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M KEMAL BEYDİLLİ 

D MÜSİKİ. Osmanlı padişahlarının bü
yük bir kısmının çeşitli sanat daliarına ilgi 

duyduğu, ilim ve sanat çalışmalarını teş

vik ettiği ve desteklediği bilinmektedir. 
Bunların arasında şairliğinin yanı sıra saz 
icracılığı, mOsiki nazariyatma vukufu ve 
özellikle bestekiklığı ile lll. Selim, Türk mQ
sikisi tarihinin önde gelen simaları içinde 
yer almış ve dönemi kendi ismiyle anılan 
bir mOsiki ekolü çerçevesinde değerlendi
rilmiştir. Bu ekol, sadece hükümdarın sal
tanat yıllarından ibaret kalmayıp onun ve
fatından sonra şekiilenecek birtakım de
ğişikliklerin alt yapısını hazırlaması yönün
den de önem taşımaktadır. lll. Selim'in 
mOsikişinaslara karşı yakınlık gösterip on
l arı himaye etmesi bu sanatın ilerlemesi 
ve yükselmesinde önemli rol oynamıştır. 
Osmanlı padişahlarından hiçbirinin mOsiki 
sevgisi, ilgisi ve bestekarlığı lll. Selim dü
zeyine ulaşmamıştır. 

lll. Selim'in, küçük yaşlarda amcası 1. 
Abdülhamid'in müezzinbaşısı Kırımlı Ah
med Kamil (Kamill) Efendi'den usul ve eser 
meşkiyle başlayan mOsiki hayatı, Hacı Sa
dullah Ağa'dan ve özellikle geleneksel tam
bur üstübunun üstadı TanbOri İzak'tan al
dığı tambur dersleriyle devam etmiştir. 
MOsikiyle en fazla meşgul olduğu dönem 
şehzadelikyılları olmuş ve en güzel eserle
rini bu dönemde bestelemiştir. Ahmed Ka
mil Efendi, lll. Selim tahta geçince imam-ı 
sani tayin edilmiştir. Padişahın TanbOri 
İzak'a karşıda büyük saygısı vardı. lll. Se
lim'in şehzadeliği döneminde saray içinde 
ve dışında pek çok mOsikişinas onun çevre
sinde toplanmıştır. Padişah olduktan sonra 
da Enderun Mektebi'ne önem verilerek 
meşkhane yeniden düzenlenmiş, o zama
na kadar yevmiye ile ders veren hocala
ra düzenli aylık bağlanmış, Harem Daire
si'nde hanımiara mahsus bir mOsiki 
meşkhanesi açılarak başına Hacı Sadul
Iah Ağa getirilmiştir. lll. Selim'den sonra 
şöhret bulan pek çok mOsikişinas onun 
döneminde yetişmiştir. Saltanatı süre
since mOsikiyle ilgisini sürdürmüş, şehza

deliği dönemindeki kadar olmasa da yeni 
eserler bestelemeye devam etmiştir. 

Saray dışındaki meşhur mOsikişinasla
rın da saraya davet edilmek suretiyle pa
dişahın huzurunda yapılan küme fasılları 
mOsiki tarihinin önemli i craları olarak anıl
mıştır. Bu fasıllar çoğunlukla Topkapı Sa
r ayı 'nda Serdab Kasrı ile Kağıthane'deki 
Çağlayan Kasrı'nda icra edilirdi. Burada yer 
alan mOsikişinaslar arasında Hacı Sadullah 
Ağa, TanbOri İzak. TanbOri Emin Ağa, Ab
dülhalim Ağa, Vardakosta Ahmed Ağa, Kü
çük Mehmed Ağa , Kemani Mustafa Ağa, 
Şakir Ağa, Genç İsmail (Dede Efendi) özel
likle zikredilmelidir. lll. Selim'in, Hamami-
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zade İsmail Dede Efendi'nin yetişmesinde 
büyük emeği geçmiştir. Dede Efendi'nin 
Yenikapı Mevlevihanesi'ndeki çilesinin ikin
ci yılında bestelediği, "Zülfündedir benim 
baht-ı siyahım" mısraıyla başlayan büselik 
şarkısının mOsiki çevrelerinde büyük yan
kı uyandırması üzerine lll. Selim İsmail 
Efendi'yi saraya davet ederek şarkıyı ken
disinden dinledikten sonra takdirlerini bil
dirmiştir. Onun bir süre sonra bestelediği, 
"Ey çeşm-i ahQ hicr ile tenhalara saldın 
beni" mısraıyla başlayan hicaz nakış bes
tesinin de yine hünkar tarafından çok be
ğenilmesiyle Dede Efendi, padişahın isteği 
üzerine sarayda haftada iki defa düzenle
nen küme fasıliarına hanende olarak ka
tılmaya başlamıştır. 

