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Iii HASAN AKSOY 

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

Neyzen 
ve dini eserler bestekarı. 

_j 

Hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye rast
lanmamaktadır. Üsküdarlı nisbesiyle Hacı 
Osman Bey diye de anılır. Mevcut bilgilere 
göre Kadirl tarikatına intisap etti ve Os
man Şems Efendi'nin müridi oldu. Döne
min mOsiki üstadı Hacı Faik Bey'den ders 
alarak mOsiki bilgisini geliştirdi. Aynı za
manda sesinin güzelliğiyle de bilinen Os
man Bey, Üsküdar'da Ahmediye Camii ile 
inadiye semti arasında bulunan Gündoğu
mu caddesinin Pırnal sokakla birleştiği kö
şede yer alan ve bugün de işletilmekte olan 
Ağa Hamarnı'nın sahiplerinden olup ha
mamı çalıştırdığı için Hamamizade diye 
şöhret bulmuştur (Haskan, II, 960) Veli
aht Mehmed Reşad'a (V. Mehmed) men
subiyeti dolayısıyla Halep'e sürüldü. Orada 
1890'larda vefat ederek aynı şehirde def
nedildi. 

Osman Bey çok sayıda ilahinin yanı sı
ra şarkılar da bestelemiştir. İlahi güfte
lerinin çoğu şeyh i Osman Şems Efendi'
ye aittir. Yılmaz Öztuna onun iki şarkı (ye
gah ve nihavend makamlarındal ve altı 
adet ilahisinin (ikisi hüseyn!. bayat!. bes
tenigar, hicaz ve rast makamlarındal lis
tesini vermektedir (BTMA, II, 167). Güfte
si ı. Ahmed' e (Baht!) ait düyek usulünde
ki, "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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OSMAN DEDE, Nayi 
(ö. 1142/1729) 

Kutbünnayi diye tamnan 
neyzen, bestekar 

ve şair. 
_j 

istanbul'un Vefa semtinde dünyaya gel
di. 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 söy
lüyorsa da ( Ve{eyat, vr. 27b; Sefine, V, 175) 

bütün tezkirelerde ve diğer kaynaklarda 
İstanbul'da doğduğu kaydedilmektedir. 
Çocukluğundan itibaren tasawuf, edebi
yat ve mOsikiye ilgi duyan Osman Dede, 
genç yaşlarında Galata Mevlev'ihfınesi şey
hi Mesnevlhan Gavsl Ahmed Dede'ye inti
sap 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 yo
lunda hızla ileriediği dönemde Gavsl Ah
med Dede bir gün Seyyid Halil Ruhavi ad
lı misafiriyle sohbet ederken misafiri ney 
dinlemeyi arzu etmiş, ancak neyzenterin 
hiçbiri o sırada mevlevlhanede bulunma
dığından 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, neyzen
başılığı döneminde bestekarlık ve mOsiki 
nazariyatı konusunda da ileri bir seviyeye 
ulaştı. Gavsl Ahmed Dede'nin ölümünün 
(ll 09/1697) ardından Galata Mevlev'ihane
si meşihatına tayin edildi. Şeyhlik dönemi
nin önemli bir kısmı devlet erkanının ilim, 
sanat, edebiyat ve mOsikiye yakın ilgi duy
duğu 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 mevlevl
hfınenin avlusundaki türbesine defnedildi 
(zamanla türbe yıkılm ış, 1944 yılında Maa
rif Vekili Hasan Ali Yücel günümüzdeki 
mezar taşını diktirmiştir). Vefatına, "Os
man 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, oğlu onun ölümünden 
sonra Galata Mevlev'ihfınesi postnişinliği-
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ne tayin edilmiştir. Yukarıdaki ilk iki tarih 
mısraında Sırrı Abdülbfıki Dede'nin post
nişinliğine de işaret edilmektedir. Osman 
Dede'nin kızı Yenikapı Mevlevlhfınesi şey
hi Kütahyalı Seyyid Ebubekir Dede ile ev
lenmiştir. Bu mevlevlhfınede şeyhlik ya
pan ve her biri tanınmış birer mGsikişinas 
olan Ali Nutki, Abdülbaki Nasır ve Abdür
rahim 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 beste
kar 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 kabi
liyeti olduğu , bir defa dinlediği karı. nakış 
besteyi noksansız olarak kendi notasıyla 
kaydetti ği, tiz ve pes nağmeleri hatasız ya
zıp okuduğu kaynaklarda belirtilmektedir 
(Salim, s. 637). Nayi Osman Dede meşhur 
mi'raciyyesinin yanı sıra rast, uşşak, çar
gah ve hicaz makamlarından dört Mev
lev'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 za
rafetinden 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 Der
gahı'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. Os
man Dede 276 beyitten meydana gelen 
bu Farsça eseri, dostlarının kendisinden 
yanlış kullanılan mOsiki tabirlerinin doğ
rularını gösteren bir eser yazmasını iste
meleri üzerine kaleme aldığını söyler. Eser
de dua ve sebeb-i te'lif niteliğindeki beyit
lerden sonra kainatın "kün" emriyle orta
ya çıktığı. Allah'ın gökleri yıldızlar, ay ve 
güneşle, yeryüzünü insanla süslediği, in
sana bahşettiği beş duyu içinde en değer

