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OSMAN NURİ ÖZPEKEL

07.03.1957 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Sıbgatullah Özpekel, 
annesi Zehra Özpekel’dir. 1960 yılında âilesi ile birlikte İstanbul’a yerleşti. 
Üsküdar Altunizade İlkokulu’nda okurken ikinci sınıftan itibâren İsmet 
Uzun’dan mandolin çalmasını öğrendi. Okul mezuniyet töreninde Saip 
Egüz’ün metodundaki “Oyun” isimli etüdünü seslendirdi. Aynı yıllarda 
Altınyurt Spor Kulübü’nde Bülent Dimli ile eskrim çalıştı. 1970 yılında On 
Altı Yaşından Küçükler İstanbul Şampiyonu oldu. Üsküdar Lisesi’ndeki 
öğrenimi sırasında antrenörlüğünü yaptığı okul takımına Türkiye yedin-
ciliği kazandırdı. Bu yıllarda Klasik Türk müziği ile ilgilenmeye başladı. 
Üsküdar Lisesi’nden mezun olduğu 1974 yılında sporu bırakarak tamamen 
müziğe yöneldi. Aynı yıl; Fethi Karamahmutoğlu’ndan dinlediği uddan 
etkilenerek ve onun teşviki ile kendi kendine ud öğrenmeye başladı ve 
Udî Teoman Kaya’nın Üsküdar Toptaşı’ndaki atölyesinde ud yapımı ve 
tâmiri üzerine iki yıl amatörce çalıştı. 1975-1976 öğrenim yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne ve İstanbul Belediye 
Konservatuarı Türk Mûsikîsi Bölümü’ne girdi. Yine aynı yıl Prof. Nuri 
Özcan’ın yönlendirmesi ve teşvik etmesi üzerine udu ile Üniversite 
Korosu’na devam etmeye başladı. Bu yıllarda Süheyla Altmışdört, İsmail 
Hakkı Özkan, Muazzam Sepetçioğlu, Ender Ergün, Ferit Tan, Yekta Akıncı, 
Fazilet Çelebioğlu, Nurhan Hekimoğlu gibi hoca ve müzisyenlerden 
istifâde etti. Birçok usta sanatçıyı dinleyerek ve izleyerek udunu geliştiren 
Özpekel, Udî Nevres Bey, Şerif Muhiddin Targan, Yorgo Bacanos ve Şerif 
İçli’nin muhtelif kaynaklarından yararlandı. 1979 yılında her iki okuldan 
mezun olarak ertesi yıl Edirne’ye edebiyat öğretmeni tayin edildi. 1980 
yılında iki arkadaşıyla gittiği Londra October Gallery’de “Amerikalı” caz 
sanatçısı Keith Jarret ile on beş gün süren emprovize müzik çalışmaları ve 
bant kayıtları yaptı. 1980-1984 yılları arasında öğretmenlik yaptığı Edirne 
Ticaret Lisesi’nde bir koro kurarak ortaokul ve lise öğrencilerine Türk 
müziği öğretip, konserler verdi ve Nejat Atlığ yönetimindeki Edirne Mûsikî 
Derneği’nin bütün çalışma ve konserlerine katıldı. Üniversite Korosu’nda 
başladığı ud hocalığını Edirne’de de sürdürerek birçok gencin ud öğrenme-
sine yardımcı oldu. 1981 yılında tanıştığı Yesârî Âsım Arsoy’dan 1992’de 
vefatına kadar üslup, repertuar, edebi bilgiler ve müzik kompozisyonu 
konularında yararlandı.1984 yılında Prof. Dr. Nevzad Atlığ yönetimindeki 
Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun sınavlarını 
kazanarak koroya ud sanatçısı olarak girdi ve on altı yıl hocasının klasik 
repertuar tecrübelerinden istifâde etti. Aynı yıl İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet 
Konservatuarı’nda ud hocası olarak görev başladı. Devlet Korosu’nun 
Almanya, Fransa, Tunus, Mısır, Kıbrıs turneleri ile yurt içindeki bütün 
turnelerine iştirak etti. 1999-2006 yılları arasında Koro Sanat Kurulu’nda 



