OSMAN ei-BEnf
mektup, Osman el-Betti'nin o sıralarda
çokça tartışılan iman-arnet ilişkisine dair
görüşleri hakkında ipuçları vermektedir.
Ebu Hanlfe'nin, imanı arnelden kesin olarak ayrı telakki etme fikrine kuşkuyla baktığı görülen Osman el-Betti'nin, Haric'iler'in
günahkar mümini iman dairesi dışında ve
Mu'tezile'nin imanla inkar arasında ara bir
yerde (el-menzile beyne'l-menzileteyn) kabul
ettiği yönündeki görüşlerine de tam olarak katılmadığı anlaşılmaktadır. Bazı kan aatlerinin Mu'tezili fikirlere yakın olduğu görülse de Bettl Mu'tezile'ye mensup
değildir (van Ess, II, ı46-ı49).
Eser telif ettiği bilinmeyen ve müstakil
bir fıkıh mezhebi bulunmayan Osman elBetti'nin bazı fıkhl görüşlerine, kendine
özgü ilginç yaklaşırnlara sahip olmasının
da etkisiyle birçok eserde yer verilmiştir.
Bunlar arasında Tahavi'nin İJJ.tildtü '1-ful):aha' adlı eserinin Cessas tarafından yapılmış bir özeti olan MuJJ,taşaru İJJ,tilCıfi'l
'ulema' özel bir yere sahiptir. Fıkıh ve fı
kıh usulü literatüründe onun görüşlerine
yapılan atıfların bir kısmı icmaın sınırları
nı, bir kısmı da bazı ahkam ayetlerinin sahih tefsirlerini belirlemeye yöneliktir. Nitekim İbn Hazm, birçok mesele hakkında
ki icma iddialarının geçersiz olduğunu ispatlamak için Osman el-Bettl'nin çoğun
luğun kanaatine aykırı görüşlerini örnek
gösterirken Cessas onun çeşitli fikirlerinin
icmaın teşekkülünü etkileyip etkilemeyeceğini tartışır. Osman el-Bett'i'nin dikkat
çeken görüşlerinden bazıları şunlardır: Adil
kişinin yakın akrabaları lehine şahittiği kabul edilir. Hata sonucu öldürme ve yaralamalarda ilkılenin diyet ödeme yükümlülüğü yoktur. Oğlunu arnden öldüren babaya kısas uygulanır. Mirastan mahrumiyet müeyyidesi mOrisi kasten öldürme haliyle sınırlıdır. Lian taraflar arasındaki nikilh
akdini etkilemez. Erkeğin bir kadını halası veya teyzesiyle birlikte aynı anda nikahı altında bulundurmasına engel yoktur.
Osman el-Betti'nin fıkıh usulüyle ilgili bir
görüşü de kıyasın geçerliliği için kendisine kıyas yapılan her bir hükınnün bir iliete
dayalı (ma'IQI) olduğuna dair delil bulunmasını şart koşmasıdır. Mesela ona göre
bu yönde delil bulunmadığı için ribevl malların kıyas yoluyla genişletilmesi doğru değildir.
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OSMAN BEY, Büyük
(1816-1885)
Daha çok
L

peşrevleriyle tanınan

bestekar.
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İstanbul Tophane'de doğdu. TanbOri Zeki Mehmed Ağa'nın oğlu , Tan b url Nurnan
Ağa'nın torunudur. Kendisi gibi tambur üstadı olan Osman Bey'den (ö . ı 900) ayırt
edilmesi için "Büyük" lakabıyla anılmıştır.
Sekiz yaşlarında babasının aracılığı ile Enderun'a kabul edildi. Kısa bir süre sonra
hanende mülazımlığına, 2 Haziran 1827'de arkadaşlarından Büyük Rifat Bey ve
Haşim Bey'le birlikte çavuş ağalar zümresine yükseltildi. Kaynaklarda, sesinin hanendeliğe uygun olmamasına rağmen bu
yükselmesinde babasının etkili olduğu belirtilmektedir. Enderun'daki eğitimi sıra
sında mOsikide kısa zamanda mesafe katederek bilhassa tamburda akranlarının
önüne geçti. Bir tambur üstadı olan, ancak ders vermeyi sevmeyen babası Zeki
Mehmed Ağa'nın yanında tambura baş
ladıysa da pek istifade edemedi. Babası
nın vefatından ( ı 84 5) sonra kendini tamamen tambura vererek bu sazda ileri
bir seviyeye ulaştı. Sultan Abdülmecid'in
son zamanlarında başsazende oldu. Sultan Abdülaziz döneminde de sürdürdüğü
bu vazifesi dolayısıyla devlet nişanına layık
görüldü. Sarayda yapılan ince saz fasılla-

