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MAHZUN AYİN: 
HAştM BEY'İN SUZİNAK AYİN-i ŞERİFİ 

Dr. Timuçin ÇEVİKOGLU. 

XIX. yüzyılın önemli bestekarlarından Haşim- Bey, 1815 yılında 

İstanbul' da doğmuş, henüz sekiz yaşında iken Enderun' a alınarak Dellalzade 
İsmail Efendi' den ve onun da hocası olan Hammaınizade İsmail Dede
Efendi' den musiki öğrenmiştir. Haşim Bey, sonraki yıllarda olgun bir 
san' atkar olunca serhanende olarak ~arayda bulunmuş, Sultan 
Abdülmecid'in padişahlık döneminde musahibliğe getirilmiş, Sultan 
Abdülaziz devrinde ise önce müezzinlik ve daha soma da_ sermüezzinlik 
görevlerinde bulunmuştur. Kaynaklarda hem Mevlevi hem de Bektaşi 
olduğu yazılı olan Haşim Bey, 1868 yılında vefüt etmiş, Karacaalımed 

Kabristanına defnedilmiştir. 1 

Saadeddin Nüzhet Ergun (1901-1960) Türk Musikisi Antolojisi adlı 
eserinde, Haşim Bey'in, aynı zamanda müntesibi olduğu Beşiktaş 

Mevlevihanesi Şeyhi Hasan Nazif Dede'nin sözleri ile bestelediği SUzinak 
Ayin-i Şerifı'nin ilginç hikayesini, Galata Mevlevihanesi'nin son şeyhi 
Ahmed Celaleddin Dede (1853-1946)' den rivayetle şöyle anlatmaktadır: 

" ... Bununla beraber bu ayinler arasında taammüm etmeyenler de vardır. 
Mesela Haşim Bey'in vücude getirdiği "Suznak ayini" ancak bir defa 
Beşiktaş Mevlevfhanesinde okunabilmiştir. Ahmed Celaleddin Dede;nin 
rivayetine göre, Haşim Bey,, bestelediği bu ayin güftesini Yenişehirli 
Nazif Dede'nin şiirlerinden intlhab ederek vücude getirmişti. Halbuki 
ötedenberi Mevlana'nın veya Sultan Veled'in eş'arından seçilen 
manzumelerin bestelenmesi adetti. Bu an 'aneye mugayir hareket eden ve 
tekkesinde böyle bir ayinin okunmasına müsaade eden Beşiktaş 
Mevlevfhanesi şeyhi Nazif Dede'ye Konya çelebisi tarqfindan bir 
tekdirname gönderilmiş, Mevlevfhanelerde mezkCtr ayinin okunması da 
menedilmişti. Hatta Nazif Dede'nin muarızları, "Mesnevf-i şerif ve 
Dfvan-ı kebfr'de şiir mi kalmadı ki kendi güftelerinden ayin vüc:Ude 
getirtiyor" deye muahezeye de uğradı. Mamafih bu asırda bestelenen 

Müzik Bilimleri Doktoru, Kültür Bakanlığı Sanatçısı. 
1 Öztuna, Yılmaz, Türk Mfısikisi Akademik Klasik Türk San'at Mfısikisi'niıı 

Ansiklopedik Sözlüğü, Orient Yayınları, Ankara, 2006, c. 1, s. 334-336. 
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ayin selamları arasına muhtelif kimselere iiid Türkçe küçük küçük 
manzume/er ilave edildiğini de görmekteyiz ... "2 

Cumhuriyet döneminde düzenlenen Sema Törenlerine başlangıcından 
itibaren, vefütına kadar neyzenbaşı olarak iştirak eden merhum Halil Can 
(1905-1973) ise bu hadiseyi şöyle nakletmektedir: 

" ... Hdşim Bey, bestelediği ayin-i şerif için güfte olarak 

Bıı-1-aceb derya dil-i bfkeyf ü kemmiyet menem 

Nüh sadefte diirr-ü şehvar-ı giriin kıymet menem 

beytiyle başlayan Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi Hasan Nazif Dede Efendinin 
bir "fahriyesini" seçmiş ise de öteden beri ayinler Mesnevi-i Şerif' ten veya 
Divan-z Kebir ile Sultan Vel~d Divanından intihab edilen güfteler ile 
yapılageldiğinden Haşim Beyin' bu tarz-z hareketi bilhassa güfte sahibinin 
muarızlarınca, Konya Çelebilik makamına şikayet ve Çelebi Efendi de bu 
ayının okunmasını yasak ettiğinden, ancak bir defacık Beşiktaş 

Mevlevihanesinde okunabilmiştir. Halbuki, üçüncü Seldmın güftesi olan, 

Hfik-pay-ı Hazret-i Molla-yı Rıımfyem veli 
Kimyadır tıynetim, iksir-i hasiyet menem 

beyti ve en sonlara doğru, 

Ve, 

Derd-ü elem-i hicr ile nfiy eyleyüp efgan 
Esrar-ı Huda söylemede aşıka her an 
Ey dil, olayım dersen eğer mazhiır-ı irfan 
Allah için Allah diyelim, Hu diyelim, Hii. 

