
düğü yerler hakkındaki müşahedelerini 
ihtiva etmektedir. Vakı'dt' ın yazma bir 
nüshası Berlin'de Königlichen Bibliothek' 
te bulunmaktadır (nr 496) Coğrafi açıdan 
da büyük değer taşıyan eser Abdüssettar 
tarafından Urdu ca 'ya tercüme edilmiş ve 
aslından önce Terceme-i Va~ı 'at-ı Ez
teri adıyla yayımlanmıştır (nşr. Muham
med Hüseyin Mahvi Sıddiki, Madras 1937). 

Ezferi'nin Va~ı \'it' ında ve diğer bazı 
kaynaklarda zikredilen eserleri de şun
lardır: Lugat-ı Türki-i Çağatai (Ferheng·i 

Ez{erf) (Türkçe -Farsça ve Farsça-Türkçe 
bir sözlük olup müellif bu eserini Leknev'
de kaldığı sırada yazmıştır); Mergubü'l
tu'ad (Ali Şir Neviii'nin Türkçe Mahbübü'f . 

ku/ab 'unun bazı il avelerle Farsça seeili bir 
tercümesi olup 1793 'te tamamlanmıştır; 
eksik bir nüshası Pencap Üniversitesi Kü
tüphanesi· nde bulunmaktadır); N is ab -ı 
Türki Çağatdi ( şiirlerini ihtiva eden Türk
çe bir eserdir); Tengri Tari (Emir Hüs
rev ' e atfedi len ljalil'f. Bari'ye yazılm ı ş Türk
çe- Hintçe bir naziredir); Risale-i Kab
riyye ('Atamatü'l·/'f.a.Zaya) (Hipokrat'ın 
yaklaşan ölümün işaretleri üzerine yazdığı 
bir risale old uğu sanılan bu eseri Arapça'
dan Farsça'ya manzum olarak çevirmiştir); 
Nüsl].a-i Sanihdt (122 1'de [1806-18071 
yazdığı bu eser kendi görüşleriyle üzüntü
lerini aç ıkladığ ı 11 9 anekdotu ihtiva eder); 
Feva'idü'l-etfal (tıbba dair bir eserd ir) ; 
Peva 'idü '1- ~übtedi (bir gramer kitabı
dır); Mizan-ı Türki (Çağatay Türkçesi gra
mer kitabıdır); An1z -zdde (Babür'ün Arüz 

Risalesi ad lı kitabı esas alınarak hazırlan
mış Türkçe manzum bir eserdir; eksik bir 
nüshası Pencap Üniversitesi Kütüphane
si'nde mevcuttur); Divan-ı Gazeliyyat-ı 
Urdu; Divan-ı Urdu (Madras Üniversi
tesi tarafından neşredilmiştir); Divan-ı 

Farsi vü Türki vü Ril].te (bk. Ezferi. ha
time; E/2 [İng. i. 1, 813; Elr., lll. 257 -258) 
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EZGİ, Mehmet Suphi 

(1869·1962) 

Türk mfisikisi alimi ve bestekarı. 
_j 

İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babası 
Telgraf ve Posta Nezareti muhasebe mü
meyyizi İsmail Zühdü Bey, annesi Emi
ne Hanım'dır. Orta öğreniminden sonra 
girdiği Askeri Tıbbiye'den 1892'de tabip 
yüzbaşı olarak mezun oldu ve Bingazi'
deki 58. Alay'ın birinci taburuna hekim 
tayin edildi. Mehmet Suphi asabiye mü
tehassısı olarak uzun süre burada gö
rev yaptı. Bu arada Osmanlı- İtalyan har
bine katıldı ve 1913 yılında İstanbul'a 
döndü. ı. Dünya Savaşı yıllarında mira
lay rütbesiyle Beykoz Serviburnu Em
raz-ı İntaniyye Hastahanesi başhekimli
ğinde bulundu. İstiklal Harbi başladıktan 
sonra Anadolu'ya geçti ve Ankara Mer
kez Hastahanesi başhekimliği yanında 

çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Cumhu
riyet'in ilanını müteakip askeriyedeki gö
revinden emekliye ayrıldıysa da dokuz 
yıl daha çeşitli yerlerde hükümet ve be
lediye tabipliği gibi resmi görevlerde bu
lunduktan sonra istifa etti. 

