
Kimseden çekinmeyen, aklına geleni 
hemen söyleyiveren serbest mizacı ile ta
nınan İsmail Dede bundan dolayı müsiki 
çevrelerinde Deli İsmail diye anılmıştır. 
Ancak onun Neyzen İsmail, İsmail Dede 
olarak da anılması Hamamizade İsmail 
Dede Efendi ile karıştınlmasına yol açmış, 
bazı eserleri muhtemelen Dede Efendi'
ninkilerle karıştırılmıştır. Öztuna, onun 
yirmi peşrev ve on iki saz semaisinden 
oluşan otuz iki saz eserinin listesini ver
miştir (BTMA, I, 393-394) . 
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İSMAİL DEDE EFENDi, 
Hamamizade 
(1778-1846) 

Türk mfısikisi bestekarı 
ve hanende. 

_j 

1 O Zilhicce 1191 'de (9 Ocak 1778) is
tanbul Şehzadebaşı'nda doğdu. Babası, 
uzun süre Cezzar Ahmed Paşa'nın mü
hürdarlığını yapan Süleyman Ağa, annesi 
Rukiye Hanım'dır. Doğumu kurban bay
ramının ilk gününe rastladığı için kendi
sine İsmail adı verilmiş . Mevleviyye tari
katına mensup olduğundan "İsmail De
de", "Dede Efendi", babasının hamam iş
letmeciliğiyle meşgul olmasından dolayı 

"Hamamlzade" (HammamTzade) diye ta
nınmıştır. Şehzadebaşı'ndaki Acemoğlu 

Hamarnı'nı işleten babası, İsmail üç dört 
yaşlarında iken bu hamarnı satıp Altımer
mer Kurusebil mahallesindeki Çavuş Ha
mamı ile yanındaki evi satın alarak ora
ya yerleşti. İsmail. öğrenimini Hekimoğ
lu Ali Paşa Camii'nin bitişiğİndeki Çama
şırcı Mektebi'nde tamamladıktan sonra 
defterdarlıkta Başmuhasebe Kalemi'nde 
katip muavini olarak çalışmaya başladı. 

Öğrenciliği sırasında sesinin güzelliğin
den dolayı ilahicibaşı olan İsmail. ilk mü
siki derslerini sesini bir merasirnde dinle
yip beğenen Anadolu Kesedan Uncuzade 
Mehmed Emin Efendi'den aldı. Düzenli 
olarak devam ettiği Yenikapı Mevlevlha
nesi'nde Ali Nutkl Dede ile kardeşi Abdül
baki N asır Dede ve devrinileri gelen diğer 
müsikişinaslarından faydalanarak kendi
ni yetiştirdi. Ney üflemeyi de Abdülbaki 
Nasır Dede'den öğrendiği söylenir. Ali 

Nutkl Dede'ye intisap ederek 18 Zilhicce 
1212 (3 Haziran 1798) tarihinde çileye so
yundu. Kısa bir süre sonra babasını kay
betti. Bu arada babasının işlettiği hama
rnı sattı. Çilesinin ikinci yılında iken bes
telediği, "Zülfündedir benim baht-ı siya
hım" mısraıyla başlayan büselik şarkısı 
müsiki çevrelerinde büyükyankı uyandır
dı. Üslüp ve melodik yapı itibariyle çok 
farklı olduğu için eserin bestekarını me
rak eden lll. Selim. İsmail Dede'yi saraya 
çağırarak şarkıyı kendisinden dinledik
ten sonra takdirlerini bildirdi. 20 Şewal 
1215 'te (6 Mart 1801) çilesini tamamlaya
rak "dede" unvanını aldı. Onunla ilgili ya
yınlarda çilesini 20 Şewal 1213'te (27 
Mart 1799) tamamladığı söylenmekteyse 
de şeyhi Ali Nutkl Dede'nin Defter-i Der
vişan'daki kaydından (vr. ı Qb) bu tarihin 
6 Mart 1801 olduğu anlaşılmaktadır. Bir 
müddet sonra bestelediği. "Ey çeşm-i 
ahü hicr ile tenhalarasaldın beni" mısra
ıyla başlayan hicaz nakış bestesi de mü
siki çevrelerinde aynı ilgiyi gördü. Bu mü
nasebetle şöhreti iyice yayılmaya başla
yan İsmail Dede. tekrar saraya çağrılıp 
padişahın takdirlerine mazhar olduğu gi-
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bi haftada iki defa sarayda düzenlenen 
küme fasıliarına hanende olarak katılması 
istendi. 1802 yılının ilk aylarında saraylı 
Nazlıfer Hanım'la evlenmesinden sonra 
dergahtan ayrılarak Akbıyık mahallesin
de kiraladığı bir eve taşındı. Ayin günleri 
mevlevlhaneye gidip kendi odasında mü
siki dersleriyle meşgul olan İsmail Dede 
1804'te şeyh i Ali Nutkl Dede'yi, bir yıl son
ra ilk çocuğu Salih'i kaybetti. Oğlunun ve
fatı üzerine duygularını. "Bir gonca -fe
min yaresi vardır ciğerimde" mısraıyla 
başlayan bayati murabba bestesiyle dile 
getirdi. 1808'de annesiyle hamisi lll. Se
lim vefat etti; 181 O'da ikinci çocuğu Mus
tafa'yı da kaybetti. 

