Siyami Cemal (1941) isimli üç çocuğu dünyaya
gelmiştir.
Eserleri
Hafız Rahmi Şenses Hoca aynı zamanda yazmış olduğu kitaplarla da adından bahsettirmiştir.
İlk eserini Hac dönüşü kaleme almış ve Resimli ve İzahlı Hac Kitabı (Şaka Matbaası, 1949, 46 s.) adıyla
yayınlamıştır. Bu ve benzeri dini konularda yazılı bir eserin azlığı kitabın tutulmasına ve çokça
satılmasına sebep olmuştur. Bundan sonra çeşitli isimler altında dini, ahlâkî, ictimâî ve tasavvufî 20’den
fazla eser kaleme almıştır. Bu eserler arasında en önemlisi pek çok esere de kaynaklık etmiş olan
Bugünün Meşhur Huffazı-Kiramı ve Mevlidhanları’dır. (Hamle Matbaası 1965, 128 s.) diğer eserlerinden
bazıları ise şöyledir:
Nurdan Çıkan Sesler Yüzsekiz Hadis-i Şerif (İstanbul, 1948), Çocuk İlmihâli (Ahmet Sait
Matbaası, 1949, 31 s.), Camilere Nasıl Girilir Namaz Nasıl Kılınır ve Güzel Tavsiyeler (Ahmet Sait
Matbaası, 1951, 39 s.), İslam Terbiyesi (Hamle Matbaası 1959, 64 s.), Arifler Geçidi (Hamle Matbaası
1961, 32 s.), Müslümanlık ve Ahlak Örnekleri (Hamle Matbaası, 1961, 46 s.), İlaveli Seçme 11 Salevatı
Şerife (2. Baskı Hamle Matbaası 1961, 14 s., 3. Baskı Yaylacık Matbaası, 1969, 64 s.), Hz. Ali ile Hz.
Fatıma’nın Düğünleri (Hamle matbaası, 1962, 36 s.), Kur’an-ı Kerim Hakkında Bilgi (Hamle Matbaası
1962, 48 s.), Gül Bahçesi-Dini Ahlaki Hikâye ve İbretler (Hamle Matbaası, 1963, 61 s.), Beş Geceyi
İhya Edene Cennet Vacip Olur (İstanbul 1963), Hazreti Veysel Karanî (Kuddise Sirrehûlâli) ve Hazreti
Ömer (r.a.) (Hamle Matbaası, 1963, 23 s.), Hak Sofrasına Oturanlar (Kadem Matbaası, 1965, 128 s.),
Afet Zamanlarında H. Peygamber Efendimizin Ümmetine Tavsiyeleri (Dakik İş Basımevi 1968, 23 s.).
Bunun yanında sadece isimlerini tespit edip kütüphanelerde rastlayamadığımız eserleri ise şunlardır:

Peygamberimizin Mübarek Duaları, Kurban Kitabı, Dini Bilgi ve İbretler, Kur’an Nasihatleri, İslam Dini
ve Mübarek Günler.20
Kur’an OkuyuĢu ve MusikiĢinaslığı
Hafız Rahmi Şenses, dönemin en iyi Kur’an okuyucuları arasında olmuş, ismi sıklıkla değişik
meclislerde ve gazetelerin mevlit merasimi ilanlarında geçmiştir. 21 Dönemin meşhur hafız ve
mevlidhanları -ki bunlar Hafız Hasan Akkuş, Hafız Abdurrahman Gürses, Hafız Ali Üsküdarlı, Nusret
Yeşilçay, Hafız İbrahim Çanakkaleli, Mecit Sesigür, Kâni Karaca, Zeki Altun, Aziz Bahriyeli, Esat Gerede,
Ali Gülses, Fevzi Mısır, Mahmut Hataylı, Kemal Tezergil gibi isimlerdir- ile birlikte katıldığı mevlid-i
şerifler öncesinde gazetelerde duyurulmuş, radyolarda yayımlanmış ve ses getirmiştir. 22
19

20

21
22

Mehmet Ali Sarı’nın Esâmi-i Kurrâ Defteri 77. Varak, 112. Sayfada kaydı şu şekilde geçmektedir: Beyoğlu Ağa Camii Baş
İmam ve Hatibi Hafız Rahmi Şenses’ten aşere okuyanların isimleri:
Mehmet Ali Sarı: Bolu Seben, Mustafaoğlu, 1933
Aşereyi bitirdiği tarih: 1949
Kayıt tarihi: 6.9.1966
İmza
Yine Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları kitabında çıkacağı ilan edilen ama çıktığına dair kayıt bulamadığımız
eserler ise şunlardır: Ana Baba Hakları, İslâm Dinine Girmiş Uydurmalar. Rahmi Şenses hocanın gelini Cemal Şenses’in eşi
Lütfiye Şenses ile yapılan görüşmede, Rahmi Hocanın yayınlamamış eserleri olduğunu ve bugün torununda muhafaza
edildiği bilgisini aldık. (Lütfiye Şenses ile görüşme 14.08.2017)
“Hâfız Rahmi Şenses”, Din ve Hayat, Temmuz 2017, sayı: 31, s. 123.
Dönemin gazetelerinde ilanla duyurulan mevlidlerin Hafız Rahmi Şenses hocanın da katıldığı Atatürk, Kore, İstanbul
Radyosundan naklen yayımlanan Veladet kandili mevlidleri ve şahıslar için okunan mevlidleri gazete haberlerinde
görmekteyiz. Bkz. “İstanbul Radyosu İle Yayınlanacak Mevlidi Şerif (Şehitlerin ruhuna)”, Milliyet, 15.01.1959, s. 2; “İstanbul
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Hafız Rahmi Şenses hocanın musikiye vukufiyetinin yanında kanun ve klarnet çaldığı
zikredilmektedir. Öyle ki Arap Camiinde görev yaptığı yıllarda evlerde musiki meşki yapılır, Rahmi hoca
da bu meşklere iştirak edermiş. Bunun yanında Ağa Camii’nde vazifeli iken Beyoğlu Saz isimli mekânda
hanendelik yaptığı da nakledilmektedir. Sesinin tiz olması ve genişliği dolayısıyla “Körfezin iki yakasında
“ya meded” çektiği zaman duyulurmuş”.23
Arap Camii ve Ağa camiinde uzun yıllar hizmet eden H. Rahmi Şenses dönemin en iyi
okuyucularından birisi idi. Özellikle Kur’an tilavetinde iz bırakan belli bir şöhreti vardı. Derinlemesine bir
musiki bilgisinin olmadığını kendisi söylerdi. Ancak tatbikata gelince bu işin ilmini bilenlerden fazla
hakkını vererek makamları icra ederdi. İcazetli talebesi Mehmet Ali Sarı, şunları söylüyor:

1950’lerde okuduğu radyo ile neşredilen bir aşrını dinledim. Âl-i İmran suresinin 101-104.
Ayetlerini okumuş. Sesi oldukça tiz, uşşak makamı edasıyla okuyordu, bitirirken Rast’a (perdesine)
karar verdi. Çünkü Rast bir ilahi Viladet Bahri okunacaktı. Yani usûl biliyor, usulü ile hareket
ediyordu.24
Aynı şekilde makam ve makam geçkilerinde ayrı bir maharet isteyen Enderun Usûlü teravih
kıldırmada büyük maharete sahip olduğu ifade edilmektedir.25
Mevlidhanlık Geleneğine Kayıt DüĢmek:
Bu Günün MeĢhûr Huffâz-ı Kirâmı ve Mevlithanları
Hafız Rahmi Şenses’i en ayrıcalıklı kılan hususlardan birisi de geç dönem hâfız ve
mevlidhanlarına ait 64 kısa-uzun terceme-i hâllerin yer aldığı Bu Günün Meşhûr Huffâz-ı Kirâmı ve
Mevlithanları (Hamle Matbaası, İstanbul 1964) kitabını kaleme almasıdır. Eserin hususiyetini ihtiva
etmesi açısından, kitapta yer alan bugün hafızlık-mevlidhanlık zincirinin kayıp halkalarını da temsil
eden isimleri zikretmekte fayda var:
Hafız Hasan Akkuş, Hafız Abbas Nazaş, Hacı Hafız Abdullah Şahiner, Hafız Abdülkerim Özbakır,
Hafız Âdem Erim, Hafız Ahmed Arslanlar, Hafız Ahmet Kökden, Hafız Ahmet Turun, Hacı Hafız Ali Rıza
Altunbay, Hafız Ali Dönmez, Hafız Ali Gülses, Hafız Akif Yavuz, Hafız Aziz Bahriyeli, Hacı Burhan Yener,
Hafız Celal Yılmaz, Hafız Cemal Bağcı, Hafız Cevdet Bakkaloğlu, Hafız Dilaver Çömlekçioğlu, Dündar
Salih, Hafız Emin Işık, Hafız Eşref Akhisarlı, Hafız Fahri Kaya, Hafız Fevzi Mısır, Hacı Hafız Feyzullah
Değerli, Hafız Fikri Aksoy, Hafız Hamit Hatipoğlu, Hafız Hasan Akkuş Geredeli, Hafız Hasan Gökdemir,
Hafız Hüseyin Geredeli, Hafız Hüseyin Sebilci, Hafız Hüseyin Top, Hafız İbrahim Arslan, Hacı Hafız
İbrahim Çanakkaleli, Hafız İhsan Sedef, İsmail Ağabey, Hafız İsmail Bolulu, Hafız İsmail Danış, Hafız
İsmet Aydın, Hacı Hafız Kani Karaca, Hafız Kemal Erdağ, Hafız Kemal Tezergil, Hafız Mahmut Hataylı,
Hafız Mahmut Öncü, Hafız Mehmet Ali Sarı, Hacı Hafız Mehmet Ziya Karacan, Hafız Mehmet Yavuz,
Hacı Hafız Mustafa Tüzün, Necdet Tanlak, Hacı Hafız Nusret Yeşilçay, Hafız Osman Bek, Hacı Hafız
Raif Bahriyeli, Hafız Recai Tanses, Hafız Rifat Gürses, Hafız Sadettin Evginer, Hafız Saim Erişken-Kalfa,
Hafız Selahattin Güney, Hafız Salih Güler, Hafız Tahsin Erdem, Hafız Turgut Gürlen, Hafız Yaşar
Özbakır, Hafız Yusuf Armağan, Hafız Yusuf Giray, Hafız Zeki Altun, Hafız Zeki Sesli.
Kitap Hakkında Teknik Bilgi
Rahmi Şenses Hocanın kaleme aldığı çalışmamıza konu olan eser 128 sayfadan müteşekkildir.
Yazarın yayımlanan diğer kitaplarının azamisi gibi bir yayınevi değil şahsi yayın söz konusudur. Yine
diğer kitaplarında da sıklıkla gördüğümüz üzere eser Hamle Matbaasında basılmıştır. Kitap karton
kapaklıdır. Renkli olarak basılan kapakta yer alan resimde ise çiçek motiflerinin çevrelediği ve ortasında
kürsüde bir kişinin etrafındakilere bir şeyler anlattığı intibaı uyandıran bir çizim yer almaktadır. Kapağın
hafızlık ve mevlithanlık geleneği adına söylediği hiçbir şey yoktur. Hoca veya hafız sıfatını çağrıştıran

23
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Radyosu İle Yayınlanacak Mevlidi Şerif (Veladet Gecesi)”, Milliyet, 15.09.1959, s. 2; “Bugün Atatürk İçin Mevlid Okutulacak”,
Milliyet, 14.11.1954, s. 1; “Aziz Milletimizin Kore’de Can Veren Şehitlerinin Ruhları İçin Hatmi Şerif ve Mevlûdi Nebevi
Kıraatı”, Milliyet, 05.12.1950, s. 6; Cumhuriyet Gazetesi’nin 04.01.1956, 06.01.1956, 12.04.1957, 03.12.1959, 16.04.1965
tarihli nüshalarında da Hafız Rahmi Şenses hocanın içinde yer aldığı muhtelif mevlid ilanlarına rastlıyoruz.
Ayrıca Rahmi Şenses hocanın taş plaklara okunmuş ses kayıtları olduğunu ve bunların hâlâ muhafaza edildiğini
öğrenmekteyiz. Oğlu Mehmet Kemal Şenses’le yapılan görüşme. (03.12.2014)
Sarı, Mehmet Ali Sarı Kitabı-Beyoğlu’nda Bir Hafız Kur’an’la Geçen Bir Ömür, s. 78.
Sarı, Mehmet Ali Sarı Kitabı-Beyoğlu’nda Bir Hafız Kur’an’la Geçen Bir Ömür, s. 79.
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sakal, sarık, cübbe kapakta yer almamaktadır. Tam tersine ceketli ve kravatlı, sakalsız, gözlüklü
modern görünümlü bir kişi kürsüdedir. Kapakta yer alan ve dinleyici durumunda olan iki kişide takke
vardır.
Eserde 64 isim tanıtılmaktadır. Yer yer biyografi tekniğinin dışına çıkılıp tahkiye usulü tercih
edilmiş kimi zamanda, “hakikat daima acıdır” (s. 20) diye başlayıp muhatabı karşısında gibi konuşma
cümleleri tercih ederek ikazlarda bulunmuştur.
Kitapta alfabetik sıra gözetilmiş sadece Hafız Hasan Akkuş hoca hariç tutulmuştur. Bunda da
yazar eserinin girişinde “Bir açıklama” ile bu durumu izah etmiştir. Hafız Hasan Akkuş Hocanın yaşı,
birçok zevatın üstadı olması, müteaddid defalar yüz sürdüğü Beytullah hürmetine ilk sırada yer
verdiğini ifade etmiştir. Eser her ne kadar Huffaz ve Mevlidhan ibaresi ile yayınlansa da bu iki sınıfa
girmeyen isimler de yer almıştır. Hafız Saadettin Evginer, Hacı Burhan Yener, Hafız Âdem Erim gibi
isimler duahanlıkları ile şöhret bulup, daha çok bu alanda tevarüs etmişlerdir.
Eserde bütün isimlerin fotoğrafları yer alırken sadece Hacı Hafız Feyzullah Değerli’nin (s. 5051) fotoğrafı yer almamaktadır. Rahmi Senses hoca yaşayan hocaların biyografilerine yer verirken
kendi biyografisini ise kitaba almamıştır.
Biyografilerin girişinde ise tanıtılan kişinin fotoğrafı, ismi ve isminin altında, doğduğu yer, evli
ya da bekâr olup olmadığı, çocukları varsa çocuk sayısı yazmaktadır. Ağırlıklı olarak biyografiler tek
sayfa ile sınırlı tutulurken, kimi isimlerde ise (Hafız Fikri Aksoy, Hacı Hafız Ali Rıza Altunbay gibi) dört
sayfaya kadar çıkılmıştır.
750 Kuruştan satılmış olan eserin ne kadar basıldığına dair bir kayıt bulamadığımız gibi, eserin
ikinci bir baskısına da rastlanılamamıştır.
Eserin Muhtevası
1960 İhtilali sonrası dini hayatta ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle bir eserin
kaleme alınmış olması dikkate bir durumdur. Eserin yazarının girişte yer alan fotoğrafından başlayarak
eserde ismi olan Hocaefendilerin büyük kısmının sarıklı cübbeli fotoğraflarının tercih edilmiş olması da
dikkat çekicidir.
Hafız Rahmi Şenses, eseri neden kaleme aldığını kitabın girişinde açıklıyor. Şenses, ilk kitabını
1947 senesinde gerçekleştirdiği Hac farizası sonrasında yazdığını, bugüne kadar 18 kitap kaleme
aldığını ifade ederek, bir arkadaşından şöyle bir istek geldiğini dile getiriyor: “Bugün memleketimizde

birçok ehl-i Kur’an, Mevlidhan ve Duâhan zevat var. Halkımız bu zevatı kiramı tanımaktan mahrumdur.
Ne olur, bu zevatı kiramı halkımıza tanıtacak bir eser yazsanız da bu vesile ile tanımış olsalar iyi olmaz
mı?” 26 Rahmi Hoca kendisine bu teklifi yapan meslektaşına teşekkür eder ve kitabı hazırlamaya
koyulur. Yapılan iş bir emek mahsulü ve ciddi bir çalışmadır. Ancak Rahmi Şenses, “İstanbulumuzun
mavi kubbesi” altında yetişip bu kitaba girmeyen nice isimler olduğunu söyler ve bunları tanımadığını
ifade eder. Bunda da kendisini sorumlu tutar ve der ki:

25 seneden beri Beyoğlu gibi camii şerifi mahdut, hafızı az, hıristiyanı çok olan bir
semtte bulunuşum, yaşımın da bir hayli ilerleyişi ve daha birçok mücbir sebeplerden dolayı
öteye beriye koşamayışım ve nihayet salyangoz gibi kendi kabuğuma çekilişim, huffazı kiramın
merkezi olan İstanbul semtine geçemeyişim ve bu yüzden her biri ayrı bir kıymet taşıyan zevatı
kiramı tanıyamadığım içindir.27
Rahmi Şenses biyografilerini verdiği isimlerin öncelikle hayatlarına dair kısa bilgiler verdikten
sonra, Kur’an’la ya da Mevlidle olan ilgi, alaka ve eğitimlerine değinmiş, ardından hepsi bildiği ve
tanıdığı simalar olması hasebiyle seslerine, sâdâlarına, musikiye olan dikkatlerine dönük bir
değerlendirme yapmıştır. Bunları yaparken de her zaman bazen sözünü muhatabını kırmadan ama
direk söylemek yoluna gitmiştir. Kitapta dikkat çekici diğer bir husus Hocaefendi’nin kendi hayatını
eserin içine koymamasıdır. Bu da onun tevazuunu göstermektedir.
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H. Rahmi Şenses, “Bu eseri niçin yazdım?”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, Hamle Matbaası, 1965, s. 5.
Şenses, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 6.
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H. Rahmi Şenses Hocanın görev yaptığı Ağa Camii, o dönemlerde mevlid, hatim, mukabele
gibi dini ritüeller için tercih edilen mekânlardan olmuştur. Bu vesile ile eserde yer alan pek çok isimle
bizatihi hukuku vardır. Bunun yanında elinden tutup talebe yaptığı ve okuttuğu isimler de yine bu
kitaba girmiştir. Bunlardan ibret verici bir isim de Hafız İbrahim Aslan’dır (d. 1939). Kitabın yayınlandığı
vakit 26 yaşında olan ve kitapta ismi geçen yaşça en küçük hafız ve mevlithandır, İbrahim Aslan. 1954
yılında Kütahya Simav’da bir akraba ziyareti vesilesi ile bulunan Hafız Rahmi Şenses, daha sonra
Tavşanlı’ya gelir ve burada İstanbul’a götürebilecek durumda olan hafız arar, bu vesile ile kendisine
İbrahim Aslan gösterilir. Kendisini İstanbul’a isteyen Rahmi Şenses hoca, ona kıraat okutur, aşere
okuturken İbrahim Aslan rahatsızlanır ve memleketine döner. Ancak istidat ve kabiliyeti dikkate değer
olan Hafız İbrahim Aslan, Rahmi Şenses Hocanın bu kitapta da övgüsüne mazhar olur. 28
Eserde yer alan isimler ağırlıklı olarak Hafız Hasan Akkuş Hocaefendi’den ve bunun yanında
Hafız Ömer Aköz, Hafız Rahmi Şenses, Hafız Abdurrahman Gürses, Hafız Fahri Kığılı gibi isimlerden
Kur’an talim, tecvid ve kıraat okumuşlardır. Özellikle Hafız Hasan Akkuş Hocanın isminin eserde sıklıkla
yer alması son dönem Kur’an talebelerinin yetişmesinde ne derece büyük önem arzettiğini göstermesi
bakımından önemlidir. Kitabın yazarı Hafız Rahmi Şenses hocanın da himayesinde okuyan ve icazet
alan Hafız Ahmet Turun, Hafız Akif Yavuz, Hafız Cevdet Bakkaloğlu, Hafız İbrahim Aslan, Hafız Mehmet
Ali Sarı eserde yer almaktadır. Hafız Rahmi Şenses hocanın beraber vazife yaptığı Hafız Mehmet Ali
Sarı gibi, bir diğer önemli isim Hafız Kemal Tezergil ise Rahmi Şenses hocanın talebiyle Ağa Camii’ne
müezzin olarak geçmiştir. Musikimizde “İstanbul tavrı” dediğimiz okuyuşun son dönem önemli
isimlerinden olan Hafız Kemal Tezergil biyografisinde Rahmi Şenses şunları anlatıyor:

…Bir gün Arap Camii avlusunda otururken kulağıma güzel bir ezan sesi gelmişti. Bu
sesi daha önce hiç duymamıştım. Ezanın okunuş tavrı eski İstanbul tavrıydı, ses de gâyet
güzeldi. Namazdan sonra ezanı okuyan zât (Kemal Tezergil) ile cami avlusunda biraz görüştük.
Bu görüşme esnâsında Hacı Muzaffer Ozak'ın yeğeni olduğunu söyleyince birden içim ısınıverdi
kendisine. Kendisine 'Benim imamı bulunduğum Ağa Camiine sizi alsam gelir misiniz' diye
sordum. O da 'Gelirim' deyince hemen faaliyete geçtim. Merhûm Şeyh Cevad Efendinin gayreti
ile Arap Cami'inden Ağa Cami'ine nakli temin edildi.29
Fakat Hafız Kemal Tezergil, Ağa Camii’ne müezzin olmakla yetinmemiş kendisini musiki
noktasında yetiştirmiştir. Cahit Gözkan, Sâdettin Heper, Hulusi Gökmen’li gibi zatlardan musiki eğitimi
almıştır.
Her biri döneminin İstanbul tavrı konusunda üstad isimleri olan hocaefendiler kendilerini
yetiştirmek üzere farklı musiki mahfillerinden de eğitim almışlardır. Bunlar arasında Hafız Abbas
Nazaş’ın Sadettin Kaynak’tan meşk ettiği, darbukacı Hasan Tahsin Barsa’dan usûl öğrendiği,
Konservatuvar’da Kemal Gürses’ten meşkettiği, Zeki Altun’dan da dini musiki meşkettiği; Hafız Mahmut
Öncü’nün Hafız Sadettin Kaynak, Yesarî Asım Arsoy, Rakım Elkutlu gibi isimlerden musiki eğitimi aldığı;
Hafız Ali Gülses’in de yine Hafız Kemal’den mevlit ve musiki eğitimi aldığı, Eyyubî Ali Rıza Şengel,
Çarşılı Cavit Bey, Kanuni Münir Tatarî’den musiki eğitiminin farklı veçhelerini takip ettiği
zikredilmektedir. Yine kitapta yer alan isimlerin ağırlıklı olarak Sadettin Kaynak, Ali Rıza Sağman,
Kemal Gürses, Sadettin Heper, Beşiktaşlı Hafız Rıza, Eyyubî Ali Rıza Şengel gibi üstadlardan musiki
eğitiminden geçtikleri görülmektedir.
Son devrin önemli mersiyehanlarından Hafız Hüseyin Sebilci 30 de kitapta uzun bir biyografisi
yer alan isimlerdendir. Hüseyin Sebilci’nin daha küçük yaşlarda biraderi Mazhar Efendi ile “arkalarında
28
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Şenses, “Hafız İbrahim Aslan, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 65-66. Hafız İbrahim Aslan hakkında
tafsilatlı biyografi yazısı için bkz. Mehmet Pelvan, “Hafız İbrahim Aslan”, Tavşanlı-Kültür ve Tarih Araştırmaları, OcakHaziran, 2013, sayı: 5, s. 16-23; Mehmet Pelvan, “Hafız İbrahim Aslan”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 272, Ocak 2013. Kitaba
girmeyen ancak yine Tavşanlı’dan Rahmi Hocanın keşfetmesi ile çıkıp İstanbul’a gelen ve Rahmi Hocanın rahle-i tedrisinden
geçen bir diğer isim ise Hafız Kenan Aygün’dür. Hakkında yazılmış yazı için bkz. Mehmet Pelvan, “Hafız Kenan Aygün
(Merhum)”,Tavşanlı-Kültür ve Tarih Araştırmaları, Temmuz-Aralık 2012, sayı: 4, s. 23-30. Şenses, “Hafız İbrahim Aslan, Bu
Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 65-66.
Şenses, “Hafız Kemal Tezergil”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, ss. 84-86.
Şenses, “Hafız Hüseyin Sebilci”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, ss. 60-62.
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siyah meşinden yapılmış bir elbise, omuzlarında, (Kırba) ellerinde, içi ayetlerle yazılı taslarla, sokak
sokak dolaşıp mersiyeler okuyarak halkın yanan yüreklerini söndürmek için su dağıttıkları”
nakledilmektedir. Hatta bir gün çeşme meydanında yanık sesleriyle, halkın yanan kalplerini
söndürmeye çalıştıkları bir esnada, oradan geçmekte olan Tophane’de Nusretiye Camii
Müezzinlerinden merhum Hafız Kemal Efendi, başında sarığı, arkasında tertemiz cübbesiyle yolun
ortasına oturarak;
Allah aşkına olsun, okumaya devam ediniz, diyerek rica etmiş ve mest olup ağlayarak
kendinden geçmişti. Hatta yoldan geçenler, atlı arabalar, o zamanın atlı tramvayları hep oldukları
yerde adeta çivilenmiş gibi kalıp, hayran hayran bu âşıkları dinlemişlerdir, şeklinde Rahmi Şenses
hocanın kaleminden aktarılmaktadır. Sebilci’nin musiki bilgisi ve yetiştiği mecralar da dikkat çekicidir.
Eserde bunlar da bahis konusu edilmektedir. Balkan Harbi ve devamında I. Dünya Savaşında askerlik
vazifesini yapan Sebilci, Şam’da Mevlevi taburunun Mıtrıban sınıfında vazife alarak, askere marş
muallimliği yapmış. Terhis sonrası Bahariye tekkesi kudumzenbaşısı Şevki Beyden ve Hüsamettin
dergâhı postnişini amcası İzzet Efendi’den, Kasımpaşa’da Zakirbaşı Şeyh Cemal Efendi’den dini musiki
meşk ettiği gibi, Selanikli Ahmet Bey’den udî Abdi Beyden de lâdini musiki meşk etmiş. Kitabın yazıldığı
tarihte 70 yaşında olan Sebilci’nin hâlâ sesinin eski güzelliğini koruduğu Şenses tarafından ifade
edilmektedir.
Eserde kimi portrelerde Rahmi Şenses hocanın okuyuculara ve okuyuşlarına yönelik ikazlarına
da rastlıyoruz. Bunlar da sanki bir babanın evladına ya da bir hocanın talebesine ikazları gibi tatlı-sert
ikazlar şeklinde ve Rahmi Şenses hoca üslubundadır. Bunlardan birisi Laleli Camii Müezzinlerinden
Hafız Eşref Akhisarlı’dır. Şenses “müsait hançereli ve şimşek gibi çakan, kuvvetli bir sese malik” bu
meşhur mevlihanla ilgili şu tesbitte bulunur ve ikazlarını sıralar:

Sesi cinsi itibariyle kafadan olduğu, zahmetsizce çıkan, yorulmak bilmeyen ve şarıl şarıl
salma bir çeşme gibi bol bol akan bir ses olmasına rağmen mevlid okurken son derece
kendisini ve o güzelim hançeresini hırpalamakta fakat, çok genç olmasından dolayı şimdilik
bunun zararını idrak edememektedir. Fevkalâde sese malik bu güzel okuyucumuz, bizim
hakikat olan bu beyanımıza herhalde canı sıkılacaktır. Ama bu can sıkıntısı belki de kendisini
istikbalde feraha çıkarmaya vesile olacaktır. 31
Şenses hemen akabinde de Efendi’yi tanıdığını ve hakikatleri kabul eden yapısı olduğunu ifade
eder, sözleri ile hata etmişse de özür diler.
Kimi isimlere de tavsiye ve telkinlerde bulunur ve bunu çok güzel benzetmelerle yapar.
Bunlardan birisi olan Hafız İbrahim Çanakkaleli hakkında da Rahmi Hoca, sesinin güzelliğini medhü
sena ettikten sonra bir “ah”la beraber şunları söyler:

Ne olurdu, bu kadar güzel edâ ve sadâya malik bulunan bu sevimli arkadaşımız musiki
tarafına olduğundan biraz daha fazla kıymet verip lüzum gösterseydi. (…) Meslektaşım çok
sevdiğim bir zat olduğu için gönül öyle arzu ediyordu ki, o bal gibi tabii bir sese ve okuyuşa bir
de musiki bal ve kaymağından katıldığı takdirde bu, kaymaklı halis bala parmaklarını
bulaştıranların kıyamete kadar ağızlarından tadı geçmeyecektir. 32
Kitapta biyografisi verilen en kıdemli isimlerden birisi ise Hafız Saim Erişken’dir. 82 yaşında
Beyoğlu Camii müezzinbaşısı olan bu zât, ilerleyen yaşına rağmen beş vakit minareye çıkıp ezan
okumakta, kimi vakit rast, kimi vakit beyâti mekamlarında okuduğu ezanları bütün Beyoğlu
dinlemektedir. Yaşça kıdemli olduğu gibi musikide de kıdemi vardır. Öyle ki Şeyhülislam Hayri Efendi,
Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam Nuri Efendi’ye Ramazan müezzinliği yapmış, iltifatlar
görmüş ve atiyyeler almıştır. Devamını Rahmi Şenses’ten dinleyelim:

Saim Kalfa tiz ve perdeli bir sese malik olduğundan vaktiyle Aksaray Valide Camii Şerifi
baş müezzini, ezanı ve sesiyle merhum meşhur Hafız Cemal Efendi ile yine o zamanın
meşhurlarından merhum Enderûnî Hafız Mustafa Efendi ile ve Karabacak Süleyman nâmıyle
31
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Şenses, “Hafız Eşref Akhisarlı”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 46.
Şenses, “Hacı Hafız İbrahim Çanakkaleli”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 67-68.
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maruf bir zatla çifte ezan okumuş ve dinleyenleri hayrette bırakmıştır. Yine kendi ifadesine
göre:
Eyüp Camii Şerifinde fahri vazife görmekte iken, bir sabah ezan okurken sesinin
uzadığı Unkapanı köprüsü üzerinden geçen sebzeci Arnavutlar, ellerindeki fenerleri kaldırarak
sesini duyduklarını işaret vermişlerdir.33
Kitapta sadece hafız ve mevlidhan sıfatına haiz isimler değil, bunlar dışında duahanlar da yer
almıştır. Bunlardan birisi de Hacı Burhan Yener’dir. Kendisi Çatalca'da Ferhat Paşa Camiinde
müezzinlikle göreve başlamıştır. Hafız değildir, ancak musikiye aşinadır. Hatta Hafız Kemal, Eyyubi Ali
Rıza Şengel, Beşiktaşlı Hafız Rıza’dan musiki meşk etmiştir. Ancak tercihini duahanlıktan yana
kullanmıştır. İfadelerindeki maharet ve tasvir gücü eserine yansıyan Rahmi Şenses, kitapta Burhan
Yener’e şu satırlarla yer verir:

1927 senesinde vatani hizmetini ifa için asker olmuş. Fakat askerlik yaptığı müddet
zarfında evvelce katıldığı aşk kervanından bir an bile fariğ olamamış, nihayet terhis edilmiş
tekrar İstanbul’a gelerek (1933) tarihinde Mahmut Paşa Camii Şerif’ine müezzin tayin olunmuş,
Mahmutpaşa çorbasından birkaç kaşık aldıktan sonra (1934) tarihinde (Atik Ali Paşa) camii
şerifine naklolunmuş. Atik Ali Paşa aşından da bir iki lokma nasib alarak (1935) tarihinde
(Davud Paşa) Camii Şerifine naklolunmuş.34
Rahmi Şenses, onun duahanlıktaki hususiyetini de kitapta şu cümlelerle ifade eder:

Yaptığı duâlar esnâsında tam ma'nâsı ile teslîmiyyet içerisinde, boyun bükerek bârigâhı mecd-i ulûhiyyete el kaldırır, kâfiyeli kelimelerle cümleler teşkîl etmek sûretiyle dinleyenlere
cân ü yürekden âmîn dedirterek niyâzda bulunur. Aşk ve vecd içinde yaptığı bu duâlarını, ne
zaman dinlesem bana hemen Süleymâniye hatîbi meşhûr duâhân Hacı Fâik Efendi'yi
hatırlatır.35
Rahmi Şenses, biyografilerini yazdığı simalar hakkında alanı olmadığı veya yazmanın tesirini
olmadığı durumlarda kendisini geri çekmiştir. Öyle ki herkesin musiki bilgisi, Kur’an okuyuşunun
güzelliği konusunda ittifak ettiği Hafız Kâni Karaca ve onun musikisi hakkında Rahmi Şenses şu
ifadeleri kullanır:

Musiki bilgisine gelince: Bunun hakkında bir tek söz söylemeye, onu methüsena ve
zemmetmeye asla salahiyetim yoktur. Çünki; musiki kelimesinin baş harfi olan mim harfinin,
ifade ettiği manayı anlamaktan aciz bulunmaktayım. Yalnız kulak dolgunluğu olarak anladığım
bir cihet varsa o da Hacı Hafız Kâni Efendinin gerek Kur’anı Kerim ve gerek mevlid okuyuşunda
tam manasıyle okuyuşuna hâkim ve her kelimede istediği makam ve nağmeyi terennüm
edebilen bir şahsiyettir. Bunu inkâra veya bunun aksini iddia etmeye kimsenin cesareti
yoktur.36
Kâni Karaca’nın esas hususiyetinin sebebini de şu cümlelerle açıklar:

Hacı Hâfız Kâni Efendi az bir zaman içinde bu büyük şöhret ve şerefe nâil olmasının
sebebi; İstanbulumuzun medarı iftiharı ve musiki bâbında kolunun kimse tarafından
bükülemeyeceği, maliye veznedarlığından emekli ve meşhur bestekâr Zekâizâde merhum
Eyyubî Hafız (Ahmed) Efendinin göz bebeği ve hâlen İstanbul Radyoevi musiki bölümü
memurlarından Eyyubî Hâfız ( Sâdettin Heper Efendidir.37
Kitapta sadece biyografiler yer almamakta aynı zamanda hatıralara yer verilmektedir. Bu
hatıralar kimi zaman yazarın kendi hayatından da olabilmektedir. İmamlığının yanında musiki
konusunda üstün meziyetlere sahip Hafız Recai Tanses’in anlatıldığı bölümde, Tanses’in rahle-i

33
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“Hafız Saim Erişken-Kalfa”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 111-113.
“Hacı Burhan Yener”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 32.
“Hacı Burhan Yener”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 33.
“Hacı Hafız Kâni Karaca”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 79-81.
“Hacı Hafız Kâni Karaca”, Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları, s. 81.
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tedrisinden geçtiği Filibeli Arap Hocayı anlatırken sözü kendi yaşadığı bir hatıraya getirir ve şunları
söyler:

Bundan 42 sene evvel Sultanahmet medresesinde (Darül Hilâfetül Aliyye) talebesi
idim. İyi Kur’an-ı Kerim okumaya meraklı olduğumdan, bir sabah namazına Fâtih Camii Şerifine
giderek (Arap Hoca) Efendiden tâlim okumak için müracaat edecektim. Hakikaten bir sabah
namazına gittim. Yaya olarak gittiğim için namaza yetişemedim. Merhum ( Arap Hoca) Efendi,
başına topladığı talebelerine talim okuttuğunu gördüm. Şöyle bir kenara oturdum. Ders bitecek
ben de kendisinin elini öperek kabul edilmekliğimi ricada bulunacağım. Bir de ne göreyim.
Talebelerinden birine (Dad mahrecini ve Kaf mahrecini öğretiyor. Allah şahidimdir. Kendi
heybetinden, sesinin tonundan ve ağzından çıkan harfin şiddetinden korktum ve talim
okumaktan hemen sarfınazar ederek medresenin yolunu tuttum. 38
Bu cümlelerden sonra Şenses, “keşke o zaman korkmayıp halakai tedrisine kabul olunup ben
de Recai Efendi gibi güzel bir ağıza malik olup, güzel Kur’an-ı Kerim okuyabilseydim”, diye pişmanlığını
dile getirmiştir.
Hafız Rahmi Şenses, Hafız Cemal Bağcı’nın biyografisinde de eskilerin edeb ve nezaketine atıf
yaparken kendisi de bir hatırasını nakleder. 25 sene evvelinde Yeni Cami’de II. Abdülhamid’in ruhu için
vakıf mütevellisi merhum Murteza Beyin emriyle üç sene mukabele okumuştur. 15-20 meşhur hafız da
aynı şekilde mukabele okurlar. Hatm-i şeriflerin duası Kadir gecesinden Yıldız Camisinde yapılmaktadır.
O gün bütün hocaefendiler bütün maharetlerini sergilerlerken, Rahmi Şenses Hocaefendi de bir aşr-ı
şerif okur ve “merciüküm” kelimesinde ötreli olan ayn harfini esre olarak okur. Yaptığı hatadan dolayı
kimseden bir ses seda çıkmaz. Cemiyet dağılırken orada bulunan Fatih Cami-i Şerif’i hatibi Şevket
Efendi’nin elini öpmek üzere elini uzatan Rahmi Hocayı kendisine çeken Şevket Efendi, Rahmi Hocanın
kulağına şunu söyler:

“Oğlum! Benim sağ kulağım biraz hafif duyuyor. Onun için ötreyi, esre okudunuz gibi geldi.
Herhalde kulağımın hafif duymasından olsa gerek.”
demek suretiyle büyük bir nezaket gösterdiğini ve bu hocayı hep rahmetle andığını söylüyor. 39
Sonuç
Ömrünü mihrap hizmetine, Kur’an talim ve tedrisine adamış bir isim olan Hafız Rahmi Şenses,
özellikle musiki sahasında okuyucunun çok, ama yazanın az olduğu bir dönemde 64 hafız, mevlidhan,
duahan’ın hayatlarını birleştirip kendine has usûl ve üslubuyla bir kitap halinde neşretmekle büyük bir
hizmet yapmış ve tarihe kayıt düşmüştür. Bugün içerisinde bir kısmı bilinen ama bir kısmını belki
yazılmasa hiç tanıyamayacağımız isimlerin yer aldığı kitap bu yönüyle de büyük bir vazife ifa etmiştir.
Mevlid okumanın bittiği ve mevlid okuyucusunun neredeyse kalmadığı coğrafyamızda mevlid
ve mevlithanlığın tarihi yazılacaksa bu eser, Hafız Rahmi Şenses hocanın kitabından bağımsız
yazılamayacaktır.
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Ek 6- Kitapta yer alan fotoğrafı

KELAMÎ BAKIŞ AÇISIYLA İSLÂM’DA MUSİKİNİN YERİ
İbrahim COŞKUN
Özet
Sanatın en önemli unsurlarından biri de musikidir. Hepimiz dünyaya gelirken bu duyguyu yüklenmiş
olarak doğarız. Her çocuk, o çağlarda mutlaka şarkı söylemiş, resim yapmış, bir müzik eşliğinde oynamış veya oyuncak ev yapmıştır. Bütün bunlar sanat duygusunun fıtrî olduğunu göstermektedir.
İslâm hukukuna göre eşyada esas olan “mubah” olmaktır. Bu ilke müzik için de geçerlidir. Böyle
olmakla birlikte İslam düşüncesine lafızcı/literal din yorumu hâkim kılınınca sanatta ve musikide durum
tam tersine çevrilmiştir; sanatın ve musikinin alanı daraltılmıştır. Biz tebliğimizde Kelam ilmi açısından
İslâm’da musikinin gereğini ve önemini temellendirdikten sonra İslâm dünyasında musikinin istenilen
seviyeye ulaşamamasının önündeki engelleri irdeleyecek ve söz konusu engellerin aşılmasına yönelik
önerilerde bulunacağız.
Anahtar Kelimeler: Müzik, sanat, İslam sanatı, lafızcı din yorumu, tebliğ.
Music in Islam in Terms of Kalam Science
Abstract
One of the most important things of the art is music. We all come to the World with this emotion
loaded. Every child definitely sang a song, made a drawing or made a toy house at their smallages.
Theses how that the art of emotion is inherent.
According to law of Islam the important thing about article is that it should be permissible. It can be
said for music too. When literal interpretation of religion have a command of thought of Islam the
situation on art and music is reversed. The field of art and music is narrowed.
In this rescript we will lay emphasis on requriment and importance of Music in Islam in terms of
Kalam science and we will scrutinise that why music in Islam cannot improve and what the problems
are.
Keywords: Music, art, Art of Islam, Literal Interpretation of Religion, Rescript.
Giriş
Sanat insanın, derunî âlemini görülebilir, duyulabilir şeylere yansıtan, böyle bir âlemi mümkün
olduğu ölçüde objektifleştiren, değerli ve anlamlı objeleri farklı görünümlere sokan, onları farklı mesajlar iletebilecek forma kavuşturan beşeri bir faaliyettir.1 Musiki de dâhil olmak üzere her türlü sanat ve
Allah’a inanma, ona sığınma ve ibadet etme gibi olgular, insan doğası içerisine yoğrulmuş temel fenomenlerden bazılarıdır. Bunlar, dünya durdukça var olmaya devam edecek insanî niteliklerdir. 2 Bu nedenle insanlığın ortak malı olan bu duygular, ırk ve din farkı olmaksızın tarih boyunca insanoğlunun en
temel yönelimlerini oluşturmuşlar ve günümüze kadar gelmişlerdir.
Din ile sanat arasında sıkı bir etkileşim vardır. Fakat estetik duygusunun, insanı hayata bağlayan en alt seviyesini oluşturan “heva”nın etkisi altına girmemesi için sahih bir dinin rehberliğine ihtiyacı
vardır. Bunun böyle olması -kimi sığ din yorumlarını hariç tutarsak- sanatsal alanın dini hüküm olarak
haramlarla kuşatılması ve daraltılması anlamına gelmez. İlahi dinlerin sonuncusu olan İslâm’a baktığımızda sanatta ”ibaha”nın yani mubahlığın esas olduğunu, haram hükmü verilen sanatsal alanların son
derece sınırlı kaldığını görürüz.
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Zaten sanat dar bir alana hapsedilebilecek kadar basit değildir. Böyle olduğu için sanatın yasaklarla kuşatılması onun bütünüyle kaybedilmesi anlamına gelir. Çünkü fıtri bir duygunun ve bu duygudan kaynaklanan köklü bir ihtiyacın yasaklanması kısa sürede yeni arayışlara yol açar. Fakat ortaya
çıkan yeni sanatsal anlayışlar yeniden kuşatılmamak için din dışı bir alanda gelişir. Avrupa’da Modern
çağda ortaya çıkan sanatsal akımların arka planında böyle bir durum söz konusudur. İslam dünyasında
dini metinleri literal anlamda okuyup yorumlayan kesimlerin belli bir dönemden sonra etkili olmaları da
aynı sonucu doğurmuştur.3
Sanatın önemli bir unsuru olan musiki, bir yönüyle de gerçek dinin estetik olarak tebliği anlamına gelmektedir. Bir mümin, inancını, hayata bakışını, yaşanan olayları musiki yorumlayabilir. İlahi öğretide doğruların ve güzelliklerin kişisel olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına
da sunulması gerekir. Fakat güzellikler güzel bir şekilde takdim edilmelidir. Aksi halde mesajınız ne kadar doğru olursa olsun kabul görmez. Musikiyi sanat ve güzellik unsurlarını, bozulmamış ilahi dinden
ayırmak mümkün olamayacağı gibi, dini de sanatsız, musikisiz ve güzelliksiz düşünemeyiz.
Durum böyle olmakla birlikte İslam Fıkhında genel anlamda musikiye karşı olumsuz bir bakış
açısı öne çıkmıştır. Mutasavvıflar ise daha müsamahakâr bir tutum sergilemişlerdir. Biz tebliğimizde
kelâmi bakış açısıyla İslam düşüncesinin farklı disiplinlerinde ortaya çıkan görüşleri değerlendireceğiz.
Fakihlerin ve Mutasavvıfların Musikiye Bakışı
Farklı İslam mezheplerinin ve Mutasavvıfların görüşlerine geçmeden önce genel olarak dinlerin
musikiye bakışına değinmemizin konunun daha iyi anlaşılması bakımından isabetli olacağı kanaatindeyiz. İnsanlık tarihi boyunca dini metinler, yazılı olmasalar bile, özel bir tarzda terennüm edilerek adeta
müzik parçası gibi okunmuşlardır ve hemen hemen tüm dini geleneklerde müziksel–ritim içeren bir
okuma şekli mevcuttur. Kadim yerli kültürlerinde bile bu durum dikkat çeker.
Amerika’daki en önde gelen Kızılderili kabilelerinden birisi olan Navajo kabilesi rahipleri aynı
zamanda şarkıcıdırlar; Sri Lanka’nın yerli halkı olan Sinhalaların geleneksel dininin ilk müntesipleri
davulcular ve dansçılardır; Kuzey Avrasya ve Orta Asya’daki şamanlar, müziği ruhsal dünya ile bağlantıyı sağlamak için kullanırlar ve kutsal dünyayla irtibata geçmek için davullarını kullanırlar. Yüzyıllar
boyunca Hıristiyan rahip ve keşişler kilise ayin şarkıları söylemişlerdir. Budistlerin pujas’ı, İslâm’ın ezanı, Hindu ayinleri ve diğer seremoniler dünya dinlerindeki dini organizasyonların temel formlarını oluştururlar. Bu bağlamda dünya genelinde dinlere bakıldığında dinlerde müziğin hayati bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yine müzik pek çok dinin asli bir unsuru olmakla birlikte aynı zamanda
birçok dinsel gelenek açısından da olumsuz bir şeydir. Bazen aynı dinsel gelenek içerisinde de farklı
tutumların geliştirildiği görülmektedir. 4
Erken dönem Yahudilikte müzik dinin her alanında fazlasıyla kullanılırken hatta Tanah’da Süleyman Mabedinde enstrümanların kullanıldığından söz edilse de sonraki dönemlerde müziğin kullanımı
sinagoglarda yasaklandığı bilinmektedir. Yine ilk dönem ve erken ortaçağ dönemlerinde Hıristiyanlar
insan sesiyle yapılan müziklere izin vermekle birlikte bir pagan davranışı olarak gördükleri enstrümanların kilisede kullanılmasına müsaade etmemişlerdir. Nitekim ilk dönemdeki birçok uygulamaya ve algıya yani öze geri dönmeyi savunan reformistlerden birisi olan John Calvin, reformasyon sürecinde kiliselerde enstrümanların kullanılmasını yasaklar ve sadece çıplak olarak insan sesiyle ilahilerin ve
mezmurların okunmasına izin verir. Hatta Calvin’in yolunu takip eden, bazı ilk Kalvinistler bir adım daha
ileri giderek birçok kilise orgunu parçalamışlardır. Günümüzde ise Amişler ve Mennonitler gibi bazı
Hıristiyan topluluklar hâlâ enstrümansız olarak sadece insan sesiyle yapılan müziği kullanmaya izin
vermektedirler.5 Benzer tablo Müslümanlar arasında da görülmektedir. Müslümanların bir kesimine
göre müzik ve enstrümanlar haram veya harama yakın derecede görülürken diğer bazı Müslümanlara
özellikle tasavvuf ehline göre müzik, ruhsal hayatın gelişiminde önemli bir rol oynar. Dolayısıyla birbiri3
4
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ne zıt iki farklı tutum pek çok dinsel gelenekte söz konusudur. Şimdi Müslümanlar arasındaki görüş
farklılıklarını daha detaylı olarak inceleyebiliriz.
Müzik ve Semâ birçok tasavvufî çevrede iyi karşılanıp takdir görmesine rağmen, zahiri mezhebi
hariç fıkıhta en müsamahakâr olanlar, sınırlı olarak mûsikînin ancak bazı çeşitlerinin mübah olabileceğini söylemektedirler. Bu konuda en serbest düşünenler bile mübahlık konusunda mutlaka bazı şartları
ileri sürmektedirler. Sûfîlerin çoğunluğu da mûsikîyi tarîkatlarının esası haline getirerek, ibadetlerde
şevk ve gayret verici olarak telakki etmeleri sonucu, İslâm Tarihinde karşılıklı çekişmelere ve hücumlara sebep olmuştur. Biri diğerini din konusunda hafiflikle suçlarken, diğerleri de kabalık ve katı kuralcılıkla itham etmiştir. Bahis konusu olan bu çevreler tarafından mûsikî sanatının her yönü ele alınmış,
okuyan veya söyleyenin kadın veya erkek oluşu; sesli veya enstrümantal olarak icra edilişi; güftenin
durumu, çalgı âleti eşliğinde olup olmaması; icra yeri ve zamanı; muharrikin (müzikte harekete geçiren
şeyin) çeşidi ve niyetin önemi; mûsikînin yalnız başına veya halka açık olarak yapılması; müzik âletlerinin mal sayılıp sayılmayacağı; bir Müslüman’ın evinde bu âletleri bulundurup bulunduramayacağı konuları; hukukta bu sanatla uğraşanların şâhitliğinin kabul edilip edilmeyeceği hususu; dinleyici ve icracıların hür ve bülûğ çağına ulaşmış olup olmadıkları hususuna varıncaya kadar fıkıh kaynaklarında çok
genişçe ele alınmış ve çok tartışmalar yapılmıştır.6
1- Hanefî Mezhebine Göre Müzik Sanatı
Hanefi mezhebinin en güvenilir kaynaklarından Burhâneddîn el-Merğinanî’nin el-Hidâye Şerhu
Bidâyeti’l-Mübtedîadlı kitabının “el-Kerâhiyye” bölümünde, düğün yemeği anlamına gelen “el-Velîme”
faslında şöyle denilmektedir:“…Düğün yemeğine dâvet edilen kimse, düğün mahalline gittiği zaman
orada oyun ve çalgının bulunduğunu görse, oturup yemeğini yemesinde bir sakınca yoktur. Ebû Hanife
buyurdu ki: “Bir kere böyle bir şeye mübtelâ olmuştum, fakat sabrettim” yani dâvet mahalli olan düğün yerinden ayrılmadım. Oyun ve çalgı bulunan yeri terk etmemekten ibaret olan bu hüküm, dâvete
icâbet etmenin sünnet oluşundandır. Hadiste: “Dâvete icâbet etmeyen EbûKâsım’a (sav) âsi olmuştur”
buyrulmuştur. O halde düğünde çalgı ve oyun gibi bid’atlar vardır, diye sünnet olan dâvete icâbet terk
edilemez denilmektedir.
Ebu Hanife’nin bu hareketinin, onun halka örnek olan bir kimse durumuna gelmeden önceki
zamana ait olduğu söylenmektedir. Çalgı ve oyun, düğün evinin yemekhanesinde ise o zaman örnek
olmayan insanların bile orada oturmamaları lâzım gelir. Çünkü bir âyet-i kerîmede:“Sana Kur’ânnâzil
olduktan sonra zâlim kişilerle oturma”7 buyrulmuş olması bu şekilde hareket etmenin gerekliliğini gösterir. Anlatılan bu hükümler çalgı ve oyunun varlığını bilmeden düğüne gidenler içindir. Gitmeden evvel
bu durumu bilenler düğüne gidemezler. Çünkü dâvete icâbet, yerine getirilmesi gereken bir hak ve
görev olmaz. Bir emrivâki ile karşılaşılması hali buna benzemez. Zira, çalgının varlığını bilmeden dâvet
mahalline giden için davet görevini tamamlamak, yarıda kesmemek riayet edilmesi gereken bir haktır.
Bu mesele gösteriyor ki, müzik ney üflemekle bile yapılmış olsa, çalgı çeşitlerinin tümü haramdır şeklinde yorumlanmıştır.8
Hanefî fakîhlerinin İmam Azam’ın“Bir kere ğinâ dinlemek belâsına maruz kaldım, fakat sabrettim” sözü üzerinde uzun uzadıya durmalarından anlaşıldığına göre, İmam Azam’ın mûsikî konusunda,
ihtilâfı önleyecek ve maksadı kesin bir şekilde açıklayacak bir fikrinin ve sözünün varlığı bilinmemektedir. Bununla birlikte İmam Azam Ebu Hanife’nin “…bir kere belâ kabîlinden dinledim, fakat sabrettim”
sözünden onun mûsikîyi haram saydığı sonucu çıkarılmıştır.
2- Mâlikî Mezhebine Göre Müzik Sanatı:
Bu mezhebin düşüncelerini yansıtan ve önemli fıkıh kaynaklarından birisi olan elMüdevvenetü’l-Kübrâ adlı eserde Sahnûn, İmâm Mâlik’in talebesi olan İbnü’l-Kâsım’a şöyle soruyor:
İmâm Mâlik, düğünde def çalınmasını kerîh görür müydü veya düğünlerde def çalanı kiralamayı câiz
6

