50
Türk MüzIğI
Bestekârı
M. Fatih Salgar

“Gülüm þöyle gülüm böyle demektir yâre mûtâdým
Seni ey gül sever câným ki cânâne hitâbýmsýn”
Nedîm

Eþim Berna Salgar’a

İçIndekIler
1) Abdülkadir Meragi

Mâhûr Kâr / Gül-i rûh-i yâr hoþ nebâþed • 22
Rast Kâr / Haydarnâme • 25
Rast Kâr-ý Muhteþem• 28
Rast Beste / Âmed nesîm-i subuh-u dem • 30

2) Gazi Giray Han

Acem-Aþîrân Peþrev • 34
Bayâtî Arabân Peþrev • 36
Mâhûr Peþrev • 37
Mâhûr Saz Semâî’si • 39

3) Hafýz Post

Nevâ Beste/ Dil verdim o perîye nihân gördüðüm gibi • 42
Rehâvî Aðýr Semaî / Dile mâye-i safâdýr hatt-ý rûy-i yâr derler • 44
Rast Yürük Semaî / Gelse o þûh meclise nâz-ý tegâfül eylese • 46
Rast Yürük Semâî / Biz âlûde-i sagâr-ý bâdeyiz • 48

4) Itri

Nevâ Kâr / Gülbün-i ýyþ mîdemed sâkî-i gül’izâr kû • 52
Hisâr Aðýr Semâî / Dil-i pür ýztýrâbým mevce-i seylâbdýr sensiz • 59
Segâh Yürük Semâî / Tûti-i mûcize gûyem ne desem lâf deðil • 60

5)Yahya Nazim

Acem Beste / Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribâný var • 63
Muhayyer Beste / Gönül düþüp ham-ý gîsû-yi yâre kalmýþtýr • 65
Þehnâz Aðýr Semâî / Dîdem yüzüne nâzýr nâzýr yüzüne dîdem • 67

6) Nayi Osman Dede

Büzürk Saz Semâî’si • 70
Muhayyer-Sünbüle Saz Semâî’si •
Segâh Peþrev • 72
Segâh Saz Semâî’si • 73

71

7) Enfi Hasan Aða

Bûselik Aþîrân Beste / Hasret-i humyâze rîz etmiþ hilâli kaþýna • 75
Niþâburek Beste / Küþâde sînesi bilmem • 77
Niþâburek Aðýr Semâî / Câme-i sürh ile sanma lâlgûn olmuþ gelir • 79
Segâh Beste / Bezm-i meyde mutrýba bir naðme-i dil-cû kopar • 80

8) Zaharya

Sabâ Beste / Gülsitân-ý nakþ-ý hüsnünden bahâristân yazar • 84
Segâh Beste / Çeþm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür • 86
Hüseynî Aðýr Semâî / Tal’atýn devr-i kamerde mihr-i âlem tâb eder • 89
Hicâz Yürük Semâî / Terkeyledi gerçi beni ol mâh cemâlin • 91

9) Tanburi Mustafa Çavuþ

Bayâtî Þarký / Çýkalým sayd-ý þikâre • 94
Hisâr-Bûselik Þarký / Dü çeþmimden gitmez aþkýn hayâli • 95
Hüseynî Þarký / Bir dilberdir beni yakan • 97
Nevâ Þarký / Muntazýrým teþrifine • 98
Þehnâz Þarký / Fýrsat bulsam yâre varsam • 99
Þehnâz -Bûselik Þarký / Küçüksuda gördüm seni • 100

10) Ebu Bekir Aða

Mâhûr Beste / Bir âfet-i mehpeyker ile nüktelerim var • 102
Mâhûr Yürük Semâî / Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile • 104
Gerdâniye Yürük Semâî / Muntazam kâmeti bî misl-i bedel • 106
Segâh Yürük Semâî / Etti o güzel ahde vefâ müjdeler olsun • 108

11) Tab’i Mustafa Efendi

Sazkâr Beste / Hemîþe dilde sühân elde sazkârýmdýr • 111
Dügâh Aðýr Semâî / Nedir ol cümbüþ-i nâdîde o cân-sûz niðâh • 113
Bayâtî Yürük Semâî / Gül yüzlülerin þevkine gel nûþ edelim • 114
Hicâz Yürük Semâî / Tâkat mý gelir sevdiðim ol iþve vü nâze • 115

12) Seyyid Ahmed Aða

Muhayyer-Sünbüle Beste / Zebân-ý aþký anlar sana benzer iþveger var mý • 119
Muhayyer-Sünbüle Þarký / Ey nihâl-i iþve bir nevres fidânýmsýn benim • 121
Nihâvend-i Kebîr Saz Semâî’si • 122
Niþâburek Saz Semâî’si • 123

