
Türk Şairleri * ( İ sta nbu l 1936-1945) He
men hemen bütün şuara tezkireleri ve 
belli başlı kaynaklar taranarak meyda
na getirilen bu önemli eser sahasında 
büyük bir boşluğu doldurmuştur. Yaza
rın ölümü üzerine 98. formada 1432 say
fa olarak yarım kalan eserde 107 4 şair 
ve eserlerinden belli başlı örnekler yer 
a lmaktadır. 12. Halk Edebiyatı Antolo
jisi ( İ s tanbu l 1938) Eserde üç bölüm ha
linde yüzyıllara göre sıralanmış otuz altı 
aşığın ve otuz üç mutasawıf şairin bi
yografileriyle türkü. ağıt ve mani örnek
leri yer almaktadır. 13. Türk Musikisi 
Antolojisi (1 - 11 , İ stan bul 1942-1 943) Türk 
mOsikisi tarihi hakkında oldukça geniş 
malzemenin bir araya getirildiği eserde 
XVII-XX. yüzyıllar Türk dini mOsikisinin 
tarihi gelişimi incelenmiş, bu alandaki 
bestekar ve leracılar hakkında bilgi ve
rilmiş, bunlara ait tesbit edilebilen dini 
mOsiki güfteleri de kaydedilmiştir. 

Sadettin Nüzhet'in diğer eserleri şun
lardır: Tanzimata Kadar Muhtasar Türk 
Edebiyatı Tarihi N umunel eri ( İ stanbu l 

193 1); Şeyh Galib ( İ sta nbu l 1932); Aşık 
( İ stanbul 1933); Beşiktaşlı Gedai (İ stan

bul ı 933) ; Hengami ( İ stanbu l ı 933); Ka
tibi ( İ sta nbul 1933 ); Kuloğlu ( İ s tanbul 

1933); Namık K emal ( İ stanbul 1933) ; 
Neşati ( İ stanbul 1933) ; Rdmf Paşa ( İ s

tanbul ı 933): Subuhi ( İ stanbul ı 933); Şey

hülisldm Bahai ( İ s tanbul 1933) ; Cenab 
Şahobeddin ( İ stanbu l 1 934); Fehim (İ s

tanbul 1934); Samih Rifa tlİstanbul 1934); 
Siiieli Süruri ( İ stanbul ı 935); Baki (İs

tanbul 1935); Edebiyat ve Edebiyat Ta 
rihi Özü ( İ stanbu l 1 935): Şeyh Galib ( 1 

fas .. istanbul 1935) ; Aka Gündüz ( İ stan

bul 1937); Ali Canib ( İs ta nbu l 1937): Ali 
Nihad IITarlanJ. istanbul 1937); Hatdyi 
Divanı ( İ stanbu l 1 946) . 
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ERGUNER, Süleyman 

(1902 · 1953) 

Neyzen ve bestekar. 

2 Ağustos 1902 t arihinde istanbul'un 
Sultanselim semtinde doğdu . Babası Sul
tan Selim Camii müezzinler inden Hafız 
Hasan Efendi. annesi Dürriye Hanım ' dır. 

Dört yaşında annesini. on bir yaşında 
babasını kaybetti. Babasının vefatı üze
rine erken yaşta Sultan Selim Camii'ne 
müezzin oldu. Caminin başimamı Sadet
tin Kaynak'tan mOsiki öğrenmeye baş
ladı. Bu arada I. Dünya Savaşı'nın olum
suzlukla rına rağmen hıfzını. ardından 

da rüşdiye öğrenimini tamamladı. 1923 
yılında Muazzez Hanım ' la evlendi. Dört 
yıl sonra müezzinlik görevinden ayrılıp 

İnhisarlar İdaresi'nde memur olarak ça
lışmaya başladı. Aynı yıl İstanbul'dan ay
rılarak bu kurumun Keskin, Karaman. 
Kütahya, Çarşamba , Burdur müdürlük
lerinde bulundu ve 1942'de İstanbul' a 
döndü. Önce Tekel Genel Müdürlüğü ' n
de zat işleri şube müdürlüğü, daha son
ra da Cibali Tütün Fabrikası sicil amirli 
ği görevlerinde bulundu. Cibali fabrika
sındaki görevi sırasında 1 Aralık 1953'
te vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği ' ne 

defnedildi. 

Hüseyin Fahreddin Dede'den sonra son 
devrin en iyi neyzeni kabul edilen Süley
man Erguner ayrıca sesinin güzelliğiyle 
de tanınmıştır. Küçük yaşta katılmaya 
başladığı mOsiki toplantılarında, devam 
ettiği tekke ve mevlevihanelerde ilk mO
siki bilgilerini almıştır. Önce Sadettin 
Kaynak, daha sonra Mecid Sesigür ile ça
lışmış , Bestenigar Ziya Bey ve onun ta
lebelerinden Sultanselimli Hafız Cemal 
Efendi'den de istifade etmiştir. Ancak 
mOsiki hayatında Hafız Sami ile eski sa-

Süleyman Erguner (Süleyman Erguner arş ivin den) 
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ray müezzinlerinden Hafız Hüseyin'in bü
yük tesiri olduğunu belirtmek gerekir. 
Ney üflemeye Neyzen Emin Efendi 'nin 
(Yazı c ı ) teşvikiyle on altı yaşında başla

yan Erguner. kimseden ders almadan 
kendi gayretiyle ilerleyerek üslOp sahibi 
bir neyzen olmayı başarmıştır. Anado
lu'da memuriyeti sebebiyle bulunduğu 
yerlerde cemiyetler kurarak mOsiki fa
aliyetlerine katılmış ve bu hususta de
rin izler bırakmıştır . Ayrıca istanbul · a 
döndükten sonra salı günleri Sultanse
lim'deki evinde yapılan mütat mOsiki 
toplantıları devrin ünlü müsikişinasları
nın devam ettiği mahfiller arasında yer 
almıştı. 

1944'te istanbul Radyosu'nun ilk de
neme yayınları ile başladığı radyo ça
lışmalarına 1950 ·de hizmete giren ye
ni İstanbul Radyosu'nda devam etti. Bu 
kurumdaki çalışmaları sırasında vefatı
na yakın yıllarda ney, tanbur. ud ve ku
düm sazlarından oluşan Erguner Toplu
luğu adlı bir grup kurdu. İstanbul Rad
yosu· nda ve devam ettiği mOsiki top
luluklarında klasik Türk mOsikisi ve ta
sawuf mOsikisinin yeniden canlanması 
yolunda büyük gayretler gösteren. özel
likle mansur ve şan neyi üflemeyi ter
cih eden. neyde pürüzsüz ve kuwetli 
dem sesleriyle tanınan Süleyman Ergu
ner aynı zamanda birçok talebe yetiş
tirmiştiL Bunlar arasında oğlu Ulvi Er
guner ile Niyazi Sayın, Selamı Bertuğ , 

Alaeddin Yavaşça ve Nevzat Atlığ en ta
nınmışlarıdır. 

Neyzenliğinin yanı sıra bazı eserler de 
besteleyen Erguner' in bugün elde altı 

ilahi , beş şarkı ve dokuz saz eserinden 
müteşekkil yirmi bestesi bulunmakta
dır . Bunlar arasında Yahya Kemal Beyat
lı'nın, "Ömrün şu biten neşvesi tam ol
sun erenler" mısraı ile başlayan uşşak 
yürük semaisiyle güftesi Hacı Bayram-ı 
Veli'ye ait olan. "N ' oldu bu gönlüm n'ol
du bu gönlüm" mısraı ile başlayan uş

şak ilahisi çok meşhurdur. 
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