İsmail Dede'nin Il. Mahmud devrin
de sarayla münasebetleri gelişerek de
vam etti. 1812'de "musahib-i şehriyarl"
Ier arasına alındı. bir müddet sonra da 
müezzinbaşılığa getirildi. Ayrıca bizzat 
padişah tarafından Murassa' İmtiyaz ni
şanı ile mükafatlandırıldı. Sultan Abdül
mecid döneminde müezzinbaşılık görevi 
devam etmesine rağmen sarayda eski 
samimi havayı bulamadığı kaydedilmek
tedir. 1842'de isteği üzerine Sultan Ab-
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dülmecid tarafından kendisine Ahırkapı 
civarında bir konak verildi. Dört yıl sonra 
talebeleri Deliaizade İsmail ve Mutafza
de Ahmed efendiler le birlikte padişahtan 
hacca gitmek için izin aldı. Hac yolunda, 
Kutbünnayl Osman Dede'nin unutulma
ya yüz tutan mi'raciyesini bu talebele
rine meşketti. Yakalandığı kolera has
talığından kurtulamayar ak 1 O Zilhicce 
1262 (29 Kasım 1846) tarihinde Mina'da 
vefat etti. Mekke'deki Cennetü'l-mual
la'da Hz. Hatice'nin ayak ucuna defne
dildi. 

Türk mOsikisi tarihinin önde gelen bir
kaç siması arasında yer alan İsmail Dede 
hanendeliği. hocalığı ve özellikle beste
karlığı ile tanınmıştır. İlk eserlerini lll. Se
lim devrinde vermeye başlamış. sarayda 
kendisine gösterilen iltifatlarla padişahın 
davranışlarına, "Müştak-ı cemalin gece 
gündüz dil-i şeyda" mısraıyla başlayan 
sOzinak bestesiyle teşekkür etmiştir. 
Onun mOsiki hayatındaki en parlak dö
nemi ll. Mahmud devridir. Bu dönemde 
1824-1839 yılları arasında yedi adet M ev
levi ayini bestelemiştir. Batı müziği et
kisinin gün geçtikçe arttığı Abdülmecid 
devrinde bu durumdan rahatsız olduğu 
ve rahatsızlığını talebesi Deliaizade İsmail 
Efendi'ye, "Artık bu oyunun tadı kaçtı" 
şeklinde özetiediği söylenir. 

İsmail Dede Türk mOsikisinin ayin. du
rak. tevşih. savt, ilahi. peşrev, saz sema
isi, kar. karçe. kar-ı natık. murabba, se
mai. şarkı . türkü, köçekçe gibi dini ve 
din dışı sahadaki hemen her formunda 
eser vermiştir. Bestelerinde dikkati çeken 
en önemli özellik klasik üsiObun korun
muş olmasıdır. MOsiki sanatındaki bütün 
estetik değerlerin yer aldığı ve bilhassa 
melodik çeşitiilikle akıcılığın gözlendiği 
eserlerinde geleneğe bağlılığın yanında 
yeni arayışlar da dikkati çeker. Hepsi rast 
makamında olan, "Gözümde daim hayal-i 
cana" mısraıyla başlayan kar-ı nev'i, "Yi- · 
ne bir gülnihai aldı bu gönlümü" mısraıyla 
başlayan şarkısı ile sözleri kendisine ait, 
"Yüzündür cihanı münewer eden" mıs
raıyla başlayan şarkısı Batı müziği etkisi
nin görüldüğü bu arayışların ifadesidir. 
İsmail Dede. klasik üsiObun hakim oldu
ğu büyük formdaki eserlerinin yanında 
mOsikiyi daha geniş kitlelere yaymak 
amacıyla şarkı ve köçekçe gibi küçük 
formlarda da eserler bestelemiş. ayrıca 
türküleriyle halk zevkine ve sanatına ver
diği değeri ortaya koymuştur. Şarkıların

da hüzün ve coşkunun ruh aleminde mey
dana getirdiği akisler ve farklı bir melo
dik yapı anlayışı açıkça hissedilmektedir. 

