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Sultan III. Selim’in, 18. Yüzyl Osmanl/Türk
Müziine, Teorisine ve Nota Yazm Biçiminin
Geliimine Katklar

Contributions of Sultan Selim the Third to the Ottoman/Turkish
Music During the Eeighteenth Century, Its Theory and the
Development of Notating Styles
Ouz KARAKAYA1
ÖZET
Osmanl padiahlarnn devlet yönetimi ile ilgilenmelerinin yannda sanatla da yakndan ilgilendii bilinmektedir. Padiahlarn büyük bir çounluu, sanatn müzik, resim, yaz ve edebiyat gibi alanlarnda çok sayda eserler vermitir. Burada, müzik alannn arlkl olarak ele
alnd söylenebilir. Müzik sanat ile daha yakndan ilgilenen Osmanl padiahlar içinde de
akla ilk gelen isimler, bata Sultan III. Selim olmak üzere, Sultan II. Mahmud, Sultan II.
Bayezid ve Sultan Abdülmecid (Bat müzii) saylabilir. Bu isimlerden Sultan III. Selim’in
Osmanl/Türk müzii tarihindeki yeri daha önemli bir tutar. Sultan III. Selim, icrac ve besteci
olarak çok sayda eser vermenin yannda, dönemin müzik âlimlerine / üstatlarna ve sanatçlarna, yeni çalmalar ortaya koymalar konusunda telkinlerde bulunmu ve bu yönlendirmeler
sonucunda Osmanl/Türk müziinin teorik ve uygulamal alanlarna k tutacak önemli
kaynaklarn günümüze ulamasnda etkili olmutur.
Bu çalmada; Sultan III. Selim’in sanatçlk yönü, eserleri, himâyesine alarak müziimize
kazandrd besteci ve icraclar, dönemin müzik âlimlerine / üstatlarna hazrlatlan kaynaklar
ve eserler ele alnmtr. Bu aratrma ile; Sultan III. Selim’in, gerek icrac ve besteci olarak
gerekse yazl kaynaklarn ortaya çkmasn salayarak 18. yüzyl Osmanl/Türk müziindeki
yerinin ve öneminin vurgulanmas amaçlanmtr.
•
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ABSTRACT
Ottoman sultans are known to be very interested in art besides having concern on the state
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government. A clear majority of the sultans produced numerous works in the fields of art such
as music, painting, writing and literature. At this point, it can be said that music is mainly
discussed. Among the Ottoman Sultans who were closely interested in the art of music, we can
mention about Sultan Selim the Third, Sultan Mahmut the Second, Sultan Bayezit the Second
and Sultan Abdulmecid (western music). Of those names, Sultan Selim the Third has a more
important place in the history of Ottoman/Turkish music. Besides giving numerous works as a
performer and composer, Sultan Selim the Third inculcated music scholars and masters of the
period to give new products and he has been effective in the transportation of important
sources that will enlighten the theoretic and applied fields of Ottoman/Turkish
music through these directives.
In this study; the artistic features of Sultan Selim the Third, his works, the sources and
works that produced by the music scholars and masters of the period whom were provided
through patronizing them were dealt with. Through this study; it was aimed to stress the place
and importance of Sultan Selim the Third in Ottoman/Turkish music of the eighteenth century
through performer and composer aspects of
•
KEY WORDS
Ottoman Music, Turkish Music, Sultan Selim The Third, Eighteenth Century,
Notating Style, Theory of Turkish Music
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1. GR
Osmanl padiahlarnn tahta çkmadan önce üst seviyede bir eitim ald
bilinmektedir. Bu eitim içinde sanatn müzik, yaz, edebiyat ve resim / minyatür gibi çeitli dallarndan birinde eitim almak da bir gelenek halini almtr
denilebilir. Bunun sonucu olarak padiahlar, edebiyat ve sanata destek vermi,
sohbet arkadalarn (musâhib) edebiyatçlardan ve sanatçlardan seçmitir. Sarayn, sanata verdii bu destekten dolay Osmanl Devleti’nin gerileme döneminde dahi geliim ve ilerleme çizgisi yükselen tek alann sanatsal alanlar olduu söylenebilir. Bu istikrarl ilerleme sayesinde Osmanl/Türk müziinin
besteci, icrac, saz eseri ve sözlü eser repertuvar (askerî, dini ve din d) ve yazl kaynak ihtiyacnn büyük bir bölümü Osmanl Devleti döneminde ortaya
çkmtr denilebilir. Hattâ, müziimizdeki Klasik Dönem ve Romantik Dönem
yine Osmanl devleti zamanna rastlar.