Dııydııiı mu aceb naydan esrar-ı Ali-yi 
Bildin mi Nazif nükte-i feyz-i eze/iyi 
Arif olayını dersen eger sırn hafiyi 
Allah için Allah diyelim, Hu diyelim, Hu • 

. kıt'a/arını gayet dşıkane ve o nisbette san 'atkdrane olarak beste/iyen Haşim 
Bey 'in bu ayin-i şerifini taammüm edememesi sebebiyle ne kadar üzülsek 
azdır. Bu ayin-i şerifin tamamının notası koleksiyonumuzda mevcut olup 
ileride neşri nasib olur inşallah. .. " 3 

· 

Ergun, adı geçen eserinde, Haşim Bey'in Sftzinak Ayin-i Şerifi'nin 
güftesini, Ahmed Remzi Ak:yürek (1872-1944)'e ait ayin mecmuasından 

2 Ergun, Sadeddin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi 1-II., İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınlan, İstanbul, 1942-1943, c. 1, s. 405-406. 

3 Can, Halil, Mevlana Güldestesi, Konya Turizm Derneği Yay., Ankara, 1969, s. 68-75. 
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aktarmış, aynca bu ve diğer bazı ayin-i şeriflerin notalarının Abdülkadir 
Töre (1873-1946)'nin koleksiyonunda yer aldığını bildirmiştir.4 

Ergun'un söz ettiği merhüm Abdülkadir Töre'nin nota koleksiyonu, 
öğrencisi merhum M. Ekrem Karadeniz (1904-1981)'in varisleri tarafından 
Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlanmıştır. Eserin, bu çalışmanın kaynağı 
olan, tıpkı basımını da sunduğumuz notası bugün Süleymaniye 
Kütüphanesinde, Ekrem Karadeniz Koleksiyonu içerisindeki 3 nolu defterin 
55-61. sayfalarındadır. 

4 Ergun, Sadeddin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi 1-11., İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınlan, İstanbul, 1942-1943, c. l, s. 541-542, 637. 



Süleymaniye Küt. Yaz., Ekrem Karadeniz Kol., 3. defter, s. 55 
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Süleyınfuıiye Küt. Yaz., Ekrem Karadeniz Kol., 3. defter, s. 58 
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Süleymiiniye Küt. Yaz., Ekrem Karadeniz Kol., 3. defter, s. 59 
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SUzinak Ayin-i Şerifin güftesi, formun geleneksel özelliği gereği, tüm 
ayin-i şeriflerin üçüncü selamlarında yer alan Ahmed Eflaki Dede'ye 
(ö.p60) ait "Ey ki hezar-aferfn, bU nice sultan-olur (Münserih, müfte'ilün 
fa'ilün müfte'ilün fa'ilün)" mısraı ile başlayan Türkçe iki beyit ile yine 
hemen tüm ayinlerin dördüncü selamlarında ve bu eserde olduğu gibi bir çok 
kez ikinci selamlarında da yer alan Hz. Mevlana'nın Dfvan-ı Kebfr'inden 
alınmış "Sultiin-ı menf, sultan-ı meni (Bilinmeyen vezin, mef'Ulü mefa 'flün 
fe'ilün)" mısraı ile başlayan Farsça iki beyite ilaveten Hasan NazifDede'nin 
Dlvanı'ndan seçilmiş 16 beyitden oluşmaktadır. 

Sezai Küçük'ün araştırmalarından öğrendiklerimize göre, 1 XIX. yüzyılın 
önemli mutasavvıfarından biri ve Beşiktaş Mevlevihanesi'nin on beşinci 
şeyhi olan Hasan Nazif Dede, 1794 senesinde, bugün Mora Yarımadası 
sınırları içinde kalan Yenişehir' de dünyaya gelmiş, ilk tahsilini Yenişehir 
müftüsü olan babası Hacı Halil Efendi' den almış, daha sonra Horasani Aziz 
Efendi Medresesi'nde, Hoca Celiileddin Efendi'den icazet alarak 
Yenişehir' de müderrislik yapmaya başlamıştır. 

Müderrislik yaptığı dönemde ortaya çıkan çekirge istilasının onune 
geçmek üzere vazifeli olarak Hacıbektaş' a (sığırcık suyu getirmeye) 
gönderilen Hasan Nazif Dede, dönüşte Konya'ya uğramış, içindeki aŞk-ateşi 
alevlenerek, o sırada Hazret-i Mevlana Dergahı'nda postnişin olan 
Muhammed Said-Hemdem Çelebi'ye (1815-1858) intisab etmiştir. 

Kısa bir müddet sonra tekrar Konya'ya giden Hasan Nazif Dede, Hazret-i 
Mevlana Dergahı aşçıbaşısı Nesib bede'nin gözetiminde çilesini 
tamamlamış ve bundan bir süre sonra da irşada 

1
me'mfu edilmiştir. 

Yenişehir'de Köstem Nehri'nin kenarına bir mevlevihiine inşa ederek 
irşad faaliyetlerine başlayan Hasan·Nazif Dede, 1853 yılında, bir manevi 
işaretle Yenişehir'deki dergahı kardeşinin oğluna bırakarak, İstanbul'a 
gitmek üzere yola çıkmış, henüz yolda iken Beşiktaş Mevlevihanesi Şeyhi 
Neyzen Said Dede dar-ı bekaya göçmüştür. 