lll. Selim döneminin Türk mOsiki yazısı 
tarihinde de önemli bir yeri vardır. lll. Se
lim'in teşvikiyle Abdülbaki Nasır Dede ve 
Hamparsum Limonciyan birer mOsiki ya
zısı sistemi geliştirerek hükümdara sun
muşlardır. Abdülbaki Nasır Dede. ebced 
notasım yeniden uyariayıp kendi adıyla anı
lan bir nota alfabesi tertip ederek bunun 
kullanılış şeklini padişaha takdim ettiği 
Tahririyye adlı eserinde izah etmiş, aynı 
eserde hükümdarıo bestelediği sOzidilara 
makamındaki Mevlev'i ayiniyle üç adet saz 
eserini bu nota ile kaleme almıştır. Abdül
baki Nasır Dede'nin nota alfabesinin bek
lenen rağbeti görmemesine rağmen Ham
parsum'un kendi adıyla anı lan mOsiki yazı
sı sistemi büyük ölçüde benimsenmiş ve 
Batı notası yerieşineeye kadar XIX. yüzyıl 
boyunca kullanılmıştır. 

XIX. yüzyılda Mevlevi mOsikisinin diğer 
asırlara göre ilerleme kaydetmesinde lll. 
Selim'in ve ll. Mahmud'un büyük tesirleri 
olmuştur. Mevleviyye tarikatı müntesibi 
olan lll. Selim zaman zaman İstanbul mev
lev'ihanelerine gider, buralardaki mOsiki fa
aliyetlerini takip ederdi. Yenikapı Mevlev'i
hanesi şeyhleri Ali Nutk'i Dede ile Abdül
baki Nasır Dede'ye teveccüh gösterir, Ga
lata Mevlevlhanesi'ne sık sık giderek cu
ma namazlarından sonra ayini dinler, ayi
nin sonunda Şeyh Galib'le şiir ve mOsiki 
sohbetleri yapardı. Postnişinliğinin ilk yıl
larında mevlevihanenin tamiri gündeme 
geldiğinde Şeyh Galib konuyu arzettiği di
lekçesine bir kasidesini ekleyerek lll. Se
lim'e takdim etmiş, kasideyi çok beğenen 
padişah hemen dergahın tamirini mimar
başıya emretmiş ve tamirat kısa zamanda 
tamamlanmıştır. Dergahın bir cuma günü 
yapılan açılışında lll. Selim de hazır bulun
muş ve mukabelede hükümdarın beste
lediği sQzidilara ayini icra edilmiştir. 
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Kültür ve sanatta birtakım yeni arayış
ların ortaya çıkmaya başladığı bir dönem 
olan lll. Selim devrinde mOsikide de kla
siğin yanında yeni anlayışların yansımaları 
görülür. Bu çerçevede yeni terkipler. yeni 
üsllıbun hissedildiği besteler ortaya çık
mıştır. Dönemin en önemli mfısiki kaynak
larından Abdülbaki N asır Dede'nin Tedkik 
u Tahkik adlı eserinde lll. Selim'in araz
bar-bfıselik, dilara, eve-ara, hicazeyn, hüz
zam-ı cedld, ısfahanek-i cedld, muhayyer
sünbüle, neva-kürdl. neva-buselik ve sfı
zidilara makamlarını terkip ettiği belirtilir. 
Suphi Ezgi Nazari Ameli Türk Musikisi 
adlı eserinde acem-buselik, pesendide ve 
şevkefza makamlarının onun tarafından 
terkip edilmiş olabileceğini söyler. Bazı eser
lerde de dilnüvaz. gerdaniye-kürdi, hüseynl
zemzeme. neva-kürdi, rast-ı cedld ve şev
kutarab makamlarının III. Selim'in terkibi 
olduğu belirtilmiştir. 

