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MEVLEVİ MÜZİGİ ESERLERİNİN YAZIMINDA KULLANILAN ESKi 

YAZIM SİSTEMLERİ ve ÇEVİRİ SORUNLARI 

Timuçin ÇEVİKOGLU* 

öz 

Mevlevi Müziği eserlerinin yazımında, he~ birinin kendine özgü f~klı 
özellikleri olan birçok sistem kullaıulmıştır. Türkiye' de üniversitelerin 
sayısının artması ve yazma eserlere erişimin kolaylaşması ile Mevlevi 
Müziğiniİt eski kaynaklarından çevirileri ihtiva eden lisans üstü tez 
çalışmalarırun sayısı da artmıştır. Ancak eski yazrm sistemlerinin yeterince 
veya ,gereğince tanınmaması nedeniyle, yapılan birçok çalışmada ciddi 
sorunlar görülmektedir. 

Bildiride;Mevlevi Müziği eserlerinin yazımında kullanılan eski y~ 
sistemlerinin birbirinden f~klı temel özelliklerine değinilmekte ve yapılan 
çevirilerdeki sorunlara işaret edilmektedir. 

An~tar Kelimeler: Mevlana, Mesnevi, Mevlevi, yazım sorunu, ayin . 

. · 
. ABSTRAÇT 

EARLY NOTATION SYSTEMS USED FOR WRITIN G MEVLEVİ 

· MUSIC AND RECENT PROBLEMS iN. THEffi TRANSCRIPTION 

Timuçin ÇEVİKOGLU* 

Several notation systems, each with its own distinctive characteristics, 
have been used for .. writing works of Mevlevi music. Transcripting Mevlevi 
music written in other notation systems in old manuscripts to j:he system 

* Müzik Bilimleri Doktoru, Mevlevi M_üziği Araştırmaası, Kültür Bakanlığı Sanatçısı. 

* Ph.D. in Musicology, Researcher of Mevlevi Music, Artist of Mirıistry of Culture in Turkey. 

I~~ ···•· ,, ····'A 



414 Timuçin ÇEVİKOGLU 

that is used today have become more common due to the increase in the 
number of universities and related post graduate programs. Recently, it is 
alsö easier to access these manuscripts, which is another factor provoking 
this 'interest for transcripting. However, many problems can be spotted in 
vcirious · studies, mostly due to the lack of a . coİnprehensve knowledge of 
these early notation systems. 

This .paper focuses on the distinct characteristics of old systems tllat 
were used for writing works of Mevlevi music, and aims to identify common 
mistakes made during transcribing. 

Key words: Mawlana, Masnawi, Mevlevi, writing ·problem, ceremony. 

Giriş 

Mevlevi Müziği eserlerinin icrasında bugün iki temel kaynak 
kullanılmaktadır. Bunların birincisi: İstanbul Konservatuan Tasnif ve Tesbit 
Hey'eti tarafından hazırlanarak, 1934-1939 yıllan arasında İstanbul 
Konservatuan tarafından fasiküller hfilinde yayınlanan Mevlevi Ayinleri 
neşriyatıdır.ı· 

.... "' 
;~ -: , .. : -.""-

-- - . : .... . : . 

İstanbııl Korıservahınn Tasnif ve Tesbit Hey' eti - Zekff'ıziide H/ifız Alımed Efendi (Irsoy), Hey'et 
Reisi Rarif Ytktii Bey ve Ali Rif at Bey (Çağatay). 

1928 - 1938 yıllan arasında İstanbul'da valilik ve Belediye Başkanlığı 
yapan Muhittin Bey (Üstündağ)'in destek ve himayesiyle yayımlanan, Raı1f 

1 İstanbul Koııservatııan Neşriyah (1934 - 1939). Mevlevi Ayiııleri VI-XVDI. İstanbul: Feniks Mat., 
Haşim Mat., Marifet Bas., Halk Bas .. 

~ı;;um@ifüi'hwt$~.ıl;;mdi!j@7@ajlljl1H6@tınıml 
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Yekta Bey, Zekfilzade Hafız Ahmed Bey (Irsoy), All Rif'at Bey (Çağatay) ve 
daha sonra hey' ete kahlan Dr. Suphi Bey (Ezgi) ve Mes'ud Cemil Bey (Tel)'in 
görev aldıklan2 K<;mservatuar Tasnif ve TesbitHey' eti tarafından hazırlanıp, 
1934-1939 yıllan arasında 13 fasikül olarak yayımlanan Mevlevi Ayinleri 
Neşriyan'nda 41 adet ayin-i şerifin yanı sıra Na't-ı Mevlana ve Niyaz 
İlfillllerinin de notaları bulunmaktadır. · 

Ahmed Avni Konuk3, neşriyab.n birinci cildinde yet alan ban aym-i 
şerlf güftelerinin manzfun çevirilerini yapmıştır. 

ISTANEUL 

KONSERVATUVARI 
NEŞRiYATI 

TÜRK MUSİKİSİ KLASİKLERİNDEN 
Alhncı cilt 

.... . 
Mevlevi . Ayinleri 

1 

Ali Rifat, Riıuf Yekta, Zekfilzadc Ahmet ve Dr. Suphi 

Beylerden müteşekkil Konservatuvar " Tasnif ve 

Tesbit Heyeti» tarafından ·notaya alınmış tarihi 

kıymeti .haiz bir NA'T ve üç MEVLEY_i A.Y/Nlile 

bueserler.hakkmda Heyetin reisi Rauf Yekta Beyin 

tetkı"katından bfilıis bir mukaddemesini havidir. 

fllfl K.UICJ MUIMll.OUlt. 

mTA><Dt."t. 

i'nı.lb !ılaaıcı.:au 

,~ .. 

İstanbul Konseroatuan 
· Neşriyatı Türk Musikisi 

Klasiklerinden c. VI, 
Mevl_evi Ayinleri!, 

~pak. 

2 Rafil Yekta Bey 1871-1935, Zekfilzade Hafız Ahmed Efendi (Irsoy) 1869-1943, Ali Rifat Bey 
(Çağatay) 1867-1935, Dr. Suphi Bey (Ezgi) 1869-1962, Mes'frd Cemil Bey (Tel) 1902-1963 yıllan 
arasında yaşamışb.r. 

3 1868-1938 yıllan arasında yaşamışb.r. 
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. · j ca.hi_ me örıi vat De ri me _ z he bi mü. n ki raJı hara-

·' r cı J ~ı· r ;I J >u .r r ucu ı m r-fi~rrtn . 

,-__ le_st sema~~-----he_yiiı~yiıey lıey heyran;:ıyi me_ rı 

. rt! et r r v r.ctlrut t!1Jttr mr 1 Fffl tHB 

İstanbul K.onservatııarı Neşriyatı Türk Musikisi .Klasiklerinden c. Vl, 
Mevlevi Ayinleri I, s. 264. · 
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323 

SON YÜRÜK SEM·Aİ 

if=ıS2) ·~ rf . ~ 
p; e~~!;g~~!~g ~~!f ;:~rwu: 

pn ın v Jıcu ~ rıcrr au aruı ı tD ? w ı 
()\. ıso) . · 

@~j#r re r ,~ç~r!f &fçJ rı r r r [r 1 aucıg; 5i r 1 

jWP'r r ~ rıqğr rrua rıc r rirıa~rıvwrurı 

'bttazr ~Jıru~rıtt!Ii!Cfmıazr ~ J ı 
rA.2~> q 

&d1r t'filfrf'Hnr 11t f #a 1r ı f#p 19 r ı 

p~r·~ u Ut ıw p r ıg"r!istctrrrrıar~srıl 

.. 
Beyati makamında Mevlevi Ayini 

FARSÇA METNİ 

SELAM I EVVEL 
Şiht ıil:e:em ber meni derviş oigtt' (Hey bey sultaniıııen vay hey hey hiinllrimen \-iy) 
Bet lwinicni lwıei dilriş niger ( ıı ıı » » · 11 il • ıı 11 ) 

Her çend neyem !~yıkı bahş4yişi tü ( n ıı ıı il n ıı ıı ıı ) 

(Hey yar) Bermcn meniger ber keremi hiş oiger ( 11 • ıı 11 » ıı » n ) 
(Ah hey bey ihsan mcdcd vay vay hey hey gufran meded . 
vay bey yar ~ yüreğim yar ah gör ki neler v:ır bey yar) 

İstnııbııl Konservntıınri Neşriyntı Türk Musikisi Klnsiklerindeıı c. VT, Mevlevi 
Ayinleri 1, s. 323. 
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Clmc siyeh kerd küfür nUri Mtıbaınmed resid 
Tıblı belra küfteııd millü muhalled resid 
Dil çG sutor!Ab ~üd ayeti beft 4süman · 
Şerhi dili Ahmcdi heiı mücelled resid 
Tıblı kıyAmct zc:dend sClri ba.şır ınidemend 
Vakti şüd ey mürdeg4ıı haşri mü~dcd res!d 
Eı peyi namahrem.an bıful zedem bcr dihan 
lüı b~ İııutriba iveti se~ re.sid 

325 

SELAMI RABİ 

Timuçin ÇEVİKOGLU 

Sultanı nıcııl, a ah b sultanı meni Ender diltı can imanı meot 
{Ah i) 

Der men bi~emi <caluı men z.iıı.de fevem Yek c.an Çİfeved sad eAnı menl 

,. 
Beyati Ayini Farsça metninin 

NAZMEN TURKÇEYE TERCÜMESİ [i] 

BİRİNCİ SELAM 
Ey şeh kereminden bu zelile Dazar et 
Kalbi yaralı hali alile nazar et 
Gerçi değilim !~yıkı lutfu keremin 
Sen sendeki iİısaoı celile nazar et 

Ya rab iki kevn'den beni ari kıl 
Giydir bana tacı fakrını ali kıl 

Bezminde beni mahremi razın eyle 
O yol ki yolun değil beni hali kıl 

. . 
Gel ey nigar ki sensin bu yerde canL sema' 
Bulur seninle taravet bu bositani sema' 
Güneş ziyasını senden alır da nılr saç.ar 
Tutar senin nice bin zUhreni o 8.sümdııi sema' 

Bizim sultana vaktaki kul olsan 
Cihan giryende olsa sen gülersin 
Eger etrafı ıi.lem plir gam olsa 

İKİNci SELAM 

Sen elbet hurremü ferhunde ter sin 
Ver aşkı Şemsi Tebrlzl için mey 
Ki sen milki hudada müstaklll'Sın 

(t) B<yaU ayinj'nin bu llWl;tUn'"ttrcümtsi ( M•oôh6ı SipcA.•la.r) ın faı.ıl ~ll!İ ve ( Menı,,.,ıı Şeri/) 
şatilü Ahmet Avnl Bt7 kudtflıniıjo 1!5eridir. 

