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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 kitap lýðýmýzýn 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, bes-
tekârlarýmýz 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 
ve ril  mesiyle 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 biyog-
rafik 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

MusıkýMýz de “Ho ca” ola rak tanýmla nan ve ünva-
nýyla özdeş le þen Abdülka dir Me ra gi 1350-60 arasýn-
da bugün için Ýran’ýn sýnýrlarý için de ki Güney Azer-
bay can’da ki Me ra ga þeh rin de doð muş tur. Ba basý 
ya þadýðý döne min saygýn isim le rin den Gýya sed din 
Gay bi’dir. Me ra gi’nin, “Ku ran’ý ez ber le mek ve be ðe-
ni len nağ me ler le oku mak” amacýyla musýki ye baþ-
ladýðýný, bu nun için de döne min en iyi ho ca larýndan 
ders ala rak kýsa süre de her ke sin be ðe ni si ni ka za na-
cak se vi ye ye gel di ði ni ken di ifa de le rin den an la mak-
tayýz. Yi ne ba basý için “Musýki de hiç kim se onun 
mer  te be si ne gel me di ve ge le mez.” de di ði ne göre 
ilk müzik ders le ri ni ba basýndan aldýðýný düþünmek 
ye rin de olur.

Bir çok yönüyle dik kat le ri çe ken Me ra gi döne min 
ge le nek le ri ne uy gun ola rak Celâyir hükümdarý Sul-
tan Üveys’in ma iy ye ti ne gir miþ ve göster di ði üstün 
ba þarýlar dan do layý Sul tanýn tak di ri ni ka zanmýþtýr. 
Bu dönem, Me ra gi’nin üst düzey de süre cek ya þan tý-
sý nýn da baþ langýcý ol muş tur. 

Sul tan Üveys’in ye ri ne ge çen oð lu Sul tan Hüse-
yin’in, Me ra gi’nin öðren ci le rin den ol du ðu nu, biz zat 
Sul tanýn ken di ifa de le rin den an la mak tayýz. Sul tan 
Hüse yin, Abdülka dir gi bi üstün özel lik le ri olan bir 
ki þi ile be ra ber ol mak tan duy du ðu mem nu ni ye ti ifa-
de et miş tir. Da ha baþ ka bir de yiş le, böyle si ne büyük 
bir sa natkârla olan bir lik te li ði, bir ayrýcalýk, bir þe ref-
len me ola rak ka bul et miş tir. Me ra gi de Sul tanýn ken-
di si ne göster di ði saygýyý özel lik le vur gu lamýþtýr. 

Meragi, Sul tan Hüse yin’in kar de þi Ah met ta ra fýn-
dan öldü rülme si üze ri ne bu de fa da, Sul tan Ah met’in 
en önde ge len müzis ye ni ve ne di mi ola rak ha-
yatýný sürdürdü. 23.6.1377 ta rih li bir bel ge de, Sul-
tan Ah met ‘in henüz þeh za de ol du ðu bir dönem de 
Abdülka dir için söyle dik le ri dik kat çe ki ci dir. Onun 
musýki de ki en büyük üstad ol du ðu, yi ne udi ola rak 
ve hat tatlýk ko nu  sun da üstün vasýfla ra sa hip ol du ðu, 
da ha bir çok özel lik le ri ile vur gu lanmýþtýr. 

An laþýldýðýna göre, Sul tan Hüse yin’in sal ta nat 
döne mi ne rastlýyor ol masýna rað men, döne min þeh-
za de le ri ile Abdülka dir arasýnda bir yakýnlýk ve gö rüþ-
me söz ko nu su dur. Yi ne ayný döne min önde ge len 
müzis yen le rin den olan Sul tan Ah met’den Ab dül ka -
dir’in musýki meþk et ti ði de günümüze ge len bil gi-
ler den dir. Ede bi yat ve musýki ta ri hi bünye sin de Sul-
tan Ah met’in ne di mi ola rak da tanýmla nan Me ra gi, 
bü yük bes tekârlýðýnýn yaný sýra ede bi ki þi li ði ve soh-
bet le ri ile de za manýnýn aranýlan þah si yet ler den di.

