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HAFIZ POST
(ö. ı 105/1694)
Türk mfısikisinin en güçlü
bestekar ve tanburilerinden.

L

_j

istanbul'da doğdu ve orada yaşadı. Ezgi, onun Üsküdarlı olduğunu kaydeder.
Asıl adı Mehmed olup ilk dönemlerinde
imamzade Mehmed Çelebi, daha sonra
Hafız Post olarak anılmıştır. Mehmed Esad
Efendi Atrabü'l-asar'da vücudunun çok
kıllı olmasından dolayı kendisine "Post"
lakabının verildiğinden bahseder. Başka
bir rivayete göre ise her yere koltuğunda
bir post ile gittiği için bu lakabı almıştır.
On beş yaşında hıfzını tamamladı ve yine
bu çağlarda mfısiki öğrenimine başladı.
Kendini yetiştirerek zamanla devrinin en
önemli mfısikişinasları arasında yer aldı.
Osmanlı ve Kırım saraylarında IV. Mehmed ile (1648-1687) 1. Selim Giray Han 'ın
huzurunda bulundu; ayrıca birçok devlet
adamından iltifat gördü. Şöhretinin en
yaygın dönemi ise IV. Mehmed zamanına
rastlar. Hacca da giden Hafız Post divan
şairi Nam'nin (ö. 1077/1666) himayesinde
yetişti ve ondan edebi ilimleri öğrendi.
Gençlik yıllarında devlet kademelerinde
çalışmadığı anlaşılan Hafız Post hayatı
nın sonlarında Divan-ı Hümayun haceganı
arasında yer aldı. Daha sonra kağıt eminliğine getirildi. Çağdaşı olan Buhuriziide
Mustafa ltrl Efendi onun vefatma iki ayrı
tarih düşürmüştür.
Post bestekarlığı. hanendeliği ve
tanburlliğinin yanı sıra devrinde iyi bir

hattat ve şair olarak da tanınmıştır; ancak onun en önemli yönü bestekarlığıdır.
Mfısikide önemli ölçüde Kasımpaşalı Koca Osman Efendi'den faydalandı. Bestelerinde kendine has bir üslfıp geliştirdiği
gibi bilhassa güfte seçimindeki titizliği
onun iyi bir edebiyat kültürü aldığını, divan edebiyatı yanında tasavvuf edebiyatı
ve halk edebiyatma da vakıf olduğunu
göstermektedir.
Kaynaklarda beste, semai, kar, şarkı,
türkü, ilahi, tevşlh ve durak gibi dini ve
din dışı mfısikinin birçok formunda 1000'den fazla eser verdiği belirtilen Hafız
Post'un zamanımıza ulaşan on yedi eserindeki canlılık ve hareketlilik ilk planda
dikkati çeker. Bu coşkunluğu ilahilerinde
de görmek mümkündür. Başta Niyazi-i
Mı s rl olmak üzere bilhassa Halvetiyye'ye
mensup mutasawıf şairlerin ilahilerini
besteleyen Hafız Post'un bu tarikata intisap etmiş olduğu düşünülebilir. Ayrıca
birçok güftesini klasik formda bestelediği hacası Nam'nin de Halvetl olması bu
kanaati güçlendirmektedir. Bestelerinde
daha çok divan şairlerinin şiirlerini ve bu
arada gazelleri tercih etmiştir. Eserlerinden, "Biz alude-i sagar-ı badeyiz" ve.
"Gelse o şfıh meclise naz ü tegafül eylese" mısraları ile başlayan rast yürük semaileriyle . (birinci semai bazı eserlerde
rehavl makamında kayıtlıdır). "Bironazar

Mehmed Esad Efendi, Hafız Post'un
ahenksiz bir sesi bulunduğunu söylerse
de ondan bahseden kaynakların hemen
hepsinde, ayrıca Müstakimzade, Şeyhl,
Safiii ve Salim tezkirelerinde devrinin çok
iyi bir hanendesi olduğu kaydedilir. Aynı
zamanda döneminin tanınmış tanburlleri arasında yer alan Hafız Post'un "Hafız"
mahlası ile kaleme aldığı birtakım şiirle
rine tezkirelerde ve güfte mecmuaların
da rastlanmaktadır. Kaynaklarda tarih
düşürmede de maharet sahibi olduğu
belirtilmektedir.
Ta'lik, sülüs ve nesih hatlarını Tophaneli Mahmud Efendi'den meşkederek
icazetname alan Hafız Post devrinde bir
hattat olarak da Şöhret bulmuştur. Kendisinin düzenlediği ve içinde bazı bestelerinin güttelerine de yer verdiği mecmuanın müellif nüshalarından biri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, diğeri Halil Edhem Arda'nın özel kitaplı
ğındadır. Mfısikişinaslar arasında "Hafız

