
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 ha
nendeler" başlığı altında sıraladığı sanat
karlar arasında Buhürlzade Hafız lakaplı 
bir müsikişinasın adı geçmektedir. Ancak 
onun Mustafa ltrl Efendi olması müm
kün değildir. Zira Seyahatname'nin ilk 
cildi 1631 yılında yazılmıştır. ltrl ile karış
tırılan önemli bir isim de Buhürlzade la
kabıyla tanınan Sünbüll şeyh i, şair ve mü
sikişinas 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 Tek
kesi şeyhlerindendir. Kantemiroğlu 'riun 

İlmü '1-musiki ve Osmanlı İmparator
luğu'nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi adlı 
eserlerinde sözünü ettiği hanende Bu
hurcuzade'nin Mustafa ltrl Efendi olma
sı mümkündür. 

Sade ve açık ifadelerle yazdığı manzu
melerinden ltrl'nin güçlü bir şair olduğu 
anlaşılmaktadır. Şuara tezkirelerinde ve 
güfte mecmualarında na't, gazel, muam
ma. tahmls. nazlre. tarih ve kıtalarının 
yanı sıra hece vezniyle yazılmış türküleri
ne de rastlanmaktadır. Muamma hallin
de 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 bu
güne kadar rastlanmamıştır. AYrıca ltrl 
mahlasıyla mecmualarda görülen şiirle
rin hepsinin ona ait olmadığını , bu mahla
sı kullanan ve 1 035'te ( 1626) vefat eden 
Mehmed adlı bir başka şairin de bulundu
ğunu 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 kütüp
hanesinde bulunan Hô.fız Post Mecmu
ası hakkında bilgi verirken bu mecmua
ya ltrl'nin ta'lik hattıyla yapmış olduğu 
bazı ilavelerden bahseder (Antoloji, 1, 50. 
133) 

ltrl'nin bir müsikişinas olarak asıl önem
li 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 me
lodi örgüsüne sahiptir. Çoğunlukla FuzQ-
11, Nev'!, Şehri, N abi gibi şairlerin ve arka
daşı Nazim'in manzumelerini. nadir ola
rak da kendi güftelerini bestelemiştir. 

·Dini eserleri içinde özellikle cami mOsi
kisinin şaheserleri arasında bulunan se
gah tekbiri ve salat-ı ümmiyyesi, küçük 
bir ses alanı içerisindeki büyük ifade gü
cünün çarpıcı örneklerindendiL Ayrıca 
mevlevlhanelerde ayin-i şeriften önce 
okunan, sözleri Mevlana Celaleddin-i RQ
ml'ye ait olan ve "Na't-ı Mevlana" adıyla bi
linen rast na't sağlam melodikyapının ol
gun bir göstergesidir. Öte yandan ahenkli 
bir ses örgüsüyle işlenen segah ayini de 
Mevlevl ayinlerinin en güzel örneklerin
dendir. 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 te
rennümle başlamasına karşılık burada 
doğrudan güfteye girilmesi de eserin bir 
diğer özelliğidir. Ayrıca "Cam la'lindir se
nin 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 si
yeh-i mest" mısraıyla başlayan besteni
gar bestesi. "Dil-i pür ıztırabım mevce-i 
seylabdır sensiz" mısraıyla başlayan hisar 
ağır semaisi ile Nefl'nin. "TQtl-i mucize
güyem ne desem laf değil" mısraıyla baş
layan güftesine yaptığı segah yürük se
maisi 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 mec
mualarında rastlanmaktaysa da günümü
ze 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 uy
gulamaların ve bunların mOsikiyle ilgili 
düzenlemelerinin, teravih namazı esna
sında makam değiştirme kurallarının da 
ltrl tarafından konulduğu genellikle ka
bul gören rivayetler arasındadır. 

ltrl'nin istanbul surları dışında oturdu
ğu. çiçek ve meyve meraklısı olduğu, bah
çe işleriyle uğraşmaktan zevk duyduğu 
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ve kendisine ltrl m ahiasının bu sebeple 
verildiği, "Mustabey" armudunun da onun 
tarafından yetiştirildiği kabul edilmekte
dir. Yahya Kemal Beyatlı "ltrl" adlı şiirin
de, onun Türk müsikisindeki yerini dile 
getirmiştir. 
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ITTIHAD 
( .:ılpf'l) 