13) Hacý Sadullah Aða

Arazbâr-Bûselik Yürük Semâî / Al gönlümü âyine-i mânâdýr bu • 126
Hicâz Yürük Semâî / Nideyim sahn-ý çemen seyrini cânâným yok • 128
Muhayyer Aðýr Semâî / Hal-i siyehi gerden-i nâzik terindedir • 129
Muhayyer Yürük Semâî / Bir elif çekti sîneme cânân bu gece • 131

14) Tanburi Ýsak

Gül’izâr Peþrev/ • 134
Gül’izâr Beste / Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ • 136
Gül’izâr Aðýr Semâî / Bir hoþ hýram taze civân aldý gönlümüz • 138
Gül’izâr Yürük Semâî / Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber • 140

15) Numan Aða
Hicâzkâr Þarký / Ben sözüne baðlamam bel • 143
Hisar-Bûselik Þarký / Eyle kerem uþþâkýna aðlatma aman • 144
Þevkefzâ Peþrev • 145
Uþþâk Saz Semâî’si • 147

16) III. Selim

Dilnevâz Saz Semâî’si • 153
Hüzzâm Þarký / Gönül verdim bir civâne • 154
Pesendîde Saz Semâî’si • 155
Sûz-i Dilara Peþrev • 156
Þehnâz Þarký / Bir nev-civâna dil mübtelâdýr • 157
Þevkefzâ Þarký / Ey serv-i gülzâr-ý vefâ • 158

17) Zeki Mehmed Aða

Ferahfezâ Peþrev • 160
Ferahnâk Peþrev • 162
Hisâr-Bûselik Peþrev • 164
Þevkefzâ Þarký / Uyup aðyardan sen yana

• 166

18) Dede Efendi

Ferahfezâ Aðýr Semâî / Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesnâ • 174
Bûselik Yürük Semâî / Dehrolmada bu sûr ile mesrûr-ý meserret • 176
Hicâz Þarký / Ey büt-i nev-edâ • 177
Rast Þarký / Dil bir güzele • 178
Rast Þarký / Yüzündür cihâný münevver eden • 179
Þedd-i Arabân þarký / Gözümden gönlümden hayâli gitmez • 180

19) Þakir Aða

Acem-Aþîrân Þarký / Bakma sakýn benden yana • 183
Bûselik Þarký / Dün gece sende • 184
Ferahnâk Yürük Semâî / Bir dilbere dil düþtü ki mahbûb-ý dilimdir • 185
Ferahnâk Þarký / Ey þâh-ý melek huy kaddi bâlâ-yý Ferahnâk • 186

20) Basmacý Abdi Efendi

Mâhûr Þarký / Gülþen-i ezhâr açtý her yana • 189
Rast Þarký / Senin aþkýnla çâk oldum • 190
Rast þarký / Sevdim yine bir nev-civân • 191
Tarz-ý Nevîn Þarký / Pek yosma-edâ gördüm efendim • 192

21) Dellâl-zade Ýsmail Efendi

Ferahnâk Þarký / Olmadým ben dest res mânendine • 195
Mâhûr Þarký / Gönül adlý bülbülüm var • 196
Sûznâk Þarký / Dedim ey gönül sultâný • 197
Tâhir Þarký / Ben sana mecbûr olmuþum gel kuzucaðým • 198

22) Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi

Bestenigâr Þarký / Gayrýdan bulmaz tesellî sevdiðim • 202
Bestenigâr Þarký / Ey serv-i nâzým reftâr-ý bâlâ • 204
Eviç Þarký / Bir sebeple gücenmiþsin sen bana • 205
Ferahnâk Þarký / Ey mürüvvet mâdeni kân-ý kerem • 206

23) Suyolcu-zade Salih Efendi

Bayâtî-Arabân Þarký / Neyleyeyim nicedeyim olamam bir an • 208
Ferahnâk Þarký / Ey þûh-i cihân sevdi seni can • 209
Gerdâniye Þarký / Gitti sevdiceðim þimdi buradan • 210
Sûz-i Dil Þarký / Sevmiþim bir kaddi mevzûn • 211

24) Haþim Bey

Bayâtî-Arabân Þarký / Nîmet-i vaslýn için ey gonca leb • 215
Bestenigâr Þarký / Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahþi ülfet et • 216
Hicazkâr Þarký / Þeb-tâ -seher akar su gibi çaðlar aðlarým • 218
Þedd-i Arabân Þarký / Âteþ-i aþkýnla ey þûh-i þenim • 219

25) Tanburi Osman Bey (Büyük)
Nihâvend Peþrev • 222
Niþâburek Peþrev • 224
Uþþâk Peþrev • 226
Yegâh Saz Semâî’si • 228

26) Rýfat Bey

Hicâz Þarký / Gülþen-i hüsnüne kimler varýyor • 230
Hicâz Þarký / Sislendi havâ tarf-ý çemenzârý nem aldý • 231
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Bu þeb recâ-yý dil ol dilrübâya söylendi • 232
Muhayyer Þarký / Gözden cemâlin çün ýrað oldu • 233
Nihâvend Þarký / Nâr-ý aþkýnla senin ey nevcivân • 234
Rast Þarký / Gamdan âzâde hemân dünyâda bir meyhânedir • 235