1932 yılında İstanbul Belediye Konser
vatuvarı Tarihi Türk Müsikisi Eserlerini 
Tasnif ve Tesbit Heyeti üyeliğine tayin 
edildi. Böylece Ezgi'nin hayatında, Türk 
müsikisi inceleme ve araştırmaları doğ
rultusundaki çalışmalarının ağırlık ka
zandığı yeni bir dönem başlamış oluyor
du. Bu heyetteki çalışmaları on beş yıl 
sürdü. Son yıllarını Beykoz'da münzevi 
bir şekilde geçirdi. 12 Nisan 1962 tari
hinde vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlı
ğı'na defnedildi. 

Fransızca yanında Arapça ile Farsça'
ya vakıf ve müsikiden dini ilimiere ka
dar uzanan çeşitli alanlarda geniş bir 
kültüre sahip olan Ezgi asıl şöhretini 

Türk müsikisi çalışmalarıyla elde etmiş
tir. Henüz beş yaşında iken mahalle mek-

Mehmet 
su ph i 

Ezgi 

EZGi, Mehmet Suphi 

tebinde okuduğu ilahilerle dikkati çek
ti. Aynı zamanda hanende ve sazende 
olan babasının evinde düzenlediği ve dev
rin belli başlı müsikişinaslarının iştirak 

ettiği toplantılara önceleri sesiyle katıl
maya başladı. İlk müsiki derslerini on 
iki yaşlarında, keman hocalığı da yapan 
Muzıka-i Hümayun Kolağası Tahsin Bey'
den alan Ezgi, kısa sürede evlerindeki 
toplantılara kemanı ile iştirak edecek 
bir seviyeye geldi. Babasının kanun ho
cası KanünT Hacı Arif Bey'den Batı no
tası, Rauf Yekta Bey'den işaretli Ham
parsum notası öğrendi. Daha sonra da 
bunun gizli Hamparsum denilen şeklini 
çözdü. On yedi yaşında Zekai Dede'nin 
talebesi oldu ve ondan üç yıl kadar ders 
aldı. Zekai Dede vasıtasıyla tanıştığı Koz
yatağı Rifai Tekkesi şeyhi Halim Efen
di'den önce sinekeman. ardından tanbur 
dersleri aldı. Halim Efendi'nin tanbur 
çalmayı lll. Selim'in tanbur hocası İsak'ın 
talebesi Oskiyam'dan öğrendiği göz önü
ne alınırsa geleneksel tanbur tavrının 
böylece Suphi Ezgi'ye intikal ettiği anla
şılır. Hocaları arasında ayrıca , Askeri Tıb
biye'de öğrenci iken derslerine devam 
ederek birçok fasıl geçtiği Medeni Aziz 
Efendi ve özellikle seçkin bir dini müsi
ki repertuvarı elde ettiği Bahariye Mev
levihanesi şeyhi Hüseyin Fahreddin De
de ile 1911'den sonra Batı müsikisi ve 
armoni dersleri aldığı Edgar Manas ·ın 
önemli bir yeri vardır. 

Suphi Ezgi. meşhur müsikişinaslardan 
aldığı çeşitli dersler sayesinde daha ön
ce yaşamış birçok müsiki üstadının üs
lübuna da nüfuz etti ve bunlar ileride 
katılacağı eser tesbiti çalışmalarının esa
sını oluşturdu . 1913'te Hüseyin Sadeddin 
Are! ile birlikte, öncülüğünü Rauf Yekta 
Bey'in yaptığı Türk müzikolojisi incele
melerine katıldı. Daha sonra Are! ile Ez
gi· nin çalışmalarına iştirak eden Salih 
Murat Uzdilek'le birlikte "Are!- Ezgi- Uz
dilek sistemi"ni ortaya koydu. Türk mü
sikisinin ses sistemindeki perdelerin ma
hiyetini tesbit eden bu düzen. uzun yıl
lar öncesine giden yoğun araştırmalar 
sonucunda meydana getirilmiştir. Tar
tışmaları günümüzde de süren Türk mü
sikisinin ana dizisi konusunda. Suphi 
Ezgi ile Rauf Yekta Bey arasındaki kar
şılıklı mektuplarda (1924) ve yine aynı 