İstanbul Konservatuarı Neşriyatı Tiirk Musikisi Klasiklerinden c. VI, Mevlevi 
Ayinleri I, s. 325. 
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Bugün çoğunlukla Konservatuar. neşriyatındaki ayin-i şerif nüshaları 
icra edilmekte ancak bu neşriyatda yer almayan ayin-i şerifler için veya · 
karşılaştırma yapma ihtiyac:ı duyulduğunda Heper nüshasına 

başvurulmaktadır. 

1974 yılında Konya Turizm Derneği ·tarafından yayınlanan, Sadettin 
Heper' in hazırladığı Mevlevi Ayinleri adlı bu kaynakta ise 45 ayin-i şerif ve 
Na't-ı Mevlana'nın notası yer almaktadır.4 

Heper, kitabının önsözünde notaları hazırlarken Bahariye ve Y enikapı 
Mevlevihan~leri kudfunzenbaşı~ı Zekfilzade Hafız Ahmed Irsoy, Yenikapı 
Mevlevihanesi neyzenbaşısı RaUf Yekta Bey, Galata Mevlevihanesi 
neyzenbaşısı Hacı Emin Efendi (Yazıcı) ~e Ahmed Avni Konuk'daiı. 
yararlandığını, Ziya Akyiğit tarafından yazılan notalaİ'ın Aka Gündüz 
Kutbay, Doğan Ergin ve Cüneyd Kosa! tarafından icra edilerek kontrol 
edildiğini, nota arkasındaki söz bölümlerinin ise Nezih Uzel tarafından 

I • 

yayına hazırlandığını bildirmektedir. 

Saadeddin Heper, 1899 yılında İstanbul' da doğmuş, Bahariye 
Mevlevihanesi'nde kudfunzenbaşı Zekfilzade Hafız Ahmed Irsoy'dan 
kudfun ve tfakkı Dede' den ney öğrenmiş, Cumhuriyet Döneminde yapılan 
Mevlana'yı .Aruİla Törenleri'nin kudfunzenbaşılığıru yapmıştır. Heper, 1980 
yılında vefat etmiştir. 

Kııdumzenbaşı Saadeddin Heper, Kımya'da Mevlana ihtifallerinde uyln-i şerif 
icra edilirken 

4 Heper, Sadettin (1974), Mevlevi Ayinleri. Konya: Konya Turizm Derneği Yayınlan. 
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PENÇGAH PEŞREVi 

Oevr-1 kebir . Dede Salih Efendi 

_1$f2~it!f r c r c r ıttr r r r dt ı j rrui.t:M 

'' r ijEJtr r r ı r: r r r r o "_ı w utff3 
Ş* J. P. c F F!f ll§r.· -rWEJJ F l r F r f r-=J 

. . 
~ . . ·L '9 ar et er r!f ı r rijr_ r!! r 

~t , ~ . \f c:; * r ı c-:ıu ıır wJ r·ç ı_u r J. p ~ 
:& . lhlinı. . ' . 

,~r· v~ct:o" ı r· p r u ıJ 5-aıcrırJ.pl 

f*B r c r o: '® r dıHflHr r ~ 
f' r Y t5 r ı c P ~eı.u ı ,. p g•o r ı . 

. . 

44' r F E r E F [ r 1 D J t rJ iJ ı@;JJuwı 
f r--"2 . .llineye.~r'3 • ./18.-u_fe---=:ıı--4 . .11.?nej'e'";ir~.\'R~ 

f J · p t1r r il J . ~ r r. ıı ; . ~ r r il {) ~ 
2 ·.Jlane. · . · · 

. ·~lır r r r r 1 tf C!r r F 1 §fr ru· U ® J :f 

~idf r r r c r 1 f P rfşg· l §dt J r F 1 f P r il 
Heper' in Mevlevi Ayinleri neşriyatından s. 5. 
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Devr·I revan Boste·I kadim 

------ -------..,------------
Heper'in Mevlevi Ayinleri neşriyatından s. 7. 
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. .... -: 

AY i·N -i ş E rfi Ft.E-R I N- G ü. ·F·T E·~l RJ .. 
RASTI NA T -1 ŞERİFİ 

j ~csıcloıf"! : trulı~tld,d:<ö Miıiıôr:ı ııri E_r<noı 

~.· 
1 

Ya h2blballaİı r0<ılll lı5Ukl )'tkld )OJİ 
r n.r KUılrıl iükc:Ull pik.ü bllıcml.\ 10.rl 
t . ,.. . 
ı · · !\Sı<nlnl lınrtO llok .. dr! b<drl Wıül . 
[ l'l'•tl ç<şml cnbl,-l c~ı ctratı nıa 11111 • 

ı: · fltr ;.,bı mı~c Lu<İl"«broıı tndrr rıı.Ab·; 
: ı .. nİIİidc bn..,rl nUb kilnb<dl lıodn UiJI 

l·a İln.<6b0:1h tO d:snl Umnıı:tııntd ~dttnd 
Rclınllm111 O:tlanl bl ...,,q bl pi tüJI 

S.nl lıo>~ol rtS.iı.ı .nüb3tıirl murırcl 
. GDlbD?I b3ıtı ~rl:.ı( .l;lllb!ıll. ~li_t07İ 
·:~ Ştmsl 'T'hrid ki rl;\,.;d İts:ıel Pe7pmbcr ı.1bu 
: "luıt.o..t~ Vı.t oıueteba an M)')'ldl .\U tUft 

-ı -

llESTF.-1 K.~DIM 
[ ,~.: •. 
[ . PENi;GAH AYlN-l ŞERİFİ 

[ . !mtlncı ..,ı;niı · . 
1 : S.hbu·ı ~mb·• ~oırtmnı stma' 

- l"•~I kulilb-1 chll hJ.le.<1 ı<enıA' -
- 'Dt;mtıheb .. I tııG..n1dr:1n haflmcst~ma· 
·· nn mtıhtb·l :l~l~n biÜlcd ı.ema• 

r.,. ıı:1a<mı do.I .. nemi ~lrbpa)'Clıl 
Et ıcır11aİ.dwl sek1lnı d!dl n•nme4 

' . E:r mrh-1 a d°'t mrb.'i-~lltlb-ı ntırrm 
E1 ıdeflm dosl cdt"1fm .dJdl ntJamcd 

Att1 neunrd dfr dll·l mi fllA Uil 
, . K~ırh ntkCın...ı miıuiı.ı mA ıUSna 

C<rr ~l.,,,ı>n tUmlc 13blbaİı ~ıl 
: _ıı.m İı<tUn<d mıııtıf.I oıA.Uli Uıi 

dklncl 11<l~ml 

Slmlı> •-"•• SC'nk·l dra ille lı.ir1 
uoı~on b<otphl dll-ı pm pUvul msrı· 
in bİctı-1 rt"'1d• ıu eı to.rı ıo don . 

• El blb-O al.\ b'bllre ır7ıen...., ııtharJ. 

(0çUncO 11<11ml 

İıısncr n ,..,.-tıııı ~lk1Jtl mlkOııtd 
. E7 cDdulb~ bikir<! mtlcOntd . 
: Keı nryl.s\Jın l3 m•ri bDbrldc e.nd 

\'tt ntllrt.m mndilun Dllldc tDd 

. . . 
E'T ki h~r :Ht.rlrİ. bu nkc sultan olur 
.Kolu oı.n ıc:!ııırr hııst•.•.}! .ıi~İtı~ •!•t. 
ICtr ki ha "1n \'cl<d• lnınab<o Til<Slltc · 
':~liS·!.~ ıie1;·aıiır ~,. L.e suı'2ıi ôtur. -
ı;, fr.:mn be lı•• ;;ıı. kor:\rld kO"'Jld 
Yar brm in' r;l>I b17lyld bl_~Jld: 

A;ıı<ıtl ~niu. ıionani11•d ct.kdrııia. . 
Şthbi tıilfUjl lil ncf.ıı·cd çl koatd - · 
Gcı' b~ .. dllı•d .aıra cnrauno ınt$y · . 
tıl••Ô• ki ıtndr·I nolı<1$od çl kürı<4 

.ilı ı:nıtlln •~l<ın• h~IMıaa 
~•ndı.Jfl.~k o.1!< h2n~ıııı:l. 
.ı'lndlc<1lm urıl ı:üıcl ,.nn.,.ım 
~~'!'!Ta T~ T~~nNn ftr.\tırU -. 

Aİı mlntl a~k ft hlliUbİ 
Ahr.ı.b kalbi blb>nl"1Ubl 
U.tıı>un:I •Jıiı ili' sa1rlkOm 
L"kıı.<lmD blllilıl ro AP,llbl.-

. Utt Icılyl ıiu:ıbaUmrd"aık ı.(.'.şaıı kud . 
\•:ın dllbOr;İ a)Tarl mui dldO nl$ia ktrd 

· ~Itn dor peyi an dUbttl an-ar blr1'İımi· . 
O nı~->ı°bod ~n Wiıia. .ım.D fu İılh•n li<id 
Saltıİn·ı ArdııAl(•ı bllş<d ımıbrtw·I nnı.r 

••• An sirı"tc«Jl}-l •ul <!1'111• ~İa.ii~crd _ 
<DOidıİncQ sel!ınf- . 

!lollan·ı meni Slll~n-ı meni mdu dU O e;uı ıııı.aıu m.tnı 
Du mtn .bldcııı,I men &inde şntm 'rck can elş<tid s&d canı 

· · -- · - ... ··· - ...; .. ~ ;aital 

- _i.-

csırıncı se!Anıı:. 