94 

Kendisinden sonra gelen sanatkarları et
kileyen, mOsikiye yeni bir üsiOp ve kimlik 
kazandıran İsmail Dede, ayrıca hafızasın
daki eserler le geçmiş -gelecek arasında 
köprü vazifesi görmüş ve birçok eserin 
yeni nesillere ulaşmasımsağlayarak Türk 
mfisikisine önemli bir hizmet yapmıştır. 

Dini bestelerinde ağır başlı ve akıcı bir 
üslfibun tasawufi ilham ve coşkuyla bir
leştiği engin bir ufuk gözlenen İsmail De
de'nin bu sahadaki eserleri arasında Mev
levl ayinlerinin ayrı bir yeri vardır. Şeyh 
Hüseyin Hüsnü Dede'nin teşvikiyle 1824'
te bestelediği saba ayininin ardından 
1832'de bestenigar ayinini, birer yıl ara 
ile saba-büselik ve hüzzam ayinleri ni or
taya koymuştur. Önce tek selam olarak 
bestelenip saba ayiniyle tamamlanan 
hüzzam ayini çok beğenilince diğer se
lamları da bestelemiştir. Farklı bir melo
dik yapıya sahip olan eserde İsmail De
de'nin beste tekniği bütün açıklığıyla ken
dini göstermektedir. Bundan dolayı hüz
zam ayini bu formun şaheserleri arasın
da yer alır. Günümüzde unutulmuş olan 
İsfahan ayininin ardından ll. Mahmud'un 
isteği üzerine bestelediği ferahfeza ayini 
onun son ayinidir. Her ne kadar, padişa
hın emriyle bestelediği için diğerierindeki 
tadı bu ayinde bulamadığım soylese de 
bu eserde de İsmail Dede'nin tavrı ve in
celiği kendini belli etmektedir. İsmail De
de'nin bestelediği ayinlerin notaları önce 
Mehmet Suphi Ezgi, Ahmet lrsoy ve Me
sut Cemi!' den oluşan bir heyetin tesbitiy
le istanbul Konservatuvarı Neşriyatı ara
sında (İstanbul 1935-1936). daha sonra 
Sadettin Heper'in Mevlevi Ayinleri adlı 
eseri içinde yayımlanmıştır (Konya ı 974, 
1979) . "Gel ey salik diyem bir SÖZ ki hak
tır" mısraıyla başlayan dügah, "Hablbul
lah cihana can değil mi" mısraıyla başla
yan saba, "Bir ismi Mustafa bir ismi Ah
med" mısraıyla başlayan uşşak. "Gelin gi
delim Allah yoluna" mısraıyla başlayan 
hicaz ilahileri zamanımıza ulaşan diğer 
dini eserleri arasında zikredilebilir. Hac 
esnasında bestelediği sözleri Yunus Em
re'ye ait, "Yürük değirmenler gibi dö
nerler" mısraıyla başlayan şehnaz ilahisi 
onun son eseridir. 

Saraydaki fasıllarda hanendelik yapan 
İsmail Dede'nin Yenikapı Mevlevlhanesi'n
de mutrıp heyetinde ayinhan olarak yer 
aldığı ve çok defa na'thanlık görevini de 
yaptığı kaydedilmektedir. O gün muka
belede okunacak ayin-i şerif hangi ma
kamdan ise BuhOrlzade Mustafa ltrl'nin 
rast makamındaki meşhur na'tının güf
tesini o makamdan irticalen okuduğu ve 

ayinhanların mukabeleden önce kendisi
ne hangi ayinin okuoacağını sormaya çe
kindikleri söylenir. 

Araba n-kürdl, hicaz- buselik, neveser, 
saba-b uselik ve sultanlyegah makamla
rını terkip ederek mfisiki nazariyatı saha
sında da kudretini gösteren İsmail Dede 
SOO'ün üzerinde eser bestelemiş. bazıla
rının güfteleri de kendisine ait olan bu 
eserlerin çoğu günümüze ulaşamamıştır. 

Yılmaz Öztuna, De de Etendi adlı eserin
de zamanımıza notası gelen 294 beste
sinin listesini vermiştir (bk. bibl.). 