27) Zekâi Dede

Acem-Aþîrân Beste / Bin cefâ görsem ey sanem senden • 239
Hicazkâr Yürük Semâî / Bülbül gibi pür oldu cihân naðmelerimden • 241
Hüzzâm Yürük Semâî / Dil verdiðin ol çeþm-i siyâh-meste iþitdim • 242
Nevâ Þarký / Yine baðlandý dil bir nev-nihâle • 244
Þehnâz-Bûselik Aðýr Semâî / Nâz etse n’ola cihâne ol gül • 245
Þehnâz-Bûselik Yürük Semâî / Kul oldum bir cefâkâre cihân baðýnda gül-femdir •

28) Nikoðos Aða

Acem-Aþîrân Þarký / Yandý dil aþkýnla ey þûh-i þenim • 251
Acem-Aþîrân Þarký / Ey çeþm-i âhû mehlikâ • 252
Acem-Kürdî Þarký / Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni • 253
Acem-Kürdî Þarký / Bâri felek ben yüzüne söyleyim • 254
Hicazkâr Þarký / Bana hem dem eyleyen ey gam seni • 255
Hüzzâm Þarký / Niçin nâlendesin öyle • 256

29) Enderuni Ali Bey

Hicâz Þarký / Derdimi arz etmeðe ol þûha bir dem bulmadým • 259
Hicâz Þarký / N’olsun bu kadar âh ü figan âh gönül • 260
Hicâz Þarký / Âþýk oldum yavrucaðým yüzüne • 261
Karcýðar Þarký / Aldýn dil-i nâþâdýmý • 262
Uþþâk Þarký / Affeyle günâhým n’olur ey þûh pesendim • 263
Uþþâk Þarký / Aþkýn ile bülbül gibi artmaktadýr âhým • 264

30) Hacý Arif Bey

Hicâz Þarký / Tasdi’ edeyim yâri biraz da sühânimle • 268
Isfahân Þarký / Düþme ey âþýk hayâle yaðma yok • 269
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Ýftirâkýndýr sebep bu nâle vü feryâdýma •
Mâhûr Þarký / Zâhir-i hâle bakýp etme dahîl bir ferdi • 271
Sabâ Þarký / Nigâh-ý mestine canlar dayanmaz • 273
Sûznâk Þarký / Beni bîzâr ederken serzeniþler • 274

31) Hacý Faik Bey

270

Hicâz Aðýr Semâî / Âþýklarýnýn hâline ey mâh acýmazsýn • 277
Hicâz Þarký / Âteþ-i sûzân-ý firkat yakdý cism ü cânýmý • 278
Hicâz Þarký / Âlemde ey serv-i semen • 280
Hüzzâm Aðýr Semâî / Kurbân olayým gamzene bir kez nazâr eyle • 281
Hüzzâm Þarký / Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni • 282
Nihâvend Þarký / Nâ-murâdým tâliim âvâredir • 283

247

32) Tanburi Ali Efendi

Sûz-i Dil Peþrev/ • 286
Sûz-i Dil Beste / Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gafil imiþ • 288
Nihâvend Yürük Semâî / Bilmezdim özüm gamzene meftûn imiþim ben • 289
Hicâz Þarký / Hasret odu yaktý ciðerim ey ruhi âlim • 291
Hüseynî Þarký / Nice bir hasret-i cânâne tehammül edeyim • 292
Muhayyer Þarký / Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânýn • 293

33) Mahmud Celâleddin Paþa

Bayâtî Þarký / Nâr-ý firkat þûle-pâþ oldukça sînem daðlýyor • 297
Hüseynî Þarký / Sevdiðim cemâlin çünki göremem • 298
Isfahân Þarký / Dil-i bîçâre senin çün yanýyor • 299
Karcýðar Þarký / Vâh meyyûs-i visâlindir gönül • 300
Rast Þarký / Fitneler gizlemiþ mahmûr gözüne • 301
Uþþâk Þarký / Göstermedi bir gün bana bu baht-ý siyâhým • 302

34) Medeni Aziz Efendi

Hicâz Þarký / Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma • 305
Hicâz Þarký / Kendine niçin emsâl ararsýn • 306
Hüzzâm Þarký / Kerem eyle mestâne kýl bir nigâh • 307
Niþâburek Þarký / Kýrdý geçirdi beni • 308

35) Leylâ Haným

Hicâz Þarký / Zevk-ý sevdâ duymadýn âþýk-perestâr olmadýn • 311
Hicazkâr Þarký / Nedesin nerde acep gamla býraktýn da beni • 312
Hüzzâm Þarký / Ey sabâh-ý hüsn ü ânýn âfitâb-ý enveri • 313
Þedd-i Arabân Þarký / Ben sana hasreylemiþdim ömrümü âmâlimi • 314

