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Bilindi¤i gibi, bir vatan›n büyük-

lü¤ünü bütün bir millet meydana ge-

tirir. Yüksek bir tabii zevkle yaflayan

millet kendi içinden kahramanlar ye-

tifltirir. Millet de kahramanlar da ta-

bii olarak sakin, sade yaflarlar. Fakat

onlar› harekete geçiren fikirlerle duy-

gular› anlatan mütefekkirler ve sanat-

kârlar olur.

Bütün fikirleri ve duygular› mu-

harrirler yaz›lar›yla; ressamlar resim-

leriyle, mimarlar âbideleriyle ve mu-

sikiflinaslar na¤meleriyle ortaya ko-

yar, gösterir, tesbit ve terennüm eder

ve sevdirirler. Böylece fikirsiz ve his-

siz geçen zamanlar›n bofl olmad›¤›n›,

bizimkilere benzeyen duygularla do-

lu bulundu¤unu görüp anlamam›z

mümkün olur.

Ama tarih boyunca biz daha ziya-

de yazmaktan çok yapmakla yetindi-

¤imizden ve bilhassa bizi zaten din

fark› ve düflmanl›¤› yüzünden yad›r-

gayan yabanc›lar, tarihimizde hep

kendi aleyhlerine oldu¤u için en çok

ilgilendikleri fetihlerimizden hareket

ederek hep bunlardan bahsetmeye

kalkt›klar›ndan, onlar›n tesiriyle mi-

dir nedir; biz de bafll›ca fetihlerimiz

üzerinde durur, daha çok onlar› anla-

t›r olmufluzdur.

Öyle ki, yüksek ve ince bir mede-

niyete sahip oldu¤umuz, çevremize

san’at›m›z ve lisan›m›zla olsun etti¤i-
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miz tesirleri maalesef gere¤i gibi söy-

leyememiflizdir.

Bu bak›mdan flimdi geçen yüzy›lda

Eyüpsultan’da yaflam›fl olan Zekâi

Dede ve Hüseyin Fahrettin Dede gi-

bi çok büyük iki musikîflinas›n, beste-

kâr›n musikî tarihimizde alt›n harf-

lerle geçen de¤erlerinden bir kere da-

ha bahsetmek bizler için ve gelecek

nesillerimiz ad›na faydal› ve hay›rl›

olaca¤›n› zannediyorum.

Zekâî Dede, Klasik Türk Musi-

kî’sinin son büyük bestekâr›d›r. Ha-

nende, Kudümzen olup, biraz da ney

çal›yordu. 1825-1897 y›llar› aras›nda

tam 72 y›l, Eyüp’de do¤up Eyüp’de

yaflam›fl ve yine Eyüp’de ölmüfltür.

Oturdu¤u ev Kurukavak Caddesi

üzerindeydi. Mezar›, Piyerloti’ye ç›-

karken yolun hemen solunda, Kaflgâ-

rî Nakflî Dergâh› civar›ndad›r. Musi-

kîflihas o¤lu Ahmet Irsoy ile k›z›ndan

torunu Otakç›lar Camii imam› yine

mus›kîflinas Münir Kökten de Zekâî

Dede’nin yan›nda yatmaktad›rlar.

Zekâî Dede, kendisini 18 yafl›nda

hâf›z eden Kur’an hocas› amcas› ile

hat hocas› olan babas›n›n hocal›k

yapt›klar› Lâlizade Abdülbaki ‹lkoku-

lunu bitirdi. Eyüp Camii hatibi Mus-

tafa ‹zzet Efendi de onun sülüs ve ne-

sih hocas› olmufltur.

O, Eyüp’lü klasik musikîmizin de-

¤erli bir bestekâr› olan Eyyübî Meh-

met Bey’den ilk Türk Mus›kîsi dersle-

rini ald›. Hocas› daha sonra onu De-

de Efendi’ye götürüp, bu büyük bes-

tekâr›n talebesi yapt›rm›flt›r.

Bu arada Eyüp Bahariyesi sahil sa-

ray›nda oturan Prens Mustafa Faz›l

Pafla, flöhretini duydu¤u Zekâî De-

de’yi önce burada, daha sonra M›-

s›r’daki saray›nda tam 12 y›l yan›nda

bulundurup onu mus›kî ifllerini dü-

zenlemeye, mus›kî yapmaya memur

etmifltir.

Zekâî Dede M›s›r’dan döndükten

sonra Yenikap› Mevlevihanesi’ne de-

vam edip, burada âyin okumaya bafl-

lam›flt›r. Talebesi Hüseyin Fahrettin

Dede’nin Bahariye Mevlevihane-

si’ndeki Kudümzenbafl›’l›¤›n› bu me-

yanda üzerine ald›. Bir taraftan da

Darüflflafaka’da mus›kî ö¤retmenli¤i-

ne devam etti. Son hastal›¤›nda zay›f

düflmesine ra¤men, her iki iflini ölün-

ceye kadar yapt›.