Mlcaıt tarik·• nh;ı p"tniımlıer-ı ni1 
MAddc-1 'a.ı'klm·o·.,ıı mııder-ı mi" 
E7·msdtr·I mi nClhQIİo drr ~u-11111· 
Pinhan "'d• ıftr tabi.İl·• Wrr~i m1 

Men b<nde·I xur·Alltm •l tr caıı cbmn 
Meıi lıil1 rch-1 Molwİııiı<d·I muhı&ttm . 
Ger ~idi kOntd ctı. ln ktt n J(llıittm 
aıu.ttm •• ô!ei .ıııwı blumiı 
!ll •Gltl ıolc!Aiıl ıiıirA lı~ ııoml bAlıl İıİi:fi 
ıı..ıe.ııı .. tı Un 6'1ıau ~derç! mıranı mert. 
~ılı oldam. bum~dl.ıİı ,.., 6ır;ckrl.c 1sr.tft!lj 

.Atwı· AIWı A~ l>vn.<2 cdaIU vaz lmlı • · 

Slndubı:m ~rh• ~ıb4 tı llrol< ET blTda ya:ID (llnln Llnb.mQ KnılD dil mclı~ 
Ta bt'*"m.l<rh-1 dtrd·l l1U1.~k t:,- dordlmrııdan-ı 10 ima hlll mi pffl meb&,. 

Heper'in Mevlevi .Ayinleri neşriyatından s. 533. 
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MEVLEVİ MÜZİGİNİN TARiHi KAYNAKLARI 

Ancak kütüphanelerde ve özel koleksiyonlarda bu iki kaynaktan önce 
yazılrruş daha birçok kaynak bulunmaktadır. A yin-i şeriflerin başka kıymetli 
nüshalaruu içeren bu kaynaklardan bugün i'tibfuiyle tesbit edebildil<letjmiz 
şunlardır: 

1. Alt Ufkl'nin, Niyaz Ayini'nin notasının yer aldığı Haza Mecmua-i Saz ü 

Söz adıru verdiği defteri ve isimsiz defter'i, 

2. Şeyh Nfisır Abdiilblik1 Dede'nin, Sultan m. Selim'in Sfizidilara Ayin-i 
Şerifi'nin notasının yer aldığı, Tahrir u Tahririyyetü'l-Musikz 
(Tahrfriyye) adıru verdiği defteri, 

3. Mustafa Cazim el-Mevlevi'nin A.yzn-i Şerif Mecmuası-notalar adı verilen 
defteri, 

4. P.J. Thibaut 'nun, La Revue Musicale dergisinde yayımladığı 

Sermüezzin Rif'at Bey' in Ferahnak Ayin-i Şerifi 'nin notası, 

5. Muallim İsmml Hakkı Bey Nota Koleksiyonu 'nda bulunan ayin-i şerif 
notalarım ihtiva eden defterler, 

6. Abdülkfidir Töre Nota Koleksiyonu'nda bulunan ayin-i şerif notalamu 
ihtiva eden defterler, 

7. Hiiseı;in Saadeddzn Arel Koleksiyonu'nda bulunan ayin-i şerif notalanru 
ihtiva eden defterler, 

8. Neı;zenbaşı Dede E1ııfn Efendi (Yazıcı)'ninA.yin Defteri. 

Bu kıymetli kaynaklar ve müellifleri kısaca şöyle tanıtılabilir: 

1. ALI UFKİ'NİN LONDRA ve P ARİS'DE BULUNAN İKİ DEFTERİ 

Wojciech Bobowski ya da Albertııs Bobovius olarak tanınan Leh asıllı 
mühtedi SantUrl All Beı; ya da daha çok bilinen adıyla All Ujkl'nin XVII. 
yüzyıl ortalarında oluşturduğu, içinde notalar bulunan iki defter vardır. 
Bilinen en eski Türk Müziği nota koleksiyonlan olan bu iki defterden biri 
hfilen Londra' da bulunan Haza Mecmfıa-i Saz ü SözS adlı defter, diğeri ise 

5 Ali Ujlô [AJbertus Bobovius], Hlizfi Mecmua-i Sfiz ii Söz, British Llbrary, MS Sloane, no. 3114. 
Elçiıı Ş., Ali Ujlô - Hm1atı ve Mecmila-ı Sfiz ii Söz, (Tıpkı basım), Kültür Bakanlığı Musiki Eserleri:l, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1976. 
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hfilen Paris'te bulunan isimsiz defter6cfu:. 

Ali Ufkl'nin her iki defterinde de, günümüzde iki bölümlü olarak icra 
edilen Segah Niyaz Ayini'nin "Şem'! ruluna cismimi pervane düşürdüm" 
nusra'ı ile başlayan ilk bölümü yer ~aktadır.7 

İki defterde de eserin türü, bestekan ve. güfte sahibi belirtilmemiştir. 
Güftes~ iki müseddes kısımdan yani toplam on iki mısradan oluşan eserin 
makfuru,·Paris'deki defterde Maye olarak gösterilmekde, eser bu nüshada 
Dügah perdesinde Uşşak ile karar etmektecfu:. 

Eserin, günümüze gelene kadar bir hayli değişikliğe uğradığı 

görülmektedir. 

. .. .. 
- ·--'--t -···--· _: ·. ·;: .:~ ~ .. 

· , ,, • ..... , /•)/;ı 

':j ~41 ..!'~ ~Jı,~ı~ t 
, ,/ .-_, ~-~ / u / / .. 

o ~Gtı~;"~~.;;ç4~, 
. ·..,/~ -~-/_', .. / ~/~/ •"' . 

·~·ı_;(;~r:ı:r.'lr .>Y:}'Jr .. , 
.. . ·,.:.--.. 

Alt Ufki [Alberhıs Boboviııs], Hfiz/i Mecmıla-i Saz ii Söz, Britislı LibmnJ, MS 
Sloane, 110. 3114, v. 105a 

6 Ali Ufki [Albertus Bobovius], [İsimsiz defter), Bibliotheque Nationale de France, MS Turc, no. 
292. 
7 Eserin notası, Londra'daki defterde v. 105a'da, Paris'deki defterde ise v. 194a'c\adır. 
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Ali Ufki [Alberhıs Bobo1Jiııs], [İsimsiz defter], Bibliotlıeqııe Nationale de 
Frmıce, MS Tıırc, na. 292, v. 194a. 
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1610-1675? yıllan arasında yaşadığı tahmin .edilen, Ali Ufkl, bugün 
Ukrayna sınırlan içinde bultınan Lwow şehrinde doğmuş, Bahlı kaynaklara 
göre İstanbul'a esir olarak gelmiştir. İstanbul'da saraya alındığı, burada 
santur çalmasıru öğrendiği ve sarayda müzisyen ve mô.siki hocası olarak 19 
yıl kaldığı bilinmektedir. 

Sarayda, Divan-ı HümayıJn baştercemaru olarak da görev yapan Ali 
Ufkl'nin, İstanbul'a gelmeden önce de iyi bir tahsil gördüğ4 ve birçok dili 
öğrendiği anlaşılmaktadır. Kaynaklarda Lehçe'nin yaru sıra aralarında 

Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Almanca, Latince, eski ve 
modern Grekçe, İtalyanca, İbranice, Aramca'nın bultınduğu 17 dili bildiği 
yazılıdır. 

Cem Behar, İstanbul' da vefat etmiş olduğunu ve vefat · yılının 1675 
Olfl!'ak kabfil edilmesinin tarih veslkalarına göre sakıncalı olmadığım 

düşünmektedir .8 

2. ŞEYH NA.sın ABDÜLBAl<i DEDE (1765-1821)'NİN TAHRiRİYYE'Sİ 

Nasır Abdülbaki Dede'nin babası Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi 

Kütahyalı Ebilbekir _Dede (1705 - 1775)9, annesi ise Galata Mevlevihanesi 
şeyhi Sırri Abdülbaki Dede'nin küçük kızı Saide Hanım' dır. Sırri Abdülbili 
Dede, Galata Mevlevihanesi şeyhi büyük bestekar Kutbünnayi Osman Dede 
(1650?-1729)'nin oğludur. Nasır Abdülbaki Dede, ağabeyi Nutki Ali Dede 
(1762 - 1804)'den sonra, vefabna kadar- yaklaşık 17 yıl Yenikapı 

Mevlevihanesi'nin şeyhliğini yapmıştır. 

Sultan IIl. Selim' in teşvikiyle 1794' yılında tamamladığı Tahririyye 
(Tahrir u Tahririyyetü'l Musiki) adlı eserinde yeni geliştirdiği yazım 

sistemini anlatmakta ve bu sistemle yazdığı, Sultan IlI. Selim'in SUziı:ii].ara 
Ayin-i Şerifi'I'}in notasına yer vermektedir. 

Tahririyye'nin tesbit edilen iki nüshası, Süleymaruye Kütüphanesi'nde 
Nafiz Paşa Bölümü ve Es' ad Efendi Koleksiyonµ'ndadır.10 

8 Behar, Cem (1990). Ali Ufki ve Meznııırlar. İstanbul: Pan Yayınolık. s. 42-43. 
9 Şeyh Ebubekir Dede-Efendi 1117h. senesinde dünyaya gelmiştir. 1117h. senesi bugünkü 
takvimle 25 Nisan 1705 -13 Nisan 1706 tarihleri arasıdır. 

10 Süleymaruye Kütüphanesi Nifiz Paşa Bölümü nu. U42/2 (53a-73b) ve Es'ad Efendi 
Koleksiyonunu. 3898. 
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Talırlriyye, Siileıjlnliniye Kütiiphiinesi Es' ad Efendi Koleksiyonu nıı. 3898, v. 6b. 
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3. MANİSALI MEHMED DEDEZADE MUSTAFA CAZIM EL
MEVLEvI'NİNu AYiN-İ ŞERİFLERİ GALATA MEVLEVİHANESİ 
KUDÜMZENBAŞISI RAiF DEDE'NİN12 OKUYUŞUNDAN NOTAYA 
ALDIGI 1900 TARİHLİ A YiN DEFTERİ . 

Mustafa Cazinı el-Mevlevi hakkında bilgimiz yoktur. Babası, Manisalı 
Mehmed Dede adıyla anıldığından çile çıkarmış bir Mevlevi olmalıdır. 
Kendisi i~e bir Mevlevi muhibbi ve Batı notasıru çok iyi bildiğinden bir 
Muzıkay-ı Hümayün müzisyeni olsa gerektir. 