Vefüt eden Said Dede'nin yerine Müzika-yı Hümayfın'da görevli olan 
oğlu Neyzen Yusuf Paşa'nın getirilmesi istenınişse de Sultan Abdülmecid' in 
buna izin vermemesi üzerine Hasan Nazif Dede, İstanbul'a geldikten birkaç 
ay sonra Beşiktaş Mevlevihanesi'nin postnişinliğine ta'yin edilmiştir. 

Yaklaşık sekiz yıl bu dergahta hizmette bUiunan Hasan Nazif Dede, 1861 
yılında Hakk'a yürümüş ve Beşiktaş Mevlevihanesi'ndeki türbesine 

1 Küçük, Sezai, Mevleviliğin Son Yüzyılı, Simurg Yayınları, İstanbul, 2003, s. 
146-152. 
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sırlanmıştır. Ancak Mevlevihane'nin yıkılma kararı üzerine naşı, oğlu 

Hüseyin Fahreddin Dede (1853-1911) tarafından önce Maçka'daki 
Mevlevihane'ye, daha sonra da Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'ne 
nakledilmiştir. 

Haşim Bey'in Hasan Nazif Dede'nin Divam'ndan Sfızinak Ayin-i Şerif 
için seçtiği beyitler, konu ve anlam bütünlüğü bakımından birbiriyle ve sema 
ayininin selamları ile uyumludur. BirinCi Selam için seçilen vahdet-i vücüd 
neşvesi ile söylenmiş beyitlerde, insanı kainatın özü olarak niteleyen 
tasavvufi görüş vurgulanmakta, zahiri hale bakmayıp öze ve manaya 
yönelmenin önemine dikkat çekilmektedir. Üçüncü Selamın ilk bölümü için 
seçilen beyitlerde Hz. Peygamber, Hz. Ali, Ashab-ı Kiram, Hz. Mevlana ve 
Hz. Şems anılmakta, son bölümde ise vecd ve istiğrak halinde söylenmiş 
beyitlere yer verilerek nay-ı şerifin sadası ile kendinden geçen aşık 

dervişlerin zikri dile getirilmektedir. 

Birinci Selamın güftesini oluşturan 6 beyit ile Üçüncü Selamın ilk 
kısmında yer alan 4 beyit Remel bahrinin fa 'ilatün fa 'ilatün fa 'ilatün fa 'ilün 
veznindedir. Bu beyitlerin heceleri Devrirevan ve Devrikebir usullerine usül
arüz vezni ilişkisi bakımından kusursuz dağılımlarla yerleşıniştir2• 

Yürüksemai usülüyle bestelenen Üçüncü Selamın son bölümü için seçilen 
6. beyit ise Hezec bahrinin mef'Ulü mefa 'flü mefa 'flü fe 'Ulün veznindedir. Bu 
bölümdeki hece dağılımları da kusursuzdur. 

Eserin güftesi, Hasan Nazif Dede Divam'nın Ankara' da Milli Kütüphane 
Yazmaları arasında bulunan Nu. 06 Mil Yz A 1853 ve Nu. 06 Mil Yz FB 
270'deki nüshaları ile Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Nu. 63'deki 
oğlu Hüseyin Fahreddin Dede tarafından yazılan nüshasından karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. 

2 Yeni nüsha oluşturulurken, Töre nüshasının III. Selfunının ilk kısmında yer alan, 
Remel bahrinin fa 'ilatün fa 'ilatün fa 'ilatün fa 'ilün veznindeki beyitlerin 
Devrikebir usfilüne dağılımında görülen birkaç hatalı hece yerleşimi, meşk 
yolunda veya eser notaya alınırken sehven oluştukları düşünülerek tarafımızdan 
tashih edilmiştir. 
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ıdşiM BEY'İN suztNAK AYİN-i ŞERİFİ'NİN GÜFTESİ 

I.SELAM 

Bü'l_aceb derya dil_u bi keyf_ü kemıniyyet menem 

Nüh sadefde dürr-i şehvar-i giran kıymet menem 

Kainatın men3 medar-i devre-i irfiiniyem 
Merkez-i sırr-i hakikat nokta-i vahdet menem 

Sfueta bir zer4reyem ma'nide·amma af(i)tab 
Cümle zerrat-i cihane tabiş-i sliret menem 

Remel, fii 'illi tün fli 'illitün fii 'illitün fii 'il ün 

(06 Mil Yz A 1853 v.2b) 

• 1' .. ' , /'"' -"·"' • 'ı.:: I -~ ". ,.;" ı "rl../".,,. • -, J - • 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

3 Kaynaklarda: ben 
4 Nüshada nota altında: devr 

p.~~n.)~M~~ 
r-~~~J~d:t~ 

t; i\; 1 ·~(-·j j_,, ~»--"" 
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(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

Vakıf-i fenn-i tabiiyi' anlamaz keyfiyyetim 
Hıyresaz-i akl-ı aşir menşe' -i hilmıet menem 

Remel, fii 'iliitün fii 'iliitün fii 'iliitün fii 'il ün 

(06 Mil Yz A 1853 v.3a) 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

. ·-: ~;J(. ·4 ıJ.·; •!/ r-' / ,,,, '/J.. *<J7' 

Terk-i da'va ketm-i ma'na meşrebim a'ıillilara 

Arife bürka' küşa-yi sırr-ı cem'jyyet menem 

105 
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Remel, fii 'illitün fii 'iliitün fii 'iliitün fii 'il ün 

