
!anan yüzlerce mOsiki eserinden birço
ğunun kaynak kişisi Ahmet Efendi'dir. 
Bunlar arasında BuhOrlzade Mustafa ltrl 
Efendi'nin rast na't-ı Mevlana'sı ile Nayl 
Osman Dede'nin mi'raciyyesinin ayrı bir 
önemi vardır. Hafız Ahmet Efendi. Rauf 
Yekta Bey (ba ş kan) ve Muallim İsmail 
Hakkı Bey'den oluşan bu heyetin üyeliği
ne İsmail Hakkı Bey'in vefatı üzerine Ali 
Rifat Bey (Çağatay) tayin edilmiş . 1933'te 
Mehmet Suphi (Ezgi) ve iki yıl sonra da 
Mesut Cemil'in katılmasıyla üye sayısı be
şe yükselmiştir. Ancak Rauf Yekta ve Ali 
Rifat beylerin 1935'te ölümü ve Mesut 
Cemil'in 1938'de Ankara Radyosu'na ta
yin edilmesiyle bütün işler Ahmet Efendi 
ve Suphi Ezgi tarafından yürütülmüştür. 

Hafızasındaki eserlerin doğruluğu ko
nusunda son derece titizlik gösteren Ah
met Efendi'nin Darülelhan'daki hocalığı 
sırasında müdür YOsuf Ziya Paşa ile bu 
yüzden ihtilafa düştüğü nakledilmekte
dir. Anlatıldığına göre bir derste Deliaiza
de İsmail Efendi'nin zencir usul ünde, "Gö
nül ki aşk ile pür- slnede hazine bulur" 
mısraıyla başlayan yegah bestesi geçilir
ken "aşk ile" kelimesinin melodisindeki 
fa notasının Yusuf Ziya Paşa eviç. Ahmet 
Efendi ise acem perdesi olduğunda ısrar 
etmişler. Ziya Paşa'riın eviç perdesinde 
diretmesi üzerine bu eseri babasının Del
laizade İsmail Efendi'den. kendisinin de 
babasından meşkettiğini. bu notanın 
acem perdesi olduğu konusunda babası
nın kendisini özellikle uyardığını söylemiş 
ve. "Bu perdeyi eviç okursam Deliaizade 
ile Zekal Dede'nin ruhları azap çeker" di
yerek istifa etmiş, Ziya Paşa müdürlük
ten ayrılıncaya kadar Darülelhan'a dön
memiştir. 

Gerek kıraat ilmi gerekse mOsiki konu
sunda hayatının büyük bir kısmını talebe 
yetiştirmeye adayan Hafız Ahmet Efen
di'nin talebeleri arasında abiasının oğlu 
Mehmet Münir Kökten, Kemal Batanay, 
Rasim Ferit Bey, Osman Şevki Uludağ. 
Dürrü Turan, Mehmet Nezihi Albayrak. 
Mehmet Emin Yazıcı, Mesut Cemi!, Lai
ka Karabey. Fahri Kopuz, Zeki Arif Ataer
gin. Mustafa Sunar. Şerif Muhittin Targan, 
Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk ve Sa
dettin Heper özellikle zikredilmelidir. 

Bazı yayınlarda plaklara klasik eserler 
ve gazeller okuduğunun kaydedilmesi, 
muhtemelen çağ d aşı Gazelhan Hafız Ah
met ile karıştırılmış olmasından kaynak
lanmaktadır. Çünkü Hafız Ahmet'in ha
nendelik konusunda pek şöhreti yoktur. 
Onun bir diğer özelliği de "mutlak kulak" 
denilen çok hassas bir kulağa sahip ol
masıdır. 

Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini Tasnif 
ve Tesbit Komisyonu'nun yayımladığı aşa
ğıdaki eserler Hatız Ahmet Efendi'nin or
tak çalışmalarıdır. 1. Darülelhan Külli
yalı (daha sonra istanbul Konseruatuuarı 
Neşriyatıadıyla devam etmiştir). Muhte
melen 1925-1930 yılları arasında 120'si 
Arap, altmışı Latin harfleriyle yayımlanan 
külliyat 257 adet klasik eserin n otasını ih
tiva etmektedir. z. Türk Musikisi Kla
siklerinden (Meu lu t Teuşihleri, İlahfler, 
Bektaşi Nefes/eri, Meuleuf Ayinleri) (İ stan
bul 1931-1939) On sekiz ciltten meydana 
gelen dini eserler serisinin ilk cildi mev
lid tevşlhlerine. 11-111. ciltler ilahilere, IV
V. ciltler Bektaşi nefeslerine, VI-XVIII. cilt
ler M evievi ayİnlerine ayrılmıştı r. İlk beş 
ciltte 207 eser. diğer ciltlerde ise toplam 
kırk bir adet Mevlevl ayini ile na't-ı Mev
lana. birçok peşrev. son peşrev ve yürü k 
semai mevcuttur. 3. Türk Musikisi Kla
siklerinden Hafız M. Zekô.i Dede Eten
di Külliyatı (İstanbul 1940-1943). Üç cilt 
halinde (lll. ci lt beş eserlik küçük bir fa si
kül) yayımianmış olup Zekai Dede'nin 117 
eserini ihtiva eder 4. Buselikli Fasıllar 
(i st anbul 1943) . k lasik bazı eserlerden 
meydana gelen bu cilt Hafız Ahmet Efen
di'nin vefatından hemen sonra yayımlan
mıştır. Hafız Ahmet Efendi'nin Meharic 
ve Sıfat-ı Hun1f Risalesi, Muhtasar 
lkii ve Usul Risalesi, Musiki Makam
lan Hulô.sası adlı eserleri henüz neşre
dilmemiştir. 
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(w" .rJ') 
insanın manevi kişiliğini, 

haysiyet, şeref ve saygınlığını 
ifade eden bir terim _ 

IRZ 

_j 

Sözlükte "kişinin bedeni. ruhu. övgüye 
değer yaratılışı . soyu sopu" gibi anlam
lara gelen ırz kelimesi ( çoğul u a'raz) örf
teki kullanımında daha ziyade insan var
lığıyla, özellikle de onun dokunulmazlığı 
bulunan manevi. ahlaki yönleriyle ilgili 
manaları ifade eder. Dil bilginlerinin, ırz 
kelimesinin asıl anlamı itibariyle beden 
(cesed). ruh (nefs) veya soy saptan (haseb, 
selef. aba) hangisini karşıladığı konusunu 
tartıştıkları bilinmekle birlikte görüş ay
rılıklarının bu hususta farklı örneklere 
başvurmaktan kaynaklandığı söylenebi
lir. Hepsinin üzerinde anlaştığı nokta ise 
ırzın sövme. aşağılama ve tecavüzden ko
run mak istenen bir insani değer olduğu
dur (Usanü 'l-'Arab, "'i.rz" md.). Nitekim 
İbnü'I-Eslr ırz kelimesini. " insanın ister 
kendisine ister soyuna sapuna isterse 
sosyal çevresine yönelik olsun övgü ve 
yergiye konu olan varlığı" şeklinde tanım
lamıştır (en-Nihaye, "cırz" md.). 

Terim olarak ırz insanı insan yapan, ona 
toplum içinde şeref ve saygınlık kazandı
ran. bu sebeple de her türlü tecavüz kar
şısında dokunulmazlığı bulunan kişilik de
ğerlerini ifade etmektedir. Maddi ve ma
nevi kişiliği itibariyle herkesin insan sayıl
ma ve aşağılanmama konusundaki tabii 
temayülü ırz kavramının psikolojik zemi
nini oluşturmaktadır. Bunun sonucu ola
rak ferdin toplum içindeki konumunu gü
vence altına almayı amaçlayan şeref. na
mus. izzet, itibar gibi kavramlar ırz kav
ramıyla bağlantılı hale gelmiştir. Bu kav
ramların yalnızca ferdin kendisiyle ilgili 
kişilik değerlerini değil eş dost ve akra
banın . hatta mensubu bulunduğu kabile 
ve milletin manevi kişiliğini de ilgilendir
diği anlaşılmaktadır. Irz kelimesinin söz
lük anlamında soy sopun yer alması. fer
din ve mensubu olduğu sosyal çevrenin 
manevi kişiliği içine geçmişteki atalara 
ait övünülecek değerlerin de girdiğini 
göstermektedir. Bir kimsenin insan ola
rak kendisine saygınlık kazandıran ve bu 
sebeple övünç konusu olan bütün kişilik 
değerlerinin herhangi bir hakarete ma
ruz kalması doğrudan doğruya onun ırzı
na yönelik bir saldırı sayılmış ve " ırza te-
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cavüz" deyimi en geniş anlamıyla "kişilik 
haklarının çiğnenmesi" şeklinde tanım

lanmıştır. 

