
Uslu, Zübde-i Makale-i İlm-i Musikive 
Mecmua-i Gütte adlı iki risiUeyi Sezal'ye 
ait olduğunu ileri sürerek yayımlamış (b k. 
bibL). Sezarnin bazı ilahilerini çağdaşı Enfı 
Hasan Ağa bestelemiştir (DİA, XVI, 285). 
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Edirne'de 
XVIII. yüzyılda inşa edilen 

tekke-külliye. 
_j 

Gülşenl, Sezal, Hasan Sezal Tekkesi ad
larıyla bilinen külliye, Gülşeniyye tarikatı
nın Sezaiyye kolunun kurucusu Hasan Se
zat (ö . ı ı 51/1738) adına xvııı. yüzyılın ba
şında yaptırılmıştır. Cami, türbe, şadırvan, 
çeşme ve hazireden oluşan külliyeden gü
nümüze minare, iki türbe, şadırvan, çeş
me ve haztre ulaşmıştır. Bugüne kadar pek 
çok tahribata maruz kalan külliye binala
rı 1151 (1738), 1153,1165 (1752) , 1286 
( 1869) ve 1305 ( 1887) yıllarında onarılmış
tır. Eskiden tekkenin yerinde Şah Melek 

Sez:ii-yi Gülseni 
Külliyesi'nin 

cümle kapıs ı 

üzerinde 
ve türbe 

duvarındaki 

kitabeler 

Paşa'nın 892'de ( 1487) bir zaviye yaptırdı
ğı bilinmektedir. Bu zaviye, XVI. yüzyılda 
Edirne'ye gelen ve İbrahim Gülşenl'nin ha
lifesi olan Aşık Musa Efendi tarafından 
Gülşenl Dergahı olarak kullanılmaya baş
lanmıştır. XVII. yüzyılda tamir gören ve za
man içinde harap olan tekkenin yerine bu
günkü yapılar inşa edilmiştir. 

Binaya giriş, avlu duvarının batı kana
dındaki iki türbenin ortasında kalan bir 
kapıyla sağlanmaktadır. Mermer söveli ve 
kemerli kapı açıklığının üzerinde yatay dik
dörtgen biçiminde 11 s 1 ( 1 738) tarihli ona
rım kitabesi bulunmaktadır. İçten yuvar
lak kemeri oluşturan tuğlalar kalın derz
lidir. Kapının yer aldığı bu duvar dıştan ve 
içten üstte iki sıra tuğla kirpi saçakla son
lanmaktadır. Avluda girişin kuzey ve güne
yinde bulunan türbelerden güneydeki Ha
san Sezal'ye, kuzeydeki mürşidi La'IT Meh
med Fena! Efendi ve Aşık Musa Efendi'ye 
aittir. 

Günümüze sadece temel kalıntıları ula
şan caminin Edirne Vakıflar Bölge Müdür
lüğü Arşivi'nde mevcut 1957 yılına ait fo
toğrafına göre cami güney-kuzey yönün
de dikdörtgen planlı, kiremit kaplı, kırma 
çatılı ve tek minarelidir. Niteliği belirlene
memekle birlikte kesme ve kaba yontma 
taşla inşa edildiği anlaşılan caminin gü
ney ve batı cephelerinde sivri kemerli iki
şer pencere olduğu görülmektedir. Cami
de yakın zamanda (Aralık 2006) yapılan 
kazıda zeminde farklı katlarda altıgen ve 
kare tuğla döşemelerle pencere alt sö
veleri ve mihrap nişi ortaya çıkarılmıştır. 

Caminin kuzeydoğusunda yapıdan biraz 

sez:ii-yi 
Gülseni 
Külliyesi-
Edirne 
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uzakta yer alan minaresi düzgün kesme 
taşla inşa edilmiştir. 1887'deki onarım sı
rasında yaptırılan minare kare kaide üze
rinde silindirik gövdeli, tek şerefeli ve pi
ramidal külahlıdır. Gövdesi düşey silmeler
le bölümtenmiş minarenin beş sıra mu
karnaslı şerefesi mermer korkulukludur. 
Yapılan son kazıda minare ile cami arasın
da bir ocak nişi tesbit edilmiştir. Kaynak
lardan öğrenildiğine göre bilinmeyen bir 
tarihte minare ile cami arasına cami ile 
aynı yükseklikte bir mekan eklenmiştir. Ni
teliği belirlenemeyen bu mekanın sema
hane veya caminin son cemaat yeri olma
sı ihtimali vardır. 

