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ALĠ RIFAT ÇAĞATAY’IN KOLEKSĠYONUNDA BULUNAN NÂYĠ OSMAN 

DEDE’NĠN UġġÂKve ITRÎ EFENDĠ’NĠN SEGÂH  AYĠN-Ġ ġERĠFLERĠNĠN 

EDĠSYON KRĠTĠĞĠ 

ÖZET 

Osmanlı-Türk müziğinde, repertuarın ustadan çırağa aktarılması “meşk”olarak 

adlandırılan bir öğretim sistemi ile olmuştur. Bununla birlikte, zaman içerisinde 

müziği yazma girişimlerinde bulunulmuştur. Günümüzde en fazla nota yazısının 

ulaştığı ise Hamparsum Limonciyan Efendi‟nin Hamparsum notası olarak bilinen 

müzik yazısı olmuştur. 

Çalışmamızda Ali Rıfat Çağatay‟ın koleksiyonunda  bulunan defterdeki 17. yüzyıla 

ait Mevlevi ayinlerinin 20. yüzyıla ne şekilde ulaştığını araştırmaktır. Çalışmamızda 

iki mevlevî ayini üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki Nâyi Osman Dede‟nin 

Uşşâk mevlevi ayini, diğeri ise Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi‟nin Segâh mevlevi 

ayini‟dir. Bu incelemede Ali Rıfat Çağatay‟ın koleksiyonundan çeviriyazımı 

yaptığımız ayinler temel alınmıştır. Eserler kronolojik olarak dizilmiştir. Mevlevi 

ayininin selamları, usulü ve ölçü sayıları tespit edilmiş, melodik benzerlik ya da 

farklılıklardan oluşan değişim göz önünde bulundurulmuştur. Böylece değişim var 

ise ne oranda olduğu görülebilecektir. 

Ali Rıfat Çağatay koleksiyonundaki hamparsum notalarının çeviriyazımı ve 

değerlendirilmesi üzerine kurulu olan çalışmamız dört ana bölüm ve bir ekten 

oluşmaktadır. Birinci bölüm olan giriş bölümünde çalışmamız ile ilgili hamparsum 

müzik yazısı da dahil olarak müzik yazılarından kısaca bahsedilmiş ve mevlevi 

ayiniyle ilgili temel bilgilere yer verilmiştir.  

İkinci bölümde, Ali Rıfat Çağatay‟ın hayatı, koleksiyonundaki 1 nolu defterin 

tanıtımı, defterin içerisinde eseri bulunan bestecilerin doğum ve ölüm tarihleri 

hakkında kısa bilgiler verilmiş; ayrıca metodoloji ile çalışmamızda kullanılan bazı 

işaretlerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.  

Üçüncü bölümde, Ali Rıfat Çağatay‟ın defterinden seçtiğimiz iki mevlevi ayininin 

edisyon kritiği yapılmıştır. Birinci ayinimizin bestecisi Nâyi Osman Dede‟nin hayatı 

ve Uşşak Mevlevî ayini kronolojik sırasıyla; Emre Soylu tarafından çeviriyazımı 

yapılan Câzim Efendi – Raif Dede nüshası, nota çeviriyazımı yapılan Ali Rıfat 

Çağatay‟ın defteri, Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî Ayinleri İstanbul 

Konservatuvar Neşriyatı ve Sadettin Heper‟in Mevlevi Ayinleri adlı eserleriyle 

karşılaştırılması yapılmıştır. İkinci mevlevi ayinimizin bestecisi Buhurîzâde Mustafa 

Itrî Efendi‟nin hayatı ve Segâh Mevlevi ayini yine kronolojik olarak sırayla; Ali 

Rıfat Çağatay‟ın defteri, Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevi Ayinleri İstanbul 

Konservatuvar Neşriyatı ve Sadettin Heper‟in Mevlevi Ayinleri adlı eserleriyle 

müzik yazısı karşılaştırılması yapılmıştır.  

Dördüncü bölüm olan sonuç bölümünde ise edisyon kritiği yoluyla çalışmamızdan 

elde edilen çıkarımların, dönemlerarası benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur. 
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Bu değişimin neler olduğu çeviri yazımdan elde edilmiş veriler ışığında genel 

hatlarıyla açıklanmıştır. 

Sonuç bölümünün ardından, çalışmamıza ek olarak Ali Rıfat Çağatay‟ın 

koleksiyonundaki 1 nolu defterdeki notalar eklenmiştir.  
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THE CRITIC OF  NÂYĠ OSMAN DEDE'S UġġÂK AND ITRÎ EFENDĠ’S 

SEGÂH RELIGIOUS RITES WHICH CURRENTLY IN THE COLLECTION 

OF  ALĠ RIFAT ÇAĞATAY 

 

SUMMARY 

The transfer of knowledge of the Ottoman Music Repertoire has been procured by 

the Master-apprentice system called "Meşk" which is a teaching system.  In addition 

to this, attempts to write music has been made also. Today, the most well preserved 

notes we have the ones written whith the Hampartsoum Limondjian Efendi's notation 

system commonly known as the Hampartsoum note.   

In this study, you will find the research on the notebook which is in the Ali Rıfat 

Çağatay's collection alongside the research on the whirling dervish rites which 

belonged the 17th century  and how they managed reaching to the 20th. Furthermore, 

you will find the two rites especially focued on. The first one being Nâyi Osman 

Dede's Uşşak Mevlevi Rite and the second being Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi‟s 

Segâh mevlevi rite.  This reseach based on the rites that we trans-wrote, found in the 

Ali Rıfat Çağatay's collection.  The pieces has been arranged chronologically. The 

salutes, tempos (routines) and measure counts of the mevlevi rites have been stated, 

the diffreneces caused by the melodic changes and likenesses have been regarded 

thus if there would be a change, it could be observed.  

The study consists of four main sections and an excursus. The introduction, which is 

also the first section, mentions different notation systems including the Hamparsoum 

notation system and provides basic information about mevlevi rites.  

The second section includes a short biography of Ali Rıfat Çağatay, the introduction 

of the notebook number 1 of the collection, a brief on the composers birth and death 

dates whose compositions are in the notebook, furthermore explanations on the 

methods and some signs which has been used in the study. 

The third section comprises the critical editions of two mevlevi rites, choosen of  Ali 

Rıfat Çağatay‟s notebook. In chronological order of our first rite's composer Nâyi 

Osman Dede‟s life and Uşşak Mevlevî rite; Câzim Efendi – Raif Dede copy, trans, 

wrote by  Emre Soylu, notation based trans-wrote notebook of Ali Rıfat Çağatay and 

a comparison of  Mevlevi Rites from the Turkish Music Classics Istanbul 

Conservatory Publications and Saadettin Herper's Mevlevi Rites. Again in 

chronological order of our second rite's composer Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi‟s 

life and Segâh Mevlevi rite,  the notebook of; Ali Rıfat Çağatay‟and a notational 

comparison of  Mevlevi Rites from the Turkish Music Classics Istanbul 

Conservatory Publications and Saadettin Herper's Mevlevi Rites. 

The fourth and the last section which is also the conclusion presents the results, the 

similarities and the differences between the periods defined by the usage of  critical 

edition method and under the light of the trans-wrote data; the alterations explained 

in in broad strokes. 

After the conclusion; as an excursus; the sheets that belongs to Ali Rıfat Çağatay's 

notebook presented. 
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1.  GĠRĠġ 

Eski tarihlerde, Türk müziği nazariyatını ve mevcut müzik dağarcığını, duyusal ve 

görsel olarak hafızaya alma tekniğinden dolayı, notaya gereksinim duyulmamıştır. 

Osmanlı-Türk müziğinde, repertuarın ustadan çırağa aktarılması “meşk”olarak 

adlandırılan bir öğretim sistemi ile oluşmuştur. Ancak bu musiki geleneğiyle müzik 

eserlerinin tam olarak kalıcı olmayacağı ve ezbere dayalı meşk sisteminin de 

gerektiği gibi işlemediği düşünülmeye başlanmış ve yenilikçi bir nota sistemi 

oluşturulması fikri ağır basmıştır. Böyle bir ortamda doğan Hamparsum müzik 

yazısından söz etmeden önce,  Hamparsum müzik yazısına kadar oluşturulmuş müzik 

yazılarını şöyle özetleyebiliriz: 

Türklerin İslamiyeti kabul edişinin ardından, seslerin Arap harfleriyle gösterildiği bir 

müzik yazısı geliştirilmiştir. „Ebced müzik yazısı‟ olarak adlandırılan bu müzik 

yazısı „ebced hesabı‟ denilen, harflerin dizedeki sayısal değerlerinden yararlanılarak 

oluşturulur (Atalay 1985: 911). 

Ebced müzik yazısının ilk nezaman ve kimler tarafından kullandığı Nilgün Doğrusöz 

ve Recep Uslu‟nun “Abdülbâki Nasır Dede‟ nin Müzik Yazısı, „Tahririye” adlı 

kitabında şu şekilde yazılmaktadır: “İslam dünyası müzik teorisyenleri ve 

müzisyenleri harf müzik yazısını kimi zaman müziği yazmak, kimi zamansa müzik 

teorisini ve saz düzenlerini açıklamak için kullanmışlardır. Bugün bilinen en eski 

ebced müzik yazısı örneği ünlü filozof Kindîye (790- 874) aittir” (Doğrusöz, Uslu 

2009: 3). 

XV. yüzyıl‟ın ünlü müzik teorisyeni olan Abdülkâdâr Merâgî‟ de  (1360?- 1435) 

ebced müzik yazısını geliştirerek kullanmış, eserleri notaya almış hatta geliştirdiği bu 

sistemini kitaplarında anlatmıştır. 