~~vu-\!.S' &-;J '6; ,:,J~\~~ «~.).:.\~: 
(06 Mil Yz A 1853 v.2b) 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

Mavera-yi akl-ı Eflatı1n _ Aristalis(i)de5 

Aşirul-yi akl-ı evvel lübb-i millıiyyet menem 

Remel, fii 'illi tün fii 'illitün fii 'illitün fii 'il ün 

. \. \... ·j\·\~ ... ~i 
r~ '-: t.J J ı.r:_\);/ 

(06 Mil Yz A 1853 v.3a) 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

5 Nüshada Aristalisiyem, Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a'da Aristfilis(i)den · 
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il. ve iV. SELAM 

Sultan-ı meni sultan-ı meni 
Ender dil ü can nnan-ı meni - -

Der6 men bi-deıni men zinde şevem 
yek can çi şeved sad can-ı meni 

Görülmemiş vezin, mefUlü mefli'llünfe'ilün 

Hz. Mevlana'nındır (Diviin-ı Kebir, Gazel nu. 3137, İve 2. beyit/ 

fil.SELAM 

Hak-i pay-i Hazret-i Munla-yi Rfuni'yem veli8 

Kim(i)yadır tıynetim iksir-i hasiyyet menem 

Remel, fli 'iliitün fli 'iliitün fli 'iliitün fii 'ilün 

(06 Mil Yz A 1853 v.3a) 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

6 Nüshada nota altında: Ger 

107 

7 Mevlana Celaleddin, Kulliyat-i Şems ya Divan-i Kebir (muştemil ber- Kasa'id 
ve gazeliyat ve mukatta'at-i Farsi ve .. . I-X) (ba-tashihat ve havaşi-i 
Bedi'uzzaınan-i FüİUzfuıfer -nşr. B. Fürfizfuıfer-), Danişgab-i Tahran, Tahran, 
1336-1346hş. 

8 Kaynaklarda: behak 
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(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

Zevk-i vicdaniyye ashabi biliir mahiyyetim9 

Kim mezak-i ehl-i hale vecd ile halet menem 

Remel, fli Wiitün fli ,iliitün fli Wiitün fli ,ilün 

Haşim Bey' in Sfızinfilc Ayin-i Şerifi 

CJI.-~ ~ \,.0 ~ f f.'~J..-..,_ı.\p>\ ~ ~J J_, j 
(06 Mil Yz A 1853 v.3a) 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

Şems(i) Mevlana Muhammed'le Ali'nin sırrıyem 
Bir10 mutalsam kenz-i_pür dürdane-ihikmet menem 

Remel, fliWiitün fli Wiitün fli 'iliitün fli Wün 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

9 Nüshada nota altında yeni harflerle "haysiyetim" olarak düzeltme yapılmış 
10 06 Mil Yz FB 270 v.2b'de: Kim 
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(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

Meşrik-i Şems-i kemal-i aşk-ı Mevlana olub 
İns ü cinne naşir-i envar-ı ünsiyyet menem 

Remel, fa 'ilatün fa'ilatün fa'il&ün fa'ilün 

(06 Mil Yz A 1853 v.3a) 

(06 Mil Yz FB 270 v.2b) 

. "". , 
( ~~'t/ı'~yı 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.7a) 

Ey ki hezar _aferin bu nice sultan_ olur 
Kfilı olan kişiler husrev _ ü hakan,__ olur 

Her ki bugün Veled'e inanuben yüz süre 
Yoksul_ise bay_olur bay_ise sultan_olur 
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Miinserih, müfte'ilünfii'ili~n müfte'ilünfii'ilün 

Ah'f!"ed Eflakf Dede'nindir (Uzluk, 1962: s. 295-296)11
• 

G~rdükde o rı1y12 _üstüne ol hal-i siyahi 
İfham_edemem leyl_ü nehar çekdiğim_ahi 
Bin13 can_alıyor naz_ile bir14 kerre nigam 
Allfilı_içün_Allah diyelim Hu diyelim Hu 

Hezec, mef'Ulü mefii'llü mefii'llü/e'iilün 

.i~~~~ JJ~/·~',.~ 1 ~\~.h\; .. ~#_,\c"' ·~)! 
d'(:_·~.1.~.'j~J).S ~4. 

~ _) "::ıJ") -:0 ff.'~' 
(06 Mil Yz A 1853 v.25a) -JH 
fh~,J:>(t<'~' 
fa ~jş(c:..l CUJl-->f.'ıW 1 

(06 Mil Yz FB 270 v.14b) 

LJ\.p.J,ı ";-_,, ı.J,,,,_,, of... ... ,,r 

__J>\6>;~~ ,J.I_;,~ ... ~.-.,,~/ . . . . . . 
\ 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.13b) 

11 Uzluk, F. Nafiz, XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden Eflfilô Dede'nin 600. Ölüm 
Yıldönümü Dolayısıyla Ahmet Eflfilô Dede (Belleten-1961 'den ayrıbasım), Türk 
Dil Kurumu, Ankara, 1962~ 

12 06 Mil Yz A 1853 v.25a'da ve Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.13b'de: ruh 
13 06 Mil Yz FB 270 v.14b'de: Bir 
14 06 Mil Yz FB 270 v.14b'de: bin 
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Derd _ u elemi hicr _ile nay _ eyleyüb _ efgan 
Esrar-ı Hüda söylemede aşıka her an 