Galata Mevlevlhanesi kudılmzenbaşısı Rfilf Dede'nin babası Osman 
Dede-Efendi13 ise Kütahyalı Ebubekir Dede-Efendi'nin iki erkek kardeşinin 

küçüğüdür.14 Başka bir deyiŞle Rfilf Dede, Nasır Abdülbili Dede~nin 
arncazadesidir. 

0.m.in 
(Kutbün.\yl) 

! 
Abclülb.\Jd 

(Snri) 

! 

Baba Sultln·• Hons.lni 

! 
! 
ı 
! 
ı 

llAIY'CIİ Ahmed Efcodi 

Omu 

Ahmed 
(~hlh) 

! 
Rcttb Hüsq-ln Hüsni O.m.in Sd1Jı.ıddin Kodrctulhh 

111901'de hayatta. 
12 Vefab 1903. 

ı 
Mehmed CcUleddin 

ı 
Abdülb1Jd 
{Bay le.ara) 

ı 

~ml.n 

.....,_--!~ ; 
M"hmed 

11 
_ • IUlf . 

(T:ıriklto) {Şü~~) (Afyool<q) , 

' 
' 

! 
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13 Doğumu 1122h. senesi olup, 1122h. senesi bugünk-ü takvimle 2 Mart 1710 - 18 Şubat 1711 
tarihleri arasıdır. · 

l 4 Ortanca kardeş Ömer Dede-Efendi'niıı doğumu ise 1120h. senesi olup, 1120h. Senesi 
bugünkü takvimle 24 Mart 1708 - 12 Mart 1709 tarihleri arasıdır. 
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Rfilf Dede, ayfu-i şerifleri okuyuşuyla ve idaredeki muvafffil<.ıyetiyle 
tanınmış, çağdaşları arasında devrinin en kudretli kudfunzenbaşısı ve 
aylnleri en doğru bilenlerden biri olarak şöhret kr:ızannuşdı. Galata 
Mevlevilianesinin son neyzenbaşısı Dede Emin Efendi (Yazıcı) diyor ki: 

"Galata Mevlevihanesi şeyhi Ata Efendi merhUın, aylnleri Rfilf 
Dede'den geçiniz. Çünki bazilan talµif ederler; halbuki o, öğrendiği gibi 
okur, değiştirmez" derdi. Ahmed Celfileddin Dede bu dergaha şeyh 
olduktan sonra bu değerli şahsiyetten ~e bütün aylnleri dinledik. Gördük ki 
Rfilf Dede'nin okuyuşuyla hiç bir ayrılığı yok. O zaman Ata Efendi'ye hak 
verdik".15 

Mustafa Cazim el-Mevlevi'nin, ayfu-i şerifleri ve niyaz ilfilıilerini Rfilf 

Dede'nin okuyuşuyla ~otaya aldığı bu mecmua 16run sonWlda eski harflerle 
üç kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar şöyledir: 

;t·-

(.~ ... 

Aytn-i Şerif Mecmtmsı-notalar, Ankara Milli Kiitiipliane Mikrofilm Arşivi 1111. 

A-1381, numarasız arka kapak 

15 Ergun, Sadettin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, 1-11, İstanbul, 1942-1943, Il, 495-497. 

16 A yin-i Şerif Mecmu' ası-notalar, Ankara Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi nu. A-1381. 

l;:. •. ~WJiiOOil••l@YFTı•.~üfitOO[~~~I 
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Birinci kayıt: "Dentn-i defterdeki ma'a ilfihf yirmi altı aded17 ıiyfn-i şerif 
notalannı ya'nf mılslkalannı hiisseten kütübhiine-i Hazret-i Mevlana' ya vakfetmek 
ümniyı;esiyle okutturup lelıu'l-hamd yazmağa muvaffak oldum. İşbu fiy?n-i şerif 
notalannı tahrif etmemelerini kar?n-i kirfimdan rica ederim. Mütepeffa Manisalı 
Mehmed Dedezade Mustafa Cfizim el-Mevlev'i 15Şaban131B/8Aralık1900" 

İkinci kayıt: "İşbu ayln-i şer?f notaları Manisalı Dedezfide Mustafa Beı; ve 
İstanbuİ'da- R.tlif Dede Efendi'ler -nfile Allahu muradehıı- himmet ve gayretleriyle 
cem' ve te'lif olımub mı'2ma ileı;lı Rılif Dede'nin·kendi yediyle ılrifi runıuz-i hakayık-
ı lıihut ve vıikıf-ı esrfir-ı dekiiyık-ı ceberut, sak'i-i cezbe-i Kayı;um Hazret-i Mevlfina 
Celfileddln-i Rum'i Efendimizin dergah-ı feyz-iktinfihında bulunan kütq.bhane-i şer?/ . 
haricine çıkmamak şartıyla vakf olunmuşdur. 23 Zilkfide 1318114 Mart 1901" 

Üçüncü kayıt: /1 İşbu liy'in-i şerif mecmuası Bahfieddfn Çelebi bin Abid. Çelebi 
tarafından müze idaresine getirip teslfm ettiğine dair şerh verildi. 12 Cemaziye1evvel 
1346/7Teşrinisani192717Kasım1927". 

Üçüncü kayıdın 1926 yılından sonra 1928 yılından önce oluşturulduğu, 
ancak son mührün 1928'den sonra basıldığı anlaşılmaktadır.ıs · 

27 ayin-i şerif ve niyaz ilahilerini ihtiva eden defterde ayru sayfa 
numarası verilmiş iki fihrist sayfası bulunmaktadır. 

17 Defterdeki ayin-i şeriflerin sayısı yirmi altı değil, yirmi yedidir. İçinde iki adet filuist bulunan 
defterde, iki fihriste de sayfa numarası olarak 268 verilmiştir. Mikrofilme göre ilk fihristte, 
defterin 52 ila 60. sayfalarında bulunan Beste-i Kadim Dügah Ayin-i Şerifin kaydı 
bulwunamaktadır. İkinci fihristte ise bu kayıt mevcuttur. Müellifin yirmi altı sayısını ilk fihriste 
bakarak verdiği anlaşılmaktadır. 

l8 Mevlevihanel~rin faaliyetlerine son veren30.11.1925 tarih ve 677 sayılı "Tekke ve zaviyelerle 
Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Men' ve İlgasına Dair Kanun", 
Resınl Gazete'nin 13.12.1925 tarihli 243. sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1925 
yılında kapatılan ve 1926 yılında Asar-ı Atika (E.ski Eserler) Müzesi'ne dönüştürülen Hz. 
Mevlana'run türbesinin de bulunduğu, Mevleviliğin merkezi Konya Mevlana Dergfilu'run adı 
1954 yılında Mevlana Müzesi olarak değiştirilmiştir. 1.11.1928 tarih ve 1353 sayılı ''Türk 
Harflerinin Kabfil ve Tatboo Hakkındaki Kanun", Resınl Gazete'nin 3.11.1928 tarihli 1030. 
sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

@.r~ıuiı~•©'.4}t"Q·.ı~~il 
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Ayln-i Şerif Mecmıı'ası-notalar, Ankara Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi 
nıı. A-1381, ~· 268 ve 268a (aynı sayfa numarası verilmiş iki sayfa) 

Defterin 1958 yılında mikrofilmi alınmış ve A-1381 arşiv numarası ile 
Milli Kütüphane mikrofilm arşivine konulmuştur. Anc~ defter, bulunması 
gereken yerde yani Mevlana Müzesi Y azmalan arasında 

bulunamamaktadır: Bu kıymetli defterin nerede olduğu maalesef 
meçhfildür. 

'.\tikrnfilm \r~İ\'İ 'iıı. · :A.-13$1. 

~ı c t-:ı.ı.ı ... Allı . JJerlıyenfeP .Mcrni$ctft .M6hmet1!Jede zcrde ..Muslref'cx 
)ICTE11cı)1 ,.-.uı • · · Coıztm ve K«ü' !JeJe. 
E ,. E w A .. ı ; Ayin-i ~erlf meemu' "'' ( f1olttfatt) 

" .. , . 345 X260 mm. 
Kc-ı-cı-ıı ''f: , .Milli J(üfüphane-Anfta11cr 
K ,\\ iT ' "· '2198 (1079 

Ayln-i Şerif Mecmuası-notalar, Ankara Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi 
nıı. A-1381, künye sayfası 
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Mııstaffi Ciizim Efendi - R1iif Dede Ay'in-i Şerif Mecmı'lası-notalar, s. 1-. 
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4. P.J. THİBAUT'NUN LA REVUE MUSİCALE DERGİSİNDE 
YAYIMLADIGI SERMÜEZZİN. RİF'AT BEY'İN FERAHNAK .AYiN-İ 
ŞERIFİ'NİN NOTASI 

P.J. Thibaut; 1872 yılında Saint-Etienne'de doğmuş, 1938'de Lorgus'da 
ölmüş bir Fransız müzikologdur. Eski . Yunan ve Bizans Müziği üzerine 
yapi:ığı çalışmalar onu İstanbul'a yönlend.!-rmiş, 1900 YıJ.ında papaz olarak 
İstanbul'a gelmiş, 1922 yılına kadar (araİ.ıklarla) İstanbul ve Edirne'de 
bulunmuş, Kudüs, Odessa ve St. Petersburg' da Bizans Müziği ile ilgili 
çalışmalar yapmişb.r. 

İstanbul'da bulunduğu yıllarda Yenikapı Mevlevihanesi'nin son 
neyzenbaşısı · Railf :Yekta Bey19 ile dostluk kurmuş, böylece Mevlevi 
Müziği'yle taruşrruşb.r. 

Thibaurnun, 1902 yılında La Revue Musicale dergisinde yayımladığı 
Sermüezzin Rif'at Beyin Ferapn~ Mı;:vlevi Ayini, Avrupa Müzik Yazısı ile 
yazılmış elimizde bulunan önemli bir örnektir. Thibaut, ayinin bestecisi 
Rif' at Beyin yazdığı notayı tıpkıbasım ol!'ll'ak yayınlamışb.r. Ayrıca yayında, 
ayin-i şerifin Farsça güftesini Fransızca'ya çevirip yerleştirerek hazırladığı 
nüshaya da yet vermiştir. Yayın bu açıdan oldukça ilginçdir. 