36) Giriftzen Asým Bey

Hicâz Þarký / Her zahm-ý ciðersûze davâkâr aranýlmaz • 317
Rast Peþrev • 318
Rast Þarký / Hâb-ý gâh-ý yâre girdim arz için ahvâlimi • 319
Uþþâk Þarký / Cânâ rakîbi handân edersin • 320

37) Tatyos Efendi

Hüseynî Saz Semâî’si/ • 321
Hüzzâm Þarký / Gözüm hasretle giryândýr • 325
Karcýðar Saz Semâî’si • 326
Kürdî’li Hicazkâr Saz Semâî’si • 327
Rast Þarký / Bir gönlüme bir hâl-i perîþânýma baktým • 328
Uþþâk Þarký / Kesik kerem nazîresi • 329

38) Þevki Bey

Bayâtî Þarký / Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var • 333
Hicâz Þarký / Severim can ü gönülden seni tersa çiçeðim • 334
Hicâz Þarký / Affeyle suçum ey gül-i ter baþýma kakma • 335
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Safvet-i aþkým bilip ey gül-tenim • 336
Sabâ Þarký / Mey içerken düþtü aksin câmýma • 337
Uþþâk Þarký / Hastasýn zanným vefâ mahzûnusun • 338

39) Ahmed Rasim Bey

Bayâtî Arabân Þarký / Gözümde iþve-nümâdýr hayâl-i bî-bedeli • 342
Hicâz Þarký / Can hasta gözüm yaþlý gönül zâr ü perîþân • 343
Segâh Þarký / Benim sen nemsin ey dilber • 344
Sûznâk Þarký / Pek revâdýr sevdiðim ettiklerin • 345

40) Rami Bey

Isfahân Þarký / Etme bî-hûde figan vaz geç gönül • 350
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Söyle ey mutrýb-ý nâzende edâ • 351
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Sana ey cânýmýn câný efendim • 352
Nihâvend Þarký / Süzüp süzüp de ey melek o çeþ-i nîm-hâbný • 354
Nihâvend Þarký / Saçlarýna baðlanalý ey perî • 355
Þedd-i Arabân Þarký / Nevbahâr-ý hüsnüne ermez hazân • 356

41) Ýsmail Hakký Bey

Acem-Kürdî Beste / Ýntizâr-ý makdeminle rehgüzârýn gözlerim • 359
Acem-Kürdî Aðýr Samâî / Firkat-i yâr beni yaktý demâdem âh ü zâr oldum • 360
Acem-Kürdî Saz Semâî’si • 361
Hüseynî Þarký / Doðru gitsem yollar komaz • 362
Rast Yürük Semâî / Gülþende yine âh ü enîn eyledi bülbül • 363
Þedd-i Arabân Þarký / Görülmemiþ devr-i Yusufdan beri böyle güzel • 364

42) Selânikli Ahmed Bey

Acem-Kürdî Þarký / Pür hande çiçekler dereler þevk ile çaðlar • 368
Hüzzâm Þarký / Baðlandý gönül zülfüne bir yosma civânýn • 369
Karcýðar Þarký / Görünce ben seni ey mâh • 370
Mâhûr Þarký / Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster • 372
Rast Þarký / Bilmem ki nedendir bana sen hor bakýyorsun • 373
Sûznâk Þarký / Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter • 374

43) Lem’i Atlý

Ferahfezâ Þarký / Dinlendi baþým dün gece bir parça dizinde • 378
Karcýðar Þarký / Çeþmâný o meveþin elâdýr • 379
Nihâvend Þarký / Nedir a sevdiðim söyle bu hâlin • 380
Uþþâk Þarký / Seni arzû eder bu dîdelerim • 381
Uþþâk Þarký / Günler geçiyor gönlümün ezvâký tükendi • 383
Uþþâk Þarký / Siyah ebrûlerin duruben çatma • 384

44) Subhi Ezgi

Gerdâniye Peþrev • 387
Gerdâniye Saz Semâî’si • 389
Hicâz Beste / Baktýkça hüsn ü ânýna hayrân olur âþýklarýn • 391
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Birlikte bir akþam yine mey nûþ edelim gel • 392

45) Rauf Yekta Bey
Eviç Beste / Halka-i zülf-i siyâhý fark olunmaz dâmden •
Bayâtî-Arabân Saz Semâî’si • 397
Mâhûr Peþrev • 398
Nevâ Saz Semâî’si • 399

395

46) Bimen Þen

Acem-Aþîrân Þarký / Bir haber ver ey sabâ noldu gülistâným benim • 403
Acem-Aþîrân Þarký / Zehrolsa bile nûþ edelim câm-ý þarâbýn • 405
Hicâz Þarký / Yýllar ne çabuk geçti o günler arasýndan • 406
Hüzzâm Þarký / Dilhûn olurum yâd-ý cemâlinle senin ben • 407
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Yüzüm þen hâtýram þen meclisim þen mevkiim gülþen • 408
Segâh Þarký / Bensiz ey gül gülþen-i âlemde meynûþ eyleme • 410

