
birçok talebenin katılımıyla sürdürülen 
toplu meşkler de vardı. 

Meşk aldığı üstadın veya onun hocası
nın meşhur üstatlardan olmasının meşk 
alan kimsenin müsikişinaslar arasındaki 
itibarında etkin rolü vardır. Nitekim Meh
med Suphi Ezgi'nin tambur hacası Koz
yatağı'ndaki Rifal Tekkesi şeyhi Halim 
Efendi, onun hacası da Kuyumcu Oski
yam olup Oskiyam'ın hocasının lll. Selim'e 
tambur öğreten TanbOri i zak olduğu göz 
önüne alınırsa Suphi Ezgi'nin İzak'a kadar 
uzanan klasik tambur tavrının bir tem
silcisi sıfatıyla önemi daha iyi anlaşılır. 

Kaynaklarda meşk sisteminin başlan
gıcıyla ilgili kesin bilgilere rastlamak 
mümkün değildir. Osmanlı toplumunda 
mOsiki öğretiminin başta saray olmak 
üzere ev. konak, cami, tekke ve kahveha
ne gibi mekanlarda yapıldığı bilinmekte
dir. Sarayda mOsiki eğitimi ve öğretimi 
için XVI. yüzyılda özel odalar tahsis edil
mişti. IV. Murad döneminde 1046 (1636) 
yılında bu faaliyet Seferli Koğuşu 'na nak
ledilmiştir. MOsiki eğitiminin saray için
de görevli müsikişinaslar tarafından ve
rilmesi esas olmakla beraber saray dışın
dan mOsiki hacası getirilerek de m eş k ya
pılmıştır. Ayrıca Harem-i Hümayun'daki 
cariyelerin saray içinde veya dışında özel 
hocalardan meşk aldıkları bilinmektedir. 
1635'te sarayda mOsiki öğrenmeye baş
layan Evliya Çelebi, burada mOsiki öğre
timinin yapıldığı ve fasılların geçildiği bir 
meşkhaneden bahseder (Seyahatname, 
ı. 245). Ayrıca Ali Ufkl Bey, saray meşk
hanesini ve orada geçen hayatı anlatır
ken bütün gün açık bulundurulan meşk
hanede üstatlarla talebelerin öğleden 
sonra bazan sazlarla, bazan da çalgısız 
mOsiki meşkettiklerini söyler ( a lıntı için 
bk. Behar. Ali Ufki ve Mezmurlar, s. 44-
46) . Antcine Galland, 1672yılına ait hatı
ralarında İstanbul'da Eminönü'ndeki Ye
nicami'de hoca ile talebe arasında cere
yan eden bir ilahi meşkinden söz eder
ken Türkler'in mOsiki öğretimini nazari
yat ve nota ile değil hafıza ile ve üstadın 
ağzından yaptıklarını anlatmıştır (İstan
bul 'a Ait Günlük Antlar, ı. 79) 

Tekkelerde ve özellikle M evievi dergah
larında öncelikle dini mOsiki ve onun ya
nında her türlü mOsiki meşki yapılır, hat
ta saz icrası öğretilirdi. Yüzyıllar boyu 
adeta birer konservatuvar görevi yapmış 
olan mevlevlhaneler, özellikle XVII. yüzyı
lın başından itibaren bu fonksiyonlarını 
daha sistemli şekilde devam ettirmişler
dir. Buralarda mOsiki yanında sema m eş
ki de yapılarak semazen yetiştirilmiştir. 

MOsiki meşkinin yapıldığı mekanlar ara
sında bazı kahvehanelerin de bulunduğu 
bilinmektedir. İbnülemin Mahmud Kemal 
Hoş Sada'da Hafız Kemal. Hafız Sami, 
Ahmet Avni Konuk ve Lemi Atlı gibi mO
si kişinasiarın hocası. XIX. yüzyılın zakir 
ve bestekarlarından hanende Hacı Kira
mi Efendi'nin Taşkasap semtindeki bir 
kahvehanede düzenli biçimde talebeleri
ne mOsiki meşkettiğinden bahseder. 

