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ince 1 Nefesten yumuşak yağan bu
beytinde tekrarlanan "yağmur"
kelimesinde olduğu gibi dikkati bir noktaya toplayan. yahut Ziya Paşa'nın. "Ey
varlığı va rı var eden var 1Yok yok sana yok
demek ne düşvar" beytindeki sakındırma
(ihzar) ile ve Ali Haydar Bey'in, "Büyüksün
ilahi büyüksün büyük/ Büyüklükyanında
kalır pek küçük" mısralarındaki heyecana bağlı olan ifadeler bu kısma dahildir.
Ayrıca tekdir ve teessürü belirttiği için
"tekrlr" adıyla anılan tekrarlarla meydana gelen ıtnab da makbul sayılmıştır.

ITRi EFENDi, BuhUriziide
(ö . 1123/1711)

yağmur"

2. Itnab-ı MürniL "Bıktıran, usandıran
uzun söz" demek olan bu tabirle ya manzumede vezin doldurma veya gereksiz yere sözü uzatma, söze lüzumsuz kelime
veya cümle katma işi kastedilmiştir. Bazı
kitaplarda "ıtnab-ı muhil" şeklinde de zikredilen bu terim haşiv, haşv-i kablh yahut tekrar yoluyla meydana gelen bir üs!Qp zaafına işarettir. Sünbülzade Vehbi·~
nin, "Harfglr olma zerafet satma 1 Sözüne kizb ü düruğu katma" beytinde "yalan" manasma gelen "kizb" ve "dürüğ" kelimeleri haşv-i kablh olarak ıtnab-ı mümille örnek gösterilmiştir. "Tatvll" olarak
da adlandırılan bu durumu ifade için ll.
Meşrutiyet'ten sonra daha çok "iksar"
( 1 W'!) kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Böyle konuşan ve yazanlara da
"müksir" denilmiştir.
3. Itnab-ı Ma'nevl. Belagat kitapların
da "haşv-i ma'nevl" şeklinde de yer alan
bu ıtnab türü "ifadede mananın farklı lafızlarla tekrarı" şeklinde tarif edilmiştir.
"(itaat kıl) sözüme (olma asi)" mısraı buna
örnektir.
Bazan gerekli ve çok defa caiz görülse
bile ıtnabın şair ve edipler arasında pek
makbul sayılmadığı NefTnin, "Dua ile
sözü hatm edelim zira hakikatte 1 Sözün
gevher olursa yeğdir ıtnabından kazı"
beytinden anlaşılmaktadır.
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MUSTAFA UZUN

Türk musikisi

bestekarı.

L

_j

İstanbul'da Mevlanakapı civarındaki

Yayla (eski adıyla Yaylak) semtinde doğdu.
Asıl adı Mustafa olup kaynaklarda doğum
tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak Rauf
Yekta Bey'in 1640 yılında, Suphi Ezgi'nin
ise 1630'da doğduğuna dair tahminleri
müellifler tarafından dikkate alınmış ve
daha sonraki yayınlarda bu tarihler arasında doğmuş olabileceği kaydedilmiştir.
Şiirlerinde kullandığı

ltrl mahlası ve Buhürlzade lakabıyla tanınmıştır. Bu lakabın
kendisine mi ailesine mi ait olduğu bilinmemektedir. Kırım Hanı ı. Selim Giray'ın
Çatalca'da bulunan çiftliğindeki mOsiki
toplantılarında büyük itibar gören ltrl. IV.
Mehmed döneminde (ı648-ı687) sarayda mOsiki hacası ve hanende olarak görev yaptı. Kaynaklarda IV. Mehmed'in onu
sık sık saraya davet ederek bestelediği
eserleri bizzat kendisinden dinlediği kaydedilmektedir. Hükümdarıo huzurunda
icra edilen küme fasıliarına hanende olarak katılan ltrl, bu dönemde kendi isteği

Buhürizade ıtri Efendi'ye atfedilen
ki mezar ve mezar tası- Istanbul

Edirnekapı

sur dışında

üzerine esirciler kethüdalığı ile .görevlendirildi. Onun bu görevi, esirler arasındaki
kabiliyetli ve güzel sesli gençleri bulup yetiştirmek ve geldikleri ülkelerin mOsikisi
hakkında bilgi edinmek amacıyla istediği
rivayet edilmektedir. Şeyhl. Salim, Safayi
gibi tezkire müelliflerine göre bu görevde iken, bazı kaynaklara göre ise ayrıldık
tan bir süre sonra vefat etmiştir. Vefat tarihi İsmail Bellğ, Şeyh! ve Salim gibi dönemine daha yakın kaynaklarda 1123 (1711 ),
Esad Efendi ve M üstakimzade gibi diğer
bazı kaynaklarda 1124 (1712) olarak verilmektedir. Ekrem Karadeniz, onun vefatma dair tarih kıtasındaki mısraın 1143
( 1730-31) yılını vermesi gerektiğini, ancak bir kelimenin yazım hatasından dolayı
bu yanlışlığın daha ilk kaynaklarda meydana geldiğini ileri sürmüştür (TK, sy.
194 1ı 978]. s. 45-46). ltrl Efendi'nin Yenikapı Mevlevlhanesi civarına veya Edirnekapı dışındaki Mustafapaşa Dergahı karşısına defnedildiği rivayet edilmekteyse
de bu konuda kesin bilgi bulunmamaktadır.