47) Tanburi Cemil Bey

Hicazkâr Saz Semâî’si • 416
Muhayyer Peþrev • 418
Muhayyer Saz Semâî’si • 420
Nihâvend Þarký / Sevdim seni ey iþvebâz • 422
Þedd-i Arabân Saz Semâî’si • 423
Þehnâz Þarký / Feryâd ki feryâdýma imdâd edecek yok •

425

48) Musa Süreyya Bey

Hüzzâm Þarký / Sen sanki bahârýn gülüsün þen çiçeðimsin • 429
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Gün doðmayacak belli bu aþkýn gecesinden • 430
Mâhûr Þarký / Tâc-ý hüsnün hükmeder þâirlerin dîvânýna • 431
Nihâvend Þarký / Bir gün o güzel þâd edecek rûhumu sandým • 432
Nihâvend Þarký / Sûziþ-i aþkýnla ben nâlân iken • 433
Sûznâk Þarký / Sensiz geceler geçti hayâlât ile bîhâb • 435

49) Muhlis Sabahaddin Ezgi

Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Titriyorken dudaklarýmda adýn • 438
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Ey benim bahtý yârim • 439
Nihâvend Þarký / Pek özledim sesini • 440
Þehnâz Þarký / Dün sen yine sazýnla benim gönlümü aldýn • 441

50) Yesari Asým Arsoy

Hüseynî Þarký / Farið olmam meþreb-i rindâneden • 447
Hüzzâm Þarký / Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktýr • 448
Kürdî’li Hicazkâr Þarký / Ömrümce o saf aþkýný kalbimde yaþatsam • 449
Nihâvend Þarký / Bekledim de gelmedin • 450
Sûz-i Dil Þarký / Yüz yýl o güzel gözlere baksam yine kanmam • 451
Uþþâk Þarký / Bu yaz geçen günlerimiz hâtýrýndan çýkmasýn • 452

TakdIm
Öðrencým ve san’at arkadaþým Fatih Salgar, Dede Efendi ve III. Selim kitaplarýndan sonra “50
Türk Müziði Bestekârý” isimli eseri ile tekrar musýki aleminin karþýsýna çýkýyor. Yýllardan beri musýki
tarihimizin ve müzikoloji konularýndaki çalýþmalarýnýn semeresi olarak musýki kitaplýðýmýzýn bir eksiði
karþýlanmýþ oluyor.
Kitap 15. yy. bestekârý Meragalý Abdülkadir’den baþlayarak Yesari Asým Arsoy’a kadar 500 yýlýn
önde gelen bestekârlarýnýn hayat hikâyelerini ve eserlerinden seçilmiþ örnekleri ile bir musýki antolojisi
mahiyeti arz etmektedir.
Fatih Salgar’ýn bu çalýþmasýnýn konservatuar öðrencileri ve musýki dernek üyeleri için özellikle çok
yararlý olacaðýna inanýyorum. Ayrýca musýki kütüphanemizin kazançlý çýkacaðý þüphesizdir.
Fatih Salgar’ý bu yeni çalýþmasý dolayýsýyla candan tebrik ediyor, ilerisi için özellikle kendisinden
müzikoloji konusunda yeni eserler bekliyoruz.
Prof. Dr. Nevzat Atlýğ

Önsöz
Son yıllarda musýkimiz ile ilgi yayýnlar bir hayli artmýþ olmasýna raðmen, bu yayýnlarý,
musýki severlerin ve bizzat uðraþanlarýn sayýsý ile kýyaslar isek “çok az” diyebileceðimiz bir
seviyede olduðunu görürüz.
Bugüne kadar çeþitli dergi, kitap, ansiklopedi, biyografik araþtýrma vs. gibi yayýnlarla, bestekârlarýmýz hakkýnda çok deðerli bilgiler verilmiþtir. Fakat bunlarýn bir bölümünün mevcudu
tükenmiþ olup, ancak çok az sayýda kaynak bulunabilmektedir.
Bu kitap, özellikle musýki meraklýlarýnýn, bestekârlarýmýz hakkýnda bilgi edinmesi amacýný
taþýmak üzere hazýrlanmýþ olup “50” gibi yuvarlak bir sayý ile sýnýrlý tutulmuþtur.
Bu 50 musiki ustamýzý günümüze taþýyan ve Meragi’den, Yesari Asým Arsoy’a kadar
verilmesiyle çeþitli formlardaki eserlerinden seçilmiþ notalarda verilerek, bir ölçüde musýki
san’atýmýzýn zaman içindeki seyrinin gözlenmesi de saðlanmýþtýr.
Kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Müziði Mecmuasý kolleksiyonu, Yýlmaz Öztuna’nýn Türk
Müziði Ansiklopedisi, Ýbnülemin Mahmut Kemal’in Hoþ Sadasý, Mustafa Rona’nýn 20.Y.Y.
Türk Musýkisi, Saaddedin Nüzhet Ergun’un Türk Müziði Antolojisi, Rauf Yekta Bey’in biyografik araþtýrmalarý, Subhi Ezgi’nin 5 ciltlik Nazari ve Ameli Türk Musýkisi, Nazmi Özalp’in
Türk Musýkisi Tarihi baþta olmak üzere konu ile ilgili onlarca kaynaktan yararlanýlmýþtýr.
Bu vesileyle notaları yazıp yayına hazırlayan Mert Erağan ve Nurhan Alpay’ın şahsında
kültürümüze hizmeti ön planda düþünen Ötüken Yayýnevi’ne teþekkürlerimi sunarým.
M. Fatih Salgar