Sanatkâr padiahlar arasnda Sultan III. Selim; Osmanl/Türk müziini iyi
bilen, bu alanda çok sayda eserler veren, sanatçlar destekleyen ve dönemin
müzik âlimleri ile yakndan ilgilenip onlar nazarî (teorik) açdan çalma yapmalar konusunda tevik eden padiah olarak ilk srada yer alr.
Sultan III. Selim’in, Osmanl/Türk müzii üzerindeki hâkimiyetinin ehzadelik döneminde olutuu söylenebilir. Osmanl saray adetleri gereince “ehzadelerin, ‘kafes’ ad verilen dairelerinde gözetim altnda tutulduklar ve özellikle hiç kimseyle görütürülmedikleri” (Uzunçarl 1984:114) günümüze ulaan bilgiler arasndadr. Kafes arkasnn bunaltc ve hareketsiz ortamnda Sultan III. Selim, kendisini müzik ve edebiyata vermitir. Özellikle müzikle uramas, yeni makamlar terkîb edip eserler bestelemesi kafes arkas dönemin skntlarn hafifletmi ve ruhunu dinlendirmitir (Salgar 2001:16). Ayrca, Türk müziinin bütün nazarî ve uygulamal yönlerini de bu dönem içinde örenmitir
denilebilir.
Sultan III. Selim’in, bu bilgi ve birikime ulamasnda, kafes arkas dönemini
müzik ve edebiyat çalmalar ile deerlendirmesi yannda, ilk müzik hocas
“Krml Hâfz Ahmet Kâmilî Efendi ve tanbur hocas Tanburî zak (Öztuna
2006:278)” bata olmak üzere dönemin dier besteci ve icraclarnn da önemli
katklar olduu söylenebilir.
Sultan III. Selim’in, 18. yüzyl Osmanl/Türk müziine, teorisine ve nota
yazm biçiminin geliimine katklarn daha iyi ortaya koyabilmek için Sultan
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III. Selim’in içinde bulunduu saray ortamn, sanatsal çevresini ve saray dndaki çevreyi daha yakndan tanmak yararl olacaktr.
2. METOT
Bu çalmada, Sultan III. Selim’in, 18. yüzyl Osmanl/Türk müziine, teorisine ve nota yazm biçiminin geliimine katklarn ortaya koyabilmek için bata
Sultan III. Selim olmak üzere Abdülbakî Nâsr Dede ve Hamparsum
Limonciyan’n hayatlar ve eserleri ile dönemin müzik kültürüne k tutacak
kaynaklar üzerinde tarama yöntemi kullanlmtr.
3. BULGULAR VE YORUM
3.1. Sultan III. Selim’in Hayat ve Sanatçlk Yönü (1761-1808)
Sultan III. Selim, 24 Aralk 1761 tarihinde stanbul’da domutur. Babas
Sultan III. Mustafa, annesi Mihr-i âh Vâlide Sultan’dr (Öztuna 2006:278). Sultan III. Mustafa, ehzade Selim’in iyi yetimesi için büyük özen göstermi, be
yandan itibaren ehzadenin eitim ve öretimi ile ilgilenecek seçkin ilim
adamlarndan oluan bir kurula görev vermitir (Salgar 2005:148). Sultan III.