Ey dil olayım dersen_eğer mazbar-ı irfiln15 

Allah_içün_Allah diyelim Hu diyelim Hu 

Hezec, mef'Ulü mefii1lii mefii1lüfe'Ulün 

'...) ~ -:..:. l, ~ _,..)J.~}r \ 

~ )~.)~)~Jf.'~' 
(06 Mil Yz A 1853 v.25a) 

(06 Mil Yz FB 270 v.14a) 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.13b) 

')~ ~ ~ "'~ ( \ J)) j 

~~~)~;:~(-~~~·ts' 
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15 Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.13b'de bu mısra yoktur, Hüseyin Fahreddin 
Dede'nin bu mısraı hatırlayamadığı düşünülmektedir. 
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Duydun mu aceb nay(ı)dan_esrar-ı Ali'yi 
Bildin mi Nazifnükte-i feyz-i ezeliyi 

Arif olayım dersen_eğer sırr-ı hafiyi 
Allah_içün_Allah diyelim Hu diyelim Hu 

Hezec, mej'filü mefli'ilü mefli'ilüfe'iilün 

Haşim Bey' in Süzinak: Ayin-i Şerifi 

~jj~~~ .. 4.tfJ~tJ~~J:J.) 

&~f4LJ . .)?.~JWJ~. 
~) ~_,~).@.)Jf_\~\ 

(06 Mil Yz A 1853 v.25b) 

(06 Mil Yz FB 270 v.14a) 

~ 

il~~ ;,Ji) rlA ~ J ıa ,,· 4 ( J. 
v: ,, (/..Jı; lJ./j" ~~~,. 

fh/~r.)~~·· .· 
!'(-: J/ (r..1,., lı} f.ı,., 1 

(Kon. Yaz. Eser. Böl. Küt. 63 v.13b) 
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GÜFTENİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ 

Ne acayip! (Öyle) büyük ve her zıtlığı içinde barındıran bir gönlüm 
var (ki) 
Dokuz incinin içinde en kıymetlisi, sultanlara layık olanı benim 

Kainatın etrqfinda döndüğü bütün sırları bilenim 

Hakikat sırlarının merkezi, birliğin noktası benim 

Görünüşte bir zerreyim ama manada güneşim 
Cihandaki cümle zerrelerin çehresinde parıldayan benim 

(Benim) ne olduğumu, zahirf ilimlerle meşgfil olanlar anlayamaz 

Dostların (anlayanların) akıllarına durgunluk veren, gözlerini 
kamaştıran benim 

Manayı örten meşrebim, göremeyenlere, davayı terk eden (gibi 
görünür) 
İrfan sahiplerinin halk içindeki sır örtüsü benim 

Eflatun ve Aristo 'nun aklının ötesinde 
Yaratılıştaki aklın bileni, (O) aslın özü benim 

II. ve iV. SELAM 
Sultanımsın, sultanımsın 

Canımın ve gönlümün içinde fmiinımsın 

Ancak sen üj/ersen hen dirilirim 
Bir can da ne oluyor ki, (sen benim) yüz canımsın 

fil.SELAM 

. Bil ki (ben) Hazret-i Mevlana 'nın ayağının tozuyum 
Mi 'zacım bakırı altına çevirmektir 

Halim, saf, temiz ve berrak ashab16 ile kendinden geçmenin zevkidir 

16 Hz. Peygamber'i gören ve sohbetine erenler 
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Ki, htil ehlinin zevkine coşkunluk veren benim 

Hz. Şems, Hz. Mevlana, Hz. Muhammed'le Hz. Ali'nin sırrıyım 

Hikmet incileriyle dolu bir sihirli hazineyim 

Hz. Mevlana 'nın aşkının kemali ile güneşin doğduğu yerim 

İnsanlara ve cinlere dostluk ışıkları saçan benim 

Binlerce aferinler, bu ne yüce sulttinlıktır 
(Ki O 'nun) kulu olanlar ptidiştih olur, sultan olur 

Her kim Veled'e inanıp izinden giderse 

Yoksulsa zengin olur, zenginse sultan olur 

Yanağındaki o siyah beni gördüğümden beri 

Gece gündüz çektiğim Cihı anlatamam 

Bin etin alıyor naz ile bir kere bakışı 

Allah içiiı_Allah diyelim Hu diyelim Hu 

Ayrılığın dert ve elemiyle ney figanZar eyleyip 
Aşıklara her an Allah 'ın sırlarını söylen:ıededir 

Ey gönül, eğer kainatın sırlarına erişmek istersen 
Allah için Allah diyelim Hu diyelim Hu 

Duydun mu acaba neyden Ali 'nin sırlarını 

Nazif, ezeldeki irftinın ince mtiniisını bildin mi 

Bileyim dersen eğer gizli sırları 
Allah için Allah diyelim Hu diyelim Hu 