Bu önemli müzik teorisyenlerinin ardından, dönemlerine ait Türk müziği 

uygulamalarının günümüze ulaşmasını sağlayan üç önemli isimden bahsedeceğiz. Ali 

Ufkî (ö. 1675?), Neyzen Kutb- i Nâyî Osman Dede (1650?- 1730) ve Dimitri 

Kantemiroğlu (1673- 1723) (Doğrusöz, Uslu 2009: 5). 
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Nilgün Doğrusöz‟ün “Nâyî Osman Dede‟nin Müzik Yazısına Dair Birkaç Belge” 

başlıklı makalede anlattığına göre: Nâyî Osman Dede‟nin müzik yazısı ebced yazısı 

değildir, ancak harfler ebced müzik yazısında olduğu gibi noktasızdır. Süreleri 

gösteren rakamlar müzik yazısının üstüne konulmaktadır ve sus işaretleri 

kullanılmıştır (Doğrusöz, Uslu 2009: 7). 

Dimitri Kantemiroğlu, müzik yazısını, Arap harfleriyle oluşturmuş, perdelerin adını 

çağrıştıracak en önemli harfini ya da harflerini belirleyip, bu harfi ya da harfleri 

perdenin ismi olarak saptamıştır. 1690‟larda yazdığı “Kitabü‟ ilm‟ il Musiki‟ Alâ 

Vechi‟ l- Hurufât” adlı nota ve nazariyat kitabını da bu müzik yazısı sistemiyle 

anlatmıştır.
1
 

Kantemiroğlu‟ nun ardından bahsedebileceğimiz önemli isim Nâyî Ali Mustafa 

Kevseri (ö. 1770? )‟ dir. Kantemir‟ in tek halefi olan Mustafa Kevserî, Kantemir‟in 

eserlerini kopya ederek bir nota mecmuasında toplayarak, Kantemir‟den sonra 

„Kantemiroğlu müzik yazısı‟ nı kullanan tek isim olmuştur. Büyük kısmı 

Kantemir‟in edvarından alınan beş yüzü aşkın eser „Kevserî Mecmuası‟ adını taşıyan 

kitabında yer almaktadır (Popescu- Judetz 1998: 17). 

Mehmet Uğur Ekinci‟nin “The Kevserî Mecmûası Unveiled: Exploring an Eighteenth 

Century Collection of Ottomon Music” adlı makalesinde Kevseri‟nin yazarının Nâyî 

Ali Mustafa Kevseri değil; Mustafa Kevseri olduğundan bahsetmektedir. Nâyî Ali 

Dede‟nin ise farklı kişi olduğunu ve mecmuanın içerisinde farklı isimlerin olduğunu 

belirtmiştir (Ekinci 2012: 208-212). 

Leh asıllı Ali Ufki Bey (Alberto Bobowski) (1610- 1675) Avrupa‟ da eğitim görmüş, 

Avrupa notasını öğrenmiş ve „Mecmuâ- i Sâz ü Söz‟ adlı eserini bu notayı kullanarak 

yazmıştır.
2
 Buradan şunu anlıyoruz ki 17. Yüzyılda batı notası Türk müziğine 

girmiştir ve Ali Ufki sayesinde Türk müziği eserleri kayda geçirilmiştir. Böylece 

porteli notayı Türk müziğinde kullanan ilk kişi Ali Ufki olmuştur. Ali Ufki 19 yıl 

sarayda kalmıştır ve beşyüz kırkdört Türk musikisi eserini notaya almıştır (Behar 

1990: 11). 

                                                 

 
1
 Bkz. : (Tura, 2001) 

2
 Bkz. :(Cevher, 2003)   
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Bu çalışmaların ardından, Türk musikisi eserlerinin kayıt altına alınma çabaları tam 

anlamıyla yeterli olmamış, oluşturulan müzik yazısı sistemleri unutulmuş ve ne 

eserlerin icrası ne de notaya aktarılması konusunda bir ortak noktaya varılamaması 

Türk musikisinde bir sorun oluşturmuştur. Gülay Karamahmutoğlu “Hamparsum 

Limonciyan ve Nota(lama) Sistemi” makalesinde bu konuya şöyle açıklık 

getirmektedir: 

 “Padişahlığı döneminde her şeyin en iyisini ve en yenisini isteyen III. Selim (1789- 

1808), Türk Müziği‟nde süregelen bu erozyona bir son vermek istemişti. Değerli 

klasik Türk müziği eserlerinin unutulmadan ve özgünlükleri bozulmadan korunarak 

gelecek kuşaklara intikal ettirilebilmeleri için, müzisyenleri bir nota(lama) sistemi 

geliştirmeleri hususunda cesaretlendirmiş, teşvik etmiştir. Bunun sonucunda; 

Abdülbâki Nâsır Dede (1765- 1821) ve Çağdaşı Hamparsum Limonciyan (1768- 

1839) birer nota(lama) sistemi geliştirerek III. Selim‟e sunmuşlardır.” 

(Karamahmutoğlu 2009:74). 

Ancak, Ermeni asıllı Hamparsum Limonciyan tarafından oluşturulan müzik yazısı 

sanıldığından daha çabuk yayılmış ve kısa sürede Türk müziği eserleri Hamparsum 

Müzik Yazısı‟yla notaya alınmaya başlamıştır. Hamparsum geliştirdiği müzik 

yazısının yanı sıra besteleriyle de Türk müziğine çok sayıda eser kazandırmıştır.  

Bu çalışmada, Hamparsum müzik yazısıyla yazılmış Ali Rıfat Çağatay 

Koleksiyonuna ait 1 numaralı defteri‟nin çeviriyazımı ve defterde mevcut olan 17. 

yüzyıla ait mevlevi ayinleri çalışılmıştır. Bu defterdeki onbeş eserin oniki tanesi 

mevlevi ayini diğer üç eser ise kâr‟dan oluşturmaktadır. 

Mevlevi Ayini 

Mevlevîhânelerde,  zikir esnasında okunup çalınan Tasavvuf Mûsikîsi eserleridir ve 

Türk Mûsikîsi‟nin en büyük formlarındandır. Mevlevîlerin semâ‟ merâsimine “âyin” 

denildiği için, mûsikî eserine de bu ad verilmiştir. 

Mevlevîlerin, mukâbele denen dînî (sema) törenleri sırasında okudukları bu sırada 

semazenler de “sema” denen mevlevi raksını yaparlar. Büyük formdaki bestelere 

“Mevlevî Âyini” denir (Uz 1964). 

Aynı ve benzeri açıklamalar günümüze ulaşan kaynakların her birinde mevcuttur. 

Özalp kitabında Mevlevî Âyinleri, “Klasik Mûsikîmiz‟in melodi ve ritim anlayışı 
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içinde, fakat gaye olarak tamamıyla tasavvufî neşvenin türlü heyecan ve 

galeyanlarını ses halinde ifadeye vâsıta olan en mükemmel eserlerdir” diyerek 

açıklamaktadır. Mevlevî Âyini, - bir defa bestelenmiş olan Mi‟râciyye formunun 

dışında - hem Türk Mûsikîsi‟nin en büyük formu, hem de belli hareketler yapmak 

için özel olarak bestelenmiş yegâne formudur.  

Son dönemin müzikologlarından Rauf Yektâ Bey, 1934 yılında İstanbul 

Konservatuarı tarafından yapılan "Mevlevi Ayinleri” neşriyatının önsözünde, 

İstanbul Konservatuarı Tasnif ve Tesbit Heyeti Reisi sıfatıyla, Mevlevî Âyinleri 

hakkında şöyle demektedir: 

'Türk Mûsikîsi‟nin mükemmel bir târihi yazıldığında görülecektir ki, en meşhûr Türk 

bestekârlarının hepsi Mevlevîdirler. Bu üstadlar mûsikî sahâsındaki zekâ ve 

dehâlarının en büyük kısmını Mevlevî Âyinleri bestelemeye sarf etmişlerdir. Bunun 

içindir ki Mevlevî Âyinleri , Türk Mûsikîsi‟nin en sanatlı parçalarını hâvî (içeren) 

bedîalar (kıymetler) hazînesi hâlini almıştır. Mûsikî üstadlarımız, millî mûsikîmizin 

gavâmızını (inceliklerini) öğrenmek için mutlaka Mevlevî Âyinleri‟ni tetebbu‟ etmek 

(derinliğine incelemek) lüzûmunu şakirdlerine (öğrencilerine) tavsiyeden halî‟ 

(kayıtsız) kalmazlardı. Filhakîka (gerçekten de) güzel sanatların mûsikî kısmında 

Türklerin ne derece muvaffak olduklarını anlamak ve asrımızda da Türk rûhuna hitâb 

edecek eserler yazabilmek için ecdâdımızdan kalan bu nefis yâdigârları ciddî sûrette 

tedkîkden (inceden inceye araştırmaktan) başka çâre yoktur.” (İstanbul Konservatuarı 

Neşriyatı, 1934 - 1939). 

Mevlevî âyinleri günümüze sözlü kültürel misarısımız olarak ulaşmış, Türk 

Müziğinin en büyük formdaki eserleridir. 

Âyinlerin güftesi Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö.1273)‟nin, “Mesnevî” ve “Dîvân-ı 

Kebîr” adlı eserlerindeki  şiirlerinden seçilir. Yani esas güftenin Mevlânâ‟ya ait 

olması şarttır (Öztuna, 1973). Güftelerin birçoğu Farsçadır. Güftelerin içinde Arapça 

kıtalar da kullanılır.Yalnız her ayinde mevcut olan Eflaki Dede‟nin ; 

“Ey ki hezar-aferin, bu nice sultan olur 

  Kulu olan kişiler hüsrev ü hakan olur 

  Her ki bugün Veled‟e inanuben yüz süre 
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Yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur” kısmı Türkçedir (Larousse). Elimizdeki 

ayinler arasında baştan başa Türkçe güfteli olanı yoktur. 

Ayrıca yine tüm ayinlerin 4. selamında Mevlana‟nın meşhur dörtlüğü ağır evfer 

usulünden bestelenerek kullanılmıştır. Dörtlük şöyledir: 

Sultan-ı meni, sultan-ı meni 

Ender dil ü can iman-ı meni 

Der men bidemi men zinde şevem  

Yek can çi şeved, sad can-ı meni 

Sultanımsın, sultanımsın, 

Gönlümdesin, canımdasın, imanımsın. 