XIX. yüzyılın sonlarına kadar mOsiki 
meşklerinden genellikle bir ücret alın
madığı kaynaklardaki bilgilerden anlaşıl

maktadır. Ancak sarayda yapılan meşk
ler için hocalara belirli bir ücret verildiği, 
konaklarda sürdürülen benzer faaliyetle
rin karşılığı olarak da sanatkarlara öde
me yapıldığı bilinmektedir. Son dönem
lerde geçim sıkıntısı çeken bazı müsikişi
nasların da para karşılığı ders verdikleri 
kaydedilmektedir. 

Birçok faydası yanında nota yazısının 
umumiyetle kullanılmadığı, repertuva
rın ağızdan ağıza nakledildiği meşk orta
mında eserlerin aktarıla aktarıla az ya da 
çok bazı değişikiiklere uğrayabileceği ve 
bunun neticesinde aynı eserin birkaç ver
siyonunun ortaya çıkabileceğinin göz ar
dı edilmemesi gerekir. Buna rağmen Os
manlı döneminin sonunda ve Cumhuri
yet'in ilk yıllarında kurulan özel mOsiki 
cemiyetlerinde (mektep) ve ardından ge
niş anlamda bir konservatuvar niteliğini 
alan Darülelhan'da da meşk sistemi de
vam ettirilmiştir. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

MEŞREB 

( ..,.,;.o.ıı) 
Silfinin tasawufu anlayış 

ve hayatına yansıtış tarzı anlamında 
bir tasawuf terimi 

(bk. TASAWUF). 
_j 
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MEŞREBÜ'I-ERVAH 

MEŞREBÜ'I-ERV AH 
( L:'~))'l ..,.,;.-.) 

Ruzbihan-ı Bakti'nin 
(ö. 606/1209) 

tasawuf terimlerine dair eseri. 
_j 

Müellifİn 579 (1183) yılında tamamla
dığı, tek nüshası bilinen (Diyarbakır il Halk 
Ktp., nr. 1529/B) eserin adı, nüshanın üze
rindeki kayıttan hareketle kaynaklarda 
Meşrebü'l-erval; şeklinde kaydedilmek
teyse de bu ad eserin metninde geçme
mektedir. Müellif mukaddimede ariflerin 
makamları hakkında müridiere bilgi ver
mek istediğini belirtir, eserin sonunda ise 
evliya makamlarının tamamlandığını söy
ler. Kitapta ruhların asıl kaynağına (meş
reb) kavuşabilmesi için aşmaları gereken 
hal ve makamlardan bahsetmesine bakı
larak müellifin eser tamamlandıktan son
ra Meşrebü '1-ervaf:ı adını verdiği veya 
bu adın bir başkası tarafından sonradan 
konulduğu söylenebilir. 

Yirmi bölümden meydana gelen Meş
rebü'l-ervdl;'ın her bölümü elli makama 
{1 , ll , VIII ve XX. bölümlerelli bir) ayrılmış
tır. Genellikle 1001 makamı ele aldığı ka
bul edildiğinden Farsça konuşulan çevre
lerde Hezdr u Yek Ma]fam adıyla tanı
nan eserin her bölümü bir sOfi zümresi
nin ismine izafe edilmiştir. Mesela ilk bö
lüm "Makamatü'l-meczübln" adını taşı
makta olup bu bölümde mezcupların elli 
bir makamı tanıtılmıştır. Diğer bölüm
lerde makamları tanıtılan sQfi zümreleri 
şunlardır: Sali kin. sabıkin, sıddlkin. mu
hibbln. müştakin. aşıkin, arifin. şahidln, 
mukarrebln, muvahhidln, vasılln, nüka
ba, asfiya, evliya, ehlü'I-esrar mine'n-nü
ceba, mustafin, hulefa, büdela, aktab. 
Eserde ele alınan terimierin hemen hepsi 
bir veya birkaç ayetle irtibatlandırılmış , 

300'den fazla yerde hadis kullanılmıştır. 
Baki! kendinden önceki süfilerin konuyla 
ilgili tesbitlerinden faydalan m ış ve gerek
tiğinde Arap şiirini kullanmış. her terimi 
"Arif dedi ki ... " cümlesiyle tarif etmiş ve 
tamamlamıştır. Bu arifin kim olduğu 
kesin değilse de kendisi olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Rüzbihan-ı Sakli'nin görüş ve tesbitle
rine başvurduğu Ebu Türab en-Nahşebl. 
Ebü'l-Hüseyin en-Nuri. Hallac-ı Mansür, 
Bayezld-i Bistaml. Muhasibl. Serı es-Sa
kati. Zünnün el-Mısrl. Cüneyd-i Bağdadl, 