Türk mOsiki tarihinin en önde gelen
birkaç simasından biri olan ltrl Efendi hanendeliği. şairliği ve hattatlığın ın yanı sı
ra özellikle bestekarlığı ile tanınmıştır.
MOsikideki hocaları kesin olarak bilinmemekte. ancak Derviş Ömer, Kasımpaşalı
Koca Osman, Küçük İmam Mehmed Efendi ve Hafız Post gibi üstatlardan faydalanmış olabileceği tahmin edilmektedir. İb
rahim Alaeddin Gövsa, mOsiki hocasının
Vakıf Halhall diye tanınan Nasrullah Efendi olduğunu söyler (Türk Meşhur/arı, s.
ı 96). RaufYekta Bey. onun Cami Ahmed
Dede'nin (ö. 1078/ı667) şeyhliği esnasında Yenikapı Mevlevlhanesi'ne devam
ettiğini. ayinlerden aldığı ruhani neşey
le M evievi olduğunu ve mevlevlhaneye
gelen üstatlardan da faydalandığını,
dervişlerden ney üflemeyi öğrendiğini
ifade eder (Türk M us ikisi Klasiklerinden
Mevlevl Ayinleri, 1117, s. VII). Eski kaynaklarda yer almayan bu bilgiler daha
sonra yazılan eserlerde de tekrarlanmış
tır.

MGsikişinaslara dair yazılmış tek tezkire olan Atrabü'l-asar'ın müellifi Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi ltrl'nin
sesinin çirkin olduğunu söyler. Ancak huzur-ı hümayun fasıliarına hanende olarak
katılması, Enderun'daki hocalığı yanında
padişahın onu zaman zaman sadece kendisini dinlemek amacıyla huzura çağırma
sı, Salim Tezkiresi'nde, sesinin bulunduğu mecliste diğer hanendelere ağız aç-
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tırmayacak

derecede güzel olduğundan
bahsedilmesi Esad Efendi'nin ifadesinin
doğru olmadığını ortaya koymaktadır.
Kaynaklarda Buhürlzade künyesiyle anı
lan başka hanendeler de bulunmaktadır.
Mesela Evliya Çelebi'nin "nevzuhür hanendeler" başlığı altında sıraladığı sanatkarlar arasında Buhürlzade Hafız lakaplı
bir müsikişinasın adı geçmektedir. Ancak
onun Mustafa ltrl Efendi olması mümkün değildir. Zira Seyahatname'nin ilk
cildi 1631 yılında yazılmıştır. ltrl ile karış
tırılan önemli bir isim de Buhürlzade lakabıyla tanınan Sünbüll şeyh i, şair ve müsikişinas Abdülkerim Efendi'dir (ö. ı ı 92/
I 778). El yazması güfte mecmualarında
çoğunlukla Buhürlzade-i Sani adıyla bazı
dini bestelerine rastlanan Abdülkerim
Efendi Eyüp'teki Şah Sultan Sünbüll Tekkesi şeyhlerindendir. Kantemiroğlu ' riun
İlmü '1-musiki ve Osmanlı İmparator
luğu'nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi adlı
eserlerinde sözünü ettiği hanende Buhurcuzade'nin Mustafa ltrl Efendi olması mümkündür.
Sade ve açık ifadelerle yazdığı manzumelerinden ltrl'nin güçlü bir şair olduğu
anlaşılmaktadır. Şuara tezkirelerinde ve
güfte mecmualarında na't, gazel, muamma. tahmls. nazlre. tarih ve kıtalarının
yanı sıra hece vezniyle yazılmış türkülerine de rastlanmaktadır. Muamma hallinde de üstad olduğu belirtilen ltrl'nin şair
liği üzerinde, manzumelerine tahmis ve
nazlreler yazdığı çağdaşı ünlü şair Nabl'nin tesiri olduğu kanaati yaygındır. Salim
Tezkiresi'nde sözü edilen divanına ise bugüne kadar rastlanmamıştır. AYrıca ltrl
mahlasıyla mecmualarda görülen şiirle
rin hepsinin ona ait olmadığını , bu mahlası kullanan ve 1035'te (1626) vefat eden
Mehmed adlı bir başka şairin de bulunduğunu belirtmek gerekir.
Mustafa ltrl Efendi aynı zamanda ta'lik hattında söz sahibi bir hattattır. Bu
sahadaki hocası, ta'lik üstadı Tophaneli
Mahmud Nuri Efendi'nin talebelerinden
Siyah! Ahmed Efendi'dir. Sadettin Nüzhet
Ergun, Halil Edhem Arda'nın özel kütüphanesinde bulunan Hô.fız Post Mecmuası hakkında bilgi verirken bu mecmuaya ltrl'nin ta'lik hattıyla yapmış olduğu
bazı ilavelerden bahseder (Antoloji, 1, 50.
133)