İçimdeysen ancak ben dirilirim, 

Bir can ne demek, sen benim yüz canımsın. 

Âyin, semâ‟ın bölündüğü dört kısma karşılık gelen dört selâm‟dan yapılır. Asıl 

âyinin temelini teşkil eden ve birkaç beytin bestesi ile, söz ve saz terennümlerinden 

yapılan bu selâmlar, şu usûllerle bestelenirler:  

“I. Selâm : Devr-i Revân, Devr-i Hindî, Düyek.  

II. Selâm : Evfer.  

III. Selâm : Devr-i Kebîr, Düyek, Frenkçin, Aksak Semâî ve Yürük Semâî.  

IV. Selâm : Evfer ” (Özkan 2000). 

Dört Selâm‟dan sonra, 2-3 hâneli ve Devr-i Kebîr veya Ağır Düyek usûlündeki bir 

Son Peşrev ile bir Yürük Semâî icra edilir. Bundan sonra bir saz tarafından - 

genellikle ney - taksim edilir ve Kur‟ân, Dua ve özel besteli “Gülbank” duasının 

okunması ile âyin merasimi sona erer (Özkan 2000). 

Mevlevî Ayinleri, 13. yüzyıldan bu yana Selçuklu ve özellikle Osmanlı Döneminde, 

Anadolu, Balkanlar, Kuzey Afrika ile Orta ve Yakın Doğu‟da müzik kültürü içinde 

etkinlikle yer almış, bugün ise tüm dünyada tanınan bir orijinal kültür olarak, 2005 

yılında UNESCO tarafından "İnsanlığa ait sözlü ve somut olmayan kültürel miras” 

listesine alınmıştır (Soylu 2009). 
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2.  ALĠ RIFAT ÇAĞATAY’ın HAYATI 

Ali Rıfat Çağatay, 1867 yılında İstanbul‟ da sanatsever bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya geldi. 

Yılmaz Öztuna‟nın anlattığına göre: Babası Piyade Albayı Hasan Rıfat Bey 

Türkiye‟ye sığınmış, Müslüman olarak Manastır‟da ölmüş Leh idi.
3
 Sağlığında ise 

Piyade Kaymakamlığı yapmaktaydı.  

Çağatay iyi bir ailede yetişmiş, iyi bir tahsil görmüştür. “Büyükbabası Hurşit Bey 

Türk ve Batı musikileriyle ilgili amatör bir musikici, kardeşi Samih Rıfat Bey yazar 

ve bestekârdı” (Güntekin 2010: 73).  

Musiki ile yakından ilgili bir ailenin ferdi olan Ali Rıfat Çağatay, “Sadrazam Said 

Halim Paşa‟ nın kız kardeşi Zehra Hanım‟ la evlenerek Kavalalı ailesine damat oldu” 

(a.g.e.: 73). 

Ali Rıfat Çağatay, Türk müziğine hizmet vermiş, yaygınlaşmasını sağlamış, bu 

müziğin tanınması yolunda emek harcamış önemli kimselerden biridir. İyi bir müzik 

eğitimi almasının yanı sıra çeşitli musiki kurumlarının kuruculuğunu yapmış, ağır 

sorumluluklar üstlenmiş, Türk müziğinin gelişmesi adına çeşitli çalışmalarda 

bulunmuştur.  

İşte o çalışmalardan biri, Kadıköy‟de Şark Musiki Cemiyeti‟ni kurması ve reisi 

olmasıydı. Çağatay bu cemiyette pek çok öğrenci yetiştirmiş, herkes tarafından önem 

arz ettiği bir kimse olmuştur. 

“Özel öğrenim görerek yetiştirilen Çağatay, yüksek düzeyde Fransızca, Farsça ve 

Arapça bilmekteydi. Kemençe ve ud‟ u iyi çalmaktaydı. Ud çalmaktaki maharetinden 

dolayı büyük şöhret sahibi oldu” (Aksüt 1967: 86). 

Aksüt‟ün 1967 yılında kaleme aldığı beş yüz yıllık Türk Musikisi Antolojisi 

kitabında düştüğü nota göre: Ali Rıfat Bey, Şark Musikisi Cemiyetinde reis olarak 

                                                 

 
3
 Bkz. : (Öztuna 1969: 135) 
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senelerce vazife gördükten sonra, 1925 yılında refikasının tedavisi için Avrupa‟ ya 

gitmek zorunda kaldığından bu cemiyetten ayrılmıştır. 

Çağatay eşinin Nice‟de ölümünün ardından yurda dönmüş Türk Musikisi Ocağı‟nı 

kurmuştur. 

“Çağatay‟ın evi önde gelen musiki adamlarının toplandığı önemli bir musiki 

mahfiliydi.
4
 Leon Hancıyan ve Bestenigâr Ziya Bey‟ le birlikte kurdukları Şark 

musikisi cemiyeti ile daha sonra kurduğu Türk musikisi Ocağı, Türk musikisi eğitim 

ve öğretim tarihinin önemli kurumları arasındaydı (Güntekin 2010: 73). 

Çağatay‟ın ün kazanmış çalışmalarından biri de Türk müziğini Batı müziği 

enstrümanları ve tekniğiyle icra etmekti. Bunu Güntekin‟ in şu cümlelerinden 

anlamaktayız ki: Çağatay, birçok klasik eseri çok seslendirmeye çalışarak Türk 

musikisine Batı musikisi tekniğini uygulamaya çalışan ilk musikicilerdendi. Türk 

musikisine „konser musikisi‟ ortamı yaratmayı ilk düşünenlerden biriydi. Viyolonsel, 

kontrbas, piyano ve flüt gibi Batı çalgılarını kullandığı konserleri şeflik yaparak 

yönetti. Türk musikisi icrasında bilinen ilk şef olan Çağatay, o zamanın görgü 

kurallarına ters düşmemek için, yönettiği konserlerde yüzünü seyirciye dönerek 

şeflik yaptı. 

 İnal‟ın anlattığına göre: Elli yıllık Türk musikisinde alaturka musikiyi garp
5
 tekniği 

ile armonize etmek hususunda ilk kuvvetli adımları atmış ve muvaffak
6
 olmuş 

değerli bir sanatkâr idi. 

İstanbul‟a dönüşünün ardından icrakârlığı bıraktığını, yalnızca bestekârlıkla 

uğraştığını söyleyen Nazmi Özalp ardından şunları eklemektedir: İsmail Hakkı 

Bey‟in ölümünden sonra İstanbul Belediye Konservatuarı Tetkik ve Tasnif Heyeti 

üyesi oldu. Bu yıllarda Rauf Yekta Bey ve Ahmet Irsoy‟la Türk musikisi 

klâsiklerinin yaygınlaşmasına hız verilmiştir. Ölünceye kadar bu görevde kaldı.
7
 

Çağatay icracılığının yanında çok önemli bir bestekârdı da aynı zamanda. Sözleri 

Mehmed Akif Ersoy‟a ait İstiklâ Marşı, 1924-1930 yılları arasında Ali Rıfat 

                                                 

 
4
 Mahfil: Toplantı yeri. 

5
 Garp: Batı. 

6
 Muvaffak: Başarı. 

7
 Bkz. : (Özalp 2000: 110) 
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Çağatay‟ın acem aşiran makamındaki bestesiyle okunup çalınmıştır. Müzik üzerine 

makaleleri arasında “Fenn-i Mûsiki Nazariyatı” adlı makale serisi, haftalık Ma‟lûmat 

mecmuasının 1-7, 9-11, 13, 14, 16, 20, 21, 23 ve 28 sayılarında yayınlanmış yazıları 

bulunan Çağatay, hayli dolu bir yaşam sürmüş, ömrünü müziğe adamıştır.
8
   

Ali Rıfat Çağatay, Suphi Ziya Özbekkan, Mesud Cemil, Udi Sami Bey, Selahattin 

Pınar ve Şerif Muhiddin Targan gibi önde gelen musikicilerin de hocasıydı. Çeşitli 

formlardan bestelediği altmış kadar eseri Türk musikisi repertuarındadır.” (Güntekin 

2010: 73). Eserlerini operet, marşimethal, saz semaisi, oyun havası, beste, şarkı 

formları da oluşturmuştur. 

“İlk eşinin ölümünden sonra, 1923‟te -56 yaşında- Nimet Çağatay‟la (ö.1968) 

evlendi. Vecdi Çağatay, Haydar Çağatay, Cafer Çağatay adlarında üç oğlu olmuştur 

(ilk eşinden çocuğu yoktur)” (Öztuna 1969: 136). 

Çalışmamızın oluşmasını sağlayan Ali Rıfat Çağatay koleksiyonu hakkında Özalp 

şunları anlatmaktadır: Sabırlı bir araştırmacı ve koleksiyoncu olan Çağatay, eski 

sanatkârlardan pek çok eseri notaya almış, buna Sait Halim Paşa koleksiyonunu da 

katarak büyük bir koleksiyon yapmıştır.
9
 

Yaşamını Türk müziğine ve Türk müziği biliminin gelişmesine adayan Çağatay 3 

Mart 1935 günü İstanbul‟ da kalp krizinden ölmüş ve Karacaahmet mezarlığına 

defnedilmiştir. 

 

2.1 Bir Nolu Defter  tanıtımı  

Çalışma konumuz olan Nâyi Osman Dede‟nin Uşşak Mevlevi ayini ve Buhurîzâde 

Mustafa Itrî Efendi‟nin Segâh Mevlevî âyini Hamparsum müzik yazısı Ali Rıfat 

Çağatay‟ın kolaksiyonunda bulunan 1 nolu defterde yer almaktadır. Bu defter  Ali 

Rıfat Çağatay‟ın torunu viyolonsel sanatçısı Alp Altıner ‟de bulunmaktadır. Ali Rıfat 

Çağatay‟ ın koleksiyonuna ait 1 No‟lu Hamparsum defteri büyük boy, açık hardal 

sarısı renkte defter 34: 25cm ölçülerindedir.132 sayfadan oluşan defterde ilk on sayfa 

sırasıyla, arap rakamları ile sayfanın sağ üst köşesine numaralandırıldıktan sonra; 

                                                 

 
8
 Bkz. : (Nuri Özcan, 1993: c.8, 167) 

9
 Bkz. : (a. g. e. 2000: 112) 
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atlayarak rakamlar yazılmıştır. Sırasıyla numarası yazılan sayfalar şöyledir: 

18,24,30,40,46,53,60,80,90,100,106,114,130,135 sayfalar da numaralandırılmıştır, 

geriye kalan sayfalar ise boştur.  