7
8

Bkz. Akdoğan, Bayram, “Fıkıh Mezheplerine Göre Müzik Sanatı, Müzik Âleti ve Müzisyenler”, Avrupa İslam Üniversitesi İslam
Araştırmaları Dergisi, 2011, Yıl: 4, Sayı: 1, ss. 195-205.
En’âm, 6 /68
el-Merğinânî, Burhâneddin Ebi’l-Hasen Ali b. Ebî Bekr b. Abdi’l-Celîl er-Rüşdânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, Neşr, elMektebetü’l-İslâmiyye, ty., IV/80.
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bulur muydu? İbnü’l-Kâsım cevaben: Mâlik, düğünlerde defleri ve çalgıların tümünü mekrûh sayardı,
bu konuyu bizzat sordum, İmâm Mâlik bu konuyu zayıf addetmiş ve hoş görmemiştir, demektedir.
Sahnûn, Şiir ve müzik defterlerinin kiralanması konusunda İbnü’l-Kasım’a: Bir kimsenin, okuyacağı
şarkı veya cenâze ağıtlarının sözlerinin bulunduğu defterleri kiralaması konusunda ne dersin? Diye
sordum, doğru değildir dedi. Niçin dedim. Çünkü Mâlik, fıkıh bilgilerinin bulunduğu defter satılmaz
demiş ve satışını mekruh saymıştır. Eğer fıkıh defterinin satışı mekruh olursa, şiir ve şarkı defterinin
satışı daha çok mekruhtur demiştir. Dedim ki, Mâlik ğinâyı (mûsikîyi) mekruh mu sayıyor? Dedi ki:
Mâlik, Kur’ân’ın nağmeli okunmasını bile mekruh sayarsa, mûsikîyi nasıl mekruh saymasın ki. Hatta
Mâlik’in, bir kimsenin, câriyesini şarkıcı olduğunu ileri sürerek (daha pahalı)satmasını mekruh sayması,
onun müziği mekruh saydığına dair delildir demiştir.9
3- Şâfiî Mezhebine Göre Müzik Sanatı:
Şâfiî Mezhebi Irak fıkıh mezhebi ile Hicâz fıkıh mezhebini mezcetmiştir. Bu mezhebin mûsikî
hakkındaki görüşü âlimlere göre farklılık arzetmektedir. Genel görünüm yine müziğin caiz olmadığıdır.
Bu konuda İmam Gazzâlî’nin İhyau Ulûmi’d-Dîn adlı eserindeki görüşleri dikkat çekicidir.
İmam Gazzâlî’ye göre musikî ister ses, isterse çalgı âleti ile olsun, tek hükme bağlı değildir.
Haram, mekruh, mübah ve hatta müstehap olabilir:
a) Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan gençler için yalnızca bu duyguları tahrik eden
müzik haramdır.
b) Vakitlerinin çoğunu müziğe harcayan ve bununla uğraşmayı âdet haline getiren kimse için
müzik mekruhtur.
c) Güzel sesten zevk alma dışında bir duyguya kapılmayan kimse için müzik mübahtır.
d) Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde sadece güzel şeyleri harekete
geçiren kimse için ise müzik müstehaptır.
İmanı Gazzâlî, musikî ile ilgili değerlendirmesine devam ederken, müziğin duruma göre mübah
ya da mendub olduğunu, onu haram kılan şeyin kendisi değil, dıştan kaynaklanan beş sebepten ibaret
bulunduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulunur:,
1- Müziği söyleyen kadın veya gencin sesi, şehveti ve nefsi tahrik edip bir fitneye sebep olacaksa, bunun söylenmesi ve dinlenmesi haram olur. Buradaki haram hükmü müzikten değil, kadının
veya gencin sesinden gelmektedir. Kadının sesi şehveti kamçılayacak şekilde ise onun Kur'ân okumasını dinlemek bile haram olur.
2- Musikî âleti içki meclislerine veya fuhuş ve sefâhat yerlerine (bar, pavyon, gece kulübü vb.)
ait ise bunu kullanmak ve dinlemek haram kapsamına girer. Kilise ve Sinagog gibi yerlerde çalınan
musikînin hükmü de böyledir.
3- İçinde fuhuş, ahlâksızlık, İslâm inancına ve ahlâkına ters düşen güfteler ve sözler bulunan
şarkıları, müzik eşliğinde veya müziksiz dinlemek ve söylemek haramdır.
4- Gençlik çağında bulunan veya şehevî arzuların esiri olan kişilerin aşırı derecede müziğe düşkün olmaları dinen günah ve haramdır.10
Şafii mezhebinde müzik âleti bulunan bir yere dâvet edildiği zaman ne yapılacağı konusu şöyle
izah edilmektedir: Müzik âleti bulunan bir düğün yemeğine dâvet edilen kişi, dâvete icâbet eder. Çünkü
düğün yemeğinde def câizdir. Muhammed b. Hatıb’danrivâyet edilen bir hadiste Resûlüllah (sav): Helâl
olan (evlilik) ile haram olan (zinâ) yı birbirinden ayıran şey, helâl olanda (evlilikte) def çalınmasıdır.
Münkerlerden olan çalgı ve içki olan bir yere dâvet edilen kişi, eğer oradan bunları kaldırtabiliyorsa
dâvete icâbet etmesi ve münkeri yok etmesi gerekir. Eğer buna gücü yetmiyorsa, o zaman oraya gitmez. Çünkü Resûlüllah (sav) içkinin bulunduğu sofraya oturmaktan men etmiştir denilmektedir.
Birisi bir câriye satın alsa, onun şarkıcı olduğunu anlasa bunu geri iade etmez, çünkü bu, malın
bizzat kendisinde bir noksanlık olmadığı gibi fazladan bir kıymet de değildir, dolayısıyla ayıp olarak
9
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Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Âmir el-Asbahî el-Medenî, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, Tahkîk: Zekeriya Umeyrât, Neşreden: Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut/Lübnan, III/432.
Ebu Muhammed b. Muhammed el-Gazalî, İhyau Ulumi’d-Din, Kahire, ty., II/268-269.
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değerlendirilemez. Müziğin enstrümansız olarak dinlenmesi mekruhtur, çünkü İbni Mes’ud’dan rivâyet
edilmiştir ki, Nebî (sav): “Suyun baklayı bitirdiği gibi, mûsikî de kalpten ifâkı öylece bitirir.” Fakat
mûsikî haram olmaz, çünkü Nebi (sav) Hasan b. Sâbit’in câriyesinin yanına gittiğinde“Böyle çalıp söylediğim için bana bir vebâl var mıdır?” türküsünü söylediğinde Peygamber (sav): “İnşallah yoktur” cevabını vermiştir. Başka yerlerde değil de düğün ve sünnette defin çalınması câizdir, çünkü Nebi
(sav)’in: “Nikâhı îlân ediniz ve onda def çalınız” buyurmuştur. Şarkı ile beraber Kadîb (Ney)’in çalınması
mekruhtur, çünkü bu coşkuyu artırır, yalnız çalınırsa bu coşkuyu yapmaz. Bir şarkı ile birlikte çalındığı
zaman, çalındığı şarkının hükmünü alır.11
4- Hanbelî Mezhebine Göre Müzik Sanatı
Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmed b. Hanbel ve diğer hanbeli imamlar da müziğe
olumlu bakmamaktadır. Onlara göre ezânda nağme yapmak mekruhtur, çünkü onlara göre çoğu zaman mânâ değişmektedir.12 Telli sazlar, düdükler, Ud, Tanbûr vs. bütün sazlar haramdır. Bunları dinlemeye devam edenlerin şâhitlikleri kabul edilmez. Çeşitli hadis-i şeriflerle görüşlerini destekleyen
Hanbeli fakihlere göre düdüklerin satışı, satın alınması, öğretimi ve onların ticareti ve parası (yani çalmak için alınan ücret) haramdır.13
5- Zâhirî Mezhebine Göre Müzik Sanatı
Zâhirî Mezhebi, adından da anlaşılacağı üzere âyet ve hadislerin ruhuna değil de lafzına bağlı
kalarak hüküm çıkardığı için bu tutumuyla diğer mezheplerden ayrı bir yol takip ettiğinden, birçok bakımdan mutaassıp bir mezhep sayılmaktadır. Fakat mezhepler içerisinde mûsikî konusunda çok toleranslı olduğu bir gerçektir. Bu mezhebin büyük imamlarından ve ikinci kurucusu olan İbn Hazm elEndülüsî mûsikîye dair müstakil bir eser kaleme almış,14 bu risâlesinde mûsikî aleyhinde delil olarak
ileri sürülen hadislerin tenkidini yapmış, bunların hiç birinin sahîh olmadığını söylemiştir. Hatta
mûsikîye karşı olanlarca en sağlam delil olarak ileri sürülen ve Buhârî tarafından rivâyet edilen meâzif
hadisinin senedini tenkit etmiştir, bu yüzden çok çeşitli çevrelerden hücûma uğramış, tepki almıştır. Bu
mezhebe göre mûsikî mutlak olarak helâldir, câiz olmayan bazı türleri olabilirse de mûsikînin haram
veya mekrûh olduğunu söylemek yanlıştır. İbn Tâhir el-Makdisî de bu kanaattedir. Gerek İbn Hazm ve
gerek İbn Tahir bu kanaatlerinden dolayı çok ağır tenkitlere maruz kalmışlardır. 15
Sonuç ve Değerlendirme
Fıkıh mezheplerinin kaynaklara yansıyan Müzik Sanatı, Müzik Âleti ve Müzisyenler hakkındaki
kanaatlerini öz olarak vermeye çalıştığımız bu araştırmamızda görüldüğü üzere genelde fâkîhlerin açıklamalarında bir endişe olduğu hissedilmektedir ki bu da ümmetin, bu konuda serbest davranıp mübah
sınırlarını aşarak günâha dalmasını engellemektir. Çünkü halk bu konudaki hassasiyetleri değerlendiremez ve sınırı koruyamaz. Bu yüzden İslâm hukukçuları, haram sınırına dalmayı asla hoş görmedikleri
gibi bu sınıra yakın olan alan içinde dolaşmaya da müsamaha etmemişlerdir. Bu sebeple, İslâm tarihinde bazı dönemlerde özellikle Emevîler döneminde olduğu gibi, muhtemel olabilecek her türlü yanlışlıkları önceden önlemek için fakîhler, mübâh ve meşrûiyet sınırlarını da zorlayarak katı ve müsamahasız
kurallar ortaya koymuşlardır.
Fakihlerin musikiye ve diğer sanatlara karşı aşırı şekilde korumacı yaklaşımları isabetli değildir.
Adil ve dürüst olmak, haya ve edep duygusuna sahip olmak, Allah’ın birliği fikrini canlı tutmak, kendi
benliğini aşıp başkalarının yardımına koşmak, hayatı kolaylaştırmak, dini vecibelerden bazılarıdır. Fakat
bu inanç ve değerler, İslam sanat ve estetiğini bozacak ve yok edecek şekilde yorumlanmamalıdır.
Müziğin kötü şeylere alet edilmesi, Haya ve edep duygusu, fuhşu çirkin görme olgusu ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan mahremiyet anlayışı, İslam sanat ve estetiğini bozacak şekle dönüşmemelidir.
11
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Naslar, kılık-kıyafetten, konut ve şehir mimarisine kadar estetik hayatın hiçbir yönünü olumsuz yönde
etkilememelidir.16 Ne yazık ki bu konuda bazı İslam toplumlarında Kur’an’ın istediğinden fazlasının
yapıldığını, aşırı ihtiyatkarlıkla, haramın sınırlarının fazlasıyla genişletip, zaman zaman helalin sahasının
işgal edildiğini müşahede ediyoruz.17 Bu konuda asıl belirleyici, görüntüde vahiy olmuş ise de, gerçekte
böyle olmamış bazı kişisel ve yöresel düşünce ve inançlar daha çok etkili olmuştur.
“Müslümanların kendi kültürel kimliklerini koruyabilmeleri için, resim yaptığı ya da yazı yazdığı
elini, gören gözünü, tasavvur eden ve seven yüreğini, düşünmesini ve hayal etmesini sağlayan aklını,
gözlemlemesini ve algılamasını sağlayan duyularını, duyan kulağını, tadan dilini, koklayan burnunu,
ilham aldığı önsezi ve estetik uğraş yaratmaya sebep olan hayal gücünü özgürlüğüne kavuşturmak
zorundadırlar. Müslüman toplumlar o zaman değişimle, kendi sanat ve edebiyat geleneklerine tercüman olacak olan bir yaşam misyonu ve farklı bir gerçeklik görüntüsüne sahip olmaya başlayabilirler.”18
İnsaniyetimizi gerçekleştirebilmemiz için Allah’ın doğamıza yerleştirdiği temel duygulardan biri
sanattır. Yani hepimiz dünyaya gelirken bu duyguyu yüklenmiş olarak doğarız. Fakat bu duygu aldığımız eğitim ve içinde yetiştiğimiz sosyal ve kültürel ortamın etkisiyle gelişir veya pasif konuma gelebilir.
Bununla beraber bu duygunun tamamen yok olması mümkün değildir. Henüz dini ve sosyal baskılardan uzak olarak, davranışlarını en samimi bir şekilde dile getiren 3-5 yaşlarındaki çocukların eylemlerini
gözlemlediğimizde bu durumu açık bir şekilde görürüz. Çünkü bu çağdaki çocuklar, doğuştan getirdikleri içgüdülerini en doğal şekliyle samimi olarak sergilerler. Bu davranışlar, onlar için hem bir oyun,
hem de yetişkinlik çağlarındaki eylemleri için bir alıştırma niteliğindedir. Her çocuk, o çağlarda mutlaka
şarkı söylemiş, resim yapmış, bir müzik eşliğinde oynamış, çamurdan bir hayvan figürü veya oyuncak
ev yapmıştır. Bütün bunlar sanat duygusunun fıtrî olduğunu göstermektedir. Esasen bu duygunun
yokluğu, hastalık hali olup, insan için anormal bir durumu ifade etmektedir.19
Estetik ve sanat duygusunun fıtrîliğini gösteren bir başka delil de bu insanî niteliğin evrensel
olmasıdır. İnsan hangi coğrafyada hangi kültür çevresinde bulunursa bulunsun, doğuştan getirdikleri
bakımından aynı cins varlıktır. Dolayısıyla her insan güzel ve hoş bulduğu bir sanat eseri karşısında haz
duyar, ruhunda kıpırdanmalar hisseder. Ancak güzel bir sanat eseri karşısında haz duyma ve beğenme
olgusu her fertte ve her toplumda aynı oranda, aynı yoğunlukta ortaya çıkmayabilir. Kimi fertler ve
toplumlarda bu duygu biraz körelmiş veya gelişmemiş olabilir. Bunun yanında bazen bir kişinin veya bir
toplumun çok hoşuna giden, hayranlığını kazanan bir sanat eseri, bir başka kişi ya da toplum tarafından aynı ölçüde beğenilmeyebilir. Zira farklı kültürel, sosyal ve coğrafi ortamlarda bulunmak, aynı sanat eserine bakışımızda estetik zevk açısından farklılıklar yaratabilir. 20
Sanat, hayatın bir boyutudur. Vahiy ise hayat denilen olgunun nasıl, ne biçimde, hangi gayeye
yönelerek yaşanması gerektiğini belirleyen ilahi bilgilerdir. O halde birini diğerini feda etmek, insanın
önemli bir boyutunu yok saymak anlamına gelir ki, bu tür davranışlar hem fert hem de toplum hayatında büyük boşlukların doğmasına sebep olur.
Sanat insani bir fiildir, güzelliğin kaynağı ise Allah’tır. Sanat insanla yücelir ve gelişir, güzellik ise
Rahman’dan feyizlenir. İnsan ilahi nurları celbetmek cehdine girdiği zaman, insanî mertebelerdeki yükselme derecesine göre, ilahî güzellikleri hisseder. Onun için, güzellik ruhun ve vicdanın kavradığı manevi bir lezzettir. Bu anlamda sanat, hislerle gerçekleşenin ötesine yönelmek, maddi gerçeklerden hareketle manevi güzelliklerle irtibatı sağlamaktır. Bu durum insanı zaman-mekan ile kuşatılmışlık duygusundan da uzaklaştırmaktadır
Müzik aynı zamanda bir eğitim öğretim aracıdır. Müzik ve diğer pek çok sanatla dinin tebliği de
mümkündür. Sanat, bir yönüyle de gerçek dinin estetik olarak tebliği anlamına gelmektedir. Mümin,
inancını, hayata bakışını, olayları yorumlamasını sanatla ifadelendirir. İlahi öğretide doğruların ve gü16
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in İslam, Tokyo, 1989, Vol. I; s. 298-312.
Can, Yılmaz, age., s. 51-54.
Geniş bilgi için bkz. el-Faruki, Lamia, “İslamizing the Arts Disciplines,”, Toward Islamization of Disciplines, Islamization of
Knowledge Series No. 6 (Virginia: International Institute of Islamic Thought, Herndon, 1989), s.. 459-479.
Geniş bilgi için bkz. Çam, age., s. 17-30.
Can, Yılmaz, age., s. 5-6.
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zelliklerin kişisel olarak benimsenip yaşanması yeterli görülmez. Onların başkalarına sunulması gerekir.
Fakat güzellikler güzel bir şekilde takdim edilmelidir. Gerçek sanat ve güzellik unsurlarını, bozulmamış
ilahi dininden ayırmak mümkün olamayacağı gibi, özelliklerini sık sık vurguladığımız dini de sanatsız ve
güzelliksiz düşünemeyiz.
Şu bir gerçektir ki, sanatsal değerler ve etkinlikler insan ruhunu yücelten, diri ve verimli kılan,
hoşgörü ve sevgiyle yoğuran bir motivasyona sahiptirler.21 Örneğin muhteşem mimari özellikleri olan
Süleymaniye veya Fatih, camiinde muhteşem bir ezan ile ilahi çağrıya uyularak kılınan bir namazla,
mimari özelliklerden uzak, basit bir konut şeklinde yapılmış sıradan bir camide kılınan namaz, kişiye
aynı manevi hazzı vermemektedir. Yine müziğin insan ruhundaki duyguları güçlendirdiği, 22 sanat
bakımından önemli bir seviyeyi yakalamış mükemmel bir mekanda bulunmanın, ruh sağlığını olumlu
yönde etkilediği, dolayısıyla sanatsal uğraşıların toplumsal barışı, hoşgörüyü ve verimliliği artırdığı bir
gerçektir. O halde insan ruhunun güzelliklere, yani sanatsal değerlere ihtiyacı vardır.
Sağlıklı insan, hem ruhen hem de bedenen sağlıklı olandır. Bunlardan biri eksik olursa diğeri de
zarar görür. Hal böyle olunca ruhumuza hitap eden, onu güzelleştiren, olgunlaştıran, verimli ve uyumlu
kılan, ilahi irade istikametindeki sanatsal değerleri oluşturmak ve geliştirmek, bu amaçla kaynak,
zaman ve emek harcamak israf sayılabilir mi?!!!
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SEMA, RAKS VE DEVRAN TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE ZİKİR
ESNASINDA MÛSİKÎ VE MEŞRÛİYETİ
Ahmet İNANIR
Özet
Zikir esnasında yapılan ve adına semâ, raks ve devrân gibi farklı isimler verilen bazı hareketlerin dinen
meşru olup olmadığı hususu, Osmanlı dönemi fıkıh ve tasavvuf literatüründe önemli bir yeri vardır.
Osmanlı Devleti de Safevîlerin Şiîlik propagandasına karşı tarikatlarında “Ehli Beyt” sevgisine özel önem
verdiklerinden Halvetî tarikatını ideolojik bir denge unsuru olarak özellikle desteklemiştir. Konuyla ilgili
tartışmalar da işte bu döneme rastlamaktadır. Nitekim Yavuz Sultan Selim (ö. 1520) döneminde raks
ve devrân tartışması gündeme gelmiş, bazı fakihlerden fetva istenmiştir. Onlar da “deverân bir rakstır,
raksın haram olduğu icmâ ile sabittir. Dolayısıyla ona helal diyen kâfir olur. Helâl demeyen fakat o
hareketlere katılan kimse ise fâsık olur” fetvası verince tartışma yeniden başlamıştır. Bu tepkilere
cevap vermek durumunda kalan sûfîler ise bunun meşru olduğunu ifade eden risaleler yazmışlardır.
Her iki tarafın eserleri incelendiğinde konuyla ilgili zengin bir literatür oluşmuştur. Bu bildiride, konuyla
ilgili çeşitli risale ve fetvalardan yararlanarak semâ, raks ve devrân konusundaki tartışmaları
değerlendirmeye çalışacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zikir, semâ, raks, devrân ve mûsikî.
Music and Legitimacy During Dhikr in Ottoman Thought in the Context of Sema, Raks and
Devran Discussions
Abstract
Some movements made during the dhikr and given different names such as sema, raks and devran
whether it is legitimate or not, has an important place in the Ottoman fiqh and mystic literature. The
Ottoman Empire especially supported the Halveti sect as an element of ideological balance because
they gave special importance to the love of "Ahl al Bayt" in their sects against the Shiite propaganda
of the Safavids. Discussions on the subject at work coincides with this period. Thus as a matter of
fact, during the period of Yavuz Sultan Selim (d. 1520), the raks and devranian debate came to the
agenda and some of the judges wanted the fatwa. They also "circulation is a dance, dance is that it is
hard to igma forbidden. Therefore, it would be lawful for the disbelievers said. The one who does not
call it halal, but who participates in those movements becomes fainted." The Sufis, who had to answer
this reaction, wrote a series of articles that said it was legitimate. When the works of both sides were
examined, a rich literature on the subject was formed. In this declaration, it will try to evaluate the
discussions on sema, raks and devran by taking advantage of various treatises and fetches related to
the subject.
Keywords: Dhikr, Sema, Raks, devran and music.
Giriş
Osmanlı düşüncesinde tasavvuf, gerek devlet adamları gerekse ulemâ ve halk arasında genel
kabul görmüş bir yaşam tarzıdır. Osmanlı hükümdarlarıyla tarikat erbabı arasında ilk dönemlerden
itibaren itaat ve hürmet çerçevesinde yakın sayılabilecek bir ilişki vardır. Nitekim kurucu
hükümdârlardan Osman Gazi (ö. 725/1324) ile bir Ahî şeyhi olan Şeyh Edebâli‟yle, Yıldırım Bayezid (ö.
1403) ile sûfî şeyhi olan Emir Sultan arasında sıhriyet bağı bulunmaktadır. Resmi din anlayışına ters
(Ehl-i Sünnet) zındık denebilecek bazı tarikatlarla, dini etkinliğini siyasi kazanca dönüştürmek isteyenler




Bu bildiri (Ahmet İnanır, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Fakih ve Sûfîlerinin Semâ, Raks ve Devrân Tartışmalarında Lehte ve Aleyhte
Kullandıkları Hukûki Deliller ve Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: XVII, Sayı: 2
Sayfa: 237-269) adlı makaleden ihtisar edilerek hazırlanmıştır.
Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ahmet.inanir52@gop.edu.tr.
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haricindekilere devlet, Osmanlı coğrafyasında Mevleviyye, Nurbahşiyye, Kadiriyye, Bayramiyye,
Bektaşiyye ve Nakşibendiyye gibi tarikatlar himaye görmüş ve toplumda rahat bir şekilde yayılmasına
imkân sağlanmıştır. Meselâ daha önce İran‟da Safevîlerle birbirine yakın tasavvufi silsileden gelen;
semâ, raks ve devrân zikri geleneğine sahip Halvetîler, Safevîlerin Şiî ideolojiyi benimseyip
kendilerinden olmayanlara baskıları sonucunda İran‟da barınamayıp Anadolu ve Mısır‟a dağılmak
zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti de Safevîlerin Şiîlik propagandasına karşı ideolojik bir denge unsuru
olarak özellikle desteklemiştir. Osmanlı ulemâsı ile meşâyıhı arasında semâ, raks ve devrân tartışmaları
da işte bu döneme rastlamaktadır. İbn Kemal gibi bazı fakihler “deveran bir rakstır, raksın haram
olduğu icmâ ile sabittir. Dolayısıyla ona helal diyen kâfir olur. Helâl demeyen fakat o hareketlere
katılan kimse ise fasık olur” fetvası verince tartışma yeniden başlamıştır.1 Meşâyıh da bu fetvalara karşı
eserler yazarak itiraz etmiştir.2 Bu tartışma XVI. asrın sonlarına doğru da devam etmiştir. Hatta Kâtip
Çelebi‟nin “sûfîler dönmekten vaz geçmediler zâhir ulemâsı da onlara sataşmaktan” şeklinde ifade
ettiğine göre XVII. yüzyılın sonlarında da bu sorunun halledilemediğini ve bundan sonra da tarafların
uzlaşmalarının uzak bir ihtimaldir.3 Tarafların iddiaları incelendiğinde bu tartışmanın Osmanlı‟dan da
çok önceki dönemlere uzandığı anlaşılmaktadır. Tartışmanın esasını ise tarafların bu kavramlara farklı
anlamlar yüklemesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Bu çalışmada Osmanlı ulemâsı ile meşâyıhı arasında sema, raks ve devrânın meşrûiyeti
bağlamında zikrettiği deliller zikredilerek kısaca değerlendirilecektir.
1. Sema, Raks ve Devrânın Aleyhindeki Hukukî Deliller
Fukahaya göre raks ölçülü, ıztırab ise ölçüsüz hareket olup her ikisi de istisnasız oyundur.
Sûfîlerin delil olarak ileri sürdüğü zikirle ilgili “ ايا ٔقؼٕدا ٔػهٗ جُٕتٓىٛ ”فاذكسٔا هللا قayet4 raks ve
devrânın cevazına değil, zikrin faziletine delalet eder. 5 Ebussuûd‟a göre
“Melekût ve semâvât-ı erâzide tedebbür ve tefekkür eden akıl sahipleri hakkında vârid olan
âyet-i kerime raks ve devrânın helalliğine temessük ve istidlal etmek müslümana yakışmaz.
Raks ve devrânın helal olduğuna bu ayeti delil olarak ileri sürenler Allah‟a iftira etmiş olur.
Zira ayeti bu şekilde yorumlamak ayetin manasını tahrif edip kendi hevâ-yı nefsine onu tâbi
etmektir ve derhal bu kimselerin tecdîd-i imân ve tecdîd-i nikâh yapmaları lâzımdır.”6
Ebussuûd‟a göre 7”‟
 ‟يٍ ذشثّ تقٕو فٕٓ يُٓىhadisi sahihdir. Maalesef şimdiki zaman
sûfîlerinin ettikleri raks gerçekte kâfirlerin horon tepmesidir ve bunların fiilleri meleklere benzeme
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“Mesela: Bir şeyh, maraz-ı mevtinde müridlerini cem edip vasiyet edip dese ki; “Zinhar! Ol Arap dedikleri kimsenin sözüne
itikat edip devrân ile zikri haram diye terk etmeyiniz... Bu itikat üzere şeyh fevt olsa, o şeyhin şer‟an hâli nicedir, sözüne
itikat edenin hali nicedir? Cevap: Raksa helal diyenlerden ise sâir keferenin hâli nice ise onun dahi öyledir.” (İbn Kemal,
Fetâvâ-yı İbn Kemal, Nuruosmaniye, 1967, vr. 81a). “Kürsüye çıktığımdan bu veçhile salınıp zikir etmek helaldir.” dedim.
Zira şimdiye değin geçen evliyâullah ve meşâyıh cemi‟ kitaplarında zikrullah bu veçhile ta‟lim ve beyan etmişlerdir, ya onların
fiilleri abes olup evlâdları veled-i zina mı olur? Bu söz ile ben bu fiilden ferâgat etmezem. Ben bu sözü söylerim, sefası olan
kabul etsin, kabul etmeyen kendi bilir.” diye cevap verse … (İbn Kemal, Fetâvâ-yı Kemalpaşazâde, Dârü‟l-Mesnevi, 118, vr.
26b-27a; İbn Kemal, Fetâvâ-yı İbn Kemal, Nuruosmaniye, 1967, vr. 93b-94a).
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, Risâlet-i Tahkîkîye, Arşiv No: 06 Mil Yz A 4784/1, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, vr. 1b23b.
Kâtip Çelebi, Mîzânu‟l-hak fî ihtiyâri‟l-ehakk, (Sadeleştirenler: Süleyman Uludağ-Mustafa Kara), İstanbul, 2001, s. 55.
Onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah‟ı zikrederler…(Âl-i İmran, 3/191)
Mesele: “Tâifey-i mutasavvıfa cem olup raks ettikleri şer‟an helal midir veya haram mıdır? Bir kimse kütüb-ü fıkhiyye ve
fetevây-ı Hanefiyye‟nin ekseri bu zikir olan raksın hurmetine nâtıktır. Ehl-i tefsir ve İmam-ı Kurtûbî ve onun emsâli fuzâlâ
nice mevzûda bu raksın hurmetini tasrih etmişlerdir ve fetvâ dahi vermişlerdir.” dedikte, mezkûr taife; “Bu kelimât taassup
üzerinedir. Biz bu raksa helaldir deriz ve haramdır diyen kâfirdir. Allah‟ı ayakta ve oturarak zikrediniz, ayeti ile zikir her ne
tarîkle olursa bu ayet cevazına dâlldir. Zira, takdir „ala külli hal‟ demektir.” deseler, şer‟an ne lazım gelir ve dahi ehl-i hükme
bu var mıdır ki, bu tâife mesâcide gelip bu mekûle va‟z etmekten menedeler ve eğer men etmezler ise âsim olurlar mı?
Elcevap: Raks haramdır, hadd-i zâtında ibadet meclisinde olmak ile hurmet gitmez, belki daha ziyade olur. Nitekim şürb-ü
hamr haramdır, mescidde olacak daha ziyade olur. Helal diyen dalalet üzerinedir. Haram diyeni tekfir eden kendi kâfir avratı
bayin olur.” Ayet-i mezkûrenin zikrullah ederken raksın hilline delaleti yoktur manası, herhalde zikrullah olmaktan her halde
helal olmak lazım gelmez. Böyle anlamak gayet cehaletten ve nihayet delaletden nâşîdir. Ehl-i hükme lazımdır ki ol tâife-i
men edeler, eğer memnû‟ olmazlar ise ta‟zir-i beliğ edeler. (İbn Kemal, Fetâvâ-yı İbn Kemal, Nuruosmaniye, 1967, vr. 75b79a-b; İbn Kemal, Fetâvâ-yı İbn Kemal, Dârü‟l-Mesnevi, 118, vr. 21a-b).
Ebussuûd, a.g.e., vr. 231a; Düzdağ, Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi‟nin Fetvalarına Göre, Kanunî Devrinde Osmanlı Hayatı,
Şûle Yay., İstanbul, 1998, s. 135-136.
"Bir topluma benzeyen onlardandır" hadisi kastedilmektedir. (Ebû Dâvûd, "Libâs", 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/50).
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değil kâfirlere benzemedir. Hz. Peygamber‟e raks isnad etmek de küfürdür. Zira raks ef‟âl-i
süfehâdır, enbiyâdan birine sehven isnad etmenin küfür olduğu kütüb-ü fetâvâda yazılıdır.”8
Fukahâya göre raks ve devrânın haramlığı Kur‟an, sünnet, icma ve kıyasla sabittir. Bu nasslara
rağmen raks ve devrânın meşruluğu konusunda delil getiren ve kıyas yapan kimseler şeytanın
kardeşleri gibidir. Bu kimseler müçtehitlerin icmasıyla tekfir olunmuştur ve defalarca müftüler fetva
vermişlerdir. Bunlara şiddetli ta‟zîr ve hapis ile men lâzımdır. Eğer memnu‟ olmayıp “ulemâ, ehl-i zevkin
esrarlarına muttali değildir”9 demek iddia edilir ve çirkin bir fiil olan raks ve devrânda ısrar ederlerse
“zındıktırlar” ve elbette katlolunmaları vaciptir. Yakalandıktan zaman da tevbeleri makbul değildir.10
Fukahâya göre İmâm Şâfiî‟nin raks ve devrâna cevaz verdiği iddiası sahih değildir, bu isnad
kendisine yapılmış bir iftiradır. Sûfîler, ihtiyâr ile raksın haram olduğunu iddia edenlerin bu kimseleri de
tekfir edeceğini belirtirler. Fukaha ise şer‟î meselelerin umumî kaideler üzerine mebni olduğundan
kişilerle işi olmadığı ayrıca hiçbir mezhepde caiz olmadığını iddia ederler.11 Fukahâ, İmam Kurtûbî‟nin
“raksın haramlığı konusunda İmam Malik, Şafiî, Ahmed b. Hanbel icma etmiştir. Onların bu icması dört
delilden elde edilmiş kesin delil ve nassdır. Buna rağmen nass karşısında kıyas ve ta‟lil etmeye çalışan
kimseler şeytanın kardeşleridir. Çünkü şeytan Allah‟ın secde edin emrine Hz. Adem‟in topraktan
kendisinin ise ateşten yaratıldığına kıyaslayarak isyan edenlerin ilkidir.” 12 sözünü delil olarak
kullanmaktadırlar. Onlara göre ictihâdî meselelerde müçtehit olmayan İmâm Gazzâlî ve onun emsâli
kimselerin kavillerine itimat etmek caiz değildir. Bununla beraber İmam Gazzâlî bunu herkese mübah
görmemiştir.13
Fukahâ raks ve devrânla ilgili fetvalarında fıkıh ve fetva kitaplarında yer alan çeşitli
ifadelere atıfta bulunmaktadır. İbn Kemal‟in bir araya topladığı bu ifadeler şu şekildedir: "Tetimme14
adlı eserde Şemsü'l-eimme Halvânî (ö. 452/1060) sûfiler hakkında “Kendilerini „sûfîyye‟ diye
isimlendiren, özel bir elbise giyen, eğlence ve raks ile iştigal eden, makam ve mertebe sahibi
olduklarını iddia eden kimseler Allah'a iftira ediyorlar. Bu kişilerin fitnelerini halk üzerinden bertaraf
etmek için sürgün edilebilir” şeklinde fetva vermektedir.15 Nisâbu'l-ihtisab16 adlı eserde de eş-Şâmî
8
9