Övülen veya yerilen kimseye 
ve soyuna ait isiınierin 

bir beyitte sıralanması anlamında 
bir edebi sanat_ 

_j 

Sözlükte "kovmak. sürmek, defetmek" 
anlamına gelen tard kökünden masdar 
olan ıttırad "peşpeşe gitmek, akmak, söz 
birbiri ardınca akarcasına dökülmek, su 
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bir engele takılınadan dosdoğru akmak" 
gibi anlamlarda kullanılır. Kelimenin be
di' ilmindeki tanımı özellikle bu son anla
mıyla yakından ilgilidir; bu ilirnde "şairin 
övdüğü . yerdiği veya hakkında mersiye 
yazdığı kimsenin ve onun soyundan anıl
ması mümkün olan kişilerin isimlerinin 
kronoloji sırasıyla akıcı bir biçimde zikre
dilmesi" şeklinde tanımlanmıştır (Hatlb 
el-Kazvini, el-lzaJ:ı, s. 534). Övülen veyaye
rilen kimseyi daha iyi tanıtabiirnek ama
cıyla sıralanan bu isimlerin veya soy zin
cirinin bir engele takılınadan su gibi akar
casına söylenmesi. hoş. akıcı ve selis ke
limelerden oluşması. söyleyiş güçlüğü (te
kellüf) bulunıı:ıaması ıttıradın gereği ve 
temel şartıdır. Bir isim zincirinin sıralanı
şı ve söylenişinde söyleyiş güçlüğü bulu
nup bulunmadığını okuyucunun edebi 
zevki belirler. Ancak isim zincirini oluştu
ran kelimelerin arasına soyla ilgili olma
yan bir sıfat sokarak zinciri kesintiye uğ
ratmanın ıttırada aykırı bir tekellüf oldu
ğu söylenmiştir (İbn Ebü'l-isba', TaJ:ırirü't
taJ:ıbir, s. 353) . Şairin kasidesi içinde aruz 
vezninin bahir ve tef'ilelerine uygun dü
şecek şekilde ardarda uygun isimleri sıra
laması onun yeteneğini. gücünü ve dile 
hakimiyetini gösterir (İbn Re şi~ ei-Kayre
vanl, Il, 698). 

Bu isimlerin tek beyit içinde başlayıp 
bitmesi şarttır. Nitekim Mütenebbl'nin, 
Hamdani Hükümdan Seyfüddevle'yi öv
düğü bir kasidesinde hükümdarın soy zin
cirini oluşturan isimleri iki beyitte sırala
ması eleştirilere sebep olmuştur (a.g.e., 

I ı, 70 ı ) . Bu isimleri n beytin son mısraına 
(Nüveyrl, VII, 155) veya kasidenin başına 
(İbn Ebü'l-İsba', TaJ:ırirü't-TaJ:ıbir, s. 353) 
getirilmesi ve az lafızla çok isim sıralan
ması da bir başarı sayılmıştır. 

Belagat alimlerinin çoğu, sıralanan isim
leri şairin övdüğü veya yerdiği kimsenin 
soy kütüğünde yer alanların adlarıyla sı

nırlandırmışlardır. Safiyyüddin el-Hilli övü
len kişinin adıyla birlikte sıfat. lakap, kün
ye ve çok defa kabile isminin de sıralan
masını ıttıradın gereği sayar (Şerf.ıu'l-Ka
{iyeti'l-bedi'iyye, s. ı 32). 