Mustafa’nn 1774 ylnda ölümü üzerine tahta geçen Sultan I. Abdülhamid döneminde ehzade Selim için kafes arkas dönem balamtr. Balangçta, kafesin kat ve sert kurallarn yeenine uygulamayan I. Abdülhamid, 1875 ylndaki Sadrazam Halil Hamit Paa olaynn ardndan ehzade Selim’i tam olarak
kafes arkasna almtr (Salgar 2001:14). Saray’n bu kat kural içinde ehzade
Selim, tahta çkt 1789 (Öztuna 2006:278) ylna kadar olan sürede kendisini
müzik ve edebiyata vermitir. Böylece, Osmanl/Türk müziinin nazarî ve uygulamal yönlerini en iyi ekilde örenmekle birlikte, Acem-Bûselik, ArazbarBûselik, Dil-nevâz, Evcârâ, Gerdâniye-Kürdî, Hicâzeyn, Hüseynî-Zemzeme,
Isfahanek-i Cedîd, Nevâ-Kürdî, Nevâ-Bûselik, Pesendîde, Rast- Cedîd, Sûz-i
Dilârâ, evk-Efzâ ve evk- Dil (Öztuna 2006:278) gibi on be yeni makam terkib
edebilecek kadar ileri bir seviyeye ulamtr. Yukarda da belirtildii gibi Sultan III. Selim ilk müzik eitimini Krml Hâfz Ahmet Kâmilî Efendi’den almtr. Tanbur hocas, dönemin ünlü bestekâr ve tanbûrîsi zak’tr.
Sultan III. Selim’in, 1 Ayin, 1 Durak, 1 Tevih, 2 lâhi, 29 Perev, 29 Saz Semaisi, 1 Kâr, 10 Beste, 10 Semai, 20 ark olmak üzere toplam 104 bestesi
(Öztuna:2006:280) günümüze ulamtr. Burada ad geçen formlara dikkat edilirse, dini formlar içinde Miraciye’den sonraki büyük form olan âyin formundan ilâhiye kadar; din d büyük formlardan olan Kâr’dan arkya kadar sözlü
eser bestelemi olmasnn yannda saz müzii için de perev ve saz semaisi bes-
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telediini görmekteyiz. Ayrca, bu eserlerin büyük bir ksm, klasik icra ve beste
anlaynn kalb/ablonu olduu söylenebilir.
Sultan III. Selim’in Osmanl/Türk müzii için önemli bir yan da, müzik tarihimize kazandrd besteci ve icraclardr. Bu isimlerin banda, Hammâmîzade smail Dede Efendi gelmektedir.
smail Dede Efendi’nin, Sultan III. Selim tarafndan kefedilme konusu
hakknda kaynaklardan (Öztuna 2006, Salgar 2001, Özalp 2000, Ak 2009) edindiimiz bilgiye göre; Dede Efendi, henüz Yenikap Mevlevîhanesi’nde çile doldururken, ‘Zülfündedir benim baht- siyahm’ güfteli Bûselik makamnda bir
ark bestelemitir. Bu ark, dönemin müzikseverleri tarafndan çok beenilmi
ve Enderûn’un fasl heyeti de bu eseri III. Selim’in huzurunda seslendirmitir.
arky çok beenen III. Selim, eserin bestecisini saraya davet etmi ve huzurunda eseri bestekârndan dinleyip iltifat ve ihsanda bulunmutur. Ardndan,
Dede Efendi’nin Hicaz makamndaki Nak Bestesi ‘Ey çem-i âhû hicr ile tenhâlara saldn beni’ güfteli eseri de yine III. Selimîn dikkatini çekmi ve tekrar
saraya davet edilmitir. Böylece, önemli bir bestekârla kar karya olduunu
düünen III. Selim, Yenikap Mevlevihanesi eyhi Ali Nutki Dede’nin izni ile
Dervi smail’e çilesini doldurmadan Dede unvan verilmesini salam ve saraya aldrmtr. Hammâmî-zâde smail Dede Efendi, saraya alndktan sonra
yapm olduu dinî ve din d çeitli formlarda yapm olduu besteler ve yetitirdii örenciler ile Osmanl/Türk müziinin en büyük bestecileri arasnda
yer almtr.