Bülent Aksoyun bu yayın üzerine yaptığı çalışma, 1992 yılında 
· Sermüezzin Rifı:it. Beı/i11; Ferahnak Mevlevf Ayini adıyla yayımlanrruşnı:.20 

Aksoy'ıııi Semıiiezzin Rifat Beıfin Feralıııak Mevlevi Ayini Yayım, s. 22. 

19 Doğumu 1871, vefatı 1935. . . 
20 Aksoy, B. (1992). Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnak Mevlevi Ayini. İstanbul: Pan Yayınalı.k. 
I ~ .lilWilftftı;ı~JM®®Fıf.'Uli·fixışzıı;um~~"';ımıttım:ıi-~I 
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Abdiilkfidir Töre'nin, Siiliıpııfiniye Kütüphfiııesi'nde bulunan 4 nolıı aylıı 
· defteri, s. 1. 
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.Sermüezzin Rif'at Bey, 1820 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası 
Sultan II. Mahmud döneminin ünlü taı:ıhı1rllerinden Keçi (Şirin) Arif Ağa, 
annesi Hammfunizade İsmfill Dede-Efendi'·nin büyük kızı Hatice Harum' dır. 
Çok küçük yaşta Enderun' a alınmış, Enderun meşkhanesinde çağının ünlü 
hocalarından ders alarak, musiki sanatırun inceliklerini öğreruİriştir. Düzenli 
bir şekilde terfi ettiği Enderun' da miralaylık (albaylık) rütbesine kadar 
yükselmiştir. 

Sultan II. Mahmud' dan başlayarak beş padişah d~nemi yaşamışbr. 
Musarubli.k, mü~zzinbaşılık, Enderun hocalığı, serhanendeli.k gibi 
görevlerde bulunmuş, Muzıkay-ı Hümayı1n kurulduktan sonra Türk 
MfrsikiSi bölümünü yönetmiştir. 

Mevlevilik' e intisab ederek dini mfrsiki kültürünü geliştirmiş, buradan 
aldığı feyz ve ilhii.ını.n etkisiyle Ferahnak ve Nev'eser makamıannda iki 
Mevlevi A.yIDi bestelemiştir. Rif'at Bey, 1888 yılında vefat etmiştir. 
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5. MUALLİM isMAiL HAKKI BEY'İN NOTA DEFTERLERİ 

1865 yılında İstanbul' da doğmuş, çocuk yaşta · iken musiki yeteneği 
keşfedilerek saray~ alınmış, Enderun' da, Suyolcu Latif Ağa' dan Türk 
müziği ye_ Hamparsum notası, Muzıkay-ı Hümayiln hocalarından Zati 
(Arca) Bey ve Gi.ıatelli Paşa'dan Batı mfıs~i ve Batı notası öğrenmiştir. 
Kısa sürede"Serhanende"Jiğe terfi etmiş, daha sonra "Kolağası" rütb~si ile 
müezzinb?.Ş~ olmuştur. 

Daru'l-elhan adı altında açılan, soma İstanbul Belediye Konservatuarı 
adım alan öğretim kurumunda Tertib ve Tasnif Heyeti üyeliği ve_ hocalık 
yapmıştır . 

. lOOO'lerce eseri notaya almıştır. 2.000' den fazla eşer bestelediği söylen:IT. 
Bunlar arasında Türk müziği eserlerinin yanı sıra marşlar, operetler ve diğer 
dlnlere mensı1b ~atandaşlarınuz için bestelediği dlnl eserler de vardır. 1927 
yılında vefat etmiştir. 

İsrnfill Hakkı Bey' in vefatından sonra nota _koleksiyonu, nota defterleri, 
kitap ve evrakı Türkiye Radyoları tarafından satın alınmış, uzun yıllar TRT 
Müzik Dairesi'nin arşivinde erişime kapalı olarak saklanmış, geçtiğimiz 
yıllarda dijital kopyaları alınarak orijinal defterler yin~. erişime kapalı 
kalmak kaydıyla Devlet Arşivleri'ne devredilmiştir. TRT Müzik Dairesi 
Başkanlığı, Tarihi Türk Müziği Arşivi adıyla bu notaları "Müzik~ilimcilerin 
Yararlarına Sunma" projesi kapsamında intemetten satışa çıkarmış ise de 

1':''4~~····~~]1@~~1 
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koleksiyonllll fihristi -eserlere ulaşmayı neredeyse imkansız hfile getirmiş, 
oluşturulan web sitesi kısa bir ~üre açık kaldıktan sonra TRT tarafından 
kapatılı:nışb.r. . Bu bildirinin hazırlandığı anda İsmail Hakkı Bey 
Koleksiyonu'ndaki notalar ne Devlet Arşivlerinden.te'min edilebilmekte, ne 
de intemetten sabn alınabilmektedir. 

· Muallim İsp-ıfill Hakkı Bey'in ayin-i şeriflerin notalarını d.a ihtiva eden 
defterleri, milsiki sanabıruzın her sahası.için .olduğu gibi, Mevlevi Musikisi 
açısından da önemlidir. Eski harfli defterlerde ayin-i şerifler, Avrupa Müzik 
Yazısı ile tek diyez ve b'emol kullarularak yazılıruşb.r. 
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Mııallim İsmml Hakkı Beıf in defterlerinden birinde yer alan bir fiyin-i şerif 
notası 

. 
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Mııallim İsmml Hakkı Beıf in defterlerinden birinde yer alan başka bir fiyin-i 
şerif notası 
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6. ABDÜLKADİR-TÖRE 'NİN NOTA DEFTERLERİ 

1873 yılında Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde doğan Abdülkadir 
Töre'ni11 babası Kaşgar emirinin soyundan Seyyid Ya'kUb Han'dır. 

İstanbul' da büyümüş ve deVrin önemli şahsiyetlerinden musiki 
öğrenmiştir. 

Daru'l-el.han'ın kuruluşuna girişimleriyle büyük katkı sağlamış, 

nazariyyat hocalığı yapmış, Tanbfui Cemil Bey'in vefatından sonra bu 
kurumda ;,sersazendelik" görevine getirilıJ:tlştir. 

1946 yılında vefat etmiştir. 

Derlediği nota koleksiyonu birçok kıymetli eserin bugüne ulaşmasını 
sağlamışhr. Bu koleksiyon, öğrencisi Ekrem Karadeniz tarafından 

bağışlandığı Süleymaruye Kütüphanesi'ndedir. 

Yaşadığı döne~ en önemli. müzik adamlcinndan biri olan AbdÜlkadir 
Töre'nin ayin.:.i şerifleri yazdığı defter de Mevlevi musiklsinin önemli 
kaynaklaTındandır. 

Eski har~ bu defterde de ayin-i- şerifler, Avrupa Müzik Yazısı ile tek 
diyez ve tek bemol kullanılarak yazılmıştır. 
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Abdii/klidir Töre'nin, Siileymliniye Kiitüplıli11esi'nde bıılımnn 2 nolıı /iyin 
defteri, s. 27. 
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7. HÜSEYİN SAADEDDİN AREL KOLEKSİYONU'NDA 
BULUNAN DEFTERLER 

Son dönemin büyük müzikologlarından Arel, 18?0 yılında İstanbul' da 
doğmuştur. Kazasker ve Müderris. Mehmed Emin Efendi'nin oğludur. 
Hukukçu olmuş, birçok dil öğrenmiştir. Dr. Suphi Ezgi ve Ord. Prof. Dr. 
Sfilih Murad Uzd.ilek ile birlikte bugün kullanılan sistemi kurmuştur. 1955 
yılınçla vefat etmiştir. 

Arel'in, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araşhrmalan Enstitüsü 
Kütüphanesi'nde bulunan defterlerinde ay1n-i şerif notaları bulunmaktadır. 

Araşbrmacı Harun Korkmaz, Derviş Abdülkeıim'in bilinmeyen aylnler 
arasında gösterilen Yegah Ay1n-i Şerifi'ni de ihtiva eden Y-208 nolu deftere 
Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından baŞlanmış, Arel tarafından devam 
edilmiş olduğu kanaatindedir. 

Are/!in, İstanbul Üniversitesi Tiirkiyat Arnşhrmaları Eııstitiisii Kiih"iplıfiııesi'ııde bıılımmı Derviş 
Abdiilkerim'iıı Yegôlı Ayiıı-i Şerift'ııiıı ııotası, defter mı. Y-208, s. 39. 
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8. GALATA MEVLEVİHANESİ . NEYZENBAŞISI DEDE EMIN 
EFENDİ (YAZICİ)'NİN AYİN DEFTERİ 

Dede Emin Efendi, 1883 yılında İstanbul' da doğmuştur. Neyzen A.Zız 
Dede' den ney öğrenerek Galata Mevlevihanesi neyzenleri arasına kablnuş, 
aynca Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede' den ve -;<\ziz Dede' den sonra Galata 
Mevlevihanesine neyzenbaşı olan Hakkı Dede' den de ney meşk etmiştir. 
Raı1.f Yekta Beyden Hamparsum ve Şevket Gavsi Bey' den Batı notaları ile 
nazariyyat, Galata Mevlevlhanesi kudfunzenbaşısı Rfilf Dede ·ile Hafız 
Haşim Efendi ve Hafız Ahmed Irsoy' _dan ayin, Hobcuzade Ahmed Efendi 
ile kardeşi Hobcuzade Şeyh Rıza Efendi' den Miraciyye ve ilahi meşk 
etmiştir. 

Neyzenbaşılığa yükselince kendisine -çile çıkarmadığı halde- "Dede" 
unvanı verilmiş, 1925 yılında kapanıncaya kadar Galata Mevlevihanesi'nin 
ve Üsküdar Mevlevihanesi'nin neyzenbaşılığını yapnuştır. Dede Emin 
Efendi, Mevlevi Ayini meşk geleneğinin son kıymetli halkasıdır. 

Çocuk yaşta iken ağabeyi Ömer Vasfi Efendi ile beraber Çukurcumalı 
Kadri Efendi' den sülüs ve nesih öğrenmiş, yine ağabeyi ile beraber Sami 
Efendi'ye devam etmiş, devrinin önemli hattatları arasına kablnuştır. 