Abdülkadir Töre'nin defterinde tek bemol ve tek diyez kullanılarak 
yazılmış olan eser, makam ve geçkileri bakımından incelenerek, Arel-Ezgi
Uzdilek sistemine göre yeniden yazılmıştır. Yeni nüshada nota altına yazılan 
hecelerde vezin esas alınmış, imale-i memdfrdeli heceler parantez içinde 
belirtilmiştir. 
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Eser, makam geçkileri bakımından oldukça zengindir. Bilhassa Üçüncü 
Selamda yapılan geçkiler için uzun açıklamalara ihtiyaç duyulacağı göz 
önüne alındığında, eserin makam ve geçkileri bakımından müstakilen başka 
bir çalışmada incelenmesinin daha uygun olacağı kanaati oluşmuştur. 

Eserin elde bulunan nüshaları, mukabele esnasında icra edilınesi 

yasaklanmış olsa da bu kıymetli eserin Mevleviler tarafından meşk edilerek 
aktarıldığını ve Mevlevihanelerin faaliyetleri sona erdikten sonra da notaya 
alınarak günümüze ulaştırıldığını düşündürmektedir. 

1861 yılından önce bestelenen ve Mevlevi .Ayinleri repertuarının en 
önemli eserl,erinden biri olan Haşim Bey' in bu şahe8erinin bugüne kadar icra 
edilınemiş olınası gerçekten üzücüdür. 
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HAŞİM BEY'İN SUZİNAK AYiN-i ŞERİFİ'NİN GÜNÜMÜZ NOTASI 

SUZİNAK MEVLEVİ AYİNİ 
Birinci Selam 

Devrirevan Haşim Bey 

Bil'l_a-ceb der - yii dil~ü bi keyf_n kem - miy - yet menem 

,.§J f 
Nilb sa-def - di! dilrr,_:_ . ..i şeb - viir--::..--i gi-riin loy - met menem 

"i'J 
* hey (yi) hey sul - tiin-.:....ı men hey (yi) hey hün - kiir-.:-ı men 

ı$atıti J P DFJa P Ur .;::--.. ~ ,--.. 

ı r v r 1r rr· :bir ı 
KD - i .. nii - tın men me diir-.::..J dev - re - i ir - fii - nı yem 

ı $au r P Dür ltr r ı(ipJ ıtaµ Et @ J '>§J ı 
llfer - kez..:) · sırı:....::-i ha-ki - kat nok - ta - i vah - det menem 

J$atttr P F _ F F p tiffr ısD @@J ~J ı 
hey (yi)hey sul - tiin - ı men hey (yi) hey hün - kiir._:_.ı men 

ı$atttQ or r b( v@r ıfü ot:lOG p r ı 
Sô - re-ti bir zer - re-yem ma' - ni - de\am - mil ~f-(i)-tib 

~ıı ..--,.._-...., ..... ~ ~ 

ı$t'il r o cure;r ar "r ıilr v tJrn r ur ı 
Ciim - le zer - rit~i ci - hi - ne ti .- biş.,:..i sU - ret menem 

~ ıı ,-;---..._ ~ ,...--. ,...--.... -..... 
ı$aıqı r ~,. r ırJ·u·aasrrµ ı ır "µ~c;u;r tr ı 

hey (yi) hey sul - tiin-.:..-ı men hey (yi) hey hün - kiiı:.._:.:...ı men 

ıQ o r r br v@r 
va - kı(:.i fenn ..... : .• ) ta- ba - yi' 

~-.....r -ii 
ır o tJrU s r ·'r 

an - la-maz key - liy - ye tim Hıy -, re-siiz-:,_.i akl.._:_..t i - şir 

ı$aM ·1r v Elr/r &r ı ır ~P Orl!Ot@fµı ı 
men - şe' - i bil< - met menem hey (yi) hey sul - tiin._:_.ı men 

1 $4U F ·'µ §(JÜF bf F * 1 F daµ Q@J '!iJ * 
hey (yıl hey h!ln - kiir._:_.ı men pir-..::_.....i men ci. - niin.._:_.J men 
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Suzinak Mevlevi Ayini I Haşim Bey/ 2 

• --:--- ,.-..,.... /""j'\ ,...---..._ 

ı$anı r P Ur r p IJµ 1 ır v r ıt:otr d-atrfD 1 ı 
Terk.....:-i da' .. va ketm_i ma' - nii meş - re-binı a' .,; mi .. la - rii . --:----. ~ . 

ı$t'~r v r JtJrr ''bi'Or ır (V)D OB @;OJ * 
A - ri - ie hür - ka' kü-şii - yi sırr.__:_....ı cem' - iy - yet menem 

19atttr P r r r rtmf)' ım p @B@DJ ı ı 
bey (yı) bey sul - tı'in-.::-ı men hey (yi) bey hün - kiir-..::-ı men 

t~ t;r...-,...._ ,,,_,.....--.,.... 
ı9a, r P ltr r p ltr ır v ttMr Wb!rrfD 1 ı 

Mı'i - ve-rii - yi akl-.:.-ı Ef - lıi - tün_A-ris - tı'i - lis (i) - de . .-.--.._ ~ .-. 
19a»ü r v r 1tJtr "QQr ır uôµ 0B @tn * 

A - şi - na - yi akl._:_...ı ev - vel lübh-.::.,.. i mii - hiy - yet menem 