Yazımda siyah - kırmızı mürekkep ve kurşun kalem kullanılmıştır. Yazımda çizgili 

bir defter kullanılmış, kurşun kalemle yazılan eserlerde satır aralarındaki mesafe ve 

yazıların boyutu değişkenlik göstermektedir. Ayrıca kurşun kalemle Dede‟nin 

Bestenigar âyini şerifi‟nin güfteleri de yazılmıştır. Zekaî Dede‟nin Sûzinak âyini 

şerifi ile Derviş Köçek Mustafa Dede‟nin Bayâti âyin-i şerifi‟nin güftelerinin 

yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Ayrıca Nâyi Osman Dede‟nin Uşşak 

mevlevî âyininde notalarda birkaç yerdeki düzeltme kırmızı mürekkepli kalem ile 

yazılmıştır.  

Defter‟de bulunan hamparsum notalarında yer alan güfteler Osmanlı Türkçesi ile 

yazılmıştır. Bir ayin bitip diğerine geçerken, mutlaka bir ve ya iki sayfa boş 

bırakılmıştır. Ayinin usulünün, kime ait olduğunun ve makamının yazıldığı başlıklar 

sağdan sola Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, güfteler ise soldan sağa doğru yazılmıştır. 

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış güfteler ise notaların üst kısmına yazılmıştır. 

Çeviriyazımı yapılan hamparsum notalar ise soldan sağa doğru yazılmıştır. 

Ali Rıfat Çağatay koleksiyonu, çoğunluğu Hamparsum ve Batı notasından oluşan 

çeşitli defter ve nota kitapçıklarından oluşmaktadır. Yedi adet Hamparsum defterinin 

varlığı tespit edilmiş, bunlardan iki tanesi bitirme çalışmasının konusu olmuştur.  

Dila Seven 56/2 numaralı defteri ve Birsen Deniz Çoşkun 56/3 numaralı defteri 

bitirme çalışması olarak yapılmışdır. 1 numaralı defterin 17.yüzyıla ait mevlevi 

ayinlerinin günümüz notalarıyla karşılaştırılması ise tez çalışmamızı oluşturmaktadır. 

Ali Rıfat Çağatay‟ın koleksiyonu, yürütücülüğünü Nilgün Doğrusöz‟ ün yaptığı 

İstanbul Teknik Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile bu defter gibi, 

koleksiyonun diğer notaları da gün yüzüne çıkacaktır.    

Koleksiyona ait ulaşabildiğimiz 56/2, 56/3 ve 56/4 numaralı defterleri 

incelediğimizde, bu defterler ile elimizdeki 1 numaralı defterdeki kurşun kalem ile 

yazılmış eserleri aynı kişinin yazmış olduğu gözlemlerimiz arasındadır. 

Koleksiyondaki defterlerde bir imza ve ya bir mühürün bulmayışından dolayı kime 

ait olduğu bilinmemektedir, Çağatay‟ın vefatından sonra koleksiyondaki defterler ve 

mevcut notalar ile birlikte, bir süreliğine oğlu Vecdi Bey‟ in eline geçtiğinde, yine 
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onun tarafından numaralandırılmış olduğu Ali Rıfat Çağatay‟ın torunu Alp 

Altıner‟den edinilen bilgiler arasındadır. 

Defterin ilk sayfasında bulunan 1 nolu numarasının Çağatay‟ın oğlu Vecdi Bey 

tarafından verildiği, yine o sayfada bulunan imzanın da aynı kişiye ait olduğu 

Çağatay‟ ın ailesinden edindiğimiz bilgiler arasındadır. Defterin üzerinde Osmanlı 

Türkçesi ya da Ermenice hiçbir yazı mevcut değildir, ayrıca herhangi bir mühür‟e 

rastlanmamıştır. Defterde, ilk sayfada kurşun kalemle beyaz bir kağıda eserleri 

yazılış sırasına göre isimleri ve numaralanması ile ilgili bir fihriste rastlanmış ve 

yazıldığı tarihe dair hiçbir bilgi verilmemiştir. 

Defterde Hamparsum notasıyla yazılmış onbeş adet eser bulunmaktadır. İçindekiler 

kısmını Çağatay‟ın torunu Alp Altıner tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:  

 

1- Sultan Selim‟in Suzîdilâra Ayin-i Şerifi 

2- Pençgâh Ayin-i Şerifi 

3- Uşşâk Ayin-i Şerifi Nâyi Osman Dede 

4- Zekaî Dede‟nin Suzinak Ayin-i Şerifi 

5- Itrî Merhumun Segâh Ayin-i Şerifi 

6- Segâh Ayin-i Şerifi 

7- Osman Dede‟nin Rast Ayin-i Şerifi 

8- Şeyh Hüseyin Efendi‟nin Acemaşiran Ayin-i Şerifi 

9- Derviş Köçek Mustafa Dede‟nin Beyâti Ayin-i Şerifi 

10- Dede‟nin Bestenigâr Ayin-i Şerifi 

11- Musahip Ahmet Ağa‟nın Nihavent Ayin-i Şerifi 

12- Üç Kârın Meyanı 

13- Havâcenin Nihavent Karı 

14- Rast Kâr – Muhteşem 

15- Hâfız Ahmet Efendi‟nin Beyâti Buselik Ayin-i Şerifi 
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Yazılı olan eserlerin meşk yoluyla notaya alındığı tahmin edilmektedir. Ali Rıfat 

Çağatay‟ın 1935 yılında öldüğünü, daha önceki yıllarda Darülelhan‟ın tasnif 

heyetinin üyelerinden biri olduğunu (Öztuna 1970:c.I,136), fakat elimizdeki Mevlevi 

ayinlerinin notasının Darülelhân (Konservatuar) yayınından farklı olduğunu 

belirtmeliyiz. Onbeş tane eserin hepsinin güfteleri mevcut değildir. Söz kısmı 

yazılmayan ayinler: Uşşâk Âyin-i Şerifi Nâyi Osman Dede, Buhurîzâde Mustafa Itrî 

Efendi Segâh Âyin-i Şerifi, Nâyi Osman Dede‟nin Rast Ayini Şerifi, Şeyh Hüseyin 

Fahrettin (Dede) Efedi‟nin Acemaşirân Âyin-i Şerifi, Musahip Ahmet Ağa‟nın 

(Vardokosta) Nihavent Âyin-i Şerifi‟nin sözleri yazılmamıştır. Fakat her bir eser için 

kısa notlar alınmıştır. Bu kısa notların alınması ve sözlerin bütün eserlerde 

yazılmaması notanın sazendeler için yazılmış olma olasılığını düşündürmektedir.  

Defterde adı geçen bestecilerin doğum ve ölüm tarihleri: 

1- Sultan III. Selim‟in (1789-1807) Suzidilara Âyin-i Şerifi:
 10

    

2- Pençgâh Âyin-i Şerifi Havâcenin (1360-1435) yahut Sultan Veled (1226-1312) 

hazretlerinin: 

3- Uşşâk Âyin-i Şerifi Nayi Osman Dede: (1652- 1730) 

4- Zekaî Dede‟nin Suzinak Âyin-i Şerifi: (1824-1897) 

5- Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi Segah Âyin-i Şerifi: (1635?-1712) 

6- Segâh Âyin-i Şerifi 

7- Nâyi Osman Dede‟nin Rast Âyin-i Şerifi:(1652- 1730) 

8- Şeyh Hüseyin Fahrettin (Dede) Efendi‟nin Acemaşiran Âyin-i Şerifi: (1854-1911) 

9- Derviş Köçek Mustafa Dede‟nin Beyâti Âyin-i Şerifi: (?-1684) 

10- Hamamîzâde İsmail Dede Efendi‟nin Bestenigâr Âyin-i Şerifi: (1778-1846) 

11- Musahip Ahmet Ağa‟nın (Vardokosta) Nihavent Âyin-i Şerifi: (1728-1794) 

12- Üç Kârın Meyanı 

                                                 

 
10

 Doğrusöz, Nilgün - Uruş Demet. 2012: Meşk ile intikalde Müzik Eseri: III.Selim‟in Suzidilara 

Mevlevi Ayini, vol.9 Sayı:2 (online), Uluslararası insan bilimleri dergisi. 
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13- Havace‟nin Nihavent Kâr-ı 

14- Rast Kâr-ı Muhteşem Abdülkadir Meragi: (1360?- 1425) 

15-Hafız Zekaizâde Ahmet Irsoy Efendi‟nin Beyâti Buselik Âyin-i Şerifi: (1869-

1943) 

 

2.2  ÇalıĢmanın Yöntemi 

Çalışmamızda metodoloji olarak tarihsel ve müzikolojik metotlar kullanılmıştır. 

Yazılan notaların hamparsum notayazımı ile yazılmış olması. Yazımları çevirirken 

izlenilen metodumuzda; çeviriyazımlarda karşılaşılan farklılıklar ya da hesaplama 

hataları çalışmamızda kullanılırken düzeltilmiş, bu düzeltmeler köşeli parantez    “[ 

]” ile belirtilmiştir. Müzik yazısındaki usul ilişkisine dikkat edilmiştir. Ali Rıfat 

Çağatay nüshasında, birinci selamlarda usulün 14 zamanlı devr-i revan olduğunu 

belirtmesine rağmen; usul yedi zamanlı ölçülere bölünmüş ikinci ölçülerde çift ölçü 

çizgisi koyarak 14 zamanlıya tamamlamıştır. Farklar daha net görülebilmesi için biz 

de birinci selamlarda ölçüleri 7 zamanlı ölçülerde gösterdik. Nota ilavesi yapılan 

yerlerde aynı melodi ya da başka yerde mevcut olan müzik yazısı göz önünde 

bulundurulmuştur. Çeviriyazımda değiştirme işaretleri donanımda gösterilmiştir. 