1386‘da, Ti mur’un Teb riz’e ka dar gel me siy le, Sul-
tan Ah met yanýnda Abdülka dir ol mak üze re Bað dat’a 
çe kil di. Ti mur 1393’te Bağ dat’ý alýnca Sul tan Ah met, 
Mýsýr’a sýðýndý. Sul tan la kaç mak is te yen Me ra gi, Ker-
belâ’da ya ka landý ve Ti mur’un hu zu ru na çýkarýldý. 
Böyle ce 19 yýllýk Me ra ga, 14 yýllýk Teb riz ve 7 yýllýk 
Bağ dat ha yatý, ye ni ufuk la ra açýlmak üze re so na er di.

Ti mur’un hu zu run da:

“Maþ ruk-u mag rib mu sah hardýr sa na.
Dev let-i nus ret mu kar rardýr sa na.
Feth-i nus ret da ima bil gin de dir,
Dev le tin Hak’tan mu kar rardýr sa na.”

dörtlüðünü oku du ve bu þi ir den mem nun olan 
Ti murda kýymet bi lir li ði ni göste re rek onu hi ma ye si ne 
aldý. Da ha son ra larý Ti mur’un, Me ra gi’yi baþ þeh ri 
Se mer kand’a gönder di ði ni, ora da ken di si ne ih san-
lar da bu lun du ðu nu ve yi ne döne min önde ge len 
þah si yet le rin den bi ri ola rak ha yatýný sürdürdüðünü 
gör mek   te yiz. Ti mur’un, Abdülka dir Me ra gi’ye ver di-
ði de ðe rin de re ce si ni be lir le yen ünlü “ni þan”, 1398 
yý lýn da ken di ne ve ril miş tir.

1399’lar da Abdülka dir, Ti mur’un oðul larýndan 
Mi ran þah Mir za’nýn yanýnda ha yatýný sürdürmek te-
dir. Ýþte bu dönem de Abdülka dir Me ra gi çok sýkýntýlý 
an lar ya þamýþtýr. Olay þöyle ol muş tur : 

Mi ran þah’ýn ak li den ge si nin ye rin de bu lun ma masý 
ne de niy le yapmýþ ol du ðu tu haf dav ranýþlar, özel lik le 
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Ti mur’un çok sev di ði ge li ni Han za de’yi son de re ce 
üzüyor, yýpratýyor du. Han za de’nin, Ti mur’a oð lu nu 
þi ka yet et me si üze ri ne hid det le nen Ti mur, Teb riz’e 
gel miþ ve oğ lu Mi ran þah’a ver miþ ol du ðu tüm yet-
ki le ri elin den almýþtý. Ti mur, oğ lu nun bu ha le ge li-
þi nin se be bi ni ise onun üç ne di mi ne baðlýyor du. Bu 
üç ne dim den bi ri de Abdülka dir’di. Bu du rum dan 
ha ber dar olan Me ra gi, Teb riz’den ka çar fa kat ya ka-
lanýp Ti mur’un hu zu ru na çýkarýlýr.

Ti mur’un her han gi bir þey söyle me si ne fýrsat 
bý rak maksýzýn Ha kanýn ayak larýna ka pa nan ve Ku ran’ 
dan bir sure yi et ki le yi ci se siy le oku yan Abdülka dir, 
Ti mur’un hid de ti nin geç me si üze ri ne baðýþlanýr böy le-
ce canýný kur tarmýþ olur. Artýk yi ne Ti mur’un ne  dim -
le ri arasýndadýr ve hak et ti ði il gi yi her za man gö rür. 

1405’te Ti mur’un ölümü üze ri ne Abdülka dir 
sa ray da ki du ru mu nu ko rur.

Ti mur’un to ru nu Ha lil Mir za’dan da ayný il gi-
yi görür. Da ha son ra Ha lil Mir za’yý taht tan in di ren 
am casý Þah ruh’un  ma iy ye ti ne gi re rek He rat’da kalýr. 