Sultan III. Selim’in, müziimize kazandrm olduu bir baka icrac da
Basmac Abdi Efendi’dir. Hanende olan Abdi Efendi, Kapalçar’da yemeni
basmaclarndan birinde basmac çra olarak on yl kadar çalmtr. On sekiz
yalarnda iken kz kardei ile Merdivenköy’de bir akrabalarn ziyarete giderken yorulup bir kenara oturmu ve bir gazel okumaya balamtr. Oradan
geçmekte olan Sultan III. Selim, Abdi Efendi’nin sesini beenmi ve musahibi
araclyla kim olduunu örendikten sonra ertesi gün kendisini saraya aldrmtr (Ak 2009).
Gölpnarl (1963:108), Sultan III. Selim’in, âir ve mûsikîinas bir padiah
olmakla beraber, Mevlevî muhibbi olduunu, akna uyup zevkini klavuz edinip vakitli vakitsiz Mevlevîhanelere gittiini ve padiah gelince de mukabele
yapldn belirtmektedir. Hatta, dönemin eyhlerinin, bu durumdan rahatszlk duyduunu, cezbe geldiinde semâ etmek yerine, Padiah geldiinde semâ
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edildiini ve bu durumu gidermek için de stanbul’da bulunan be Mevlevîhane’de belirli günlerde mukabele yaplmasnn kararlatrldn belirtmektedir.
Sultan III. Selim’in, kendi terkibi olan Sûz-i Dilârâ makamnda ve yine kendi bestesi olan Mevlevî Âyini, Mevlevîlik yönünün de bestekârlk yönünün de
kuvvetli olduunu göstermeye yeterlidir.
3.2. Sultan III. Selim ve Abdülbâkî Nâsr Dede likisi
âir, neyzen, bestekâr, dönemin müzikolou, Yenikap Mevlevîhanesi eyhi
Abdülbâkî Nâsr Dede, 1765 ylnda stanbul’da Mevlevîhane yaknlarndaki bir
evde domutur (Tura 2006:9). Babas, eyh Seyyid Ebûbekir Efendi’dir.
Ebûbekir Dede, Nâyî Osman Dede’nin olu Srr Abdülbâkî Dede’nin kz Saide
Hanm’la evlenerek Galata ve Yenikap hanedann birletirmitir (Aksu 1988:8).
Bu bilgilere göre; baz kaynaklarda Abdülbâkî Nâsr Dede’nin, Kutb- Nâyî
Osman Dede’nin torunu olduu belirtilse de; Aksu (1988)’nun, Esrar Dede Tezkiresi’nden bize aktardna göre, Abdülbâkî Nâsr Dede, Nâyî Osman Dede’nin torunu Saide Hanm’n oludur. Ayrca bu bilgiye Öztuna (2006) ve Tura’da (2006) da rastlamaktayz.
Nâsr Dede, ilkörenimini babasndan alm, 1775’te babasnn vefatndan
sonra Arapça ve Farsça örenmeye balam, müzik eitimini de dergâhtaki
mûsikîinaslardan edinmi ve aabeyi Ali Nutkî Dede’nin eyhlii srasnda
genç yata neyzen-ba olarak görev almtr (Küçük 2003:113-114).
Sultan III. Selim’in, Mevlevî muhibbi olmas, Mevlevîlik tarikatna derin bir
ilgi ve yaknlk duymas sebebiyle Nâsr Dede’ye kar bir yaknlk gösterdiine
muhakkaktr. Sultan III. Selim’in Musâhip Aas Seyyid Ahmed Aa’nn da bir
Mevlevî muhibbi olarak Mevlevîhane’ye olan ilgisi ve Nâsr Dede ile olan arkadal, bu yaknl beslemitir (Aksu 1988:60).
3.2.1. Abdülbâkî Nâsr Dede’nin Eserleri
Abdülbâkî Nâsr Dede’nin alt yazma eseri bulunmaktadr. Bunlar srasyla;
1- Tercüme-i Menâkibü’l-‘Ârifîn
2- erh-i Ta’rîb-i âhidî
3- Dîvan- E’âr
4- Defternâme-i Dervîân (Defter-i Dervîân)
5- Tedkîk ü Tahkîk
6- Tahrîriyye
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Nâsr Dede’nin bu alt yazma eserin içerii hakknda bilgi vermek yerinde
olacaktr.