Şibll gibi meşhur süfiler yanında Abdür
rahim İsfahanl. Hİşam b. Abdan-i Şlrazl. 
Ebü'l-Hüseyin Zenci gibi pek tanınmayan 
süfiler de vardır. Serrac'ın el-Lüma' adlı 
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MESREBÜ'I-ERVAH 

eserini sık sık kullanan Baki!. Kuşeyrl'nin 
risalesini bir yerde zikretmiş. genellikle 
"Şeyhler dediler ki ... "; "Ariflerden biri bu
yurdu ki ... " gibi ifadelere yer vermiştir. 

"Aslü'I-aşk" tabirini açıklarken de (s. 135) 

Herakleitos'un bir sözünü iktibas etmiş
tir. 

Bakll'nin, kendinden önce kırk maka
mı ele alan Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr'ın Çihil 
Ma~iim' ı ile 100 makamı inceleyen Hace 
Abdullah Herevi'nin M enazilü's-sa'irin 
adlı eserine atıfta bulunmaması dikkati 
çekmektedir. Ondan çok sonra bin makam 
esasına dayanan Cami'u'l-'uşul adlı ese
rini kaleme alan Gümüşhanevi de Meş
rebü'l-ervô.J:ı' ı hiç zikretmemiştir. 

Fena, beka, intizar. tevacüd, hakikat, 
ruh , mahabbet. müşahede gibi birçok 
terim eserin değişik bölümlerinde farklı 
tariflerle tekrar ele alınmıştır. ilk bakışta 
bir karışıklık gibi görünüyorsa da bu du
rum terimierin değişik makamlarda fark
lı anlamlar kazandığını göstermektedir. 
Sakli'nin hicap terimini üç ayrı yerde ele 
alırken melamet konusuna yer vermeme
si dikkat çekicidir. 

Meşrebü 'l-ervô.J:ı 'ta terimler genellik
le beş on satırlık birer hacim içinde açık

lanmış . aşk. ilmü'I-esma. usul, hal, sema. 
vecd, vakt, rahmet. vera' gibi terimiere 
biraz daha geniş yer verilmiştir. Terimie
rin büyük çoğunluğu tek kelime olduğu 
halde bir kısmı birden çok kelimeden 
meydana gelmiştir. Eserde vatar, vesm. 
leyse, silah, refaif, ezlz gibi çok az kulla
nılan makamlara da yer verilmiş; ticaret. 
iktisat. istihsan , istinbat, kıyas. miras, 
kıta! , helal, haram. ribh , kısas. illet, ma
IQI, istislam ve nesih gibi ilk bakışta fıkıh 
ilmine ait gibi görünen terimler tasawufi 
makam olarak açıklanmıştır. Kitapta te
rimler yorumlanırken genel bilgiler veril
miş. belli sQfi veya tasawufi zümrelerin 
görüşleri tercih edilmemiştir. Şeytanın 
marifeti tabirini açıklarken Muaviye'yi 
şeytan la özdeşleştirmesi müellifin şahsi
yetini belirlemeye yarayan bir ipucu ola
rak değerlendirilebilir. 

Tasawufi düşüncenin bütün felsefi ve 
psikolojik meselelerine temas edilmesi 
kitabın aniaşılmasını zorlaştırmaktadır. 

Muhtemelen bu sebeple eser sQfiler ara
sında yaygınlık kazanmamıştır. Ancak 
esere bir bütün olarak bakıldığında bir
birine yakın olan terimierin Meşrebü'l
ervaJ:ı'ın aniaşılmasını kısmen kolaylaştır

dığı söylenebilir. Kitabında bir dervişin 
yaşayabileceği bütün tasawufi halleri tes
bit etmeye ve bunların birbiriyle olan il
gisini ortaya koymaya çalışan Baki! ayrı-
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ca Meşrebü'l-ervaJ:ı 'ta kısaca tanıttığı 

bu terimierin bir kısmı için müstakil eser
ler de kaleme almıştır. Şathiye konusu 
için ŞerJ:ı-i ŞatJ:ıiyyô.t (Tahran 1966) ve aş
ka dair 'A bherü'l-'ô.şı~in (Tahran- Paris 
1958) bunların başında sayılmalıdır. Irak-ı 