1435 yýlýnda Rey’de ki kýþlýðýna gi den Þah ruh’a 
ge len ha ber ler çok kötüdür. He rat’da ve ba salgýný 
baþ göster miş tir. Bu nun üze ri ne Þah ruh “Ho ro san ta-
rafýndan ge len mek tup larýn açýlma masýný, hiç kim se-
nin fi kir yürütme me si ni ve do layýsýyla halk arasýnda 
kar ga þa ya mey dan ve ril me me si ni” em re der.

Ve ba salgýnýndan ölen ler arasýnda Abdülka dir 
Me ra gi de vardýr ve Me ra gi’nin 1435 yýlýnda ki ölüm 
ha be ri nin du yul masý, uzun sürmez.

Abdülka dir Me ra gi’nin üç oð lu ol muş tur. Nu red-
din Ab dur rah man, Ni zamüddin Abdürra him ve 
Abdüla ziz isim le ri ni taþýyan üç oð lu da müzis yen-
dir. Abdüla ziz’i Os manlý Sul taný Fa tih’ e sun du ðu 
“Ne ka vet’ul Ed var” isim li ki tap tan tanýyo ruz. Yi ne 
Abdül ka  dir’in to ru nu, Abdüla ziz’in oğ lu Mah mud  
Çe le bi de yazmýþ ol du ðu musýki ki tabýný, II. Ba ye-
zid’e sun muþ  tur.

Bazý kay nak lar da Abdülka dir Me ra gi’nin yazmýþ 
ol du ðu ki tap lar dan Ma kasýd’ul-El han’ýn bazý nüsha-
larýnýn II.Mu rad’a it haf et miþ ol masý, onun Bur sa’ya 
ka dar gel di ði ko nu sun da ki düþünce le re se bep ol muş-
tur. Ke sin de lil le rin ol mayýþý ve o dönem de ki si ya-
si an layýþ çer çe ve sin de yapýlan de ðer len dir me ler den, 
bu ko nu nun bir söylen ti ola rak günümüze gel di ði ni 
düþüne bi li riz.

Arap ça ve Fars ça’yý da çok iyi bi len Me ra gi, tüm 
kay nak lar da, bes tekâr, ha nen de, udi, res sam, þa ir, 
hafýz ve hat tat ola rak tanýmlanmýþtýr. Özel lik le yap-
mýþ ol du ðu müzi ko lo jik çalýþma lar, geç mi þin bi ri ki-
mi ni özümse ye rek or ta ya koy du ðu eser ler, musýki 

ale min de onu ayrý bir ye re ko yar. Yi ne onun bes te-
kârlýk kud re ti ni göste ren ve musýki ta ri hi miz de ayrý 
bir ye ri olan “Nev bet-i Müret teb “ olayý þöyle ger  çek-
leş miş tir: 

1377 yýlýnýn Ocak ayýnda Sul tan Hüse yin’in sa-
rayýnda bir musýki top lantýsý yapýlmak tadýr. Döne-
min ünlü oku yu cu larý, sa ze den le ri ile bir lik te za-
manýnýn önde ge len bil gin ve müzis yen le ri nin bu lun-
du ðu bu mec lis te, bes te len me si fev kalâde zor, büyük 
bir for ma sa hip olan “Nev bet-i Müret teb” ile il gi li 
bir ko nuş ma ge çer. Böyle bir ese rin bir kaç gün için-
de bes te len me si nin imkânsýz ol du ðu ka na ati or ta-
ya çýkar. Soh be tin bu anýnda Abdülka dir Me ra gi, 
her gün bir “Nev bet-i müret teb” bes te le ye bi le ce ði ni 
ra hat bir þe kil de söyler. Hat ta bir kaç gün son ra baþ la-
ya cak Ra ma zan ayý bo yun ca, her gün için bu form dan 
ayrý ayrý bir eser bes te le ye bi le ce ði ni, ken di ne güve-
nen tarzýyla ifa de eder.