Arap kültür ve geleneğinde şeref ve 
övünç kaynağı erkek olarak kabul edildi
ğinden soy zincirinde kadınların yer alma
sı ıttırad açısından bir kusur sayılmıştır. 
Nitekim şair Ebfı Nüvas'ın, Abbasi Hali
fesi Emin'i övdüğü bir kasidesinde hali
fenin soy zincirinde annesini de anması 
eleştiri konusu olmuştur (Yahya b. Ham
za el-Alevi, lll, 93-94 ). 
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Soy zincirinde sıralanan isimler bağlaç
larla birbirine bağlanabilir. Bu durumda 
eski nesilden yeniye veya yeni nesilden es
kiye doğru sıralama imkanı bulunur. Şu 
ayette eskiden yeniye doğru sıralama gö
rülmektedir: Jl::><....!~ ~'.r.! u;l4f ;ı.L, ~~~ 
...,.,~~"Ben atalarım İbrahim~ İshak~ 
(ve) Ya'küb'un dinine uydum" (Yusuf ı21 
38). Şu ayetlerde de tevhide dayalı dinle
rin temeli olan Hanlfliği getirmesi ve so
yundan peygamberlerin gelmesi sebebiy
le Hz. İbrahim ile başlayan peygamberler 
zincirinde sıraya riayet edilmiştir: ~ ı ,ıli 

~~~~ ~! Jl::><....!~ ~ı....,!~ ~'.r.! ~4T 4l!~ ~! 
(el-Bakara 2/ı 33. İbrahim~ İsma il~ is-

hak). Jl::.....ı!~ ~l..ı.....!~ ~f_r.f 0! w,ı~ ı"l 
ISJL.:..i ~~ (~~ f,_ilr J::.~~~~ ':-'~~ (el-Bakara 
2/140, İ brahim~ İsmail~ ishak ~Ya'
küb ~es bat [torunlari. Jjll.o~ 44 ı.::.oı ,ıli 

':-'~~ Jl::><....!~ ~l..ı.....!~ ~!.r.' ..,Jf Jjli.o~ ı;.,.ıı 
~~ 1.5""!7'" u;l~l Lo~ J::.~~~~ (el-Bakara 2/ 
I 36, İbrahim~ İ smail~ İshak~ Ya'küb 
~es bat~ Musa~ Isa). 

Soy zincirini oluşturan isimler diğer ba
zı şekillerin yanında çoğunlukla "ibn" ke
limesiyle irtibatlandırılır. Bu durumda fe
sahate aykırı olan zincirleme isim tamla
ması söz konusu olur. Ancak zincirleme 
isim tamlamasının söylenişinde ağırlık bu
lunmadığı ve kolaylıkla söylendiği takdir
de fesahata aykırı olmayacağı ifade edil
miştir. Hz. Peygamber'in şu hadisi buna ör

nek teşkil eder: d-I r<>!fJI.J!I r<>!fJ'.:Y.' r<>!fJI 
~'.r.! d. Jl::.....ı! d. ...,.,~ d. J-Jy..' r<>!_r:ll 
(Hatlb ei-Kazvlnl, el-lzaf.ı, s. 535). 

Kazvlnl ve onun Te1l].işü '1-mittaJ:ı'ına 
şerh yazanların birçoğu ıttıradı bed!' il
minde manaya güzellik veren sanatların 
sonuncusu olarak kabul etmişlerdir. An
cak Teftazanl'nin Mul].taşarü'1-Me'fıni' 

sine haşiye yazan Şeyh Yas'in ile Kazvlnl'
nin et-Te1l].iş'ine Mevfıhibü'1-fettfıJ:ı ii 
şerJ:ıi Te1l].işi'1-MiftfıJ:ı adıyla şerh yazan 
İbn Ya'küb el-Mağribl gibi bazı belagat 
alimleri ıttıradı manadan çok lafzı susle
yen bedTI bir tür olarak görmüşlerdir (De
su kı, Il, 584-585; ibn Ya'küb ei-Mağrib!, IV: 
410-41 ı) 

lttıradı bedTI bir tür olarak ele alan ve 
birçok örnek vererek açıklayan ilk bela
gat alimi İbn Reşl~ el-Kayrevanl'dir (el

'Umde, Il. 698-70 ı) Konuyla ilgili bilgile
ri İbn Reşl~'ten nakleden İbn Ebü'l-İsba' 
el-Mı sri, TaJ:ırirü't-taJ:ıbir ve Bedi'u '1-
Kur'fın'ında birkaç ayet ve hadisi örnek 
göstermenin dışında türe bir katkıda bu
lunmamıştır (et-Taf.ırirü't-taJ:ıbir, s. 352-
354; Bed!"u'l-~ur'an, s. 141 ). 

Safiyyüddin el-Hill!' den itibaren bediiy
yelerde ıttırad örneklerine rastlanmak
tadır. İbn Cabir el-Endelüsl'nin e1-f:lulle
tü's-siyerfı' ii medJ:ıi l].ayri'1-verfı' adlı 
bedliyyesinde yer alan ve Hz. Peygam
ber'in soy şeceresini oluşturan önemli 

· isimlerin kronolojik sıraya göre verildiği 
([Hz. Muhammed]~ Abdullah ~Şeybe 
[Abdülmuttalib 1 ~ Abdümenaf ~ Kusay) 
şu beyit bunların en güzellerindendir: 
...sı.;..~ d.~)"'"' 1 .y. ~ ..iıf ~ ~~ 0)~1..1.9 
~;.a§ .y. ( el-fjulletü 's-siyera', s. ı 4 7) . 
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Iii İSMAİL DURMUŞ 

IVAZ 

(bk. İVAZ). 

IYDİYYE 
(4i~) 

Divan edebiyatında 
ramazan ve kurban bayramları 

vesilesiyle yazılmış kaside. 

_j 

_j 

Divan şairleri arasında büyüklere itha
fen kaside yazmak için değerlendirilen 
fırsatlardan biri de ıyd-i f1tr (ramazan bay
ramı) ve ıyd-i adha (kurban bayramı) gün-


