
DUPNiÇE 

Dupniçe' de Osmanlı ta ş köprüsü ile Ahmed Bey Külliye
si'ni gösteren XX. yüzyıl başlarında çekil mi ş bir fotoğraf 
(J. Petkov, Bulgarien, Sofia 1932, s. 43 ) 

simlerinin en iyi örnekleri yer alır. 1 573'
te Bobosevo en az 330 haneye sahip, yö
renin en büyük yerleşme yeri durumun
daydı. Civarındaki Vukovo ve Pastuh köy
lerinde de Osmanlı döneminde yapılmış 
birçok kilise mevcuttu. Ayrıca Dupniçe 
kazasında, Aynaroz (Mount Athos) dışın
da Balkanlar' ın en büyük manastırı olan 
meşhur Rila Manastırı bulunmakta olup 
burası zengin kütüphanesiyle Bulgar ede
bi örneklerinin sergilendiği en seçkin 
merkezlerden biridir. Hatta Yıldırım Ba
yezid döneminden başlayan Osmanlı bel
geleri de burada korunmaktadır. Bu ma
nastır, 1830'larda eski Bulgar ve Bizans 
sanatının çeşitli unsurları ile saf Osmanlı 
tarzının karışımı bir üslupta yeniden ta
mir edilmiştir. Bütün bu binaların mev
cudiyeti, Osmanlı dini siyasetinin bu böl
gedeki en önemli göstergesidir. 
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DURAH 

(bk. BEYTÜLMA'MÜR). 

DURAK 

Kur 'an-ı Kerim 'in hat ve tezhibinde 
ayetlerin sonlarındaki 

durak yerlerini belirtmek üzere 
nokta yerine geliştirilmiş geometrik 
koropozisyonlara veya stilize bitki 

motiflerine verilen ad 
(bk. TEZHİP). 

DURAK 

Türk dini mfisikisinin 
tekke mfisikisine 

ait formlarından biri. 
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Mevlevflik dışındaki tarikatların hemen 
hepsinde, zikrin birinci bölümünü teşkil 
eden kelime-i tevhidden sonra "ism-i 
celal" zikrine geçilmeden önce verilen 
arada bir veya iki zakir tarafından oku- _ 
nan, serbest olarak bestelenmiş Türkçe 
manzumelere durak denir. Bunlara. iki 
zikir arasındaki durma sırasında okun
duğundan bu adın verildiği kabul edil
mektedir. Durak güfteleri, dervişleri ism-i 
celal zikrine hazırlamak üzere daha çok 
Allah'ın yüceliği. kudreti, sıfatları gibi 
konuları işleyen mutasawıf şairlerin şi

irlerinden seçilmiştir. ÜslQp ve ritim ba
kımından aralarında bir fark bulunma
yan duraklar ve na'tlar sadece güttele
rinin konuları ile birbirinden ayrılır. Du
rak güftelerinde çok defa dört mısralık 
manzumeler tercih edilmiş olup bunla
rın da sadece birinci ve üçüncü mısrala
rı farklı nağmelere sahiptir. İkinci ve dör
düncü mısralar birinci mısraın bestesiy
le okunur, üçüncü mısra ise eserin me
yanını teşkil eder. Terennümü bulunma
yan duraklarda arzu edilen yerlere "Hak 
dost, dost, ah, hO, ya Hak" gibi lafzi te
rennümlerin yerleştirildiği görülmek
tedir. 

Her makamdan bestelenebilen durak
ların tarih boyunca usulsüz olarak bes
telendiği ve serbest bir şekilde okundu
ğu kanaati yaygınsa da müzikolog- bes
tekar Subhi Ezgi bu eserlerin durak ev
feri usulüyle ölçüldüğü kanaatindedir 
ve tesbit ettiği durakların notalarını da 
bu şekilde yayımiarnıştır (bk. bibl.) . 

Durak okurken ilahilerde olduğu gibi 
içinde bulunulan karneri ayın çeşitli özel
liklerine uygun gütteli olanlarının seçil
mesine bilhassa dikkat edildiği nakledi-

lir. Mesela muharremde Hz. Hüseyin ve 
Ehl-i beyt sevgisini, rebfülewel ve rebl
ülahir aylarında Hz. Muhammed ' in do
ğumunu, zilkade ve zilhiccede haccı ko
nu alan eserler seçilmiştir. 

Mevcut el yazması güfte mecmuala
rındaki kayıtlardan hareketle durak for
mundaki ilk örneklerin XVII. yüzyıldan 
itibaren görülmeye başlandığı ve zama
nımıza kadar SOO civarında durak bes
telendiği söylenmekteyse de bunlardan 
büyük bir kısmı unutulduğundan Subhi 
Ezgi ancak otuz dokuz adedinin notası
nı yayımlayabilmiştir. Cumhuriyet döne
minde tekkelerin kapatılmasına ( 1925 ı 
rağmen bu form yeni eserlerle hayati
yetini bir müddet daha devam ettirmiş
tir. Bu dönemde bestelediği 1 08 adet 
durakla Hüseyin Sadettin Arel'in (ö . 1955) 
ayrı bir yeri vardır. 

Durak okunması özel bir üslQp ve ma
haret ister. Bu sebeple dini mOsiki icra
cısı olarak durak okumakla şöhret bul
muş mOsikişinaslar vardır. Bunlar arasın
da Mutafzade Ahmed Efendi (ö 1883). 
BehlQI Efendi (ö. 1895) ve "Durakçı" la
kabı ile tanınan Hacı Nafiz Bey (ö. 1898) 
en ünlüleridir. Durak aslında tekke mQ
sikisine ait bir form olmakla beraber 
vaktiyelerinde şart koşulduğu için bazı 
camilerde cuma namazından önce bir 
veya iki kişi tarafından okunduğu da gö
rülmüştür. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

DURAK EVFERİ 

L 
Türk mfisikisi usullerinden. 

_j 

Yirmi bir zamanlı ve sekiz vuruşlu bir 
büyük usuldür. İçerisinde Türk aksağı 
usulü bulunan yegane iki usulden biri 
olması da diğer bir özelliğidir. Başta bir 
Türk aksağı ile onu takip eden dört adet 
satyandan meydana gelmiş olup 21 1 4'
lük ikinci mertebesi kullanılmıştır. Bu 
usulle ölçüldüğü kabul edilen durak for
mundaki eserler, usule dahil olmayan 
ve altında genellikle "dost" sözünün yer 