19aur p r r r r!Sr) j ı@ p u8@#J * 
hey (yi) hey sul - tiin-.::-ı men hey (yi) hey hün - kiir-.:.-ı men 

19at,#rC) ])"Pr r G9J ıcııff r -U EtilP R ı 
mah - bllb..._:_...i men mer - ğtib.._:.......i men 

19atttf?f?D8°1)EJ p DA ır· r r G]öjpjf ı 
mat Iôh--=.... i men hey hey _ hey yar 

19atttııEEJ PtJ r· ı ı ır~ ~D ı ı 
· yiir-..::-i yiir--=--i men iib pi rim 

,......._ .....---.. 
ı&au EfiUEt r aç OQ1Utiç u c@r * * 

f!) 
iih dest-=....-i gi - rem yiir .... _: ... ~) yiir..._:,.__i men 

ı9at,as1(Tifr +'F bfrifr ı (jiffijfr r v trEl ı 
yiir yü - re ğim del ci - ğe rim 

yiir yiir gör ki ne - ler var 

1@aU (=='·6!JJ O'Atf±J ıu P r::uwr * 
iib iih yii - re ha - her var 
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Suzinak Mevlevi Ayini I Haşim Bey/ 3 

ıtaM(jj?t [fj}Df ıiJ uu r j ı 
yar yar yiir._.::.-i yilr~ men 

-~ ' 
ıtaU(; [r:J u EiiCTD ILp EiO (TP?t r I~ 

dost dost pir i men hiln -

ıtau~~u 
kar - ı 

İkinci seıam 

AğırEvfer 

1 tat,~ X f Rf@illJ 61?t ldaEiIElfcJ fi{iüfr 
men Sol - tiln - ı meni 

~ il ,.,--:::=..... ~ ..--:-------.. 

ıtabff - j j (ffi UF F ıw LJ (r EJ P F PUF j 
sol - tiln - ı meni 

1 *ati fifFU'r rarr ü1?t 1 * ffUT@ atfPr j 
(ni) En - der ·. dil._,__..... il elin 

ıtau aB d tltiIEJ 0lZl afit r CfiRiir j 
(elin) · i - miin_ _..ı meni · 

'*duf 1771 EIB tJr ·, ır::ıaccu (((jigr j 
(iih) Der men bi - demi 

1$aU - 1 1 @a ffi ıtlfc!Era ffTr}t 1 
men zin de şev em 

ıtaMfCftFLJ) fôTrriUJ ıı @Efr1Eif8ft ı 
(vem) Yek elin çi şeved 

ıtautfi]uitlJDtBf??ır tJfitrrJEEfPt j 
(ved) sad elin me ni 

ı tat,# J--= loııJ lf§J QLLl LJifu EJEf7ifr ı 
(ah) i - man ·ı meni 
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Sfizinak Mevlevi Ayini / Haşim Bey I 4 

Terennüm 

1, Ju r ııµ r r r r E r r:J tr r ı ı r r r r rıır u t r u r ıır : 

ı'Jur ~u e:ta er c; r r ı ıcr c1rruvr vtJ.rr ı 

ı ıcrurrr:vr vtJ.rr s 

ı ır nar rqrrer E!r r ıır s 

s ır ıınıır ud1rur r s 

ı ır nar Eqf f Q(ft f ıır s 

ı ır ıınıır udr:Ur r : 1111 

Üçüncü Sela'11 

Devrikebir 

~--

ı,4qııBFt r ·'t1itiir <ıı)D o&Ht ı 
lô - yı Rü - mi - yem ve - ll 

i'JUıı&f f "rfliriit iff @€2±!JLJ 
Kim..__...(i) - ya - dır tıy - ne - tim ik -

ı'Juııo·~ r crt:Uii@ffJ r fJlil@J ı 
sir~i ha - siy - yet me - nem 
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Suzinak Mevlevi Ayini / Haşim Bey / 5 

~--

Zevk--.:.----i vic da-niy - ye as hah --
ı@auııat r ·'f:liUi1r (~,a tU tiUiif ı · ı 
__.i bi - lllr mii - hiy - ye - tim 

ı@au 11iff r "lii!ilr i1r QJJllu 
Kim me - zik---=..__-i ehl--=----i hii - le 

ı@auııarr r tfiaQ@aJ r fZEliJ ı · ı 
vecd_i - le ha - let me - nem 

1@4UFF F fiU;J F 1 . f]J J fdm 9 
Şems__..{i) Mev - lii - na Mu - bam ', - med 

RJ fi br 
ıe A - li nin sır - n-yem 

i1r UCJ!JU 
Bir mu - tal - sam k~nz----.:--- i pür dür 

ı@aUııOfr . F CFi&Q0@J r fJdJ@J 
da - ne - i hik - · met me - nem · 

l@ 4Hııf ==f F '1iiitf=-f §<~)j a@@)' s 
Meş - rik-.: ... J Şems__.:,__.i ke - miil---=..__-i 

ı@auıır-f r afif tilt C:1t jtiifrCtrr · ı 
nşk----=---ı Mev - la na o - lnb 
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Sôzinak Mevlevi Ayini ı Haşim Bey ı 6 

ı*at,~u(~)P '1r uc I/QS' IUJ b! ı a llJfiJ u . 

'*aur g( Jrıırrrr 'I 1 ııgrF6ft 1tUrrrtp 1 

'*aULJ<#ıp '1r uciictuJ' IUJ@1 anu~JJ . 

,,atttJ nnp ;J fflı;ıııp ır tır!ir 'crrf r 1 

1,atıtiqi/rf gt;LtfftrJp ıtCfttfr rprg lJl ft 1 

l'JH J Jajjp fJ fflı;ıııp lf .11Cf f ' [r r f F '1 