10
11

12
13

14

15

Düzdağ, a.g.e., s. 136.
Bu ifade fıkhî hükümleri reddererek halkı yoldan çıkarmaya çalıştığı manasında Oğlan Şeyh İsmal-i Mâ‟şûkî‟nin idam
gerekçeleri içerisinde de yer almaktadır. (Bkz. İstanbul Şer‟iyye Sicilleri, Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişliği Sicili, nr. 4/2, s. 35;
Ocak, a.g.e., s. 64); Ebussuûd, a.g.e., vr. 231a; Düzdağ, a.g.e., s. 136; …“siz bizim delilimizi anlayamazsınız, mahalli
düşecek ehliyle söyleşem” diye eşedd-i inkâr ile münkir olsa şer‟an ne lazım gelir? Cevap: Gayret-i dini olan ehl-i İslâm‟a ol
deccâlı eşedd-i hakaretle kürsüden indirip, döve döve camiden çıkarmak gerektir, gazay-ı ekberdir.” (İbn Kemal, a.g.e.,
Dârülmesnevi, 118, vr. 26b-27a; İbn Kemal, a.g.e., Nuruosmaniye, 1967, vr. 93b-94a).
Düzdağ, a.g.e., s. 136.
İhtiyar ile raks haramdır İmam Şafiî ve İmam Gazzâlî gibi dahi bunlarun emsali fazıllar helaldir demişlerdir bunları dahi tekfir
ederler mi? Cevap: İhtiyar ile raks helaldir diyeni tekfir ederler mesâil-i şer‟iyyenin kimseye ihtisası olmaz şer‟iyyeden kimse
müstesna olmaz. (İbn Kemal, a.g.e., Nuruosmaniye, 1967, vr. 76b) Şafi mezhebinde raks helal olacak Hanefi mezhebi olan
Zeyd, raksa helal demesi ile niçin kâfir olur muhassalca cevab buyrula? Cevap: Hiçbir mezhepte helal değildir.” (İbn Kemal,
a.g.e., Dârülmesnevi, 118, vr. 28b-29a)
Süleyman Çelebi a.g.e., vr. 126a-b, 127b.
Ebussuûd, Gazzâlî ve Şafiî mezhebiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Gazzâlî, uzemâ-i ulemâ-i hakikattır. Lakin
makâlâtı kat‟ı vüsûk etmeli değildir ve kütüb-i mevâizde terhib ve terğib edüb edna emârât ve mehâyile vücud verir. Bu
sebeple İmâm İbn Kayyim Cevziyye (ö. 751/1350) Gazzâlî‟nin İhya‟sında vâki olan müsâhelâtı nakz ve ibram için ciltler
dolusu eser tasnif etmiştir. Ondan gayri kâffe-i en‟âma icâb-ı amel için te‟lif ettiği meşâhir-i kütüb-i fıkhiyyesindeki kelimâtı
dahi kat‟ı râsih değildir. Şâfiî mezhebi ilel-i kâsıra ile ta‟lil mutadları olub ve ilel-i şer‟iyyede bizim eimmemiz gibi te‟sir şart
etmeyüb, heman mücerred ihale ile iktifa etmeğin az mesele vardır ki ekâvil-i mütearıza yazub halkı tahayyur sûretinde
tahayyur eylemeye… Bir zeki râşide itimad sedd-i sedide istinad eylemek lâzımdır. Ve madde-i nizaa ism-i raks ıtlakında bah
ve nezâyiri tazyî-i vakittir. Hill ve hürmet vesâyir ahkâm-ı şer‟iyyenin menâtı ihtiyârdır. Cezbe-i ilahiyye ile âlem-i teklifden
münselih olan abd-i sâlihin ef‟âili hürmet ve kerahiyetle vasf olunmaz. Fi zamânina mübtediîn ki kimi bir hafta ve kimi on
gün ve kimi kırk günde „yetişdik‟ deyû da‟va ederler el-iyaz-u billah. Hemân reisleri olan dall ve mudıllın murâdı el içinde
taayyun bulub müteayyin olmaktır. Evvela tâife-i sûfîyye sûfî cem edüb tac urub halvete koymak şer‟an me‟murun bih emir
değildir.” “…Cezbe-i ilâhiyye ile âlem-i teklîfden münselih olanlar âlem-i şehâdete müteallik umûra asla şu'urları kalmaz…
Hatta bazı azaları kanadılsa duymazlar. Onlardan hareket ve ızdırab vâkî olacak harekât-ı murte'iş gibi gayri muntazim vâki
olur. Bu hali ile muttasıf olanların harekâtı hurmet ve kerâhetle vasf olunmaz. Mukâbelesinde ne ıkâb vardır ne de sevab.
Amma ol tâifeden sâdır olan harekât-ı mevzû'a ve evzâ'ı masnû'a ehl-i İslâm'dan sâdır olmak mümkün değildir. İhtiyârîye
haramdır. Izdırâriyyedir demek ma'siyet-i uhrâdır ihtirâz lâzımdır.” (Ebussuûd, a.g.e., vr. 231a-b).
Tetimme, Burhâneddin Malımûd b. Ahmed b. Abdülazîz el-Hanefî'nin (ö. 616/1219) Tetimmetü'I-fetâvâ adlı kitabıdır. Ayrıntılı
bilgi için bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu'z-zunûn, (nşr. Şerefettin Yaltkaya-Kilisli Rifat Bilge), İstanbul, 1971 (Milli Eğitim Basımevi),
c. I, s. 343-344.
İbn Kemal bu naklin sahih olduğunu ifade etmektedir. Bkz. (Ebussuûd, a.g.e., vr. 232b).
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“raks ve semâ caiz midir?” sorusuna “caiz değildir” şeklinde cevap vermiştir. ez-Zahîra'da17 İbn
Mâze el-Buhârî; raks ve semâ büyük günahlardandır. Şeyhlerden onu mubah sayanların hareketleri
sara hastası kimsenin hareketleri gibi olduğunu belirtmiştir. El-Uyûn'da18 da şeyh ve müritlerinin
raks ve devrân yapması kuluçkada yatan hayvana benzetilmekte cevaz verilmemektedir. Cevher‟ulfetâvâ19 adlı eserde ise “mutasavvıfların yaptıkları semâ ve raks haram olarak nitelendirilmiş, dolayısıyla
bunlara katılmak ve bu işler için bir yerde toplanmak caiz görülmemiş, semâ, gına ve kaval-düdük
hepsinin bir olduğu belirtilmiştir. Tuhfe'de,20 haram kılınmış bir iş sırasında veya bir malın satışı
esnasında teshili, tekbir ve Hz. Peygamber (sav)'e salât getirmenin haram olduğu söylenmiştir.
Hâvi'l-Kudsî21 adlı eserde de şöyle denilmiştir: “Def ve benzerleri haramdır. Raks etmek, elbise
yırtmak ve bağırıp çağırmak da böyledir. Semâ benzeri meclislerde bulunanların şahitlikleri kabul
edilmez.”22 İbnü‟l Bezzâz‟a göre sûfîlerin zikir meclislerindeki devrânı oyundur, dolayısıyla hükmü de
haramdır. Bu sebeple de devlet başkanının onu yasaklaması gerekir. 23 Yine İbnü‟l Bezzâz, el-Hidâye
sahibinden24 raks ve devrân hakkında şunu nakletmiştir: “İnsanlara şarkı söyleyen kimsenin
(muganni) şahitliği kabul edilmez. Çünkü o, insanları büyük günah irtikâp etmek üzere
toplamaktadır.” Kirmânî (ö. 1237)‟ye göre de “raksı helâl gören kimse kâfirdir. Onun haramlığı icmâ
ile bilindiği takdirde, onu helâl gören kimsenin tekfiri lâzımdır.25 İbn Kemal “keşke Kirmânî, bu
haber sahih değildir ve kıyas da sabit değildir; kâfir olmaz, fâsık olur deseydi” şeklinde temennisini
ifade etmektedir.26 İbn Kemal, haramlığı ictihâdla sabit olan bir hususta helal diyenin tekfir
edilmeyeceği görüşündedir. Ama fıkıh kitaplarında “kâfirdir” 27 yazdığı için mukallid kimsenin bunu
sorgulamadan gereğini yapmak dışında bir imkânı olmadığını ifade etmektedir. Kitâb-u hayâti'lhayevân‟da28 İmam el-Kurtubî29 et-Tartûşî'den30 şu şekilde nakletmiştir: “Sûfîlerin yolu fesatlık, cehalet ve
dalâlettir. İslam, sadece Allah u Teâlâ'nın kitabında ve Resulullâh'ın (sav) sünnetindedir. Raks ve tevâcüde
gelince, onu ilk defa Sâmirî'nin yandaşları uydurmuştur. Onlar buzağı heykelini ilâh edindikleri zaman31 onun
etrafında raksetmeye ve vecde gelmeye başlamışlardır. Dolayısıyla raks ve devrân kâfir ve müşriklerin
fiilidir.32 Fetâvâ-yı Tatarhân‟ın Kitâbu'l-kerâhiyye bölümünde yer aldığına göre bu dönemde semâ
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Ömer b. Muhammed b. İvaz eş-Şâmî (ö. 993/1585) adındaki Hanefî fakihinin fetva kitabıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kâtib Çelebi,
Keşfu'z-zunûn, c. II, s. 1953.
Burhâneddin Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz b. Mâze el-Buhârî'nin (ö. 616/1219) ez-Zahîratü'1-Burhâniyye adıyla meşhur olan
Zahîtatii'l-fetâvâ adlı eseri olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu'z-zunûn, c. I, s. 823.
Ebü'1-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkandî'nin (ö. 373/983 veya 393/1003) eseridir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Âlimleri, TDV Yay., Ankara, 1990, s. 35.
Burada Cevheru'l-fetâvâ şeklinde geçen eser, Ebü'1-Fadl Rukneddin Abdurrahman b. Muhammed b. Emîrveyh el-Kirmânî'nin
(ö. 543/1149) Cevâhiru'l-fetâvâ isimli fetva kitabı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özel, a.g.e., s. 51.
Ebû Bekr Alâuddin Muhammed b. Alımed es-Semerkandî'nin (ö. 538/1144) Hanefî mezhebinin fürû-ı fıkhına dair yazdığı
Tuhfetü'l-fukahâ (Dımaşk, 1958) adlı eserdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kâtib Çelebi, Kesfu'z-zunûn, c. I, s. 371.
Cemâlüddin Ahmed b. Muhammed b. Mahmud el-Gaznevî'nin (ö. 593/1197) fürû-ı fıkıh konularıyla ilgili el-Hâvi'l-Kudsî adlı kitabıdır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Özel, a.g.e., s. 58.
İbn Kemâl, Risale fi beyânı'r-aks ve'd-deverân, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 858, vr. 207b.
Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. 123a.
Ebü'l-Hasan Burhâneddin Ali b. Ebî Bekr el-Merğînânî'nin (ö. 593/1197) eseridir.
İbn Kemâl, a.g.e., vr. 207b.
İbn Kemâl, a.g.e., vr. 207b.
Hurmet-i ictihâd ile sabit olanın müstehilli (helal diyeni) kâfir midir? Cevap: Değildir, ama fıkıh kitaplarında her yerde ki
“yekfürü” yazar, mukallide onun ile amel vaciptir, ictihâd ile midir, değil midir dememek gerektir. (İbn Kemal, a.g.e.,
Dârülmesnevi, 118, vr. 17b; İbn Kemal, Fetâvâ, Slm. Ktp., Esad Ef., 696, vr. 39b; İbn Kemal, Mecmau‟l-Mesâil, İstanbul
Mezkez Ktp., Nadir Eserler-Türkçe, 6253, vr. 55a.) Mesele: “Zikrullah ederken ihtiyâr ile kalkmak helaldir.” dese, şer‟an ne
lazım olur? Elcevap: Tecdid-i iman gerektir. (İbn Kemal, a.g.e., Nuruosmaniye, 1967, vr. 76b-77a); Hürmeti ictihâd ile sabit
olan şeyin müstehilli ikfar olunmayıcak zikrullahda raks helaldir diyene ne tarîk ile ikfar olunur? El-Cevab: Kâfirin küfri kâfir
diyen kafire diyençündür. Ebusuud Kuddise sirruhu. (Ebussuûd, a.g.e., Esad Ef., 3697, vr. 17b).
Kitâbu hayâti'l-hayevân, Kemâleddin Muhammed b. İsa ed-Demîrî eş-Şâffî'nin (ö. 808/1405-06) ansiklopedik eseridir. Bu
kitap için bkz. Cevat İzgi, "Hayâtü'l-hayevân", DİA, XV, s. 18-20.
İmam el-Kurtubî, Ebû Abdullah Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Ebû Beler b. Ferec el-Ensârî el-Kurtubî'dir (ö.
671/1273). Meşhur bir Mâliki fakih ve müfessiri olan Kurtubî'nin hayatı ve eserleri için bkz. Suat Yıldırım, "el-Câmi' liAhkâmi'l-Kur'ân", DİA, VII, 100-101.
Tartûşî, Endülüslü Mâlikî fakilılerinden Ebû Bekr Muhammed b. el-Velîd'dir (ö. 520/1126). Cemâleddin Seyyâl, Ebû Bekr etTartûşî, Kahire 1968, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî.
Burada el-A'râf, 7/148. ayetine telmihde bulunulmaktadır. Söz konusu ayette şöyle denilmektedir: "(Tur'a giden) Musa'nın
arkasından kavmi, zinet takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini (tanrı) edindiler."
Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. 123a-b.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu | 577

kapısı için ruhsat yoktur. Meşhur sûfî Cüneyd (r.h.) kendi zamanında semâdan tövbe etmiştir.
Ancak yine de semaya ihtiyaç duyan olursa ancak şu şartlarla izin verilir: “Onların arasında tüysüz
(çok genç) kimse olmamalıdır. Toplulukları aynı cinsten olmalı yani erkek ve bayan karışık
olmamalıdır. Aralarında fâsık ve ehl-i dünya bulunmamalıdır. İhlas ile yapılmalı, ücret almak ve
açılış yemekleri yemek için yapılmamalıdır. Üzerlerinde galebe olmadıkça kalkmamalıdır. Gerçek
olmadıkça vecd gösterisinde bulunmamalarıdır. Tarikat önderi Şeyh Seyyid Ahmed ed-Debûsî raksın
haram olduğunu belirtmiştir. “Câmiu'l-fetâvâ” adlı eserde de devrân yapmak haram olup, haramı
helâl sayan kimsenin de kâfir olacağı yazıldığını belirtmektedir.33
Fukahâya göre zikir, ancak “tamam-ı edeble ve kemâl-i ta‟zim vechi üzerine ferâğı hatır ile
ve mezanna-yı riya olmayan yerde olacak ibadete denir ve sevab rica olunur.” 34 Rasûlullâh (sav)
ashâbıyla beraber zikir yaparken sanki başlarına kuş konmuş kaçmasın şeklinde vakarlı bir şekilde
otururlardı. Kur"ân-ı Kerim okunduğunda Rasûlullâh'ın ashabının gözlerinden yaşlar akar derileri ürperirdi.
Bugün ise birilerine baygınlık geliyor, hâlbuki Resûlullah'ın (sav) ashabı böyle yapmıyordu.35
2. Raks ve Devrânın Meşrûiyetini Savunan Meşâyıhın Hukûkî Delilleri
Meşâyıha göre zikir halkasında ibadet niyetine raks ve devrân etmek helaldir. Bunun helalliği
âyet ve hadislerle sabittir. “Nitekim 36“
ايا ٔقؼٕدا ٔػهٗ جُٕتٓىٛ ”فاذكسٔا هللا قâyetinin manası her
halükârda zikredin demektir. „Kıyamen‟ her şekilde kıyama şamildir. Fetva kitaplarında ve bazı
tefsirlerdeki haramlık hükmü sadece raks ve devrân olduğu için değil, işi oyun ve eğlence noktasına
götüren sapkınlar içindir.37 Onlara göre raks “helaldir ve haramdır diyenin kendisi kâfirdir”. Kurtubî ve
Bezzâziyye gibi âlimler sürekli kiyl-u kal (şöyle denildi, dedi vs.) ile meşgul olduklarından dolayı bu
konuda gaflete düşmüşlerdir. Maalesef fukahâ garaz ve taassup üzerinedir. 38
Meşâyıha göre fakihlerin kendi aleyhlerinde kullandıkları 39“  ”يٍ ذشثّ تقٕو فٕٓ يُٓىhadisi
mucebince raks ve devrân ahval-i arşda deveran eden melâikeye teşebbühdür ve Hz. Peygamber raks
etmiş, hatta mübarek ridası arkasından düşmüştür. Fahru'l-İslâm Pezdevî (ö. 482/1089)‟nin "devrânın
haram oluşu sarih nass ile sabittir" sözü de tam bir cehalettir. Çünkü bu hususta sarih bir nass yoktur.
Bu konudaki hadis papazların elbisesini giyen, onların kullandığı kuşağı kuşanan ve putlara tapan
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İbn Kemâl, Risale fi beyâni'r-aks ve'd-deverân, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 858, vr. 207a; Ebussuûd, a.g.e., vr.
232b; Müftü Ali Çelebi, a.g.e., vr. 123a; Gürer, “Osmanlılar'da Sema, Devrân, Raks Tartışmaları ve İki Şeyhülislam Risalesi”,
Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2010/2, sayı: 26, s. 9-10.
(İbn Kemal, a.g.e., Dârülmesnevi, 118, vr. 28a-b; İbn Kemal, a.g.e., Nuruosmaniye, 1967, vr. 72b-73a).
İbn Kemâl, a.g.e., vr. 207a.
Onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah‟ı zikrederler…(Âl-i İmran, 3/191)
“Pes (doğrusu) devrân ve darban kıyam onda dâhildir ve hem Kur‟an‟da zikrolan üç hal hepsini kapsar. Bu da devrân ve
darbın ol halde dühûlune delalet eder. Ama kütüb-i fetâvâda mezkûr ve bazı tefâsirde mestûr olan hurmet (haramlık), raks
mahza devrân ve darb-ı arz olduğu için değildir. Bilakis bi sebili‟t-teşehhi ve‟t-telehhi ashâb-ı şehevât ve erbâb-ı menhiyyât
işleyip melâhiye mukaranetde bulunduğu içindir. Kimi uzemâ-i ulemâ ve hukemâ-i küberâ ol hususu tahrir ve takrir
etdiklerinde sıfat-ı mübtediîn ve evsaf-ı lâibin üzere zikrederler ve la‟b ve lehv ve menâhi ve melâhiye mukaranetle ederler.
Nitekim sâhibi‟l-kâmûs  زقض انسقاص اٖ نؼةve Bezzâziyye سج فًا ظُكٛيٍ ذْة انٗ انغزٔ ٔففاذرّ طهٕج فقد ازذكة سثغ يائح كث
ٍٛسًٗ تاتٍ فالٌ أ اخ فالٌ ٔغسضّ اسرًاع اندف ٔانًزياز ٔانهؼة تانسقض انر٘ احدثّ أال انسايس٘ حٚ ٌطاٛ ش... ٔتًثم ْرا انحضٕز ا
 اخسج نٓى ػجال جسدا نّ خٕازVe bazı kütüb-i fetâvâda  اخرظٕا تُٕع انثسح ٔاشرغهٕا تانهٕٓ ٔانسقضٙح انرٛ انظٕفٙ( ذكس فBazı fetva
kitaplarında sûfilik, oyun ve eğlence ile meşgul olan kedinin bir türü olarak zikredilmiştir) buyurmuştur. Öyle olsa bu
kelimâtın hükmü ehl-i lu‟b ve lehv ve menâhî ve onların tarzında olan harekât-ı şenîaya müteallıktır. Sulehâ-i zâkirin ve
fukara-i muvahhidin ve onların harekâtlarına sıdk-ı niyyet ve hulûs-i taviyyet birrle tevâcüdlerine taallukları yoktur.” (Ahmed
b. Muhammed el-Imâdî Ebussuûd, Mecmûatü‟l-fetâvâ, (Derleyen Velî b. Yusuf), İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi, 187, vr.
230b).
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, Risâletü't-Tahkîkîye, 2a; Mesele: “Tâifey-i mutasavvıfa cem olup raks ettikleri şer‟an helal midir
veya haram mıdır? Bir kimse kütüb-ü fıkhiyye ve fetevây-ı Hanefiyye‟nin ekseri bu zikir olan raksın hurmetine natıktır. Ehl-i
tefsir ve İmam-ı Kurtûbî ve onun emsâli fuzâlâ nice mevzûda bu raksın hurmetini tasrih etmişlerdir ve fetvâ dahi
vermişlerdir.” dedikte, mezkûr taife; “Bu kelimât taassup üzerinedir. Biz bu raksa helaldir deriz ve haramdır diyen kâfirdir.
Allah‟ı ayakta ve oturarak zikrediniz, ayeti ile zikir her ne tarîkle olursa bu ayet cevazına dâlldir. Zira, takdir „ala külli hal‟
demektir.” deseler, şer‟an ne lazım gelir ve dahi ehl-i hükme bu var mıdır ki, bu tâife mesâcide gelip bu mekûle va‟z
etmekten menedeler ve eğer men etmezler ise âsim olurlar mı? Elcevap: Raks haramdır, hadd-i zâtında ibadet meclisinde
olmak ile hurmet gitmez, belki daha ziyade olur. Nitekim şürb-ü hamr haramdır, mescidde olacak daha ziyade olur. Helal
diyen dalalet üzerinedir. Haram diyeni tekfir eden kendi kafir avratı bayin olur.” Ayet-i mezkûrenin zikrullah ederken raksın
hilline delaleti yoktur manası, herhalde zikrullah olmaktan her halde helal olmak lazım gelmez. Böyle anlamak gayet
cehaletten ve nihayet delaletden nâşîdir. Ehl-i hükme lazımdır ki ol tâife-i men edeler, eğer memnû‟ olmazlar ise ta‟zir-i beliğ
edeler. (İbn Kemal, Fetâvâ-yı İbn Kemal, Nuruosmaniye, 1967, vr. 75b-79a-b; İbn Kemal, Fetâvâ-yı İbn Kemal, Dârü‟lMesnevi, 118, vr. 21a-b).
"Bir topluma benzeyen onlardandır" hadisi kastedilmektedir.
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kimseler hakkındadır. Onlara göre, devrân ve hareket ile Allah'ı zikredenlerin müşriklere benzemediği
apaçık ortadadır. Onlar benzese benzese tavaf eden hacılara ve arşın etrafında dönerek Allah'ı tesbih
eden meleklere40 benzetilebilir. Kim sûfîlerin devrânını müşriklerin raksına benzetirse, bu yanlış bir
benzetme olur. Devrân yapanlara iftira etmiş ve sû-i zanda bulunmuştur, hâlbuki sû-i zan küfürdür.41
“Raksı ilk ihdas edenin Sâmirî olduğu” iddiasına ise meşâyıh şu şekilde cevap verir. Devrân
raks değildir, onun raks olarak tanımlanması din ve lügat açısından isabetli değildir. Çünkü Sâmirî'nin
raksı, buzağıya tapmak ve ulûhiyeti buzağıda iddia ederek Allah'a şirk koşmak içindir. Hâlbuki sûfîler,
tevhid ehli olup devrân ile Allah'a ibadet ederler. Lügat yönünden raks ise tıpkı, kadınlı erkekli bir
araya gelmiş bir topluluğun işret meclisinde mizmar ve davul ile icra ettikleri bir oyundur. Devrânın
bu türden bir oyun olmadığı da malumdur. Raks kavramı, sadece eğlenen, oyun oynayanların
gösterdikleri hareketler için kullanılmamaktadır. Örneğin “Adam raksetti” demek “oynadı” demektir.
“Deve raksetti” denildiğinde “hareket etti” anlamına gelir. “Şarap raks etti” demek “kaynadı”
demektir. Yani raks sadece oynayan kimse, deve ve şarap hakkında kullanılan bir kavramdır. Hâlbuki
günümüzde bir takım mutaassıp fukahânın dışında ehl-i zikri oyun oynayan kimseler olarak
değerlendiren hiç kimse yoktur. Ayrıca Hz. Peygamber döneminde Habeşistan'dan mizmar ve def ile
oyun oynayan bir topluluk gelmişti. Hz. Peygamber (sav) onların geldiğini duyunca Hz. Aişe'ye: “Ey
Hümeyrâ, Habeşlilerin oyununu seyretmek ister misin?” diye sormuş; o da "evet" cevâbını verince,
onun elini tutarak kapıyı açmış ve Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in koltuğunun altında Habeşlilerin
gösterisini izlemiştir.42 Devrân ve darb-ı arzın mutlaka raks olduğunu ve oyunun hükmünün onlara
dahi şamil olduğunu kabul edilse bile bunun haramlığı konusunda ittifak yoktur. Fukahâ-i
meşâyıhînin bazısı cevaz vermektedir. 43 Şimdi bu tecviz edenlerin kavli ile amel ederiz ve bu hususta
onların yoluna gideriz. İtikat ve dinin temel ilkelerinde Müslümanlara tâbi olunmalıdır. Fürû‟u fıkıh
meselelerinde ise Müslümanların hepsinin icmasına gerek yoktur. Özellikle Ebu Hanife, ondan sonraki
üç imam ve onların öncesindeki yedi fakih gibi müctehid her âlimin fetvasıyla amel edilebilir. 44 Ayrıca
Hanefi mezhebinde haram olsa bile bazı ibâdetlerde Şafiî mezhebiyle amel etmek (teşeffu') ise
caizdir.45 Zira zikir meselesinde Şafiî mezhebine tabiî olmak, gıyabî cenaze namazı konusunda Şafiî
mezhebine uymak gibi bir harekettir."46
Meşâyıha göre raks ve devrânın haram olduğuna dair icma yoktur. “Raks ve devrân ashâb-ı
kibârdan ve meşâyih-i izâmdan İmâm Şâfiî ve İmâm Gazzâlî ve onların emsâli kimselerden sadır olup
bugüne dek yapıla gelmiştir. Ayrıca tekfiri gerektiren icma, sahabeler arasında vukûu bulan ve
mevcudiyeti tevatür ile kesin olarak sabit olan icmadır. Böyle bir icmaın vukuu bulduğu
bilinmemektedir. Dolayısıyla bu konuda icmaın vukûu bulduğunu iddia etmek büyük bir iftiradır.
Tevatür yoluyla tespit edilemeyen bir sahabe icmaı, muhalefet edenlerin tekfir sebebi olamaz. Usûl ilmi
kâidesince meşhur veya âhad yolla gelen icma ile muhalefet eden kimse tekfir edilemez.47 Cevaz
40
41

42

43

44
45

46
47

Burada Zümer, 39/75. ayete telmih vardır.
Müfti Ali Çelebi, Risale fi hakkı'd-devrân ve'r-raks, Süleymaniye Ktp., Harput, nr. 11, vr. 124a; Sünbül Yûsuf Sinan Efendi,
a.g.e., vr. 4 vd. ;Koca, a.g.m., 43; Gurer, a.g.m., s. 12.
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, a.g.e., vr. 3b-9a; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/116; Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. vr. 124a-b.; Koca,
a.g.m., s. 44; Gürer, a.g.m., s. 12.
“Nitekim furû-u Şâfi‟îyye‟de şöyle buyurulmuştur:
ةٍٛ ٔضسب انقضٛس يحسيٛس انح ٔسًاػّ يكسْٔاٌ غٛانغُاء تًجسد انظٕخ يٍ غ
سْا ْٔٗ ذُظسٛسّٛ ٔسهى ٔقف نؼائشح نٛ طهٗ هللا ػهٙس يحسو ٔكرا انسقض الَّ يجسد حسكاخ ػهٗ اسرقايح ٔقد ثثد اٌ انُثٛيكسِٔ غ
ٌٕسقظٚ ٖدفٌٕ اٚ ( انحثشح ْٔىÇalgısız, sadece ses ile şarkı söyleme ve onu dinleme haram olmayıp mekruhtur. Yine çubuklu
çalgı (davul vb.) haram olmayıp mekruhtur. Raks da öyledir. Çünkü raks bir düzen içinde hareketlerden ibarettir. Hz.
Peygamber‟in Hz. Aişe‟ye, Habeşliler‟i oynarken seyretmesine müsaade etmiştir) ve İmâm Ali Hümam Gazzâlî de
buyurmuştur ki:
فٓرِ يقائس ٔانُظٕص ذدل ػهٗ اتاحح انغُاء ٔانسقض ٔضسب اندف ٔنهؼة تاندزق ٔانحساب ٔانُظس انٗ نؼة انحثشح
( ٔانزَٕجBunlar ölçülerdir. Nasslar şarkı söyleme, raks, def çalma, kalkan mızrak oyunu oynama, ayrıca Habeşi ve zencilerin
oyununu seyretmenin mübah olduğuna delalet eder.)” (Ebussuûd, a.g.e., vr. 230b).
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, a.g.e., 3b-4a; Ebussuûd, a.g.e., vr. 230b.
“Teşeffü‟ hususu, Diyâr-ı Rûm‟da cârî olmaya deyu men-i sultânî vâki olmuştur.” (Bkz. Ebussuûd, Ma‟rûzât, Amasya Sultan
Bayezid Ktp. 937/2, vr. 154b; Düzdağ, a.g.e., s. 67).
Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. 124b-125a; Koca, a.g.m., 44; Gurer, a.g.m., s. 13.
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, a.g.e., 2a-23b; Mesele: “İhtiyarla raks haramdır.” dediklerinde, “İmam-ı Şafiî ve İmam-ı Gazzâlî
ve bunların emsâli fazıllar helaldir, demişlerdir. Bunları dahi tekfir ederler mi?” deseler, şer‟an cevap nedir? Elcevap: “İhtiyar
ile raks helaldir.” diyeni tekfir ederler. Mesâil-i şer‟iyyenin ihtisası olmaz. Ahkâmı şer‟iyyeden kimse müstesna olmaz. (İbn
Kemal, a.g.e., Nuruosmaniye, 1967, vr. 76b; İbn Kemal, a.g.e., Dârü‟l-Mesnevi, 118, vr. 28a).
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verenlere göre “raks ve devrânın haramlığında ittifak vardır ve men edilmesi uygundur” iddiası kabul
edilse bile bu ancak cihet-i ihtiyâriyle olduğunda ve tesannu ve tekellüf bulunduğunda söz konusu
olmalıdır. Sûfiler “ahâlisine mübahdır, ihtiyâriyyemiz yoktur ızdırâriyyedir” iddia ederler.48 Bunun bir
zevk hali olup tatmayan kimsenin bunu bilemeyeceğini belirtirler. 49 Nitekim Tuhfetü‟-s-sefere50 adlı
kitabda buyurulmuştur ki: “Kim  يجهس انقساٌ ٔانٕػع اذا كاٌ ذنكٙٔتانجًهح انسًاع ٔانسقض حساو ٔاٌ كاٌ ف
51
ٌٔازا ٔايا انؼشاق فٓى انًضطسٛ ”اخرbuyurulmuştur.
Zemahşeri (ö. 538/1144) i‟tizaline binaen muhabbetullahı inkâr edip ehl-i muhabbetin
harekâtına ve sıfatına dahlettigi içün Mevlânâ Sadeddin ve İmâm Fahreddin Râzî ve Şeyh Ali
Semerkandî ana ne tefri‟ler ve ne teşni‟ler edüb kelimâtını ehlullah buğzuna ve adavetine
hamlederler.”52
Cevaz verenlere göre, "Allah'ı çokça zikredin"53 âyeti hakkında Hâfızüddin en-Nesefi (ö.
710/1310) “Medâriku't-Tenzil ve hakâiku't-te'vîl” adlı tefsirinde ve İmam Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed elVâhidî en-Nîsâbûrî (ö. 468/1075-76) “el-Vasît fî tefsîri'I-Kurâni'l-Mecîd”54 adlı tefsirinde, zikrin farz
ibadetlerden olduğunu ifade etmişlerdir. Farz ibâdetlerin açıkça yapılması, insanları töhmetten kurtaracağı
için daha doğru ve daha sevimlidir. Beyzâvî ve Zemahşerî de tefsirlerinde nafile ibâdetleri gizlice yapmanın
daha doğru, farz ibâdetleri ise açıktan yapmanın daha makbul olduğu görüşündedir. Çünkü farz ibadetlerin
açıktan yapılması, insanların ona uymalarını ve gafletten uyanmalarını sağlar ve zikrin onların kalplerinde iyice
yerleşmesine vesile olur. İşte bu tefsirler, cehrî zikri kötüleyenlere karşı bir cevap, hatta bir azar ve tehdittir.
Ayrıca Hz. Peygamber zikrin açıktan ve çokça yapılmasını, bu hususta gayretli olunmasını şu hadisiyle teşvik
etmektedir: “Allah'ı çokça zikredin. Öyle ki münafıklar, 'Siz riya yapanlardan mısınız?' desinler.”55 Başka bir
rivayette ise Hz. Peygamber, “Lâ ilahe illallah zikrini çokça söyleyin, tâ ki (münafıklar) „siz delisiniz' deyinceye
kadar”56 buyurmuştur.57
Cevaz verenlere göre İbnü‟l Bezzâz‟ın devrânın haramlığı konusundaki sözü sabit değildir. O,
“devrân bir oyundur” demiş olsa bile onun bu iddiası tamamen önyargıya dayanır. Cevaz verenlere göre
zikir bir oyun olmadığı gibi, zikredenler de oyun oynayan kimseler değildir.58 Hatta zikir ibâdetlerin en
faziletlisi, zâkirler ise âbidlerin en faziletlileridir. Zikrin en faziletli ibâdet olduğuna dair birçok ayet ve hadis
vardır.59 Ayrıca devrânın oyun olduğu kabul edilse dahi bu mübah cinsinden bir oyundur, haram değildir.
Nasıl sakal, sarık ve elbise gibi bir şey ile oynamak mübah ise zikir de bir ibâdet olup bizâtihî
mübahtır.60 Nitekim "Sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar"61 ayeti buna
delildir.
Cevaz verenlere göre “Câmiu'l-fetâvâ” sahibi Kara Emre el-Hamîdî el-Karamanî (ö.
860/1455)‟nin "devrânı helâl kabul eden kimse kâfir olur" iddiası ise tam bir cehâlet ve fâhiş bir hata
örneğidir. Örneğin İmam Şafiî devrânı helâl kabul etmiştir. Bu durumda haram diyenlerin müçtehit
bir imamı da tekfir etmeleri gerekecektir ki bunun fıkhî hükmü ise bu kimselerin tövbe etmemesi
48
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Ebussuûd, a.g.e., vr. 231b.
Ebussuûd, a.g.e., vr. 231a; M. Ertuğrul Düzdağ, a.g.e., s. 133; Selman Çelebi a.g.e., vr. 126b.
İbn Arabî‟nin tasavvufla ilgili bir eseri olup Hüseyin Şemsi Ergüneş tarafından “Hakikat Yolcularına Rehber: Tuhfetü‟-ssefere” adıyla 2011 yılında İz Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.
Sonuç olarak semâ ve raks, Kur‟an ve vaaz meclisinde de olsa, ihtiyari olması durumunda haramdır. Âşıklara gelince onlar
iradeleri ellerinde olmadan zorunlu olarak yaparlar.
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, a.g.e., vr. 2a; Ebussuûd, a.g.e., vr. 230b.
Ahzâb, 33/41.
Bu eseri için bkz. “el-Vasît fî tefsîri'I-Kurâni'l-Mecîd” (nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcüd vd.), I-IV, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye,
Beyrut, 1415/1994.
Bu hadisin farklı lafızlarla rivayeti için bkz. Alâuddin Ali et-Müttakî el-Hindî, Kenzü'l-ummâl, I, 414, hadis nr. 1754; I, 439,
hadis nr. 1897, 1898.
Bu hadise, farklı lafızlarla bkz. el-Hindî, a.g.e., c. I, s. 414, hadis nr. 1753; Ebu'I-Kasım Süleyman b. Ahmed Taberani, el
Mu'cemü'l-kebir, nşr. Hamdi Abdülmecid es-Selefi, Beyrut, ty., c. XII, s. 131.
Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. 125a; Koca, a.g.m., s. 45; Gürer, a.g.m., s. 14.
Sünbül Yûsuf Sinan Efendi, a.g.e., 3a.
'Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyan Allah'ı zikretmek elbette
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir." (Ankebût, 29/45) "Gafiller arasında Allah'ı zikreden kimse, ölüler arasındaki diri kimse
gibidir." (Buhârî, "Daavât", 66) .
Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. 123b-124a; Koca, a.g.m., s. 43; Gürer, a.g.m., s. 11.
En'âm, 6/91.
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hâlinde öldürülmesi veya recm edilmesidir. Cevaz verenlere göre ictihâdî bir konuda ehl-i kıble tekfir
edilemez. Ehl-i kıbleyi tekfir etmek küfürdür. Onlara göre, devrânın haram olduğuna dâir ne âyet ne
de hadis vardır. Yine onun haramlığı konusunda İmam-ı A'zam'dan bir görüş nakledilmemiştir. 62
Cevaz verenlere göre İbnü‟l Bezzâz, Pezdevî ve Kara Emre el-Hâmîdî el-Karamanî ne müçtehitlerden
ne başka imamların kendisini taklit ettiği kişiler sınıfından ne de taklit edenlerin taklit ettiği
kimselerdendir. Bunlar sağ tarafını sol tarafından ayırt edemeyen kimselerdendir. 63
Meşâyıh, fukahânın fıkıh literatüründen ortaya koymuş oldukları fetvalara karşı çeşitli itirazlar
yapmışlardır. Onlara göre müftü müctehid olmalıdır. Bu mertebeye ulaşamayan kimselerin fetva vermesi ise
haramdır. Bu kimselerin kendilerine mahsus görüşü olmayıp mezhepte muhtar görüşlerle amel ederler.
Maalesef bu özelliklere sahip müftü de günümüzde gerçekten çok azdır. Bu mertebeye ulaşamayan
müftü ulaşanlardan yararlanması ve yararlandığı kimsenin fetvasına güvenmesi gerekir. Yalnız fıkıh
kitaplarına dayanmak büyük bir hatadır. Bu dönemde fetva verme makamına ulaşamadığı halde
haşiyeler yazan ve etraftan ne bulursa cem eden adamların tasnif ettiği fıkıh kitapları yaygınlaşmıştır.
Bu kimseler hem kendilerini hem de başkalarını doğru yoldan saptırmışlardır. Bu kitaplar Hâvî,64
Câmiu‟l-fetâvâ,65 Fetâvâ‟s-sûfiyye,66 Müştemilü‟l-ahkâm67 gibi eserlerdir. Sûfilerin eleştirdiği bu
eserler raks ve devrânın haramlığı konusunda Osmanlı fakihlerinin delil olarak yararlandığı kaynaklar
olduğu görülür. Meşâyıha göre muteber kitaplarda da birbirine zıt görüşler sehv ve hatadan bir parça
bulunmaktadır. Bir kitap “fetva şuna göre derken diğeri bunun tam aksine bir fetvaya yer
vermektedir. Fetva verme mertebesine ulaşan bir kimsenin bile bu görüşlerden hangisi tercih edilir
ve daha kuvvetli olduğunu ayırmakta zorlanmaktadır. Mesela Merginânî‟nin Hidaye adlı eseri
güvenilirlik ve faziletiyle tanınmakla birlikte birçok konuda hatalar içermektedir.”68
Sonuç
Fukahâ ve meşâyıh arasında sema, raks ve devrân etrafındaki tartışmalar bu kavrama
yüklenen farklı anlamlardan kaynaklanmaktadır. Fukahâ, bu kavramlara oyun ve eğlence manasında
olduğundan hareketle fetva verirken, meşâyıh ise zikir kapsamında değerlendirmektedir. Fukahâ onları
yer yer küfre düşmekle nitelerken meşâyıh ise onları müctehid seviyesinde fakih olmadıkları
gerekçesiyle yetkisizlikle suçlamaktadır. Bu bağlamda müftülerin sema, raks ve devrânla ilgili menfi
görüş ihtiva eden fetvalarını ve onların dayandıkları fıkıh ve fetvâ kitaplarını tenkit etmektedir.
Fukahânın yaklaşımı ise devlet ve topluma tehdit oluşturacak istismara açık bu alanda bir çeşit denetim
yaparak bazı meşâyıhın Ehl-i Sünnet çizgisini aşmaya yönelik tutum ve davranışlarına karşı
kendiliğinden önleyici bir rol üstlenmektedir.
Kaynakça
Abdülahad Nuri Efendi, Risale fî devrâni's-sûfîyye, yy., ty. (İSAM Osmanlıca Risaleler)
Düzdağ, M. Ertuğrul, Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi‟nin Fetvalarına Göre, Kanunî Devrinde Osmanlı
Hayatı, Şûle Yay., İstanbul, 1998.
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Müfti Ali Çelebi, a.g.e., vr. 124a-125a; Koca, a.g.m., s. 44; Gürer, a.g.m., s. 13.
İbn Kemal, Risâle fî Duhûli Veledi‟l-Bint fi‟l-Mevkûf ala Evlâdi‟l-Evlâd, Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, 1049, 51b.
Eserin tam adı el-Havi li'l-fetava adıyla Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyûtî (911/1505)‟ye aittir.
Muhammed Muhyiddin Abdülhamid tarafından tahkik edilerek yayınlanmıştır. (Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî
Bekr Suyûtî, el-Havi li'l-fetava, tahkik Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, 3. bs., Kahire, Matbaatü‟s-Saade, 1959/1378.
Kara Emre el-Hamîdî el-Karamanî‟ye ait bu eserin bazı nüshaları için bkz. Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 406; Kadızâde
Mehmed, nr. 248, 249, 250; Hafid Ef., nr. 94; İzmir, nr. 247; Serez, nr. 1165; Esad Ef., 617; Fatih, nr. 860, 2287; H. Hüsnü Paşa, nr.
449; Denizli, nr. 157; Ayasofya, nr. 1528, 1529, 1530; Damad İbrahim, nr. 505; Yozgat, nr. 313, 366; Kayseri Raşid Efendi Ktp., Raşid
Ef., nr. 11212.
Fadlullah Muhammed b. Eyyub el-Macevî el-Multanî‟in (ö. 666/1267) el-Fetâvâ's-sûfiyye fî Tarîkil-Behaîye adlı eseri
zikredilmektedir. Nüshaları için bkz. Arşiv No: 06 Mil Yz B 914, Milli Kütüphane-Ankara, Yazmalar Koleksiyonu;
Atıf Efendi Yazma Eser Ktp., Atıf Efendi, 1134; Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., Nuruosmaniye, 1994.
Nüshaları için bkz. Fahreddin Yahya b. Abdullah er-Rumî (ö. 864/1459), Arşiv No: 01 Hk 47, Milli Kütüphane-Ankara,
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TEKKE MÛSİKÎSİ GÜFTELERİNDE ÂYET, HADİS İKTİBASLARI VE ENSTRÜMAN EŞLİĞİNDE
SESLENDİRİLMESİ MESELESİ
Mustafa DEMİRCİ
Özet
Türk Din Mûsikîsi’nin iki temel başlıklarından birisi “Câmî Mûsikîsi” diğeri ise “Tekke Mûsikîsi”dir. Bu iki
başlık birbirinden farklı formların yanı sıra ortak bazı formları da ihtiva etmektedir. Câmî mûsikîsinde,
camide yapılan ibadetlerle alakalı sesli icralar merkeze alındığı için enstrüman kullanılmaz ve namazla
ilgili bölümler doğaçlama olup, bestelenmeksizin zâhidâne bir üslup içerisinde icrâ edilir. İlâhî neşve ve
ritim duygusunun hâkim olduğu Tekke mûsikîsinde ise; bestelenmiş formlar çoğunlukla, Ney, Rebab,
Keman, Kudüm, Mazhar, Bendir, Halile, Def ve benzeri enstrümanlar eşliğinde seslendirilmektedir.
Gerek Câmî ve gerekse Tekke mûsikîsi formları din-mûsikî ilişkisi açısından her zaman tartışmalara
konu olmuştur. Câmî Mûsikîsi formları içerisinde önemli bir yere sahip olan “Kıraat” bunların başında
gelmektedir. Bu durum Tekke Mûsikîsi formları için de geçerliliğini korumaktadır. Dînî içeriğe sahip
metinlerin besteli olarak enstrüman eşliğinde müzikal bir tavırla seslendirilmesi tartışmaların odak
noktasını oluşturmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin bestelenmesi ve enstrüman eşliğinde
seslendirilmesi konusu İslâm geleneğinde, en başından beri onaylanmayan ve uygulama bakımından
da karşılığı olmayan bir durumdur. Bu bakımdan, tartışmaya konu olan dînî muhtevâya sahip metinleri
iki ayrı açıdan ele almakta yarar vardır. Evvela, dîni metinlerin (Kurân Âyetleri) bestelenerek
enstrümanlar eşliğinde sesli olarak icrâ edilmesi. İkinci olarak dînî metinlerden mülhem yazılmış olan
edebî metinlerin enstrümanlar eşliğinde seslendirilmesi. İkinci kısımda yer alan edebî metinleri de
kendi içerisinde ikiye ayırmak metodolojik bakımdan isabetli olacaktır. Bunlardan birincisi, İlâhî
duyguları ve dînî terminolojiyi ihtivâ eden edebî metinlerin enstrümanlar eşliğinde sesli icrâsı. İkincisi
ise doğrudan dînî metinlerden (Kur’ân Âyetleri) yapılan iktibasların yer aldığı edebî metinlerin
bestelenmiş olarak müzikal icrasıdır.
Anahtar Kelimeler: Tekke mûsikisi, enstrüman, dini mûsıki, manzume.
The Issue of Qur’anic and Prophetic Quotes in the Lirics of Dervish Music and their Voicing
in the Company of Musical Instruments
Abstract
One of the two main headings of Turkish Religious Music is "Mosque Music" and the other one is
"Takka (Dervish Lodge) Music". The set who headings contain some common forms as well as
different forms. In Mosque Music, the instrument is not used because voice performances related to
worships are taken to the center and the parts related to prayers are impovised and are performed in
piety (zuhd)-purity (taqwa) style without composing in mosques. In Takka (Dervish Lodge) Music,
which has a sense of divenire join grande hythm, the composed forms are mostly performed with the
Ney the Rebab, the Violin, the Kudum, the Mazhar, the Bendir, the Halile, the Dafand similar
instruments. Both the forms of Mosque and Takka Music haveal ways been the subject of debate in
terms of the relation between religion and music. "Qira’at (Recitation of theQuran)", which has an
important place in the forms of Mosque Music, is at the beginning of this discussions. This situation is
also valid for the forms of Takka Music. The texts, which have religious content are performed with a
musical manner by composing in instrument accompaniment is the focus point of discussions. The
composition of verses of the Qur'an and its vocalization withi nstrument is a situation that has not
been approved from the very beginning and does not have a counter part in terms of implementation
in the Islamic tradition. In this respect, it is useful to discuss these texts, which are the subject of
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discussion, from two different perspectives. The first is the performing of religious texts (Quranic
verses) audibly accompanied by instrument. The second is the performing of literary texts are written
inspiring by religious texts accompanied by instrument. It will be appropriate to divide the literary
texts, in these condsection, in to two parts with in it self in terms of methodological point of view.
First of these is the performing of literary texts containing divine feelings and religious terminology
accompanied by instruments. The second is the musical practice of literary texts that have the
quotations of religious texts (Quranic verses).
Keywords: Takka (Dervish Lodge), Music, Instrument, Religious Music, Poem.
Giriş
Edebî metinlerde âyet ve hadislerden yapılan “İktibaslar”, ilk bakışta sadece Dînî Tasavvufî
Türk Edebiyatı’nın konusuymuş gibi gözükse de, manzum eserlerin nağmelerle bütünleşerek yeni
müzikal formlara dönüşmesi ile Türk Din Mûsikîsi’ni de yakından ilgilendiren bir mevzu haline
gelmektedir. İktibas yoluyla manzumlarda yer alan âyet ve hadis metinleri salt şiir olarak okunduğunda
herhangi bir olumsuz tepki ile karşılaşmazken, aynı metinlerin besteli formlar halinde enstrümanlar
eşliğinde icrâ edilmesi zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir. İslam fıkhının devreye girmesiyle
birlikte dînî metinlerin enstrüman eşliğinde seslendirilmesi meselesi de gündeme gelmektedir. Hal
böyle olunca tekke edebiyatına ait manzumlarda yapılan âyet ve hadîs iktibasları, Türk Din Mûsikîsi’ni
de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle Radyo, TV aracılığı ile dinleyicilere ulaşan ilâhî formunda
bestelenmiş bu tür güfteler, tartışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu durum, tekke mûsikîsi
güftelerinde âyet ve hadis iktibasları ve enstrüman eşliğinde seslendirilmesi meselesini incelememizin
en önemli gerekçelerindendir. Bu tebliğin amacı; bu tartışmalara daha geniş ve bilimsel açıdan
bakabilmeye katkı sağlamak, uygulama bakımından bir takım çelişkilere dikkat çekmek ve yeni
yapılacak çalışmalarda bu nevi konulara ışık tutmaya çalışmaktır.
Dînî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda İktibas Sanatı
İktibas, sözlükte “ateşten köz almak anlamına gelmektedir. Mecazi bakımdan “bilgiyi elde
etmeye çalışmak, birinin ilminden istifade etmek” manasında kullanılır. Kur’ân ve hadislerden alınmış
bir ibareyi cümle içerisine yerleştirerek kullanmak şeklindeki iktibas, edebî bir sanat olarak kabul
edilmiştir. İfadeye canlılık, sıcaklık kazandırması, sözü pekiştirip güzelleştirmesi bu nevi sanatın
oluşmasının dayanaklarıdır.1
İktibas sanatı, Arap belagatına bağlı olarak, İran ve Türk edebiyatına geçmiştir. Türk
edebiyatında yenileşme dönemine kadar ayet ve hadislerden seçilen ibarelerin aktarılması şeklinde
kullanılmıştır.2 Dini Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın temel referanslarından olan Kur’ân-ı Kerîm; hem
manzum, hem mensur, hem seciye, hem tahkiye, hem nakarat, hem de telmih edebî tür ve
sanatlarının da çok kullanıldığı ilâhî kitaptır. Dış yapısındaki ilâhî nağmeler ve buna bağlı olarak onun
lisanında duyulan dış mûsikîsi; seciler, kafiyeler ve aliterasyonlar vasıtasıyla daha zengin edebî normlar
sağlanmış olmaktadır. Edebiyatın iktibas adı verilen ve sözün kıymetini kat kat artıran, güçlendiren,
aydınlatan sanat geleneği sayesinde güzide eserler vücuda getirilmiştir.3 Bu meyanda, hem divan
şiirinde hem de dînî tasavvufî edebiyata dair diğer manzumlarda iktibas sanatının kullanıldığı görülür.
Divan şiirinde, Kur'ân'Ia ilgili birçok teşbih, mecaz ve telmihlere rastlarız. Sevgilinin eli, yüzü, saçları ve
kaşları Kur'ân yazısıyla ilgili teşbih ve mecazlara konu olmuştur. Divan şiirlerinde, Kur'ân'da adı geçen
peygamberlere ait kıssalar, bazı ayetlerin lâfız veya anlamlarına telmihlerde bulunulmuş; bazen de
onların tamamı veya bir kısmı iktibas edilmiştir. 4
İktibas bir kelimeyi, bir cümleyi, tam, yarım veya manasıyla alıp aktarmaya denir. İktibasın asıl
malzemesini âyet ve hadisler oluşturur. Buna zamanla kelam-ı kibar ve şairlerin sözleri de eklenmiştir.
Bu sanat Türk edebiyatında yenileşme dönemine kadar, ayet ve hadislerden seçilen ibarelerin
1
2
3
4
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aktarılması şeklinde kullanılmıştır. Daha sonraları iktibas edilen metinler çok çeşitlenmiş ve her türlü
metin nakli bu kapsama dâhil edilmiştir. Diğer yandan, metinde kullanılan lafzın Kur'an ve hadiste
aynen yer almadığı, fakat bu manaya gelen farklı ibarelere dayandırılarak yapıldığı iktibaslar da
mevcuttur. Zamanla iktibasın alanı daha da genişlemiş, öyle ki; ayet ve hadisleri mealen zikretmek de
iktibas çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu durumda “lafzi” ve “mealen” olmak üzere iki türlü
iktibastan söz edebiliriz. İktibasta lafızlar bütün olarak veya kısmen aktarılırken, telmih ile yapılan
iktibasta ise sadece bu ibarelere işaret edilmekle yetinilir. Telmihle yapılan iktibas, edebiyatta
insanların çoğu tarafından bilinen ünlü bir olay, kıssa, fıkra nükte, ilim konuları, atasözleri veya inanca
işaret etme ve hatırlatma sanatıdır. Çağrışıma dayanan bu sanatta hatırlatılan şey, uzun uzadıya
açıklanmayıp bir iki sözcükle ifade edilir.5
Tekke Mûsikîsi Güftelerinde Âyet ve Hadis İktibasları
İslam’ın temel kaynaklarının şâirler ve yazdıkları şiirler üzerindeki tesiri, tasavvufî anlayışla
birleşerek zengin bir Dînî Tasavvufî Türk Edebiyatı literatürünün oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Mutasavvıf şairlere göre şiir sadece bir araçtır. Onlar, şiirin bir biçimi, kalıbı olmakla birlikte aslı, ruhu
mânâda bulunur. Yunus Emre bu mânâyı dizelerinde açıkça ifade eder:
Yunus’un sözü şiirden amma aslı Kitap’tan
Hadis ile dinene key bil sâdık olmak gerek
Yunus bu mısralarında kendi şiirinin ruhunun dinin iki temel kaynağı olan Ku’rân-ı Kerîm ve
Hadis’lerden alıntı olduğunu vurgulamaktadır. 6 Dînî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda âyetler, hadisler
iktibas sanatıyla, ya aynen, ya mealen ya da telmih yoluyla alınarak kullanılır. Çok sayıda ayetin
sonunda, yumuşak bir suhûletle sıralanmış olan kâfiyeler, Kur’ân-ı Kerîm’i mûsikî sanatındaki ses
tekrarlarıyla birleştirir. Tekrar edilen sesler, derin, etkileyici, lâhûtî bir güzellikle hafızalarda silinmez
birâhenge dönüşür.7 Hadis metinlerinden yapılan alıntılar, edebî metne, farklı bir estetik, başkaca bir
akıcılık ve daha değişik bir ilâhî vecd verir. 8 Bu meyanda, özellikle Allah hakkında yazılan Dînî tasavvufî
Türk Edebiyatı türlerinde iktibas sanatının çokça kullanıldığını görmekteyiz. Besmele-nâme, Fâtihanâme, Tevhîd, İhlâs-nâme, İlâhî, Âyet-nâme, Vahdet-nâme, Esmâ-i Hüsnâ, Münâcaat ve Elif-nâme
türleri âyet ve hadislerden yapılan iktibas örnekleri ile doludur.9 Fâtihâ-nâme türünde yazılmış
manzumdan bir beyt:
Okudum elham’ı elime aldım / Er-rahmânirrahîm’i aradım buldum
Lâilâhe deyip dinime girdim / Mâliki demişem melekler ile (Âşık Haydar) 10
İhlâs-nâme türünde yazılmış manzumdan bir örnek:
Elmasın yok boncuğun yok / Aban keben kocuğun yok
Karın kızın çocuğun yok / Lemyelid velem yûledsin (Edib Harâbi)11
Âyet-nâmeler’de bir sûrenin tamamı işlendiği gibi, birkaç sûrenin konu edildiği Âyet-nâme’ler
de bulunmaktadır. Bu türde yazılmış manzumlardan bir örnek:
Hayatım, aklım, maişetim cümle taşıp
Bulur muyum ya Rab seni dilesem ben
“İllâ menetâllâhebi kalbin selîm” tevfik bulup
Bulur muyum ya Rab seni dilesem ben (Süleyman Hakim Ata) 12
Tekke Mûsikîsi’nde rastladığımız güftelerde, âyetlerden yapılan iktibas sanatına dair diğer
örneklerden bazıları aşağıdaki gibidir.
5
6
7
8
9
10
11
12

Mahmut Öztürk, İstem, İlim Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 20, 2012, s. 134-135.
Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, İnsan Yay., İstanbul, 2004, s. 80.
Güzel, age., s. 61-62.
Güzel, age., s. 62-63.
Güzel, age., s. 304-333.
Güzel, age., s. 309.
Güzel, age., s. 312.
Güzel, age., s. 322.