Defterdeki perde işaretleri Hamparsum müzik yazısında kullanılan perde işaretleri ile 

aynıdır. (Bkz. Şekil 2.2.1)  

  

ġekil 2.2.1: Çalışılan defterdeki notaların gruplandırılışı ve süre değerlerinin 

gösterilişi. 

 

Bu çalışmadaki yöntemimizde öncelikle defterdeki Hamparsum nota sistemiyle 

yazılmış ayinleri günümüz Arel Ezgi Uzdilek nazari sisteminde yer alan değiştiriciler 
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kullanarak yazmak olmuştur. Daha sonra Mus2 nota yazım programı kullanılarak 

değiştirme işaretleri donanıma yazılarak yeniden notaya alınmıştır. 

Yapılan çeviriyazımdan sonra elimizde bulunan 17.yüzyıla ait ayinlerden, 

Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi‟nin mevlevi ayinini seçmemizdeki bir diğer etken 

ise, Itrî‟nin bu yıl ölümünün üç yüzüncü yılı olmasıdır. Bestecinin kaleminden 

elimize ulaşmış bir Segâh âyin-i şerifi olmadığı için en eski kaynağa ulaşabilmeyi 

amaçladık. İkinci seçimimiz ise Nâyi Osman Dede‟nin Uşşâk mevlevî âyinidir. 

Bulabildiğimiz en eski nüsha 1900 tarihli Câzim Efendi – Râif Dede nüshasıdır ve bu 

nüshada Nâyi Osman Dede‟nin ayini şerifinin çeviriyazımı Emre Soylu tarafından 

yapılmıştır. 

Nâyi Osman Dede ve Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi‟nin mevlevi ayinlerinin 

notasının diğer nüshalarla kronolojik olarak dizilerek edisyon kritiği yapılan eserler 

şöyledir: 

 Nâyi Osman Dede‟nin Uşşâk mevlevi ayininin Câzim Efendi – Râif Dede 

nüshasındaki nota çeviriyazımı yapılan Ali Rıfat Çağatay‟ın defteri, Türk Musikisi 

Klasiklerinden Mevlevi Ayinleri İstanbul Konservatuvar Neşriyatı ve Sadettin 

Heper‟in Mevlevi Ayinleri adlı eserleriyle müzik yazısı karşılaştırılması yapılmıştır. 

Öncelikle her bir örneği selamlarını ölçü ölçü hesapladık. Daha sonra aynı nota 

yazım programıyla Ali Rıfat Çağatay (ARÇN), Darülelhan Konservatuar Neşriyatı 

(KN) ve Sadettin Heper (SHN) „deki notalar yazılarak alt alta üç satırdan oluşan bir 

karşılaştırma örneği oluşturulmuştur. Melodileri olabildiğince birbiriyle aynı sıraya 

koyarak ne gibi farklılıklar olduğu görülmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca mevlevi ayinleri selamlara ayırarak incelmiştir. Mevlevi ayinlerinde ikinci 

selamlarıyla dördüncü selamları aynı olduğu için, dördüncü ayinin tekrardan 

yazılmasına gereksinim duyulmamıştır. 

Portelerin başında belirli kısaltmalar kullanmamız gerekti. Bunlar:  
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 ġekil 2.2.2: Porte başlarındaki kısaltmalar 

Portelerin başında kullandığımız kısaltmalarla ilgili asıl isimleri ve hangi yıllarda 

yazıldıklarıyla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

CRN: Câzim Efendi- Râif Dede Nüshası (Şekil 2) Ankara Milli Kütüphane 

Mikrofilm Arşivi Nu. A-1381‟de "Ayin-i Şerif Mecmu‟ası (Notalar)” adıyla 

mikrofilmi bulunan ve aslı, bulunması gereken Konya Mevlana Müzesi 

Kütüphanesi‟nde bulunamayan bu yazma eserin musikimiz açısından değeri çok 

büyüktür. Manisalı Mehmed Dedezâde Mustafa Câzim Efendi‟nin, Mevlevi 

Ayinlerini değiştirmeden muhafaza edip aktarmasıyla ünlü, 1903 yılında vefat eden 

Galata Mevlevihanesi kudümzenbaşısı Râif Dede‟ye okutturup notaya aldığı bu 

nüsha, Mevlevi Ayini meşk geleneğinin önemli bir halkasıdır. Râif Dede, Kutbü‟n-

Nâyi Osman Dede‟nin soyundan gelmektedir (Ergun 1942:150). 

ARÇN: Ali Rıfat Çağatay Nüshası (Şekil 2) Uşşâk ve Segâh mevlevi ayininin 

Hamparsum müzik yazısı Ali Rıfat Çağatay‟ın terekesinden elimize geçmiş Mevlevi 

ayinleri kitabındaki üçüncü ve beşinci ayin-i şerifleridir. Defterin aslı Ali Rıfat 

Çağatay‟ın torunu viyolonsel sanatçısı Alp Altıner‟de bulunan nüshadır. Yazılı olan 

ayinin meşk yoluyla notaya alındığını tahmin etmekteyiz. Defterin ilk ayini 

Suzidilara Ayin-i Şerif ile başlamaktadır. Ali Rıfat Çağatay‟ın 1935 yılında öldüğü, 

daha önceki yıllarda Darülelhan‟ın tasnif heyetinin üyelerinden biri olduğu (Öztuna, 

1970: c.I,s.136) bilinmektedir. 
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KN: Konservatuar Nüshası (Mevlevi Ayinleri -13 Fasikül-, (1934 - 1939). İstanbul 

Konservatuarı Neşriyatı VI-XVIII. Fasiküller, Haşim Basım Evi, İstanbul.) (Şekil 2) 

Mevlevi ayinleri 20. Yüzyıl başlarına ait bir meşki Darülelhân heyeti tarafından Batı 

notasına çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Darülelhân‟ın çeviriyazımı döneminde kabul 

edilen meşk silsilesiyle gelmiş ayinin Avrupa notası ile yazılmış müzik yazısı yer 

almaktadır. Mevlevi ayinleri Darülelhân heyeti tarafından dikkate alınarak ciltler 

halinde yayınlanmıştır. İstanbul Konservatuarı Darülelhân‟ın 1934 yılında Türk 

musikisi klasikleri 2. ve 3. ciltlerinde yayınlanan Mevlevi ayinlerinin, komisyonunda 

Ali Rifat, Rauf Yekta, Zekâizade Ahmet, Suphi Ezgi‟den oluşan “Tasnif ve Tesbit 

Heyeti” tarafından notaya alınmıştır. Darülelhân yayınında notalar Avrupa notası ile 

yazılmıştır.  

SHN: Saadettin Heper Nüshası (Heper, S. (1974). Mevlevî Ayinleri, Konya Turizm 

Derneği Yay, Konya.) (Şekil 2) Yararlanılan kaynaklardan biri de Sadettin Heper‟in 

meşk silsilesinden yararlandığını belirttiği Avrupa notasıyla basılmış olan eserindeki 

nüshadır. Döneminde meşk edilen ayin-i şerifleri Sadettin Heper notaya almış; daha 

sonra, Konya Turizm Derneği Yayınları tarafından 1974 yılında kitap halinde 

basılmıştır. Heper kitabının önsözünde, kaynakların meşk silsilesini göz önünde 

bulundurarak yayınladığını şu ifadeyi kullanarak belirtmektedir: "Bu notaları 

yazarken şu kaynaklardan faydalandım: 1) Bahariye ve Yenikapı Mevlevihanesi 

Kudümzenbaşısı Zekaizade Hafız Ahmet Efendi 2)Yenikapı Mevlevihanesi 

Neyzenbaşısı Rauf Yekta Bey 3) Galata Mevlevihanesi Neyzenbaşısı Hacı Emin 

Efendi 4)Ayin-i Şerif bestekârlarından Ahmet Avni Bey 5)Yukarıda yazılı 

üstatlardan yapmış olduğum meşkler" (Heper, 1974:iii). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

3.  ÇEVĠRĠYAZIM VE EDĠSYON KRĠTĠĞĠ 

3.1 Nâyi Osman Dede’nin Hayatı 

Türk dîni eserler bestekârı, ney virtüözü ve musikî bilginidir (1652- 1730). 

İstanbul‟da Vefa‟da doğdu. Süleymaniye Darüşşifası serhademesi Hacı İbrahim 

Efendi‟nin oğludur. Nefeszâde İsmail Efendi‟den sülüs ve nesih öğrendi. Tanınmış 

bir mutasavvıf, şair ve hattat olan Galata Mevjevihânesi Şeyhi Gavsi Dede‟ye 

kapılandı. Gavsi Dede 1672‟den 1689 başlarına kadar 26 yıl Galata Şeyhliği 

yapmıştır. Osman Dede, şeyhine damat ve 1680‟de dergâha neyzenbaşı oldu. 

Devrinin en büyük neyzeni ve emsalsiz bir virtüözü olarak hızla büyük şöhret yaptı. 

Mükemmel Arapça ve Farsça, musikî, edebiyat ve tasavvuf öğrendi. Şeyhi ve 

kayınpederi Mesnevi okuturken, o da kaarilik yapıyordu (Ergun 1942: 151-152). 