Büyük
Osman Bey
rına tamburu ile katıldı. Bu yıllarda Mevleviyye tarikatına intisap eden Osman Bey,
mevlevlhanelerin ve özellikle Galata Mevlevlhanesi'ndeki sohbet ve ayinıerin müdavimi oldu. İstanbul'da vefat etti ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergahı haziresine
defnedildi. Hoşsohbet, zarif, güler yüzlü,
nüktedan, her mecliste aranan ve sevilen
bir kişi olan Osman Bey çok sayıda öğrenci
yetiştirmiştir. Bunlar arasında Şeyh Mehmed Celaleddin Dede en tanınmışlarıdır.

Tamburu alışılmışın dışında farklı bir
usulde çalarak bu sahadaki kabiliyetini ortaya koyan Osman Bey şarkılarının yanın
da daha çok saz eserleriyle tanınmıştır.
Osman Bey genellikle zor ve karışık bir üslupla bestelenerek hanelerinde çeşitli usullere yer verilmiş olan peşrevlerin daha derli toplu bir hale gelmesini sağlamış . bunlara yeni, sade ve güzel nağmeler kazandırmıştır. Peşrevlerinin çoğu devr-i keblr
usulündedir. Kaynaklarda eski peşrevlerin
hemen hemen tamamını tenkit ettiği, bunların içinde sadece Gazi Giray' ın hüzzam
peşrevini beğendiği ve bunun bir benzerinin yapılamayacağını söylediği kaydedilir.
Osman Bey'in bugün on altı makamdan
on makamdan saz semaisi ve dokuz makamdan şarkısı elde mevcuttur
(bunların listeleri için bk. Aksüt, s. ı 74; Öztuna, BTMA, ll , ı68). Maye makamında
ve devr-i hindl usulündeki peşrevinin bu
makamdaki peşrevlerin önünde geldiği bildirilmektedir. Hüzzam peşrevini , Galata
Mevlevlhanesi şeyhi Ataullah Efendi'nin
hüzzam ayini için bir devr-i keb'ir peşrev
bestelemesi talebini Gazi Giray'ın hüzzam
peşrevi varken bunu yapmanın doğru olmayacağını söyleyerek reddetmesine rağ
men ısrar üzerine bestelemiştir. Hüzzam
peşreviyle Radeglia Efendi tarafından çok
seslendirilen nihavend peşrevi, "Bin can ile
sevdim seni" mısraıyla başlayan rast ve
"Gonca-i nev-h'iz-veş açılmak istersen eğer"
mısraıyla başlayan nühüft şarkıları en tanınmış eserleridir.
peşrev,

OSMAN DEDE, NayT
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OSMAN BEY, Hamamiziide
(ö. 1890 [?])

L

Neyzen
ve dini eserler bestekarı.
Hakkında
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kaynaklarda yeterli bilgiye rast-