1945 yılında vefat etmiştir. 
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Neyzen Dede Emtn Efendi (Yazıcı)'nin~ Süleı;maniye 
Kütüphılnesi'nde bulunan liytiı defteri, fihrist sayfası. 

Süleymaruye Kütüphanesi Galata Mevlevihaesi Bölümü, Demirbaş no. 
122, Sıruflama 'no. 297..924 adresinde bulunan defterde, 40 adet ayin-i şerifin 
notası; peşrevler ve son peşrevler ile son yürükler bulunmaktadır. 

Eserler, Hamparsum sistemiyle fevkalade güze~ bir yazı ve olağanüstü 
titizlikle yazılmışbr. 

Ermeni asıllı bir müzikolog olan 
Hamparsum Limonciyan (1768-1839), Nasır 

Abdülbaki Dede ile aynı dönemde yine Sultan 
m. Selim'in isteği üzerine bir nota yazım 
sistemi geliştirmiştir. Bestekarlar ve icraolar 
tarafından çok ilgi gösterilen bu sistem, son 
zamanlara kadar yoğunlukla kullarulmışb.r. 

Günümüzde dahi bilinen ve kullanılan bu 
sistem, Ortaçağ A vrupası'nda kilise ve 
manastırlarda müzik yapılırken ezginin· iniş
çıkışlannı göstermek amacıyla güftelerin 
üzerlerine konulan işaretlere benzeyen 7 işaret 
üzerine kurulmuştur. 
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ÇEVİRİ SORUNLARr 

Türkiye' de üniversitelerin sayısının artması ve yazma eserlere erişimin 
kolaylaşması ile Mevlevi Müziğinin eski kaynaklarından çevirileri ihtiva 
eden lisans üstü tez çalışmalarının sayısı da artıruştır. 

Ancak bu çalışmaların büyük kısou, çalışmaları yapanların eski müzik 
nc:ızariyeleri ve yazım sistemleri ile güftelerin yazıldığı dil ve edebiyatlar· 
hakkında yet.erince veya gereğince bil~ sfilı!bi olmamaları nedeniyle bir çok 
hata içermektedir. · 

Bu hatfilar üç ana başlık alb.nda toplanabilir: 

1. Nağmelerin AEU Sistemi ile yeniden yazılması esnasında yapılan 
hatfilar, 

2. Usfil ve n:ı-ertebelerin tesbit edilip yeni yazıma uygulanması 
esnasında yapılan hatfilar, 

3. Eski harfli güftelerin yeni harflerle yazımı esnasında yapılan hatfilar, 

NAGMELERİN AEU SİSTEMİ İLE YENİDEN YAZILMASI ESNASINDA 
YAPILAN HATALAR 

· Türk Müziği, t~el süreç içinde birbirinden az ya da çok farklı birçok 
nazariye ile izah edilmeye ve yazılmaya çalışılmıştır. Yukarıda kısaca 

tanıtılan, Mevlevi Müziği nota kaynaklan da XVII ila XX. yüzyıllarda, 
yaklaşık 300 yıllık bir zaman ~de oluşmuş birbirinden farklı 
sistemlerle yazılmış notaları ihtiva eder. 

Ancak şunu önemle belirtmek gerekir ki bu sistemlerin tümünde 
perdeler, birer noktayı değil, dar veya geniş birer frekans bandını ifade 
ederler. Bu frekans bandlanrun hangi noktalarının basılacağını, makamların 
hüviyetlerine ilaveten, o anda icra edilmekte olan nağırielerin oluşturduğu 

müzikal duyuş belirler. Bu hususiyyet, aynı zamanda Türk Müziği eğitim ve 
öğretiminde meşki zorunlu kılan unsurların en önemlilerindendir. 

Göz önünde tutulması gereken diğer bir husus, gelenekde notarun 
b~arak icra etmek, için değil, eserleri kayıt alb.na alarak, gerektiğinde 
hatırlatıo olarak kullanılmak için yazıldığıdır. 

Nasır Abdülbfil<l Dede notası veya Hamparsum notası gibi perdelerin 
harfler veya benzer işaretlerle gösterildiği nota yazılarında her perdenin ayn 
bir işareti olduğundan değiştirici işaretlere ihtiyaç duyulmaz. Ali Ufki'nin 
defterlerinden i'tibaren Türk Müziği eserlerinin Avrupa Nota Yazısı 



446 Timuçin ÇEVİKOGLU 

kullarularak yazıldığı eski sistemlerde ise değiştirici işaretler, yukarıda 
belirtildiği gibi herhangi bir noktayı işaret etmeksizin, sadece pestl~ştirici 
veya tizleştirici olarak kullarulmışbr. Bir perdenin ne kadar pestleşeceği ya 
da tizleşeceği ancak meşk ile ve meşkin kazcuıdıracağı .sezgi ile tayin 
edilebilir. ' 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, aslında önceki sistemler gibi bugün 
kullarulan· ·sistem de Türk Müziği perdelerini birer nokta olarak işaret 
edemez. İcracı müziği bu yaklaşımla icra etmeli, yazılacak notalar da 
icracıya kolaylık sağlayacak, olabildiğince ipucu verecek şekilde 

yazılmalıdır. 

Geleneksel Sistem41 perdeleri, tek diyez ve tek bemol kullarulan 
Avrupa Nota Yazısı ile ve bugün kullarulan AEU sistemiyle şöyle 

gösterilebilir: 

~~ "'-! !.,:Y "' .. ,,,. :;. •(t( l I! ! 1 
~ 1; 11 ,, 

11 • 1 11 t ~ 11 

~·;'.~::-: ~ ; ~·~f'-~/'. . 
~ "''· ... ~ .... -~ w..;.o/.:% . ... . -~~r.;·~ -wz~ - .:..:_ ~f~:,: -. . 

.. •I .. •I .. .. 

?j ........ -<. :ı-ı ~1 ~. ı'ı ·-' d ; : 1 1 11 11 uı· 

.. ~ . :,,\,:·,:~,?;.. <-l 

' ..... ~ ~''·.-/. /z - "'-:.~~~ 
~ ~ :w,,, .. ,, ~ .... : --ô .. J .,. ... ... _..._ ... '-

.; 

G.örüleceği gibi geleneksel sistemin 17 olan perde sayısı, Avrupa Nota 
Yazısı kullarularak tek diyez ve tek bemol ile yazılan sistemde 13' e düşerken, 
günümüz sisteminde 24'e çı.kmışbr. 

Avrupa Nota Yazısı kullarlııarak, tek diyez ve tek bemol ile yazılan 
Türk Müziği notalarında geleneksel sistemin ana perdelerinden olan Segah 
pest olmasına rağmen si-natürel ile gösterildiğinden, .Btıselik'i si-diyez, 
Çargah'ı ise do-natürel ile gösterme.zÔrunluluğu doğmuş; bu durumda si
diyez ile do-natürel aynı perde olm~dığından perde sayısı Avrupa nota 
sisteminden bir fazla olmuştur. Günümüzde kullarulan AEU Sisteminin 
perdeleri ise birer noktayı işaret etmesi düşünüldüğü içj.n verimsizdir. Bu 
sistemde perdelerin sayıs~ artması bir zenginlik ve imk~ 

oluşturamamakta, sistemde birbirine yakın perdeler iki ses arasında birer 
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bölgeye toplandığından tek diyez ve tek bemol kullarulan sistemden işlev 
yönünden çok farklı olamamaktad~r. 

Geleneksel sistemin her bir perdesinin Arap alfabesinin bir veya iki harfi ile 
gösterildiği bu sistem benimsenmemiştir. Tahrlriyye' de Nasır Abdülbfil<l 

: ı " ,, 
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Dede'nirı notaya 
aldığı Sultan ·ill. 
Selim'in SU.Zidilara 
A yin-i Şerifi ve 
birkaç saz . eseri 
dışında bu sistemle 
yazılmış nota yoktur. 
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Hamparsum 
sisteminin perdelerinin 
bugün kullanılan sistemle 
karşılaştırması ise şöyle 

yapılabilir: 
Her · perdenin yine 

gelenekdeki gibi dar veya 
geniş birer frekans bandım 
gösterdiği bu sistem ise 7 
işaretle gösterilen 7 ana 
perde ve tizleştirici işaret 

uygulanan 7 an.zı perdeden, 
yani toplam 14 perdeden 
oluşmaktadır. 
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Bu sistemlerle· yazılmış nota kaynaklarından AEU sistemine yapılan 
çevirilerde, kaynaklardaki perdel':rin çeviri notalara aktarılamayışına çok 
sık rastlanmak.~adır. 

Geleneksel sistemde, yerindeki Rast makamı dizisinin üçüncü derecesi 
olan Segah ·p~rdesi ile yerindeki Segah makamı dizisinin karar sesi, Segah 
perd.esi frekans banduun üs~ (tiz) bölgelerinde yer almaktadır. Fak.at, 
yerindeki Uşşak mak.arm dizisinin ikinci derecesi ife yerinde.ki Hicaz 
makamı dizisinin ikinci derecesi, hatta bazı sistemler~e Nikriz mak.funı 
dizisinin üçüncü derecesi21 de eski sistemlerde ayru perde ile 
gösterilmektedir. 

Si:GAll Billdik -. 