teknik uzman ve müzikoloji uzmanı sıfatıyla koronun AKM konserlerinde 
yaptığı muhtelif sololarında Şerif Muhiddin Targan, Udî Nevres Bey, Yorgo 
Bacanos ve Reşat Aysu’nun eserlerini ve taksimlerini udu ile seslendirdi. 
1990-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal 
Bilimler Yüksek Okulu’nda Türkçe dersleri verdi. 1992’de Yesari Âsım 
Arsoy’un ölümünden sonra hayatı hakkında yazılan kitabın dört kişilik 
yazı kurulunda yer aldı. 1992 yılında 20. yüzyıl bestecilerinin eserlerinden 
oluşan “Ud ile Saz Semaileri” isimli enstrümantal bir kaset çıkarttı. 1996-
1997 yılları arasında özel bir televizyon kanalında “Çamlıca’dan Kalamış’a” 
isimli haftalık müzik programını hazırlayıp sundu ve udu ile iştirak etti. 
Yirmiden fazla makam ve yirmiden fazla bestekârın tanıtıldığı bu programa 
tanınmış müzisyenleri konuk etti. Aynı yıllarda Çetin Körükçü’nün yapımı-
nı üstlendiği “Bir Şarkıdır Yaşamak” isimli on beş kasetlik çalışmaya katıldı. 
1996 yılında “Türk Akademisyenler Birliği’nin” davetlisi olarak Hollanda’ya 
gitti. Kendi hazırladığı senaryo ile Hammâmizâde İsmail Dede Efendi’nin 
eserlerini tek kişilik bir oyun hâlinde Dede’nin doğumunun 100. yılı müna-
sebetiyle Amsterdam’da sergiledi. Aynı şehirde 1997-1998 yıllarında Şerif 
Muhiddin Targan ve III. Selim ile ilgili resital ve konserler verdi. İlki 1993 
yılında olmak üzere çeşitli yıllarda Caferağa, Çit kasrı, Türk Ocağı, Atatürk 
Kütüphanesi gibi mekânlarda ses ve saz resitalleri verdi.  1975 yılından iti-
baren klasik ve neoklasik ekolü benimseyerek bestelediği yüz altmış kadar 
Mevlevi Âyini, Kâr-çe, Beste, Ağır Semâî, Yürük Semâî, Şarkı, Türkü, İlâhî, 
Köçekçe ve Saz eserinin altmış kadarı TRT repertuarına alındı. Bu besteler-
den “Erzurum Türküsü” kendisi ve Bekir Ünlüataer tarafından seslendirildi 
ve video klip olarak gösterime girdi, on beş tanesi de Dr. Bülent Gündem’in 
hazırladığı çeşitli kaset ve CD’lerde seslendirildi. 2001 yılında kanun sanat-
çısı Taner Sayacıoğlu ile Reşat Aysu’nun dokuz saz eserini seslendirdikleri 
bir “CD” çalışması “Kalan Müzik” tarafından yayınlandı. Aynı yıl, Berlin 
Klasik Türk Müziği Korosu’nun dâveti ile Berlin’deki “Dünya Kültür Evi 
Salonu’nda” verilen konserde Şerif Muhiddin Targan’ın “Kapris” isimli ese-
rini ilk defa olmak üzere Taner Sayacıoğlu ile birlikte icrâ etti. 

Müzik faâliyetinin yanında edebî çalışmalarını da aralıksız olarak sür-
düren Osman Nuri Özpekel yirmi yıl boyunca topladığı Osmanlıca kitap 
ve notalarla zengin bir arşiv oluşturdu. Bunların arasında yeni harfle basıl-
mayanlarını tespit ederek üzerinde yaptığı çalışmalarla “Hüznî Dîvânı”, 
“Osman Fahri” ve Bayburtlu Zihni’ye âit “Sergüzeşt” isimli üç eseri basıma 
hazır hâle getirdi. Müzik repertuarımızda olmayan ve son yüz sene içerisin-
de yaşayan bestekârlara âit dört yüz adet şarkıyı da Osmanlıcadan aktararak 
ilk yüz tanesini Dr. Bülent Gündem’in maddi desteği ile yayınladı. Nurhan 
Hekimoğlu’nun kaleme aldığı bir yıllık hâtıratı derleyerek Kaf Müzik 
Yayıncılık’tan Bir Kemani’nin Günlüğü ismi ile yayınladı. Çeşitli dergi ve 
mecmualarda müzik ve edebiyatla ilgili makale ve araştırma yazıları yazdı. 