lanmamaktadır. Üsküdarlı nisbesiyle Hacı

Osman Bey diye de anılır. Mevcut bilgilere
göre Kadirl tarikatına intisap etti ve Osman Şems Efendi'nin müridi oldu. Dönemin mOsiki üstadı Hacı Faik Bey'den ders
alarak mOsiki bilgisini geliştirdi. Aynı zamanda sesinin güzelliğiyle de bilinen Osman Bey, Üsküdar'da Ahmediye Camii ile
inadiye semti arasında bulunan Gündoğu
mu caddesinin Pırnal sokakla birleştiği köşede yer alan ve bugün de işletilmekte olan
Ağa Hamarnı'nın sahiplerinden olup hamamı çalıştırdığı için Hamamizade diye
şöhret bulmuştur (Haskan, II, 960) Veliaht Mehmed Reşad'a (V. Mehmed) mensubiyeti dolayısıyla Halep'e sürüldü. Orada
1890'larda vefat ederek aynı şehirde defnedildi.
Osman Bey çok sayıda ilahinin yanı sı
ra şarkılar da bestelemiştir. İlahi güftelerinin çoğu şeyh i Osman Şems Efendi'ye aittir. Yılmaz Öztuna onun iki şarkı (yegah ve nihavend makamlarındal ve altı
adet ilahisinin (ikisi hüseyn!. bayat!. bestenigar, hicaz ve rast makamlarındal listesini vermektedir (BTMA, II, 167). Güftesi ı. Ahmed' e (Baht!) ait düyek usulündeki, "Dilhanesi pür nur olur envar-ı zikrullah
ile" mısraıyla başlayan hicaz ilahisi meş
hurdur. Pek çok talebe yetiştiren Osman
Bey'in tanınmış talebelerinden biri Yusuf
Dağseven'dir (ö. 1945)
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L

ne tayin

OSMAN DEDE, Nayi
(ö. 1142/1729)
Kutbünnayi diye tamnan
neyzen, bestekar
ve şair.

edilmiştir. Yukarıdaki

ilk iki tarih
Dede'nin postedilmektedir. Osman

mısraında Sırrı Abdülbfıki
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istanbul'un Vefa semtinde dünyaya geldi. Süleymaniye Darüşşifası başhademele
rinden Hacı İbrahim Efendi'nin oğludur.
Hüseyin Ayvansarayi ve Hüseyin Vassaf
onun Gelibolulu olduğunu, küçük yaşlar
da öğrenim için İstanbul'a geldiğini söylüyorsa da ( Ve{eyat, vr. 27b; Sefine, V, 175)
bütün tezkirelerde ve diğer kaynaklarda
İstanbul'da doğduğu kaydedilmektedir.
Çocukluğundan itibaren tasawuf, edebiyat ve mOsikiye ilgi duyan Osman Dede,
genç yaşlarında Galata Mevlev'ihfınesi şey
hi Mesnevlhan Gavsl Ahmed Dede'ye intisap etti. Nefeszade Seyyid İsmail Efendi'den hüsn-i hat meşketti. Ta'likyazısını ve
Farsça'yı Gavsl Ahmed Dede'den öğrendi;
edebiyat ve mOsiki bilgilerinin yanı sıra ilk
ney derslerini de ondan aldı. Neyzenlik yolunda hızla ileriediği dönemde Gavsl Ahmed Dede bir gün Seyyid Halil Ruhavi adlı misafiriyle sohbet ederken misafiri ney
dinlemeyi arzu etmiş, ancak neyzenterin
hiçbiri o sırada mevlevlhanede bulunmadığından Derviş Osman'dan ney üflemesi
istenmiş, Seyyid Halil Efendi'nin onu çok
beğenip dergahın neyzenbaşısı olması için
Gavsl Ahmed Dede'ye ricada bulunması
üzerine 1091 ( 1680) yılında neyzenbaşılık
görevine başlamıştır. Şeyhinin kızı Hatice
Hanım'la evlenen Osman Dede, neyzenbaşılığı döneminde bestekarlık ve mOsiki
nazariyatı konusunda da ileri bir seviyeye
ulaştı. Gavsl Ahmed Dede'nin ölümünün
(ll 09/1697) ardından Galata Mevlev'ihanesi meşihatına tayin edildi. Şeyhlik döneminin önemli bir kısmı devlet erkanının ilim,
sanat, edebiyat ve mOsikiye yakın ilgi duyduğu Lale Devri'ne rastlar. lll. Ahmed ve
Sadrazam Damad İbrahim Paşa'nın teş
vik ve himayesini gören Osman Dede otuz
üç yıl bu görevi sürdürdükten sonra vefat
etti ve Gavsl Ahmed Dede'nin mevlevlhfınenin avlusundaki türbesine defnedildi
(zamanla türbe yıkılm ış, 1944 yılında Maarif Vekili Hasan Ali Yücel günümüzdeki
mezar taşını diktirmiştir). Vefatına, "Osman Dede göçtü ola sırrı baki" (Seyyid
Vehbi); "Değişti devr-i baki ile ffınlyi Dede
Osman" (Tahirülmevlev!); "Adne gitti asr
kutbu Mevlevl Osman Dede" (N azir) ınıs
raları tarih düşürülmüştür. Osman Dede'nin Sırrı Abdülbfıki adlı bir oğluyla Salde
adlı bir kızı olmuş , oğ lu onun ölümünden
sonra Galata Mevlev'ihfınesi postnişinliği-