586 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

“İşimiz subh u mesâcürm ü hatâ
Milket-i cân ü dile verdi fenâ
Gark-ı isyân olmuşam “iğfirlenâ”
Rabbenâ yâ Rabbenâ fağfirlenâ” (Adlî)
Açıklama: Son mısrada geçen “Rabbenâ yâ Rabbenâ fağfirlenâ”, Âli İmran Sûresi 16. âyetten
iktibas edilmiştir.
“İsa gibi dünya koyup gökleri seyrân eylerem

Mûsâ’yı dîdâr olmuşam ben “lenterânî” neylerem” (Yunus Emre)
Açıklama: “lenterânî”ibaresi Araf Suresi 143. âyetten iktibas edilmiştir.
“Aç gözünü kemter Hakk’ı zikreyle
“Fezkurûnî” dedi Kur’ân içinde” (Nasûhîzâde Ali Efendi)
Açıklama: “Fezkurûnî” ibaresi Bakara Sûresi 152. âyetten iktibas edilmiştir.
“Yedi kat gökleri geçti kadem arş üstüne bastı
Erişti “Kâbe kavseyn”e tavâf eyledi dergâhı “
(Eşrefoğlu Rûmî)
Açıklama:“Kâbe kavseyn” Necm Suresi 9. âyetten iktibas edilmiştir.
“Çünkü “Kerremnâ benî âdem” dedi Kur’ân’da Hak
Âyine-veşsûret oldum cism ile ol câna ben” (Şeyh İbrahim Sinânî)
Açıklama: “Kerremnâ benî âdem” ibaresi İsrâ Suresi 70. âyetten iktibas edilmiştir.
“Sadr-ı cem’i’l-mürselîn sensin yâ Rasûlallah
Rahmetenli’l-âlemîn sensin yâ Rasûlallah” (Hüdâyî)
Açıklama: “Rahmetenli’l-âlemîn” ibaresi Enbiya Suresi 107. âyetten iktibas edilmiştir.
“Şâhidin leyl-i isrâ “sübhânellezîesrâ”
Mazhar-i nûr-i esmâ sensin yâ Rasûlallah” (Hüdâyî)
Açıklama: “Sübhânellezîesrâ” ibaresi İsrâ Suresi 1. âyetinden iktibas edilmiştir.

Sen eyittin ey Padişah,
Yehdillahü limen yeşa.
Şerikin yok senin haşa,
Şuçlu kimdir, ikab nedir? (Yunus Emre)
Açıklama: “Yehdillâhu limen yeşâ” ibaresi Nur Suresi 35. âyetten iktibas edilmiştir.
Tekkeler (âitâne, zâviye, ocak, dergâh) şiir ve mûsikînin yegâne mercii, bilgi şerbetinin oluk
oluk aktığı çeşme başlarıdır. Tasavvuf edebiyatını ve Türk mûsikîsini üreten sanat adamlarının ezici
çoğunluğunun derviş olması, tekkelerin Türk mûsikîsine ve şiirine katkısını göstermektedir. Tasavvuf
menşeli eserlerin, insan bedeni ve ruhunun ritmi ile uyumlu olması, âhenkli yapısı; şiir ve mûsikîmizi
pozitif yönde etkilemiştir. Mutasavvıf şâirlerin çoğu ilâhî, nutuk, nefes, devriye, mersiye (Kerbelâ
konulu) ve benzeri nazım türlerinde şiirler kaleme almışlardır. 13 Tekke kaynaklı edebî manzumların
oluşturduğu zengin edebî çeşitlilik, tekke mûsikîsi formlarının çeşitliliğine de önemli katkı sağlamıştır.
Hatta, Dînî Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın nazım türleri, Tekke Mûsikîsi formlarının isimlerini tayin
etmekte önemli rol oynamıştır, diyebiliriz. Zira, Tevhîdler, Münâcâtlar, Na’tlar, Mîrâciyeler, Mevlîdler,
Mersiyeler, İlâhîler, Nefesler, Devriyeler, Nasihatnâmeler ve benzeri mânâ sanatlarının doğmasında
tekke kaynaklı bu zengin dünya görüşü yatmaktadır. 14
İslam Fıkhı Çerçevesinde “Şiir ve Mûsikî” Hakkında Güncel Yaklaşımlar
Şiir ve mûsikî İslam fıkhı nazarında her dönemde tartışma konusu olmuş, asırlardır bu zeminde
kendisini kabul ettirme mücadelesi vermiştir. Şiir yazmaya ve dinlemeye daha hoşgörülü yaklaşılmasına
rağmen, İslam fakihleriyle sûfîler arasında mûsikînin helal olup olmadığına ilişkin tartışmalar günümüze
kadar devam etmiştir.15 İslam öncesi dönemde (Câhiliyye) gerek itikâdî, gerekse ahlâkî açıdan bozuk
13
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yönleri olan şiirlere karşı Hz. Peygamber ve ashabı mesafeli yaklaşmış, Kur’ân-ı Kerîm’de bu nevi
şâirlere ancak azgınların uyacağı16 ifade buyrulmuştur. Arap mûsikîsinde ve semer adı verilen eğlenceli
sohbet meclislerinde şiirin önemli bir yeri vardı. Şairler yazdıkları şiirleriyle kendilerine büyük bir itibar
atfeden insanları sapıklığa düşürecek kadar etkileme gücüne sahiplerdi. 17 Kur’ân-ı Kerîm’de altı yerde
şiire ve şairlere temas eder. Yüz on dört sureden birisinin adı “şâirler” anlamına gelen “Şuarâ
Sûresi”dir. Kur’ân’ın bahsettiği şairler bir nevi kâhinler ve büyücüler gurubu içinde yer alan kimselerdir.
Şiir onların büyü sözleri olmakta ve kategorik olarak “yalan” sayılmaktadır. Sure ayrıca Kur’ân’nın nâzil
olduğu dönemde Kur’ân ayetleri ile şairlerin sözlerinin karıştırılmaması konusunda uyarıcı mesajları
ihtiva etmektedir. Kur’ânî otoritenin bu yaklaşımının İslam fıkhına doğru uzantısında da “Helâl ŞiirHaram Şiir” ayrımı ortaya çıkmaktadır.18 Hz. Peygamber’de; “Şüphesiz şiirin bazısında hikmet”… ve
…”bazısında sihir vardır”19 hadisi şiirin pozitif ve negatif yönlerine işaret etmektedir. Teshîr icrâ etmek
niteliğinde yazılıp özel vurgularla telaffuz edilen söz büyüsünde bir tür şiir kullanılmaktadır. İslam
ilâhiyatına göre böyle bir şii sihir, şâir de sâhir (büyücü) sihir yapan kimse olmaktadır. 20 Saptırmak ve
büyü amacıyla yazılan ve okunan şiirler, İslam fıkhı açısından “haram şiir” kategorisine girmektedir. Hz.
Peygamber’in hikmet içerdiğini söylediği şiir türleri ise, İslam kültüründe şiirin gelişmesinde önemli
etken olmuştur. Mutasavvıflar şiirin hikmet ihtiva eden boyutunu esas alıp öne çıkararak mânâ
âleminden aldıkları ilhamla mekânsızlık bahrine dalıp, oradaki mânâ incilerini varlığın kıyılarına
çıkarmaya çalışırlar. Bu tercihleri ile de “helal şiir” kategorisini tercih etmiş olmaktadırlar.
Mûsikî’nin İslam fıkhı nazarında kendini kabul ettirme mücadelesi şiire göre daha yoğun ve
zahmetlidir. Biz bu araştırmamızda mûsikînin helal-haram olup olmadığını tartışmayacağız. Zira bu
konuda çok sayıda eski ve yeni ilmî araştırmalar, makale ve tez çalışmaları yapılmıştır. 21 Özetle şunu
söylemeliyiz ki; Kur’ân’da mûsikîyi yasaklayan âyet yoktur. Hadis literatüründe ise mûsikîye cevaz
veren hadisler olduğu gibi cevaz vermeyen hadislere de rastlanmaktadır. Mûsikîye cevaz vermeyen
hadislere bakıldığında çoğunlukla hadis ilmi krriterleri bakımından zayıf ve uydurma (mevzû) kabul
edilmektedir. Mûsikînin câiz olduğunu aktaran hadislerin çoğunlukla sahih ve güvenilir oldukları
bilinmektedir.22
Bir hikmeti, hakikati dile getirmek, öğüt vermek bakımından iktibas yoluyla şiirlere intikal eden
âyet ve hadislerin genellikle tartışma konusu yapılmadığını gözlemlemekteyiz. Bu manayı ve hedefi
gözeten manzumların şiir olarak seslendirilmesinin, okunmasının paylaşılmasının da aynı şekilde
eleştiriye muhatap olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde, tekke mûsikîsi formlarında bu nevi iktibasların
yer aldığı eserler; tekkelerde, zikir ve meşk ortamlarında, özel gün ve kutsal sayılan gecelere ait
meclislerle enstrümansız veya enstrüman eşliğinde asırlardır icrâ edilmektedir. Manevî, uhrevî
duygulara hizmet eden bu icrâlar da tenkit edilmemiştir. Ancak, günümüzde Kur’ân âyetlerinden iktibas
edilen ibarelerin yeni müzikal çalışmalarda yer alması ve modern iletişim araçları vasıtasıyla
yayınlanması ile birlikte yeni tartışmaların gündeme geldiğine şahit olmaktayız. Yakın tarihte Dr. Fatih
Koca’nın seslendirdiği “Bismillah” ilahisi ve klibi23 bu tartışmaların başlangıç noktası olmuş ve bir süre
yayınlanmasına yasak getirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na sorulan bir fetvâ neticesinde bu eserde
geçen “Bismillâhirrahmânirrahîm” ibaresi âyet olarak telakki edilmiş ve yayınlanmasının sakıncalı
olduğuna dair karar verilmiştir.
Oysa Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 20.11.2014 tarihli kurul kararında
yasaklanmasının aksine bir yaklaşımın olduğu görülmektedir:
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Şu’arâ, 26/224-227.
Nebi Bozkurt, Hadiste Folklor Eğlence, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1997, s. 103-104.
Kılıç, age., s. 23.
Ebû Dâvud, es-Sünen, c. V, s. 276, 277.
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“Din İşleri Yüksek Kurulu, 20/11/2014 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin
KAYAPINAR’ın başkanlığında toplandı. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin veya “Bismillah”, “Elhamdülillah”,
“Allahüekber” gibi terkiplerin bestelenerek müzik eşliğinde okunması konusunu görüştü.
MÜTALAA: Kur’an-ı Kerim’in veya bir ayetinin bestelenerek müzik eşliğinde okunmasının caiz
olmadığı; “Bismillah”, “Elhamdülillah”, “Allahüekber”, “Sübhanellah”, “Hû” gibi müslümanların çeşitli
amaçlarla sıkça kullandıkları zikir anlamlı ifade, terkip ve kelimelerin; hafife alındıkları veya saygısızlık
edildiği algısı oluşturulmamak şartıyla bestelenip müzik eşliğinde okunmalarında sakınca olmadığı
mütalaa edildi.
GEREKÇE: “Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek üzere Allah’ın gönderdiği kutsal
kitaplar zincirinin son halkasıdır. Taşıdığı yüksek edebi üstünlüğü ile Kur’an, Hz. Peygamber’in en
büyük mucizesi olup, içerdiği yüce düsturların anlaşılması ve uygulanması için gönderilmiştir.
Kur’an yüce Allah’ın insanlara gönderdiği kutsal mesaj olması yanında orijinal metninin
okunmasıyla, gerek namaz içinde gerekse namaz dışında ibadet edilen bir kitaptır. Kur’an’ın müzik
aletleri eşliğinde okunması, manevi ve ilahi konumunu zedeler ve okunmasını ibadet olmaktan çıkarır.
Nitekim Kur’an’da, “Okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet
edilsin” (A’raf, 7/204) buyurulmaktadır. Diğer taraftan onun müzik eşliğinde okunması, müzik ile
ibadetin bir şekilde özdeşleşmesine ve zamanla Kur’an’ın gönderiliş amacından sapmasına zemin
hazırlayabilir. Bu ise İslam’ın kesinlikle onaylamayacağı bir durumdur.” 24
Konuya dair güncel bir yaklaşımı yansıtan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olan Dr. Bilal
25
Esen’in “Müzik Parçalarında Kur’ân Ayetlerinin Kullanılması ve Dinî Hassasiyetler” başlıklı yazısı da26
benzeri hükümleri ifade etmektedir. Esenin bu yazısı kendine ait özel blogda yayınlanmış olup uzman
sıfatıyla kaleme alınmamıştır. Esen bu yazısında, tasavvuf mûsikîsinde görüldüğü şekilden uzak, bu
karakteri taşımayan, maddî eğlenceye hizmet eden çeşitli müziklerde gerek güfte, gerekse arka fon
müziği olarak dinî metinlerin veya bu metinleri okuyanlara ait seslerin kullanıldığı tespitini yapmaktadır.
Son dönemde müziğin bütün güftesinin Kur’ân’dan oluşturulması ve enstrümanlar eşliğinde Kur’ân
okunması şeklinde nevzuhur teşebbüslerin baş göstermesi hadisesine vurgu yapmaktadır. Bu konudaki
dinî hükmün ve hassasiyetlerin ortaya konmasının zaruretine işaret etmektedir. Esen, dinî hüküm
bakımından meseleyi iki boyutta ele almaktadır:
a) Kur’an ayetlerinin müzik enstrümanları eşliğinde okunması ve dinlenmesinin dinî hükmü.
b) Bu hükmün, Besmele ve Hamdele gibi dinî ifadeler hakkında da geçerli olup olmadığı.
Esen, ibadet maksadıyla Kur’ân okuma fiilinin müzik enstrümanları eşliğinde yapılması ile bazı
dinî ifadelerin yer aldığı güftelerin enstrümanlar eşliğinde seslendirilmesini birbirinden ayrı tutmaktadır.
Bu yaklaşıma göre; “Kur’ân-ı Kerim’in bestelenerek herhangi bir enstrüman eşliğinde okunması, şarkı
ya da türkü sözü olarak kullanılması ve dinlenmesi Kur’an’ın saygınlığıyla bağdaşmamaktadır; caiz
değildir. Kur’ân kıraatinin, fon müziği gibi, yardımcı bir unsur olarak müziklerde kullanılması da caiz
değildir”. Diğer yandan, “ayetten bir parça teşkil ettiği halde uzunluğu bir ayete varmayan,
“Elhamdülillâh”, “Lâ ilâhe illallâh” ve “Bismillâhirrahmânirrahîm” gibi ifadeler ile Kur’an’da geçtiği halde
günlük dilde değişik vesilelerle kullanılan “Maşallah,” ve “illallâh” gibi ifadeleri iktibas ederek müzik
aletleri eşliğinde okumak “Kur’ân okuma” fiili kapsamında değildir. Esen’e göre, “Kur’ân okuma
sayılmasa da, dinî yönü bulunan bu tür ifadeleri içeren müziklerin yapılması ve dinlenmesinin, bazı
hususlara riayet edildiği takdirde dinen yasak kapsamında olmayacağı” şeklindedir. 27
Esen, Kur’an’dan iktibaslar içeren müziklerde riayet edilmesi gereken hususları açıklarken
öncelikle müziği icra ederken Kur’ân’ı tilavet etme ve ibadet kastının bulunmaması gerektiğine işaret
etmektedir. Müziğin güftesinin dinî şuura veya dinî eğitime katkı sağlayıcı türden olması, ritmi, tınısı,
nağme ve bestesinin dinî vakara uygun olması; dünyevi ve şehevî zevkleri harekete geçiren ya da
maddî eğlenceye alet edilen türden olmaması, müziğin temposunun etkisiyle ve vücut hareketleri
24
25
26
27

http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/HaberDetay.aspx?rid=30&lst=DuyurularListesi.
http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Uzmanlar/BilalEsen.aspx.
https://bilalesen.blogspot.com.tr/2015/03/muzik-parcalarinda-kuran-ayetlerinin.html.
https://bilalesen.blogspot.com.tr/2015/03/muzik-parcalarinda-kuran-ayetlerinin.html.
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kullanılarak “oyun” oynanmaması gibi hassasiyetleri öne çıkarmaktadır. Yine, müziğin icra edildiği ve
dinlendiği ortam ile, varsa klibinin, dinen sakıncalı bir görüntü barındırmamasını da önemli kabul
etmektedir. Müzikte dinî ifadelerin yer aldığı kısmın, buradan ayrılarak müstakil bir jenerik müziği,
telefon zili ve benzeri şekillerde kullanılmaması, ticari kâr elde etme gayesinin öne çıkmaması Esen’in
dinî hassasiyet vurgusunda zikrettiği hususlardandır. Esen’in âyetlerden yapılan iktibaslar konusundaki
değerlendirmeleri Tekke mûsikîsinde kullanılan güftelerin enstrümanlar eşliğinde seslendirilmesi
meselesinin sadece dini hükümlerle sınırlı olarak değerlendirilmemesi gerektiği anlayışını ortaya
koymaktadır. Dinî hassasiyetler, Kur’ân’a saygı ve vakarına uygun davranmayı, içerisinde Kûr’ânî ve
dinî metinlerin, ifadelerin geçtiği güftelerin okunma amacını sorgulamayı, okunduğu mekanların
statüsünü ve eserlerin üretim amaçlarını irdelemeyi esas almaktadır. 28
Sonuç
Tekke Mûsikîsi formlarına ait güfteler, mutasavvıf şairlerin Kur’ân ve hadislerden beslenerek
yazdıkları mânâ ve hikmeti esas alan manzumlardır. Bu manzumlar taşıdıkları ritmik yatkınlık ve rûhî
ahenge uygunluk bakımından bestelenmiş ve zamanla tekke mûsikîsi formlarına dönüşmüştür. Başta
tekkelerdeki zikir meclisleri olmak üzere, meşk meclislerinde, mevlîd ve kandil gecelerinde, mânevî
coşkunluğu artırmak, dinî-irfanî his ve duyguları harekete geçirmek için ibadet ortamlarında asırlardır
icrâ edilmektedir. Enstrümanlı ya da enstrümansız olarak icrâ edilen bu eserler güftelerinde
barındırdıkları âyet ve hadislere ait ibare, anlam ve telmihler dolayısıyla zaman zaman gündem
oluşturmuşlardır. Son yıllarda bu tür eserlere modern altyapıların eklenmesi, yayınlanan alanların ve
araçların yaygınlaşması, mekânların genişlemesi, yayınlanma amaçlarının değişkenlik arz etmesi
konuya hassasiyet kazandırmıştır. Bu hassasiyet neticesinde güftelerde yer alan âyetlerin müzik
eserlerinde fiilî bir ibadet aracı olarak kullanıldığı şeklinde yanlış bir algıya yol açmıştır. Oysa, iktibas
yoluyla şiire ve oradan da mûsikî diline geçen âyet ve hadislere ait ibareler bizzat Kur’ân’ı bestelemek,
enstrüman eşliğinde bir müzik eserine dönüştürmek amacı taşımamaktadır. Bu amacı taşıyan müzikal
çalışmaların dinî hüküm bakımından hoş görülmesi de mümkün değildir.
Tekke Mûsikîsi’nde seslendirilen güfteler, kadim mûsikî geleneğimize ait değerler, ince sanat
anlayışı ve dinî hassasiyetler çerçevesinde ele alınarak icraya dökülmektedir. Bu çerçeve dışında
yapılan müzikal icralar, kendi içinde ayrı ayrı ele alınarak incelenmeye muhtaçtır. Genelleme
yapmaktan kaçınmak, her eseri kendi içerisinde tek tek ve ayrı olarak değerlendirmek daha doğru ve
isabetli sonuçlar doğuracaktır.
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SÜNBÜL SİNAN EL-AMÂSÎ EL-MERZİFONÎ’NİN (936/1529) KUR’ÂN VE TEFSİR
ZÂVİYESİNDEN “DEVRÂN”A YAKLAŞIMI
Recep Orhan ÖZEL
Özet
Tasavvuf erbabı ile bir kısım ulema arasında tartışmalar öteden beri olagelmiştir. Osmanlı‟da 16. yy.
daki tartışmalı konulardan biri de tekkelerde ilahiler eşliğinde sema, raks ya da devran adıyla icra
edilen ritüellerdir. Söz konusu tartışmalara dâhil olan hatta bizzat kendisi de ayakta devran ederek
zikreden mutasavvıflardan biri de Sünbül Sinan Amâsî‟dir. İlmiye kökenli olan Sünbül Sinan, bu konuda
biri Arapça diğeri Türkçe olarak iki risale kaleme almıştır. Kendisi bu risalelerde devran karşıtı
görüşlerin nedenlerini ve iddialarını arz ettikten sonra bazı ayet-i kerimeleri delil olarak kullanmaktadır.
Bu çalışmada kısaca Sünbül Sinan‟ın hayatına yer verilecek ve devrana dair Kur‟an eksenindeki
yorumları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sünbül Sinan, Devrân, raks, Halveti, tasavvuf.
The Approach of Sünbül Sinan el-Amâsî el-Merzifonî (936/1529) to the Devran,
From Zawiya of Quran and Comment
Abstract
The discussions between the mystics and certain parts of ulema have been usual all along the line.
One of the controversial issues of Ottoman in the 16th century is the rituals played by the name of
welkin (sema), raks or dawran (making mention of invocation by turning around) to the
accompaniment of hymns in Islamic monasteries. Sünbül Sinan Amasi is one of the Sufis who was in
on the issue being talked about and even made mention of invocation by turning around. Sünbül
Sinan who was ilmiye-rooted (the ulama (considered as a class) wrote two epistles up as Arabic and
Turkish. He evidentially used some of the versicles of the Quran after presented the claims and
reasons of the opposite ideas of devran in these epistles. This paper will briefly inform on the life of
Sünbül Sinan and review the comments about devran on the axis of Quran.
Keywords: Sünbül Sinan, Dawran, Religious Dance, Khalwati Order, Mysticism.
Giriş
Bütün tarîkatlar, zaman içerisinde geliştirilen kendilerine özgü bir takım âdâb ve erkâna
sahiptir. Riya ve gösterişten sakınmak gayesiyle şaşırtıcı hatta abartılı davranışlar sergileyen
Melâmetilerle, hafi zikr biçimini benimseyen Nakşiliği istisna edersek, birçok tarîkatin ritüellerinden biri
de sema, raks veya da devrândır. Devrân, dervişlerin halka oluşturmak ve dâirevî şekilde dönmek
suretiyle icra ettikleri bir zikir çeşididir. Devrân, her ne kadar zaman ve mekân söz konusu olmaksızın
sâlike vârid olan bir hal olarak bilinse de tekkelerde ilahiler okunurken bir halka oluşturan dervişlerin
otururken veya ayakta iken yaptıkları ritmik hareketlerdir. 1
İlk mutasavvıfların mûsıkîye karşı mesafeli duruş sergilediği belirtilse de sistemleşen tasavvuf
ve tarikatlerde “sema” olgusu, ayinlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 2 Musıkiyi “et-tekarrub
ilallah” şeklinde benimseyen sûfîler tarikat merasimlerinde mûsıkîyi kullanmışlardır.3 Buna karşın
tasavvuf ve tarikatlerin birçok öğreti ve ritüellerinin özellikle bir kısım fukahâ ve ulema tarafından
tenkitlere konu olduğu bilinmektedir. Söz konusu fakihlere göre sûfilerin bir takım uygulamaları şeriata
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aykırılık içermekte ve kendisinde bid‟at ve hurâfeler barındırmaktadır. Aynı şekilde sûfîlerin de bu
tenkitler karşısında sessiz kalmadığı; karşıt açıklama ve eleştirilerle cevaplar verdikleri varittir.
Mutasavvıflarla ulema arasında tartışma konusu olan hususlardan birisi de zikri geçen devrân
bahsidir. Kimi Osmanlı Şeyhülislamlarına tevcih edilen fetvalardan anlaşıldığına göre devrâna yönelik
muhalif bir kesim oluştuğu ve bu uygulamaların Samiri icadı olarak nitelendiği, ibadet sayanların
küfürle itham edildiği görülmektedir.4 Sûfilere göre ise mezkûr fakihler dinin özünü kavramaktan uzak,
sathî ve yüzeysel davranmaktadır. Nitekim mutasavvıfların mistik duygularla bezeli şiirlerine “vâiz”,
“fakih” gibi kavramlar, meselelerin derinliğine inememiş insan tipini imgelemektedir.
İşte Osmanlı döneminde cereyan eden devrân tartışmalarına katılan isimlerden birisi de kendisi
de bir Halvetî Şeyhi olan Sünbül Sinan‟dır. Sünbül Sinan konuya dair biri Arapça ve bir diğeri de Türkçe
olmak üzere iki risale kaleme almıştır. Bu çalışmada adı geçen zâtın devrân meselesine âyet-i
kerimelerden hareketle getirdiği izahlara yer verilecektir.
1. Sünbül Sinan ve Hayatı
Asıl adı Yusuf b. Ali b. Kayabey‟dir. Sünbül Sinan adıyla meşhur olmuştur. Merzifon‟da
doğmuştur. Borlu kasabasındandır.5 Sünbül Sinan, medrese kökenli sufilerdendir. Osmanlı‟da yedi yıl
kadar Şeyhülislamlık makamında kalan Efdal-zade Hamidüddin Efendi‟den (908/1503) ders okumuştur.
Hidâye ve Şerhu‟l-mevâkıf ezberindeydi. Tefsir ilmini bilir ve cami kürsülerinde halka vaaz ederdi.6
Başlangıçta ilmiye tarikinde yürümekte ve sufilere karşı olumsuz düşüncelere sahipken Amasyalı Çelebi
Halife (899/1494) vesilesiyle tasavvufa ilgi ve yakınlık duymuş ve onun yanında tasavvufi eğitim ve
akabinde irşad için icazet almıştır.
902‟de Hac ibadeti sonrası Mısır‟a giderek orda ikamet etmeye başladı. Mısırlı âlim Celâleddin
Abdurrahman Süyûtî (911/1505) ve benzeri ilim adamlarından hadis, tefsir gibi ilimleri tahsil etti. Yirmi
yıldan ziyâde Mısır‟da kalıp 923‟de Sultân Selim, Mısır, Hicâz ve Arabistan‟ı alınca İstanbul‟a gelip Koca
Mustafa Paşa Tekkesi şeyhi oldu. 7 Halvetiyye tarikatinin dört büyük ana kolundan biri olan
Cemaliyye‟nin kurucusu olan Şeyhi Cemali Halife‟nin vefatını müteakıb yerine geçmiş ve ömrünün
sonuna kadar bu dergâhta irşad faaliyetlerine devam etmiştir.8
Şeyhi Cemal Halife‟nin II. Bayezid, Sünbül Sinan‟ın Yavuz Sultan Selim ve onun halefi Merkez
Efendi‟nin (ö. 959/1552) de Kanuni ile yakın ilişkileri vardı. Yavuz Sultan Selim, Şehzâde Ahmed
taraftarı olduğu ve Cem Sultanı zehirlediği gerekçesiyle Koca Mustafa Paşa‟yı idam ettirmiş ve onun
inşa ettirdiği dergâhı yıktırmak istemiş ancak Sünbül Sinan buna engel olmuştur. 9
Yine onun Ebussuud Efendi ile de bir mesele hakkında münakaşa ettiği nakledilir. Buna göre
Ebussuud Efendi‟nin eğer kendisinden önce vefat ederse cenazesine gitmeyeceğine dair yemin ettiği
nakledilir. Sultan Süleyman‟ın kızının vefatı ile Sünbül Sinan‟ın vefatı aynı güne denk gelince, Sultanın
kızının cenazesi için çağrılan ve şeyhin vefatından haberi olmayan Ebussuûd diğer cenazenin Sünbül
Sinan‟a ait olduğunu öğrenince yemininin kefaretini verir.10
Sünbül Sinan H. 936 yılında vefat etmiş ve Koca Mustafa Paşa dergâhı yanındaki hazireye
defnedilmiştir.11 Türbesi bugün de ziyaretgâh olarak kullanılmaktadır. Vefatına “Eyledi bostan-ı zühdün
sünbülü me‟vaya azm”, “Canına Sünbül Sinan‟ın Fatiha”, “Nur ola Sünbül Sinan‟ın kabri hep”, “Üstad-ı
aşk”, “Feyz-i ilahi” ifadeleri ile tarih (h. 936) düşülmüştür.12 Sünbül Sinan‟ın “Risaletü‟l-evtar”, “erRisâletü‟t-tahkîkiyye” adlı eserleri ile bir de devrân meselesine dair Türkçe kaleme alınmış bir risalesi
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Bazı Şeyhülislamların devrânı tecviz eden fetvaları için bkz. İstanbul Büyükşehir Ktp. No: 125.
Mahmut Cemaleddin el-Hulvî, Lemezâtı hulviyye ez lemeât-ı ulviyye, Yayına haz. Mehmet Serhan Tayşi, Semerkand,
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Mecdi Mehmed Efendi, Hadâiku‟ş-şakâik, Neşre Haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1989, c. 1, s. 373.
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ankara, 2012, c. 1, s. 78.
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vardır. Bazı kütüphane kataloglarında yine kendileri Amasyalı olan Yûsuf Sinanüddin el-Amasî ve
Muhaşşî Sinan‟a ait eserlerin sehven Sünbül Sinan‟a nispet edildiği görülmektedir. Bu karışıklığın isim
benzerliğinden ileri geldiği anlaşılmaktadır.14
2. Devrâna Yaklaşımı
Sünbül Sinan‟ın camilerde bizzat katıldığı sema ve devrân uygulamaları,15 Antakyalı Molla Arap
(938/1552) gibi dönemin kimi ilim adamlarının tepkisini çekmiş ve ulema da bu konuda ikiye
ayrılmıştır. Anlatıldığına göre ulema bu konuyu tartışmak üzere Fatih Camiinde toplanmış ve Sünbül
Sinan‟ı da oraya davet etmişlerdir. O sırada mecliste hazır bulunan İstanbul Kadısı olan Sarı Gürz,
Sünbül Sinan‟a hitapla tabilerinin sema ve devranla ilgili hallerinden bahsetmiş ve kendilerine bu
uygulamanın dinen herhangi bir delilinin olup olmadığını sormuştur. Bunun üzerine Sünbül Sinan, “Bir
kimse irade ve ihtiyar imkânına sahip değilse, ona şer‟an hükmü nedir? diye sorunca Kadı: “Sen bu
kimselerin irade ve ihtiyardan soyutlandıklarını mı iddia ediyorsun? der. Aklı başında oldukları halde
gayr-ı iradi oluşlarını anlayamayan kadıya, hummaya yakalanan biri nasıl gayr-ı iradi titriyorsa ve buna
karşın aklı yerinde ise öyle bir hal yaşadıklarını anlatır ve kendisini dinleyenlerin kabul ve takdirini
kazanır.16
Nakledilen bu hadiseden sema ve devrân konusunun Sünbül Sinan‟ın döneminde ilim adamları
arasında hararetle tartışılan meselelerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim o yıllardan itibaren
şeyhülislamlara devranın caiz olup olmadığı hakkında fetvalar sorulmuş ve konuyla ilgili bazı risaleler
kaleme alınmıştır.17
Sünbül Sinan, sûfîlerin devrânında dinen herhangi bir sakınca olmadığını ifade etmek üzere
Arapça olarak bir risâle kaleme almıştır. Esasen risâle, bir sûfînin kaleminden çıkan ve söz konusu
görüşlere karşı bir tür reddiye niteliğinde olan bir eserdir. Bu çerçevede ayet, hadis ve ulemanın
sözlerinden delillerle devrânı raks olarak niteleyenlerin görüşleri çürütülmeye çalışılmaktadır.
Eserin tam adı, mukaddimede belirtildiği üzere, “er-Risâletü‟t-tahkîkiyye litullâbi‟l-îkân fî
tarîkati‟s-sûfiyyeti‟l-Muhammediyye liehli‟l-irfân”18 şeklindedir. Bu eseri İbn-i Kemal‟e (940/1534) de
imza ve tasdik ettirdiği belirtilmektedir. 19 Kanuni Sultan Süleyman‟a dua ve niyazda bulunmasından
anlaşıldığına göre risâle kırk altı yıl tahtta kalan (1520-1566) söz konusu sultanın saltanat yıllarında
kaleme alınmıştır.20 Belirttiğine göre bazı kimseler, sûfîlerin ayakta daire halinde cem olup Allah‟ı
zikretmelerinin caiz olup olmadığı konusunda fetva istemişlerdir. Evliyanın kerametleri ve muhabbet,
vecd, sekr, heyecan gibi ahvalini inkâr eden Mutezile mezhebi ile ehl-i sünnet arasındaki farktan gafil
olanlar Hanefi ve Şafi ve muhakkik ilim adamlarının görüşlerini inceleyip düşünmeden fetva
vermişlerdir.
Kurtubî (656/1258) ve Hanefi âlim Bezzâzî (827/1424) gibi ehl-i sünnete mensup bazıları da bu
meyanda görüşler serdetmiştir. Onlar Zemahşerî‟nin “Kul inküntüm tühıbbûnellahe…” ayetinde yaptığı
izahlara kanmışlardır. Zemahşerî, Allah‟a hakiki muhabbet duyma, vecd, el vurma, raks etme, nağmeli
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şiirler dinlemeyi inkâr etmiştir.21 İddialarına göre devran rakstır. Raks ise icma ile haramdır. Onu helal
sayan kâfir, helal saymadan yapan fasık olur dediler. 22
Zemahşerî‟nin (538/1144 ) Âl-i İmrân suresinin “De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah
da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder” 23 meâlindeki ayet-i
kerîmesinin tefsirinde sûfilere ağır bir dille sataştığı doğrudur. Ona göre “Allah‟a muhabbet”, insanların
ibadeti yalnızca Allah‟a tahsis etmeyi ve kulluğu istemelerinden mecazdır. Allah‟ın kulları sevmesi ise
onlardan razı olması ve davranışlarını övmesidir. Bu durumda ayetin manası, “Gerçekten Allah‟ın
kulluğunu murâd ediyorsanız, bana tabi olunuz…” şeklinde olur. Allah‟a muhabbeti mecaz olarak
değerlendiren Zemahşerî, sûfilere şu ağır eleştirileri yöneltmektedir:
“Muhabbetten bahseden, zikir sırasında ellerini çırpan, müzik çalan, bağıran, ayılıp bayılan
kimseyi görürsen, onun ne Allah‟ı ne de muhabbetullahı bilmediğinde hiç şüphe etme.
Onun bütün bu halleri, habis nefsinde, -cahilce ve edepsizce “Allah sevgisi” dediğicazibeli sevgili tasavvurundan ibarettir…”24
Zemahşerî bu satırların ardından ifadelerini daha da sertleştirir. Ancak onun bu eleştirisinde
marjinal bir örnek üzerinden hareketle genellemeci bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Nitekim
Fahreddîn er-Râzî (606/1210), Zemahşerî‟nin bu açıklamalarında evliyâullaha ta‟n ettiğini belirtir ve
ayrıca bir tefsir kitabına bu tür çirkin sözleri yazabilme cür‟etine hayret etmektedir.25
Sünbül Sinân Türkçe olarak kaleme aldığı diğer risâlede ise öncelikle devrânı şer‟î açıdan
makbul ve meşrû bulmayanların görüşlerine yer vermektedir 26. İsim vermeden yer verdiği iddialara
göre bazı kimseler, “tâlib-i hak ve âşık-ı zât” olanların bir araya gelerek döne döne ayakları üzerinde
Allah‟ı zikretmelerine ta‟n etmişlerdir. Öyle ki bunlardan bir kısmı bu zikir çeşidini kâfirlerin oyununa
benzetmişlerdir. Bir kısmı da buna “raks” demişlerdir. Öyle ki kimseleri bu konuda “Döne döne
zikretmek rakstır. Raks dört mezhepte haramdır. Bunu helâl kılan kâfirdir” şeklinde fetvâ da
vermişlerdir.
Sünbül Sinan‟a göre, gönülleri dünya hayatının değersiz metaına sevgiyle dolu olan bu
kimseler, Kur‟ân ve hadisleri iyice düşünüp değerlendirmekten uzaktırlar.
Ona göre böyle ağır fetvâ verenler hep sapmışlar hem de saptırmışlardır. Zira döne döne
zikretmek ne rakstır ne de dört mezhepte haramdır. Bu tür fetvâlarla, Hz. Peygamberin (a.s) toplumda
âlim kalmayacağını ve bilgisizce fetva veren cahilleri rehber edinileceğini haber veren hadisi
gerçekleşmiştir.
İşte bunun üzerine müellif, “iyilik ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta
yardımlaşmayınız” buyruğuna tabî olarak iki âyet-i kerîmenin tefsirini muhtasar bir şekilde yapmak
suretiyle söz konusu risâleyi kaleme aldığını ifade etmektedir. 27
Sünbül Sinân‟ın ilk olarak Zümer suresi 73-75. âyet-i kerîmeye yer verdiği görülmektedir. Söz
konusu ayet-i kerîme meâlen şöyledir: Rablerinden korkanlar “

“Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: "Selâm sizlere, ne hoşsunuz!
Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!" derler. Onlar da: "Hamdolsun o Allah'a ki, bize
vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz" derler.
Bak ne güzeldir mükâfatı o iyi amel işleyenlerin! Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd
ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık halk arasında hak ile hüküm icra edilip "âlemlerin Rabbi Allah'a
hamdolsun" denilmektedir.”28
Allah (c.c) bu âyet-i kerimelerde önce müminlerin sevap işlemekle cenneti kazandıklarını
bildirmiş ve ardından da mukarrabîn meleklerinin dahi sevap işlediklerini bildirmiştir. Onlar da arşın
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Sünbül Sinan, Tahkîkiyye, vr. 13b.
Sünbül Sinan, Tahkîkiyye, vr. 12a.
Sünbül Sinan, Tahkîkiyye, Âl-i İmrân, 3/31.
Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf, Dâru‟l-kütübi‟l-Arabî, Beyrut, h. 1407, c. 1, s. 353.
Zemahşerî, el-Keşşâf, c. 8, s. 198.
Sünbül Sinan, Risâletü‟ş-Şeyh Sünbül Sinan, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Ktp., No: OE-Yz-1477, vr. 2.
Sünbül Sinan, Tahkîkiyye, vr. 2-5.
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çevresinde döne döne zikr ü tesbih etmektedirler. Onlar dünyada ibâdet için ahirette telezzüz ve zevk-i
safâ için zikrederler.
Ayrıca Kadı Beydâvî‟nin de bu ayetin tefsirinde belirttiğine göre meleklerin en ileri derecesinin
ve lezzetlerin en yücesinin Allah‟ın celal ve cemal sıfatlarındaki istiğraktır. 29
Bütün lüğat, tefsir ve hadis âlimlerine göre melekler arşın etrafında dönücü ve zikredici
oldukları bildirilmiştir.

“Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler, Rablerinin hamdiyle tesbih ederler ve O'na inanırlar.
İman etmişler için de bağışlanma dilerler”30
Mü‟min suresinde ise Allah (c.c.) yine arşı taşıyan ve ayrıca onun etrafında kendisini tesbih
ederek müminler için bağış dileyen meleklerden bahsetmiştir. Sünbül Sinan burada Vehb b.
Münebbih‟ten bir rivayet aktarır. Buna göre Arş‟ın etrafında yetmiş bin saf melek vardır. Bunlar tehlil ve
tekbir getirerek Arş‟ın etrafında tavaf ederler. Onların arkasında da yetmiş bin saf ayakta dururlar,
ellerini omuzlarına koymuşlar, seslerini tehlil ve tekbir ile yükseltmişlerdir. Onların arkasında yüz bin
saf sağ ellerini, sol ellerine koymuşlar ve onların her biri mutlaka diğerinden ayrı bir tesbih ile tesbih
edip dururlar.31
Bunlardan başka Sünbül Sinan, yukarıdaki ayet-i kerimelerle benzeşen iki de hadis nakleder.
Bu hadislerden biri ilm-i tefsir meclisinin fazîletini diğeri ise zikir halkasının fazîletini beyan eder.
Melekler bu iki meclis ehlini tazim etmek üzere tavâf edip, ziyaret ederler, çevresinde dolanırlar.
İşte sûfîler de bu şekilde zikir halkasının etrafında döne döne zikreden meleklere tabi
olmuşlardır. Bu şekilde zikretmek, en fazîletli, en güzel ve en yüce mertebeli zikir çeşididir. Ayet ve
hadislerden anlaşıldığına göre, bu zikir türü, tavafı ziyârettir ve sûret-i tazîmdir. Ne lügatte, ne örfte ne
de dinde raks ve oyun değildir.
Sünbül Sinân, raksın lügatte malum ve meşhur şekliyle vezinli ve çok talime ihtiyaç duyan
oyunlara değindiğini ifade eder. Bu şekilde rakkâsın oyununa raks denilmektedir ve meleklerin ve
hacıların raks ettikleri küçük-büyük, kâfir-müslüman hiç kimseden işitilmemiştir.
Bu yüzden ona göre devrânı meşrû görmeyenler cehâlet ve taassub içindedirler. Onlardan
birini Antakyalı cahil başı olarak anar. Onu taklit edenler de kendisini “bakıyyetü‟l-müctehidîn” olarak
anarlar.
Bununla beraber Sünbül Sinan İmam Gazzâlî‟ye dayanarak raksın çeşitlerine yer verir. Raksın
hükmü sebebine göre değişir. Eğer sebebi göğcek ise raks göğcektir. Eğer sebebi mübah ise raks
mübahtır. Eğer sebebi yaramaz ise raks da yaramazdır. Nitekim Hz. Peygamber (a.s) Hz. Ali‟ye, “Ya
Ali, sen benden ben de sendenim” deyince Hz. Ali sevincinden raks eylemiştir. Yine Cafer-i Tayyâr‟a
“Ahlakın benim ahlakıma benziyor” deyince o da raks etmiştir. Zikirden ve tesbihten olunca o da ibadet
olur.
Sünbül Sinan, son olarak insanlar arasına “devrân” ile ilgili olarak fitneden sakındırır. “Fitne
katilden büyüktür” ayetiyle bunun vebalini hatırlatır. Zira “mümin erkek ve kadınları fitneye düşürenler
sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. 32
Sonuç
Sünbül Sinan Amâsî, Amasyalı Cemal Halife‟nin yanında tasavvufa intisap eden ve vefatından
sonra halefi olarak Koca Mustafa Paşa dergâhı şeyhliliğinde bulunan önemli Halveti mutasavvıflardan
biridir. Tarikatın Sünbüliyye şubesi kendisine nispet edilmektedir. Devran uygulamasının şer‟an caiz
olup olmadığı meselesi dönemin tartışmalı konularının başında gelmektedir. Zira başta Sünbül Sinan ve
takipçileri tarafından camilerde dahi tatbik edilen mezkûr ritüele karşı bir kısım ulema çok şiddetli
tepkiler göstermiştir. Bunun üzerine kendisi -sevenlerinin de talebi ile- tasavvuf nazarından meseleyi
ele alıp devranın dinen uygunluğunu ortaya koymaya çalışmıştır.
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Sünbül Sinan‟a göre bir kısım ehl-i sünnet âlimi, Mutezili müfessir Zemahşerî‟nin yolundan
giderek tasavvuf erbabına ta‟n etmiştir. Onun yorumlarının etkisinde kalarak devran uygulamasına
karşı muhalefet etmişlerdir. Sünbül Sinan‟a göre ise bu aykırı yaklaşımlar cehaletten ileri gelmektedir.
Zira devran, ayetlerde de bildirildiği üzere mukarrabun meleklerinin arşın etrafında Allah‟ı tesbih
ederek dönüşlerine benzemeye çalışmaktan ibarettir. Ayrıca Fahreddin Razi ve Taftazânî gibi ehl-i
sünnet âlimleri Zemahşerî‟nin yorumlarını tenkit etmişlerdir. Öyle ki ona göre, bu zikir çeşidi en
muteber zikir çeşididir. Buna raks deyip cevaz vermemek doğru değildir. Nitekim meleklerin arş-ı
devran edişlerine ve yine hacıların da Kabe‟yi tavaf etmelerine “raks” denildiğine tanık olunmamıştır.
Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre Sünbül Sinan, devran tarzı zikirle meleklerin zikrine ortak
olunduğu kanaatindedir. Ve yine öyle anlaşılmaktadır ki bu konudaki hâkim görüş bu durumu manevi
bir hal olarak düşünmüş ve devranın cevazına kail olmuştur. Bununla beraber, söz konusu zikir tarzı
uygulanırken aşırı, uygunsuz hal ve hareketlerin de müşahede edildiği olmaktadır. Doğrusu bu hal ve
hareketlerin söz konusu manzarayı müşahede eden insanlarda hoş izlenimler bırakılmadığı olmaktadır.
Bize göre konu ifrat ve tefrit noktalarından uzak değerlendirilmelidir. Ne insanların manevi temayül ve
hissiyatları görmezden gelinmeli ne de zikir adına garip ve ölçüsüz davranışlar makul ve meşru
karşılanmalıdır.
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AMASYA MÜFTÜSÜ HÜSAM ÇELEBİ’NİN (Ö. 926/1520) “RİSÂLE FÎ RAKSİ’LMUTASAVVIFA” ADLI ESERİNDE MÛSİKÎ VE SEMAYA FIKHÎ AÇIDAN BAKIŞI
Murat POLAT
Özet
Amasya, tarih boyunca pek çok Osmanlı Ģehzadesinin yetiĢmesine vesile olduğu gibi aynı zamanda ilmi
tartıĢma merkezlerinden birisi olmuĢtur. Zira Osmanlının ilmî merkezlerinde bir fıkhî tartıĢma meydana
geldiğinde Ģehzadelerin burada bulunması hasebiyle Amasya beldesinde de aynı tartıĢma meydana
geliyordu. Bu fıkhî tartıĢmalardan birisi de o sıralarda Anadolu‟da yaygın olan çeĢitli tarikatların zikir
meclislerinde mûsikî eĢliğinde sürekli yapageldikleri sema, raks ve devranın fıkhî açıdan meĢru olupolmadığı hakkında idi. Çünkü dönemin devlet adamları, ulema ve halkın kahir ekserisi belli bir tasavvufî
düĢünceye mensup olma eğiliminde idi. Haliyle mensubu olunan tarikatların mûsikî eĢliğinde sema,
raks ve devran yapma ritüellerine katılmak revaçtaydı. Herkes nezdinde böylesine revaçta olan iĢbu
ritüellerin dönemin padiĢahlarının teĢvikiyle fukaha tarafından Ġslâmî açıdan hükmünün ne olduğunun
vuzuha kavuĢturulması çok ehemmiyet arz etmekteydi. Bu teĢvike o dönemin fakihlerinden birisi olan
Hüsam Çelebi “Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa” adlı eseriyle icabet etmiĢtir. Bu eser anılan problemin
hükmünü açık ve etraflıca ele almasıyla dikkatleri çekmektedir. Bu çalıĢmada söz konusu kitabı yazan
âlim hakkında kısaca bilgi verilmiĢ, “Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa” adlı eser de çeĢitli yönlerden ele
alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, Mûsikî, Sema, Amasya.
An Outlook on the Fiqh View of Music and Sema in the Work of “Rasâle fi ar-Raks alMutasavvıfa" of Amasya’s Mufti Husam Chelebi (d. 926/1520)
Abstract
Amasya has been one of the centers of scientific debate at the same time as it has been instrumental
in the growth of many Ottoman princes throughout history. Because, when a fiqh debate took place in
the scientific centers of the Ottoman Empire, the same debate arose in the Amasya district, owing to
the presence of prisoners. One of these scholarly debates was about whether or not the hearing,
dance and transitions which are constantly performed in musical accompaniment of the various sects
that were common in Anatolia at that time were legitimately legitimate in the philosophical
parliaments. Because the statesmen of the time, scholars the majority of the people were tended to
belong to a certain mystical thought. Participating in the rituals of performing hearing, dance, and
transfers at the musical accompaniment of the religious sects belonging to the group was intriguing. It
was very important for everyone to be able to get rid of the rumors of such pervasive rituals by the
encourage of the Princes of the time, what the judge had in Islamic terms. This encouragement was
answered by Husam Chelebi, one of the jurists of that period, with his work " Rasâle fi ar-Raks alMutasavvıfa". This work draws attention with the obvious and exhaustive treatment of the problem. In
this work, we have briefly been informed about the scholar who wrote the book, and the book entitled
"Rasâle fi ar-Raks al-Mutasavvıfa" has been evaluated from various aspects.
Keywords: Husam Chelebi, Rasâle fi ar-Raks al-Mutasavvıfa, Music, Dance, Amasya.
Giriş
1071 Malazgirt zaferi, Anadolu‟nun kapılarını sadece Türklere açmamıĢ, aynı zamanda
tasavvufî tarikatların da buraya yerleĢmesine vesile olmuĢtur. Bu zaferden önce Orta Asya‟da
Ġslâmiyet‟i kitleler halinde kabul eden Türkler, bu dîni etraflıca benimsedikten sonra Batıya doğru göç
etmiĢler ve nihayet Anadolu‟yu yurt edinmiĢlerdir. Ahmet Yesevî (ö. 563/1167), Hacı BektaĢ Veli (ö.
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669/1270), Mevlâna (ö. 672/1273) ve Yunus Emre (ö. 720/1320) gibi büyük düĢünürler Anadolu‟da
Türk-Ġslâm düĢüncesinin egemen olmasına zemin hazırlamıĢlardır. 1 Zira Anadolu‟da çabucak TürkĠslâm düĢüncesinin yayılmasındaki en önemli faktör, elbette ki ilkelerini mistik duygularla besleyen
tasavvufî tarikatlar olmuĢtur. BaĢta Mevlâna ve Ahmet Yesevî olmak üzere bu tarikatların önde
gelenleri düĢüncelerinde daha çok sevgi, saygı, hoĢgörü ve insana değer verme temalarını iĢlemiĢler,
bunun yanında Orta Asya Müslümanlığından beri süregelen ve dînî âyinlerde tatbik edilen mûsikî
eĢliğinde sema, devran ve raks etme geleneğini de teĢvik etmiĢlerdir. 2 Bu minvalde sözgelimi; Ahmet
Yesevî‟nin: “Hakkı bulup raks ve sema kıldı dostlar.”3 sözü dikkate değerdir.
Daha sonra Anadolu‟ya hâkim olan Osmanlı devletinde dönemin devlet adamları, ulema ve
halk bu tasavvufî tarikatlara daha da ehemmiyet vermiĢ, onları desteklemekten geri durmamıĢlardır.
Zira Osmanlı devletinin kuruluĢunda ve yükseliĢinde aktif rol alan bu sûfîler, yeri geldiğinde
padiĢahlarla beraber savaĢlara bizzat katılmıĢlardır.4 Bu sayede Mevleviyye, Kâdiriyye, NurbahĢiyye,
NakĢibendiyye ve BektâĢiyye gibi daha nice tarikatlar Anadolu‟da rahatça yayılma imkânı bulmuĢ,
birbirlerine maddî ve mânevî destek olmuĢlardır.5 Hatta Safevîlerin Anadolu‟da ġiilik propagandası
yapmasına karĢılık Osmanlı padiĢahları, insanlara Ehli Beyt sevgisi aĢılamak amacıyla bu tarikatlardan
daha önceden Safevîlerle yakın tasavvufî silsileden gelen Halvetîlik tarikatına ideolojik bir denge
unsuru olarak destek vermiĢlerdir. Halvetî Ģeyhlerinin, Osmanlı padiĢahlarının yakınında bulunmaları ve
devlet eliyle bazı yerlerde onlara ait tekke ve zaviyeler inĢa edilmesi bu düĢünceyi teyit etmektedir.6
Sûfî tarikatlara karĢı beslenen bu olumlu tavır, bazı tarikatların devlete karĢı ayaklanmaları,
birtakım siyasî olaylara müdâhil olmaları ve istemediği kimseler hakkında kendilerince idama kadar
giden fetvâlar çıkarmalarıyla yerini güvensizliğe bırakmıĢ; dolayısıyla bu olaylar herkesi tarikatlara karĢı
daha ihtiyatlı davranmaya sevk etmiĢtir. Bu süreçte Osmanlı devleti bir denge unsuru olması için ulemâ
ve fukahâ sınıfının yetiĢtirilmesine önem vermiĢ, ayrıca ġeyhülislâm makâmını da ihdas etmiĢtir. Hatta
bu olumsuz geliĢmelere binaen Yavuz Sultan Selim (ö. 926/1520) radikal bir karar alarak sûfîlerin
semâ, raks ve devran gibi ritüellerinin aleyhine o dönemin fakihlerinden fetva istemiĢ ve yüzyıllar süren
tartıĢmaların çıkmasına zemin hazırlamıĢtır.7 Bu çerçevede XV. ve XVI. yüzyılın en önemli ilmi
tartıĢmalarından birisinin de sûfîlerin sema, raks ve devran gibi ritüellerinin Ġslâm‟a göre hükmünün ne
olduğunun belirlenmesidir.
Bu tartıĢmaların Amasya ile bağlantısına gelince; malum olduğu üzere bu Ģehir yıllarca
Ģehzadelerin yetiĢtirilmesine ev sahipliği yapmıĢtır. Bu sayede çeĢitli târihî eserlere, medreselere,
camilere ve imarethanelere sahip olmuĢ, siyasî ve kültürel ağını geniĢletmiĢtir. Bir de bunlara tüm
Anadolu‟da revaçta olan tasavvuf kültürü eklenince tekke ve zaviyeler için; özellikle de Halvetîlik için
Amasya merkezî bir yer olmuĢtur. O zamanlar Halvetîlik için Anadolu‟da Niğde ve Sivas nasıl münasip
bir mekân sayılmıĢsa Amasya hakkında da aynı Ģeyler düĢünülmüĢtür. Pir Ġlyas‟ın (ö. 837/1433)
önderliğinde Amasya‟ya yerleĢen Halvetîliğin Anadolu‟daki ilk tekkesi, Amasya GümüĢlüoğlu
Tekkesi‟dir. ĠĢte burada kurulan tekke zamanla diğer merkezlere de yayılmıĢtır.8 Bu sebeple Osmanlı
ulemasının sema, raks ve devran gibi ritüeller hakkında tartıĢma merkezlerinden birisinin de Amasya
olduğu söylenebilir. ĠĢte bu çalıĢma, Amasya‟da XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde müftülük ve müderrislik
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yapan Hüsam Çelebi‟ye ait kendi el yazısıyla kaleme aldığı “Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa” adlı eserini ele
almaktadır. ÇalıĢmada müellif hakkında kısaca bilgi verilmiĢ, telif ettiği eseri ise çeĢitli yönlerden
incelemeye tabi tutulmuĢtur.
AraĢtırmada eserin Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi‟ndeki 19 Hk 864/2 arĢiv numaralı
nüshası esas alınmıĢtır. Eserin adı ilgili kütüphanede “Risâle fi‟l-gınâ ve‟r-raks” olarak zikredilse de pek
çok kaynakta “Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa” ismiyle meĢhur olmuĢtur.9 Bu nedenle çalıĢmamızda da
meĢhur olan isim tercih edilmiĢtir. Nüsha, müellife ait asıl nüsha olup sırtı kahverengi meĢin, üzeri
desenli kâğıt kaplı ve kırmızı köĢeli mukavva ciltten müteĢekkildir. 180×140-130×60 mm ölçülere sahip
nüsha, 15 satırdan oluĢup talik kırması ve suyolu filigranlıdır. 5 varak üzere yazılmıĢ olan nüsha,
mecmuanın 42b-46b numaralı varakları arasındadır. Eserin istinsah tarihi belirtilmemiĢ olsa da ilk ve
son varakta Edirne kadısı Hüsam Çelebi tarafından kaleme alındığı belirtilmiĢtir.10 Bu bilgiden hareketle
müellif, bu eserini 923/1517 yılında Edirne‟de kadılık görevini ifa ederken kaleme aldığı ileri sürülebilir.
Diğer taraftan tereddüde düĢüldüğü durumlarda müellifin Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi, Kastamonu
Ġl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Hk 276/13 arĢiv nolu nüshasına müracaat edilmiĢtir.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla telifin baĢka nüshaları ise Ģunlardır:
1. Süleymaniye Kütüphanesi, ġehit Ali PaĢa Koleksiyonu, 02818-006 nolu demirbaĢ
numarasına sahip nüsha, 39b-41a varaklardan oluĢmaktadır. Eserin adı “Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa”
olarak kayıtlara geçmiĢtir.11
2. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Gaziantep Ġl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 27 Hk
65/5 arĢiv nolu nüsha, 140a-142a varaklardan oluĢmaktadır. Eserin adı er-Risâletü'd-deveranü'ssufîyye olarak adlandırılmıĢtır.12
3. Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi, Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 37 Hk 276/13
arĢiv nolu nüsha, 186b-188a varaklardan oluĢmaktadır. Eserin adı “Risâletü‟r-raks” olarak
kayıtlanmıĢtır.13
4. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları Koleksiyonu, OE Yz
0667-12 demiĢbaĢ nolu nüsha, 54b-57b. varaklardan müteĢekkildir. Eser, “Risâle fi raks es-sûfiye”
olarak kayıt altına alınmıĢtır.14
I. Hüsam Çelebi
1. Hayatı
Müellifin asıl adı Hüsâmüddîn Hüseyin b. Abdirrahmân‟dır.15 Halk nezdinde ve kaynaklarda
Hüsam Çelebi adıyla meĢhur olmuĢtur. Taraklı beldesinde doğduğu rivâyet edilmiĢtir.16 Kimi
kaynaklarda er-Rûmî el-Hanefî17 nisbesiyle anılmıĢtır. Ġlk olarak kendi memleketindeki âlimlerden ders
alan müellif, ilim talep etmek için Ġstanbul‟a gitmiĢtir. Burada Efdalzâde (ö. 908/1502), Müeyyedzâde
Abdurrahman Efendi (ö. 922/1516) ve Hocazâde‟den (ö. 902/1496) ders almıĢtır.18 Müderrislik payesi
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

Mesela bkz. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, Süleymaniye Kütüphanesi, ġehit Ali PaĢa Koleksiyonu, no: 02818006. (2 varak); Levent Öztürk, “Hüsâm Çelebi‟nin Hayatı ve Eserleri”, Sakarya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3,
Sakarya, 2001, s. 465; Ġsmet Kayaoğlu, “Raks ve Devran Etrafında TartıĢmalar”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya,
2003, s. 294.
Hüsam Çelebi, Risâle fi‟l-gınâ ve‟r-raks, Çorum Hasan PaĢa Ġl Halk Kütüphanesi, no: 864/2, vr. 46b.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, Süleymaniye Kütüphanesi, ġehit Ali PaĢa Koleksiyonu, no: 02818-006.
Hüsam Çelebi, er-Risâletü'd-deveranu's-sufîyye, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Gaziantep Ġl Halk Kütüphanesi
Koleksiyonu, no: 27 Hk 65/5. (2 varak).
Hüsam Çelebi, Risâletü‟r-raks, Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi, Kastamonu Ġl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, no: 37, Hk
276/13. (2 varak).
Hüsam Çelebi, Risâle fi raks es-sûfiye, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları Koleksiyonu,
no: OE Yz 0667-12. (4 varak).
Ebü‟l-Hayr Usameddin Ahmet b. Mustafa TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟mâniye fi-ulemâi‟d-devleti‟l-osmâniye, Daru‟l-küttâbi‟larabi, Beyrut, ty., s. 231.
Mustafa b. Abdillah Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl ilâ tabakati‟l-fuhûl, haz. Mahmud Abdülkadir el-Arnaûd ve diğerleri, byy.,
Ġstanbul, 2010, c. 2, s. 48.
Ebü‟l-Fellah Abdu‟l-Hay Ġbnü‟l-Ġmâd el-Hanbelî, ġezerâtu‟z-zeheb fî ahbâri men zeheb, thk. Mahmut Arnavut, Daru ibn kesir,
DımaĢk-Beyrut, 1986, c. 10, s. 139; Necmüddin Muhammed b. Muhammed el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira bi-a‟yâni‟l-mieti‟lâĢira, thk. Halil Mansûr, Daru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut-Lübnan, 1997, c. 1, s. 188.
TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 231; Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl, c. 2, s. 48; Mecdi Mehmed Efendi, Hadâiku‟ĢĢakâik, nĢr. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, ty., c. 1, s. 391.
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alınca ilk görevini Kütahya Vâcidiye Medresesi‟nde, sonraki görevini Bursa Kapluca ve Sultan Bâyezid
Han Medreselerinde yapmıĢtır. 917/1511-922/1516 yılları arasında Amasya‟da hem müftülük hem de
Sultan Bâyezid Han Medresesi‟nde müderrislik görevini ifa etmiĢtir. 19 922/1516 yılında Ġstanbul Sahn-ı
Seman Medreselerine bağlı AyakkurĢunlu Medresesi‟ne müderris olarak tayin edilmiĢtir. Burada bir yıla
yakın görev yaptıktan sonra 923/1517 yılında Edirne‟ye, 924/1518 yılında ise Bursa‟ya kâdı olarak
atanmıĢtır. Buradaki görevinden azledilince 925/1519-926/1520 yılları arasında tekrar Sahn-ı Seman
Medreselerine bağlı Çifte BaĢkurĢunlu Medresesi‟nde müderris olarak görev yapmıĢtır. Burada görevi
îfâ ederken 926/1520 yılında vefat etmiĢtir.20 Kendisine ait “HâĢiye ala havâĢî Ģerhi‟t-tecrîd” adlı
eserinin istinsahında Eyüp mezarlığına defnedildiği belirtilmiĢtir.21
Müellifin göreve atandığı tarihler gözden geçirildiğinde Osmanlı padiĢahlarından II. Bâyezid
(1481-1512) ile Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminde devlet içerinde müderrislik ve kâdılık
görevlerini üstlendiği görülmektedir.
Yazarın ahlâkî yönüne gelince, onun devamlı ilimle iĢtigal ettiği, bunun sayesinde fazilet
mertebesine yükseldiği, insanlara daima güzel muamelelerde bulunduğu, sesinin güzel olduğu, edep
ve vakar sahibi bir kiĢiliğe sahip olduğu kimi kaynaklarda ifade edilmektedir. 22
2. Talebeleri
Hüsam Çelebi‟nin tespit edilebildiği kadarıyla oğlu Muhyiddin Muhammed b. Hüsâmüddîn (ö.
965/1557), Alaüddîn Ali b. Tacüddîn Ġbrahim (ö. 965/1557), Muhyiddîn Muhammed b. Abdülkadir (ö.
963/1555) ve Muhyiddîn Muhammed Aydınî (ö. 951/1553)23 baĢta olmak üzere pek çok öğrencisi
vardır.
3. Eserleri
Hüsam Çelebi, müderrislik ve kâdılık görevlerini yaparken fıkıh ve kelam alanında da bazı
eserler kaleme almayı ihmal etmemiĢtir. Bu durum Hüsam Çelebi‟nin çok yönlü bir âlim olduğunu
kanıtlamaktadır. ÇalıĢmanın mihenk noktasını oluĢturan Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa adlı eserin dıĢında
yazarın baĢlıca eserleri Ģunlardır:
a. Risâle fi Sebbi‟n-Nebî Sallallahü Aleyhi ve Sellem ve Ahkâmihî:24 Müellif eserini üç ana
bölüme ayırmıĢ, birinci bölümde sebb (küfür) olan ve olmayan Ģeyler; ikinci bölümde sâbb‟ın
(küfreden) hükmü; üçüncü bölümde ise kâfirlerin durumu hakkında geniĢ bilgiler vermiĢtir.25
Süleymaniye Kütüphanesi, ġehit Ali PaĢa Koleksiyonu, 2286 demirbaĢ numaralı mecmua içerindeki
nüsha, 45a-50a varaklar arasında bulunmaktadır. Keza aynı eserin farklı bir nüshası da Konya Karatay
Kütüphanesi 42 Yu 12/21 arĢiv nolu bölümünde mevcuttur.
b. HâĢiye alâ Ģerhi‟l-vikâye li-sadri‟Ģ-Ģerîa:26 Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, ġehit Ali PaĢa
Koleksiyonu, 753 demirbaĢ nolu kısımda bulunmakta olup, 291 varaktan müteĢekkildir.
c. HaĢiyetü‟l-hâĢiye alâ Ģerh-i tecrîdi‟l-akâid:27 Eser, Ankara Millî Kütüphane, Adana Ġl Halk
Kütüphanesi Koleksiyonu, 01 Hk 115/1 numaralı arĢiv numarasına sahip olup, 1b-56b varaklar
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Mustafa b. Abdillah Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn an esâmi‟l-kütübi ve‟l-fünûn, Dâru ihyâi‟t-türâsi‟l-arabiyye, Bağdat, 1941, c.
1, s. 866; Mecdi Mehmed Efendi, Hadâiku‟Ģ-Ģakâik, c. 1, s. 391; Abdî-zâde Hüseyin Hüsâmeddin Yasar, Amasya Tarihi, byy.,
1. bs., Ġstanbul, 1327-30, c. 3, s. 274. Kaynaklarda geçtiği üzere 1486-1673 yılları arasında Amasya Sultan Beyazıt Han
Medresesi‟nde müderrislik payesi sadece orada müftülük görevi yapanlara tahsis edilmiĢtir. Bu bilgiden hareketle yazarın
Amasya‟da bilfiil müftülük ve müderrislik yaptığı ortaya çıkmaktadır. Öztürk, “Hüsâm Çelebi‟nin Hayatı ve Eserleri”, s. 456.
Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 1, s. 346, 866, 871; TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 231; Takiyyüddin b. Abdülkadir
Temîmî, et-Tabakâtü‟s-seniyye fi terâcimi‟l-hanefiyye, byy., Kahire, 1980, c. 3, s. 147. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi hicri 920
senesi olarak zikredilmiĢtir. Mesela bkz. el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 1, s. 188.
Hüsam Çelebi, HaĢiye ala havâĢî Ģerhi‟t-tecrîd, Süleymaniye Kütüphanesi, ġehit Ali PaĢa Koleksiyonu, no: 2844, vr. 115a.
TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 231; el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 1, s. 188; Mecdi Mehmed Efendi, Hadâiku‟ĢĢakâik, c. 1, s. 391. Ayrıca hakkında yazılan bir dizi mısra için bkz. Mecdi Mehmed Efendi, Hadâiku‟Ģ-Ģakâik, c. 1, s. 391.
TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 290, 298, 299; el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 2, s. 43; Öztürk, “Hüsâm Çelebi‟nin
Hayatı ve Eserleri”, s. 458.
Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 1, s. 871; Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl, c. 2, s. 48; Merkezü melik faysal, Hızânetü‟t-türâs,
byy., yy., ty., c. 50, s. 59.
Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 1, s. 871.
TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 231; el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 1, s. 188; Temîmî, et-Tabakâtü‟s-seniyye, c. 3,
s. 147.
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arasında bulunmaktadır. Müellifin aynı kütüphanenin benzer koleksiyonunda “Risâle fi ta‟rîfi ilmi‟lkelâm” adlı bir eseri daha mevcuttur. Telif, 01 Hk 115/2 arĢiv numarasına sahiptir. Ancak anılan eserin
sahibi ilgili kütüphane kayıtlarında sehven “et-Tokâdî” nisbesiyle anılmıĢtır. Ayrıca Süleymaniye
Kütüphanesi, Lâleli koleksiyonu, 2214 demirbaĢ nolu kısımla, aynı kütüphanenin ġehit Ali PaĢa
Koleksiyonu, 2844 demirbaĢ nolu kısmında aynı eserin HâĢiyetü‟l-hâĢiye alâ Ģerh-i tecrîd li‟seyyid eĢĢerif Ģeklinde farklı isme sahip iki istinsahı daha mevcuttur.
d. Risâle fî cevâzi istihlâfi‟l-hatîb:28 Eserin Ġstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emîri Koleksiyonu, 34
Ae 4313/4 nolu arĢiv numarasına sahip “Risâle fi'l-istihlâ fi'l-hutbe ve's-salati'l-cum'a” Ģeklinde baĢka
bir nüshası vardır.29 Nüsha dört varaktan müteĢekkildir.
e. HâĢiye alâ Ģerhi‟l-mevâkıf:30 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Koleksiyonu,
3244 demirbaĢ numarasına sahip nüsha, 41b-48b varaktan müteĢekkildir.
f. Risâle fi nakli‟Ģ-Ģehâde:31 Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa Koleksiyonu, 379
demirbaĢ numarasına sahip olan nüsha, 91b-93b varaktan oluĢmaktadır.
g. Risâle ma‟mûle li-beyâni ahvâli‟l-kenâisi Ģer‟an: Süleymaniye Kütüphanesi, Ġzmir
Koleksiyonu, 805 demirbaĢ numaralı nüsha, 125a-128b varaklardan oluĢmaktadır.
Bu telifler dıĢında müellife ayrıca “ġerhu avâmili‟l-mie li-abdilkâhir cürcânî” adlı eser de izafe
edilmiĢtir.32 Hâlbuki söz konusu eser Osmanlı padiĢahlarından II. Murat döneminde yaĢamıĢ aynı
nisbeye sahip Hüsâmedin et-Tokâdî‟ye (ö. 860/1456) ait olduğu görülmüĢtür.33

II. Risâle fî raksi’l-mutasavvıfa
1. Eserin Adı
Eserin tam olarak ismi, kaynaklarda kahir ekseriyetle “Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa”, nadiren de
“Risâle fî'l-gınâ ve'r-raks” olarak geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise “Risâle fi‟z-zikri‟l-cehrî ve tecvîzihî
veya Cevâzü‟d-devrân ve‟r-reddü ale‟l-bezzâziyye olarak dile getirilmiĢtir.34
2. Eserin Telif Amacı
Bir fâkihin içinde yaĢadığı toplumun sorunlarına kaynak ve delilleriyle cevaplar vermesi ve
problemleri yanıtsız bırakmamaya çalıĢması, onun duyarlı bir fâkih olduğunu göstermektedir. ĠĢte bu
duyarlı fâkihlerden birisi de Hüsam Çelebi‟dir. YaĢadığı asırda sûfîliğin ritüellerinin toplumda çokça
yaygın bir hal alması, dînî açıdan sûfîlik ve onunla ilgili argümanların hükmünün ne olduğu sorgusunu
gündeme getirmiĢ, farklı kaynaklarda bu hususun olumsuz ve haram bir fiil olduğu zikredilmiĢtir. 35
Kendisi de bu sorulara muhatap olunca söz konusu hususun mubah olduğunu, farklı kaynaklarda
zikredilen hükmün ise haklılık payının olmadığını bir risâle kaleme alarak ilgililere cevap vermiĢtir.36 O
halde yazarın bu risâleyi kaleme alıĢ nedeninin, toplumun sûfîlik ve onunla ilgili argümanları hakkında
duymuĢ olduğu genel bir ihtiyacı en doğru bir Ģekilde delilleriyle cevap vermek olduğu söylenebilir.
3. Eserde Yararlanılan Kaynaklar
Risâlede sûfîliğin ritüelleriyle ilgili görüĢler istidlâl edilirken kısmen âyet ve hadislerden istifade
edilmiĢ; daha çok fıkıh, fıkıh usûlü, fetva, tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf kaynaklarından
yararlanılmıĢtır. Ġlgili kaynaklara atıf yapılırken genel olarak ya eserin ya da müellifin adı zikredilmiĢ ve
27
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Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 1, s. 346; Ġsmail PaĢa el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve âsâru‟l-musannifîn,
Vekâletü‟l-meârif, Ġstanbul, 1951, c. 1, s. 317; el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 1, s. 188; Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl, c. 2,
s. 48; Temîmî, et-Tabakâtü‟s-seniyye, c. 3, s. 147.
TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 231; el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 317; el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 1, s.
188; Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl, c. 2, s. 48; Temîmî, et-Tabakâtü‟s-seniyye, c. 3, s. 147.
Söz konusu eserin farklı isimlerde nüshaları için mesela bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, ÂĢir Efendi Koleksiyonu, no: 427.
Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 2, s. 1893; el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 317; Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl, c. 2, s.
48.
Muhammed Râğıb b. Abdülğanî el-Kehhâle, Mu‟cemü‟l-müellifîn, Dâru ihyâ, Beyrut, ty., c. 4, s. 15.
el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s. 317; Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 2, s. 1179; Merkezü melik faysal, Hızânetü‟t-türâs,
c. 118, s. 291.
GeniĢ bilgi için bkz. Öztürk, “Hüsâm Çelebi‟nin Hayatı ve Eserleri”, s. 461.
Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-zunûn, c. 1, s. 866; TaĢköprîzâde, ġakâikü‟n-nu‟maniye, s. 231; el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-ârifîn, c. 1, s.
317; el-Ğazzî, el-Kevâkibü‟s-sâira, c. 1, s. 188; Kâtib Çelebi, Süllemü‟l-vusûl, c. 2, s. 48.
Bkz. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b.
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alıntılar ihtisar edilerek sunulmuĢtur. Mezhep içi fıkhî kaynaklar yoğunlukta olmakla beraber mezhep
dıĢı kaynaklardan da istifade edilmiĢ, ġâfii mezhebi kaynaklarına, Ġbn Ebî Leylâ (ö. 148/765) ve
Muhammed b. Ali el-Gaffâl eĢ-ġâĢî‟nin (ö. 365/976) görüĢüne de atıfta bulunulmuĢtur.37
Risâlede referans gösterilen Hanefî fıkhı ve fıkıh usûlü kaynakları Ģunlardır: Burhânüddin Ali b.
Ebî Bekir Merğınânî‟ye (ö. 593/1197) ait el-Hidâye fî Ģerhi bidâyeti‟l-mübtedî adlı eser; Celâleddin b.
ġemseddîn Kurlânî‟ye ait el-Kifâye Ģerhi‟l-hidâye adlı eser; TâcüĢĢerîa Mahmud b. Ubeydullah elMahbûbî‟ye (ö. 747/1346) ait Nihâyetü‟l-kifâye fi Ģerhi‟l-hidâye adlı eser; Osman b. Ali Zeylaî‟ye (ö.
743/1343) ait Tebyînü‟l-hakâik, adlı eser; Muhammed Radiyüddîn Serahsî'ye (ö. 571/1175) ait elMuhîd adlı eser; Ebû Abdillâh Muhammed b. Hasan eĢ-ġeybânî‟ye (ö. 189/805) ait Siyeru‟l-kebîr adlı
eser; ġemsü‟l-Eimme Serahsî‟ye (ö. 483/1090) ait el-Mebsûd adlı eser; Celâleddin Suyûtî‟ye (ö.
911/1505) ait ġevâhidü‟l-ebkâr fi haĢiyeti‟l-envâr adlı eser; Ġmam Gazzâlî‟ye (ö. 505/1111) ait el-Vasîd
adlı eser ve Molla Hüsrev‟e (ö. 885/1480) ait Gurer adlı eser.38
Risâlede referans gösterilen ġâfii fıkhı ve fıkıh usûlü kaynakları ise Ģunlardır: Ebû Zekeriyya b.
ġeref Nevevî‟ye (ö. 676/1277) ait Ravzatü‟t-tâlibîn adlı eser; Abdülkerim Muhammed Râfiî‟ye (ö.
623/1226) ait Muharrer adlı eser; Yusuf b. Ġbrahim el-Erdebilî‟ye (ö. 779/1377) ait Envâr li a‟mâli‟lebrâr fi fıkhi‟Ģ-ġâfii adlı eser; Ebü‟l-Hasan Ahmed Ġbnü‟l-Mehâmilî‟ye (ö. 415/1024) ait el-Lübâb fî
fıkhi‟Ģ-ġâfii adlı eser; Necmeddin el-Kazvinî‟ye (ö. 1276/1859) ait el-Ucâb fî Ģerhi‟l-lübâb ile el-Hâvi‟ssağîr adlı iki eser ve Ebû Abdillah el-Halîmî‟ye (ö. 403/1012) ait el-Minhac fî Ģa‟bi‟l-îmân adlı eser.
Bunun yanında Mâlikî mezhebi kaynaklarından Ġbn ReĢik el-Kayrevânî‟ye (ö. 456/1064) ait el-Umde
adlı eser de ihmal edilmemiĢtir.39
Risâlede referans gösterilen fetva kitapları ise Ģunlardır: Hafizüddîn Muhammed b. ġihâb elBezzâzîyye‟ye (ö. 827/1424) ait Câmiü‟l-vecîz adlı eser ve Kâdı Muhammed Hüseyin‟in (ö. 1336/1947)
de içinde bulunduğu bir komisyona ait Fetâva‟l-âlemgiriyye adlı eser.40
Tefsir kaynakları Ģunlardır: Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed Kurtubî‟ye (ö. 671/1273) ait elCâmi‟ li ahkâmi‟l-Kur‟ân adlı eser; ZemahĢerî‟ye (ö. 538/1144) ait KeĢĢâf adlı eser; Fahruddin Râzî‟ye
(ö. 606/1210) ait et-Tefsîru‟l-kebîr adlı eser ve Abdülkerim b. Hevâzin el-KuĢeyrî‟ye (ö. 465/1072) ait
Letâifü‟l-iĢârât adlı eser.41
Hadis kaynakları ise Ģunlardır: Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed Aynî‟ye (ö.
855/1451) ait Umdetü‟l-kârî Ģerhu sahîhi‟l-buhârî adlı eser ve Muhammed b. Mahmud el-Bâbertî‟ye (ö.
786/1384) ait Tuhfetü‟l-ebrâr fî Ģerhi meĢâriki‟l-envâr adlı eser.42
Kelam kaynakları ise Ģunlardır: Sâdüddin Taftazânî‟ye (ö. 792/1390) ait ġerhü‟l-akâid adlı
43
eser. Ayrıca eserinin adı zikredilmeksizin Ebû Mansûr Mâtüridî‟nin (ö. 333/944) görüĢüne de yer
verilmiĢtir.44
Tasavvufla ilgili kaynaklarına gelince, Ahmet Yesevî‟ye (ö. 561/1166) ait Dîvân-ı hikmet adlı
eser ve Ġmam Gazzâlî‟ye ait el-Ġhyâu ulûmuddîn adlı eser.45
4. Eserin Yöntem ve Üslûbu
Hüsam Çelebi, etrafında cereyan eden olaylardan birisi olan sûfîliğe ait argümanlar hakkında
ileri sürülen aleyhteki fikirleri bertaraf etmek ve en doğru bilgiyi ilgililere arz etmek için iknâ kabilinden
pek çok kaynaktan istifade etmiĢ, gerektiğinde farklı mezheplerden ve fâkihlerden görüĢler serdederek
risâlesini zenginleĢtirmiĢtir. Ġlk olarak sûfîlerin kullandığı enstrümanların aleyhindeki görüĢleri kaynak
ve delilleriyle ifade ettikten sonra meselenin lehindeki görüĢleri aktarmıĢ,46 aleyhindeki nakledilen
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Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b-43b.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b, 44a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b-43a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43a, 43b.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 46a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b, 44a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b-43a.
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düĢüncelere teker teker cevap vermiĢtir. 47 Söz konusu meselelerin haram ve kerih olmadığını; bilakis
mubah olduğunu bazı fıkıh kaynaklarından alıntılar yaparak anlatmıĢ, en sonunda kendi görüĢlerini bu
nakiller ekseninde açıklamıĢtır.48 Meselenin îmân ve ahlâk boyutuna da değinen müellif, kelam ve
tasavvuf kaynaklarından da yararlanmayı ihmal etmemiĢtir. 49 Tüm bunları aktarırken sade ve anlaĢılır
bir dil kullanarak, irĢat ve tebliğ metoduyla herkese hitap etmeyi yeğlemiĢtir. Yeri geldikçe iğneleyici ve
sert üslûba da baĢvurmuĢtur.50
5. Eserin İhtiva Ettiği Kavram ve Konular
Risâlede konuyla ilgili Gınâ, Darb-ı kadîb ve Raks en çok kullanılan müzikal terimlerdendir.
Bunların yanında Tasfîk,51 Tarab,52 Nâra,53 Teğannî,54 Lahn,55 ĠnĢâd,56 Terennüm,57 Lehv,58 Tekessür, 59
Tesennî,60 Darb-ı def,61 Semâ,62 Vecd63 ve Izdırâb64 gibi müzikal terimler de zikredilmiĢtir.
Gınâ, Arapça bir kelime olarak “nâme, ezgi ve ırlama” anlamına gelmekle beraber sûfîlerce zikir
meclislerinde aĢk ve Ģevki artırmak için terennüm yerine kullanılan ve onunla genel olarak mûsikînin
kastedildiği kavramdır.65 Semâ‟nın çeĢitlerinden birisi olarak da kabul edilir.66
Darb-ı kadîb ise, eski Arap çalgı aletlerinden olup, kamıĢ veya sopalardan imal edilen, bu iki
nesnenin birbirlerine vurularak ses çıkartılan ve “Taktaka” olarak da anılan müzik aletidir. Alet, çalanın

47
48
49
50
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Mesela bkz. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a.
Mesela bkz. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43a.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 46a.
Mesela bkz. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45b-46a.
Tasfîk: Tasfîh kelimesiyle anlamdaĢ olup, elleri birbirine vurarak çırpma, çarpma anlamına gelir. Muhammed b. Mükerrem
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-arab, Dâru Sâdır, Beyrut, 1414, c. 2, s. 514.
Tarab: Ġnsanın, baĢına gelen üzüntü veya sevinçten dolayı kendisinde hissettiği aĢırı bir hafiflik, çeviklik ve canlılıktır. Ġbn
Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 1, s. 557; Ali b. Muhammed b. Ali Seyyid ġerif Cürcânî, et-Ta‟rîfât, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, BeyrutLübnan, 1983, c. 1, s. 141. Ayrıca mûsikî eĢliğinde kiĢinin kendinden geçerek titremesi, çılgınca hareket etmesidir. Ġbrahim
Mustafa ve diğerleri, Mu‟cemü‟l-vasîd, Daru‟d-dava, by., ty., c. 2, s. 553.
Nâra: KiĢinin geniz boĢluğundan (hayĢum) vezinsel bir Ģiir üslubunda yüksek sesle bağırması veya haykırmasıdır. Ġbn
Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 5, s. 220; Ebû Bekir b. Abdilkadir Râzî, Muhtâru‟s-sihâh, el-Mektebetü‟l-asriyye, 5. Baskı, Beyrut,
1420/1999, s. 314; Mustafa, Mu‟cemü‟l-vasîd, c. 2, s. 934.
Teğanni: Tonlama değiĢikliği yoluyla uyumlu ve ezgili Ģiirsel terennümden ibaret insan sesidir. Mustafa, Mu‟cemü‟l-vasîd, c.
2, s. 665.
Lahn: Sesi coĢturmak, yükseltmek, titretmek ve nameli Ģiir veya Ģarkı söylemek anlamlarına gelir. Çoğulu Elhân‟dır. Ġbn
Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 13, s. 383; Râzî, Muhtâru‟s-sihâh, s. 280.
ĠnĢâd: Sözlük anlamı sesin yükseltilerek aruz vezninde Ģiirin okunması olup, okunma esnasında çoğu zaman kadîb veya def
gibi müzikal aletlerin kendisine eĢlik ettiği Arap Ģarkı formudur. Ebü‟l-Feyz Seyyid Murtazâ Zebîdî, Tâcu‟l-arus min cevâhiri‟lkamus, Daru‟l-hidaye, by., ty., c. 9, s. 222; Hüseyin Ali el-Mahfûz, Kâmûsu‟l-musikâ‟l-arabiyye, byy., Bağdat, 1977, s. 145;
Ahmet Hakkı Turabi, Klasik Ġslâm DüĢüncesinde Mûsikî Tasavvuru, Klasik Yayınları, Ġstanbul, 2006, s. 99-100.
Terennüm: YavaĢ ve alçak olan hoĢ bir sesle mırıldanmak, Ģarkı söylemektir. Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 12, s. 254.
Lehv: Sözlük anlamı oyun, eğlence ve zevk olup, mutaassıp Müslümanların mûsikîyi kastederken kullandıkları terimdir.
Mûsikînin enstrümanları için de aynı kökten türeyen “el-Melâhî” terimini kullanmıĢlardır. Turabi, Klasik Ġslâm DüĢüncesinde
Mûsikî Tasavvuru, s. 103.
Tekessür: Belin kırılması, bükülmesi, eğriltilmesi ve katlanması anlamlarına gelen terim, kadınsı hareketlerde bulunmak
anlamına gelen Tehannüs terimiyle eĢanlamlıdır. Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 2, s. 146; Râzî, Muhtâru‟s-sihâh, s. 255.
Tesennî: Tekessür kavramıyla yaklaĢık olarak aynı anlama gelen terim, kadınlar gibi giyinen, onlar gibi Ģiir veya Ģarkı
söyleyen erkekleri teĢbihte kullanılır. Vizâratü‟l-evkâf ve‟Ģ-Ģuûni‟l-islâmiyye, el-Mevsûatü‟l-fıkhiyyetü‟l-kuveytiyye, byy.,
Kuveyt-Mısır, 1404-1427, c. 11, s. 62; Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 2, s. 145.
Darb-ı def: BaĢparmak ve orta parmağın arkası açık olan bir çalgı aletine vurulmasıyla çalınan bir tür çalgı aletidir. Mustafa,
Mu‟cemü‟l-vasîd, c. 1, s. 289.
Semâ: Lâtif sesler ve tatlı nağmelerle Ģiir okuyup dinlemek anlamına gelmekle beraber sûfîlerin cezbe hâlinde Ģiir ve ilâhî
dinlemeleri, bu dinleme sırasında vecde gelip kendilerinden geçerek sağa-sola birtakım hareketler yapmaları ve ayakta zikir
îfâ etmeleridir. (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1983, c.
3, s. 162). Sûfîler, halk arasında müzik için kullanılan mûsikî, gınâ, teğanni, elhân, telhin gibi kavramlardan ziyade semâ
kavramını kullanarak kendi müziklerinin içkili meclislerde Ģehevi duyguları tazyik etmek için icra edilen müziklerden farklı
olduğunu bu Ģekilde göstermiĢlerdir. Osman Nuri Küçük, “Tasavvuf Müziği ve Ġnsan”, II. Mustafa PaĢa (Sinasos) Kültür ve
Sanat Festivali Sempozyumu Bildirisi, Ürgüp, 2003, s. 3.
Vecd: Müziğin etkisiyle insan ruhunun derinliklerinde saklı bulunan birtakım sırların ortaya çıkması ve insanın önceden hiç
rastlayamadığı halin tezahürüne denir. Bu kavram genel olarak semâ kavramıyla birlikte kullanılır. Küçük, “Tasavvuf Müziği
ve Ġnsan”, s. 13.
Izdırâb: Düzensiz ve çalım satarak yapılan vücut hareketlerine denir. Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 6, s. 99.
Mustafa, Mu‟cemü‟l-vasîd, c. 2, s. 665; Saîd b. Ali b. Vehf el-Kahtânî, el-Gınâ ve‟l-meâzif, Müessesetü‟l-cerayis, Riyad, 1405,
s. 5; Pakalın, Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 665.
Vizeratü‟l-evkâf, el-Mevsûatü‟l-fıkhiyyetü‟l-kuveytiyye, c. 25, s. 240.
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oturur vaziyette ve aletin bir tarafı da çalanın omuzuna dayalı olarak icra edilir.67 Bu müzik aleti, aynı
zamanda deriden imal edilmiĢ bir nesne üzerine sertçe vurulması ve bu esnada insan sesiyle
kaynaĢması, onunla ahenk oluĢturması ve içerisinde kaybolması hasebiyle “Tağbîr” terimiyle birlikte
anılır olmuĢtur.68 Abbâsî halifeleri Hârun ReĢîd (ö. 809/1406), Me‟mûn (ö. 833/1429) ve diğerleri
zamanında ortaya çıkan müzik aletlerinden birisidir. Bu müzik aletini ilk kullananın Ġbrahim Mevsılî (ö.
804/1401) olduğu söylenir. Bu alet hakkında Irak ehli, mekruh; “el-Mühezzeb” adlı eserin sahibi ġirâzî
(ö. 476/1083), haram; Ġmam Gazzâlî ise mubah hükmünü vermiĢtir.69
Raks, sözlük anlamı vücudu türlü hareketlere sokmak suretiyle sıçrayıp oynamaktır.70
Tasavvuftaki ıstılâhî anlamı ise sûfîlerin zikir esnasında yaptıkları düzenli ve ritmik birtakım
hareketlerdir.71 Raks, tasavvuf literatürüne sonradan dâhil olan bir kavramdır. Zira bu kavramın yerine
ilk olarak XV. yüzyılın son çeyreğindeki Osmanlı döneminde semâ ve devran kavramları kullanılmıĢtır.72
Daha sonra ise genellikle tasavvufa uzak olan veya karĢı çıkanların Ġslâm‟a aykırılık teĢkil ettiğini
belirtmek ve haram olduğunu ileri sürmek için kullandığı raks terimi,73 tasavvuf literatürüne girmiĢtir.
Ancak zamanla sema, devran ve raks terimleri birbirlerinin yerine kullanılır olmuĢtur.74
Risâlenin ana mevzularına gelince; konular genel olarak gınâ, darb-ı kadîb ve raksın
aleyhindeki görüĢler, lehindeki görüĢler ve müellifin kendi görüĢleri olmak üzere üç baĢlık altında
incelenebilir.
a. Gınâ, Darb-ı Kadîb ve Raks’ın Aleyhindeki Görüşler
Hüsam Çelebi, el-Bezzâzîyye‟ye ait “Câmiü‟l-vecîz” adlı esere atıfta bulunularak gınâ, darb-ı
kadîb ve bu esnada raks etmenin haram olduğunu ve bunları helal görenlerin kâfirlik ithamıyla karĢı
karĢıya kalabileceğini ilgili eserden nakletmiĢtir. Ayrıca Kurtubî‟nin "el-Câmi‟ li ahkâmi‟l-Kur‟an" adlı
eserinden anılan Ģeyleri yapmanın Ġmam Mâlik, ġâfii ve Ahmed b. Hanbel‟e göre icmâ ile haram
olduğunu; Kurlânî‟nin el-Kifâye Ģerhi‟l-hidâye adlı eserinden ise bu gibi Ģeylerin hükmünün haramiyeti
icmâ ile sabit olduğu için bunları helal sayanların küfre düĢtüğünü belirtmiĢtir.75
Yazar konuyla ilgili ZemahĢerî‟nin “KeĢĢâf” adlı eserine de atıfta bulunmuĢtur. ġöyle ki
76
ZemahĢerî, “
ُقيي َن الَّل ُق ي َن ُق وي َنو ِإ ٌمي
ي
ُقيي ُق وُق وَن ْل
يي الَّل ُق ي َن َن ْل ِإ ْل ياَن ْل
” ُق ْل ي ِإوْل ي ُق ْل ُق ْل
يي ُق ِإ ُّب وَن ي الَّل َني َن َّل ِإ ُق وِإ ي ُق ْل ِإ ْل ُق ُق
77
âyetini tefsir ederken Hasan‟dan gelen bir rivâyeti esas alarak Allah‟a olan sevgilerini el çırparak,
Ģarkı söyleyerek, nâra atarak ve bağırarak izhar edenlerin gerçekte Allah‟ın kim olduğunu, ona
muhabbetin nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen cahiller olarak saymaktadır. Üstelik bu gibi fiillerde
kötü nefiste iyi suretler doğurmak ve Allah‟ı kendi cehaleti ve düĢüncesizliğine alet etmek de söz
konusu olabilir. Keza böyle fiilleri ifa edenler cezbe halinde acınacak duruma düĢtüklerinden etrafındaki
insanları aldatmakta, bu insanlar da onlara acıdıklarından dolayı gözyaĢlarını akıtmaktadırlar.78 Zeylaî
de Tebyînü‟l-hakâik adlı eserinde zikri geçen fiillerin ve hatta bu gibi fiillerin uzantısı mahiyetindeki
eylemlerin haram olduğu yönünde kendine ait bir görüĢ beyan etmiĢtir. 79
67
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69
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71
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74
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76
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79