Tercüme-i Menâkibü’l-‘Ârifîn: Ahmed Eflâkî’nin ‘Menâkibü’l Ârifîn’ isimli Farsça eserini Türkçeye tercüme ederek adn ‘Tercüme-i Menâkibü’l-‘Ârifîn’
veya ‘Tercüme-i Eflâkî’ (Aksu:1988:37) koymutur. Sahîh Ahmed Dede’nin tevikiyle ve baz ilâvelerle 1793-1797 tarihleri arasnda tercüme etmi ve Sultan
III. Selim’e ithaf etmitir (Küçük 2003:117).
erh-i Ta’rîb-i âhidî: Yenikap Mevlevîhanesi eyhlerinden Sâfî Mûsa
Dede’nin te’lifi olan Tuhfe-i âhidî adl Arapça eserine Abdülbâkî Nâsr Dede’nin 1798-1800 yllar arasnda yazd Türkçe erhtir (Küçük 2003:118).
Dîvan- E’âr: âirlii ile de ün yapm olan Abdülbâkî Nâsr Dede’nin
1794 tarihinden itibaren kaleme ald ve 3000 beyitten oluan müellif hatl
nüshas talik hattyla yazlan (Küçük 2003:118) bu eser, bilinen dîvan eserlerinin
tasniflerinden farkl bir muhteviyâta sahip olduundan Dîvân- E’âr olarak
isimlendirilmitir (Aksu 1988:40).
Defternâme-i Dervîân (Defter-i Dervîân): Ali Nutkî Dede’nin eyhlii
srasnda, çile çkaranlar, sema’a girenleri ve dergâhta olup biten çeitli olaylar
yazmaya balad bu deftere, onun vefatndan sonra eyhlik postuna oturan
Abdülbâkî Nâsr Dede de ayn ekilde notlar yazmay sürdürmütür (Tura
2006:12).
Tedkîk ü Tahkîk: Eserin kelime anlam ‘doru olup olmadn aratrma
ve inceleme’ (Develliolu:2005:1019) olarak belirlenmitir. 136 makam ve 21
usûlün ksaca açkland mûsikî nazariyesine dair bir eserdir (hsanolu
2003:132). Tura (2006), Abdülbâkî Nâsr Dede’nin bu yazma eserini günümüz
Türkçesine çevirerek yaymlamtr. Bu eserin giri bölümünde müellif (Nâsr
Dede), eserin ortaya çk sebebini, kime ithafen yazldn, bir (dönemin) müzik âlimi olarak içinde bulunduu durumu ve geçirdii evreleri bildirircesine
bize önemli bilgiler sunmaktadr. Tedkîk ü Tahkîk’in [2a] ve [2b] bendlerinde
müellif u açklamalar yapmaktadr:
[2a] Mevlevî eyhi, Seyyid Ebûbekir Dede Efendi’nin olu, bu yoksul ve zavall Mevlevî dervii, Seyyid Abdülbâkî (Nâsr), mûsikî bilimini, gücümüz yettii
kadar örendikten sonra, uygulamas ve öretisiyle ilgili birtakm kitaplar ele
geçirip bilgimi arttrmaya heves ettim. Her ne kadar, ülkemizde bu ilmin teorisini bilen bilgin varsa da, bunlar çok zor bulunan, hatta hemen hiç bulunamayan cinsten kiiler olduundan, ben de, istek okulunda, yitik öretmenden
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(muallim-i gaybî) ders okumaya ve elimden geldiince bir eyler örenmeye
çalyordum. Hüner Ülkesinin Yüce Efendisi, Bilgi Dostu, Yüce âhlar âh,
Sultan Ahmet Han olu, Sultan Mustafa Han olu Sultan Selîm Han’n (Allah onun Halifeliini ve Saltanatn zamanlarn sonuna, sonsuza dek sürdürsün.) [2b] yüce kiiliinin çeitli bilimlerde ve özellikle bu bilimde en üstün
mertebede oluu, ben yoksulu yüreklendirdi ve mûsikî uygulamas ve bilimi
konusunda bir eyler yazma isteimi uyandrd. Pâdiâhmzn musâhiplerinden Seyyid Ahmed Aa ile konuurken, bu konu açldnda tasarm bildirdim. O da, Mutluluk Saçan Pâdiâhmzn konuya ilgi göstereceini söyleyerek ie balamam için beni yüreklendirdi ve sonra pâdiâhmzn emirleriyle de
sözünü dorulad. Ben de, uygulamay nazariyeden öne alp bu özet kitapç
yazarak, bir Önsöz, üç Bölüm ve bir Sonsöz biçiminde düzenledim. Önsöz’de
ve Sonsöz’de yararl bilgiler bulunmaktadr. Birinci bölümde, namelerin ve
makamlarn oluumu, ikinci bölümde bileimler anlatlmaktadr. Üçüncü bölüm usûller konusundadr. Kitabmn adn da Allah’n yardm ve desteiyle
“nceleme ve Gerçei Aratrma” koydum…(Tura 2006:28-29).
