
SEZAl-yi GÜLSENI KÜLLiYESi 

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) 
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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 



Hafız Mahmut öncü'den meşkederek de
vam ettirmiştir. Laleli Camii başmüezzin

lerinden Hafız Nurnan Efendi'den ezanın 
her beş vakti için farklı makamlardan oku
nuşunu öğrenmiştir. Bu arada 1946-1948 
yıllarında İzmir'de zaman zaman ziyaret 
ettiği Hoca Mehmet Rakım Elkutlu'dan 
bazı eserlerini meşketme imkanı bulmuş

tur. Ayrıca İzmir'de olduğu dönemde Sa
lepçibaşı Camii imamı ve zakirbaşı Hatız 
İlhami Efendi. Manisalı Çorapçızade Hafız 
Ahmed Efendi, Nazillili Hafız İsmail Gür
ses, Mübfışir Kemal Efendi gibi mOsiki üs
tatlarından üs!Op ve klasik repertuvar; Ser
vet Özbay, Gürer Erman, Turhan Yalçın ve 
Mehmet Kutlugün'den nazariyat. solfej ve 
repertuvar; Zeki Baran ve Fuat Edip Bak
sı 'dan edebiyat dersleri almıştır. istanbul 
Belediye Konservatuvarı'ndaki eğitimi sı
rasında Mesut Cemi! Tel, Şefik Gürmeriç, 
Şive Ölmez, Ferdi Ştatzer, Münir Nurettin 
Selçuk ve Nevzat Atlığ 'dan yararlanmış. 

Sadettin Kaynak'la tanışmıştır. Resmi gö
revleri dışında bazı özel konserler vermiş, 

ancak gazinalarda hiç okumamıştır. 

MOsikinin sadece teknik bilgiyle ya da 
kitaplardan değil meşk yoluyla, yani iyi bir 
ağızdan (fem-i muhsin) usta-çırak ilişki
siyle dinleyerek ve izleyerek öğrenilebile
ceğini ifade etmiş ve hayatı boyunca bu 
anlayışı savunmuştur. Onun için meşk es
nasında en küçük bir ayrıntı bile önemli 
olup meşk bir çeşit nefıs terbiyesidir. Ona 
göre iyi bir mOsikişinas olabilmek için mO
siki birikiminin edebiyat ve tasawuf bilgi
leriyle desteklenmesi gerekir, ayrıca iyi bir 
icra bütün bu özelliklere ses tekniğinin ila
vesiyle sağlanır. Aruz veznini iyi bilmesi, 
kafa ve göğüs seslerini kullanarak ortaya 
koyduğu ses hakimiyeti, gen iş repertu
var bilgisi ile yumuşak üs!Obu, Bekir Sıtkı 
Sezgin'in kusursuz icrasındaki unsurlardır. 

Eserlerini okurken adeta yaşadığı boyu
tun daha ötesine geçerek oralardan birta
kım sesleri hissettiğini söyler, küçük yaş

ta aldığı dini mOsiki eğitiminin onun icra
cılıktaki en önemli alt yapısını oluşturdu
ğunu hemen her fırsatta vurgulardı. Ses 
perdelerini basma konusunda gösterdiği 
hassasiyeti mOsiki çevrelerinde onun "per
deci" diye anılmasına sebep olmuştur. 

Klasik musiki, tasavvuf ve M evievi ınıl
sikisi repertuvarı çerçevesinde yurt için
de ve Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, 
İtalya, İngiltere , ispanya, Japonya gibi ül
kelerde her biri başlı başına bir sanat hadi
sesi olarak nitelendirilen pek çok konser 
vermiştir. 1978'de Sheraton Oteli Salonu'n
da verdiği konser İstanbul'daki ilk kanseri
dir. 1981 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Ba-

Bekir S ıtkı Sezgin Ankara 'da bir televizyon konserinde 126 
Mart 19751 

büssaflde önündeki konser de onun en ba
şarılı icralarından biri olarak değerlendi

rilmektedir. Aynı yıl AIDsterdam KRO Rad
yosu arşivi için geniş bir repertuvarla Türk 
musikisi klasiklerini seslendirmiştir. Bu ic
ralarda kendisine dönemin en seçkin saz 
sanatçıları eşlik etmiş olup bazıları şunlar

dır: Cevdet Çağla, Yücel Aşan , Necdet Ya
şar. Abdi Coşkun , Niyazi Sayın, Akagündüz 
Kutbay, Doğan Ergin, Ömer Erdoğdular, 
Cinuçen Tanrıkorur, İhsan Özgen, Cüneyt 
Kasa!, Erol Deran. Bekir Sıtkı Sezgin çok 
az plak doldurmuştur. Ancak özel toplan
tılarda ve konserlerinde kaydedilmiş pek 
çok ses bandı bugün musiki çevrelerin
deki özel arşivlerde yer almaktadır. Ayrı