İsmail Dede'nin besteleri arasında yu
karıda zikredilenlerin dışında, "Ben seni 
sevdim seveli kaynayıp coştum" mısraıy
la başlayan bestenigar şarkısı. "Sevdim 
bir gonca-i ra'na" mısraıyla başlayan eviç 
şarkısı. "Yine neş' e-i mahabbet dil ü ca
nım etti şeyda" mısraıyla başlayan hicaz 
yürü k semaisi. "Baharın zamanı geldi a 
canım" mısraıyla başlayan köçekçesi, "Ha
va güzel yine gülşen de gösteriş günüdür" 
mısraıyla başlayan hisar yürük semaisi, 
"Ey gül-i bağ-ı eda" mısraıyla başlayan 
hüzzam şarkısı, "Yine zevrak-ı derunu m 
kırılıp kenare düştü" mısraıyla başlayan 
mahur yürük semaisi, "Ey büt-i nev-eda 
olmuşum mübtela" mısraıyla başlayan 
uzzal şarkısı meşhur eserlerinden bazıla
rıdır. İsmail Dede'nin eserleri zaman za
man yapılan çeşitli nota neşriyatı arasın
da yayımlanmaktadır. Bu konudaki en 
kapsamlı çalışmalar içinde M. Fatih Sal
gar ile Ender Ergün, Fatih Salgar ve Ser
han Aytan'ın ortak eserleri gösterilebilir 
(bk. bibl.) . 

İsmail Dede'nin zikredilmesi gereken 
bir yönü de hocalığıdır. Yetiştirdiği pek 
çok talebe arasında Deliaizade İsmail 
Efendi, Mutafzade Ahmed Efendi, Yağ
lıkçızade Ahmed Ağa, Şakir Ağa . Ham
parsum Limonciyan, Hacı Arif Bey, EyyG
bl Mehmed Bey. Çilingirzade Ahmed Ağa. 
Nikogos Ağa, Suyolcuzade Salih Efendi. 
Yeniköylü Hasan Efendi, BehiGI Efendi. 
Haşim Bey, tarunu Sermüezzin Rifat 
Bey, Gelibolu Mevlevlhanesi şeyhi Hüse
yin Azmi Dede ve Zekai Dede en meş
hurlarıdır. 

Dini güfte mecmualarında İsmail De
de'nin eserleri "Derviş İsmail" başlığıyla 
kaydedilmiştir. Bazı mecmualarda "De
de" başlığı altında verilen eserlerin çoğu 
XVIII. yüzyıl bestekarı Derviş Ali Şlruga
nl'ye aittir. Ayrıca İsmail Dede tarafından 
kaleme alınan bir ayin-i şerif mecmuası 
bugün Yenikapı Mevlevlhanesi'nin son 



Hamamizade ismail Dede Efendi'nin Akbıyık semtindeki 
evi - Eminönü 1 Istanbul 

şeyh iAbdülbaki Baykara'nın torun u Baki 
Baykara'da bulunmaktadır. 

Türkçe ve Farsça bazı şiirler de kaleme 
alan İsmail Dede'nin Cankurtaran'da Ak
bıyık mahallesindeki evi Türkiye Tarihi Ev
leri Koruma Derneği tarafından restore 
edilmiş. Şehzadebaşı'nda bir caddeye De
deefendi adı verilmiştir. 
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İSMAİL b. EBU ÜVEYS 

C .. ı··!.'' .s. i .:.r. J;ı: ı.....!) 
Ebu Abdiilah İsmail b. Abdiilah 
b. Abdiilah el-Asbahi el-Medeni 

(ö. 226/841) 

Hadis hafızı. 
_j 

139'da (756-57) doğdu. Babasının kün
yesi Ebu Üveys olduğu için İbn Ebu üveys 
diye tanındı. Güney Arabistan'da yaşayan 
Kahtanoğulları'nın Asbah kabilesine men
sup olup Medine'de Teym b. Mürre kabi
lesinin hallfi idi. Babası Abdullah, karde
şi Abdülhamid. dayısı Malik b. Enes, Ma
cişun, Selerne b. Verdan , Abdurrahman 
b. Ebü'z-Zinad gibi alimlerden hadis ri
vayet etti. Kurra-i seb'adan Nafi' b. Ab
durrahman'dan kıraat öğrendi; onun en 
son vefat eden talebesidir. Buhari, Müs
lim. Ebu Davud, Tirmizi. İbn Mike. Zühll, 
Ebu Hayseme Züheyr b. Harb, Kuteybe b. 
Said kendisinden hadis rivayet eden pek 
çok muhaddis arasında yer alır. Medine'
nin önde gelen hadisçilerinden sayılan ve 
Ahmed b. Hanbel'in belirttiğine göre mih
ne olayındaki tutumu sebebiyle sıkıntı çe
kenler içinde yer alan İsmail b. Ebu üveys 
ZZ6'da (841) vefat etti. Receb ZZ7'de 
(Mayıs 842) öldüğü de zikredilmiştir. 