Acem bölgesinde kullanılan Arapça ile ka
leme alınan eserin 81 2 ( 1409) yılında Ah
med b. is hak ei-Hüseynl tarafından istin
sah edilen tek nüshası Nazif Hoca tara
fından neşredilmiştir (istanbul 197 4 ). 
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li NAZiF H OCA 

MEŞREPzADE 
MEHMED ARiF EFENDi 

(bk. ARiF EFENDi, Meşrepzade). 

el-MEŞRİ~ 
(J_r...JI) 

Cizvitler'in kurduğu 

.J 

ı 

Beyrut Saint Joseph Üniversitesi'ndeki 
Katolik rahipler tarafından yayımlanan 

L 
ilmi dergi. 

.J 

1897 yılında Arap dili ve edebiyatı ali
mi Luvls Şeyho tarafından kurulmuştur. 

ilk sayısı 1898'de çıkan derginin amacı 
başta Lübnan olmak üzere Doğu toplum
larının dini, tarihi ve kültürel yapısını in
celemek, edebiyat, felsefe ve hıristiyan 
düşüncesi tarihinin yanı sıra jeoloji, ast
ronomi , matematik ve tıp tarihiyle ilgili 
araştırmalar yapmak ve bu alanlarla ilgili 
yazma eserleri neşretmek şeklinde belir
lenmiştir. 

Derginin editörlüğünü 1927'de ölü 
müne kadar Luvls Şeyho yapmış, bu gö
revi daha sonra Henri Lammens. Rene 
M outerde ve lgnatius Abd u h Halife yü
rütmüştür. Başlangıçta ayda iki sayı ola
rak yayımlanan derginin yayım periyo
dunda çeşitli dönemlerde değişiklikler 
yapılmıştır. 1908 yılından itibaren aylık, 

1934'ten sonra üç ayda bir, 1951 'den son
ra yılda altı sayı çıkan dergi 1991 'den iti
baren yılda iki sayı olarak yayımına devam 
etmektedir. el-Meşri~ 1915-1919, 1942-
1 944 ve 1 971-1 991 yılları arasında yayı

rnma ara vermiştir. Derginin tekrar yayı-
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ei-Meşri ~' in il k say ıs ının iç kapag ı 

ma başladığı 1991 yılı aynı zamanda Ciz
vit tarikatının kuruluşunun 450., bu tari
katın kurucusu lgnatius Layola' nın doğu

munun da SOO. yıl dönümüne rastladığ ı 

için yeni dönemin ilk sayısında Cizvitler'Ie 
ilgili özel bir dosya neşredilmiştir. Dergi
nin 1898-1950, 1951-1970 ve 1991-2000 
yıllarına ait indeksleri yayımlanmıştı r. 

el-Meşri~'te ilk dönemde, özellikle ma
teryalizm ve ateizm gibi düşünce akımla
rının kilise aleyhindeki iddialarına cevap 
veren ve kilisenin görüşlerin i savunan 
makalelerin neşredildiği görülmektedir. 
1927-1950 yılları arasında edebiyat. mo
dern dönem Arap şiiri. tarih ve islami
yat'la ilgili yazılar artmış , 195 1'de lgna
tius Abd u h Halife'nin derginin yönetimi
ne gelmesinden sonra daha farklı alan
lardaki makaleler de yayımlanmaya baş
lanmıştır. Yine bu dönemde bazı şarki

yatçılar tarafından telif edilen Fransızca 
makaleler neşredilmiştir. Özellikle 1991 
yılından sonra insan hakları. din . eğitim 
ve ilahiyat gibi konularda özel dosyalar 
hazırlanmıştır. 

Dergide Arap edebiyatı . ilah iyat. tarih, 
hıristiyanlık tarihi ve felsefenin yanı sıra 
arkeoloji, sanat tarihi, fizik. botan ik, coğ
rafya, matematik, iktisat ve tıp la ilgili 
makaleler de basılmıştır. Ayrıca başta 
Arap edebiyatı olmak üzere felsefe. ta-