Abdülbâkî Nâsr Dede’nin, yukardaki açklamalarndan hareketle; öncelikle, döneminin edvârlarna ulat, nazarî ve uygulamal konularda müziksel
bilgisini artrd söylenebilir. Bununla birlikte, kendi konumunu yeterince iyi
bir düzeyde görmediini, çevresinde müzik alannda bilgin kiilerin olmamas
nedeniyle, yazma eserlerden örendii kadaryla ve kendi gayreti ile bir eyler
örenmeye çaltn görmekteyiz. Yine yukardaki ifadelerden, Sultan III. Selim’in, Nâsr Dede’yi söz bu eseri yazmas için yüreklendirdii, tevik ettii görülmektedir. Her ne kadar Nâsr Dede, daha önceden böyle bir tasarsnn olduunu söylemi olsa da, Osmanl / Türk müziinin bütün yönlerini iyi bilen
Sultan III. Selim, bu müziin nazarî konularna k tutacak çalmalarn eksikliini ve bu konuya duyulan ihtiyac bildiinden, Nâsr Dede’ye hemen çalmaya balamas hususunda buyrukta bulunduu düünülebilir. Ayrca, kendisi de
önemli bir mûsikîinas olan musahip Seyyid Ahmed Aa’nn da burada kilit rol
oynadn belirtmek gerekir.
Tahrîriyye: Kelime anlam ‘yaz ile; yaz ile ilgili’ (Develliolu 2005:1021)
manasndadr. Bu eser, hicrî 1209 (1807) ylnda yazlm ve Sultan III. Selim’e
sunulmutur. Abdülbâkî Nâsr Dede, bizim müzik kaidelerimize göre bulup
gelitirdii bir müzik tahrîrini (yazsn), yani bir çeit notay anlatt bu eserine, muhtevasna uygun düecek ekilde “Tahrîriyyeti’l Musikî” adn vermitir
(Aksu 1988:43). Bu nota yazm sistemi ile III. Selim’in Sûz-i Dilârâ Mevlevî Âyîni ile bu âyin için gereken saz eserlerini notaya almtr (Tura 2006:13). Birçok
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kaynakta Nâsr Dede’nin yeni bir harf yazs bulduu belirtilse de, söz konusu
sistemin ebced yazsnn farkl bir kullanm olduu açktr (Girgin Tohumcu
2006:147). Judetz (1998), Nâsr Dede’nin gelitirdii nota yazm hakkndaki
görülerini u ekilde ifade etmektedir: “Onun notalama yöntemi de ebcedî ve
adedîdir. Abdülbâkî Dede, Safiyyüddin’in sistemindeki saysal deeri olan
simgeler fikrini alp Kantemirolu’nun yöntemindeki gibi kullanr, yegâhtan tiz
hüseynîye kadar iki sekizli ile bir tam sesten oluan Türk dizisindeki perde saysn ise arttrr. Yegâh ile aîran arasna iki perde, rast ile zirgûle arasna bir
perde, tiz nevâ ile tiz hisar arasna da bir perde ekler” (Judetz 1998:43).