Tek diyez ve tek bemol ile yazılan Avrupa Nota Yazısı22 

21 Kantemiroğlu yazını sisteminde Nikriz makamı dizisinin üçüncü derecesi de Segfilı perdesi 
ile gösterilir. . 
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SEGAH Buselik 

22 Avrupa Nota. Yazısı ile tek diyez ve tek bemol kullarularak yazılan Türk müziği eserlerinde 
yerindeki Hicaz'ın ikinci derecesi Kürdi perdesi ile gösterilmektedir. 
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Hamparsmn sistemi 

Perde adlarına bakarak, bugünkü kar*ılıklarıru yazmak çevirilerde 
önemli ve büyük hatfilara yol açma,l<tadır. Çevirilen nağmelerin mak~.an 
doğru tayin edilmeli ve -d~~~ti.rlcl :iş&te:üe~_6n~ -göre köriü.lıhaiidır'. ifa~ı<a 
küçük bir örnek vermek gerekirse: 

Eski yazını sistemlerinde Neva üzerindeki Uşşak makfunı dizisi ile 
BU.selik makfunı dizilerinin ikinci dereceleri aynı-frekans-bandında.yam-aynı 

perde ile. i(ad.e.edilen bölgede: olduklaı;ıpdan: aynı:iş~etle gösterjlınektepj.r.-

lll"SE\"'.'\İ 

. : .... ;. ~ ::-; ... 
mi~ 

Tek diyez ve tek bemol ile yazılan Avrupa Nota Yq_zısı 
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Nlisır Abdiilbtlkt Dede sistemi 
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Hamparsımı sistemi 

Nağmelerin makfu:nlan icra edilerek tayin edilmediği takdirde Neva 
üzeriri.~eki bütün Uşşak nağmeleri, Buselik olarak çevirilmiş olacakbr. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. · 

Aslında göz ardı edilen benzer sorunlar Konservatuar nüshaları için de 
geçerlidir. Konservatuar nüshalarının · yazİmında kı,ıllanılan değiştirici 
işaretler, AEU Sisteminin işaretlerinden farklıdır. Neşriyatda bu işaretler ve 
oranlan şöyle ta' rü edilmişfu; . 

r ~ 
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1 nolu (diyez) evvelinde bulunduğu notayı 52428&1531441 kesriyle gösterilen (erha') buudu nisbetinde 
tiz.leştirir. • 

2 notu (diyez} ev.velinde bulunduğu notayı 24S/256 kesriyle gösterilen (bakiye) buudu nisbetinde tiz· 
leştirir. · · 

3 nolu (diyez} evvelinde bulwıduiu notayı 204812187 kesriyle gösterilen (küçük. müoennep) buudu nis· 
betinde tizleştirir. 

4 nolu (diyez) evvelinde bulunduğu notayı 59049/65526 kesriyle gösterilen (bizyük müoennep) buudu 
niebetinde tizleştirir. . 

1 nolu (bemol) evvelinde bulwıduğu notayı salifülzikir (erhıı') buudu nisbetinde postleştirir. 
2 nolu (bemol) evvelinde bulunduğu notayı nisbeti takriben 24125 kesnyle gösterilen buud nisbetinde 

pestleştirir. 
3 nolu (bemol) evvelinde bulunduğu notayı 243/256 kesriyle gösterilen (baki,ye) buudu nisbetinde pest. 

Jeştirir. . · 
4 nolu (bemol) evvelinde bulwıduğ\ı. notayı 204812187 kesriyle gösterilen (küçük mücennep) nisbetinde 

· pestleştirir. · 

Karşılaşbrm.a ve yeniden yazıİnlarda Konservatuar nüshalaruun _bu 
özel durumu da dikkate alınmalıdır. 

Bir diğer ö~emli husus ise nağmelerin bugünün icraasının anlayacağı 
şekilde yazılmasının gerekliliğidir. Bir örnek vermek gerekirse: 

·Cazim Efendi-Rfilf Dede mecmuasında Segah perdesi naturel si, Buselik 
perdesi ise (yazımda tek diyez kullanıldığı iç:U:ı mecburen) si-diyez ile 
gösterilmekte olduğundan; yerinde Nişabur nağmesinde Buselik perdesinin 
daha dik basılması gerektiği, bi.ı perde do-natürel ile gösterilmek sfuetiyle 
vurgulanmış; Hicaz perdesini göstermek için ise r~-bemol kullanılmıştır. 

Ancak bu bölüm bugünün icraasının kolayca anlayıp icra edebilmesi 
için aşağıdaki şekilde yazılmalıdır: 

Et 
(hey) - (yi)(hcy) (sul) - (tan)---.:....-(ı)(mcn) 
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USÜL VE MERTEBELERİN TESBIT EDİLİP YENİ YAZIMA 
UYGULANMASI ESNASINDA YAPILAN HATALAR 

Eski nota kaynaklarında usfillerin yazımıyla ilgili de farklı tercihler 
görülmektedir .. Harf veya benzer işaretlerin kullaruldığı yazım sistemlerinde 
usfillerin zamanlan, yapılan yahut mertebelerine ilişkin bilgi ya da 
ipuçlarına pek rastlanmaz.23 

Ali Ufki' den i'tibaren Avrupa Nota Yazısı'nın uygulandığı sistemlerde 
de birbirinden farklı anlayış ve yaklaşım1ar~ rastlanmaktadır. Çeviriler:ID 
başarısı, bu anlayış ve yaklaşımların doğru tesbit edilmesine bağlıdır. Örnek 

·vermek gerekirse: 

Cazim Efendi-Rfü.f Dede Mecmuasında yer alan aşağıdaki notada 
D~vrikebir usfilü vfilıid-i kıyasisi ~örtlük olan dörder zamanlı ölçülerle 
yazılnuş olmasına rağmen, ayin-i şerifin III. Selfururun ilk kısmında 
nağmeler küçük mertebe ile yürüdüğünden usfil 4. ölçllnün yarısıiida 
tamamlanmaktadır. Ancak usfilün bittiği yer, icra edilmeden tesb1t 
edilemez. Bu ölçü, vahid-i kıyasisi dörtlük kıymetle gösterilerek, aşağıdaki 
gibi çevirilmelidir: 

Bir örnek daha vermek gerekirse: . 

Konservatuarın neşrettiği aşağıdaki notada Düyek usfilü vahid-i 
kıyas1si dörtlük olan sekizer zamanlı ölçülerle yazılmış olmasına rağmen; bu 
kısım bugünkü nazari anlatımlarda Ağır Düyek olarak ta'rif edilen usfilün 
bir kat ağır mertebesi olan Çifte Düyek usfilündedir. Ancak gelenE7kde . 
Düyek usfilünün en ağır mertebesi olan Çifte Düyek, ayn bir usfil olarak 
düşünülmediğinden, ayn bir adla adlandınlmaz. Ancak, çeviri notada 
adının · Düyek olarak yazılması, Düyek olarak icra edilmeye ve dolayısıyla 
büyük bir hataya sebep olacaktır. Bu yüzden kaynaklarda Düyek olarak 
yazılı olan bu usfil, günümüz icracısının doğru icra edebilmesi için Çifte 
Düyek olarak yazılmalıdır. 

23 Kantemiroğlu ve sisteminin tfil<ipcisi Mustafa Kevseii Efendi'nin mecmualan gibi az 
sayıdaki eski kaynakda usCıllerle ilgili bölümler ve mertebelerle ilgili "vezn-i kebir", "vezn-i 
sagir" yahut "vezn-i asgarü's-sagir" gibi ibareler bulunmaktadır. 
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· Bu kısım, vfillid-i kıy~sisi ikilik kıymetle gösterilerek, ~ağıdaki -gibi 
çevirilmelidir: · " · : · · . ; · · 

., .. 
: 

r 
yüi{ı) · ye - ki ·· . sQ -·hnn · ye - ki· ( · · SAZ 

. '. Usfil ~e mert,ebelerin d~~. tesbit edj.lmesi, .. ~sİub ~e tam Jzellil,<l~·~ 
~craya' yansıyabilıriesi açıs.mdan . da çok öne~dir: B1:İ nedenle çeviri.si 
yapıl~cak nüshaİar, üsluli ve . tavır ô'zeW:k.Jeri açisındfil'. 9-a \ncel~nrrieli, 
ipuçları gözden kaçırılmamalıdır. · · · · .. .. · 

~ . . ; . . 

Cazim Efendi-Rfilf Dede Mecmuasında yer alan aşağıdaki notada, bazı 
darblara gelen heceler üzerinde eslerle vurgu yapılmak sfuetiyle, ayin-i şerif 
icra geleneğindeki üslup . v~ tavır · ÇSzelliklerinden biri vurgulanmak· 
isterurµŞtir. 

Dil yek 

(hey) (yurJ. .ın hii- ne . ki ~ey .' :· - •.. ~·es , . •. :. . _- . . , .· . 
. . . . 

ffimt&J .· ri@; 1kdJ .. ·· ·,c 
çcng~u çe-ı:u - - · ncsı · ·· .... -

' .· 
l . • • • , • ' '. ~ ,· : l . 
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ESKİ HARFLİ GÜFTELERİN YENİ HARFLERLE YAZIMI ESNASINDA YAPILAN 
HATALAR . . . . . . ... ·. . . . 

ı : '-. • ! . 1 • • • ı . : ~ i. 

Mevlevi M~iğj._ .eserl~ı::inin gWtel~ 1Jüyük ,kı,s;ı:u Farsça' dır ".t: , bazı 
kısımlan oldukça sorunludur. Nüshalarda meşk yolunda oluşmuş birçok eksik hece 
veya .. yazım probleİni . mevcı1ttur. Bazr nüshaiarda·heceler, keli.ineler hatta-hazan 
riusrfilaıi.n bile . düşmüş . veya ; : anlam kaybolacak:. kadar · boziılınuş' · : olduğu 

görülınektedir. Bu Yüzden · mutlaka: Farsça' cı.latla · ortak:çalışi:nalar ıyapılmali : ve 
güftelerin yer aldığı ka~a}<lara yğneler~k, f:?ul~abil~.~I'İ!l ka~*.Jard~ ·Y!'!rleri 
gösterilmelidir. · 

Güfteler eğer anlam veya vezin bakımıitdan 5(;rUn:ıı:ı. ise·kayılaklaidakl, hfilİeri 
tercih edilerek yazılmalı, güftelerin nüshalard~ halleri dipnotl~da gösterilmeµdir. 
Eğer anlam veya vezin bakııruı:ı,dan scırµplı,ı _d~ği,ls!'!, ınut~Jerin ni,i:>,h.a.1~daki hfilleri 
terôh edilmeli, kaynaklarla farklılıkla.rı dipn9.tlarda göst~rilm!'!li, .. b.öylece gelenek 

· korunmalıdır. .:-. 1 

Güfteler nota altlarına yazılmadan önce mutlaka usfil-arı1z vezni ilişkileri 
incelenip, şablonlar oluşturulmalıdır: 

Yüriikrnııii-Mwımilı (miifte'ilün G'iliıı cıülit'ilün ll'IJ.lıı) (?11!. mıın_miifü'ilıin 6'0iin m~t'iliin li'Din) 
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J ~bi 1 l1 : : n Qtı: 
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llİı" •ili ~ •!d' .... : '" bi' : ı. , . 