Cahiliye Arapları arasında ırz daha zi
yade "şeref" anlamını taşımaktaydı. Gü
ce dayalı bir üstünlük fikrinin hakim ol
duğu Cahiliye toplumunda cesaret, hür
riyet, kadının iffeti, soyluluk, himaye, cö
mertlik ve mesken dokunulmazlığı gibi 
ahlaki temalar da bu üstünlük fikrinin 
birer yansımas ıydı ve bundan dolayı ırz 
kavramıyla irtibatlandırılıyordu (İA , V/2, 
s. 680). Bir kişinin cesaretine, atalarına 
veya cömertliğine yönelik herhangi bir 
küçümseme, iffetinden sorumlu olduğu 
bir kadına yahut şahsi meskenine yöne
lik bir tecavüz onun ırzına yapılmış bir 
saldırı olarak nitelendirilirdi. Böyle bir 
saldırıya maruz kalma çok büyük bir utanç 
sayıldığı için de ırza tecavüzün intikamı 
neredeyse cana kastetmenin intikamına 
eşdeğer tutulurdu. Bu anlayış içinde baş

kalarının ırzını koruma ve gözetme de 
ırzdan sayılmaktaydı (Cevad Ali, IV, 407-
408 , 573-574) 

Kur'an-ı Kerim'de ırz kelimesi geçme
mekte, ancak insanın öteki yaratıklar ara
sındaki üstün ve şerefli konumu açıkça 
vurguianmaktadır (el-Bakara 2/30; el-isra 
17/70). Kur'an'a göre insan olmak başlı 
başına bir değerdir. Hadislerde ise ma
nevi kişilik değerlerini ifade etmek üzere 
ırz kelimesinin sıkça kullanıldığı görül
mektedir. Hz. Peygamber Veda hutbesin
de müslümanların kanla(!, malları ve ırz

larının haram (dokunulmaz) kılındığını açık 
şekilde belirtmiştir (Müsned, I, 230; Buha
r!, '"ilim" , 9; Müslim, "J5asame", 29, 30) . 
Bu üç haramın beraber zikredildiği başka 
bir hadiste de kişiye kötülük olarak müs
lüman kardeşini küçük görüp aşağılama
sının yeteceğ i ifade edilmiştir (Müslim, 
"Birr", 32; EbG DavGd, "Edeb", 35) Can, 
mal ve ırz dokunulmazlığının birlikte anıl
masından İslam'ın yaşama hakkına. mül
kiyete ve manevi kişiliğe ilişkin bütün 
hakları aynı ölçüde güvence altına aldığı 
sonucu çıkmaktadır. Diğer bir hadiste ise 
şüpheli şeylerden kaçınan müslümanın 

dinini ve ırzını korumuş olacağı belirtilir
ken (Buhar!, "İman" , 39; Müslim, "Müsa-
15at" . ı 07) insanın manevi kişilik değerle
rini ifade eden ırzın din gibi temel bir kav
ramla yan yana zikredilmesi ilgi çekicidir. 
Bu ifadeden, kişilik değerlerinin dini de
ğerler için hakiki zemini teşkil ettiğini, 
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sağlam bir dindarlığın sağlam ve korun
muş bir kişilikte daha da mükemmel ola
cağını anlamak mümkündür. Ayrıca bun
dan. manevi kişiliğe saldırının dinin özü
nü ilgilendirdiği ve bazı şekli ihmallerden 
daha önemli sayıldığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim ResQJ-i Ekrem. hac ibadetinin ku
rallarını sırasıyla yerine getirmekte hata 
eden bir sahablye bunun fazla bir sakın
cası bulunmadığını , herhangi bir müslü
manın ırzına dil uzatmanın daha büyük 
bir günah olduğunu söylemiştir (EbG Da
vG d, "Menasik" . 87) . 