Son derece namuslu, temiz, nazik,

terbiyeli, dindar bir insand›. Mükem-

mel Arapça, iyi derecede Farsça bili-

yordu. Bir sözlü eser bestekâr› olan

Zekâî Dede, bir güfteye flöyle bir
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bakt›ktan sonra bestesini meydana

getiriyordu.

Eserlerinin s›ralamas› flöyledir:

132 dinî eseri vard›r. Bunlar 5 yin, 1

Mersiye, 4 Tesbih, 4 Durak, 38 fiugl,

80 ‹lahî’dir.

Dinî olmayan eserleri: 1 Kâr-› Nâ-

t›k, 2 Kâr, 40 Beste, 8 Nak›fl Beste, 23

A¤›r Semâi, 22 Yürük Semâi, 27 fiar-

k› ve 8 Marfl’t›r.

Yani elimizdeki bütün eserlerinin

say›s› 263 olmaktad›r.

fiimdi bütün söylediklerimizden

sonra Zekâî Dede gibi bir bestekâr

için flöyle bir de¤erlendirme s›rala-

mas› yapabiliriz:

1. Zekâî Dede, bafllang›çtan De-

de’ye kadar gelen bestekârlar›n eser-

lerini ve Dede’nin bütün bestelerini

haf›zas›nda tafl›yordu. 80 fas›l geç-

mifl, ikibini aflk›n eser repertuar›nda

idi. O, bütün bu eserleri talebelerine

aktararak, notas›zl›¤›n hüküm sürdü-

¤ü bir yerde onlar› unutulmaktan kur-

tarm›flt›r. Ayr›ca kendisinin birer kla-

sik inci olan örnek al›nabilecek eser-

leri de bugün bir hazine de¤eri olarak

elimizin alt›nda bulunmaktad›r.

2. Zekâî Dede, talebesinden hiç-

bir fley kabul etmezdi. Mükemmel bir

hocayd›. Say›s›z talebe yetifltirmifltir.

Bunlar aras›ndan büyük mus›kî bil-

ginleri, bestekârlar, icrac›lar ç›km›fl-

t›r. Bir fikir vermifl olmak için baz›la-

r›n›n adlar›n› afla¤›da s›ralam›fl bulu-

nuyorum.

Rauf Yekta (Mus›kî bilgini, beste-

kâr)

Dr. Suphi Ezgi (Mus›kî bilgini,

bestekâr, klâsik tambur icrac›s›)

Otakç›larl› Ahmet Efendi

Dr.Arif Atâ (Kemençevî)

Hac› ri f Bey

Kafl›yar›k Hüsameddin Bey (Ha-

nende)

Ahmet Irsoy (Bestekâr)

Ahmet Avni Konuk (Bestekâr)

Hüseyin Fahrettin Dede (Mus›kî

bilgini, bestekâr)

Kâz›m Uz (Bestekâr, mus›kî mual-

limi, Ist›hahat-› Mus›kî kitab› yazar›.)

3. Zekâî Dede, Klasik Türk Mus›-

kîsi ruhunu kavram›fl olarak bütün

eserlerinde bunu eksiksiz olarak orta-

ya koymufltur. Bugün yaln›z flark› for-

munda eser yazanlar, onun dinî ve

dind›fl› her formda eser yazm›fl olma-

s›na bakmal›d›rlar.

Zekâî Dede, Dede’den sonra befl

âyin yazm›fl olmakla bu formdaki

eserler aç›s›ndan ikinci s›ray› almak-

tad›r. Arapça güfteli âyininde ve flu-

gullar›nda güftelerin Arapça olmas›

d›fl›nda, kendisi ayn› zamanda uzun

müddet M›s›r’da kalm›fl bulunmas›na

ra¤men eserlerinde Arap müzi¤i üslu-

bu yoktur.

4. Zekâî Dede’nin bu beldedeki

varl›¤›ndan dolay›, burada mus›kî ta-

rihimizde Eyüp Mus›kî Mektebi den-

di¤i yerde akla hep bu büyük mus›kî-

flinas›n geldi¤i görülür.

fiimdi Zekâî Dede ile ilgili söyle-

diklerimi bitirirken, onunla ilgili iki

öncelikli dile¤im var. Madem ki

Eyüb’ün bir soka¤›na onun ad› veril-

Hüseyin Fahrettin Dede, Eyüpsultan Belediyesi Kültür
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mifltir. Öyleyse bu defa Eyüp Sul-

tan’da bir Zekâî Dede Konservatua-

r›’n›n en k›sa zamanda aç›lmas›n› te-

menni ediyorum. Bu arada Zekâî De-

de’nin bütün eserlerinin bas›larak, en

baflta bütün Türk Mus›kîsi mensupla-

r›na mâledilmesi ayr›ca içten dile-

¤imdir.

***

Tebli¤imin konusunda yer alan

Eyüp’te yaflam›fl olan ikinci büyük

bestekâr, mus›kî bilgini, hoca, ney

virtiözü Hüseyin Fahrettin Dede’dir.

Befliktafl’ta 1854 y›l›nda do¤du.