Yeni Türkiye dergisinin yayınladığı Osmanlı Ansiklopedisi’ne “Şâir ve Bestekâr 
Pâdişahlar”, ayrıca Târih Vakfı’nın yayınladığı Cumhuriyet Ansiklopedisi’ne 
“Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği” başlıklı maddeleri kaleme aldı. 1974 
yılında Teoman Kaya ile başladığı ud yapımcılığı hobisini 1994’de Cafer 
Açın ile sürdürdü. Amatör olarak ud yapım ve tâmirciliğini devâm ettiren 
sanatçı, kıl testeresi ile ağaç kesme hat çalışmaları da yaptı. 2001 yılında 
Türk Edebiyatı Vakfı ve merhum Ahmet Kabaklı’nın desteği ile  Bu Yolda 
Kırk Yıl isimli neyzen, şâir ve bestekâr Ümit Gürelman’ın şiirlerini daha 
sonra da bütün eserlerini ihtiva eden kitabını Tümay Üçok’un maddi des-
teği ile yayınladı. Aynı yıl basımı gerçekleştirilen İstanbul Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu’nun 25. Yıl Albümü’nün editörlüğünü yaptı. 2003 
yılında Şiir, Şarkı, Ney Sesi-Bir Aşkın Hikâyesi ismi ile, Ümit Gürelman’ın 
biyografik kitabını şâir Tümay Üçok’un sponsorluğunda yayımladı. 2005 
yılında hazırladığı Türk Müziği Ustaları-Ud isimli CD - kitap ile 2006 yılında 
Şerif Muhiddin Targan’ın bütün eserlerini ud eşliğinde seslendirdiği albüm, 
Kalan Müzik tarafından yayımlandı. 2007 yılında ABD’nin Philedelphia 
şehrinde ve Princeton Üniversitesi’nde verdiği konserlerde Şerif Muhiddin 
Targan’ın eserlerini icrâ etti. 1984-2007 yılları arasında İTÜ Türk Mûsikîsi 
Devlet Konservatuarı’nda ud öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında 
THY’nin “Türk Müziği” albümlerinin biyografi ve metinlerini hazırladı. 
2008-2010 yılları arasında “Mesam Denetleme Kurulu”, 2019 yılında da 
“Geçici Haysiyet Kurulu” üyesi olarak çalıştı. 2010 yılında Taner Sayacıoğlu 
ve Aziz Şükrü Özoğuz ile “Lâlezâr” isimli özel bir repertuar ile hazırlanmış 
tamamı enstrümantal eserlerden oluşan CD çalışması TFM Müzik tarafın-
dan yayınlandı. Nur-efzâ ismini vererek kendi bulduğu yeni bir makamdan, 
klasik bir Fasıl; Abdülkadir Merâgi’den günümüze kadar gelen önemli bes-
tekârları zikrederek 66 makamı kullandığı ve kendi bulduğu Kâr Raksânı 
isimli usûl ile tamâmen öğretici mâhiyet taşıyan Rast makamında bir Kâr-ı 
Nâtık besteledi. III. Selim’in bulduğu ve sâdece iki saz eseri bestelediği 
Hicâz-ı Rûmî isimli makamdan bir şarkı besteleyerek bütün bunları TRT 
repertuarına dâhil etti. 2012 yılında Dr. Bülend Gündem Müzik ve Edebiyatla 
60 Yıl isimli biyografik kitabı, 2017 yılında da Fahrettin Çimenli Tanbur ile Bir 
Ömür isimli biyografik kitabı yayınlandı. 2013 yılında İslâm Ansiklopedisi’ne 
“Yesâri Âsım Arsoy” başlıklı geniş maddeyi yazdı. Prof. Dr. Ali Rıza kural, 
Münip Utandı, Adnan Mungan, Çiğdem Yarkın gibi sanatçıların birçok 
albümünü ve Dr. Bülent Gündem’in sayısı yirmiyi geçen CD’lerini hazırla-
dı. 2015 yılında bestelemeye başladığı Revnak-nümâ makamındaki Âyin-i 
Şerif ve muhtelif yıllarda bestelediği ilahilerini 2017 yılında “Sünûhat-
Revnaknüma Âyin-i Şerifi ve İlâhiler” isimli bir CD’de yayınladı. Bu Âyin-i 
Şerif TRT Repertuar Kurulu denetiminden geçerek ilk defa sıra numarası 
alma onurunu kazandı. 18-21 Mart 2107 tarihleri arasında Katar’da düzen-
lenen “Katara Festival The Fifth String” isimli ud festivaline katıldı. 8 Mayıs 