lll. Selim ayin. durak, na't, tevşlh. ilahi. 
peşrev. saz semaisi, kar, beste, ağır semai. 
yürük semai ve şarkı formlarında 1 OO'ün 
üzerinde eser bestelemiştir (Koç, s. 11 7, öz
tu na 108 eseri nin listesini verir. bk. bibl. ). 
Tesbit edilen eserlerinin yarısından fazlası 
peşrev ve saz semaisidir. Rauf Yekta Bey 
onun Tab'! Mustafa Efendi, Hacı Sildullah 
Ağa ve Deliaizade İsmail Efeneli düzeyin
de bir bestekar olduğunu ifade eder. Sfı
zidilara makamındaki Mevlevl ayininin ya
nı sıra aynı makamdan peşrev, iki beste. 
ağır ve yürük semailerle saz semaisinden 
oluşan takımı klasik Türk musikisinin en 
güzel eserlerindendiL Türk mOsikisi re
pertuvarındaki "Selim Dede" mahlaslı bes
telerin de ona ait olduğu söylenir. Bazı 
eserlerinin güftesi de kendisine aittir. "Çin-i 
giysusLma zencir-i teselsül dediler" mısra
ıyla başlayan suzidilara. "Bezm-i alemde 
meserret bana canan iledir" mısraıyla baş
layan zavil besteleri: "Ab ü tab ile bu şeb 
hanerne canan geliyor" mısraıyla başlayan 
sfızidilara yürük semaisi; "Bir pür-cefa hoş 
dilberdir" mısraıyla başlayan buselik. "Gö
nül verdim bir civane" mısraıyla başlayan 
hüzzam, "Ey gonca-i nazik- tenim" mısra
ıyla başlayan muhayyer-sünbüle, "Bir nev
civana dil müpteladır" mısraıyla başlayan 
şehnaz , "Ey serv-i gülzar-ı vefa" mısraıyla 
başlayan şevkefza şarkılarıyla, "Girandır 

çeşm-i dilde hi\b-ı gaflet ya Resfılallah " 

mısraıyla başlayan şevkutarab na'tı ve aynı 
makamda, "Cenabındır şeh-i pakize-meş
reb ya Resfılallah" mısraıyla başlayan tev
şihi ; "Zahida silret gözetme içeri gir cana 
bak" mısraıyla başlayan ırak ve, "Andellb ol
mak dilersen ol güle" mısraıyla başlayan 
rast ilahileri onun en güzel eserleri ara-
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sındadır. "Ey gaziler yol göründü bu garib 
serime" mısraıyla başlayan ısfahan şarkı 1 
türkünün bestekarının da lll . Selim oldu
ğu söylenir. Ferdi Koç tarafından lll. Se
lim'in besteleri üzerinde bir yüksek lisans 
çalışması yapılmıştır (bk. bi bl.). Bestekar
lığının yanı sıra iyi bir tamburl ve neyzen 
olan lll. Selim Batı müziğine de ilgi duy
muştur. Kız kardeşli Hatice Sultan 'ın sa
rayında ilk defa Batı müziği dinlemiş ve 
bunu daha sonra Topkapı Sarayı'ndaki ba
zı icralar takip etmiş. 2 Mayıs 1797'de ya
bancı bir topluluk tarafından sarayda hü
kümdarın huzurunda bir opera sahnelen
miştir. Ayrıca yeni kurulan Nizam-ı Cedld 
birliklerinin günlük eğitimlerinde kullanıl
mak üzere bir boru-trarnpet takımı kurul
muştur. 
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SELİM, Muhammed Kuli 
(~._J§~) 

