
lerini de ıslah etmiştir. 1940'ta başlayıp 
ölümüne kadar elli yıl süren ebruculuğu 
sırasında 1967' den itibaren çeşitli ser
giler açan ve bazı sergilere katılan Düz
günman. hem eserleriyle hem de yetiş
tirdiği öğrencilerle bu sanatın tanınma
sına ve yayılmasına hizmet ederek son 
otuz beş yılın ebruculuğuna adeta dam
gasını vurmuş bir sanatkardır. 

Mustafa Düzgünman. ebru sanatı dı

şında dini müsikiyle de meşgul olmuş 
ve tasawuf zevkini Hafız Eşref Ede'den 
almıştır. Muzıka-i Hümayun'da yetiştiği 
için "Mızıkalı" lakabıyla anılan Hafız Mu
hittin Tanık. Üsküdar'daki Çarşamba Ri
fai Dergahı şeyhi Hayrullah Taeettin Ya
lım ve Üsküdar Rifai Asitanesi şeyhi Hüs
nü Sarıer gibi kıymetli hocalardan isti
fade etmiştir. 

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nde uzun 
yıllar cuma günleri iç ezan ve teravih na
mazı aralarındaki ilahi okuyuşuyla iyi bir 
icracı olarak da tanınan Düzgünman 'ın, 

bir kısmının güftesi kendisine ait olmak 
üzere değişik makamlarda bestelediği 

yirmi kadar ilahisi vardır. Onun beste
karlık tarafını gösteren ve son yılların 

dini müsiki repertuvarı açısından ayrı 

bir değer taşıyan bu ilahiler. vefatından 
önce yakın arkadaşı neyzen Niyazi Sayın 
tarafından notaya alınarak tesbit edil
miştir. Ayrıca vaktiyle meşkettiği dini 
eserleri son zamanlarında banda okuya
rak tesbit edilmelerini sağlamıştır. 

19S3'ten 1979'a kadar yirmi altı yıl 

müddetle Aziz Mahmud Hüdayi Derga
hı'nın türbedarlığını yapan Düzgünman. 
halk ağzıyla koşma tarzında bazı şiirler 
de yazmıştır. Bunlar arasında , ebrunun 
tarihçesi. özellikleri ve mahiyetini anla
tan yirmi kıtalık "Ebrüname"si en ta
nınmışıdır (metni için bk. Yeşilay, nr. 432 

!Kas ı m 19691. s. 2). 

Mustafa 
Düzgünman'ın 

lale ebrusu 
(Muhittin Serin 

ko leksiyonu) 

Mustafa 
Düzgünman ' ın 

icad ı olan 
papatya ebrusu 
(M. Ugur Derman 

koleksiyonu) 

Kıymetli tesbihler. yazı levhaları. ken
di ebruları, şemse tarzında yaptığı ki
tap kabı. kutu ve çerçevelerden oluşan 
koleksiyonu halen ailesinde bulunmak
tadır. Ayrıca eski tarz körüklü fotoğraf 
makinasıyla 1 ooo·e yakın hat örneğini 
emülsiyonlu cama tesbit etmiş, bazıları 
Kalem Güzeli (Ankara 1981) ve İslô.m 
Mirasında Hat Sanatı (istanbul 1993) 

adlı eserlerde yer alan bu fotoğraf cam
larının asılları daha sonra kendisi tara
fından Türkpetrol Vakfı' na hediye edil
miştir. 

12 Eylül 1990 Çarşamba günü vefat 
eden Mustafa Düzgünman'ın kabri Ka
racaahmet Mezarlığı'ndadır. 
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DVOAAK, Rudolf 

(1860 · 1920) 

Çek şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

Dfitni'de doğdu. İlk ve orta tahsilini 
bitirince şarkiyat sahasına ilgi duyarak 
Prag'daki Charles Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'ne devam etti. Burada önce 

DVORAK, Rudolf 

klasik diller. sonra da Şark filolojisi öğ
renimi gördü. Öğrenciliğinin ilk yı lların
da Arapça ve diğer Doğu dilleri üzerin
de sistemli çalışmalar yapan ve Hafız· ın 

divanından seçtiği parçaları Çekçe·ye ter
cüme eden hacası Jaromir B. Kosut'un 
tesirinde kalmış, bu arada hocasının ter
cümelerini daha da genişletmiştir. 1882'
de Leipzig'de ünlü Arabist Fleischer'in 
yanında Arapça, Türkçe ve Farsça bilgi
sini ilerletti. 1883'te. Kur'an'daki yaban
cı kelimeler üzerine hazırladığı "Ein Beit
rag zur Frage über die Fremdwörter im 
Koran" adlı teziyle Münih Üniversitesi'n
den doktora derecesi almaya hak kazan
dı. Ardından 1884'te Prag Charles Üni
versitesi Edebiyat Fakütesi'ne profesör 
yardımcısı olarak girdi, 1890'da da pro
fesör kadrosuna tayin edildi. Burada, 
XIX. yüzyıl sonlarına doğru oldukça iler
leme gösteren şarkiyat araştırmalarının 
hemen her sahasında çeşitli incelemeler 
yaptı ve dersler verdi. Bu durum onun. 
şarkiyat çalışmalarının geçmişindeki baş