Post

Mecmuası"

olarak

tanınan

bu ese-

Hafız Post'un mecmuasından iki sayfa (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1724, vr. 25', 64')
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kıl halime asan ola cümle sübül" mısraı
ile başlayan hisar tevşlhi, "Vakt-i seherde açıla perde" mısraı ile başlayan neva
ilahisi, "Tende canım canda canamındır
Allah hfı deyen" mısraı ile başlayanacem
durağı (bazı eserlerde Ali Şlruganl adına
kay ıtlıdır) onun en seçkin besteleri arasında yer alır.
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HAFIZ RAHMET HAN
rin sonradan iyi bir tamir gördüğü belli
olan birinci nüshası ta'lik hattıyla ve tamamen Hafız Post'un el yazısıyladır. Eserdeki bazı ifadelerden bu nüshanın 1775'ten sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. Sadettin Nüzhet Ergun'un tezhip bakımın
dan daha kıymetli. muhtevası itibariyle
de daha zengin olduğunu belirttiği ikinci
nüshadaki yazıların çoğu Hafız Post'a ait
olup daha sonra Mustafa ltrl Efendi tarafından bazı ilavelerle genişletilmiştir.
Hafız

Post birçok talebe yetiştirmiş olmalıdır. Ancak kaynaklarda bu konuda
bilgi bulunmamakta, sadece bazı eserlerde ltri ve Ali Şlruganl'nin onun talebeleri olduğu kaydedilmektedir.
Yahya Kemal "ltrl" şiirinde Hafız Post'u
dantelalar bestekarı" olarak nite-

"ışıklı

lendirmiştir.
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Küta Baba Hafı z Rahmet Han
b. Şah Alem b. Mahmud Han
(ö. 1188/ 1 774)

Hindistan' da hüküm süren
küçük Rohilla Afga n Devleti'nin
L

newabı.

_j

1708'de doğdu; babası. Batı Pakistan'ın
bölgesindeki ŞGrabek'ten Çeç Hezare'ye göç eden Afgan Beriç kabilesinin
reisi Şah Alem Han'dır. Şah Alem Han,
eski gulamlarından Davud Han'ın Hindistan'ın Ketlr (şimdiki Rôhilkend) bölgesinde kendilerine hizmet ettiği raca ve
zemindarlar nezdinde nüfuz kazanıp yavaş yavaş yeni bir prenslik oluşturması
üzerine onun bu başarısına ortak olmayı
umarak Ketehir'e yöneldi: ancak Davud
Han'ı kıskanması yüzünden aralarında
çıkan ihtilaf sonucu öldürüldü. Çok geçmeden Davud Han'ın da öldürülmesi üzerine yerine cesur bir asker olan evlatlığı
Ali Muhammed Han geçti ve kendisine
devrio Babürlü hükümdan tarafından
"newab" unvanı verildi. Ali Muhammed'den cesaret alan bölgedeki Afgan aşiret
leri (Rohillalar) Bareilly bölgesinde talana
başladılar. Şikayetler üzerine Babürlü Hükümdarı Nasırüddin Muhammed Şah
(ı 719-1 748) onları cezalandırmak için harekete geçti. Ancak Rohillalar Babürlüler'e karşı umulmadık bir zafer kazandı
lar ve daha fazla yer ele geçirmek için çesaretlendiler. Eskiden beri yayılma siyaseti takip eden Eved Newabı Safder Cenk
Şii olduğundan Sünni Rohillalar'dan hoş
lanmıyordu. Bundan dolayı Babürlü hükümdarını Ail Muhammed'e karşı kış
kırttı ve düzenlenen sefer sonunda Ali
Muhammed esir alınıp Delhi'ye götürüldü. Ali Muhammed Han'ın serbest bıra
kılan sağ kolu Hafız Rahmet Han, büyük
bir kuwet toplayarak ef endisini kurtarmak için Babürlü başşehrine yürüdü ve
onun serbest bırakılarak Sihler'le Catlar'ın tehdidi altında bulunan Sirhind valiliğine tayin edilmesini sağladı. Bu arada
Rahmet Han, itaatsiz zemindarların gücünü kıran ve çapulcuları dağıtan kimse
olarak temayüz etti. Afgan Hükümdan
Ahmed Şah Dürrani'nin Hindistan'ı istila
etmeye başlaması üzerine ( 17 48) Ali Muhammed Han Rohillalar' ın karşı tarafa
geçmelerini önlemek amacıyla Sirhind'den alınıp Ketlr'deki görevine yeniden tayin edildi.
Pişln