1698 yılının başında Gavsi Dede öldü. 18 yıldır neyzenbaşı olan Osman Dede, 

Konya Çelebisi tarafından, İstanbul‟un bu en büyük Mevlevi dergâhına şeyh tayin 

edildi. Kayınpederinin yerine Mesnevi okutmaya da başladı. 1730 yılının başlarında 

32 yıllık bir şeyhlikten sonra takriben 78 yaşında öldü. (Öztuna 1990: 124) 

Yerine oğlu Abdülbâki Sırri Dede, 1751‟de ölümüne kadar 21 yıl, Galata Şeyhi 

olmuştur. Osman Dede‟nin kızı Saide Hanım ise, Yenikapı Şeyhi (1746-1775) 

Kütahya‟lı Ebu-Bekr Dede (1705-1775) ile evlenmiştir. Bu izdivaçtan doğan üç 

Yenikapı Şeyhi bestekârlar Ali Nutki Dede, Abdülbâki Nâsır dede ve Abdürrahim 

Künhi Dede, bu suretle Osman Dede‟nin kızı tarafından torunu olmaktadırlar. 

Osman Dede, devrinin tanınmış bir hattatı ve şâiridir. Şiirde hem “Osman” hem de 

“Nâyi” mahlasım kullanmıştır. Neyzenliği gençliğinden itibaren ve asırlarca emsalsiz 

sayılmıştır. Türk Musikîsi tarihinin en büyük bir iki ney virtüozundandır. (Özyasan, 

2001, s. 12) 

Musikî öğrenim yıllarının ilk dönemlerine ait güzel bir hikaye anlatılır: 

Mevlevîhâne‟de “Çile” doldurduğu yıllarda, ney öğreniminin başlangıcında “Dem 

çekme” denemelerini yaparken, çıkardığı seslerin güzelliği, her nasılsa padişahın 
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kulağına ulaşmış. Genç derviş, şeyhinden izin alınarak saraya getirilmiş. Musikî 

üstadlarının da bulunduğu bir mecliste, padişah, Osman Dede‟den Uşşak makamında 

bir taksim etmesini emretmiş. O zamanlar musikîyi ve bu sanatın inceliklerini henüz 

iyi bilmediğinden, neyi rastgele üflemeye ve tatlı nağmeler çıkartmaya başlamış. Bu 

başarı orada bulunan musikişinasları hayrete düşürmüş. Padişah “Dedem, bunun 

peşrevi yok mudur?” deyince, “Eyvallah” diye çalmaya koyulmuş. Padişah‟ın 

“Derviş bu peşrevin adı nedir?” sorusuna da “Gül devri padişahım” karşılığını 

vermiş. Eserin adı böylece kalmış. Rast makamındaki bu peşrevin âyinlerde 

çalınması, Mevlevîhânelerde gelenek halini almıştır. (Özalp, 1992:176) 
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3.1.1 UĢĢak Mevlevî Âyini 

3.1.1.1 Birinci Selâm 

 

ġekil 3.1.1.1.1: Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.1.1 (devam): Uşşâk mevlevi âyininin birinci selâmı 

Birinci Selâm: Uşşâk ayin-i şerifin CRN, ARÇN, KN, SHN nüshalarındaki 1. Selâm 

kısmı tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırılınca ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.1.1.1). 

Çizelge 3.1.1.1: Birinci selâm usul ve ölçü sayısı. 

Birinci Selâm Usul  Ölçü sayısı 

CRN Devri revan(14/8) 212 

ARÇN Devri revan(7/8) 190 

KN Devri revan(14/8) 190 

SHN Devri revan(14/8) 190 

 

Birinci selâmın usulü CRN, KN, SHN nüshalarında 14 zamanlı “devri revan” usulü 

kullanılmıştır. ARÇN nüshasındaki üçüncü selamın başlığında usulü “devri revan” 

olarak yazmasına rağmen, ölçüleri 7/8‟lik “devri hindi” usulüne göre yazılmıştır. Bu 

sebepten ötürü diğer nüshalarda da usulü 7 zamanlı usule göre planladık. Ölçü sayısı 

ise ARÇN, KN, SHN nüshasında 190 ölçü olmasına rağmen CRN nüshasında 212 

ölçüdür. Bu ölçü sayısını 14 zamanlı usule göre hesapladığımızda ARÇN, KN, SHN 

nüshalarında 95 ölçü, CRN nüshasında 106 ölçü sayısı bulunmaktadır.  
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ARÇN, KN yazıldığı dönem itibariyle melodi bakımından birbirlerine daha yakındır. 

Fakat değiştirme işaretleri olarak  43.-54.-94.-95.-97.-149.-199.-207. ölçülerde 

değiştirme işaretlerinin farklı olduğu gözlenmektedir. 

Melodilerin birbirleriyle aynı olan ölçüleri çok azdır ve  ritimsel olarak farklılıklar 

mevcuttur. Kronolojik olarak dizilmiş nüshalarda farklı yazım tarihleri olmalarına 

karşın aynı olan birkaç ölçü bulunmaktadır. Bu da çekirdek ezginin hakim olduğunu 

gösterebilmektedir. Tamamen aynı olan ölçülere verilebilecek örnekler aşağıdaki 

gibidir: 

2. ölçü CRN-ARÇN, 4. ölçü ARÇN-KN, 5. ölçü CRN-ARÇN, 6. ölçü CRN-KN ile 

ARÇN-SHN ve 139. ölçü ARÇN, KN, SHN ile benzemektedir.  

Melodilerin genel olarak ritimsel değişimi söz konusudur. ARÇN, KN, SHN melodi 

olarak birbirlerine daha yakın ve ölçü sayısı olarak eşittirler. 
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3.1.1.2 Ġkinci Selâm 

 

ġekil 3.1.1.2.1: Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.1.1.2.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin ikinci selâmı 

 

Ġkinci Selâm: Uşşâk ayin-i şerifin CRN,ARÇN, KN, SHN nüshalarındaki 2. Selâm 

kısmı tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırılınca ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede  

gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.1.1.2). 

Çizelge 3.1.1.2: Ġkinci selâm usul ve ölçü sayısı. 

Ġkinci Selâm Usul  Ölçü sayısı 

CRN Evfer(9/4) 40 

ARÇN Evfer(9/4) 36 

KN Evfer(9/4) 36 

SHN Evfer(9/4) 36 

 

İkinci selâm,  dokuz zamanlı “evfer” usulü ile ölçülmüştür. Gelenekte evfer usulü 

dört zamanlı “sus” ya da “ah” hecesi ile başlayıp; usulünden dolayı vuruşlarının 5 

zamanlıyla başlaması gerektiği düşünülür. KN nüshasını incelediğimizde 2. selâmın 

evfer usulü sözlere yazılmıştır ve ilk ölçü 5 zamanlıdır. Notada ikinci selamı başlığının 

altındaki yazıda“Evfer ikaının son 5 darbından başlar” yazmaktadır.  ARÇN nüshasında 

ikinci selamın ilk ölçüsünde 2 vuruşluk iki tane “re” notası yer almaktadır. SHN 

nüshasında ise 4 vuruşluk “ah” hecesi ile başlanmaktadır.  
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CRN nüshası 40 ölçüdür. Diğer nüshalarda yazılmamış beş ölçü mevcuttur. ARÇN, 

KN, SHN nüshalarındaki ikinci selamı 36 ölçüdür ve birbirlerine eşittir.  

Bu dört nüsha da melodi bakımından birbirlerine yakındır. Fakat değiştirme işaretleri 

olarak ARÇN nüshasında 9.-10.-11. ölçülerde diğer nüshalarla notaların ve ritim 

kalıplarının birbirine fazla benzemesine karşın, ARÇN nüshasında mahur perdesini 

kullandığı görülmektedir. Diğer nüshalardan farklı değiştirme işareti kullanan  CRN 

nüshası ise 7.-8.-11. ölçülerinde  nim hisar perdesini kullanmıştır. 

 

Melodilerin birbirleriyle aynı olan ölçüleri çok azdır ve ritimsel olarak farklılıklar 

mevcuttur. Tamamı aynı olan ölçülere örnekler aşağıdaki gibidir: 

1.ve 2. ölçü CRN-ARÇN 13.ölçü ARÇN-KN ile benzemektedir. Melodilerin ritimsel 

olarak değişmesi söz konusudur. 
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3.1.1.3 Üçüncü Selâm 

 ġekil 3.1.1.3.1: Uşşâk mevlevi âyininin üçüncü selâmı 



 

56 

 

 ġekil 3.1.1.3.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.1.1.3.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.1.1.3.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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Üçüncü Selâm: Uşşâk ayin-i şerifin CRN, ARÇN, KN, SHN nüshalarında bulunan 

3. Selâm bölümü tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırmasında ortaya çıkan sonuçlar 

aşağıdaki çizelgede  gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.1.1.3). 

 

Çizelge 3.1.1.3: Üçüncü selâm usul ve ölçü sayısı. 

Üçüncü Selam Usul  Ölçü sayısı 

CRN Devri kebir(14/4) 8 

ARÇN Düyek (8/4) 8 

KN Devri kebir(14/4) 8 

SHN Devri kebir(28/4) 8 

CRN Aksak semai 

(10/8) 

9 

ARÇN   

KN Aksak semai 

(10/8) 

9 

SHN Aksak semai  

(10/8) 

7 

 

Üçüncü selâm,  yirmisekiz zamanlı “devri kebir” usulü ile ölçülmüştür. ARÇN 

üçüncü selamın başına usulü  sekiz zamanlı “düyek” olarak yazmıştır. Ancak üç ölçü 

sekiz zamanlı, bir ölçü dört zamanlı yazıp çift çizgi ile ölçüyü kapatarak yirmisekiz 

zamana tamamlamıştır. SHN yirmisekiz zamanlı yazmıştır. CRN ve KN nüshası ise 

14/4 zamanlı şeklinde ölçülere ayırmıştır ve yazılan bir ölçü SHN ve ARÇN 

nüshalarındaki yirmisekiz zamanlı bir ölçüyle melodi olarak eşittir. Nüshaların 

birbiriyle eş olması, ancak nota süreleri açısından farklı olmaları nüshaları 

karşılaştırma yapılabilmesi için eşit yapmamızı zorunlu hale gerektirmektedir. 

Nüshaların rahat bir şekilde karşılaştırabilmesi için tüm nüshalar ondört zamanlı 

olarak eşit bir şekilde ölçülere bölünmüştür. 
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Üçüncü selâmda on zamanlı aksak semaî usulüne kadar olan tüm ölçü sayıları dört 

nüshada da eşit çıkmıştır.  