langıç seviyesinin dağınık yapısını ay
nen benimsemiş olduğunu gösterir. Bu
nunla birlikte Dvofak, Charles Üniversi
tesi'nde özel bir öğretim sahası niteli
ğiyle şarkiyat kısmının gerçek anlamda 
kurucusu olmuş. şarkiyat çalışmalarının 
sistematik hale getirilişinde . bölüm kü
tüphanesinin tesisinde ve öğrencilerin 

yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. 
Arapça, Farsça, Türkçe ve İbranice ders
leri veren. aynı zamanda . bu dilleri ko
nuşan milletierin edebiyat tarihleri baş
ta olmak üzere kültür tarihleri üzerinde 
de araştırmalar yapan Ovafak 1 Şubat 
1920'de Prag'da öldü. 

Ovafak' ın ilminin ve öğrencilere yöne
lik çalışmalarının esasını Çin dili ve ede
biyatı teşkil etmekle birlikte Arap. Fars 
ve Türk edebiyatları hakkında da ince
lemeler yapmıştır. Arap edebiyatı saha
sında özellikle şiirler ve coğrafi eserler 
üzerinde durdu. Arap şair ve kumandanı 
Ebü Firas el-Hamdani'nin (ö 357 / 968) 

şiirlerini Almanca'ya çevirdi (Abu Firas, 

ein arabischer Held und Dichter, Leiden 
1895, 344 sayfa). İlgisini çeken diğer bir 
şahıs da ünlü şair-filozof Ebü'l-Ala el
Maarri (ö 4491 ı 057) olup onun felsefe
sinin ve şiirlerinin tahlilini yaptığı birçok 
Çekçe çalışması bulunmaktadır (Siauny 

basnik a myslitel arabsky Xl. stol. Abü 

'Aici, Prague 1916. 33 sayfal Ayrıca bazı 

Arap coğrafyacılarının eserleri üzerine 
dikkate değer birkaç makale yazdı ve 
İbrahim b. Muhammed el- İstahri. İbn 
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Havkal, İbn Battüta'nın eserlerinin tah
lilini yaptığı gibi İbn Fadlan'ın kitabından 
da bazı parçaları tercüme etti. 

Dvofak, Prag Charles Üniversitesi'nde 
İran çalışmalarının da gerçek anlamda 
kurucusu olmuştur. Eski İran kültürü 
ile çok az ilgilenmesine rağmen Otto's 
Encylopedia'nın Farsça kısmında bazı 
makaleler kaleme aldı: ayrıca Fettahr
nin Hüsn ü Dil adlı eserini Almanca'ya 
çevirdi (Wien I 889, I 50 sayfa). 

Türk edebiyatı sahasına olan ilgisi de 
yine şiir dalında yoğunluk kazanmıştır. 

Özellikle Kanuni Sultan Süleyman (Muhib
bl). Baki, Fıtnat Hanım , Derviş Seyyid ve 
III. Selim'in bazı şiirlerinin tercümesini 
yapmış, bunun yanı sıra Abdülhak Ha
mid, Mehmed Emin Yurdakul ve Celal 
Sahir Erozan gibi çağdaş şairlerin eser-
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leriyle de ilgilenmiştir. Onun klasik Türk 
edebiyatı alanında yaptığı en önemli ça
lışma, Osmanlı lirik şiirinin en başta ge
len temsilcisi olarak nitelendirdiği Ba
kl'nin gazellerini tercüme ederek bunlar 
üzerine yaptığı incelemedir. 1908-1911 
yılları arasında Baki'nin divanını. gazel
leri esas almak suretiyle Almanya'daki 
bazı yazmalara dayanarak şairin şahsi
yeti hakkında kaleme aldığı yetmiş say
falık bir inceleme ve önsözle birlikte neş
retmiştir (Bakf's Diwan. Ghazalijjat, I-ll. 
Leiden 1908- ı 9 ı ı) . Bu eserde yaptığı 

bazı tercüme hataları daha sonra Rypka 
tarafından düzeltilmiştir (Baqi als Gha

zeldichter, Prague ı 926). Bunlardan baş
ka Dvofak, Ottuv Slovnik Naucny (Çek 
ansiklopedisi) için, Ön Asya edebiyatı ve 
tarihi konularında, aralarında Türk ede-

biyatına dair önemli ve uzun bir maka
lenin de yer aldığı yüzlerce madde yaz
mış ve bu şekilde Doğu kültür ve mede
niyetinin Batı'ya tanıtılması yolunda bü
yük hizmetlerde bulunmuştur. 
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