Sezal-yi Gülşenl Türbesi eskiden bir seb
zeci dükkanı iken Gülşenl'nin vasiyetiyle 
kendisinin oraya gömülmesi üzerine tür
beye dönüştürülmüştür. Kareye yakın dik
dörtgen planlı. düzgün kesme taştan inşa 
edilen yapının üzeri pandantifli kubbeyle 
örtülüdür. Türbenin batı cephesinde tuğ
ladan sivri kemerli alınlıklı, mermer sö
veli, kare açıklıklı, demir şebekeli iki adet 
pencere yer almaktadır. Pencere kemer
lerinin ortasında 1153 (1740) tarihli dört 
satırlık bir onarım kitabesi bulunmak
tadır. Kuzey cephesi üzerinde batı cep
hesindekilerle aynı karakterde bir adet 
pencere ile bu pencerenin mermer söve
si üstünde tarihi belli olmayan bir kitabe 
mevcuttur. Türbenin sağır olan güney cep
hesine karşılık doğu cephesinde iki kapı 
yer almaktadır. Kapılardan güneyde olanı 
büyük olup yuvarlak kemerli açıklıklı ve sö
vesizdir, daha sonraları örülerek kapatıl 

mıştır. Küçük olan kapı mermer söveli ve 
yuvarlak kemerli açıklıklıdır. Kemerin kilit 
taşında çarkıfelek motifi, kemer köşele
rinde gül dalından oluşan süslemeler bu
lunmaktadır. Bu kapının hemen üstünde 
kare formlu bir mermer levha üzerinde 
1153 (1740) tarihli ve Mehmed Taib imza
lı Hasan Sezarnin tuğrası görülmektedir. 
Türbenin doğu cephesi önüne sonradan 
dikdörtgen planlı bir birim eklenmiş olup 
üzeri eğimli bir çatı ile kapatılmıştır. İçeri
de mekanın ortasında Hasan Sezal'ye ait 
mermer sanduka yer almaktadır. Son ona
rımlar sırasında kapatılan büyük kapı içe
ride camekanlı bir nişe dönüştürülmüştür. 
Kuzeydeki şeyhlere ait türbe kare planlı 
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olup üzeri iki yöne eğimli kiremit çatıyla 
örtülüdür. Sağır kuzey cephesine karşılık 
güneyde cephede dikdörtgen açıklıklı bir 
pencere, doğu cephesinde yine dikdörtgen 
açıklıklı bir kapı bulunmaktadır. Günümüz
de betonarme olarak yenilenen türbenin 
içinde biri üç, diğeri iki kademeli kaide üze
rinde yer alan ahşap sandukalar mevcut
tur. 

Avluda bulunan şadırvan 1164 (1751) 
yılında Mustafa Efendi tarafından yaptı
rılmıştır. Çokgen planlı bir alanın ortasın
da yükselen taş kaideye oturan mermer 
hazne dilimli bir gövdeye sahiptir. Dilimli 
gövdenin her bir yüzeyinde birer gülbe
zenk motifi yer almakta ve bunların orta
sında da musluklar bulunmaktadır. Son 
onarımlar sırasında üzeri demir profıllerle 
kapatılan şadırvanın doğu yüzünde Nazl
ra İbrahim Efendi'nin kaleme aldığı kita
be mevcuttur. Hasan Sezal-yi Gülşenl Tür
besi'nin güney cephesine bitişik durum
daki çeşmenin yarıya yakın bir kısmı ile 
yalak ve ayna taşı günümüzde toprak al
tında kalmıştır. Kesme taştan inşa edilen 
çeşme kare planlı ve piramidal taş külah
la örtülüdür. Oldukça sade bir görünüşe 
sahip çeşmede herhangi bir mimari un
sur bulunmamaktadır. Avluda yapılan ka
zı çalışmalarında caminin kuzeyinde tek
keye ait koriderlu hücreler ve bir ocak nişi 
ortaya çıkarılmıştır. Hasan Sezal-yi Gülşe
ni Türbesi'nin doğusunda içinde önemli 
şahsiyetlerin mezarlarını barındıran hazi
re bu özelliğiyle ayrıca incelenmesi gere
ken bir öneme sahiptir. 
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SEzAİYYE 
(~!_rı) 

Halveti-Gülşenl tarikatının 
Hasan Sezal-yi Gülşenl'ye 

(ö. 1151/1738) 
nisbet edilen bir kolu 
(bk. SEZAİ-yi GÜLŞENİ). 

SEZGİ 

(bk. HADS). 