2017 târihinde sanat hayatının 40. yılı münâsebetiyle Yeditepe Üniversitesi 
İnan Kıraç Salonu’nda Dr. Bülend Gündem’in yönetiminde, repertuarı 
kendi bestelerinden hazırlanan “Beste ve Şiirlerle 40 yıl” isimli bir konser 
gerçekleştirildi. Amatör olarak mızraplı ve yaylı tanbur da çalan Osman 
Nuri Özpekel, hâlen Devlet Târihi Türk Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı 
olarak görev yapmakta; dört yıldır Pera Müzesi konserlerinin sunuculuğu-
nu ve saz sanatçılığını üstlenmektedir. Avukat ve flamenko gitar sanatçısı 
Kerem Can Özpekel’in babası, İpek Nermin Özpekel’in eşidir.



Bu Nâçizâne Çalışmamı:
Sebeb-i Varlığım Olan, Erzurum Eşrâfından:

Annem:
Hacı Zehra Bilge Özpekel 

ve 

Babam:
Hacı Sıbgatullah Özpekel’in Aziz Ruhlarına İthâf Ediyorum.
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SUNUŞ

1979 yılından îtibâren, uzun süre emek vermeme rağmen, 180 parça-
dan müteşekkil Dârü’l-elhân Külliyâtı’nın tamamını ve orijinal baskısını ne 
yazık ki kütüphaneme dâhil edememiştim. 2000 yılında, Ülker Germen ve 
Afşın Germen dostlarımı tanıdıktan sonra bana samimiyetle zengin müzik 
ve kütüphane arşivlerini açtılar. İşte “Sıdıka Bilimer” imzâlı elimdeki orijinal 
180 parçaya bu sâyede nâil oldum ve hep üzerinde çalışmayı hayâl ettim. 
Yıllar sonra Sema Vakfı, 83 parçadan oluşan fasikülleri de yayımlayınca 
onları da kütüphaneme dâhil ettim.

Dârü’l-elhân Külliyâtı üzerine yaptığım bu nâçizâne çalışmam için ilk 
teşvik bundan üç yıl önce sayın hocam Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzad 
Atlığ’dan geldi. İlk 120 parçası Osmanlıca olarak yazılan bu birçoğu Farsça 
metinler, konser repertuarlarında icrâ edilenler de dâhil olmak üzere, bütün 
kaynaklarda çoğu hatâlı, bâzıları sâdece bilinmeyen kelimelerin karşılıkları 
verilmiş, bâzıları büyük yanlışlıklarla açıklanmış, birçoğu da iktibâs edile-
rek yayımlanmıştı. Bu acı tablo ile karşılaşınca hocamın beni teşvîk edişin-
deki samîmiyeti daha iyi anladım. Metinlerin birçoğu eski edebiyatımızın 
hezeliyâtı ile dolu olduğundan, doğal olarak bu şiirler repertuarlara dâhil 
edilmemişti. Bunun bugün de bir çözümü yoktur. Esâsen çok kısa zaman-
da bitirmem gereken bu çalışma yoğun konser programlarının hazırlıkları, 
konserler, gündelik işler, Farsça metinlerin tercümelerinin tâkibi ile 2017 
yılına kadar tamamlanamadı.