nişinliğine de işaret
Dede'nin kızı Yenikapı Mevlevlhfınesi şey
hi Kütahyalı Seyyid Ebubekir Dede ile evlenmiştir. Bu mevlevlhfınede şeyhlik yapan ve her biri tanınmış birer mGsikişinas
olan Ali Nutki, Abdülbaki Nasır ve Abdürrahim Künhl dedeler Osman Dede'nin kı
zının çocuklarıdır.

Osman Dede neydeki üstün yeteneği
sebebiyle "Kutbünnayi" diye tanınır. Kendi
adıyla anılan nota sistemini bulan Osman
Dede aynı zamanda önemli bir bestekar ve mOsiki nazariyatçısıdır. Sakıb Dede,
onun yeni duyduğu bir nağmeyi kendine
has işaretlerle kolayca notaya aldığını ve
hemenicra ettiğini söyler. Osman Dede'nin üstün bir nota tesbit edebilme kabiliyeti olduğu , bir defa dinlediği karı. nakış
besteyi noksansız olarak kendi notasıyla
kaydetti ği, tiz ve pes nağmeleri hatasız yazıp okuduğu kaynaklarda belirtilmektedir
(Salim, s. 637). Nayi Osman Dede meşhur
mi'raciyyesinin yanı sıra rast, uşşak, çargah ve hicaz makamlarından dört Mevlev'i ayini, segah, dügah, sabfı. hüseynl ve
ırak makamlarından dört tevşlh, dügah ve
hüseynl iki ilahi, bir hüseynl nakış yürük
semai, yirmi sekiz peşrev, yirmi beş saz
semaisi bestelemiştir. Bazı peşrevlere isim
koyması ona has bir özelliktir. Mesela bir
gül bahçesinden etkilenerek bestelediği
rast peşrevine "gül devri", mevlevlhfıne
nin bostanında açan kabak çiçeklerinin zarafetinden aldığı zevkle bestelediği segah
peşrevine "kabak peşrevi" adını vermiştir.
Osman Dede, dostu Halveti-Şabanl şeyhi
Mehmed NasGhl Efendi'nin ricası üzerine
güftesini yazıp bestelediği mi'raciyyeyi ilk
defa Üsküdar Doğancılar'daki NasGhl Dergahı'nda icra etmiş, daha sonra eserin
mi'rac kandillerinde tekketerde okunınası
bir gelenek halini almıştır (geniş bilgi için
bk. Mİ'AACİYYE ).
Eserleri. 1. Rabt-ı Ta'birat-ı MO.si]fi. Osman Dede 276 beyitten meydana gelen
bu Farsça eseri, dostlarının kendisinden
yanlış kullanılan mOsiki tabirlerinin doğ
rularını gösteren bir eser yazmasını istemeleri üzerine kaleme aldığını söyler. Eserde dua ve sebeb-i te'lif niteliğindeki beyitlerden sonra kainatın "kün" emriyle ortaya çıktığı. Allah'ın gökleri yıldızlar, ay ve
güneşle, yeryüzünü insanla süslediği, insana bahşettiği beş duyu içinde en değer
lisinin işitme duyusu o ld uğu belirtilerek
sesin önemi çeşitli benzetmelerle vurgulanmış, ardından makam, şube ve terkipler konusu ele alınmış, bunlar arasındaki
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