Hüseyin Muhammed Nussâr ve diğerleri, el-Mevsûatü‟l-arabiyyetü‟l-müyessere, byy., 3. Baskı, Beyrut-Lübnan, 2009, s.
2568; el-Mahfûz, Kâmûsu‟l-musikâ‟l-arabiyye, s. 110. Bu müzikal aleti Ney olarak da tanımlayan kaynaklar da mevcuttur.
Mesela bkz. Bayram Akdoğan, Fıkıh Mezheplerine Göre Müzik Sanatı, Müzik Aletleri ve Müzisyenler, byy., Ankara, 2017, s.
42, 53.
Zebîdî, Tâcu‟l-arus, c. 13, s. 195; Takıyyüddin Ebü‟l-Abbas Ġbn Teymiyye, Mecmûu‟l-fetâvâ, thk. Muhammed b. Kâsım,
Mecmau‟l-melik Fahd, Medine, 1416/1995, c. 11, s. 576.
Salim b. Ali Sekafî, Ahkâmü‟l-gınâ ve‟l-meâzif, Daru‟l-beyân, Kahire, 1997, s. 139.
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-arab, c. 7, s. 42.
Ferhat Koca, “Osmanlı Fakihlerinin Sema, Raks ve Devran Hakkındaki TartıĢmaları”, Tasavvuf Dergisi, sayı: 13, Ankara,
2004, s. 26.
ReĢat Öngören, “Osmanlı Döneminde Sema ve Devran TartıĢmaları”, Tasavvuf Dergisi, sayı: 25, Ankara, 2010/1, s. 124.
Dilaver Gürer, “Osmanlılarda Semâ, Devran, Raks TartıĢmaları ve Ġki ġeyhülislam Risâlesi”, Tasavvuf Dergisi, sayı: 26,
Ankara, 2010/2, s. 4.
Koca, “Osmanlı Fakihlerinin Sema, Raks ve Devran Hakkındaki TartıĢmaları”, s. 27.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b.
Ġlgili âyetin meali Ģöyledir: “De ki: eğer Allah‟ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın.
ġüphesiz Allah bağıĢlayandır, esirgeyendir.” Âl-i Ġmran, 3/31.
Ġlgili hadisin kaynağı hakkında geniĢ bilgi için bkz. Hasan Yerkazan, “ZemahĢerî‟nin Eserlerinde Bulunan Hadislerin Kaynağı”,
Amasya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8, Amasya, 2017, s. 273-310.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b-43a.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43a.
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Konu bu risâle dıĢında farklı kaynaklardan tarandığında ise Kûfe ehlinden olan Süfyân (ö.
161/778), Hammâd (ö. 120/737), Ġbrahim en-Nehâî (ö. 96/715), ġa‟bî (ö. 104/722) ve Ġkrime (ö.
107/725), Ġmam Mâlik‟in (ö. 179/795) ve Ġmam ġâfii‟nin (ö. 204/820) bir görüĢü ve Hanbelilerin
tamamı gınâ ve raks hakkında olumsuz görüĢler beyan etmiĢlerdir.80
b. Gınâ, Darb-ı Kadîb ve Raks’ın Lehindeki Görüşler
Bezzâziyye‟ye göre gınâ, darb-ı kadîb ve raksın hükmü az önce de ifade edildiği gibi icmâ ile
haramdır. Ancak Hüsam Çelebi bu görüĢe karĢı çıkmıĢ, görüĢün doğru olmadığını dile getirmiĢtir. ġöyle
ki, Zeylaî‟ye ait Tebyînü‟l-hakâik adlı eserde söz konusu fiiller ile insana doğrudan iltifatta bulunmayan
melodilere kulak vermenin Ġmam ġâfii‟ye göre mubah olduğu belirtilmiĢtir. Aynî‟ye ait “el-Umde” adlı
eserde de aynı hüküm geçmektedir.81
KuĢeyrî Letâifü‟l-iĢârât adlı eserinde Mâlik b. Enes ve Ehl-i Hicaz‟ın terennüm etmeye mubah
dediğini arz etmiĢtir. Keza Ġmam Nevevî de “Ravzatü‟t-tâlibîn” adlı eserinde aynı konunun Ġmam Mâlik
ve Ehl-i Hicaz tarafından mubah; Ehl-i Iraktan bir grup tarafından haram; ġâfii mezhebi tarafından ise
mekruh görüldüğünü, bunlar içerisinde tercihe Ģayan görüĢün Ġmam Mâlik‟in görüĢü olduğunu
belirtmiĢtir.82
Bâbertî ise “ġerhu meĢâriki‟l-envâr” adlı eserinde sahabenin ilâhî ve lâhutî anlam taĢıyan Arap
melodilerini olumlu bulduğundan, bu melodilerin onlar tarafından hayvanları sevk ve idarede
enstrüman olarak kullanıldığından ve bunu da Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) huzurunda yaptıklarından
bahsetmektedir. Dolayısıyla bu ve buna benzer fiiller haram olmamakla birlikte Ģâhidin Ģahadetine de
bir halel getirmez. Bâbertî bu hususun mezheplerce hükmü konusunda Nevevî‟nin görüĢleriyle paralel
bir fikre sahiptir.83
Müellif, Muhammed Radiyüddin Serahsî'ye ait el-Muhîd adlı eserden ve Ġmam Muhammed‟e ait
Siyeru‟l-kebîr adlı telifden alıntılar yaparak görüĢünü desteklemiĢtir. ġu kadar var ki, bir gün Enes b.
Mâlik‟in kendi kendine aĢikâre terennüm eden kardeĢi Berrâ b. Mâlik‟in yanına girdiği ve bu duruma
ses çıkarmadığı rivâyet edilir. Onun bu tavrı, “Ġnsanın aĢikâre kendi kendine terennüm etmesinde bir
beis yoktur” diyenler için bir delil teĢkil eder. Ancak bu hüküm, kiĢinin kendisi için olup onunla nefsini
rahata erdirmesi Ģartıyla geçerlidir. BaĢkası için böyle bir fiil icra edilirse mekruhtur. Ġslâm âlimlerinden
kimileri düğün ve ziyafetlerde teğanni gibi eğlendirici Ģeyler yapılmasında bir sıkıntı olmadığını
söylerken; kimileri ise teğanninin, kâfiyenin nazmından istifade edilip de dilin samimiyetinin ortaya
çıkarılması demek olduğundan herhangi bir beis olmadığını söylemiĢlerdir. Keza bazıları ise kiĢi tek
baĢına olur da yalnızlığı def etmek için teğanni ederse yine bir beis olmadığı yönünde görüĢ beyan
etmiĢtir. Bu görüĢü benimseyenlerden birisi de Serahsî‟dir. Ona göre eğlencedeki mekruhluk kiĢinin
terennüm ettiği usûle/tarza göredir. ġeyhülislâm84 da aynı görüĢü benimsemiĢtir. Ġbn Ebî Leylâ ise
Ģarkının mutlak olarak helal olduğunu söylemiĢtir.85
Müellif, gınâ hakkında kendi mezhebine ait görüĢleri bu Ģekilde naklettikten sonra diğer
mezheplerin fıkıh kaynaklarından da iktibaslar yaparak risâlesini zenginleĢtirmiĢtir. ġâfii kitapları olarak
addedilen Muhammed Râfii‟ye ait “Muharrer”, el-Erdebilî‟ye ait “Envâr”, Ġbnü‟l-Mehâmilî‟ye ait “elLübâb”, el-Kazvinî‟ye ait “el-Ucâb fî Ģerhi‟l-lübâb” ile “el-Hâvi‟s-sağîr” adlı eserler, aletsiz olarak
mücerret bir sesle icra edilen gınânın, darb-ı kadîbin ve raksın haram kılınmayan birer mekruh fiil
olduğunu belirtmiĢtir. Çünkü raks, istikamet üzere yalnızca birtakım hareketlerden ibarettir. MeĢrûiyeti
Hz. Peygamber‟in (s.a.v.), raks eden HabeĢlileri izlemesi için Hz. ÂiĢe‟ye (ö. 59/678) izin vermesiyle
sabittir. Buna karĢılık Halîmî ise “el-Minhâc” adlı eserinde: “Ġçerisinde belin kırılmasının ve
80

81
82
83
84

85

GeniĢ bilgi için bkz. Ali el-Useylî el-Âmilî, el-Gınâ fi‟l-islâm, Müessesetü'l-âlemî, Beyrut, 1984, s. 198-200; el-Kahtânî, el-Gınâ
ve‟l-meâzif, s. 11 vd.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43a.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43a-43b.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43b.
Bahsi geçen ġeyhülislamdan kasıt yukarıda da geçtiği üzere ġeyhülislam Celâlüddin Kurlânî olduğu söylenebilir. Her ne kadar
kendisi sûfî raksına karĢı çıksa da teğanni hakkında olumsuz düĢünceye sahip değildir. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟lmutasavvıfa, vr. 42b.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 43b-44a.
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bükülmesinin olduğu bir raksın, “el-Muhannisin”86 adı verilen kimselerin fiillerine benzemesinden ötürü
hem erkek hem de kadına haramdır.” demiĢtir.87
Celâleddin Suyûtî ise “ġevâhidü‟l-ebkâr fî hâĢiyeti‟l-envâr” adlı eserinde Râfii‟nin, içerisinde bel
kırmanın ve bükmenin olmadığı bir raksın haram mı, yoksa mubah mı olduğu hakkında bir açıklamada
bulunmadığını ileri sürmüĢ; dolayısıyla kendisi de bu fiilin haram kılınmadığı hükmünü vermiĢtir. Bu
mesele ulemâ arasında ihtilaf edilen bir konudur. Muhammed b. Ali el-Gaffâl eĢ-ġâĢi, Abdü'l-Vâhid b.
Ġsmâil Rûyânî‟ye ait (v. 502/1108) el-Bahr adlı eserde hikâye ettiği gibi bu konu mekruhtur. Buna
karĢılık Ġbn ReĢîk el-Kayrevânî “el-Umde” adlı eserinde konunun mubah olduğunu izah etmektedir. Bu
görüĢü destekleyenlerden birisi de “el-Vasîd” adlı eserin sahibi Gazzâlî‟dir. Hatta bu görüĢün gereği
Ebû Ali el-Halîmî‟ye kadar varmaktadır.88
Müellif, konuya fetva, akâid ve tasavvuf cihetinden yaklaĢarak ilgili kaynaklardan da
yararlanmayı ihmal etmemiĢtir. Mesela; Kâdı Hüseyin Fetâva‟l-alemgiriyye‟de, Gazzâlî ise “Ġhya” adlı
eserinde raksı vecd halinde yapanların bu iĢin ehli olması hasebiyle onlara mubah, baĢkalarına mekruh
olduğunu dillendirmiĢtir. Ebû Mansûr da aynı görüĢü onlarla paylaĢmaktadır. Üstelik Gazzâlî aynı
eserinde bu ölçütler ve naslar gınânın, raksın, def çalmanın, kalkan ve mızrakla oynamanın ve HabeĢli
ve zencilerin raksına bakmanın mubah olduğuna delalet etmektedir. Keza eğlencenin de (lehv) haram
olmadığına iĢaret etmektedir. Zira HabeĢli ve zencilerin raksları eğlence kapsamında değerlendirilip,
Hz. Peygamber (s.a.v.) de onları izlemiĢ ve kerih görmemiĢtir. Binaenaleyh faydasız fiiller olan oyun ve
eğlenceye önem veren kimseyi Allah sorumlu tutmaz. ġöyle ki, bir kimse elini günde yüz defa baĢına
koymaya vazifelendirse bu faydası olmayan abesle iĢtigal olsa da Lağv Yemini89 ile ilgili âyete90 binaen
bu fiil haram değildir. ġu kadar var ki, Allah boĢ yere ismini anarak öylesine yemin edip de yeminini
bozması durumunda nasıl kiĢiyi mesul tutmazsa, Ģiir ve raks sebebiyle de kiĢiyi mesul tutmaz.91
Konunun son sadedinde ise Fahreddin Râzî “Tefsiru‟l-kebir” adlı eserinde ZemahĢerî‟ye Allah
dostlarını ta‟n etmesi sebebiyle karĢı çıkmıĢtır. ġöyle ki, aklı baĢında bir kimseye mizah kitabında bile
Allah dostlarını karalayan, onları aĢağılayan Ģeyler yazmak yaraĢmaz. Özellikle de Allah kelamının
açıklandığı bir tefsirde Allah dostları bu Ģekilde lekelenirse büyük bir hata yapılmıĢ olur. Ancak Râzî, bu
sözlerinden sonra ZemahĢerî‟ye: “Allah ona bol lütfuyla muamele etsin!” diyerek hayır duada
bulunmayı ihmal etmemiĢtir.92
c. Gınâ, Darb-ı Kadîb ve Raks Hakkında Müellifin Görüşleri
Hüsam Çelebi, bu sadette kendi görüĢlerini herhangi bir delile dayandırma ihtiyacı
hissetmeden beyan etmiĢtir. ġöyle ki, semâ iĢin baĢı olup kalpte bir hal meydana getirir ki buna vecd
adı verilir. Vecd ise vücut azalarının hareketini ortaya çıkarır. Bu hareketler vezinli olursa buna tasfik
(el çırpma) ve raks; vezinsiz olursa ızdırab (ileri-geri düzensiz sallanmak) adı verilir. Tasfîk ve raks,
neĢe ve aktivitenin bir devinimidir. Anılan bu fiiller eğer haram olsaydı Hz. ÂiĢe, Hz. Peygamber‟le
(s.a.v.) beraber raks esen HabeĢlileri izlemezdi. Mâmâfîh bu gibi hareketler mubahtır. Kaynaklarda
zikredildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. ÂiĢe‟ye: “HabeĢlilerin raks etmesine bakmak ister misin?”
demiĢtir.93 Buradaki raks etmekten kasıt tepinmek, horon tepmek anlamında olup bu hal ancak sevinç
ve neĢeden kaynaklanmaktadır. Bu halin dînî hükmü, övülmüĢ olması hasebiyle tıpkı heyecandan
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el-Muhannisîn: Hz. Osman‟ın hilafetinin son zamanlarında genelde ellerine kına yakıp, kadınlar gibi davranıĢlar sergileyen ve
o zamanki toplumda özenti oluĢturan kimselerdir. Bu grubun baĢını Ġran melodileri uygulayarak yeni bir ekol baĢlatan
Tuveys (ö. 632-710) adlı bir muğannî çekmekteydi. Ebü‟l-Abbas Muhammed Ġbn Hallikân, Vefeyâtü‟l-ayân, thk. Ġhsan Abbas,
Daru sâdır, 7. bs., Beyrut, 1994, c. 1, s. 438; c. 3, s. 506-07.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a.
Lağv Yemini: Bir Ģey üzerine yanlıĢlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemindir. Cürcânî, et-Ta‟rîfât, s. 192; Kâsım b.
Abdillah b. Emîr Konevî, Enîsü‟l-fukahâ fî ta‟rîfâti‟l-elfâz, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye, by., 2004, s. 61.
Ġlgili âyetin meali Ģöyledir: “Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat
bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar.” Mâide, 5/89.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44a-44b.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 42b.
Ebû Abdillah Muhammed b. Ġsmail Buhârî, el-Câmiu‟s-sahîh, thk. Zehîr b. Nâsır, Dâru Davkı‟n-necât, 1. bs., by, 1422, Salât,
69; Iydeyn, 22; Menâkıb, 13; Ebû Hüseyin b. Haccac el-KuĢeyrî Müslim, Sahîh, Dâru ihyâi‟t-türâsi‟l-arabî, Beyrut, ty., Iydeyn,
4; Mesâcid, 18.
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yerinde duramayan kimsenin hükmü gibidir. Raks ise bu halin daha ziyadesiyle ruha yansıması olup,
mevcut hali teyit etmesi sebebiyle övgü görmüĢtür. O halde bu fiil, iyi görülmesi sebebiyle mubahtır.94
Keza müellif, oyun ve eğlencenin mubahlığının nas ile sabit olduğunu, HabeĢli ve zencilerin
yaptığı fiillerin ortama oyun ve eğlence kattığını; bu gibi oyun ve eğlencenin ise kalbi rahatlattığını,
kalbin ve düĢüncelerin yükünü hafiflettiğini dile getirmiĢtir. Zira kalbin rahata ermesi ciddiyetin
iadesine yardım eder. Peygamberler (a.s.) dahi yaĢantılarını sırf ciddiyet üzere bina etmemiĢlerdir. Bu
sebeple eğlence, yorgunluk ve bıkkınlık hastalığından kalbi kurtardığı için mubah olması lazımdır.
Ancak bir ilacın fazla dozda kullanılması vücuda nasıl zarar veriyorsa, eğlence de aynı zararı
vermektedir. Bu denge güzel sağlanırsa iĢte o zaman eğlence Allah‟a yakınlaĢma vesilesi olur. 95
Buna karĢılık yüksek makam sahiplerine ve toplumdaki örnek Ģahsiyetlere raks etmeyi
alıĢkanlık haline getirmek yaraĢmaz. Çünkü zımnında bir nevi oyun ve eğlence barındıran bu fiilin sözü
geçen Ģahsiyetler tarafından ifa edilmesi, kendilerinin insanların gözünde itibar kaybı yaĢamasına
sebep olur. Bundan ötürü bu kimseler, toplumun gözünde itibar kaybına uğramamak ve daima örnek
alınmak istiyorsa bu gibi fiillerden sakınması gerekmektedir.96
Müellife göre, Bezzâzî‟nin Ġmam ġâfii, Ġmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel‟den bu konuların
hürmeti hakkında naklettiği görüĢlerin doğru olmadığı ortadadır. Bilakis bu konuların hürmeti Hanefi
mezhebi âlimlerimizden sadır olmuĢtur. ġöyle ki, Hanefî mezhebi kaynaklarında darb-ı kadîb, gınâ ve
diğer enstrümanlarla müzik dinlenmesinin haram olduğu zikredilmiĢtir. Hal böyle iken bu konuya
kimlerin mubah, kimlerin haram dediği alenen ortaya çıkmaktadır.97
Konuya îtikâdî açıdan yaklaĢan müellif, raksın helal olduğunu savunan fâkihleri tekfir etmekle
suçlayanların, gınâ ve darb-ı kadîbi helal görenleri de tekfir etmekle baĢ baĢa kalabileceğini ileri
sürmüĢtür. Bu ise dînin ve illetteki ortaklık sebebiyle içtihat müessesesinin yıkılması demektir. Halbuki
icmâ ile sabit olan bir hükmün inkârı sonucunda kiĢinin tekfir edilmesi, ancak katî icmâ olması
hasebiyle sahabe icmâında geçerlidir. Bahsi geçen konuda herhangi bir sahabe icmâı olmayıp
sahabeden sonraki bir zamanda icmâın gerçekleĢmesi, bu konunun hükmünün katîlik derecesine
ulaĢmadığını, meĢhûr veya âhad seviyesinde kaldığını; dolayısıyla inkâr edilmesi durumunda kiĢinin
tekfirini gerektirmediğini ortaya çıkarır.98
Müellif son olarak icmâın mertebelerine değinmiĢ, usûl kitaplarında icmâın üç derecesinin
bulunduğunu ileri sürmüĢtür. Birinci derece; âyet ve mütevâtir haber mesabesinde olup bil ittifak
sahabenin tamamının üzerine icmâ ettiği durumdur ki, inkâr edilmesi küfrü gerektirir. Ġkinci derece;
meĢhur haber mesabesinde olup sahabeden sonraki herhangi bir dönemde ittifakın gerçekleĢtiği ve
sahabeden o konuda ihtilafın rivâyet edilmediği durumdur ki, inkârı halinde pek çok fâkihe göre kiĢinin
doğru yoldan sapması ve küfre düĢmesi imkân dâhilindedir. Üçüncü derece ise öncekinin aksine
sahabeden o konuda ihtilafın rivâyet edildiği durumdur ki, muhtelefun fih olması hasebiyle inkâr edeni
saptırmaz. Buradan hareketle zikredilen konu hakkında hiçbir asırda sahabe tarafından bir ittifakın
mevcut olmaması sebebiyle bu konuyu inkâr eden kâfir olmaz. Keza sahabenin konu üzerine icmâ
ettiği meĢhur veya âhad haberle nakledilseydi onunla amel etmek de vacip olurdu. Böyle bir yolla da
sahabenin icmâ haberi sabit olmadığı için konuyu inkâr eden küfürle itham edilemez. Nitekim Molla
Hüsrev‟in “Gurer” ve Merğınânî‟nin “Hidâye” adlı eserlerinde bu minval üzere görüĢler beyan
edilmiĢtir.99 Taftazânî de “ġerhu‟l-akâid” adlı eserinde bu konuyu: “Kati delille sabit olan haram liaynihi‟yi inkâr eden kâfir olurken; zannî bir delille sabit olan haram li-gayrihi‟yi inkâr eden kâfir olmaz.”
Ģeklinde özetlemiĢtir.100
Kısaca söylemek gerekirse, içtihâdî olan; ama kesinlikle katî delille sabit olmayan raksın
hürmetini helal saymak küfrü gerektirmediği gibi, böyle bir hataya cüret etmek de kâhir ulemanın
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Hüsam Çelebi,
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Hüsam Çelebi,
GeniĢ bilgi için
Hüsam Çelebi,

Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 44b-45a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45a.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45a-45b.
bkz. Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45b.
Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45b-46a.
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tekfir edilmesine sebep olabilir. Bu gibi konularda tevil ehlinin yaptığı hataya düĢmemek gerekir. Zira
onlar, tıpkı bu konuda olduğu gibi hakkında birden fazla vecih bulunan bir konuyu inkâr edeni
tekfirlikle itham ederler. Fakihe de tekfiri meneden tarafa meyletmek düĢer. 101
6. Değerlendirme
Hüsam Çelebi gınâ, darb-ı kadîb ve raksın hükmünün Ġslam hukukunda mubah olduğunu iddia
etmiĢtir. Her ne kadar bazı kaynaklarda müellifin sema ve raks hakkında olumsuz düĢünceye sahip
olduğu ileri sürülse de102 yapılan araĢtırma neticesinde bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Müntesibi bulunduğu Hanefi mezhebinin konuyu haram sayması, onu mubah veya en azından mekruh
sayan mezheplere ve bazı fâkihlere yöneltmiĢ, görüĢünü desteklemek için onların görüĢ ve delillerini
serdetmiĢtir. Bunu da pek çok kaynağa dayanarak sağlamıĢtır. Hal böyle olunca müellif kolaylaĢtırma
prensibini esas alarak bu noktada sıkıntısı olanlara alternatifler sunmuĢ, çıkıĢ yolları göstermiĢtir.
Müellif, Bezzâziyye‟nin bu konuda ileri sürdüğü görüĢlerin doğru olmadığını dile getirmiĢ, doğru
kaynaklara atıfta bulunarak yanlıĢ bilgileri düzeltmiĢ ve doğru bilgileri okuyucu aktarmıĢtır. Bu konuda
isnat ettiği en önemli delil, Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) gınâ ve darb-ı kadîb eĢliğinde raks eden
HabeĢlileri hiçbir onaylama ya da müdahalede bulunmaksızın Hz. ÂiĢe ile birlikte izlemesi olayıdır. Bu
olay Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) takrîrî sünnetlerinden sayılabilir. Bilindiği gibi Sünnet, Hz. Peygamber‟in
(s.a.v.) kavlî, fiilî ve takrîrî hal ve hareketleridir. Bunlardan takrîrî sünnet ise, huzurunda yapılan hal ve
harekete açıkça onay vermemesi veya karĢı çıktığına iĢaret edecek harekette bulunmaması
demektir.103 Böyle olunca raks eden HabeĢîler örneğinde olduğu gibi gınâ, darb-ı kadîb ve raksın takriri
sünnet kapsamında cevaziyeti ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgisi bulunan Ģâhidin Ģahadetine de bu
hükümle halel gelmesi düĢünülemez.
Ġslâm‟da güzel olan Ģeyler övülmüĢ, yapılması teĢvik edilmiĢtir. Bu güzelliklerden birisi de
gınâdır. Güzel bir ses veya aletle icra edilen gınâ tüm canlıları etkilemekte, adeta etrafına
toplamaktadır. Nitekim Kur‟ân-ı Kerîm‟de Hz. Davud (a.s.) güzel sesiyle Allah‟ı zikrettiğinde tüm
canlıların bu okuyuĢtan etkilenerek onun etrafında toplandığı dile getirilmiĢ; 104 buna karĢılık kulağa hoĢ
gelmemesi sebebiyle seslerin en kerih görüleninin ise bağıran eĢek sesi olduğu vurgulanmıĢtır. 105
Buradan hareketle gösteriĢ ve riyadan uzak kalınması ve Ġslâm‟ın öğretilerine ters düĢülmemesi
kaydıyla gınânın caiz olduğu söylenebilir. Üstelik hali hazırda bazı hayvanların, klasik müzik
dinlediğinde müziğin tesiriyle teskin olmalarının yanında daha fazla ürün vermeleri de bu konunun
güncel açıdan kanıtı mesabesindedir.106
Müellifin terennümle ilgili görüĢleri de doğru ve mantıklıdır. Zira Allah tüm canlılara kulağı,
sesleri iĢitmesi için bahĢetmiĢtir. Ancak kâfirler tüm sesleri iĢittiği halde kulaklarının mühürlenmesi
sebebiyle iman nurunu ve kâinattaki ilâhî mûsikîyi iĢitememektedirler. Zira kâinat ilahi bir mûsikî
dairesidir. Bu mûsikî dairesinde bazı sesler helal, bazı sesler haram kılınmıĢtır. Ulvi hüzünleri ve ilahi
aĢkları terennüm eden sesler helal; süflî hüzünleri ve nefsânî Ģehvetleri tahrik eden sesler ise
haramdır. Bunun dıĢında kalanlar ise kiĢinin ruhuna ve vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. 107
Buradan hareketle rahmânî ve yüce duyguları barındıran terennüm caiz iken; Ģehevî duyguları
uyandıran ve Ģirk barındıran her bir terennümün caiz olmadığı; bunun dıĢında kalanların ise kiĢinin
vicdanına kaldığını ileri sürebiliriz.
Müellifin tasavvuf literatüründe yaygınlık kazanan sema ve devran kavramlarını kullanmak
yerine, anlamının olumsuz olduğunu bildiği halde raksı tercih etmesi dikkat çeken bir durumdur. Müellif
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Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 46a.
Nitekim Ġsmet Kayaoğlu “Raks ve Devran Etrafında TartıĢmalar” adlı bildirisinde raks ve devranı caiz görmeyenlerin arasında
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Devran Etrafında TartıĢmalar”, s. 294.
Yunus Apaydın, Ġslâm Hukuk Usulü, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2016, s. 41.
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kuĢları da (ona ram etmiĢtik). Hepsi onun nağmesine (müziğine) katılırdı.” Sâd, 38/18-19.
Lokman, 31/19.
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Said Nursî, ĠĢârâtü‟l-i‟câz, Envâr NeĢriyat, Ġstanbul, 1996, s. 70.
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bu tutumuyla sûfîlerin zikir meclislerinde yaptığı hal ve hareketlerin raksa benzetilse de caiz ve mubah
olduğunu ilgili taraflara vurgulamak istemiĢ olabilir.
Müzik eĢliğinde oyun ve eğlence konusuna gelince, müellifin bu konuda da haklı olduğu
savunulabilir. Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) nikâhın duyurulması için def çalınmasını öğütlemesi, 108
düğünlerde oyunlara müsaade etmesi,109 helalle haramın arasını ayıran Ģeyin def ve ses çıkarmak
olduğunu buyurması110 ve düğünde def çalıp Ģarkı söyleyen cariyelere aynen devam etmelerini
söylemesi111 tarafların aĢırıya kaçmaması, haram fiil ve sözlere karıĢmaması, icra edilirken kadın ve
erkeğin bir arada bulunmayıp ayrı yerlerde bulunması Ģartıyla müzik eĢliğinde oyun ve eğlencenin
mubah olduğu birçok fâkih tarafından söylenmiĢtir.112 Her ne kadar bu hüküm düğün ve özel günler
için verilmiĢ olsa da aynı hüküm oyun ve eğlenceden uzak, temel amacın ibâdet ve Allah‟a yaklaĢma
olduğu sûfî ayinleri hakkında da verilebilir. Kaldı ki, konuyla ilgili arz edilen hemen hemen tüm Ģartlar
sûfî ayinlerinde de söz konusudur.
Gınâ, darb-ı kadîb ve raksı helal sayanların küfre maruz kalabileceğini belirtenlere karĢı
müellifin, böyle bir görüĢün doğru olmadığını söylemesi doğru bir yaklaĢımdır. Çünkü Ġslâm‟da kiĢi
imanını inkâr etmediği müddetçe kâfir sayılamaz. Bu husus gerek âyet113 gerekse hadislerde114 dile
getirilmiĢtir. Ayrıca bir kiĢinin bir icmâ ile sabit olan bir hükmü inkâr edip de kâfir olarak addolunması
için inkâr edilen icmâın yakinen sabit olan sahabenin sarih icmâı olması gerekir. Üstelik ittifak edilen
konunun da Kur‟ân‟ın anlamı ve bu anlamın gerektirdiği hükümler gibi zarûrât-ı dîniyyeden olması
Ģarttır. Çünkü bu gibi hükümler fâkihlerce en kuvvetli icmâdan sayılmakta ve dînin esasını teĢkil
etmektedir. Bu sebeple bu gibi hükümlerin inkârı kiĢinin açıkça küfrünü gerektirir. Böyle olmayan
hükümlerin inkârı ise kiĢinin küfürle itham edilmesini gerektirmez.115 Genel kaide bu Ģekilde olunca,
gınâ, darb-ı kadîb ve raksın hürmeti buna benzer bir sahabe icmâıyla sabit olmadığı için bu konuyu
inkâr eden kâfir olamaz. Kaldı ki, sahih kaynaklarda müellifin de belirttiği gibi bu konunun sahabe
icmâıyla haram olduğuna dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Öyle bir bilgi mevcut olsaydı yukarıda
belirtildiği gibi bu konuda mezhepler farklı fetva vermezlerdi.
Konuyu biraz daha açmak gerekirse bazı fıkıh kaynaklarında hakkında icmâ bulunan hususlar
incelendiğinde bütün müçtehitlerin ittifakından ibaret icmâ; sadece o konuyu zikredenin mezhebindeki
fakihlerin ittifakından ibaret olan icmâ ve sükûtî icmâ olmak üzere üç Ģekilde ele alındığı ve bu duruma
da özellikle Hanefi fıkıh kaynaklarında çokça rastlandığı görülür. 116 Müellif bu durumu “Meratibü‟l-icmâ”
olarak adlandırmıĢ, hakkında görüĢ ayrılığı olduğu halde “Ġcma vardır” demenin yanlıĢ olacağını
belirtmiĢtir.117 Hal böyle iken Bezzâziyye‟nin Câmiü‟l-vecîz adlı eserinde bahsettiği konuyla ilgili icmâın
bu üç türden son ikisinin Ģümulüne dâhil olacağı; dolayısıyla böyle bir icmâın da bağlayıcılık değerinin
ancak meĢhûr ya da âhad haber seviyesinde kalacağı açıktır.
Sonuç
Genel olarak gınâ, darb-ı kadîb ve raksın Ģeri hükmü hakkında detaylı bilgi isteyenlere devlet
nezdinde Edirne Kadısı olarak görev yapan Hüsam Çelebi‟den yanıt gelmiĢ, önceki verilen hükümlerin
aksine anılan Ģeylerin mubah olduğunu doyurucu bilgiler ve deliller çerçevesinde sağlam kaynaklara
dayanarak ileri sürdüğü görülmüĢtür. Dayandığı kaynakların isimlerini de tek tek sayarak bu nakillerin
belli bir yerinin olduğunu, gerektiğinde ilgili kaynağa baĢvurulabileceğini belirtmiĢtir. Ayrıca müellifin
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Ebû Ġsa Muhammed b. Ġsa Tirmizî, Sünenü‟t-Tirmizî, thk. Muhammed ġâkir ve diğerleri, Matbaatü Mustafa el-Bâbî, Mısır,
1395/1975, Nikâh, 6.
Ebû Abdirrahman Nesâî, Sünen, Mektebü‟l-matbûâti‟l-islâmiyye, Halep, 1406/1986, Nikâh, 80.
Tirmizi, Nikâh, 6.
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Muhammed b. Ali ġevkânî, Neylü‟l-evtâr, Dâru‟l-hadîs, Mısır, 1993, c. 6, s. 210-213; ġah Veliyyullah b. Abdirrahman Dehlevi,
Huccetullâhi‟l-bâliğa, thk. Seyyid Sabık, Dâru‟l-ceyl, 2 cilt. Beyrut-Lübnan, 2005, c. 2, s. 192.
Konuyla ilgili bir âyetin meali Ģöyledir: “Size selam veren kimselere: „Sen mümin değilsin‟ demeyin.” Nisa, 4/94.
Konuyla ilgili bir hadis Ģöyledir: Bir adamı can korkusundan dolayı öldüren bir sahabeye Hz. Peygamber: “Onun kalbini yarıp
baktın mı?” buyurmuĢtur. Müslim, Îmân, 158; Ġbn Mâce, Fiten, 1.
Apaydın, Ġslâm Hukuk Usulü, s. 64.
Zekiyyüddin ġa‟bân, Ġslâm Hukuk Ġlminin Esasları, çev. Ġbrahim Kâfi Dönmez, TDV Yayınları, Ankara, 1999, s. 119.
Hüsam Çelebi, Risâle fî raksi‟l-mutasavvıfa, vr. 45b.
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kendi fikirlerini ifade etme sadedinde de yorum ve ikna gücünün de üst seviyede olduğu tespit
edilmiĢtir.
Gınâ, darb-ı kadîb ve raksın dînî hükmü konusunda fakihlerin haram, mekruh ve mubah
Ģeklinde üç gruba ayrıldığı görülmüĢtür. Müellifin ise bu görüĢlerden mubah seçeneğini tercih ettiği;
görüĢünü fıkıh, tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf kaynaklarından destekledikten sonra açıkça belirttiği
ortaya çıkmıĢtır. Tarafımızca da bu gibi fiillerin bazı Ģartlar muvacehesince hükmünün mubah olduğu
söylenebilir.
Müellifin gınâ, darb-ı kadîb ve raks dıĢında konuyla ilgili baĢka güncel meselelere de değinmiĢ
olması, akıcı ve anlaĢılır bir dil kullanması, alıntı yaptığı kaynakları ismine varıncaya kadar zikretmesi
eserin kıymetli olduğunu göstermektedir. Üstelik tüm bunların müderris, müftü, kadı ve fakih bir
kimsenin kaleminden sadır olması da telifi daha önemli hale getirmektedir. Bu sebeplerden ötürü
böylesine önemli bir eserin varlığından ilim camiasını haberdar etmek ve insanlığın istifadesine sunmak
için tarafımızca eserin tahkikli tıpkıbasımını çalıĢma zarureti hâsıl olmuĢtur.
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HADĠS VE AYETLER IġIĞINDA ĠSLÂM DĠNĠNĠN MÜZĠK VE MÜZĠSYENLERE BAKIġ AÇISI
Resul BAĞI
Özet
Müzik ve Ġslâm konusunda yapılacak bir araĢtırmanın ikili bir görevi vardır. Bunlardan birincisi
müzikolojik/etnomüzikolojik bir çalıĢma olması diğeri ise Ġslâmi araĢtırma sahasını içermesidir.
Toplumsal kimliğin inĢası sürecinde temel faktörlerden bir tanesi de “müzik”tir. Müziğin bu bağlayıcı
özelliği dini uygulamalarda da yer yer kullanılmıĢtır. Toplumlar var oldukları dönemden itibaren din,
felsefe, bilim ve sanatla ilgilenmiĢlerdir. Fakat Ġslam dünyasında gelenekçi anlayıĢa göre, müzik
dinlemek ve müzisyenler özellikle hadisler dayanak gösterilerek yaygın biçimde haram olarak
görülmüĢtür. Her ülkede olduğu gibi Ġslâm dinine mensup ülkelerde de müzik ürünleri ortak bir kültürel
kimliği destekleyen somut örnekler teĢkil etmekte ve bu örnekler o ülkeler tarafından algılanabilecek
bir biçimde icrasının ülkedeki kültürel kimlik için ortak bir yaĢamsal temel teĢkil etmektedir. Büyük bir
çoğunluğunun Ġslam dinine mensup bireyleri oluĢturan ülkemizde Ġslâm’ın müziğe ve müzisyenlere
bakıĢ açısı toplumsal unsurlar açısından büyük önem taĢımaktadır.
Müzik üzerine birbirinden farklı pek çok düĢünce Ġslam’ın farklı dönemlerinde ve farklı yörelerde ortaya
atılmıĢtır. Yıllar boyunca akla gelen en önemli soru müziğin helal/haram düĢüncesi olmuĢtur. Müzik dıĢı
bazı faaliyetler bazı özelliklerinden dolayı müziğe atfedilir. Bundan dolayı ülkedeki müziğe haram/helal
çerçevesinde yönlendirilen bakıĢ, ülkenin kültürel kimliğinin de oluĢumuna katkı sağlamıĢtır. Bu
bağlamda Müslümanların yetkili olarak göreceği bütün kaynaklardan mümkün olduğunca geniĢ bir
araĢtırma yapmak bu konuda verilebilecek en önemli karar olacaktır. Bu çalıĢmada Ġslamiyet’in müziğe
ve müzisyenlere bakıĢ açısı Ġslami kurallar çerçevesinde incelenmeye çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzikoloji, Ġslam, Helal/Haram, Hadis, Ayet.
The Point of View of Islam to the Music and Musician in the Light of
Hadiths and Verses of the Quran
Abstract
An academical research on music and Islam has a dual task. The first one is a musicological/ethno
musicology study and the second is an Islamic research field. One of the main factors in the course of
the construction of social identity is "music". This connecting feature of music has also been used
partly in religious practices. Since the human and societies existed, they have been interested in
religion, philosophy, science and art. But according to traditional approach in the Islamic world,
listening to music and musicians are prevalently seen as forbidding by religious, especially on the
basis of hadiths. As in every country, musical products in Islamic countries constitute concrete
examples supporting a common cultural identity and these examples constitute a common vital basis
for the cultural identity of the country in a way that can be perceived by those countries. In our
country, where a large majority of Muslims are members of the Islamic religion, the view of Islam to
music and musicians is of great importance in terms of social elements.
Many ideas about music which are different with each other have been put forward in different
periods of Islam and in different regions. The most important question that has come to mind over
the past years is the musical thought of forbidden or legitimate by religious (halal /haram). A few nonmusical activities are attributed to music owing to some features. Consequently, the perspective
guided by the haram / halal framework of the music in the country contributes to the formation of the
cultural identity of the country. In this context, it will be the most important decision to investigate as
much as possible from all the sources accepted byMuslims. In this article, Islam's perspective on
music and musicians will be tried to be examined within the framework of Islamic rules.
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GiriĢ
YaklaĢık 1300 yıldır din âlimleri, hukukçular Ġslam kültürü içinde müziğin meĢruluğu veya gayri
meĢruluğu üzerine çok sayıda eserler meydana getirmiĢtir. Günümüzde müzik; radyo, televizyon, cd ve
internet sayesinde yaĢantımızın her aĢamasında mevcuttur. Bu nedenle müziğin haram/helal
bağlamında değerlendirilmesi ve dini hükümlerini bilmek büyük önem arz etmektedir.
Günümüze kadar müzik üzerine yapılan yorumlarda Hadis kitaplarının yanı sıra dört Halife’nin
ve Sahabenin uygulamaları, dört mezhebin kurucu ve âlimlerinin eserleri, ayrıca çeĢitli Sünni, ġii ve
Sufi üstadların yorumları bu konuda ihtilafa düĢenlere kaynak teĢkil ettiler. Hiçbir kesim, Ümmetin
icmasını kazanamadığı için, Ġslam toplumunda farklı görüĢler varlıklarını sürdürmeye devam etti
(Faruki, a.g.e., s. 45). Din ve müzik arasındaki iliĢki bir dinsel gelenekten diğerine değiĢiklik arz
edebildiği gibi aynı zamanda bir dinsel geleneğin farklı dönemlerine ya da farklı ekollerine değiĢik
tarzda cereyan ettiği de görülmektedir (Batuk, 2013: 48). Müzik, toplumdan topluma değiĢiklikler
gösterir ve toplumların kültürlerine ait pek çok milli duyguyu içerir. Bir topluluğa ait bireyler, ait
oldukları toplulukların tatmin oldukları zevk ve değerler bağlamında müzikal yapılarını oluĢtururlar,
bundan dolayıdır ki topluluklara ait müzikler, sosyal ve fiziki çevre, kollektif sanat anlayıĢının tamamını
içerir. Müslüman dünyasının çok geniĢ ve karıĢık çoğrafi-etnik yapıya sahip olması evrensel bir müzik
değerlendirmesini epeyce zorlaĢtırmıĢtır. Her topluluğun kendine ait kültürel özellikleri olmasından
dolayı, diğer toplulukların müziklerinden haz almamaları çok doğal karĢılanmıĢtır. Müzik dil gibi her
topluluğun kendine özgü bir kültürel değeridir (Uludağ, 1999: 21). Ġslamiyet ise milli bir din değil,
evrenseldir. Bu nedenle Ġslam dininin kanuni hükümleri de evrenseldir. Müziğin milli, dinin ise evrensel
olmasından dolayı, dinin müzik hükümlerini tayin etmesi, özellikle de hadisler doğrultusunda
uzlaĢtırması ve düzenlemesi farklı görüĢlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu bağlamda Müziğin
helal/haram boyutunda değerlendirilmesinde Ġslami açıdan incelenmesinin yanı sıra toplulukların
kültürel özellikleri bağlamında da değerlendirilmesi gerekir.
GeniĢ kapsamlı Ġngilizce “müzik” kelimesi ile eĢ anlamda görülebilecek bir Arapça kelime
yoktur. Örneğin, Arap dilinde “cina/ğina” Ģarkı söylemeyi ifade ettiği için, enstrümantal müzik hariç
tutulmuĢ olmaktadır. Sema’ kelimesi (sözlük anlamı ile “dinleyiĢ”) ise, Sufi kardeĢliklerin ayinlerinde yer
alan zikr çerçevesindeki vokal veya enstrümantal müziği gösterirse de çoğunlukla seküler (laikdünyevi) ve diğer dini çerçevelerde icra edilen müziği kendine dâhil etmektedir. Kelime olarak dinleme,
iĢitme anlamını taĢıyan Sema’a terimi, Ġslam tarihi boyunca farklı anlamlar taĢıdı. Bu kavramların en
dar çerçevesi içinde, Sufi kardeĢliklerin müzik faaliyetleri ortamında kullanıldı. Bunun gibi, Kur’an
tilavetini, Peygamberi övmek veya ruhi vecde eriĢmek için vokal ve enstrümantal müziği kapsıyordu.
Fakat, Hafız ve kıraat ilmine sahip olan Ġbn Haldûn, Kur’ân-ı Kerim’in musiki (makam) ile tilavet
edilmesi konusundaki görüĢlerini bir fakih yaklaĢımıyla açıklamaktadır. Ġbn Haldûn; Kur’an-ı Kerim’in
melodik ve ritmik bir tarzda okumanın doğru olmayacağını belirtmiĢtir (Url-1). Daha gevĢek anlamında
ise, mistik zikirlerin rakslarını bile ifade etmiĢtir. GeniĢçe bir tanımla, sema bütün müzik tarzlarına karĢı
bir takdir belirtiyordu. ġöyle ki estetik bir anlam ifade etmek için, bir edebi unsur taĢısın veya taĢımasın
bütün tonların ve Ģekillerin artistik kalıplara uygulanması bu tanımlara dâhildi. Bu tanımlama
çerçevesinde, sadece sufilerin sema ile ilgili değil, bunların yanında bir bütün olarak müzik sanatının
meĢruluğu yargılanmaya açılıyordu (Faruki, a.g.e., s. 42). Sufiler dini tecrübelerinde müziği etkin bir
ahlaki unsur olarak kullanmıĢlardır. Ġlahi aĢka ulaĢmak için müziği aracı olarak kullanmıĢlardır.
Arapların sadece sesle yaptıkları nağmelere terennüm, Ģiirle söyledikleri nağmelere Ğına
denirdi. Terennüm ve ğına gibi deyimler tamamıyla ameli musikiye aittir. Müsika, Müsiki, Müsikâ ve
Müsikâr gibi Arapların nazari musikiyi ifade etmek için kullandıkları kelimeler Yunancadır (Uludağ,
a.g.e., s. 29). Musiki veya müzik, Arap Müslüman toplumlar tarafından “ğına ve teganni” olarak
adlandırılmaktadır. Hadislerde geçen "Ğına" ve "teganni" kelimelerinin anlamları Ģu Ģekildedir; Ğina,
elif-i maksure ile yazılırsa zenginlik, muhtaç olmama manasına gelir, fakirliğin zıddı demektir. Mal ve
servet sahibi olmaya da “ğina” denir. Ğina kelimesi de yukarıdaki manalarda kullanılırsa da daha çok
bu kelime nağme, musiki ve terennüm manasına kullanılır. "Ğina, teğanni, iğtina, teğanni ve istiğna
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ğani ve zengin olmak manasına gelir. "Kur'an'la teğanni etmeyen bizden değildir" hadisinde geçen
teğanni kelimesi Süfyan b. Uyeyne’ye göre istiğna manasına gelir. Buna göre hadisin manası! "Kur'an'a
sahip olduğu için kendini ğani ve zengin saymayan bizden değildir" demek olur. Rağib, el-müfredat, s.
366. Ġbn Manzur, Lisanü'l-Arab, c. XV, s. 136. Zebidi, Tacü'l-Arı, c. X, s. 271. Gina, hoĢ, latif, ahenktar,
mevzfın ses ve nağme manasına geldiği gibi sadece Ģiir söylemek manasına da gelir (Uludağ, 1999:
75).
Ġslam dininin müzisyenlere ve müziğe olan tavrı konusunda yanlıĢ anlaĢılmalardan kaçınmak
için ilk olarak bu konuda kimin konuĢması gerektiği konusunun aydınlatılması gerekmektedir. 12 asır
boyunca büyük ve meĢhur âlimler tarafından yazılan ve söylenilen metinler üzerinde değerlendirme
yapmak pek kolay değildir. Bu bağlamda müziğin Farz, sünnet, mübah, mekruh ve haramdan ibaret
olan Ġslam'ın beĢ genel hüküm kategorisinden hangisine dâhil olduğunu tespit etmek büyük önem
taĢımaktadır. Haram, Kur’an ve Hadis ile tamamen yasaklanmıĢ, yapıldığında ceza had gerektiren
hareketler ve davranıĢlar için kullanılır. Ancak, Ġslam dünyasında hiçbir yerde, hiçbir zaman müzik için
bu terim, doğrudan doğruya uygulanma sahası bulmamıĢtır. Öyleyse, hukuki anlamda kullanılan yasakharam kavramı, tartıĢma çerçevesinden alınmalıdır. Bunun yerine, tartıĢma konusunun hukuki
yargılardan ziyade ahlaki yorumlara yönelik olduğunun bilinmesi gerekir. Ġslam düĢünürleri müzik
konusunu ele alırken, müziğin bir takım yasak veya kabul edilmeyen davranıĢlar ile iliĢkilerini ortaya
koymadan, hiçbir zaman doğrudan doğruya haram olarak hüküm vermediler. Buna göre, helal
kelimesine zıt olarak ele alınması gereken kelime -haramlık sabit olmadığına göre- mekruh olmalıdır.
Ġmam Gazali (r.a); Vakitlerinin çoğunu müziğe harcayan ve bununla uğraĢmayı alıĢkanlık haline getiren
kimse için müzik mekruhtur” demiĢtir (Uludağ, a.g.e., s. 244). Günlük iĢler ve yaĢantılar söz konusu
olduğunda haram daha geniĢ bir anlamda kullanılabilir, örneğin bazen ayıplama, bazen tasvip etmeyiĢ
gibi. Fakat yukarıda tanımlanan teknik ve hukuki anlamı ifade etmek üzere kullanılması tercih
edilmelidir. Terminolojiye dair ikinci mesele, Ġslam kültüründe, hangi tarzların müzik, hangi tarzların ise
müzik dıĢı edildiklerine iliĢkindir (Faruki, 1985: 12).
Ġslam dininin farklı dönemlerinde, gerek yazılı gerek sözlü kaynaklarda müzik üzerine
günümüze gelen birbirinden farklı pek çok düĢünce dile getirilmiĢtir. Bu konuda en doğru metodun,
Müslümanların konu hakkında yetkili tanıyacağı bütün kaynakların mümkün olduğunca geniĢ ve genel
kabul görmüĢ kaynaklarla sınırlı olmasının doğru bir yöntem olduğunu düĢünmekteyiz. Gerek
Müslüman, gerekse gayri-müslim için Kur’an’ın doğruluğu normatif yapısı tartıĢma götürmezse de,
dokümantasyon için kullanılan Hadis koleksiyonlarının hepsi, Müslümanın veya akademik bir çalıĢmanın
güvenini sağlamak konusunda eĢit derecede sahih kabul edilmezler (Faruki, 1985: 8-9). Bu konuda
baĢvurmak için önceliğimiz Ahkâm hadislere ulaĢmak olmalıdır.
Ġslam, hiç bir beĢeri arzu ve ihtiyacı reddetmez. Ġnsanın ruhi ve bedeni yaratılıĢına, psikolojik
ve biyolojik vasıflarına uygun olmak Ģartıyla bütün beĢeri ihtiyaç ve arzuların serbestçe tatmin
edilmesini mübâh sayar. Müziğin mübâh olup olmadığı konusundaki diğer bir problem ise müzik dıĢı
faaliyetlerin bazı özelliklerinin müziğe atfedilmesi oluĢturmaktadır. Ġslam dini, yeryüzünde mevcut olan
her Ģeyden bütün insanların faydalanmalarını en tabii bir hak olarak görür ve Allah'ın her Ģeyi kullarım
istifade etsin, diye yarattığına inanılır. Ġslam dini ne kadar tabii ve fıtri ise musiki de o kadar tabii ve
fıtridir. Musikinin iptidai maddesi olan ses ve ölçü Allah tarafından yaratılmıĢ ve insan ruhuna
yerleĢtirilmiĢtir. Allah tarafından insan ruhuna yerleĢtirilen bu duyguyu söküp atmak mümkün değildir.
Bundan dolayı Ġslam dini ile musiki arasında bir uygunluğun bulunacağı, bunların birbirine zıt
düĢmeyeceği pek tabiidir (Uludağ, 1999: 14).
Ġslam dini adına fikir yürütme yetkisindeki kiĢiler müziği tamamen yok saymak yerine bazı
yönleriyle eleĢtirmeye özen göstermiĢlerdir. Bu nedenle özellikle hadislerde olumlu ya da olumsuz
eleĢtirilerde bazı farklılıklar gözetilmektedir. Bu farklılıklardan dolayı Faruki (1985) Ġslam kültürü
içerisindeki müzikal yapıyı “Hendese el-Savt (sesin sanat yapısı)” olarak kategorilere ayırmıĢtır. Bu
hiyerarĢik sıralama içinde, takdir ve teĢvik edilen tarzlar ayrı olarak ele alınırken kabul görmemiĢ veya
ihtilaflı bulunan müzik türleri ise daha baĢka kategori altında toplanır. Bu konuda Ġbn Teymiyye,
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semaların bazılarının yasak (muharrem), bazılarının ise mekruh, mübah, vacib veya müstehap
olduğunu söylemektedir (Faruki, 1985: 12).
Hendese el-savt hiyerarĢisinin en üst bölümünde, Kur’an-ı Kerim’in kıraat’ı bulunur. Bu solo ve
irticali vokal usul, asırlar boyunca hem din âlimlerinin hem de toplumun gayet geniĢ bir kabul ve
desteğini gördü. Kur’an kıraatı, on-dört asırdan bu yana bazı ferdi ve bölgesel farklılıklarla yapıla
gelmiĢtir. Ancak bunların hepsi Ġslam’ın her döneminde Müslümanlarca kontrol edilerek, kabul
edilebilirlik sınırlarını aĢmamaları sağlanmıĢtır. Allah’ın emrinin yerine getirilmesi, bütün düĢünce ve
amelin birliği Ġslam dininin öngördüğü ve Müslümanlarında ulaĢmaya çalıĢtıkları Ģeydir. Kur’an diğer
estetik ifadeler için model görevi gördüğü gibi ses sanatında da özün Ģekillenmesini sağlar (Faruki,
1986: 467). Fakat Kıraat; daha önce yapılan tanımın özelliklerine uyduğu halde, Müslümanlarca asla
bir müzik dahi olarak nitelenmemiĢtir. Bununla beraber her Müslüman, ses sanatı kategorileri için
kullanmakta olduğumuz Hendese el-savt hiyerarĢisi için en harikulade örneğin kıraat olduğunu kabul
eder (Faruki, 1985: 16). Müzik hiyerarĢisinde, Kıraatın hemen altında, camilerden günde beĢ defa
okunan ibadete çağrı (ezan) bulunur ve kıraat ile birçok ortak karakteristiklere sahiptir. Müslüman
toplumun tartıĢmasız meĢru kabul ettiği diğer Hendese el-savt kategorileri arasında Hacc (talbiye) ve
methiye ezgileri de yer alır. Tahmid, tahlil n’at ve meth kelimeleri, Allah’ı, Peygamber’i veya Ġslam
tarihinin diğer önemli Ģahsiyetlerini övgü ve zikr için çeĢitli makamlı Ģiir örneklerini belirtir. Ve hatta asil
duyguların, konuların iĢlendiği Ģiirler bile bu müzik dıĢı olup tasvip edilen kategoriye dahil edilmektedir.
HiyerarĢinin üst derecelerindeki dini tarzların bazıları aile toplantıları ve kutlamaları için kullanılır. Bu
müzik toplumun estetik ve ahlaki idealleriyle belirlendiği ölçüde benimsenir. Müzik basamaklarının
yedinci katında iĢ-meĢguliyet müziği diyebileceğimiz kervan ezgileri (hida, racaz, rukban), çoban
nağmeleri iĢ Ģarkıları yer alır. MeĢru müzik kategorileri sınıfının sonuncusunu, savaĢta orduları
coĢturmak veya halk kutlamaları yapmak amacıyla ile icra edilen “tablhanah” veya bando müziği
oluĢturur. Tablomuzdaki “Helal” baĢlığı altında gruplanmıĢ ve esasta seküler (laik olan) kategoriler
diğer ihtilaflı ve haram kabul edilen müzik çeĢitleri ile hep beraberce “müzik” bölümü ismini alırken,
hiyerarĢisinin en üstten ilk beĢ basamağı “müzik dıĢı” olarak ayrılmıĢtır. MeĢru kesimin alt dallarının
hiçbir zaman din âlimlerinin veya halkın suçlamalarına maruz kaldıkları da görülmemiĢtir. Gerçi
Müslümanlar, meĢru-helal bölümün daha altta yer alan tazlarını, asla Kur’an kıraatı ile aynı ayar ve
nitelikte görmeme düĢüncesinde olsalar bile, genelde bunların da aynı Ģekilde helal olduğu fikrini
taĢımıĢlardır. Buna ait deliller, hadis kitaplarında, mezhep âlimlerinin veya diğer kabul görmüĢ Ġslam
düĢünürlerinin eserlerinde kolaylıkla bulunabilir (Faruki, 1985: 17). Arap müziğindeki serbest ritmli olan
müzik formları topluluğun büyük kesimlerince onaylanmalarına rağmen helal olarak görülmemekle
beraber, ağır vezinli Ģarkılar olan –muvaĢĢah ve devr geniĢ topluluklarca hoĢ karĢılanıp zararsız olarak
addedilirler. Topluluk arasında anlaĢmazlığa neden olan bu yapılar Müslümanlar arasında çok
popülerdir. Bu nedenle bazıları helal veya mübah kabul ederken diğerleri mekruh olarak nitelendirirler.
Fakat topluluğun ortak noktada birleĢtiği konu, içki, Ģehvet gibi yasak duyguları tahrik eden müzik
formlarının tamamen tasvip veya teĢvik edilmemesidir.
Müzisyenler
Tıpkı müzikte olduğu gibi Ġslam dünyasında müziği icra edenlerde belirli kategorilerde
değerlendirmeye tabi tutulmuĢlardır. Kur’an kurrası (okuyucuları), müezzinler ve diğerleri toplum içinde
saygın bir mevkiye sahiptir. Bu konuda kabiliyetli olanlar, bundan dolayı övülüp hoĢ karĢılandılar
(Faruki, 1985: 25). Ezan okuma görevini üstlenen kiĢiler, “Telbiye veya Hac nağmeleri ” söyleyenler de
toplum tarafından saygı ile karĢılanırlar. Bunun dıĢında müzezzinler kadar olmasa da iĢ müziği, ordu ve
övgü müziği yapanlarda değer görmüĢlerdir. Görülmez ve donuk çitler arasında yer alan yani ihtilaflı
görülen müzik türlerini sadece amatör bir ruh ve niyetle iĢleyenler de sosyal eleĢtiri ve tepkilerden
muaf tutulurlar (Faruki, 1985: 25). Helal olarak değerlendirilen müzikler ve bunların icracıları ile ilgili
herhangi bir yasak söz konusu değildir. Hatta bu kiĢilerin sanatlarını geliĢtirmeleri için devamlı teĢvik
edildikleri bilinmektedir.
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Yukarıda bahsedilen alanlar dıĢında profesyonel bir Ģekilde müzik icra edenlere tepki gösterilip
reddedilmiĢlerdir. Bu tutum müzik icrasının usulünden değil, bu iĢi ticari yönüyle ilgilenen kiĢi ve ya
topluluklardan kaynaklanır. Vurmalı (kös, davul vb.) ve üflemeli (Zurna, Nefir vb.) çalgılar askeri
amaçlar taĢırsa hoĢ karĢılanırken, diğer birçok ortamda reddedilir. Bu konuda Ģu örneği verebiliriz.
Ülkemizde “Ney” enstrümanı ile Tasavvuf topluluğunda çalan bir neyzen bu topluluk tarafından saygı
ile karĢılanırken, aynı neyzen bir gece kulübünde neyi ile sanatını icra ettiği zaman tamamen
dıĢlanmaya mahkûmdur. Bu hor görülmede iki nokta vardır. Birincisi içkili bir ortamda çalıyor olması
ikincisi ise bu iĢi para kazanma amaçlı yapmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda müzik yapanlar
kadar dinleyiciler de olayın yeri ve zamanlaması konusunda önem taĢımaktadır. Sunacağımız hadisler
yukarıda bahsi geçen konuları açıklar niteliktedir. “Ses sanatkârı cariyelerin kazancı haramdır."
(Kesbü'l-müğanniyat haramün) Ebu Ya'la, KeĢfü'l-hafa, c. II, s. 110, Camiü' s-sağfir, c. II, s. 90.
Hadisinde görüleceği gibi müzisyenler arasında cinsiyet farklılıkları da helal haram kavramının
değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulur.
Kur’an’da ve Hadislerde müzisyenler için herhangi bir ceza verilmesine dair bir delil yoktur,
fakat yasaklamaya yönelik bazı emirler bulunabilir. Bu yasaklamaları Faruki (1985) Ģu Ģekilde
sınıflandırmıĢtır: Tanıklığın kabul veya reddedilmesi, gelir elde etmek, esir kızların Ģarkı söylemesi,
müzik entsrümanları kullanımı (s. 36).
Bazı Mezhepler Açısından Müzik
Mezheplerde müzik konusunda farklı farklı görüĢler bulunmaktadır. Müziğin hükmünü tayin eden
delillere geçmeden önce fıkıh mezheplerinin telakkisini özetleyelim:
1. Hanefi mezhebine göre mûsıki icrası ve bunu dinlemek haramdır. Bu hüküm, değnek ve
çubuğun bir yere ahenkli bir Ģekilde vurulmasını dahi içine almakta ve haram saymaktadır (Karaman,
2007: 135).
2. Hanefi mezhebi âlimlerinden Zeylâî, Dâmâd, Haskefî ve Ġbn Âbidîn eserlerinde müziğin
genel olarak mekruh olduğunu ifade eden görüĢlere yer vermiĢlerdir. Bu hususla ilgili adı geçen
eserlerde yer alan ifadeler Ģöyledir: Ġmam Ebu Yusuf'a düğünlerin dıĢında, bir kadının, fasıklığı
gerektirecek bir Ģey olmaksızın çocuğuna def çalmasının hükmü sorulduğunda onun, "Onu kötü
görmem, ancak aĢırı oyuna (la'bu'l-fâhiĢ) sebeb olan müziği hoĢ karĢılamam." Ģeklinde cevap verdiği
nakledilmektedir (Url-2).
Hükmün bazı istisnaları vardır: savaĢta vurulan kös ile düğünlerde çalınan tef. Bu konuda
ġaltut, ayrıca, kendinden önce, sema’ üzerine hüküm vermiĢ ve değerlendirmelerde bulunmuĢ olan
âlimleri ele alır. Bu âlim ve hukukçuların savaĢ, hacc, evlenme ve bayram kutlamaları gibi belirli
ortamlarda uygun Ģartları taĢımak üzere müziğe izin verdikleri görülür. Referans olarak ġeyh Gani elNablusi’nin (1641-1731) bir eserini ele alabiliriz. Bu 17. yüzyıl Hanefi hukukçusu, hadis kitaplarında
müzik -veya ses sanatı- ile ilgili her yasağın alkol, Ģarkıcı kızlar, ahlaksız davranıĢlar veya zina ile
beraberce zikredildiği bu haramların mevcudiyeti söz konusu olduğu durumlarda müzik için böylesine
bir sınırlamadan söz edilebileceğinden bahsetmektedir (Faruki, 1985: 41).
Müzik baĢkalarına dinletmek için değil de kendini dinlendirmek ve yalnızlığı defetmek için
yapılırsa Ġmam Serahsi’ye göre caizdir; Merginâni’ye göre bu da haramdır. Hanbeli mezhebi bu konuda
-genel çizgileriyle- Hanefi mezhebi gibidir.
3. Ġmam ġafii ve Mâlik’ten ikiĢer görüĢ nakledilmiĢtir. Bunlardan birine göre bu iki imam müziği
mekruh saymıĢlar, diğerine göre ise –yanında bir haram iĢlenmediği, harama alet edilmediği takdirdemübah görmüĢlerdir.
4. Zahiriyye mezhebi ile genellikle sofiyye tarikatları musikinin bütün nevileriyle mübah
olduğunu müdafaa etmiĢlerdir (Karaman, 2007: 135).
Müziğin lehinde ve aleyhinde görüĢ bildiren fıkıh bilginleri bazı ayetlerle çıkarımlar yapmıĢlarsa
da bunların müziği hedef aldığı kesin değildir. Müzik konusunda mezhepler arasında da farklılıklar
görülmektedir. Bu ayrılıkların, yanlıĢ değerlendirilmemesi gerekir.
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Müziği Haram kıldığı iddia edilen Ayetler
1. Halktan öyle birtakım kimseler de vardır ki alay konusu yapmak ve körü körüne halkı Allah'ın
yolundan sapıtmak için "Eğlencelik söz" satın alırlar, sahibini hor ve hakir edici azap iĢte bunlar içindir."
(Lokman, 6), (Uludağ, S. 1999, s. 44-45, Akdoğan, B. 2017, s. 88)
2. “Bu söze mi taaccüp ediyorsunuz ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Siz cidden çok dik
baĢlı (sarnid)’sınız." (Necrn, 59-60-61) (Uludağ, s. 1999, s. 47, Akdoğan, B. 2017, s. 96).
3. “Allah Teâla ġeytanı huzurundan kovarken: "Güç yetirebildiklerini sesinle zillete ve
meskenete düĢür." (Ġsra, 64) (Uludağ, s. 1999, s. 48)
4. “MüĢriklerin namazı Kâbe civarında ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir." (Enfal, 35)
(Uludağ, S. 1999 s. 49, Akdoğan, B. 2017, s.75)
5. Onlar ki boĢ laflar iĢittikleri zaman yüz çevirirler ve: "Sizin ameliniz size, bizim amelimiz bize!
derler." (Kasas, 55) (Uludağ, s. 49).
6. “Onlar ki, yalan-dolan bulunan yerde durmazlar, lüzumsuz Ģeyler konuĢulan bir yere
uğradıkları zaman oradan savuĢup gitmek suretiyle kendilerine iyilik ve ikram ederler." (Furkan, 72)
(Uludağ, s. 1999, s. 50, Akdoğan, B. 2017, s. 84).
7. “Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir
merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah
dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.” (En’am: 6/35).
(Akdoğan, B. 2017, s. 70)
8. “Allah’ın kadrini gereği gibi bilmediler. Çünkü “Allah hiç kimseye hiçbir Ģey indirmedi”
dediler. De ki, “Musa’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği parça parça kâğıtlar haline koyup
ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) ne sizin ne babalarınızın bilmediği Ģeylerin
size öğretildiği kitab’ı kim indirdi? (Ey Muhammed!) “Allah” (indirdi) de, sonra bırak onları, içine
daldıkları batakta oynayadursunlar. (En’am: 6/91). (Akdoğan, B., s. 72).
9. “Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle ĢaĢırt; süvarilerinle, yayalarınla onları
yaygaraya boğ; mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. ġeytan, insanlara
aldatmadan baĢka bir Ģey vadetmez. (Ġsra, 17/64) (Akdoğan, B. 2017, s.79).
10. “Biz yeri göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. (Enbiya: 21/16) (Akdoğan, B.
2017, s. 82)
11. “Allah, “KardeĢinle senin pazını kuvvetlendireceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de
ayetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaĢamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek
olanlardır”. (Kasas, 28/35) (Akdoğan, B. 2017, s. 87)
12. “YürüyüĢünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eĢeklerin sesidir!”
(Lokman: 31/19) (Akdoğan, B. 2017, s. 92).
13. “ġairlere ise haddi aĢan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar, her vadide ĢaĢkın ĢaĢkın
dolaĢırlar ve yapmadıkları Ģeyleri söylerler. Ancak iman edip sâlih amel iĢleyen, Allah’ı çok anan ve
haksızlığa uğratıldıktan sonra içlerini alanlar baĢka, Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını
göreceklerdir” (ġuarâ, 26/224-227) (Akdoğan, B. 2017, s. 99).
Müziği Helal Kıldığı Ġddia Edilen Ayetler
1. “Ġman edip ameli salih iĢleyenler cennet bahçelerinde neĢelendirileceklerdir." (Rum, 15)
(Uludağ, S. 1999, s. 50: Akdoğan, B. 2017, s. 49)
2. “Onlar ki, söz dinlerler ve en güzeline tabi olurlar, iĢte Allah'ın hidayete erdirdikleri kimseler
bunlardır, idrak ve insaf sahibi olanlar da yine bunlardır." (Zümer, 18) (Uludağ, S. 1999, s. 52).
3. “Yerleri ve gökleri yaratan, melekleri elçi olarak gönderen ve onları ikiĢer, üçer ve dörder
kanatlara malik kılan Allah'a hamd olsun, halkta dilediğini ziyade eder, Ģüphesiz ki, Allah her Ģeye
kadirdir." (Fatır, 1) (Uludağ, S. 1999, s. 52: Akdoğan, B. 2017, s. 53).
4. “Seslerin en fenası eĢeklerin sesidir." (Lokman, 19) (Uludağ, S. 1999, s. 52).
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5. “De ki: Allah'ın kulları için var ettiği zinetleri haram kılan kimdir? Bunlar dünyada, özellikle
kıyamet gününde iman edenler içindir, bilen kavimler için ayetlerimizi böylece tafsil ediyoruz." (A'raf,
32) (Uludağ, S. 1999, s. 53, Akdoğan, B. 2017, s. 33).
6. “Hz. Davud'a (A.S.) Allah tarafından çok güzel bir ses mucize olarak verilmiĢti. Hz. Davur bu
güzel sesi ile mezmurları okur ve herkesi mest ederdi. Hayvanlar ve kuĢlar bile o güzel sesin tesiri
altında kalırlardı. Gerek Kur'an' da ve gerekse hadislerde büyük bir mucize veni-met olarak
vasıflandırılan bu güzel sesten sitayiĢle bahse-dilmiĢtir. Hz. Davud'a bir mucize olarak verilen güzel
sesi; mutasavvıfların, musikiyi mübah kılan en kuvvetli delillerinden saydıkları müĢahede edilmektedir.
(Uludağ, S. 1999, s. 53)
7. “Allah onlar için boĢ olan Ģeyleri helal, pis olan Ģeyleri haram kılmaktadır." (A'raf, 157)
(Uludağ, S. 1999, s. 55)
8. “Allah sizi yeminlerinizdeki lağv’dan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız
yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah çok bağıĢlayıcıdır, halimdir kullarının günahı sebebiyle
rızklarını da kesici değildir. (El-Bakara: 2/225) (Akdoğan, B. 2017, s. 27).
9. “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karĢı
gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? (En’âm: 6/32). (Akdoğan, B.
2017, s. 29)
10. “Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmiĢler ve dünya hayatı da (kendilerini) aldatmıĢtı. ĠĢte
onlar bu günlerine kavuĢacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkâr edip durdularsa biz de
onları bugün öyle unuturuz. (A’râf: 7/51), (Akdoğan, B. 2017, s. 36).
11. “Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiç
bir Ģey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. ġüphesiz O, halim olandır, bağıĢlayandır
(El-Ġsrâ: 17/44), (Akdoğan, B. 2017, s. 38).
12. “Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapcak olsaydık
böyle yapardık. (El-Enbiyâ: 21/17), (Akdoğan, B. 2017, s. 41)
13. “Gerçekten biz, Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Davud’a da Zebûr’u verdik.”
(El-Ġsra: 17/55), (Akdoğan, B. 2017, s. 42).
14. “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, iĢte
gerçek hayat odur. KeĢke bilselerdi!” (Enkebût: 29/64), (Akdoğan, B. 2017, s. 47).
15. “Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karĢılıklı bir övünme
çok mal ve evlat sahibi olma yarıĢından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı Ģöyle: Bir
yağmur ki, bitirdiği bitki onu sararmıĢ olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki
amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanıĢ
metasından (geçici bir yararlanmadan) baĢka bir Ģey değildir.” (Hadid: 57/20), (Akdoğan, B. 2017, s.
60).
Hadislere Göre Müzik
Hadislerin Hz. Muhammed (sav)’in yaĢantısını yansıttığı düĢünülmektedir. Bu bağlamda
müzikle ilgili sözlerin ve tutumların gerçekleĢtiği Ģartları değerlendirmek bazı durumlarda oldukça zor
olmaktadır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve takipçilerinin her müzik olayını değiĢik Ģartlarda ve ortama
göre yorumlamaları gayet normal ve uygundur.
1. "Hz. AiĢe'den rivayet edilmiĢtir: Hz. AiĢe bir defa (yanında büyüttüğü akraba) bir kadını

Ensar'dan bir adamla evlendirmiĢti. (Düğünden dönen Hz. AiĢe' ye) Nebi (s.a.v.) sordu: Ya AiĢe!
ġüphesiz ki Ensar (kadınları musiki ve) eğlenceyi severler. " (Uludağ, S. 1999, s. 67: Akdoğan, B.
2017, s. 73). Hadisin anlamı; ….kadınları eğlendirecek bir muğanniye yok mu idi, bir
muğanniyenintürkü veya Ģarkı söylemesi Ensar’ın çok hoĢuna gider” demektir. Aynı hadis Ģu Ģekilde de
aktarılmaktadır:
“Hz. AiĢe ensar’dan akrabası olan genç bir kızı (cariyeyi) evlendirmiĢti. Resûlullah ona sordu:

Kızı kocasına götürdünüz mü? Kızı kocasına teslim edecek bir zifafa atacak kadınlar gönderdiniz mi? Hz
AiĢe, evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah “KeĢke bir de muğanniye gönderseydiniz de
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türküsünü söyleseydi. Çünkü Ensar, (gazel) kadın tasvir eden Ģiirlerin nağme ile okunmasını sever,”
buyurdu. (Akdoğan, a.g.e., s. 74, Uludağ, a.g.e., s. 68).
2. Ebû Hüreyye (r.a.), Nebi (s.a.v.)’in Ģöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “ Cenab-ı Hak;
güzel sesiyle açıktan ve teğanni ile Kur’an okuyan bir Peygambere kulak verdiği gibi hiçbir Ģeye kulak
vermemiĢtir” (Akdoğan, 2017: 47).
3. Amir b. Sa'd diyor ki: “Bir düğün münasebetiyle Kur b. Ka'p ve Ebu Mesud el-Ansari'nin

yanına gitmiĢtim. Bu iki sahabenin yanlarında türkü söyleyen müğanniye kızların bulunduğunu gördüm.
Dedim ki: Siz Resulullah'ın sahabelerisiniz, aynı zamanda Bedir savaĢında bulunma faziletine ve
Ģerefine de sahipsiniz. Buna rağmen huzurunuzda böyle iĢler nasıl yapılıyor? Dediler ki: Ġstersen buyur,
otur ve bizimle birlikte sen de dinle, istersen geç git, fakat Ģunu bil ki: düğünde musiki (lehv) dinlemek
için bize ruhsat verilmiĢtir." (Uludağ, a.g.e., s. 69).
4. “Helal (nikâh) ile haram (cinsi münasebet) arasındaki fark, (helal olanda) türkü söylenmesi
ve def çalınmasıdır." (Uludağ a.g.e., s. 70).
5. "Nikâhı def çalarak ilan ediniz."Ibn Mace, kitabü'n-nikah, babü i'lani'n-nikah, c. I, s. 611.
Tirmizi, kitabü'n-nikah babü macae fi i'lanı'n-nikah (Uludağ, a.g.e., s. 71).
6. "Nikâhı ilan ediniz, mescidlerde kıyınız ve nikahta def çalınız." (Uludağ, a.g.e., s. 71).
7. "Nebi (s.a.v.) gizli yapılan ve def çalınarak: "Size geldik, size geldik, bizi selamlayınız, sizi
selamlayalım" türküsü söylenmiyen nikâhlardan hiç hoĢlanmazlardı ." (Akdoğan, 2017: 78, Uludağ,
a.g.e., s. 71).
8. Buhari ve Müslim’in Hz. AiĢe (r.a)’den ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i Ģerifte Hz. AiĢe
Ģöyle anlatıyor: (Babam) Hz. Ebû Bekir bize geldi, benim yanımda Ensar’ın Büas harbinde söyledikleri

karĢılıklı atıĢmaların sözleriyle terennüm eden iki cariye vardı. Resülullah (s.a.v)’de kaftanına bürünmüĢ
yatıyordu. Ebû Bekr: “Resülullah’ın evinde Ģeytanın mizmarı ne gezer” diye beni azarladı. Bu olay
bayram gününe cereyan etmiĢti. Hz. Peygamber (s.a.v) yüzünü açtı ve “Bırak ey Ebû Bekr, her milletin
bir bayramı var, bugün de bizim bayramımızdır” duyurdu (Akdoğan, 2017: 18).
9. Ebu Mûsa (r.a.)’dan rivayet edilmiĢtir ki kendisinin Kur’an okuması sebebiyle Resülullah
(s.a.v.) Ģöyle buyurmuĢtur: “Ey Ebû Musa! Gerçekten sana, Davud ailesine verilen mizmarlardan bir
mizmar verilmiĢtir” buyurmuĢtur (Akdoğan, 2017: 44).
10. "Hz. AiĢe'den rivayet edilmiĢtir: Resulullah (S.A.V.) oturmakta idi. Bir gürültü ve çocuk

sesleri iĢittik. Hz. Peygamber ayağa kalktı, bir de baktı ki, HabeĢli bir kadın raks etmekte ve etrafında
da çocuklar toplanmıĢ bulunmakla. Bana bunu seyretmek ister misin? diye sordu. Evet, demem üzerine
beni usanana kadar seyrettirdi." (Akdoğan, 2017: 52, Uludağ, 1999: 90).
11. Hz. Enes'ten rivayet edilmiĢtir: "Resulullah (S.A.V.) Medine'ye teĢrif ettikleri zaman Onun
geliĢinden duydukları memnuniyeti ve sevinci ifade etmek için HabeĢliler harbeleriyle oynamıĢlardı”.
(Uludağ, a.g.e., s. 91).
12. Ġbn Azib diyor ki: “Resulullah (S.A.V.) Medine'ye geldikleri zaman buradaki halkın duymuĢ

oldukları derin se-vinci baĢka bir zamanda duyduklarını hiç görmedim. Cariyeler: "Allah Resulü (S.A.
V.) Ģehrimize teĢrif etmiĢ bulunmaktadırlar" diye nida ediyorlardı. Hâkimin rivayeti Ģöyledir: "Hz.
Peygamber Medine'yi Ģereflendirdikleri zaman Beni Neccar kızları Onu karĢılamaya çıktılar. Kızlar def
çalarak Ģiir ve türküler okumuĢlardı." (Uludağ, a.g.e., s. 92).
13. Hz. Peygamber ilk defa Medine'yi Ģereflendirdiği zaman kadınlar def çalarak ve müzikli
olarak (bi' d-deffive'l-elhani) Ģu meĢhur beyitleri okumuĢlardı: Talaa'l-bedraleyna ...(Uludağ, a.g.e., s.
92)
14. Gaza ve Cihad Musikisi (mehter ve marĢlar): Seleme b. el-Ekva' anlatıyor: Hayber fethi

münasebetiyle Resulullah (s.a.v.)’la birlikte geceden yola çıkmıĢtık. Ġçimizden biri, Ģair bir zat olan Amir
b. el-Ekva' a; bize biraz nağme ile Ģiir okumaz mısın? diye ricada bulundu. Bunun üzerine Amir nağme
ile Ģiir okumaya ve develeri sürmeye baĢladı. Amir: "Allah'iimme lev'la Ente me'hte deyna. Ve la
tasaddakna ve la sallayna" (Ey Alahım! Sen olmasaydın biz hidayete ermezdik. Sadaka vermez, namaz
kılmazdık) beyti ile baĢlayan Ģiiri nağme ile okumaya koyuldu. Hz. Peygamber bu sesi iĢitince bu
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sürücü kimdir? diye sordu. Amir, diye cevap verilince, Allah onu rahmetine kavuĢtursun, diye dua
buyurdu. Sahabeden biri, Ya Resulallah! ġüphesiz ki, bu duan kabul olacak. Fakat ne olurdu biraz geç
dua etseydin de Onun (ğınasından veya arkadaĢlığından) faydalansaydık, dedi… (Uludağ, a.g.e., s.
106).
15. Güzel Sesle Kur'an-ı Kerim Okuma: “Kur' an' ı seslerinizle süsleyiniz” (Uludağ, a.g.e., s.
106). "Cenab-ı Hak; güzel sesiyle cehren ve teğanni ile Kıır' an okuyan bir Peygambere kulak verdiği
gibi hiç bir Ģeye kulak vermemiĢtir." (Uludağ, a.g.e., s. 107). "ġüphesiz ki, bu Kur'an hüzünle nazil

oldu. Onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız ağlar görününüz. Onunla teğanni ediniz.
Kur'an'ı teğanni ile okumayan bizden değildir." (Uludağ, a.g.e., s. 108).
16. Peygamber Efendimizin Sesi: "Cenab-ı Hak hiç bir Peygamber göndermemiĢtir ki, güzel
sesli olmasın. Peygamberinizin sesi de güzeldir, yüzü de güzeldir." (Uludağ, a.g.e., s. 117).
17. Nafi anlatıyor: Bir gün Abdullah b. Ömer beni terkisine aldı. Yolda giderken bir çobanın
çaldığı kaval sesini iĢitti. Bu sesi iĢitir iĢitmez parmaklarıyla kulaklarını tıkadı ve yoldan uzaklaĢtı. Bir
müddet gittikten sonra bana: "Kaval sesi hala geliyor mu?" diye sordu. Hayır, demem üzerine
parmaklarını kulaklarından ayırdı ve: "Bir kere Resulullah (S.A.V.)la birlikte bulunuyordum, böyle bir
ses iĢitmiĢler ve aynen benim yaptığım gibi yapmıĢlardı" dedi (Uludağ, a.g.e., s. 153).
18. Resûlullah (s.a.v.)’den rivayet edilmiĢtir ki: “Bir gün Ashâb-ı Dirkile’ye uğradı ve onlara: “Ey
Erfede Oğulları oynayın, eğlenin ki, Yahudiler ve Hıristiyanlar bizim dinimizde ruhsat ve serbestlik
olduğunu bilsinler” buyurmuĢtur (Akdoğan, 2017: 62).
Müslüman Topluluklar tarafından Hadisler Kur’an’ın yanı sıra ikinci bir hukuk kaynağı olarak
büyük önem taĢır. Yukarıdaki Hadislerde görüldüğü gibi, Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in düğün, bayram,
karĢılama gibi münasebetlerle icra edilen müziği tasvib ettiği, düğünlerde bunu teĢvik eylediği sağlam
rivayetlere istinad etmektedir. Ayrıca müziğin -bir harama alet edilmeden yalnızca saz ve ses
müziğinin- haram kılındığına dair sahih hadisin bulunmadığı söylenmiĢtir (Karaman, 2007: 135).
GeçmiĢte yapılan yanlıĢlardan bir tanesi de doğruluk teminatına sahip olmayan hadisleri baĢvuru veya
kabul kaynağı olarak görmelerinden ileri gelmektedir. Hadislerin doğru değerlendirilmesi gerekir çünkü
Müslümanların tüm yaĢamlarında, düĢünce ve kurumlarında Hadisler çok geniĢ bir etkiye sahiptir.
Sonuç
Kur’an-ı Kerim’de bugünkü manada müzik ile ilgili konuları ifade eden hiçbir ayet
bulunmamaktadır. Fakat bunun dıĢındaki Hadislerde müziğin aleyhinde olanlar müziğin haram
olduğunu, lehinde olanlar helal olduğunu göstermek için en küçük ihtimali bile değerlendirerek
görüĢlerini ortaya sunmuĢlardır. Müzik veya Sema (ğına) hangi isimle adlandırılırsa adlandırılsın kadın
veya erkek tarafından ses ve çalgı ile icra edilen sanatın farklı Ģekillerle isimlendirilmiĢ halidir. Ġslami
hüküm bakımından bu isimlerde herhangi bir fark yoktur. Önemli olan müziğin icra edildiği yer ve
maksadın ne amaçlı olduğudur, dini hükme tesir bu bağlamda söz konusudur.
Ġslam dininde müzik türünün yerini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi kültürdeki
estetik beklentilere gösterdiği uyuma bağlıdır. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’in değiĢik okuma usulleri en
üst seviyededir. Bunun dıĢında kültürel değerleri gösteren müzik örnekleri toplumdaki genel geçer
yargılarla uyum sağlamak zorundadır. Müzik türleri toplumda gördüğü saygı ve rağbete göre de bir
sıralama içerir.
Müziği sadece haram/helal hükmüne bağlamak doğru değildir; Haram, Mekruh, Mübah ve
Müstehab olabilir. Bunu Ģu Ģekilde açabiliriz: ġehvet uyandıran duyguları tahrit eden müzik haramdır,
vakitlerinin büyük çoğunluğunu müzik ile iĢtigal edenler Mekruh’tur. Güzel sesten zevk almak dıĢında
bir duyguya kapılmayan kimse için müzik mubah, Allah sevgisi ile dolup taĢan, duyduğu güzel ses
kendisine yalnızca güzel sıfatları tahrit eden kimse için müstehabdır (Karaman, 2007: 135). Aynı
Ģekilde müzik içki meclislerinde icra ediliyorsa, müziğin sözleri Ġslam inancına ve ahlakına aykırı ise
yine haram hükmündedir. Müziği icra eden müzisyenler içinde yukarıdaki aynı değerlendirmeler
geçerlidir.
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Hadis kitaplarında, müzik ve müzisyenler ile ilgili yasakların temelini, alkol ile icra edilen müzik,
Ģarkıcı kızlar, baĢtan çıkartıcı sözler içiren müzikler oluĢturur. Bunlara ek olarak ahlaksız davranıĢlar
veya zina ile beraber zikredildiği durumlarda müzik kabul görmez.
Ġslamiyet’te müzik bazı esaslar çerçevesinde sınırlı olarak kabul edilebilirliğini sürdürmektedir.
Bu çerçevede fiziki yorgunluğu atmak için müzik yapmak ve dinlemek hor karĢılanmamıĢtır. Ayrıca
Sema’ üzerinden değerlendirildiğinde neĢe uyandırmak, tanrı sevgisi amacıyla, hac musikisi, mersiye,
savaĢlarda marĢlar, evlenme ve bayram kutlamalarında uygulanan müziklere izin verilmiĢtir. Sevinç ve
neĢe zamanlarında1 yapılan müzikler, halk Ģarkıları, Tasavvufi Musiki (Sem’a) ve Dini musiki Ġslam
bilginleri tarafından çoğu zaman hoĢ karĢılanan müzik türleri olmuĢtur. Zaten Ġslami toplumlarda müzik
dini ve ahlaki bir anlayıĢ kontrolündedir.
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Bayram ve düğünlerde, sünnet düğününde, birinin gurbetten gelmesi zamanında, davet ve ziyafetlerde, çocuğun doğumu
zamanında, Kur'an-ı Azimü'Ģ-Ģan'ı ezberleyenlerin hafızlık icazetnamesi aldıkları vakitlerde musikinin söylenmesi, çalınması,
ve dinlenmesi caizdir. Zira bu gibi zamanlarda ve bu gibi vesilelerle sevinmek ve neĢ'elenmek mubahtır (Uludağ a.g.e., s.
308).