Mec lis te bu lu nan lar, ola ya þüphey le yak laþýrken, 
iç le rin den za manýn en de ðer li musýki þi nas larýndan 
Rýya zed din Rýdvan þah: “He rhal de bu eser le ri önce den 
bes te le miş tir.” þek lin de ki görüþüne karþýlýk, Ab dül -
ka  dir, ma kam, usul ve sözle rin ken di le ri ta ra fýn dan 
be lir le ne rek, is te dik le ri nin seçilip ken di si ne ve  ril me-
si ni ve on lar dan bu ese ri ya pa bi le ce ði tek li fi ni ge ti rir. 
Rýya zed din Rýdvan þah, böyle bir þe yi ya pa bi le ce ði ne 
inanýyor sa, Me ra gi ile 100.000 di narlýk bir bah se 
gi re bi le ce ði ni her ke sin için de büyük bes tekâ rý mý za 
yönel tir. Abdülka dir de bu tek li fi hemen ka bul eder.

Bu ara da, hiç müda ha le et me den olayý iz le yen 
Sul tan Hüse yin, söze karýþa rak, güfte le rin se çi mi 
için mec lis te bu lu nan üç musýki þi nasý görev len di rir. 
Ma kam ve usul le rin ise Rýya zed din Rýdvan þah ta ra fýn-
dan be lir len me si ko nu sun da ki is te ði ni or ta ya ko yar. 

Böyle ce güfte si 4 bölümden olu þan “Nev bet-i 
Mü ret teb” için ge rek li tes pit ler yapýla rak, Abdülka-
dir’e ve ri lir. O da eser le ri ni is te ni len þe kil de bes te-
le yip, hu zur da ic ra et me ye baþ lar. Ra ma zan’ýn son 
günü ise tüm eser le ri ic ra ede rek bu büyük bah si ve 
bir ser vet olan 100.000 di narý ka zanýr.

Da hi bes tekârýmýz Abdülka dir Me ra gi 7 ta ne usul 
ter kib et miş tir. Fa kat ona musýki ale min de hak et ti ði 
þöhre ti sað la yan eser le ri nin yaný sýra, yazmýþ ol du-
ðu ki tap lardýr de mek yanlýþ ol maz. Ken zu’l El han, 
Ca miu’l El han, Þer hu’l Ki ta bu’l Ed var, Ki ta bu’l Ed var, 
Ma kasýdu’l El han, Fe va id-i Aþe re, Zub de tu’l Ed var 
yazmýþ ol du ðu eser le rin bel li baþlýlarýndandýr. 

Me ra gi, Kâsat-ý Çi ni adýný ver di ði bir de saz icad 
et miş tir.
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Abdülka dir Me ra gi’nin bugün eli miz de 29 ci va rýn-
da ese ri vardýr. Fa kat onun adý ile günümüze ge len 
eser le ri için müzi ko log lar farklý de ðer len dir me ler de 
bu lun mak tadýrlar.

Bir bölüm araþtýrmacý kul lanýlan ma kam ve usul-
le rin o günkü na za ri ya ta uy madýðý görüþünü ile ri 
sürer ken, bir bölüm araþtýrmacý ise, Os manlý-Türk 
ic racýlarýnýn bu eser le ri ken di zevk ve an layýþlarý için-
de de ðer len dir me le rin den do layý, bazý de ði þim le rin 

ola bi le ce ði ni, bu görüþten ha re ket le de eser le rin ona 
ait ol du ðu savýný ile ri sürmüþler dir. Yi ne güfte ko nu-
sun da ile ri sürülen düþünce ise, o günkü di le ha kim 
ola ma yan ha nen de le rin, güfte yi boz duk larýdýr.

Her ha lükârda bu eser ler klâsik musýki mi ze büyük 
renk ka tan, üslub, ma kam ve usul an layýþý ile ken-
din den son ra ki bir çok bes te ci yi et ki le yen, son de re ce 
sa natlý eser ler dir.
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