Abdülkadir Meragi
17.12.1353? - 3.1435

Musikýmýzde “Hoca” olarak tanýmlanan ve ünva
nýyla özdeşleþen Abdülkadir Meragi 1350-60 arasýnda bugün için Ýran’ýn sýnýrlarý içindeki Güney Azer
baycan’daki Meraga þehrinde doðmuştur. Babasý
yaþadýðý dönemin saygýn isimlerinden Gýyaseddin
Gaybi’dir. Meragi’nin, “Kuran’ý ezberlemek ve beðe
nilen nağmelerle okumak” amacýyla musýkiye baþ
ladýðýný, bunun için de dönemin en iyi hocalarýndan
ders alarak kýsa sürede herkesin beðenisini kazana
cak seviyeye geldiðini kendi ifadelerinden anlamak
tayýz. Yine babasý için “Musýkide hiç kimse onun
mertebesine gelmedi ve gelemez.” dediðine göre
ilk müzik derslerini babasýndan aldýðýný düþünmek
yerinde olur.
Bir çok yönüyle dikkatleri çeken Meragi dönemin
geleneklerine uygun olarak Celâyir hükümdarý Sul
tan Üveys’in maiyyetine girmiþ ve gösterdiði üstün
baþarýlardan dolayý Sultanýn takdirini kazanmýþtýr.
Bu dönem, Meragi’nin üst düzeyde sürecek yaþantý
sýnýn da baþlangýcý olmuştur.
Sultan Üveys’in yerine geçen oðlu Sultan Hüse
yin’in, Meragi’nin öðrencilerinden olduðunu, bizzat
Sultanýn kendi ifadelerinden anlamaktayýz. Sultan
Hüseyin, Abdülkadir gibi üstün özellikleri olan bir
kiþi ile beraber olmaktan duyduðu memnuniyeti ifa
de etmiştir. Daha baþka bir deyişle, böylesine büyük
bir sanatkârla olan birlikteliði, bir ayrýcalýk, bir þeref
lenme olarak kabul etmiştir. Meragi de Sultanýn ken
disine gösterdiði saygýyý özellikle vurgulamýþtýr.
Meragi, Sultan Hüseyin’in kardeþi Ahmet tarafýn
dan öldürülmesi üzerine bu defa da, Sultan Ahmet’in
en önde gelen müzisyeni ve nedimi olarak ha
yatýný sürdürdü. 23.6.1377 tarihli bir belgede, Sul
tan Ahmet ‘in henüz þehzade olduðu bir dönemde
Abdülkadir için söyledikleri dikkat çekicidir. Onun
musýkideki en büyük üstad olduðu, yine udi olarak
ve hattatlýk konusunda üstün vasýflara sahip olduðu,
daha birçok özellikleri ile vurgulanmýþtýr.

Anlaþýldýðýna göre, Sultan Hüseyin’in saltanat
dönemine rastlýyor olmasýna raðmen, dönemin þeh
zadeleri ile Abdülkadir arasýnda bir yakýnlýk ve görüþ
me söz konusudur. Yine ayný dönemin önde gelen
müzisyenlerinden olan Sultan Ahmet’den Abdülka
dir’in musýki meþk ettiði de günümüze gelen bilgi
lerdendir. Edebiyat ve musýki tarihi bünyesinde Sul
tan Ahmet’in nedimi olarak da tanýmlanan Meragi,
büyük bestekârlýðýnýn yaný sýra edebi kiþiliði ve soh
betleri ile de zamanýnýn aranýlan þahsiyetlerdendi.
1386‘da, Timur’un Tebriz’e kadar gelmesiyle, Sul
tan Ahmet yanýnda Abdülkadir olmak üzere Baðdat’a
çekildi. Timur 1393’te Bağdat’ý alýnca Sultan Ahmet,
Mýsýr’a sýðýndý. Sultanla kaçmak isteyen Meragi, Ker
belâ’da yakalandý ve Timur’un huzuruna çýkarýldý.
Böylece 19 yýllýk Meraga, 14 yýllýk Tebriz ve 7 yýllýk
Bağdat hayatý, yeni ufuklara açýlmak üzere sona erdi.
Timur’un huzurunda:
“Maþruk-u magrib musahhardýr sana.
Devlet-i nusret mukarrardýr sana.
Feth-i nusret daima bilgindedir,
Devletin Hak’tan mukarrardýr sana.”