lisinin işitme duyusu olduğu belirtilerek 
sesin önemi çeşitli benzetmelerle vurgu
lanmış, ardından makam, şube ve terkip
ler konusu ele alınmış, bunlar arasındaki 
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farklılıklar tesbit edilmiştir. Nayi Osman 
Dede'ye göre on iki asli makam, yirmi dört 
şube ve kırk dört terkip vardır. Daha son
ra sesler, aralıklar ve perdeler konusunda 
bilgi verilmiştir. Musikiye dair bir mesne
vi hikayesiyle sona eren eser Fares Hariri 
ve OnurAkdoğu tarafından yayımlanmış-

. tır (Nayi Osman Dede ve Rabt-ı Tabirat-ı 

Müsiki, İzmir 1 992). Z. Nota-i Türki. Os
man Dede'nin kendi bulduğu nota siste
miyle yazdığı altmış beş peşrevle birkaç 
semainin notalarını içeren 100 yapraklık 
bir defterdir. Kitab-ı Edvô.r diye de anılan 
defteri n ilk yaprağında Osman Dede'nin 
"Derviş Osman el-Mevlevi" şeklindeki im
zası yer almaktadır. Yenikapı Mevleviha
nesi'nde iki nüshası bulunduğu söylenen 
bu defterlerden biri mevlevihanede çıkan 
yangında kaybolmuş, kurtarılan diğer nüs
hası Rauf Yekta Bey'in eline geçmiş, on
dan tarunu Yavuz Yekta'ya intikal etmiş
tir. Nota yazımında Türk musikisinin te
mel ses sistemindeki perdeler için otuz 
üç harf kullanan Osman Dede'nin nota 
sisteminin Kantemiroğlu'nun düzenlediği 
notaya benzediği kaydedilmektedir. Bu sis
temin özellikleri Eugenia Popescu-Judets 
tarafından tanıtılmış ve defterde notaları 
yer alan eserlerin adları verilmiştir (Türk 
Musikf Kültürünün Anlamları, s. 38-39). 
3. Ravzatü'l-i'cô.z fi'-mu'cizô.ti'l-müm

taz. 1170 beyitten oluşan mesnevi tar
zındaki eserde peygamberlerin mucizele
ri anlatılmaktadır. Eser üzerinde Müjgan 
Çakır tarafından bir doktora tezi hazırlan
mıştır (bk. bibL). Bunun dışında Osman 
Dede'nin tezkirelerde beş gazeliyle, bir kı
tası yer almaktadır; bu şiirleri Müjgan Ça
kır yayımiarnıştır (İlmf Araştırmalar, sy. 8 
[1999]. s. 31 1-313). Osman Dede'nin ayrıca 
Zübde-i Makiiiat-ı Şems adlı bir çalış
masının bulunduğu kaydedilmektedir (Os

manlı Müelli{leri, II, 270). 
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ı . ı 
OSMAN DEDE EFENDI, Musullu 

(1840-ı 920) 