ltrl'nin bir müsikişinas olarak asıl önemli yönü bestekarlığıdır. Türk mOsikisinin
cami , tekke ve klasik müsiki alanlarında
peşrev, saz semaisi, kar, beste. semai,
ayin. na't, durak, tevşlh, tekbir, sala ve
ilahi olmak üzere hemen her formunda

eser vermiş nadir sanatkarlarından olan
ltrl'nin eserleri alışılmışın dışında bir melodi örgüsüne sahiptir. Çoğunlukla FuzQ11, Nev'!, Şehri, Nabi gibi şairlerin ve arkadaşı Nazim'in manzumelerini. nadir olarak da kendi güftelerini bestelemiştir.
·Dini eserleri içinde özellikle cami mOsikisinin şaheserleri arasında bulunan segah tekbiri ve salat-ı ümmiyyesi, küçük
bir ses alanı içerisindeki büyük ifade gücünün çarpıcı örneklerindendiL Ayrıca
mevlevlhanelerde ayin-i şeriften önce
okunan , sözleri Mevlana Celaleddin-i RQml'ye ait olan ve "Na't-ı Mevlana" adıyla bilinen rast na't sağlam melodikyapının olgun bir göstergesidir. Öte yandan ahenkli
bir ses örgüsüyle işlenen segah ayini de
Mevlevl ayinlerinin en güzel örneklerindendir. Klasik Türk mOsikisi alanında ise
Hafız-ı Şlrazl'nin, "Gülbün-i iyş midemed
saki-i gül'izar kü?" mısraıyla başlayan
Farsça gazeli üzerine bestelediği neva
makamındaki karı bu formun şaheserleri
arasında yer alır. Karların çoğunlukla terennümle başlamasına karşılık burada
doğrudan güfteye girilmesi de eserin bir
diğer özelliğidir. Ayrıca "Cam la'lindir senin aylne rüy-i enverin" mısraıyla başlayan
hisar bestesi, "Her gördüğü periye gönül
mübtela olur" mısraıyla başlayan büselik
bestesi, "Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh-i mest" mısraıyla başlayan bestenigar bestesi. "Dil-i pür ıztırabım mevce-i
seylabdır sensiz" mısraıyla başlayan hisar
ağır semaisi ile Nefl'nin. "TQtl-i mucizegüyem ne desem laf değil" mısraıyla baş
layan güftesine yaptığı segah yürük semaisi klasik Türk mOsikisinin en seçkin
eserlerindendir.
Mehmed Esad Efendi Atrabü'l-ô.sô.r'da onun binin üzerinde murabba, nakış
ve kar bestelediğini söyler. Müberka'.
n ecd, rekb, selrnek gibi bugün tamamen
unutulmuş makamlardan çok kullanılan
meşhur makamlara kadar bestelediği
eserlerine çeşitli el yazması güfte mecmualarında rastlanmaktaysa da günümüze bunlardan çok azı ulaşabilmiştir. Yıl
maz Öztuna onun zamanımıza ulaşan
kırk iki, Ekrem Karadeniz ise kırk dokuz
eserinin listesini verir. Camilerde cumhur
müezzinliği çerçevesindeki birtakım uygulamaların ve bunların mOsikiyle ilgili
düzenlemelerinin, teravih namazı esnasında makam değiştirme kurallarının da
ltrl tarafından konulduğu genellikle kabul gören rivayetler arasındadır.
ltrl'nin istanbul surları dışında oturduğu. çiçek ve meyve meraklısı olduğu, bahçe işleriyle uğraşmaktan zevk duyduğu

ve kendisine ltrl m ahiasının bu sebeple
verildiği, "Mustabey" armudunun da onun
tarafından yetiştirildiği kabul edilmektedir. Yahya Kemal Beyatlı "ltrl" adlı şiirin
de, onun Türk müsikisindeki yerini dile
getirmiştir.
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Övülen veya yerilen kimseye
ve soyuna ait isiınierin
bir beyitte sıralanması anlamında
bir edebi sanat_
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Sözlükte "kovmak. sürmek, defetmek"
gelen tard kökünden masdar
olan ıttırad " peşpeşe gitmek, akmak, söz
birbiri ardınca akarcasına dökülmek, su
anlamına
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