Tâ ki o yıl; aziz dostum Prof. Dr. Rûhi Ayangil, Dârü’l-elhân’ın kurulu-
şunun 100. yılı münâsebeti ile hazırlanan bir mecmua için benden, konusu 
Dârü’l-elhân’ın edebiyat hocaları ve ders müfredâtını içeren bir yazı istedi. 
Bütün araştırdığım kaynaklarda bu konu ile ilgili hiçbir bilgi bulamayınca, 
kendisine üzerinde çalışmakta olduğum bu külliyattan bahsedip mecmu-
aya bu çalışmayı koyup koyamayacağımı sordum. Memnûniyetle kabûl 
edip derhâl bitirmemi teklif ederek bu konu üzerindeki ikinci teşvikimi de 
ondan almış oldum.

Ancak, Farsça güftelerin açıklamaları için kendisinden büyük destek 
aldığım muhterem hocam Muammer Ülker’in uzun süren hastalığı ve 
sonrasında Ekim 2017’deki vefâtı çalışmama yine sekte vurdu ve o çalışma 
projeye yetişemedi.

Tam bu dönemde çok eski dostumuz Prof. Dr. Mehmet Kanar, Farsça 
güfteler konusundaki bütün eksikleri tercüme etmek sûretiyle çalışmanın 
tamamlanmasını sağladı.
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Eserlerin son tashihi ve redaksiyon çalışması için de Harun Korkmaz 
kardeşim devreye girdi. Böylece geniş yelpâzeli bir tarama çalışmasıyla, 
Dârü’l-elhân repertuarındaki eserlerin bestekârları ve şâirleri ilgili mukaye-
seli bir sonuç ortaya çıktı. Bazı eksik fasiküllerin tamamlanması konusunda 
Prof. Dr. Gülçin Yahyâ Kaçar, Doğan Dikmen ve özellikle Fikret Karakaya 
kardeşim yardımlarını esirgemediler. Fikret Karakaya’nın yolladığı ve 
kitapta da kullandığım PDF dosyaları ile bazı eksik sayfaların bendeki fasi-
küllerin PDF’leri ile desteklenmesi sonucu ortaya çıkan tablo kitabın eski 
yazmaları konusundaki ana kaynağı oldu. 

Bu aşamada Sinan Sipahi dostum, büyük özveriyle kıymetli zamanını 
ayırarak külliyatın tamamındaki PDF dosyalarını tek tek taramak sûretiyle 
JPG formatına çevirdi. Sevgili Özata Ayan “İfâde-i mahsûs” bülümündeki 
matematiksel kesirlerle diyez ve bemol güçlüklerini yazıma hazır hâle getir-
di. Kıymetli kardeşim Mehmet Kurt; büyük bir emek sarf ederek kitabın 
“İçindekiler” bölümünü, eser isimlerine, makamlarına ve bestekârlarına 
göre titizlikle düzenledi. 

Dr. Bülend Gündem ağabeyim tuş sürçmelerimdeki onlarca hatayı tesbit 
ederek bana büyük katkıda bulundu. Ayrıca kitabın dağıtımı için elinden 
gelen her türlü maddi ve mânevi desteğini esirgemeyeceğini vâdetti.

Gâzi Üniversitesi Türk Mûsikisi Konservatuarı Kurucu Başkanı Prof. Dr. 
Gülçin Yahyâ Kaçar, hocam Prof. Dr. Nevzad Atlığ, aziz dostum Prof. Dr. 
Rûhi Ayangil birer takriz ile, İstanbul Üniversitesi OMAR kurucu Müdürü 
Dr. Gönül Paçacı Tunçay da Dârü’l-elhân ile ilgili bir yazısı ve kapak görsel 
dokümanı ile kitabımı taçlandırdılar. 

Kitabın basım aşaması en zorlu süreç oldu. Tam bu aşamada 1974 yılın-
dan îtibâren müzik ve mesâî arkadaşlığımız devâm eden Cumhurbaşkanlığı 
Klasik Türk Müziği Korosu emekli şefi, müzikolog Fâtih Salgar beni Ötüken 
Neşriyat’ta Nurhan Alpay Bey ile tanıştırdı. Kitabın, “Yayın Kurulu” deneti-
minden geçmesinden sonra kıymetli hemşehirlim Nurhan Bey kitabı basa-
caklarının ve Osmanlıca notaların da bir CD eki ile kitaba ilâve edileceğinin 
müjdesini verdi. 