1.Tablo : Abdülbâki Nâsr Dede Ebced sistemi (Girgin Tohumcu 2006:148)
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2.Resim: Abdülbâki Nâsr Dede’nin Tahrîriyye adl eserinde (v. 57b-60a)
notasn verdii Sultan III. Selim’in Sûz-i Dilârâ Mevlevî Âyin-i erîfî’nden
bölümler (Popescu-Judetz 1998:44)
Abdülbâkî Nâsr Dede, yazma eserlerinin yannda, neyzen-ba olmas nedeniyle önemli bir icrac olduu kadar, ayn zamanda bestekârdr. Ancak, günümüze ulaan tek eseri, Acem-Bûselik Mevlevî Âyini’dir. Besteledii bilinen
Isfahan Mevlevî Âyîni ise günümüze ulaamamtr. Ayrca, böylesine deerli
bir icrac, bestekâr, âir ve müzik âlimi olan Nâsr Dede’nin daha çok sayda
eseri olduu düünülebilir. Ancak, kendi gelitirmi olduu nota yazm sistemini neden kendi eserleri için kullanmad düündürücüdür. Eer, Isfahan
Mevlevî Âyîni’ni kendi yöntemi ile notaya alm olsayd, III. Selim’in Sûz-i Dilârâ Mevlevî Âyîni gibi belki de günümüze ulaabilecekti. Abdülbâkî Nâsr Dede’nin, kendi eserlerini notaya almama durumu; Geleneksel Osmanl/Türk
müziinde eitim – öretim ve aktarm yöntemi olarak ‘mek’ sisteminin çok
eski dönemlerden itibaren kullanld, bu dönem içinde de yine arlkl olarak
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kullanld ve eitim – öretim çalmalarnn yazl kaynaklar yerine sözel ortamda ezberden yürütüldüü eklinde açklanabilir.
Abdülbâkî Nâsr Dede’nin besteleri yannda makam ve usûl terkîbi de vardr. Bunlar; Dilâviz, Ruh-efzâ, Gülruh, Dildâr ve Hisar-Kürdî makamlar ile 22
zamanl ‘irin’ usûlüdür (Aksu 1988:50-58).
3.3. Sultan III. Selim ve Hamparsum Limonciyan (Baba Hampartzum)
likisi
Ermeni asll bestekâr ve nota mûcidi olan Hamparsum, Harputlu Serkis’in
oludur. 1768 ylnda stanbul’da domutur. Zengin ve müziksever bir Ermeni
ailesi olan Düzyan ailesinin himayesine girmi ve müzik eitimi almtr. Mevlevîhanelere ve Ermeni kiliselerine gitmitir (Öztuna 2006:329). Beikta (Bahâriye) Mevlevîhanesi’nde kudümzenlik yapan smail Dede Efendi’den ders alm, tevik görmü ve Sultan III. Selim’in huzuruna kabul edilmitir. Yine III.
Selim’in tevikiyle mehur (Hamparsum) notasn bulmu ve 18. yüzyl Osmanl klasiklerini bu notayla alt deftere (Hamparsum Defteleri) yazmtr
(hsanolu 2003:97). Bu nota yazs, St. Gallen iaretlerine yaplan eklerle gelitirilmi bir nota yazsdr. Yedi tane temel iareti vardr ve bu iaretlerin Ermeni
alfabesindeki harflerle yazm benzerliinden baka bir ilgisi yoktur. Yedi temel
perde iareti yaplan küçük deiikliklerle temel seslerin arasndaki perdeler
gösterilir (Koç 2003:53).
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3. Resim: Hamparsum Limonciyan’n kendi el yazs ve sistemi
ile notaya ald Uzzal Semâî (Girgin Tohumcu 2006:181)

4. Resim: Ermeni Kilise lâhisi:Âyin-i Ruhanî (c.1, s.1) kitabnda Hamparsum
Notas ile yazlm bir aragan (Popescu-Judetz 1998:52)
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Sultan III. Selim’in, çok iyi bir besteci, icrac ve nazarî konulara son derece
hakim olmas sebebiyle, Osmanl/Türk müziinin özellikle nazarî açdan ihtiyaç duyduu eksiklikleri çok iyi tespit etmi, dönemin müzik adamlarn bu
yönde çalmalar yapmas konusunda tevik etmitir. Hamparsum da bu kiilerden biri olarak karmza çkmaktadr. Ayrca Sultan III. Selim’in,
Hamparsum ile karlamasnn, sadece nota yazs bulmas ile ilgili dönemde
deil, bundan daha önceye rastlad ve Hamparsum’u önceden müzisyen olarak tand söylenebilir. Yine, III. Selim’in, stanbul’un müzik çevresi hakknda
da önemli ölçüde bilgi sahibi olduu düünülebilir.