L Bestekar ve hanende. _j 

Musul'da doğdu. Musullu ve Musullu 
Ama Osman Dede olarak tanınır. Çocuk
luğunda üvey annesi tarafından gözleri kör 
edildi. Küçük yaşta hıfzını tamamladı, bu 
sebeple Hafız Osman diye de anıldı. Daha 
sonra geçimini sağlamak ümidiyle İstan
bul'a gitti. Musikiye olan kabiliyeti onun 
tekke ortamıyla tanışmasına vesile oldu. 
Bu arada Mevleviliğe intisap etti ve çilesi
ni tamamlayıp dedeliğe yükseldi. Bu yıl
larda Zekai Dede, Bolahenk Nuri Bey ve 
Bahariye Mevlevlhanesi şeyhi Hüseyin Fah
reddin Dede'den dini ve din dışı musikiyi 
meşketti. Ayrıca Ama Ali Bey'den kanun 
dersi alarak kısa zamanda ileri bir seviye
ye ulaştı. Musiki nazariyatını Muallim Ka
zım Bey'den (Uz) öğrendi. Bir dönem Çem
berlitaş'ta kitapçı dükkanı açarak ticaret
le meşgul oldu. Dükkanının tanınmış mu
sikişinasların buluşup sohbet ettikleri bir 
mekan haline geldiği kaydedilir. Hayatı
nın son yıllarında Bağdat Mevlevihanesi 
postnişinliğine tayin edilen Osman Dede 
Efendi bu görevi sürdürürken 1920'de yol
da geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını 
kaybetti. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 
1918 olarak verilmektedir. 

Osman Dede Efendi hanende, ayinhan, 
mevlidhan ve duahan olarak tanınmıştır. 
Aslen Arap olduğu halde Türkçe'yi güzel 
konuştuğu, tiz bir sese sahip olduğu, Mev
levi musikisini iyi bildiği, Mevlevi muka
belelerine ayinhan olarak katıldığı, pest
lerden başlayıp tize doğru yükselen bir üs
lupla Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği, zaman 
zaman camilerde hutbe okuduğu belirtil
mektedir. Osman Dede ramazan aylarında 
Şehzadebaşı'ndaki Fevziye Kıraathanesi'n

de Kemani Memduh Efendi, Kanuni Şem-

si Bey, Kanuni Ama Ali Bey ve hanende 
Karabaş gibi sanatçıtarla küme fasılları 
yapmış, Kaşıyarık Hüsameddin Bey, Ha
fız Şevki Bey, Hafız Osman Efendi, Hoca 
Ziya Bey ve Tanburi Cemi! Bey gibi döne
min üstatlarıyla birlikte devlet ricali ve 
zenginlerin konaklarındaki musiki toplan
tılarına hanende, Şeyhülislam Pir'izade Mol
la Mehmed Sahib Efendi'nin konağındaki 
fasıliara kanuni olarak katılmıştır. Onun 
çok hassas bir kulağa sahip olduğu, din
lediği sesleri bir defada eksiksiz öğrendi

ği, tanıştığı kişileri asla unutmadığı ve her
kesle kolayca dostluk kurduğu bildirilmek
tedir. İbnülemin Mahmud Kemal 1917 yı
lında Bağdat'ta bir tesadüf sonucu onunla 
karşı1aştığını, hiç konuşmadan elini öptü
ğünü, bir süre elini tuttuktan sonra ken
disini tanıdığını nakleder. 

Şiirle de meşgul olan Osman Dede çok 
sayıda na't yazmış, ebcedle tarih düşür
mede hayli ustalık kazanmıştır. Yenikapı 

Mevlevlhanesi şeyhi Abdülbaki Efendi'nin 
(Baykara) misafiri iken dergahın haremin
den bir kişinin gelerek o sıralarda şeyhin 
oğlunun doğduğunu bildirmesi üzerine 
o anda yirmi beş-otuz mısrahk bir tarih 
manzumesini irticalen okuduğu anlatılır 
(Özalp, II, 32) Günümüze çoğu dini ol
mak üzere yirmi civarında eseri ulaşmıştır. 
Bunlardan hüseyni peşrev, hüseyni Mev
levi ayini (sadece birinci selamı elimizde
dir), hüzzam makamında ağıraksak usu
lündeki, "Neş'e-yab-ı lutfun olsun bu ser-i 
şuridemiz" mısraıyla hüzzam ve "Feryad 
ki feryadıma imdad edecek yok" mısraıy
la başlayan nihavend şarkılarla, "Eya sen 
sanma kim senden bu güftarı dehan söy
ler" mısraıyla başlayan bayati-araban ila
hisi en meşhurlarındandır ( eserlerinin lis
tesi için bk. Aksüt, s. 263-264; BTMA, 11, 
171). 

Osman Dede Efendi bazı kaynaklarda 
Hafız Şaşı Osman ile karıştırılmaktadır. Ay
rıca Arapça bir ansiklopedide Osman el
Mevsıli maddesine konu olan kişiyle ara
larında bazı benzerlikler bulunmakla bir-

Musullu 
Osman Dede 

Efendi 