Bu münâsebetle; Afşın Germen ve Muammer Ülker’i rahmetle anıyor, 
Prof. Dr. Nevzad Atlığ, Prof. Dr. Rûhi Ayangil, Prof. Dr. Gülçin Yahyâ 
Kaçar, Prof. Dr. Mehmet Kanar, Dr. Bülend Gündem, Dr. Gönül Paçacı 
Tunçay, Fâtih Salgar, Ülker Germen, Özata Ayan, Harun Korkmaz, Fikret 
Karakaya, Sinan Sipahi, Doğan Dikmen ve Mehmet Kurt’a sonsuz teşekkür-
lerimi arz ediyorum.

Osman Nuri Özpekel
Mayıs 2019 Erzurum Sitesi
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Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzad Atlığ
2 Ekim 2018, Bodrum

Mûsikîmiz gelişmesini daha ziyâde vokal müzik şeklinde yaptığı için, 
eserlerde kullanılan şiirlerin ancak pek azı kolayca anlaşılmalarını sağlaya-
cak bir Türkçe ile yazılmıştır. Eserlerin bestekârları asırlar öncesine gittikçe, 
kullanılan şiirlerde Farsça, Arapça ve neticede Osmanlıca daha ziyâde ön 
plana çıkmaktadır. Rauf Yekta Bey merhûmun uhdesinde Dârü’l-elhân tara-
fından yayınlanmış 180 eserin notaları, klasik mûsikimizin icrâ’ında dâima 
en çok tercih edilenler olmuştur.

Üniversite Korosu’ndaki çalışmalarımdan itibâren, gerek Belediye 
Konservatuarı, gerek İstanbul Radyosu’ndaki çalışmalarımda bu notalar 
Arel-Ezgi sistemi uygulanılarak icrâ edilmiştir. 

Devlet Korosu’nda da başvurduğum tek kaynak Rauf Yekta Bey’in bu 
külliyâtı idi.

Uzun süren bu çalışmalarımda, müşterek çekilen sıkıntı güftelerde-
ki anlamın zorluğu olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse; meselâ Dede 
Efendi’nin çok sanatlı:

Ne hevâ-yı bâğ-ı sâzed ne kenârı keşti mârâ

Mısrâ’ı ile başlayan Acemaşiran Yürük Semâisi tamâmen Farsça oldu-
ğundan ve zor anlaşılması nedeniyle nisbeten az icrâ edilmiştir. Bir ara 
bu eserin güftesini Mes’ut Cemil Bey’in teşviki ile Behçet Kemâl Çağlar 
Türkçeye çevirmişse de, o şekilde okunması maâlesef mümkün olamamış-
tır.

Bir ikinci misâl olarak da hemen aklıma gelen yine Dede Efendi’nin: 

Ey hümâ-yı pâdişâhı ber ser-i bâlâ-yı tü

Mısrâ’ı ile başlayan Hisar Bûselik makamındaki Ağır Semâîsidir.
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Uzun yıllar bu eserleri icrâ ederken, güfteleri îtibârı ile dinleyiciye sev-
dirme zorluğu çektiğimi samîmiyetle itirâf ederim. 

Talebem Osman Nuri Özpekel’in, iyi bir Türkolog olmasının yanında 
aynı zamanda çok iyi bir müzisyen olması itibarı ile Rauf Yektâ Bey’in 
Dârü’l-elhân Külliyatı’ndaki güftelerini bugünkü Türkçeye açıklamasını 
kendisinden ısrarla ricâ etmiştim. Bugün görüyorum ki bu çok zor işi 
büyük bir başarıyla sonuçlandırmıştır. Mûsikî kütüphanemizdeki bu boşlu-
ğu giderdiği için kendisini can u gönülden tebrik ederek mûsikî alanındaki 
diğer çalışmalarında da başarılar diliyorum.