dörtlüðünü okudu ve bu þiirden memnun olan
Timurda kýymetbilirliðini göstererek onu himayesine
aldý. Daha sonralarý Timur’un, Meragi’yi baþ þehri
Semerkand’a gönderdiðini, orada kendisine ihsan
larda bulunduðunu ve yine dönemin önde gelen
þahsiyetlerinden biri olarak hayatýný sürdürdüðünü
görmekteyiz. Timur’un, Abdülkadir Meragi’ye verdi
ði deðerin derecesini belirleyen ünlü “niþan”, 1398
yýlýnda kendine verilmiştir.
1399’larda Abdülkadir, Timur’un oðullarýndan
Miranþah Mirza’nýn yanýnda hayatýný sürdürmekte
dir. Ýþte bu dönemde Abdülkadir Meragi çok sýkýntýlý
anlar yaþamýþtýr. Olay þöyle olmuştur :
Miranþah’ýn akli dengesinin yerinde bulunmamasý
nedeniyle yapmýþ olduðu tuhaf davranýþlar, özellikle
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Timur’un çok sevdiði gelini Hanzade’yi son derece
üzüyor, yýpratýyordu. Hanzade’nin, Timur’a oðlunu
þikayet etmesi üzerine hiddetlenen Timur, Tebriz’e
gelmiþ ve oğlu Miranþah’a vermiþ olduðu tüm yet
kileri elinden almýþtý. Timur, oğlunun bu hale geli
þinin sebebini ise onun üç nedimine baðlýyordu. Bu
üç nedimden biri de Abdülkadir’di. Bu durumdan
haberdar olan Meragi, Tebriz’den kaçar fakat yaka
lanýp Timur’un huzuruna çýkarýlýr.
Timur’un herhangi bir þey söylemesine fýrsat
býrakmaksýzýn Hakanýn ayaklarýna kapanan ve Kuran’
dan bir sureyi etkileyici sesiyle okuyan Abdülkadir,
Timur’un hiddetinin geçmesi üzerine baðýþlanýr böyle
ce canýný kurtarmýþ olur. Artýk yine Timur’un nedim
leri arasýndadýr ve hak ettiði ilgiyi her zaman görür.
1405’te Timur’un ölümü üzerine Abdülkadir
saraydaki durumunu korur.
Timur’un torunu Halil Mirza’dan da ayný ilgi
yi görür. Daha sonra Halil Mirza’yý tahttan indiren
amcasý Þahruh’un maiyyetine girerek Herat’da kalýr.
1435 yýlýnda Rey’deki kýþlýðýna giden Þahruh’a
gelen haberler çok kötüdür. Herat’da veba salgýný
baþ göstermiştir. Bunun üzerine Þahruh “Horosan ta
rafýndan gelen mektuplarýn açýlmamasýný, hiç kimse
nin fikir yürütmemesini ve dolayýsýyla halk arasýnda
kargaþaya meydan verilmemesini” emreder.
Veba salgýnýndan ölenler arasýnda Abdülkadir
Meragi de vardýr ve Meragi’nin 1435 yýlýndaki ölüm
haberinin duyulmasý, uzun sürmez.
Abdülkadir Meragi’nin üç oðlu olmuştur. Nured
din Abdurrahman, Nizamüddin Abdürrahim ve
Abdülaziz isimlerini taþýyan üç oðlu da müzisyen
dir. Abdülaziz’i Osmanlý Sultaný Fatih’ e sunduðu
“Nekavet’ul Edvar” isimli kitaptan tanýyoruz. Yine
Abdülkadir’in torunu, Abdülaziz’in oğlu Mahmud
Çelebi de yazmýþ olduðu musýki kitabýný, II. Baye
zid’e sunmuþtur.
Bazý kaynaklarda Abdülkadir Meragi’nin yazmýþ
olduðu kitaplardan Makasýd’ul-Elhan’ýn bazý nüsha
larýnýn II.Murad’a ithaf etmiþ olmasý, onun Bursa’ya
kadar geldiði konusundaki düþüncelere sebep olmuş
tur. Kesin delillerin olmayýþý ve o dönemdeki siya
si anlayýþ çerçevesinde yapýlan deðerlendirmelerden,
bu konunun bir söylenti olarak günümüze geldiðini
düþünebiliriz.
Arapça ve Farsça’yý da çok iyi bilen Meragi, tüm
kaynaklarda, bestekâr, hanende, udi, ressam, þair,
hafýz ve hattat olarak tanýmlanmýþtýr. Özellikle yapmýþ olduðu müzikolojik çalýþmalar, geçmiþin biriki
mini özümseyerek ortaya koyduðu eserler, musýki
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aleminde onu ayrý bir yere koyar. Yine onun beste
kârlýk kudretini gösteren ve musýki tarihimizde ayrý