şekilde Türk Musikisi Dergisi'nde Ez
gi'nin Muhyiddin Erev ve Ekrem Kara
deniz ile olan yazışmalarında (bk bibl) 
ileri sürülen ve tartışılan fikirler müsiki 
araştırmacıları için incelenmeye değer 
niteliktedir. 
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Ezgi, istanbul Belediye Konservatu
varı Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini Tas
nif ve Tesbit Heyeti'nde önce Rauf Yek
ta, Ali Rifat Çağatay ve Ahmet lrsoy' la. 
ilk ikisinin vefatı üzerine ( 1935) Ahmet 
lrsoy ve Mesut Cemil'le birlikte, 1943 
yılında lrsoy'un vefatından sonra da tek 
başına çalıştı. Bu çalışmalar, birçok ese
rin unutulmaktan kurtarılıp yeniden Türk 
mOsikisi repertuvarına kazandırılması 

bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Hamparsum ve Batı notasım iyi bilen 
Suphi Ezgi, bilhassa eser incelemesi es
nasında mukayeseler sonucu ortaya çı

kan farklılıkların giderilmesi hususunda 
gösterdiği titizlik ve gayretiyle tanınmış
tır. İyi bir tanburi idi. Aynı zamanda ney 
üflüyor, keman ve sinekeman da çalıyor

du. icracılığının en önemli yönü ise gü
zel sesinin yanında kendine mahsus ta
vır ve üsiObunun hakim olduğu hanen
deliğidir. Ezgi ayrıca pek çok talebe ye
tiştirmiştir. Bunlar arasında Kemal Ba
tanay, Ercüment Berker, Fahri Kopuz, 
Laika Karabey, Mesut Cemil, Yılmaz Öz
tuna, Ahmet Çağan, Arif Sami Toker ta
nınmış bazı isimlerdir. 

Eserleri. 1. Nazari, Ameli Türk Musi
kisi (I-V, istanbul 1933-1 953) Türk mO
sikisi kaidelerinin müsbet ilim esasları
na göre araştırılıp tesbit edildiği eser, 
en eskisinden başlayarak mOsikiyle ilgi
li kaynakların incelenmesi suretiyle ka
leme alınmıştır. Kendi bestelerinden yir
mi beşinin de yer aldığı eserde ayrıca 
650 civarında yazar tarafından derlenen 
mOsiki eserinin notası mevcuttur. Bun
lar arasında Ezgi'nin otuz yı llık çalışma 

sonucu tesbit ettiği, Türk mOsikisinin 
zamanımıza ulaşan en büyük eseri ka
bul edilen Nayi Osman Dede'ye ait Mi'
raciyye'nin ayrı bir yeri vardır .. 2. Türk 
Musikisi Klasiklerinden İlahiler (1-111 , 
istanbul 193 ı-1933) . Rauf Yekta, Ahmet 
Irsoy ve Ali Rifat Çağatay ile müşterek 
olarak hazırlanan eser "Türk MOsikisi 
Klasiklerinden" ana başlığı altında yayım
lanan serinin ilk üç cildi olup I. cildi tev
şih, ll ve lll. ciltleri ilahi notalarma ayrıl-

mıştır. 3. Türk Musikisi Klasiklerinden 
Bektaşi Nefesleri (IV-V, istanbul 1933). 
Rauf Yekta, Ahmet Irsoy ve Ali Rifat Ça
ğatay ile ortak hazırlanan bu eser adı ge
çen serinin iki cildini teşkil etmekte ve 
seksen dokuz nefes notası ile bazı ne
fes güftekarlarının hayatı hakkında kı