Bu dört nüsha da melodi bakımından birbirlerine yakınlık göstermektedir. Ayrıca 

Uşşâk ayininin üçüncü selamı her dört nüshada da hem melodi bakımından hemde 

ritimsel değişim ve değiştirme işaretleri bakımından birbirine çok yakındır. 
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3.1.1.4 Semaîler Bölümü 

 ġekil 3.1.1.4.1: Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 

 



 

62 

 

 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 



 

64 

 

 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.1.1.4.1(devam): Uşşâk mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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Üçüncü selâmın Yürük semaî bölümü: Uşşâk ayin-i şerifin CRN, ARÇN, KN, 

SHN nüshalarındaki yürük semaî bölümü; tür, usul ve ölçü sayısı karşılaştırıldığında 

ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.1.1.4). 

Çizelge 3.1.1.4: Üçüncü selâmın Yürük semai bölümü usul ve ölçü sayısı. 

Yürük semai Usul  Ölçü sayısı 

CRN Yürük semai(6/8) 188 

ARÇN Yürük semai(6/8) 187 

KN Yürük semai(6/8) 187 

SHN Yürük semai(6/8) 183 

 

Üçüncü selâmın yürük semai bölümü,  altı zamanlı “yürük semai” usulü ile 

ölçülmüştür. CRN nüshası 188 ölçüdür. ARÇN, KN 187 ölçü; SHN nüshası ise 183 

ölçüdür. Ölçüler birbirine yakın görünse de terennümsazlardan kaynaklanan bir 

nüshada yazılıp diğer nüshada yazılmayan ölçüler mevcuttur. 

Bu dört nüsha da melodi bakımından birbirlerine yakındır. Fakat terennümsaz 

kısımlarında farklılıklar mevcuttur. Ayrıca değiştirme işaretleri olarak ARÇN 

nüshasında 23.-154.-155. ölçülerde diğer nüshalarla notaların ve ritim kalıplarının 

birbirine bu kadar çok benzemesine karşın, ARÇN nüshasında mahur perdesini 

kullandığını görmekteyiz.  

Melodiler için bahsettiğimiz değiştirme işaretlerinin yani sıra daha çok ritimsel 

olarak değişmesi söz konusudur. Çekirdek ezginin korunduğu ve bazı ölçülerin aynı  

olduğunu görmekteyiz.  
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3.2 Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin Hayatı 

Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi, İstanbul‟da doğmuştur. Doğum tarihi kesin 

olmamakla beraber 1630-1640 arasında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Anne 

ve babası hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Buhurîzâde lakabını babasının 

veya dedesinin buhur ticareti yaptığı için aldığı zannedilmektedir. Asıl adı 

Mustafa'dır. Itri şiirlerinde kullanmış olduğu lakabıdır (Güntekin 2010: 18). 

Itrî‟nin hayatı hakkındaki bilgileri ortaya koyma çabası, aslında Rauf Yekta‟nın 

“Tevhîd-i Efâr” (1922) gazetesinde yayınlanan ilk araştırmasından günümüze kadar 

hala devam etmektedir (Uslu, 2012:124-126) 

Itri çok iyi bir eğitim görmüştür. Müzik ve edebiyat alanında vermiş olduğu eserler 

bunun açık bir kanıtıdır. Hat ve edebiyattaki hocası Siyahi Ahmet Efendi, müzik 

alanındaki hocaları ise Nasrullah efendi, Koca Osman, Galatalı Osman Vehbi Çelebi 

ve muhtemelen Hafız Post ve Derviş Ömer'dir. Itri gençliğinden itibaren uzun süre 

Yeni Kapı Mevlevihanesi'ne devam etmiştir. Burası devrin en önemli müzik 

okuluydu. 

Itri bir Divan teşkil edecek kadar iyi bir şairdi ama divanına bugüne kadar 

rastlanmamıştır. Itrî‟nin Osmanlı padişahı IV. Sultan Mehmet‟ten himaye görmüş 

öenmli bir hanende ve bestekâr olduğu belirtilir. IV. Mehmet‟in huzurunda yapılan 

fasıllara her zaman katılmıştır. Itrî de Enderun musıki hocalığı yapmış olmalıdır ki, 

eldeki bir arşiv vesikasına göre 1682 senesi ramazanı için, kendisine aylık 1800 kaçe 

ödenmiş olduğu görülmektedir (Uzunçarşılı, 1977:92). Itri devrinde Sultan IV. 

Mehmet ve Kırım Hanı Gazi Giray'ın himaye ve takdirlerini görmüştür. Itri, Sultan 

IV. Mehmet'in sarayında Başhanende İcra Heyeti Şefi idi. Itri daha sonraları, Padişah 

IV. Mehmet tarafından Esirciler Kethudalığını görevini ömrünün sonuna kadar 

sürdürmüştür. 

Cami ve tekke musikisi türlerinde bestelediği eserlerle de ölümsüz bir çizgiye erişti. 

“Segah Kurban Bayramı Tekbiri”, “Segah Salat-ı Ümmiye”, “Maye Cuma Salatı”, 

“Dilkeşhaveran Gece Salatı” gibi dini nitelikli eserlerindendir. Mevlevihanelerde 

sema törenleri sırasında, ayinden önce okunan “Rast Naat” Itri‟nin eserlerindendir 

(Güntekin 2010: 19). 
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Itri 1712 yılının Aralık ayında vefat etmiştir. Mezarı Yeni Kapı Mevlevihanesi 

bahçesine ve ya Edirnekapı‟daki Mustafa Paşa Dergahı karşısına gömülmüş 

denilmekle birlikte bugün mezarının yeri kesin olarak belli değildir.  
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3.2.1 Segâh Mevlevî Âyini 

3.2.1.1 Birinci Selâm 

 ġekil 3.2.1.1.1: Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 



 

90 

 

 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 



 

98 

 

 ġekil 3.2.1.1.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin birinci selâmı 
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Birinci Selâm: Segâh âyin-i şerifin ARÇN, KN, SHN nüshalarındaki 1. Selâm kısmı 

tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.2.1.1 ). 

Çizelge 3.2.1.1 : Birinci selâm usul ve ölçü sayısı. 

Birinci Selam Usul  Ölçü sayısı 

ARÇN Devri revan(7/8) 151 

KN Devri revan(14/8) 148 

SHN Devri revan(14/8) 152 

 

Birinci selâmın usulü KN, SHN nüshalarında 14 zamanlı “devri revan” usulü 

kullanılmıştır. ARÇN nüshasındaki üçüncü selâmın başlığında usulü “devri revan” 

olarak yazmasına rağmen, ölçüleri 7/8‟lik “devri hindi” usulüne göre yazılmıştır. 

Fakat ikinci ölçülerde çift çizgi koyarak devri revan usulüne uymuştur. Ancak 

çalışmamızın planını bu sebepten ötürü diğer nüshalarda da usulü 7 zamanlı usule 

göre yaptık. Ölçü sayısı ise ARÇN nüshasında 151 ölçü, KN nüshasında 148 ölçü, 

SHN nüshasında 152 ölçüdür.  

ARÇN, KN ve SHN yazıldığını varsaydığımız dönem tarihi itibariyle birbirlerine 

yakınlar olduklarından dolayı melodi bakımından da birbirlerine yakın oldukları 

görülmektedir. Fakat değiştirme işaretleri olarak 6.-15.-17.-55.-100.-149.-152. 

ölçülerde değiştirme işaretlerinin farklı olduğu göze çarpmaktadır. 

Melodilerin birbirleriyle aynı olan ölçüleri bulunmaktadır. Ancak ritimsel olarak 

farklılıklar mevcuttur. Kronolojik olarak dizilmiş nüshalarımızda farklı yazım 

tarihleri olmalarına karşın aynı olan birkaç ölçü vardır. Bu da bize çekirdek ezginin 

hakim olduğunu gösterebilir. Aynı olan ölçülere verilebilecek birkaç örnek aşağıdaki 

gibidir: 

2. ölçü ARÇN - SHN, 5.ölçü ARÇN-KN-SHN, 10. ölçü KN-SHN ile benzemektedir. 

Melodilerin genellikle ritimsel olarak değişmesi söz konusudur. Bu ritimsel 

değişmelere verilebilecek en iyi örnekler aşağıdaki gibidir: 

8. ölçü, 16. ölçü, 32. ölçü, 145, ölçülerdir. 
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3.2.1.2 Ġkinci Selâm 

 ġekil 3.2.1.2.1: Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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 ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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ġekil 3.2.1.2.1(devamı): Segâh mevlevi âyininin ikinci selâmı 
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Ġkinci Selâm: Segâh ayin-i şerifin ARÇN, KN, SHN nüshalarındaki 2. Selâm kısmı 

tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırılınca ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede  

gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.2.1.2 ). 

Çizelge 3.2.1.2: Ġkinci selâm usul ve ölçü sayısı. 

Ġkinci Selâm Usul  Ölçü sayısı 

ARÇN Evfer(9/4) 41 

KN Evfer(9/4) 41 

SHN Evfer(9/4) 41 

 

İkinci selâm,  dokuz zamanlı “evfer” usulü ile ölçülmüştür. Gelenekte evfer usulü 

dört zamanlı “sus” ya da “ah” hecesi ile başlayıp; usulünden dolayı vuruşlarının 5 

zamanlıyla başlaması gerektiği düşünülür. KN nüshasını incelediğimizde 2. selamın 

evfer usulü sözlere yazılmıştır ve ilk ölçü 5 zamanlıdır.
11

 ARÇN nüshasında ikinci 

selamın ilk ölçüsünde 2 vuruşluk iki tane re notası yer almaktadır. SHN nüshasında 

ise 4 vuruşluk “ah” hecesi ile başlanmaktadır.  

ARÇN, KN, SHN nüshalarındaki ikinci selamı 41 ölçüdür ve birbirlerine eşittir.  