Befliktafl Rüfltiyesi’nde (ortaokul)

okudu. Bundan sonra ise çok özel, iti-

nal› ö¤renim gördü. Tasavvuf, Arap-

ça ö¤rendi. Mesnevi dersleri ald›.

Farsça ve Frans›zca da ö¤rendikleri

aras›ndad›r. Zekâî Dede’den Türk

Musikisi ve M›z›kay-› Hümayun ho-

calar›nda Hac› Ratip Efendi’den bat›

müzi¤i ve flüt ö¤rendi. Neyzenbafl›

Salih Dede’den ve neyzen Yusuf Pa-

fla’dan ney ö¤rendi. fieyh Abdülhalim

Efendi’den Hamparsum notas›n›, dini

ve dini olmayan söz ve saz alan›nda

Türk Musikisi repertuar›n› edindi.

Hüseyin Fahrettin Dede, Beflik-

tafl’tan Eyüp Bahariye’de bir sahil ko-

na¤›na naklettikten sonra, buraday-

ken tam 23 yafl›nda Bahariye Mevle-

vihanesine fleyh oldu. Bu mekanda 34

y›l fleyhlik yapt› ve 1911 y›l›nda

ölünce Dergah’›n türbesinde babas›-

n›n yan›na gömüldü.

Eyüp’te yaflam›fl ve bugün de bu

beldede medfun Hüseyin Fahrettin

Dede için de flöylesine bir de¤erlen-

dirme s›ralamas› yapabiliriz:

1. Hüseyin Fahrettin Dede az sa-

y›da eser bestelemifl ama yüksek bir

bestekard›r. Dini eser, saz eseri ve

flark› bestelemifltir. Bunlar›n hepsi

klasik üsluptad›r. Ancak bunlar ara-

s›nda en parlak olan ve bütün ayinler

içinde bir taç ayin de¤erinde "Ace-

mafliran" ayini vard›r.

2. Hüseyin Fahrettin Dede, zama-

n›n konservatuarlar› addetti¤im Mev-

levi tekkelerinden biri olan Bahariye

Mevlevihanesi’nin bafl›nda olarak ta-

lebeler yetifltirmifltir. Bilinen odur ki

bu mevlevi tekkelerinde Edebiyat,

Arapça, Farsça, Osmanl›ca, Türkçe

gibi diller, tasavvuf dini bilgiler,

edep-adap, Türk Musikisi Nazariyat›,

saz dersleri, bilhassa Ney ö¤retiliyor-

du. Semazen yetifltiriliyordu.

Onun talebeleri aras›nda musiki

bilginleri, bestekar ve icrac›lar var-

d›r:

Hüseyin Sadettin Arel (Musiki

Bilgini, hoca, bestekâr)

Dr. Suphi Ezgi (Musiki Bilgini,

bestekâr, tanbur icras›)

Rauf Yekta Bey (Musiki Bilgini,

bestekâr)

Emin Dede (Neyzen, bestekâr)

Kâz›m Uz (Bestekâr, musiki hoca-

s›)

Musullu fieyh Osman Dede (Ha-

nende)

Münir Kökten (Bestekâr)

Nurullah K›l›ç (Neyzen)

3. Hüseyin Fahrettin Dede’nin

Türk Musikisi tarihine geçecek en

önemli taraf› akrabalar› olan Yenika-

p› Mevlevihanesi fleyhi Celaleddin

Efendi ve Galata Mevlevihanesi fleyhi

Ataullah Efendi ile beraber Türk Mu-

s›kisi sistemini yeniden gözler önüne

sermeleridir. Daha önce II. Murad

zaman›nda Bedri ve II. Bayezid döne-

minde Seydi’nin Türk Musiki sistemi-

nin 24 sese dayand›¤›n› söylemele-

rinden sonra flimdi de bu üç Mevlevi

fleyhi bunu Rauf Yekta Bey, Dr. Sup-

hi Ezgi ve Hüseyin Sadettin Arel’e

bildirmeleriyle, bugün Musikimize

bir günefl do¤muflças›na Türk Mu-

s›k^si ray›na oturmufl bulunmaktad›r.

Bu iki büyük bestekar Eyüp Sul-

tan’da yaflam›fl olduklar›ndan ve yine

burada yatt›klar›ndan dolay›, bu bel-

denin sakinleri için böylesine insan-

lar›n diyar›nda olmak herhalde büyük

bir flereftir.

Bu vesileyle bir an evvel Bahariye

Mevlevihanesi’nin de asl›na uygun

olarak yeniden yap›lmas›n› temenni

ediyorum.* EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU
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* Yay›nlayan›n No-

tu: Sn. Atasoy’un

yazd›klar› ve söy-

ledikleri hususlar-

da – Bahariye

Mevlevihanesi –

Sn. B. Tanman,

Sn. F.E. Kara’n›n

haz›rlad›¤› "Yeni-

den ihya ve infla

proje dosyas›"

Eyüpsultan Bele-

diyesi arac›l›¤› ile

‹st. Büyük fiehir

Belediye Baflkan›

Sn. R. Tayyip Er-

do¤an’a iletilmifl-

tir.