Hıfz ve itkan yönünden tenkit edilme
sine rağmen hadisleri Nesal'nin es-Sü
nen'i dışında Kütüb-i Sitte'de yer alan 
İsmail b. Ebu üveys'ten Buharl ve Ah
med b. Hanbel övgüyle söz ederken Ah
med b. Hanbel ayrıca onun hakkında 
"la be'se bih" demiş, Ebu Hatim er-Razi 
"sebt" ve "mahallühü's-sıdk" olarak ni
telendirip bazan yanılıp hata ettiğini gös
termek üzere de "mugaffel" terimini kul
lanmıştır. Fakat Nesal ve İbn Adi, İsmail 
b. Ebu üveys'i zayıf bir ravi olarak değer
lendirmiş, Yahya b. Main de hem onun 
hem babasının zayıf olduğunu söylemiş
tir. Başka değerlendirmelerinde ise Yah
ya b. Main kendisi hakkında "saduk" ve 
"la be'se bih" lafızlarını kullanmıştır. İs
mail b. Ebu üveys'i zayıf kabul edenler 
zabt yönünden onun kusuru bulunduğu
nu, hadisleri güzel okuyamadığını. kitabı 
dışındaki hadisleri rivayet ederken başa
rılı alamadığını, rivayetleri karıştırdığını. 
ihtilaf edilen bazı konularda hadis uydur
duğunu ileri sürmüşlerdir. Rivayetlerine 
güvenilemeyeceğini gösteren bu değer
lendirmelere rağmen Buhfıri ve Müslim'in 
kendisinden rivayette bulunması onun 
rivayetlerine olan güveni arttırmış. Zehe
bl, "Bu iki hadis otoritesi ondan hadis al
masaydı rivayetleri hasen derecesine iner-
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di" demiştir. İbn Hacer de İsmail b. Ebu 
Üveys hakkındaki tenkitler haklı da olsa 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].fıri ve Şaf:ıif:ı-i Müslim'de 
ondan yapılan rivayetlerin değerini dü
şürmeyeceğini, zira bunları güvenilir ra
vilerin de sahih olarak değerlendirdiğini 
ifade etmiştir (Teh?ibü't-Teh?ib, ı. 312). 

İbn Hacer ayrıca İsmail' e yönelik eleştiri
lerin onun gençlikyıllarıyla ilgili bulundu
ğunu, sonradan onun bu kusurlarının dü
zelmiş olabileceğini söylemiştir. 
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Iii İSMAİL HAKKI ÜNAL 

İSMAİL EFENDi, Deliaizade 
(1797-1869) 

Bestekar ve hanende. 
_j 

İstanbul Fatih'te Sarıgüzel mahallesin
de doğdu. Saray deliallerinden Mustafa 
Ağa'nın oğludur. Küçükyaşta güzel sesi 
ve mOsikiye olan kabiliyetiyle dikkati çek
ti. İlk öğreniminden sonra Hamamizade 
İsmail Dede'nin derslerine devam etti. 
Hocasının yardımı ile çavuş mülazımı sı
fatıyla sarayfasıl heyetine katıldı ( 18 16) . 

Ayrıca Enderun-ı Hümayun'da dönemin 
önemli musikişinaslarından ders alarak 
kendini yetiştirdi. 

Babasının vefatı üzerine "serheng-i şeh
riyarl" unvanıyla saray müezzinleri arası
na girdi ( 1823). İki yıl sonra saraydan ay
rılmak zorunda kalan İsmail Efendi, Ye
niçeri Ocağı'nın kaldırılması s ırasındaki 

olaylar esnasında halkı ve hatta zorbala
rı padişahın sancağı altına toplanmaya 
çağırdığından "musahib-i şehriyarl" ola
rak tekrar saraya alındı. 1847'de Beşik
taş'taki Muzıka-i Hümayun'un hanende 
kısmı muallimliğine tayin edildi. Bu ara
da haftada bir gün Enderun'daki görevi
ni de sürdürdü. 186Z'de Çilingirzade Ah
med Ağa'nın ölümü üzerine saray başmü
ezzinliğine getirildi. Nişantaşı'ndaki evin
de vefat eden İsmail Efendi, Yahya Efen
di Dergahı haziresine defnedildi. 

Türk mOsikisinde klasik tarzın son bes
tekarlarından olan Deliaizade İsmail Efen
di, hanendelik konusunda da hacası İs-
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