Bu üç nüsha da melodi bakımından birbirlerine yakındır. Bir ölçünün tamamı 

benzemese bile mutlaka yarısı diğer nüshalarla benzerlik taşımaktadır. Üç nüshada 

da ikinci selam daha fazla benzemektedir ve daha fazla ortak melodi vardır. Tamamı 

aynı olmadığı için  değiştirme işaretlerinde farklılıklar görülmektedir.  

ARÇN nüshasında 24.-27.-29.-30. ölçülerde diğer nüshalarla notaların ve ritim 

kalıplarının benzemesine karşın, ARÇN nüshasında “re bemol” yerine, “do diyez”  

işaretini kullandığını görülmektedir.  

İkinci selamın terennüm sazkısmı Konservatuar ve ARÇ de yok 41 ölçüde bitiyor. 

Fakat Heper de terennümsaz kısmı vardır ve usulü aynı ritimde kullanmıştır. 
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 Notada ikinci selamı başlığının altındaki yazıda“Evfer ikaının son 5 darbından başlar” yazmaktadır. 
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3.2.1.3 Üçüncü Selâm 

 

 ġekil 3.2.1.3.1: Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.2.1.3.1(devam): Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.2.1.3.1(devam): Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.2.1.3.1(devam): Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.2.1.3.1(devam): Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 
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 ġekil 3.2.1.3.1(devam): Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 



 

118 

 

 ġekil 3.2.1.3.1(devam): Segâh mevlevi âyininin üçüncü selâmı 

 

Üçüncü Selâm: Segâh ayin-i şerifin ARÇN, KN, SHN nüshalarındaki 3. Selâm 

kısmı tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırılınca ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede  

gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.2.1.3). 

Çizelge 3.2.1.3: Üçüncü selâm usul ve ölçü sayısı. 

Üçüncü Selam Usul  Ölçü sayısı 

ARÇN Düyek (8/4) 7 

KN Devri kebir(14/4) 12 

SHN Devri kebir(28/4) 7 

ARÇN   

KN Aksak semai 

(10/8) 

14 

SHN Aksak semai  

(10/8) 

14 

 

Üçüncü selâm,  yirmisekiz zamanlı “devri kebir” usulü ile ölçülmüştür. ARÇN 

üçüncü selamın başına usul adını yazmamış “düyek” yazmış fakat; üç ölçü sekiz 

zamanlı bir ölçü dört zamanlı yazıp çift çizgi ile ölçüyü kapatarak yirmisekiz zamana 

tamamlamıştır. SHN nüshası usulü yirmisekiz zamanlı yazmıştır. KN nüshası usule 

devri kebir olarak yazmıştır. Ancak 14/4 zamanlı şeklinde ölçülere ayırmıştır. 

Nüshaların birbiriyle eş olması, fakat nota süreleri açısından farklı olmaları  

karşılaştırma yapılabilmesi için eşit yapılmasını zorunlu hale gerektirmiştir. 
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Nüshaları rahat bir şekilde karşılaştırmak için tüm nüshalar ondört zamanlı olacak 

şekilde eşit ölçülere bölünmüştür. 

ARÇN ve SHN nüshaları ondört zamanlı usulde eşit ölçü sayısında bitmiştir. ARÇN 

nüshası üçünü selamlardaki aksak semai usulünde bestelenmiş melodileri 

yazmamaktadır. 

KN nüshası on zamanlı aksak semai usulüne başlarken usulün son üç darbında 

başlamaktadır. SHN ve KN nüshaları birbirine çok benzemektedir. SHN nüshası son 

iki ölçüsünde bir oktav tiz notalardan yazarak bitirmiştir. 
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3.2.1.4 Semaîler Bölümü 

 ġekil 3.2.1.4.1: Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 
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 ġekil 3.2.1.4.1(devam): Segâh mevlevi âyininin semaîler bölümü 

 

Üçüncü selâmın Yürük semaî bölümü: Segâh ayin-i şerifin CRN, ARÇN, KN, 

SHN nüshalarındaki yürük semai kısmı tür, usul, ölçü sayısı karşılaştırılınca ortaya 

çıkan sonuçlar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir (Bkz. çizelge 3.2.1.4). 

Çizelge 3.2.1.4: Üçüncü selâmın Yürük semaî bölümü usul ve ölçü sayısı. 

Yürük semai Usul  Ölçü sayısı 

ARÇN _  _ 

KN Yürük semai(6/8) 104 

SHN Yürük semai(6/8) 104 
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Üçüncü selâmın yürük semai bölümü,  altı zamanlı “yürük semai” usulü ile 

ölçülmüştür. ARÇN, üçüncü selamın yedinci ölçüsünde yarım bıraktıktan sonra 

ayine devam etmemiştir. Neden devam etmediği ile ilgili parçanın sonunda bir yazı 

da mevcut değildir. KN ve SHN 104 ölçüdür. Ölçüler birbirlerine yakın fakat SHN 

nüshasında daha fazla ritmik değişim söz konusudur. Nota süreleri daha kısadır. 

Melodilerin üstte bahsettiğimiz değiştirme işaretlerinin yani sıra daha çok ritimsel 

olarak değişmesi söz konusudur. Çekirdek ezginin korunduğu ve bazı ölçülerin aynı 

olduğu görülmektedir.  
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4.  SONUÇ  

“Ali Rıfat Çağatay‟ın Koleksiyonunda Bulunan Nâyi Osman Dede‟nin Uşşâk ve Itrî 

Efendi‟nin Segâh  Ayin-i Şeriflerinin Edisyon Kritiği” konulu çalışmada iki mevlevi 

ayininin mevcut notalar ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırma neticesinde 

nüshalar arasında gözle görülür değişiklikler olduğu tespit edilmiştir. Gözlenen bu 

değişimler şöyle sıralanabilir.  

 Bu incelemede Ali Rıfat Çağatay‟ın koleksiyonundan çeviriyazımı yaptığımız 

ayinler temel alınarak eserler kronolojik olarak dizilmiştir. Mevlevi ayininin 

selamları, usulü ve ölçü sayıları tespit edilmiş, melodik benzerlik ya da 

farklılıklardan oluşan değişim göz önünde bulundurulmuştur.  

 Elimizdeki nüshaların kronolojik dizilerek edisyon kritiği yapılan Uşşâk ve 

Segâh mevlevi ayininde diğer nüshada da usul adları aynıdır. 

 Ali Rıfat Çağatay nüshasının Birinci selâmları 14/8‟lik yerine usul 

gruplamaları yedi zamanlı yazılmış fakat ikinci ölçüler çift çizgiyle 

kapatıldığı için 14/8‟lik hesapladığını düşünmekteyiz. Üçüncü selamlar 

karşılaştırma yaptığımız nüshalarda farklı yazılmıştı. Bu sebeple usulu 

14/4‟lük yaparak, her ölçüyü ondört zamana eşitledik. 

 Terennümsazların tüm nüshalarda farklı olması, meşk intikali sırasında 

müzikte önemli bir değişimdir ve terennümsazların meşk eğitimi sırasında 

tekrar bestelendiği anlamına geldiği aşikârdır. 

 Zaman içerisinde, icracıdan icracıya aktarım sebebiyle eklenen melodik 

çarpmalar ve süslemeler, mevlevi ayininin “ritmik kalıplarının” değişmesine 

sebep olmuştur.  

 Yukarıdaki sözü edilen melodik değişimin yanı sıra müzik yazılarında 

“değiştirme işaretleri” de etkilenmiştir. 



 

132 

 Çağatay‟ın vefatından sonra koleksiyondaki mevcut notalar ile  birlikte tüm 

defterler oğlu Vecdi Bey‟in eline geçmiş ve onun tarafından kurşun kalemle 

numaralanmıştır. 

 ARÇ nüshasının sözlerinin bulunması ve çalgı çalanlar için yazılmış 

olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Ayrıca çalışmamızın oluşmasını 

sağlayan Ali Rıfat Çağatay koleksiyonu hakkında Özalp şunları yazmaktadır: 

“Sabırlı bir araştırmacı ve koleksiyoncu olan Çağatay, eski sanatkârlardan 

pek çok eseri notaya almış, buna Sait Halim Paşa koleksiyonunu da katarak 

büyük bir koleksiyon yapmıştır.” Bu cümleden hareketle çalışmamıza konu 

olan koleksiyon Sait Halim Paşa‟nın koleksiyonun da eklenmesiyle 

günümüze gelmektedir.  

 Defteri kimin yazıdığı bilinmemektedir. Ali Rıfat Çağatay‟ın Darülelhân 

heyetinde bulunması sebebiyle; KN ile ARÇN nüshası birbiriyle aynı olacağı 

düşünülebilinir. Ancak yapılan incelemede aynı olmadığı görülmektedir. 

Gözle görülür farklılıkların başında, değiştirme işaretleri, ritmik kalıpların 

farklılığı ve ölçü sayılarının eşit olmamasıdır.  

 Nüsha karşılaştırmalarında ölçü ölçü incelediğimizde 1900 yılında yazılmış 

CRN ile ARÇN nüshasında aynı ölçülerin olması, elimizdeki defterin 1930‟lu 

yıllardan daha erken yazılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

 Terennümsazlar dışında, ayinin selamlarında çeşitli süslemelerin görülmesine 

karşın, bestenin temel çatısını koruduğu görülebilmektedir.  

Edisyon kritiği yapılan eserlerin çeviri yazımlarından elde edilmiş olan veriler 

ışığında yapılan çıkarımlar, genel hatlarıyla açıklanmıştır. Ali Rıfat Çağatay‟ın 

koleksiyonundaki belgelerin çevirileri – çeviriyazımları yapıldıkça düşüncelerimizi 

doğrulayacağımız belgelere erişme imkanımız da olacaktır. Önümüzdeki yıllarda 

koleksiyondaki belgelerin çevirilmesiyle, farklı isimler ve farklı nüshaların ortaya 

çıkması muhtemeldir. Böyle bir durumda, yeni bilgilerin çalışmamıza eklenmesi ve 

bunun yanı sıra çalışmamızın geliştirilmesinin müzik teorisi çalışmaları için önemli  

olacağı düşüncesindeyiz.  
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