•nı 1 ~a- 1 med• •rı. sid 1 · ? 
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1 Niılıod>'.,.e,eoma:ım.a'ıı:Uliı'iliıı!i'iliıım:ı'liıı. ü'illo'd<. '":.:.i 
u,u;cm, "=L"'W:ı"ttlll!.lııiıı..üıil•"mııfı:,,,,,,,.rilo"ollııtı"ııbiküiıCBW..:....m0:~sı ' 
B:<l!l.m.ı">lılm sam~ı:ıml:nlıoilı::ul!;p~ 

' lil;mln 'L>yclil hlil ID'I"" t<ı:orhlllıi>;l< • ..,r.ıi,, 6'llo oı!Nla 6iE:ı', ı:ı:ımm~ı.ta ıı.;;,;, ,...:ııj 'ı:IQ:l);:ı 6'i!lıııı:ıl6:'iliıı ıro;,• u. 
' """1::. m b '" .::ıı l:ı::ılı bej 4~ii$: ıımıclıaıWı:lr. 
·~öıl:ıdı'lmlbi5ıt' . 

tNimdı'"bıfCJ' 

•ıu;m-=ı,· 

·~-üalı'tilv',Cl!!iıı:lo'il;.' 

·~~ 

Nüshalarda · yukarıda değinilen sebeplerle birçok hecenin: o!ınası 
gereken yerlerde olmadığı görülmektedir. Ancak bu heceler yerİeri 
değiştirilmeden _dikkatle incelenmeli, yerleşim farklılığıiun özel bir 'sebebe 



456 Timuçin ÇEVİKOGLU 

bağlı olup olmadığı araşhrılrnalıdır. Usfıl-arfız. vezni incelemeleri yapılıp, 
şablonlar oluşturulmadan hecelerin nüsha karşılaşhrmalan ile düzeltilip 
yerleştirilı:r'ıeye çalışılması başka sorunlara yol açabilmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, Hafız ·Dede Mehıned Ze~fil Efendi (Zekfil 
Dede)'nin Sfızidil Ayin-i Şerifi'nin Konservatuar nüsha5ı ve oradan istinsah 
edilen diğer nüshalarında I. Selamın düşen -sadece- bir hecesi mısrayı 
anlamsızl.aşhmakla kalmayıp, dağılımı da bozmaktadır: 

1 Ze~i Dede CSW::ie!ilAyin-i Şerifi -. . 

10 Ne-dared dest_\) pil. b1aş@ b1dest _ü b1payem4 

Ki ruz:_ O şeb çü Mecnunem ser-i' z:enc1r(i) ml-bayem 

. 11 Hayalat-1 heme alem eger çt aşina daned 

Be hun garka şevemS billab6 _eger in raz:(ı)7 bügşayem 

Haz<!c~ nıofa "iiün nıqfQ tlü>ı nıqfd 'Uün u12fa ·"fJün 

(Divan-ı Kebir, Gazel nu._ J 438, 1 ve 3. beyit) 

4 K~yno.lia.: N e-dM'ed pd-yi ı;k-i Ü dil-i bide~t ü b!piye.m 
$ şevem: ;eved 
6 billôh: v ellöh 
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Doğru dağılımın şöyle olması ger_ekir: 
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Yapılan çevirilerde Farsça yeteri kadar veya gerektiği gibi bilinmediği 
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için güfteler okunamamakta ve ciddi hatfilar yapılabilmektedir. 

_Bir örnek vermek gerekirse, bir çalışmada Mustafa Cazını . el
Mevlevi'nin Hicazkar-ı Kadirrı Ayin-i Şerifi'İl.İn güftesi Abdülkadir Töre 
nüshasının nota altından şöyle okunmuştur: ' . · 

Merdü da der mi hôtes ri fi nist 
lak ta mür i men cür bi ta' rif nist 

Çür mu fa mak ha ne bes 'in lef di dllf 
hem çu ker dem ... (devamı okunamamış) 

Bu güftenin doğru.okunuşu şöyle olmalıdır: 

Mim_ü vav_u mim_ü nô:n teşrif(i) nist 
Lafz-ı mü'min cüz pey-i ta'rif(i) nist 

Çün münafık hamyeş in lafz-ı dô:n 
Hemçü kejdüm mi-haled der enderô:n 

(Mesnevi, 1. Defter, 292 ve 293. beyit) 

Bu örnekleri de çoğaltmak mümkündür. 

Güftelerin vezne göre yazılması, sözlü eserlerin mühendislik 
planlaması diyebileceğimiz usfil-arı1z vezni ilişkisinin kolayca fark 
edilebilmesine imkan sağlayacaktır. Güftelerin bu anlayışla nota altlanna 
yerleştirilmesi, vezinleriyle ilişkili yapısal özelliklerinin kolayca 
görülebilecek olması bakınundan icraya olumlu katkılarda bulunacaktır. 
Güfteler nota altlanna, vezinleriyle ilişkili yapısal özellikleri de gösterilerek 
yazılmalıdır. 

Tüm bu çalışmaların sonucunda oluşturulacak icra nüshasının 

çalışmanın her aşamasını gösteren açıklamalar ve tıpkıb~sım ile berabe;r 
yayınlanması yararlı olacaktır. 



Mevlevi Müiiği Eser~erinin _yazımında Kullanılan Eski Yazım Sistemleri ve Çeviri... 459 

Kaynakça 

Aksoy, Bülent (1992). Sermüezzin Rifat Belj'in Ferahnak Mevlevi Ayini. 
İstanbul: Pan Yayıncılık. 

Ali Ufki [Albertus Bobovius], Haza Mecmua-i Saz ü Söz. British Library, 
MS Sloane, no. 3114. 

Ali Ufki [Albertus Bobovius], İsimsiz defter. Bibliotheque Nationale de 
France, MS Turc, no. 292. 

Arel, Hüseyin Sadeddin. Nota Defterleri. İstanbul Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi (defter nu. Y-208). 

Başer, Fatma Adile (2013). Türk Musikisinde Abdülbilkl Nasır Dede. Fatih 
Üniversitesi.Konservatuvar Müdürlüğü Yay. İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. 

Behar, Cem (1990). Ali Ufk'ive Mezmurlar. İstanbul: Pan Yayıncılık. 

Çevikoğlu, Timuçin (1994). Türk Musikisinde Notanın Tarihçesi. 
http://timucincevikoglu.com/File/? _Args= _PreviewFile,13,0desisMc 

Çevikoğlu, Timuçin ve Karaismailoğlu, Adnan (2009). Mustafa Cazim el
Mevlevl'nin Bicazkdr A.ytn-i Şerifi. Mevlana Araştırmaları Dergisi. 3. sayı. 
Ankara: Akçağ Yayınları . · 

Dağlı, Yücel ve Üçer, Cumhure (1997). Tarih Çevirme Kılavuzu. Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Türk Tarih Kurumu Yay. VII. D. Sa. 
174d. Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas. 

Devellioğlu, Ferit .(1996). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat (13. 
Baskı). Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. 

Uslu, Recep; Doğrusöz, Nilgün (2009). Tahririye. İTÜ TMDK Yay. Sayı: 
1. İstanbul: İTÜ Matbaası. 

Elçin, Şükrü (1976). Alf Ufk'i - Hayatı ve Mecmfia-ı Saz ü Söz (Tıpkı basım). 
Kültür Bakanlığı Musiki Eserleri:l. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1942-1943). Türk Musikisi Antolojisi I-II, 
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

Heper, Saadettin (1974). Mevlev1 Ayinleri. Konya: Konya Turizm 
Derneği Yayınları. 

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1958). Hoş Sada, İş Bankası Yay., 
İstanbul: Maarif Basımevi. 



460 Timuçin ÇEVIKOGLU 

İstanbul Konservatuan Neşriyah (1934-1939). Mevlevi Ayinleri VI-XVill. 
İstanbul: Feniks Mat., Haşim Mat., Marifet Bas., Halk Bas. 

Küçük, Sezai (2003). Mevleviliğin Son Yüzyılı, İstanbu~: Simurg Yayınlan. 

Muallim İsmail Hakkı Bey. Nota Defterleri. Başbakanlık Devlet Arşivleri. 
TRT M~allim İ~mfill Hakkı Bey Koleksiyonu . 

.. 

Nasır Abdülbaki Dede . . Tahrlriyye. Süleymaruye Kütüphanesi Nafiz 
Paşa Bölümü nu. °1242/2. 

Nasır Abdülbaki Dede. Tahrlriyye. Süleymaruye Kütüphanesi Es'ad 
Efendi Koleksiyonu nu. 3898. 

Neyzen Eınin Dede. Ayin Mecmaası. Süleymaruye Kütüphanesi Galata 
Mevlevihaesi Bölumü Demirbaş no. 122. 

Özalp, M. Nazmi (2000). Türk Mflsiklsi Tarihi I - Il, İstanbul: M.E.B. 
Yayınlan. 

Özalp, M. Nazmi (1986). Türk Musikisi Tarihi (Derleme) I - Il, TRT Müzik 
Dairesi Başkanlığı Yayın No: 34, Ankara. 

Öztuna, Yılmaz (1974). Tark Mflsiklsi Ansiklopedisi l-II, Birinci Bas., MEB 
Devlet Kitapları, İstanbul:.MEB Basımevi. 

Öztuna, Yılmaz (1976). Türk Musikisi Ansiklopedisi 1-II, Birinci Bas., MEB 
Devlet I<itaplan, İstanbul: MEB Basımevi. 

Öztuna, Yılmaz (1990). Büyiik Türk Müsikisi Ansiklopedisi I-II, ~ültür 
Bakanlığı Yayınlan, Yayın No: 11~3, Ankara. 

Öztuna, Yılmaz (2006). Türk Müsikisi Akademik Klasik Türk San'at 
Mflsikisi'nin Ansiklopedik Sözliiğü, Orient Yayınlan, Ankara: Cantekin 
Matbaası. 

Soylu, Emre (2016). Cazim Efendi-Raif Dede Mecmaasındaki Ayin-i Şerif 
Nilslınları (yayınlanmamış tez çalışması tanıtım yazısı). 

Töre, Abdülkadir. Ayin Defterleri. Süleymaruye Kütüphanesi Yazmaları. 
Ekrem Karadeniz Koleksiyonu. 