Hamparsum notas, Abdülbâkî Nâsr Dede notas ile ayn dönemde ortaya
çkmasna ramen, daha yaygn biçimde kullanlmtr. Hatta, yakn zamana
kadar varln sürdüren bu nota yazm biçimini çok iyi bilen Tanbûrî Refik
Fersan, TRT Ankara Radyosu’ndaki çalma hayatnn son dönemlerinde, arivde bulunan Hamparsum notas ile yazlan eserleri günümüz notasna aktard (Bardakç:1995) bilinmektedir. Burada Hamparsum notasnn, Nâsr Dede
notasnn önüne geçmesi iki nedene balanabilir. Birincisi, daha önce de belirtildii gibi, Türk müziinin geleneksel eitim-öretim ve aktarm yönteminin
mek sistemi olmas, yazl kaynaklardan ziyade daha çok sözel ortamda icralarn yaplmas, buna bal olarak da yazl kaynak ve sistemlere ihtiyaç duyulmamas gösterilebilir. kincisi de, stanbul’da bulunan aznlk bestekâr ve icraclarn –özellikle- bu nota yazm biçimini Türk besteci ve icraclardan daha önce
benimseyip kullanmalar ve bir anda yaygnlamas, Türk besteci ve icraclarn
da bu alanda ‘darda kalmama – kaytsz kalmama’ noktasndan hareketle bu
nota yazm biçimine yönelmeleri gösterilebilir.
4. SONUÇ
Sultan III. Selim’in 18. yüzyl Osmanl/Türk müziine, teorisine (nazariye)
ve nota yazm biçimlerinin geliimine katklar konulu bu aratrmada aadaki sonuçlara ulalmtr.
- Sultan III. Selim, ehzadelik döneminde alm olduu ileri seviyede müzik eitimi ile Osmanl/Türk müziinin teorik (nazarî) ve uygulamal yönlerini
en iyi ekilde örenmi ve on be yeni makam terkip edebilecek bir düzeye
ulamtr. Çeitli makamlarda 1 Ayin, 1 Durak, 1 Tevih, 2 lâhi, 29 Perev, 29
Saz Semaisi, 1 Kâr, 10 Beste, 10 Semai, 20 ark olmak üzere toplam 104 bestesi
günümüze ulamtr. Dinî ve din d çeitli formlardaki bu eserler, günümüzde 18. yüzyln Osmanl / Türk müzii icra ve beste anlayn yanstmas bakmndan büyük önem tamaktadr.
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- Sultan III. Selim, Hammâmî-zâde smail Dede Efendi gibi bir dehâ ile
Basmac Abdi Efendi gibi iyi bir hanendeyi müzik tarihimize kazandrmtr.
- Sultan III. Selim, ayn zamanda Mevlevî olmas sebebiyle Abdülbâkî Nâsr
Dede ile iletiimde bulunmu, Osmanl/Türk müzii nazariyesi alanndaki ihtiyaca binaen Abdülbâkî Nâsr Dede’nin ‘Tedkîk ü Tahkîk’ ile ‘Tahrîriyye adl
nota yazm sistemini içeren’ eserleri yazmasn buyurmutur. Dolaysyla, 18.
yüzyl Osmanl/Türk müziine büyük ölçüde k tutan bu iki eserin ortaya
çkmasn salamtr.
- Sultan III. Selim, söz konusu dönem içinde nota yazm konusuna dair çalma yapmak üzere Hamparsum Limonciyan’ da görevlendirmi, bunun sonucunda da temeli Ermeni alfabesine dayanan “Hamparsum Notas’nn” ortaya
çkmasn salamtr. ©
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