Mirza Muhammed 
Kuli Big Selim-i T ahrani 

(ö . 1057/ 1647) 

İranlı şair. 
_j 

Muhtemelen Tahran'da doğdu. Türk asıl
lı Şamlu aşiretine mensup olup "Selim" 
mahlasıdır. Düzenli bir medrese eğitimi 
almadığı, Lahkan'a gittiği ve ilk şiirlerini 

orada yazdığı bilinmektedir. Lahkan Vali
si Mirza Abdullah Han' ın hizmetinde bu
lundu. Bu sırada şehri vasfeden bir mes
nevi kaleme aldı. Ardından Gilan'a ve İsfa
han'a gitti. Safevi Şahı L Abbas'ın son dö
nemiyle Şah L Safi'nin hükümdarlığının 
başlarında İsfahan'da bulundu. Her ikisi
ne de methiyeler sundu. Ancak Safevi sa
rayında gereken ilgiyi göremeyince Ş'ıraz'a 
geçti. Orada şair Ebü'l-Hasan Hüseynl-i Fe
rahanl'nin aracılığıyla Fars Valisi İmam Ku
ll Han'ın hizmetinde bulundu. Burada da 
ilgi görmeyince Hindistan'a yöneldi ve 1041 
(1632) yılında Gucerat'a ulaştı . Şah Cihan'ın 

şair Kellm-i Kaşanl'den Selim hakkındaki 
görüşünü sorduğu, onun da Lahkan'la ilgi
li bir şiirinin adını değiştirip Keşmir'e uyar
ladığını ve iyi bir şair olmadığını belirttiği, 
bunu duyan Selim'in artık saraya gideme
diği söylenir. Ardından Selim, ölünceye ka
dar Dekken'de şiirlerinde bolca övdüğü İs
lam Han diye bilinen Vezir Mlr Abdüsse
lam Meşhedl'nin hizmetine girdi. onun Ag
ra ve Lahor seferlerinde bulundu. Son yılla
rında Keşmir'de inzivaya çekildi ve 14 Şev
val1057'de (12 Kasım 1647) burada vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Divan. Kaside, gazel, kıta , 

rubai ve mesnevi tarzında 9000 beyitten 
meydana gelen eser Rahim Rıza (Tahran 
1349 hş ) ve Muhammed Kahraman (Tah
ran 1385 hş.) tarafından neşredilmiştir. Şi
irleri sade ve avam üslubuna yakın bir tarz
da yazılmıştır. z. lfatimname (Jjatmiyye). 
Seksen sekiz beyitlik bu şiir Melik Nigah
darl Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 

5604). 3. Kaza' ve Kader. Felsefi bir mes
nevidir (nşr. Pertev Beyzayl, Tahran 1341 
hş.). 4. Vaşf-ı Bahdr. Kısa bir mesnevi olup 
bir nüshası isıamabad Gencbahş Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (nr 892). s. Vaşf-ı Keş
mir (Gencbah ş Ktp., nr. 4077) . 6. Vaşf-ı 
Lahican (Melik Nigahdar! Ktp . nr. 221 
3844) 7. Sadedil (Jjımarname). Nizarni-i 
Geneevi'nin Heft Peyker'ine karşılık ya
zılmış bir mesnevi olup Yıldırım Bayezid'in 
hayatını ve İran hükümdarıyla aralarında 
geçenleri konu edinir (Gencbahş Ktp. , nr. 
9752). 8. Me§nevi-yi Selim. Nizarnl-i Gen
eevi'nin Mal]zenü '1-esrar'ına karşılık ya
zılmıştır (Gencbahş Ktp., nr. 4024). Bütün 
bu eserleri Külliyydt-ı Selim-i Tahrani'
de mevcuttur (Gencbah ş Ktp., nr. 4024). 
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