Aynı yıl Babürlü Muhammed Şah ile
veziri Kamerüddin'in ölümü üzerine ve-

zirlik makamında gözü olan Safder Cenk.
Ali Muhammed Han'ın desteğini almayı
başardı. Ali Muhammed Han Safder'e
yardım etmesi için Rahmet Han'ı görevlendirdi; Rahmet Han da 1000 kişilik seçkin bir ordu ile Delhi'ye yürüyerek Babürlü Hükümdan Ahmed Şah'ın vezirlik görevini Safder Cenk'e vermesini sağladı.
Ali Muhammed Han 3 Şewal 1162'de (16
Eylül 1749) öldü. Ölümünden iki gün önce Rahmet Han ' ı halefi olarak aday göstermişti. Fakat Rahmet Han, Ali Muhammed'in henüz reşid olmayan oğlu Sadullah Han'ın lehine adaylıktan çekildi. Sadullah Han'ın ağabeyleri Abdullah Han ile
F'eyzullah Han Afganistan'da Ahmed Şah
Dürrani'nin elinde esirdiler. Rahmet Han,
Sadullah reşid oluncaya kadar ona vekalet etti. Bu durumdan rahatsızlık duyan
Safder Cenk, Bengaş Newabı Kaim Han'ı
Rohillalar'a karşı kışkırttı . Ancak BedaQn'un 3 mil kadar uzağında meydana gelen savaşta Kaim Han öldürüldü ve 60.000
kişilik ordusu dağıldı. Bu zaferin bir sonucu olarak Rahmet Han Bengaş' ın birçok
yerini kendisine bağladı. Safder Cenk'in
Kaim Han'a ait toprakları istilaya kalkış
ması üzerine Kaim Han'ın kardeşi Ahmed Han karşı harekata geçti. Ahmed
Han'ın isteği üzerine Hafız Rahmet Han
savaşa katıldı ve Eved ordusunun büyük
bir yara almasına sebep oldu. Bu savaş
tan canı yanan Safder Cenk, Malhar Rao
Halkar ve Cay Appa Sindiya yönetimindeki Maratalar'ı yardıma çağırdı . Maratalar'la baş edemeyeceğini anlayan Hafız
Rahmet Han, hasiretsiz bir kararla bu sı
rada tekrar Hindistan'a yönelen Afgan
hükümdan Ahmed Şah Dürrani'ye yardı
mı reddedince hem maiyetindeki Afganlar'a sefalet getirmiş hem de Ketehir'in
bağımsız hükümdan olma şansını azaltmıştır. Ayrıca Rahmet Han, Maratalar'la
Perruhabad hükümdan arasındaki silahlı
çatışmada da an l aşılmaz bir şekilde tarafsız ka l d ı .

Safder Cenk ve zaferleriyle sarhoş olan
Maratalar Ketlr'i de topraklarına katmayı düşünüyorlardı. Onların bu
niyetlerini sezen Rahmet Han ve Rohilla
kumandanları Teral'nin ulaşılamayan bölgelerine kaçtılar. Safder Cenk ve Maratalar peşlerine düştülerse de arazideki
engeller ve Ahmed Şah Dürrani'nin tekrar Hindistan'ı işgal edeceği haberinin
gelmesi üzerine geri döndüler ve Babürlü Hükümdan Ahmed Şah Sahadır'ın isteği doğrultusunda Leknev'de Rohillalar'la barış antiaşması imzaladılar (Şubat
ı 752) . Antlaşmaya göre, Evedile Ketehir
müttefıki
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