TEKKELERDE MÛSİKİ EŞLİĞİNDE YAPILAN ZİKİRLERİN KAYNAK DEĞERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Mehmet ÖZTÜRK
Özet
Toplumların günlük yaşamının bir parçası olan musiki, İslam’ın içtimai bünyesinde de zamanla
kendisine bir yer bulmuştur. Tasavvufi hayatın İslam Medeniyeti’ne girmesiyle “Tekke” adı verilen bir
oluşuma gidilmiş ve insanlar bu mekânda Allah’ı anma adına birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Bunu da yaparken bir ritim eşliğinde, belli figürler hatta enstrümanlar da bu ibadete dâhil olmuştur.
Böylelikle tekke musikisi diye bir kavram doğmuştur. Bu kavramın ibadetle ilişkilendirilmesi ise fıkhın
alanına girmektedir.
Bu bağlamda musiki ile irtibat içerebilecek ayetleri ve yaklaşık elli civarı hadisi inceleyip, sahabe
dönemi ve sonrası kayıtlara bakıp, musiki hakkında verilen fetvaları araştırıp, tekkelerde bazı çalgı
aletleri ile beraber ilahi, deyiş, şuğul, kaside eşliğinde gerçekleştirilen raks, devran ve zikir ayinlerinin
kökeni ve bunların bidat sayılıp sayılmayacağı yönünde kanaatleri araştırdığımız bildiri, bahsi geçen
mevzulara kaynaklık edebilecek bilgilerin değerlendirilmesi ekseninde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tekke Musikisi, Zikir, İslam ve Musiki, Müziğin İslam’daki Yeri.
An Investigation on the Legality of Dhikr Ritual with Music in the Dervish Lodges
Abstract
Music, which is a part of the daily life of the societies, also found itself in the social context of Islam.
With the mystic life entered into Islamic civilization, a formation called Dervish Lodge came to the
scene. In this location people have done a certain number of activities to remember Allah. One of this
activity is a form of devotion in which the worshipper is absorbing in the rhythmic repetition of the
name of God or his attributes with music. Thereby a concept called Dervish Lodge Music was born.
The association of this concept to worship enter in the field of Islamic jurisprudence. In this context
we will investigate the verses of Quran and narrations about fifty hadiths that may be in contact with
music. And we will look at the documentary of Sahabah term and after the period of sahabah. We will
investigate the fatwas that given about music. And also we will analyze and evaluate the origin of
dhikr with music and hymnal doings in Dervish Lodges and legality of these activities about fiqh.
Keywords: Dervish Lodge Music, Dhikr, Islam and Music, The Role of Music in Islam.
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HADĠSLERDE GEÇEN MÛSĠKÎ ENSTRÜMANLARI
Hasan YERKAZAN*
Özet
Hz. Peygamber‟in (sav) mûsikî aletlerine karĢı tutumu, Ġslâm kültür tarihinde tartıĢma konusu
olmuĢtur. Mevcut rivâyetlere göre, çalgı aletlerinin bir kısmı helal, bir kısmı ise haram kabul edilmiĢtir.
Def, ğırbal, keber/kîr gibi bazı vurmalı çalgı aletleri helâl; berbât, celâcil, ceres, ğubeyra, halhâl,
kennârât, kınnîn, kûbe, me„âzif, mezamir, mizher, sanc, tabl, urtube/artabe ve zemmâre gibi bazı telli
ve üflemeli enstrümanlar harâm kabul edilmiĢtir. Bu çerçevede hadislerde geçen çalgı enstrümanlarının
isimleri ve mahiyetlerini tam olarak tespit etmek büyük önem arz etmektedir. Bu tebliğde, helâl ve
harâm oldukları dikkate alınmaksızın hadislerde isimleri geçen mûsikî enstrümanlarının mahiyeti
hakkında elde edilen verilere yer verilmektedir. AraĢtırma sonucunda hadislerde isimleri geçen çalgı
enstrümanlarının bir kısmının mahiyeti tam olarak tespit edilmiĢ olup, büyük bir kısmının ise varlığı
günümüze kadar devam etmediğinden dolayı nitelikleri tam olarak belirlenememiĢtir. Sadece mevcut
bazı mûsikî enstrümanlarıyla benzer yönlerine dikkat çekilmiĢtir. Ayrıca hadisler bütünlük içerisinde
değerlendirildiğinde çalgı enstrümanı olarak kabul edilen bazı nesnelerin, gerçekte bir tür içki veya
kumar oyunu olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Mûsikî, Mûsikî Enstrümanları, Helâl, Harâm.
Musical Instruments in the Hadiths
Abstact
The attitude of the Prophet towards musical instruments has been a subject of debate in the history
of Islamic culture. According to the Prophet's hadiths, some of the instruments are halal and some
are forbidden (haram). Some percussive instruments such as def, ğırbal, keber/kîr have been
considered as halal; on the other hand some stringed and blown instruments such as berbât, celâcil,
ceres, ğubeyra, halhâl, kennârât, kınnîn, kûbe, mezâfif, mezamir, mizher, sanc, tabl, urtube / artabe
and zemmâre have been considered as haram. It is great importance in this context to fully identify
the names and characteristics of musical instruments in the hadith. It is given information about the
nature of musical instruments whose names are mentioned in the hadiths regardless of whether they
are halal or haram in this presantation. As a result of the research, only some of the instruments
which are named in the hadiths have been fully identified, because most of them does not exist today.
In this respect, only the similar aspects of some existing musical instruments have been pointed out.
Morever it is concluded that some of the objects, which are considered as musical instruments, are
actually a kind of alcoholic drink or gambling when the hadiths are evaluated in unity.
Keywords: Hadith, Music, Musical Instruments, Halâl, Harâm.
Giriş
Mûsiki, ses üzerine kurulmuĢ bir sanattır. Tarihi süreç içerisinde her milletin doğrudan veya
dolaylı olarak bu ilimle irtibatı olmuĢtur. Ġslâm dünyasında ise mûsiki çalıĢmaları erken dönemden
itibaren baĢlamıĢtır. Ġlk Ġslâm filozofu Ya„kūb b. Ġshak el-Kindî (ö. 252/866), bu sahada ilk teorik
çalıĢmaları yapan kiĢidir. Kindî‟den sonra mûsiki nazariyesine dair çalıĢmalar Fârâbî (ö. 339/950) ile
devam etmiĢtir. Mûsiki teorisi ve özellikle mûsiki felsefesi hakkında yazmıĢ olduğu el-Mûsîķa‟l-kebîr adlı
eseri, Batı‟da ve Ġslâm dünyasında en sistemli eserlerden biri kabul edilmiĢtir. Dinî, felsefî, siyasî ve
ilmî amaçlarla IV. (X.) yüzyılda Basra‟da ortaya çıkan Ġhvân-ı Safâ, mûsiki ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢtır.
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Ayrıca tıp ve felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olan Ġbn Sina (ö. 428/1037) da mûsikîye ait
bilgilere kaleme aldığı eserlerinde yer vermiĢtir.1
Tarihten tevarüsen gelen mûsikî bilgi birikimi, bahse konu olan kiĢilerin gayretleri ile geliĢmiĢ,
bu alanda zaman içerisinde teori ve pratiğe yönelik devasa çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ancak Ġslâm
dünyasında bir yandan mûsikî ile ilgili çalıĢmalar yapılırken, bir yandan da mûsikînin dindeki yeri
konusu tartıĢılmıĢtır. TartıĢmaların merkezinde ise, hadislerde isimleri geçen mûsikî enstrümanları
olmuĢtur. Çünkü Hz. Peygamber‟den (sav) rivâyet edilen hadislerde isimleri belirtilen bazı mûsikî
aletlerinin dinlenmesi ve çalınması helal; bazıları ise haram kabul edilmiĢtir. Bu çerçevede Ġslâm
âlimlerince mûsikî ve çalgı aletlerinin hükmü konusunda müstakil çalıĢmalar yapılmıĢ ve geniĢ bir
mûsikî literatürü oluĢturulmuĢtur.2
Hadis kaynaklarında toplam 22 çalgı aletinin ismi tespit edilmiĢtir. Bu aletlerin bir kısmı
vurmalı, bir kısmı üflemeli, bir kısmı ise telli çalgı aletlerinden oluĢmaktadır. Bu tebliğde, mûsikî veya
çalgı enstrümanlarının meĢruiyeti konusunda lehte ve aleyhteki görüĢlerden ziyade hadis
kaynaklarında isimleri geçen çalgı aletlerinin mahiyeti hakkında bilgilere yer verilecektir. Ayrıca her bir
çalgı aletinin isminin geçtiği konuda örnek bir rivâyet verilmek suretiyle, konu bir bütünlük içerisinde
takdim edilmeye çalıĢılacaktır.
A- Vurmalı Enstrümanlar
1-Def ()انذف: Bir kasnakla onun üzerine gerilmiĢ deriden meydana gelen ve çok eski
devirlerden beri bilinen daire biçiminde bir çalgı aletidir. BaĢta Araplar olmak üzere bütün Ortadoğu
halkları tarafından kullanılmıĢtır. Evlilik ve sünnet merasimleri sırasında def çalıp eğlenmek çok eski
tarihlere dayanan adetlerdendir. Ġslâmî dönemde de bu gelenek sürdürülmüĢtür.3 Def, hadislerde ismi
en çok geçen mûsikî aletlerinden biridir. Bu hadislerden birisi Ģöyledir:
ٟٖ فٍٛاععٚ ا ٘زا إٌىبػٍٕٛ أع: ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛعٓ عبئشخ لبٌذ لبي سع
.فٛٗ ثبٌذف١ٍا عٛاضشثٚ اٌّغبعذ
Hz. AiĢe (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (sav) buyurdular ki: “Nikahı ilan edin, onu
mescidlerde yapın ve defler çalın.”4
2- Ğırbâl ()انغربال: Ğırbal, def ve bendire benzeyen daire Ģeklinde bir çalgı aletidir. 5 Tabl
yani davul anlamı verenler de olmuĢtur.6 Bu kelime kalbur anlamında da kullanılmaktadır.7 Hadiste
Ģöyle geçmektedir:
ٗ ثبٌغشثبي١ٍا عٛاضشثٚ ا ٘زا إٌىبػٍٕٛعٍُ لبي أعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟعٓ عبئشخ عٓ إٌج
“ÂiĢe‟den (ra) rivâyet edildiğine göre Peygamber (sav) Ģöyle buyurmuĢtur: Bu
evlenme iĢini (halka) duyurun ve bunun için ğırbal (def) çalınız.”8

1
2

3
4

5

6
7
8
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3- Keber/Kîr (انكبر/)انكير: Keber, davula benzer bir çalgı aletidir. 9 Kîr ise demircilerin
ateĢlerini üfledikleri tulum demektir.10 Aynı içerikte olan rivâyetlerin bir kısmında keber bazılarında ise
kîr olarak geçmektedir. Rivâyetlerin siyak ve sibakına bakıldığında keber olması daha güçlü
görünmektedir. Muhtemelen hadislerin bir kısmında “be” harfine bir nokta ziyade edilmek suretiyle
“ye” olarak yazılmıĢtır. Her iki kelimenin de yer aldığı örnek hadisler aĢağıda yer almaktadır:
،وبْ عٕذُ٘ وجشٚ ،ٌٗ ط اثٕخٚ " أٔٗ ص: عٓ عذٖ ٘جبس،ٗ١ عٓ أث،دٛعجذ هللا ثٓ ٘جبس ثٓ األع
طٚ ص:ً١ " ِب ٘زا؟ " فم: فمبي،دٛ فغّع اٌص،ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ فخشط سع،ً١غشاثٚ
 ٘زا إٌىبػ ال،ا إٌىبػٚذ١ أش،ا إٌىبػٚذ١ " أش:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟ فمبي إٌج،ٗ٘جبس اثٕز
طٕٛ اٌص:ً١اٌغشاثٚ ،ش١ اٌطجً اٌىج: اٌىجش: فّب اٌىجش ؟ لبي: لٍذ:اٌغفبػ " لبي
Abdullah b. Hebbâr b. el-Esved babasından o da dedesinden Ģöyle rivâyet etmiĢtir:
Hebbâr kızını evlendirmiĢti. Düğünde keber ve ğırbal çalıyordu. Rasûlullah (sav)
dıĢarı çıkıp bunu duyunca: “Bu nedir?” diye sordu. “Hebbâr kızını evlendirdi”,
dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) Ģöyle buyurdu: “Nikâhı kutlayınız. Nikâhı
kutlayınız. Bu nikâhtır, zinâ değildir.” dedi. Dedim ki: “Keber nedir?” Dedi ki: “Büyük

davuldur. Ğerabil ise sanclardır.”11
اٌغشثبي فغّعٚ ش١ب ثبٌىٙ عشعٟط ٘جبس اثٕزٗ فضشة فٚ ص: ٗ لبي١عٓ عجذ هللا ثٓ ٘جبس عٓ أثٚ
ٟط ٘جبس اثٕزٗ فضشة فٚ ص:
اٌٛ " ِب ٘زا؟ " لب:عٍُ فمبيٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛرٌه سع
اٚذ١ا إٌىبػ أشٚذ١ " أش: ٍُ عٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ فمبي سع.اٌغشثبيٚ ش١ب ثبٌىٙعشع
" إٌىبػ ٘زا ٔىبػ ال عفبػ
Abdullah b. Hebbâr babasından Ģöyle rivâyet etmiĢtir: Hebbâr kızını evlendirmiĢti.
Düğünde kîr ve ğırbal çalıyordu. Rasûlullah (sav) bunu duyunca “Bu nedir?” diye
sordu. Onlar da: “Hebbâr kızını evlendirdi, düğünde kîr ve ğırbal çalıyor.” dediler.
Bunun üzerine Rasûlullah (sav) Ģöyle buyurdu: “Nikâhı kutlayınız. Nikâhı kutlayınız.

Bu nikâhtır, zinâ değildir.”12
4- Kûbe ()انكوبت: Kûbe, nerd (tavla), berbat ve davul gibi anlamlara gelmektedir. 13 Uzun ve
iki yüzeyi geniĢ, orta kısmı dar olan tabl (davul) Ģeklinde tarif edenler de olmuĢtur. 14 Bu kelimenin
farklı anlamlar taĢıması sebebiyle ne kastedildiği açık değildir. Hem bir oyun hem bir enstrüman aleti
olması oldukça güçtür. AĢağıda yer alan rivâyet dikkate alındığında kûbe, içki veya kumar türü bir
nesnenin ismini çağrıĢtırmaktadır.
غش١ٌّاٚ ىُ اٌخّش١ٍعٍُ لبي إْ هللا حشَ عٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛعٓ اثٓ عجبط عٓ سع
َلبي وً ِغىش حشاٚ ثخٛاٌىٚ
“Ġbn Abbas, Rasûlullah‟dan (sav) Ģöyle rivâyet etmiĢtir: “ġüphesiz Allah Teâla içkiyi,
kumarı, kubeyi yasakladı. SarhoĢluk veren her Ģey haramdır.” dedi”15
5- Urtube/Artabe ()انعرطبت: HabeĢlilere ait bir tür davul çeĢididir.16 Ud ve tanbur Ģeklinde
açıklayanlar da olmuĢtur.17 Hadiste Ģöyle geçmektedir:
ثخٛ وٚغفش ٌىً ِزٔت إال صبحت عشطجخ أ٠ ش إْ هللا٠ اٌحذٟف

“Allah, urtube ve kube sahibi dıĢındaki tüm günahkârları af edecektir.”18
9
10
11

12
13
14

15
16

17

18

Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 4, s. 143.
Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 4, s. 217; Ġbrahim Mustafa, Mu„cemu‟l-Vasît, s. 807.
Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. Ġshâk el-Ġsfahânî, Ma„rifetü‟s-sahâbe, thk. Adil b. Yusuf el-Azâzî, Dâru‟l-Vatan, Riyad,
1998, c. 5, s. 2768.
Nuruddin Ali Heysemî, Mecme„u‟z-zevâid, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, 1412, c. 4, s. 533.
Mahmud b. Ömer ZemahĢerî, el-Fâik fî ğaribi‟l-hadis, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, 1979, c. 2, s. 412; Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 4, s. 381.
Muhammed Hamid, Hükmu‟l-Ġslâm fî‟l-ğına, Dâru‟l-Vagy, Haleb, h. 1397, s. 8; Ahmed b. Muhammed Ġbn Hacer Heytemî,
Keffu‟r-ri„a„ „an muharremâti‟l-lehvi ve‟s-sema„, thk. Adil Abdulmun„im Ebu‟l-Abbas, Mektebetü‟l-Kur‟ân, Kahire, ty., s. 62.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. ġuayb Arnavut, Müessesetü'r-risâle, Beyrut, 1995, c. 4, s. 381.
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-„Arab, c. 1, s. 597; Ebu Bekr Muhammed b. el-Hasan Ezdî Ġbn Düreyd, Cemheretü'l-Luga, thk. Remzi
Münir Ba„lebekî, Dâru‟l-Ġlm, Beyrut, 1987, c. 2, s. 1121.
Bkz. Ebu Ubeyd Kâsım b. Sellâm Herevî, Ğaribu‟l-hadis, thk. Muhammed b. Abdulmuid Han, Matbaatu Daireti‟l-Mearifi‟lOsmaniye, Haydarâbad, 1964, c. 4, s. 279; Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 3, s. 216; Muhammed b. Ahmed Ġbn Mansûr el-Ezherî,
Tehzibu‟l-luğa, thk. Abdulhalim en-Neccâr, Ed-Darû‟l-Mısriyye, Kahire, 1964, c. 3, s. 347; Ġbn Düreyd, Cemheretü'l-Luga, c.
1, s. 378; Heytemî, Keffu‟r-ri„a„, s. 62.
Ebu‟l-Ferec Abdurrahman Ġbnu‟l-Cevzî, Garibu‟l-hadis, thk. Abdulmuti„ Emin Kal„aci, Dâru Kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut, 1985, c. 2,
s. 87.
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6- Celâcil ()انجالجم: Kelimenin tekili culcul‟dur. Küçük ziller anlamına gelir.19 Celâcil, aĢağıda
yer alan rivâyetten de anlaĢılacağı üzere raks eden kiĢilerin üzerlerine taktıkları küçük zillerdir.
بٍٕٙرٓ فمبٌذ ال رذخٛص٠ ًب عالعٙ١ٍعٚ خ٠ب ثغبسٙ١ٍ عٕذ٘ب إر دخً عٝ٘ ّٕب١عبئشخ لبٌذ ث
ً ال رذخ: يٛم٠ -ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝص- ي هللاٛلبٌذ عّعذ سعٚ بٍٙا عالعٛ إال أْ رمطعٍٝع
ٗ عشط١زب ف١اٌّالئىخ ث
“Hz. AiĢe‟nin (ra) yanına, üzerinde ziller bulunan bir kız getirildi. Kızın zilleri çıngır
çıngır ses çıkarıyordu. Hz. AiĢe (ra): “Sakın ha! zillerini koparmadan onu yanıma
getirmeyin!” dedi ve ilave etti: “Ben Rasûlullah‟ın (sav): “Zil bulunan eve melâike
girmez.” buyurduğunu iĢittim.”20
7- Ceres ()انجرس: Gizli ses demektir.21 Ortadoğu ülkelerinin kültüründe bulunan yaygın bir
çalgıdır. Hayvanların boyunlarına asılan zil ile kiliselerde kullanılan çana da ceres denilmiĢtir.22
ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ عّعذ سع:عٍُ لبٌذٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟط إٌجٚأْ أَ عٍّخ ص
.ب عشطٙ١ال رصحت اٌّالئىخ سفمخ فٚ ،ال عشطٚ ،ًٗ عٍغ١زب ف١ ال رذخً اٌّالئىخ ث:يٛم٠
Peygamber‟in (sav) hanımlarından Ümmü Seleme‟den (ra) rivâyete göre, Ģöyle
demiĢtir: Rasûlullah‟den (sav) iĢittim Ģöyle diyordu: “Melekler culcul ve ceres olan eve

girmezler. Ve yanlarında ceres olan kafileye de eĢlik etmezler.” 23
8- Halhâl ()انخهخال: Ayağa takılan bilezik Ģeklinde süs eĢyası demektir. 24 Oyun oynayan
kiĢilerin ayak bileklerine halhal takıldığında ses çıkarmaktadır. Oyun esnasında ses çıkarma özelliğine
sahip olmasından dolayı müzik aleti olarak kabul edilmiĢtir. AĢağıda yer alan hadisten de anlaĢılacağı
üzere halhal, kadınların raks ederken ayak bileklerine taktıkları zildir.
عبلت٠ عبلت صبحجٗ وّب٠ٚ جغض اٌغٕبء٠ د اٌخٍخبي وّبٛجغض ص٠ عب إْ هللاٛ أِبِخ ِشفٟعٓ أث
ٔخٛد إال ٍِعٛال رٍجظ خٍخبال راد صٚ اٌضاِش
Ebû Ümâme‟den merfu olarak nakledilmiĢtir: “ġüphesiz Allah halhâl sesine, Ģarkıya

kızdığı gibi kızar. Halhâl sahibini Ģarkıyla ilgili olan gibi cezalandırır. Sesli halhâlı ancak
mel„un kadınlar giyer.”25
9- Sanc ()اٌصٕظ: Birbirine vurularak çalınan ve iki metal parçadan oluĢan bir tür ritmik
enstrümandır.26 Bu aletin küçük ve büyük iki ebatı vardır. Küçük olan sanc, parmaklara takılır ve
birbirine vurulması ile ses çıkarır. Büyük olan ebatı ise mehter ziline benzemektedir.
،ٌعت اٌصٕظٚ ،عٍُ عٓ ضشة اٌذفٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ سعٝٙٔ  طبٌتٟ ثٓ أثٍٟلبي ع
د اٌضِبسحٛصٚ
“Ali b. Ebî Talib Ģöyle dedi: Rasûlullah (sav), defe vurmaktan, sancla oynamaktan ve
zemmare sesinden nehyetti.”27
10- Tabl ()انطبم: Bir kasnağın iki tarafına deri gerilerek yapılan çalgı aletidir. Türkçe karĢılığı
davul olup dünyanın en eski müzik aletlerinden biri kabul edilmektedir. 28
،ٝ صُ رٕح،ٗ١ٔ أرٟٗ ف١د طجً فأدخً إصجعٛ فغّع ص، وٕذ ِع اثٓ عّش: لبي،عٓ ِغب٘ذ
- ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ ص- ي هللاٛ ٘ىزا فعً سع: صُ لبي، فعً رٌه صالس ِشادٝحز
“Mücahid Ģöyle demiĢtir: “Ġbn Ömer ile beraberdik. Davul sesi duydu ve kulaklarına

parmaklarını soktu. Sonra eğildi ve bunu üç kez yaptı. Daha sonra Ģöyle dedi:
Rasûlullah (sav) iĢte böyle yaptı.”29
19
20
21

22

23

24
25
26

27
28

Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 1, s. 284; Ġbrahim Mustafa, Mu„cemu‟l-Vasît, s. 128.
Ġbn Mace, Hatem, 6.
Ebû‟l-Hasan Ahmed b. Fâris, Mucemu mekâyisi‟l-luga, thk. Abdusselam Muhammed Harun, Dâru‟l-Fikr, Beyrut, 1979, c. 1, s.
442; Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-„Arab, c. 6, s. 35.
Ayrıntılı bilgi için bkz. ġeveyĢ Muhâmîd, “Ahkâmu‟l-mûsikî‟l-ceres fî‟l-fıkhi‟l-Ġslâmî”, Mecelletü Camiati‟l-DımeĢk li‟l-Ulumi‟lĠktisadiyye ve‟l-Kanûniyye, 2007, c. 23, s. 475-509.
Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. ġuayb Nesâî, Sünenü'n-Nesâî, thk. Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebetü'l-Matbuati'lĠslamiyye, Haleb, 1406/1986, Nesâî, Zinet, 55.
Ġbrahim Mustafa, Mu„cemu‟l-Vasît, s. 249.
Muhammed b. Ali ġevkânî, Neylu‟l-evtâr, Ġdarutu‟l-Tıbati‟l-Münire, ty., c. 8, s. 117.
Muhammed b. Yakub el-Firuzâbâdî, Kamusu‟l-muhît, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 2005, s. 196; Heytemî, Keffu‟r-ri„a„, s. 88;
Ġbrahim Mustafa, Mu„cemu‟l-Vasît, s. 525.
Hatib el-Bağdadî, Tarihu Bağdat, thk. BeĢĢâr Avvâd, Dâru‟l-Ğarbi‟l-Ġslâmî, Beyrut, 2002, c. 15, s. 409.
Bkz. Nebi Bozkurt, “Davul”, DĠA, c. 10, Ġstanbul, 1994, s. 53-54.
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11- Nâkus (طٛ)إٌبل: Bakır, tunç ve benzeri madenlerden yapılmıĢ olan ve içinde sarkan
tokmağının sallanmasıyla ses çıkaran; Hıristiyanların dua vakitlerinde çaldıkları bir alettir. 30
ً دخٚط أٛد ٔبلٛ ِٓ عّع ص: ٍُ عٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ لبي سع: عٓ اثٓ عجبط لبي
بٖ وزت ٌٗ ِٓ األعش٠ال ٔعجذ إال إٚ  ال إٌٗ إال هللا: ذ أصٕبَ فمبي١ ثٚذ ٔبس أ١ ثٚغخ أ١ٕ وٚعخ أ١ث
مب٠ وزت عٕذ هللا صذٚب أٍٙم٠ ٌُ ِٓ عذد
Ġbni Abbas‟tan Rasûlullah‟ın (sav) Ģöyle dediği rivâyet edilmiĢtir: “Kim çan sesini

duyar veya sinagog, kilise, ateĢgede ve putların bulunduğu tapınağa girerse,
Allah‟tan baĢka ilah yoktur ve sadece Ona ibadet ederiz derse, o kiĢiye
eksiltilmeksizin çok sevap verilir veya sıddıklardan yazılır.”31
B- Telli Enstrümanlar
1- Ud ()انعود: Ud, telli mûsikî aletlerinden biridir. Türkiye, Ġran, Azerbaycan, Ermenistan,
Yunanistan ve Arap ülkelerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. 32 Çalgı aleti manasında ud kelimesine
hadis kaynaklarında rastlanmamıĢtır. Sadece aĢağıdaki örnek rivâyette kınnîn kelimesinin açıklaması
olarak geçmektedir. Ancak bu kelime bu rivâyette idrac 33 görünümündedir.
َ حشٟ إْ سث:  لبي، ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ أْ سع، ظ ثٓ ععذ ثٓ عجبدح١عٓ ل
ٌُب خّش اٌعبٙٔ فإ، ش١اٌزغجٚ ُبو٠ إ:  صُ لبي،  انعودٟٕع٠ ، ٓ١ٕاٌمٚ ، ثخٛاٌىٚ ،  اٌخّشٍٟع
“Kays b. Sa„d b. „Ubade‟den Rasûlullah‟ın (sav) Ģöyle dediği rivâyet edilmiĢtir:

“Muhakkak Rabbim hamr, kube ve kinnini yani udu haram kılmıĢtır. Daha sonra
Ģöyle dedi: Tağbirden sakının çünkü o içkidir.”34
2- Berbat ()انبربط: Kelimenin aslı Farsçadır. Uda benzeyen35 ve lavta olarak bilinen
enstrümandır. Avrupa‟da Luth olarak tanınmaktadır.36 Bu alet, geçmiĢ dönemlerde Yahudiler arasında
dini ayinlerde kullanılmıĢtır.37
 أْ أِحكٟٔأِشٚ ،ٓ١ٌّ ٌٍعبٜ٘ذٚ  سحّخٟٕ إْ هللا ثعض:عٍُ لبيٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟعٓ إٌج
… خ١ٍ٘ اٌغبٟ وبٔذ رعجذ فٟصبْ اٌزٚاألٚ ،اٌّعبصفٚ  اٌجشاثظٟٕع٠ ،اٌىٕبسادٚ ش١ِاٌّضا
“Nebî‟den (sav) Ģöyle rivâyet edilmiĢtir: “Allah Teâla beni âlemlere rahmet ve hidâyet

olarak gönderdi. Mizmar, kennârât yani berâbit, me„azif ve cahiliye döneminde tapılan
putları imha etmemi bana emretti…”38
3- Ğubeyra ()انغبيراء: HabeĢlilerin mısırdan yaptıkları ve sarhoĢ edici özelliği olan bir içkidir. 39
Genel olarak bakıldığında bu kelime daha çok sarhoĢluk veren bir içkinin ismi olarak kullanılmıĢtır.
Mahiyeti tam olarak bilinmese de tanbur, ud, ve berbat manasında da kullanılmıĢtır. 40 Her ne kadar bu
kelime bir müzik aletinin ismi olarak anılsa da sözlüklerde ve garibu‟l-hadis eserlerinde yer alan
bilgilere göre bu kelimenin bir tür içki çeĢidi olması daha da muhtemeldir. AĢağıda yer alan rivâyette
siyak ve sibak açısından böyle bir durumu güçlendirmektedir.
ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ أْ سع, ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟخ إٌج٠وبْ صبحت ساٚ ظ ثٓ ععذ١عٓ ل
" َوً ِغىش حشاٚ شاء١اٌغجٚ " : لبي, عٍُ لبي رٌهٚ
“Kays b. Sa„d‟dan -Rasûlullah‟ın (sav) sancaktarı idi- Rasûlullah Ģöyle dedi: “Ğubeyra
ve sarhoĢluk veren her Ģey haramdır.”41
29
30
31
32
33

34

35

36
37

38
39
40
41

Ġbn Mâce, Nikâh 21.
Firuzâbâdî, Kamusu‟l-muhît, s. 578.
Heysemî, Mecme„u‟z-zevaîd, c. 10, s. 255.
Bkz. Fikret Karakaya, “Ud”, DĠA, c. 42, Ġstanbul, 2012, s. 39-40.
Ġdrac, hadislerin sened veya metinine, aslında olmayan bir Ģeyin karıĢtırılmasıdır. Bkz. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları
Sözlüğü, Marmara Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2011, s. 106.
Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî ġeybe, el-Musannef, thk. Muhammed Avvâme, Dâru‟l-Kıble, Beyrut, 2006, c. 12, s.
270; Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî el-Beyhakī, ġuabu‟l-iman, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1410, c. 8, s. 9.
Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 1, s. 112; Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-„Arab, c. 7, s. 258; Sâlim b. Ali Sekfî, Ahkâmu‟l-ğına ve‟l-me„âzif,
Dâru‟l-Beyan, Kahire, 1996, s. 121.
http://vista.ir/article/71265/( ثشثظ10.10.1017).
Bkz. Alexander Keith, The Evidence of Prophecy Derived From The Fulfilment of The Predictions of The Hebrew Prophets
And Apostles, trc. J. L. Merrick (Ġngilizce‟den Farsça‟ya), Constable, Edinburgh, 1846, s. 66.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 36, s. 551.
Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 3, s. 338.
Bkz. Muhammed b. Ali ġevkânî, Neylu‟l-evtâr, Ġdarutu‟l-tıbati‟l-münire, ty., c. 8, s. 110.
Ebû Bekir Beyhakî, es-Sünenü‟l-kübra, Dâru‟l-Kütübi‟l-ilmiyye, Beyrut, 2003, c. 10, s. 374.

630 | Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsiki Sempozyumu

4- Kennârât ()انكناراث: Kennârât veya Kinnârât, ud, berbat ve tanbur manasına
gelmektedir.42 Def manası verenler de olmuĢtur.43
 أْ أِحكٟٔأِشٚ ،ٓ١ٌّ ٌٍعبٜ٘ذٚ  سحّخٟٕ إْ هللا ثعض:عٍُ لبيٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟعٓ إٌج
… خ١ٍ٘ اٌغبٟ وبٔذ رعجذ فٟصبْ اٌزٚاألٚ ،اٌّعبصفٚ  اٌجشاثظٟٕع٠ ،اٌىٕبسادٚ ش١ِاٌّضا
“Nebî‟den (sav) Ģöyle rivâyet edilmiĢtir: “Allah Teâla beni âlemlere rahmet ve hidâyet

olarak gönderdi. Mizmar, kennârât yani berâbit, me„azifi ve cahiliye döneminde
tapılan putları imha etmemi bana emretti…”44
5- Kınnîn (ٓ١ٕ)اٌم: Rumlara ait bir çeĢit kumar oyunudur. 45 Ud manası verenler de olmuĢtur.46
AĢağıda yer alan hadiste kınnîn, içki ve kumarla birlikte anılmıĢtır. Bir müzik aleti olup olmadığı kesin
olarak belli değildir.
 اٌخّشٟ أِزٍٝعٍُ إْ هللا حشَ عٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ لبي لبي سعٚعجذ هللا ثٓ عّش
ٓ اٌجشاثظ١ٕذ اٌم٠ض٠ رش لبيٌٛ صالح أٟصادٚ ٓ١ٕاٌمٚ ثخٛاٌىٚ اٌّضسٚ غش١ٌّاٚ
Abdullah b. Amr (ra)‟dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) Ģöyle buyurmuĢtur:

“Allah ümmetime, içki, kumar, mizer (bira), kube (bir tür içki veya davul) ve kinnin‟i
yasakladı. Bana vitir namazını yükledi. Dedi ki: kinnine berâbiti ekledi.”47
6- Me‘âzif ()اٌّعبصف: Hadislerde en çok yaygın olan çalgı aleti me„aziftir. Ancak bu kelimenin
de tam olarak hangi müzik aletini karĢıladığı açık değildir. Tanbur ve ud gibi müzik aletleri manasına
gelmektedir.48 Yemenlilerin kullandığı uda bezilmekte veya vurmalı çalgı aletlerinden biri kabul
edilmektedir.49
خ١ حذصٕب عط،ذ ثٓ عبثش٠ض٠ ٓ حذصٕب عجذ اٌشحّٓ ث، حذصٕب صذلخ ثٓ خبٌذ:لبي ٘شبَ ثٓ عّبسٚ
 ِبٌهٛ أثٚ عبِش أٛ أثٟٕ حذص: لبي،ٞ حذصٕب عجذ اٌشحّٓ ثٓ غُٕ األشعش،ٟظ اٌىالث١ثٓ ل
،َاٛ ألٟٔٓ ِٓ أِزٛى١ٌ :يٛم٠ ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟ عّع إٌج:ٟٕهللا ِب وزثٚ ،ٞاألشعش
… اٌّعبصفٚ اٌخّشٚ ،ش٠اٌحشٚ ْ اٌخضٍٛغزح٠
HiĢâm ibnu Ammâr Ģöyle söyledi: Bize Sadaka b. Halid tahdîs etti. Bize Abdurrahmân
ibnu Yezîd ibn Câbir tahdîs etti. Bize Atıyye ibnu Kays el-Kilâbî tahdîs etti. Bize
Abdurrahman b. Ğanem el-EĢ'arî tahdîs edip Ģöyle dedi: Bana Ebû Âmir yahut Ebû
Mâlik el-EĢ'arî tahdîs etti: Vallahi o bana yalan söylemedi. Kendisi Peygamber‟den
(sav) iĢitti ki, Ģöyle buyuruyordu: “Yemîn olsun, ümmetimden muhakkak birtakım

kavim/er meydana gelecektir. Bunlar ferci (zina etmeyi), ipek elbiseler giymeyi, Ģarap
içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal ve mubah sayacaklar…”50
7- Mizher ()اٌّض٘ش: Ud gibi bir saz türüdür.51 Lavta‟ya benzetilmektedir.52 Lavta ise mızrapla
çalınan, gövdesi uddan küçük, sapı uzun uda benzer bir çalgı aletidir.53
ىزّٓ ِٓ أخجبس٠ رعبلذْ أْ الٚ ْ عششح اِشأح فزعب٘ذٜ عٍظ إحذ:ب لبٌذٙٔعٓ عبئشخ أ
شاد اٌّجبسن١ش ِٓ رٌه ٌٗ إثً وض١ِب ِبٌه؟ ِبٌه خٚ  ِبٌهٟعٚ لبٌذ اٌعبششح ص...ئب١ٓ شٙاعٚأص
اٌهٛ٘ ٓٙٔمٓ أ٠د اٌّض٘ش أٛالد اٌّغبسػ إرا عّعٓ ص١ٍل
“AiĢe‟den (ra) Ģöyle nakledilmiĢtir: On bir kadın oturmuĢlar da kocalarının
haberlerinden hiçbir Ģeyi gizlememeye söz vermiĢleridir…. Onuncusu: Kocam
Mâlik‟dir. Amma ne Mâlik! Mâlik bundan çok daha hayırlıdır. Onun çok çöken, az

42
43
44
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Bkz. Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 4, s. 202.
Abdullah b. Müslim Ġbn Kuteybe, Ğaribu‟l-hadis, Matbaatu‟l-„Ani, Bağdat, 1397, c. 2, s. 388.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 36, s. 551.
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-„Arab, c. 13, s. 348.
Bkz. ZemahĢerî, el-Fâik fî ğaribi‟l-hadis, c. 3, s. 284; Bkz. Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 4, s. 191.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 11, s. 104.
Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 3, s. 230.
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-„Arab, c. 9, s. 244.
Ebu Abdullah Muhammed b. Ġsmail Buhârî, el-Câmiu's-sahîh, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır, Dâru Tavgi'n-Necât, Beyrut,
1422/2002, Buhârî, EĢribe 5.
Ġbn Esir, en-Nihâye, c. 4, s. 225.
Ġbrahim Mustafa, Mu„cemu‟l-Vasît, s. 404.
Ġlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı NeĢriyatı Yay., Ġstanbul, 2008, c. 2, s. 1177.
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dolaĢan develeri vardır. Mizher sesini iĢittiler mi helâk olduklarını anlarlar, demiĢ.”54
C. Üflemeli-Nefesli Enstrümanlar
1- Mezamir (ش١ِ)اٌّضا: Mezâmir, mizmâr kelimesinin çoğuludur. Neyl, kaval ve düdük gibi
çalınan müzik aletleri için kullanılan ortak bir isimdir.55
ٜ٘ذٚ ٓ١ٌّ سحّخ ٌٍعبٟٕعٍُ إْ هللا ثعضٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ أِبِخ لبي لبي سعٟعٓ أث
خ١ٍ٘أِش اٌغبٚ اٌصٍتٚ ْصبٚاألٚ ش١ِاٌّضاٚ عً ثّحك اٌّعبصفٚ  عضٟ سثٟٔأِشٚ ٓ١ٌٌٍّعب
Ebû Ümâme (ra), Rasûlulah (sav)‟in Ģöyle dediği rivâyet edilmektedir: Allah Teâla
beni âlemlere rahmet ve hidayet vesilesi olarak gönderdi. Bana me„âzif, mezâmir,
putları, haçı ve cahiliye iĢlerini yok etmemi emretti.56
2- Zemmâre ()انزمارة: Mizmâr ile aynı anlamdadır. Ney, düdük, kaval ve zurnaya gibi
üflemeli çalgı aletlerindendir. Ayrıca zemmâre, bu aletleri çalan kadın manasına da gelmektedir. 57
ك٠عذي عٓ اٌطشٚ ٗ١ٔ أرٟٗ ف١ فغعً إصجع:  لبيٟد صِبسح ساعٛ عّع اثٓ عّش ص:عٓ ٔبفع لبي
ذ٠ ( ٘ىزا سأ: ك صُ لبي٠ ال ساعع اٌطش:  ٔعُ فٍّب لٍذ:يٛب ٔبفع أرغّع؟ فأل٠ :يٛم٠ ًععٚ
) ٍٗفع٠ ٍُ عٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛسع
“Nâfi anlatıyor: Ġbni Ömer‟in peĢinden gidiyordum. Kaval çalmakta olan bir çobana
rastladık. Ġbni Ömer hemen ellerini kulaklarına tıkayarak yürümesini hızlandırdı ve
bana “Ey Nâfi! Bir Ģey duyuyor musun?” dedi. Ben de hayır dedim. Bunun üzerine
ellerini kulaklarından çekerek Ģöyle dedi: “Bir gün Rasûlullah (sav) ile beraberdim. O
da bunun gibi bir Ģey iĢitince böyle yapmıĢtı.”
3- Bûk ()انبوق: Üflemeli bir çalgı aletidir.58 Yahudiler; koç, keçi ve antilop boynuzundan
yapılan boru Ģeklindeki bu alete Ģofar demektedirler. RoĢaĢana ve Yom Kipur bayramları gibi özel
günlerde kullanmaktadırlar.59 Bûk, hadiste Ģöyle geçmektedir:
ٌُٝ إّٙٙ٠ عٍُ اعزشبس إٌبط ٌّبٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟ أْ إٌج- :ٗ١عٓ عبٌُ عٓ أث
.ٜ فىش٘ٗ ِٓ أعً إٌصبس.طٛا إٌبلٚ صُ روش.دٛٙ١ٌ فىش٘ٗ ِٓ أعً ا.قٛا اٌجٚ فزوش.اٌصالح
 فطشق.عّش ثٓ اٌخطبةٚ ذ٠مبي ٌٗ عجذ هللا ثٓ ص٠ ٍخ سعً ِٓ األٔصبس١ٌٍ إٌزاء رٍه اٜفأس
 عٍُ ثالالٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ فأِش سع.ال١ٌ ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛ سعٞاألٔصبس
ْثٗ فأر
“Sâlim, babasından Ģöyle rivâyet etmiĢtir: Rasûlullah (sav), namaza çağrı
konusunda insanlarla istiĢare etmiĢtir. Onlar Yahudilerin borazanını zikretmiĢler.
Peygamber (sav), bu Yahudilerin adeti olduğu için bundan hoĢlanmamıĢ. Daha
sonra çandan bahsetmiĢler. Hıristiyanlardan dolayı bundan da hoĢlanmamıĢ.
Peygamber (sav) istiĢare gecesi Ensar‟dan Abdullah bin Zeyd (ra) isimli bir adam
ve Ömer bin el-Hattâb (ra), ezanla daveti rüyalarında gördüklerini söylemiĢler.
Ensâr'dan olan zât geceleyin Rasûlullah (sav)‟e gelerek (rüyasını anlatmıĢ)
Rasûlullah (sav) Bilal‟e bu çağrıyı emretmiĢ. Bilâl (ra) de ezan okumuĢtur.”60
4- Ney (ٞ)إٌب: KamıĢtan yapılmıĢ en eski üflemeli müzik aletlerinden biridir.61 Bu kelimenin
geçtiği herhangi bir merfu hadise rastlanmamıĢtır. AĢağıda, tabiûn muhaddislerinden olan Ebû Osman
en-Nehdî‟ye ait maktu bir hadis örnek olarak verilmiĢtir.
الٚ د صٕظٛ فّب عّعذ صٞ األشعشٝعِٛ ٟذ خٍف أث١ٍ لبي صٞذٌٕٙ عضّبْ اٟعٓ أث
ٗرٛ أحغٓ ِٓ صٞال ٔبٚ ثشثظ
“Ebû Osman en-Nehdî‟den Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Ebû Musa el-EĢ„arî‟nin
54
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Ebü'l-Hüseyin el-KuĢeyrî Nisabûrî b. Haccâc Müslim, Sahihu Müslim, thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, Dâru Ġhyai't-Türasi'lArabi, Beyrut, 1956, Müslim, Fadılet‟s-sahabe 92.
Bkz. Ġbrahim Mustafa, Mu„cemu‟l-Vasît, s. 399.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 36, s. 646.
Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-„Arab, c. 4, s. 327.
Firuzâbâdî, Kamusu‟l-muhît, c. 1, s. 869.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Suzan Alalu, vd., Yahudilikte Kavram ve Değerler, Gözlem Yay., Ġstanbul, 1996, s. 274-277.
Ġbn Mace, Ezan 1.
Bkz. Mehmet Nuri Uygun, “Ney”, DĠA, c. 33, Ġstanbul, 2007, s. 68-69.
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arkasında namaz kıldım. Onun sesinden daha güzel ne bir sanc, ne bir berbat ne
de bir ney dinledim.”62
Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalıĢma sonucunda hadislerde on biri vurmalı, yedisi telli ve dördü üflemeli toplam 22
mûsikî aletlerinin ismi tespit edilmiĢtir. Vurmalı çalgı aletlerinden olan def, varlığını günümüze kadar
devam ettirmiĢtir. Ğaribu‟l-hadis ve ilk dönemlerde kaleme alınan sözlüklerdeki bilgiler göz önünde
bulundurulduğunda günümüzdeki def çeĢitleriyle hadis kaynaklarında ismi geçen defin aynı çalgı aleti
olduğu görülmüĢtür. Defe benzeyen ğırbal ise günümüzdeki bendir gibi bir çalgı aleti olduğu tespit
edilmiĢtir. Tabl olarak bilinen davul ise geçmiĢte ve günümüzde en çok bilinen müzik aletlerinden
biridir.
Vurmalı çalgı aletlerinden olan keber veya kîr davula benzer bir çalgı aletidir. Ancak Kûbenin
bir tür içki olma ihtimalinden dolayı hakkında kesin bir kanaate sahip olmak mümkün olmamıĢtır.
Berbat ve davul gibi bir çalgı aleti Ģeklinde tarif edenler olduğu gibi bu kelimeye tavla ve kumar manası
verenler de olmuĢtur. Hadisler bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde kûbenin bir içki veya kumar
türü Ģeklinde anlaĢılması daha uygun görünmektedir. Kûbe gibi urtube/artabenin de tam olarak tarifi
yapılamamıĢtır. Bu kelimeye davul manası verenler olduğu gibi ud ve tanbur manası verenler de
olmuĢtur.
Celâcil, raks eden kiĢilerin üzerlerinde bulundurdukları zillerdir. Bu ziller yine aynı maksatla
günümüzde de bulunmaktadır. Hayvanların boyunlarına takılan ve aynı zamanda bir çalgı aleti olan
ceres; yani zil, bugün bilinen ve kullanılan bir nesnedir. Halhâl, celâcil gibi dans eden kiĢilerin
ayaklarına takılan ve ses çıkaran bir alettir. Sanc ise yapılan tariflerden anlaĢılacağı üzere günümüzde
parmaklara takılan birbirine vurularak çalınan bir enstrüman olduğu tespit edilmiĢtir. Zilin büyüğü olan
ve kiliselerde ibadet vakitleri belirlemek için kullanılan nâkus; yani çan da tarihi süreç içerisinde bilinen
müzik aletlerindendir.
Ğaribu‟l-hadis eserlerinin birçoğunda telli mûsikî aletleri hakkında bilgi verilirken uda benzer
veya ud Ģeklinde açıklamalar bulunmaktadır. Ancak bu kelimenin varlığına idrac görünümlü bir rivâyet
dıĢında rastlamak mümkün olmamıĢtır. Telli çalgı aletlerinden olan berbat ise ud ve lavtaya
benzetilmiĢtir. Ud, tanbur ve bir tür habeĢ içki Ģeklinde açıklanan ğubeyra‟nın da -rivâyetlerin geneli
siyak ve sibakı göz önünde bulundurulduğunda- bir içki çeĢidi olması kuvvetle muhtemeldir.
Kennârât veya Kinnârât adlı müzikal alet ise, ud, berbat ve tanbur Ģeklinde açıklanmaktadır.
Her ne kadar def manası verenler olmuĢsa da telli çalgı aleti olması ihtimali daha yüksektir. Yine aynı
Ģekilde kınnin‟in de uda benzer bir çalgı aleti olduğu görülmüĢtür.
Hadislerde ismi en çok geçen me„azif kelimesinin tam olarak anlamı tespit edilememiĢtir. Ud ve
tanbur manası verenler olmuĢtur. Ancak bu kelimenin çalgı aletlerinin birçoğunu içine alan bir terim
olduğu kanaatine varılmıĢtır. Keza mizher isimli alete de ud manası verilmiĢtir.
Üflemeli çalgı aletlerinden olan mezamir ise, ney, kaval ve düdük Ģeklinde bir çalgı aletidir.
Bugün eldeki mevcut mizmarlara benzeme olasılığı oldukça yüksektir. Zemmare de mizmar
manasındadır. Ancak bu kelimenin çalgı çalan kadın manasında da kullanıldığı görülmüĢtür. Üflemeli
aletlerden olan bûk, Yahudilerin Ģofar dedikleri bir alet olup günümüze kadar varlığını sürdürmüĢtür.
Günümüzde kullanılan ney ile ilgili herhangi bir merfu hadislere rastlamak mümkün olmamıĢtır. Sadece
bir maktu hadis tespit edilmiĢtir.
Genel olarak bakıldığında hadislerde isimleri geçen mûsikî enstrümanlarının büyük bir kısmının
kullanıldığı ortama göre bir anlam ifade ettiği görülmüĢtür. Bir içki veya kumar meclisi ile özdeĢleĢen
yahut baĢka bir dinin sembolü görünümünde olan çalgı aletleri hoĢ karĢılanmamıĢtır. Bu çerçevede
hadislerde isimleri geçen mûsikî enstrümanlarının dindeki yerini parçacı yaklaĢımdan ziyade bir
bütünlük içerisinde ve kullanıldığı dönemlerdeki bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Ayrıca bu
konuda disiplinler arası ortak bir çalıĢma yapmak suretiyle mahiyetleri ve hangi ortamlarda
62

Ebû Avâne Ya„kūb b. Ġshâk b. Ġbrâhîm Ġsferâyînî, Müsnedü Ebi Avâne, thk. Eymen b. Arif DımeĢkî, Dâru‟l-Marife, Beyrut,
1998, c. 2, s. 483.
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kullanıldıkları tam olarak tespit edilmeyen mûsikî aletlerinin ortaya çıkarılması büyük önem arz
etmektedir.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULUSLARARASI DİNİ MÛSİKİ SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ

03-04 Kasım 2017 tarihlerinde Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen
“Geçmişten Günümüze Uluslar arası Dini Musiki Sempozyumu” başarıyla sonuçlanmıştır. Üç ayrı
salonda iki gün boyunca farklı içerikte bildirilerin sunulduğu sempozyumun kapanış oturumunda
yapılan değerlendirmelerde aşağıdaki hususlar ifade edilmiştir:
1- Sempozyum alan özelinde uluslararası düzeyde yapılan ilk büyük organizasyon olup,
sunulan bildirilere bakıldığında alanın zenginliğini görme adına büyük bir öneme sahiptir.
2- İlahiyat Fakültelerinde Dini Musiki anabilim dalı faaliyetleri devam etmektedir. Hatta
Konservatuar ve bazı Güzel Sanatlar Fakültelerinde Türk Dini Musiki bölümleri teşekkül etmeye
başlamıştır. Bu anlamda sempozyumda çizilen dini musiki hocası veya dini musiki uzmanı profili büyük
önem arz etmektedir. Ancak; daha detaylı olarak mevcut durum ve sorunlarla ilgili çalışma yapmak son
derece gereklidir.
3- Üniversitelerimizde 100’ü aşan İlahiyat Fakültemize karşın dini musiki alanında bulunan
öğretim elemanı sayısı (Araştırma Görevlileri dahil) 48’dir. Bu sayı yetersizdir.
4- Dini musiki anlamında bu tür etkinlikler bölgesel ve yöresel düzeyde ele alınmalıdır.
5- Belli periyotlarla Workshop tarzı çalışma grupları oluşturulmalıdır. Ezan, Kur’an-ı Kerim
tilaveti ya da dini musiki eğitimi gibi programlanmış konular, bu tarz organizasyonların içinde
üstadlarınca uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir.
6- Deneysel manada dini musiki konusunu geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Tarihi
müzikolji anlamında tarihi bilginin bundan sonrasına ışık tutması açısından daha sonraki toplantılarda
ileriye dönük stratejiler oluşturulmalıdır.
7- Kişiliklerin oluşumunda müziğin göz ardı edilemeyeceği gerçeğinden hareketle geleceğimiz
olan gençlerin müzikle nasıl alakası kurulması gerektiği araştırmalara konu edilmelidir.
8- Müzik eğitimi anlamında kadına bakış açımız değerlendirmelere tabi tutulmalıdır.
9- Tekke musiki alanındaki araştırmalar mevcut eldeki formlar üzerinden yürütülmektedir. Bu
anlamda saha araştırmalarının sayısı artırılmalıdır.
10- Sempozyumda sunulan bildirilerden Fıkıh, Tasavvuf, Kelam, Dinler Tarihi gibi birçok alanda
çalışan akademisyen ve araştırmacının sempozyuma katıldığı görülmektedir. Bu durum sempozyuma
farklı alanlardan çok zengin bir katılımın olduğunu göstermektedir.