'*athcrrrat:;ttffü:rp 1urrtrr r-rrar r 'I 11 ~ 
Yürüksemai 

'*augr p p r 'I 

Ey ki be - zıir_a - fe - rin 
--::--

bô ni - ce snl - tii~o - lor 

Kô b o-lan ki - şi-ler nun 

: 'I 

büs - rev~n bii - kin..._o - lor 

: 'I 

~,,,--- ~ , ,atar P P r ıttP P P P nµ P 1 f 
Her ki bn - gün V~ - led'. .. :.J 

'*·aur v t Clfp ı~r P Ölr· : 1 

i - na - on .. ben yilz - SÜ .. re 
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Suzinak Mevlevi Ayini ı Haşim Bey I 7 

~ 

p P r 'ir r'r 
Yok - sul__i - se bily_o - lor cil nım 

't 

bii.y...___i - se sul - mn __ o - lur 

Terennüm 

ı@Juf ıır r p r ıııur r P r ır r r tfF r 1('1r r ttrg ı 

ı@Jq r r r P r ıbfrJ v r ıc u t r r ıE r r CJ 'I, ı 

ı@Jurıır r p r ıııur r v r ır r r ctr r 1r'1r r ürg ı 
' . 

ı@Ju r r r v r ıbfcJ v r ıc u t tJ ır , , r 
Gör -

Jo. ~ ::-. ::-. ~ ~ ::-. ~ ~ 

ı@J111' r tr b! v 11µ ır it cır ~r ırr 
dük - de o rüy-üs - tü - ·ne ol hiil 

.ı.ıı~t; .----....._ ~ .~ . 

ı@ 4» # r . o u v j ı c ; 0 @t'P cı ır , r 
(biilJ - (biilJ----:--i si - yii - hi ir . 

l@JU{:J:Ü@Ül''(l)QCJ@) lffp:J p P Ei@I 
ham-• - de - mein leyl..._-ü ne - hiir çek -

't tJtı 
(çek) (çek) - ?i - ğim_ıi - hi Bin 

1@ 4u 11r P P r ıııp i P O r 
ciin __ a - h - yor nıiz_i - le bir ker 

(ker) (ker) - re ni - gil - bi Bin 

0 e e:ı 
ııır;;tP p Qg]@I~· f f 

ciin....__...a ... 1ı - yor n3"-_..i - .le bir ker 
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Suzinak Mevlevi Ayini I Haşim Bey 18 

1 r 
Al -

1 r 1 

lnh_i - çünfl - lllh di-ye - tim Hü di-ye tim. Hô Al -

Iab_i - çüofl - liıb di-ye - tim Hü di -yelim Hü Derd.___ 

hicr ____ i - Je niy---ey . ----- __.,..._ ~ 
ıt 10QP bJlf , r 

(ey) (ey) - le - yüb_er - giıo Es -

rir __ :.-J Hu - di söy - le - me - de 

1 t]fl 
(iİ) (iı) - şı - ka her nn Ey 

P P r ııı{jp ur ~= ı: )· 
dil o-la-yım der - sen_e - ğer maz 

~ 1 Jı1 il@IJ. 1 E2Jl 
(maz) (maz) - har...::,..ı ir - fıin Ey 

dil o-la-yım der sen_e - ğer maz 

, r 
(maz) (maz) bar...::,..ı ir fıin Al 

liıh_i - çün_AI - liıh di-ye - lim Hfi di -yelim Hü Al -

t 1 

l:ib_i - çüıı_.AI - lfih di-ye - lim Hü di-yelim Hü 
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Suzinak Mevlevi Ayini I Haşim Bey I 9 

Terennüm 

i F . 1 
Duy -

dun mu a - ceb nay_(ı) - dan es - riir . 
'... 

,,....--._ ~ ' 

ıo aowwıır _, F 
(riir) (riir)--::.....-ı A - li - yi 

) 
tJ 

din mi Na - zif nük - te - i feyz--.::-i 

1@4ttiCfÇ'·htft , ır ü@'®1'1J 
A. -

v v r 
rif o-la-yım 

-b~ 
l@JtHp p v p p ı 1r 

der - sen_e - ğer sırr 

v v trU
1
r 

(sırrL..,:___ı ha - fi - yi A. -(sırr) 

v v r thetu UDır--1 
rif o-la-yım 

-b~ 
der - sen_e - ğer sırr 

(sırr) (sırr)--=--• ha - fi - yi Al 
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ı*aur o ürlf!ıa&astp, ı@ii'D p @ıJ 'r 
!Dft...._._i - çün_AI - liih di - ye - lim Hô di - ye-lim Hô Al -

ı 1 1 

liift...._._i - çün_AI - !Dh di - ye-lim Hô di - ye-lim Hii 

Terennüm 

ı * aM c r r t r 1f ı [ıır r r U , 16/f 1 E 

ı *aH G r r c r r ı t r f r , ı u r I J oı:ıJ J 

ı*aM r • E r ıo ıt r ~ ~ r ıg r rn J . : = [ = ::t ~ ~ J ::or· J J· 

16/F r E r -:J 

Dördüncü Selam 

su! tiin. __ _ meni 

ı *au a1] u Eiau@F71t LJfit r t1ERifF ı 
(cün i - m~o- - __ı meni 
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men zin de şev em 

1 ;au ftffr(Jr r1ff r riift 1 t ü11?u rifEf r t 
(vem) Yek can çi şeved 

(ved) sad ciin ___ _ 
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