sa bilgiler ihtiva etmektedir. 4. Türk Mu
sikisi Klasiklerinden Mevlevi Ayin
leri (VI-XVIII, istanbul 1934 - 1939) Ezgi, 
kırk bir adet ayin-i şerif notasının güf
teleriyle birlikte yer aldığı bu eserin ilk 
dört cildini Rauf Yekta, Ahmet lrsoy ve 
Ali Rifat Çağatay ile, diğerlerini ise Ah
met Irsoy ve Mesut Cemil'le beraber ha
zırlamıştır. "Türk MOsikisi Klasiklerin
den" serisi içinde yer alan eser on üç fa
sikülden meydana gelmekte olup günü
müzde Mevlevi ayinleri konusunda kla
sik eser hüviyetini kazanmıştır. s. Hafız 
Mehmed Zekdi Dede Efendi Külliyatı 
(1-111, istanbul 1940- 1943). Ahmet lrsoy'la 
müştereken hazırlanan kitapta Zekai 
Dede' nin eserlerinin notaları neşredil

miştir. 6. Eve Buselik, Mahur Buselik, 
Muhayyer Bı1selik, Neva Buselik, Bu
selik, Hisar Buselik Fasılları ( İ stanbul 

ı 943). Ahmet lrsoy'la birlikte hazırlan
mıştır. 7. Tanburi Mustafa Çavuş'un 36 
Şarkısı (İstanbul 1948). Biri hariç eserde 
yer alan bütün şarkıların ara nağmeleri 
Suphi Ezgi tarafından bestelenmiştir. B. 
Türk Musikisi Klasiklerinden Temcit
Na't-Salat-Durak (İstanbul ı 945). Ezgi 
tarafından tesbit edilen elli dört parça
nın notasım ihtiva eden eserde Arapça 
metinlerin tercümeleri de verilmiştir. 

Suphi Ezgi'nin hepsi istanbul Konser
vatuvarı neşriyatı olan bu eserlerinin dı
şında, ilk kısmı Musiki Mecmuası'ndçı 
(sy. ı 7- ı 9) tefrika edilmiş "Tanbur Me
todu" ile yarım kalmış bir "Türk Musiki
si Solfej Metodu" mevcuttur. Ayrıca İs
tanbul Enstitüsü Dergisi 'nde Türk mü
sikisi usul geçkilerini konu alan bir maka
Iesi yayımlanmıştır (sy. 2 !istanbul 1956 1. 

. s. 37-49) Ezgi TanbOri Ali Efendi, Hacı 
Arif Bey ve Şevki Bey külliyatlarını ha-
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zırlamaya çalışinışsa da bunları tamam
Iayamamıştır. 

Suphi Ezgi 700'den fazla eser beste
Iemiş, ancak bunlardan sadece durak, 
peşrev, saz semaisi, oyun havası, taksim, 
beste, ağır semai, yürük semai, marş ve 
şarkı formundaki 16S'ini neşre layık gör
müştür. Sözleri Tevfik Fikret'e ait olan 
Vatan Şarkısı adlı eseri Paris Konserva
tuvan profesörlerinden Albert Lavignac 
tarafından arınonize edilmiştir (notas ı 

için bk. Şehbal, sy. 64 II Temmuz 13281. 
s. 307). Şarkılarından yirmi sekizini, 1916 
yılında Musahibzade Celal'in Lale Devri 
Opereti için şair Nedim'in kaside, gazel 
ve şarkılarından bestelediği eserler teş
kil eder. Ayrıca kürdi makamının hüsey
ni- aşiran perdesindeki şeddini "aşkef

za", bOseliğin aynı perdedeki şeddini de 
"ruhnüvaz" adlarıyla müstakil yeni ma
kamlar haline getirmiş ve şeref-i hami
di makamının adını "şerefnüma" olarak 
değiştirmiştir. 
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