SEZGİN, Bekir Sıtkı 
(1936-1996) 

_j 

_j 

LTürk musikisi ses sanatçısı, bestekar:.J 

1 Temmuz 1936'da İstanbul Şehremi
ni'de doğdu. Babası, Kemah'ın Hüdü kö
yünden Kactirl şeyhi Hafız Hüseyin Efendi. 
annesi Feride Hanım'dır. İlk ve ortaokulu 
babasının görevi sebebiyle bulunduğu Is
parta ve Muğla'da okudu. 1950'de orta
okulu bitirdikten sonra öğrenimine iki yıl 
ara verdi ve bu süre içerisinde hıfzını ta
mamladı . 1952'de İstanbul'da Pertevni
yal Lisesi'ne ve bir yıl sonra babasının teş
vikiyle Belediye Konservatuvarı'na girdi. 
Her ikisini de başarıyla bitirmesinin ardın
dan ( 1956) Denizli'de askerliğini yaptı, ter
histen sonra Ekim 1958'de İzmir'e yerleş
ti. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda iki 
yıl sonra stajyerliği kalkarak solist ses sa
natçısı oldu. Bu görevini Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde de
vam ettirdi. 1965'te birinci sınıf ses sanat
çısı oldu. İki yıl sonra İzmir Radyosu'nda 
sanatçı adaylarına repertuvar ve üsiGp ho
calığı yaptı. 1974'te İzmir Radyosu klasik 
koro şefliğine getirildi. 

1975-1976 ders yılında istanbul'da öğ
renime açılan Türk MOsikisi Devlet Kon
servatuvarı'nın şan bölümünde repertuvar 
hocalığına tayin edildi. Bu münasebetle iz
mir'den ayrılıp İstanbul'a yerleşti. 1978'
de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Kü
çük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle 
Repertuvar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez De
netleme Kurulu üyeliği ilave ı;ıdildi. 1981 
yılı sonunda Türkiye Radyö ve Televizyon 
Kurumu'ndan emekli oldu. 1982'de İstan
bul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk 
MOsikisi Devlet Konservatuvan'ndaki göre
vi vefatma kadar devam etti. Bir ara Ada
pazarı Belediye Konservatuvarı'nda öğre

tim üyeliği de yapan Sezgin'in Türk MGsi- · 
kisi Devlet Konservatuvarı'ndaki son gö
revleri Ses Eğitimi ve Temel Bilimler bö-

lümlerindeki repertuvar ve üsiGp, Sosyal Bi
limler Enstitüsü yüksek lisans programın
da dini mOsiki eğitimi dersleri hocalığıdır. 

1 o Eylül 1996 tarihinde kalp krizinden ve
fat etti ve ertesi gün Sahrayıcedid Mezar
lığı'na defnedildi. Oğlu Hüseyin Kutsi Sez
gin ses sanatçısı , neyzen ve koro şefi ola
rak mOsiki çalışmalarını sürdürmektedir. 

MGsikiyi kendisine bahşedilmiş yüce bir 
değer, bir nimet olarak kabul edip onun is
raf edilmeden iyi kullanılması, iyi icra edil
mesi gerektiği anlayışına sahip olan Bekir 
Sıtkı Sezgin kendine has bir üsiGp geliş
tirmiş ve bu üslupla ortaya koyduğu dini 
ve din dışı mOsiki icraları döneminde çok 
beğenilmiştir. Klasik ve klasik sonrası dö
nemleri eserlerinin yanı sıra özellikle dini 
formlardaki başarılı icraları onu zamanın 
mGsikişinasları arasında farklı bir konuma 
getirmiştir. MOsikiye olan kabiliyetinin çok 
küçük yaşlarda babası tarafından farke
dilmesi üzerine mOsikideki ilk hocaları bu 
konuda eğitimli olan annesi ve babası ol
muştur. İlkokula başladığında ( 1942) ba
basından aldığı dini mOsiki dersleri sonucu 
pek çok eseri başarıyla icra edebilecek ve 
bazı makamları pratik olarak tanıyabile
cek seviyedeydi. İlkokul öğrenimi süresin
ce babasından Kur'an tilaveti ve Kur'an 
ilimleri dersleriyle mevlid, ilahi, durak, şü
gül, tevşlh, na't, kaside, ezan gibi dini mG
siki form bilgilerini almaya devam etmiş
tir. Bu arada Gôı olan annesinden başladı
ğı şarkı meşklerini ilk ve ortaokul yılların
da da sürdürmüştür. Annesinden ilk meş
kettiği eserin Şerif İçli'nin , "Derdimi um
mana döktümasumana inledim" mısra
ıyla başlayan hicaz şarkısı olduğunu söy
lemiştir. On yaşiarına geldiğinde babası
nın onun bir topluluk karşısında okuyabi
leceği kanaatine varmasıyla ilk defa cami 
kürsüsüne çıkarak mevlidin "Tevhid" bah
rini okumuş. mevlid üzerindeki çalışma
larını "Tevhid" bahrini Hafız Fahri Tükel, 
"Nur" bahrini babası Hüseyin Efendi, "Ve
lactet" bahrini Hafız Mecit Sesigür, "Mer
haba" bahrini Hafız Rıza, "Mi'rac" bahrini 

Bekir 
Sıtk ı 

Sezgin 