İslam'da ırza yönelik haksız saldırılar 
kul hakkını ihlal sayılmıştır. Bir kimsenin 
böyle bir davranıştabulunması durumun
da tıpkı malına tecavüz eden kimse gibi 
ondan helallik dilemesi gerekmektedir 
(Müsned, ll , 506; Buhar!, "Me::o;alim", l O; 
Tirm izi, " Şıfatü ' l-[5ıyame", 2). lrza yapılan 
saldırıya meşru ve makul ölçüler çerçeve
sinde karşılık vermek ise ahlaki bir ödev 
sayılmıştır. Mesela Hassan b. Sabit'ten, 
bazı müşriklerin Hz. Peygamber'in "ırz"ı
na yönelik hicivlerine karşı "babasını. de
d esini ve ırzını " siper edeceğini belirten 
bir şiir rivayet edilmiştir (Bu har!, "Mega
zl" , 34; Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ:ıabe" , 157, 
"Tevbe", 57). İbnü'l-Eslr bu rivayette ge
çen "ırz" kelimesinin "manevi kişilik" şek

linde anlaşılması gerektiğini belirtmişti r 

( en -N ihaye, " 'ırz" md .). Buna karşılık, 

borcunu ödeyecek gücü olduğu halde 
ödemeyen kimsenin tutumu gibi bir hak 
ihlali söz konusu olduğunda şeref ve say
gınlık anlamındaki ırzın yara alacağı be
lirtilmiştir. Böyle bir durumda haksızlık 
eden kişinin ırzı sorgulanmaya açık hale 
gelmiş demektir (Müsned , IV, 222. 388, 
389; Buhar!, " i stil5raz", 13). 

lrz kelimesi zaman içinde, korunması 
gereken manevi kişilik değerlerinden yal
nızca iffetle ve cinsi hayatla ilgili olanları
na hasredilmiş , " ırza tecavüz" tabiri de 
özellikle Türk örfünde ve hukuk dilinde 
cinsel tecavüzü ifade eder olmuştur. Bu 
çerçevede ırzın korunması İslam huku
kunda hem fertleri n temel hak ve so
rumlulukları arasında yer almış hem de 
pozitif hukukun önemli ilgi alanlarından 
birini teşkil etmişti r. İslam hukukunda 
zina ve zina iftirası (kazf) suçları için ön
görülen cezalar ve kadın - erkek ilişki 

lerine getirilen sınırlamalar da esasen 
bu amaca yönelik tedbirlerdir (bk. KAZF; 
ZİNA) . 
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ISBA' 

L 
(bk. PARMAK). 
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ı 
ISBAHAN 

L 
(bk. iSFAHAN). 

_j 

ı 
ISFAHAN 

L 
(bk. İSFAHAN). 

_j 

ı 
ISFAHAN 

( ..;~1) 

L 
Türk musikisinde bir makam. 

_j 

Türk mOsikisinin en eski makamların
dan ısfahan basit ve birleşik olmak üzere 
iki çeşittir. 

Basit lsfahan Makamı . Her bakımdan 
uşşak ve bayatlye benzemekle birlikte se
yir esnasında zaman zaman bu iki ma
kamdan uzaklaşan veya bunlara yaklaşan 
özellikler taşır. Dizisi, aynen uşşak ve ba
yatl makamları gibi olup yerindeki uşşak 
dörtlüsüne neva perdesinde bir büselik 
beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. 
Nota yazımında donanımına sadece si 
koma bemolü (segah) yazılır , gerekli deği
şiklikler eser içinde gösterilir. Yedeni rast, 
durağı dügah, güçlüsü ise büselik çeşni

siyle makamın yarım kararının yapıldığı 
neva perdesidir. 

Makam bayatı makamı gibi inici-çıkıcı 
seyreder ve bu yönüyle uşşaktan ayrılır. 
Genişlemesi de aynı şekilde bayatlde ol
duğu gibi tiz taraftan ve tiz durak mu
hayyer perdesine getirilen bir kürdl dört-