bir yeri olan “Nevbet-i Müretteb “ olayý þöyle gerçek
leşmiştir:
1377 yýlýnýn Ocak ayýnda Sultan Hüseyin’in sa
rayýnda bir musýki toplantýsý yapýlmaktadýr. Döne
min ünlü okuyucularý, sazedenleri ile birlikte za
manýnýn önde gelen bilgin ve müzisyenlerinin bulun
duðu bu mecliste, bestelenmesi fevkalâde zor, büyük
bir forma sahip olan “Nevbet-i Müretteb” ile ilgili
bir konuşma geçer. Böyle bir eserin birkaç gün için
de bestelenmesinin imkânsýz olduðu kanaati orta
ya çýkar. Sohbetin bu anýnda Abdülkadir Meragi,
her gün bir “Nevbet-i müretteb” besteleyebileceðini
rahat bir þekilde söyler. Hatta birkaç gün sonra baþla
yacak Ramazan ayý boyunca, her gün için bu formdan
ayrý ayrý bir eser besteleyebileceðini, kendine güve
nen tarzýyla ifade eder.
Mecliste bulunanlar, olaya þüpheyle yaklaþýrken,
içlerinden zamanýn en deðerli musýkiþinaslarýndan
Rýyazeddin Rýdvanþah: “Herhalde bu eserleri önceden
bestelemiştir.” þeklindeki görüþüne karþýlýk, Abdül
kadir, makam, usul ve sözlerin kendileri tarafýndan
belirlenerek, istediklerinin seçilip kendisine verilme
sini ve onlardan bu eseri yapabileceði teklifini getirir.
Rýyazeddin Rýdvanþah, böyle bir þeyi yapabileceðine
inanýyorsa, Meragi ile 100.000 dinarlýk bir bahse
girebileceðini herkesin içinde büyük bestekârýmýza
yöneltir. Abdülkadir de bu teklifi hemen kabul eder.
Bu arada, hiç müdahale etmeden olayý izleyen
Sultan Hüseyin, söze karýþarak, güftelerin seçimi
için mecliste bulunan üç musýkiþinasý görevlendirir.
Makam ve usullerin ise Rýyazeddin Rýdvanþah tarafýn
dan belirlenmesi konusundaki isteðini ortaya koyar.
Böylece güftesi 4 bölümden oluþan “Nevbet-i
Müretteb” için gerekli tespitler yapýlarak, Abdülka
dir’e verilir. O da eserlerini istenilen þekilde beste
leyip, huzurda icra etmeye baþlar. Ramazan’ýn son
günü ise tüm eserleri icra ederek bu büyük bahsi ve
bir servet olan 100.000 dinarý kazanýr.
Dahi bestekârýmýz Abdülkadir Meragi 7 tane usul
terkib etmiştir. Fakat ona musýki aleminde hak ettiði
þöhreti saðlayan eserlerinin yaný sýra, yazmýþ oldu
ðu kitaplardýr demek yanlýþ olmaz. Kenzu’l Elhan,
Camiu’l Elhan, Þerhu’l Kitabu’l Edvar, Kitabu’l Edvar,
Makasýdu’l Elhan, Fevaid-i Aþere, Zubdetu’l Edvar
yazmýþ olduðu eserlerin belli baþlýlarýndandýr.
Meragi, Kâsat-ý Çini adýný verdiði bir de saz icad
etmiştir.
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Abdülkadir Meragi’nin bugün elimizde 29 civarýn
da eseri vardýr. Fakat onun adý ile günümüze gelen
eserleri için müzikologlar farklý deðerlendirmelerde
bulunmaktadýrlar.
Bir bölüm araþtýrmacý kullanýlan makam ve usul
lerin o günkü nazariyata uymadýðý görüþünü ileri
sürerken, bir bölüm araþtýrmacý ise, Osmanlý-Türk
icracýlarýnýn bu eserleri kendi zevk ve anlayýþlarý için
de deðerlendirmelerinden dolayý, bazý deðiþimlerin
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olabileceðini, bu görüþten hareketle de eserlerin ona
ait olduðu savýný ileri sürmüþlerdir. Yine güfte konu
sunda ileri sürülen düþünce ise, o günkü dile hakim
olamayan hanendelerin, güfteyi bozduklarýdýr.
Her halükârda bu eserler klâsik musýkimize büyük
renk katan, üslub, makam ve usul anlayýþý ile ken
dinden sonraki birçok besteciyi etkileyen, son derece
sanatlý eserlerdir.
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