ca 1993-1994 yıllarında Yapı ve Kredi Ban
kası Kültür Yayınları arasında hazırlanıp 
neşredilen "Büyük Besteler Büyük Usta
lar" ve "Güldeste" adlı Türk musikisi ka
set ve CD'lerinin müzik danışmanlığı ve 
genel sanat yönetmenliğini yapmasının 
yanı sıra bu çalışmadaki bazı eser leri de 
seslendirmiştir. Bu sahada icracı olarak 
yaptığı son çalışma ise istanbul Büyükşe
hir Belediyesi Kültür işleri Daire Başkan
lığı adına gerçekleştirdiği Hamamizade is
mail Dede Efendi'nin neva Mevlevl ayini
dir. Türkiye Diyanet Vakfı İslôm Ansik
lopedisi müellif kadrosunda yer alan Be
kir Sıtkı Sezgin, ayrıca Şubat 1981 -Ara
lık 1982 tarihleri arasında yirmi iki sayı ya
yımlanan, genel yönetmenliğiyle sanat ku
rulları başkanlığını üstlendiği San 'at ve 
Kültürde Kök adlı dergide " Düşünceleri

miz" ve "Usullerimiz" başlıkları altında Türk 
mOsikisinin meseleleri ve mOsiki usulleri
ni konu alan makalelerle "Sanat Abideleri-

SEZGiN, Bekir S1tk1 

miz" başlığı altında dini ve din dışı form
larda pek çok nota neşretmiştir. Ortaya 
koyduğu mükemmel icranın gelecek ne
sillere taşınmasında da büyük gayret gös
termiş ve talebeler yetiştirmiştir. Oğlu Hü
seyin Kutsi Sezgin, Doğan Dikmen. Serhat 
Sarpel, Necmettin Yıldırım . Aytaç Ergen, 
Fatih Salgar bunlardan bazılarıdır. 

En çok sevdiği bestekarları Eyyübl Ze
kai Dede, Hacı Arif Bey, Mehmet Rakım 
Elkutlu ve Avni Anı! olarak sıralayan ve ha
yatını mOsikiye vakfettiğini , ancak henüz 
hiçbir şey öğrenemediğinin farkına vardı
ğını söyleyecek kadar alçak gönüllü olan 
Bekir Sıtkı Sezgin, güfte seçiminde gös
terdiği hassasiyetin yanı sıra usul mükem
meliyetiyle dikkati çeken sanat değeri yük
sek besteleriyle bu sahadaki gücünü de 
ortaya koymuştur. Hüzzam makamını çok 
seven Sezgin'in 1962'de bestelediği , söz
leri Yavuz Sultan Selim'e ait, "Sanma şa
hım herkesi sen sadıkane yar olur" mısra

ıyla başlayan ağır aksak usulündeki şeh

naz şarkısı ilk bestesidir. Bu tarihten itiba
ren vefatma kadar Mevlevl ayini, tevşlh , 

durak, sala, şügül , ilahi, na't , münacat, 
peşrev, saz semaisi , kar-ı natık, karçe. 
beste, ağır semai, yürük semai, şarkı, ço
cuk şarkısı formlarında 100'e yakın eser 
bestelemiştir. Son bestelerinden biri Mus
tafa Tahralı'nın güftesi üzerine yaptığı hüz
zam kar-ı natıktır (beste led iğ i eserlerden 
doksan bir adedinin listesi için bk. Paça
cı . VCD-Kitapçık , s. 28-32 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Cinuçen Tanrıkorur, Müzik Kimliğimiz Üzeri
ne Düşünceler, istanbul 1998, s. 374-376; Saa
det Gültaş . "Bekir Sıtkı Sezgin'le Dini-Tasavvu
fi Müsikl ve Klasik Müsiklmiz Hakkında Mü
lakat" , San 'at ve Kültürde Kök, sy. 13, istan
bul 1982, s . 24-26 ; sy. 16 ( 1982). s . 45; sy. 17 
( 1982). s . 38-39; N uran Ürkmez. "Müsıkl Bir Ni
mettir, Hüsn-i is timal Gerektirir", İzlenim, sy. 
1, istanbul 1992, s . 125-127; Yalçın Çetinkaya, 
"Arif Olan Ağlar", A ksiyon, sy. 94, istanbul 1996, 
s . 20-22; Mehmet Çınarlı . "iki Büyük Sanatçının 
Kaybı üzerine", TDl., sy. 539 (1996). s . 561-563; 
M. Nazmi Öza1p, "Bekir Sıdkı'yı Anarken ", TY, 
sy. 459 ( 1997). s . 4 7 -48; ineila Bertuğ , "Bekir S ıd
kı Sezgin 'e Dair .. . ", MM, sy. 460 (1998). s. 22-23; 
Mustafa Doğan Dikmen. "Türk Müziğinde Şarkı 

icrikılığı", Musikişinas, sy. 7, istanbul 2005, s. 
97 -99; Gülay Gedik. "Bekir Sı d kı Sezgin, Dmi Mil
siki ve Meşk Usülu" , a .e., s . 100-104; Gönül Pa
çac ı , Bekir Sıdkı Sezgin, Türk Müzik Geleneğini 
Yaşatan lar, Boyut Müzik-Boyut Yayın Grubu, VCD
Kitapçık ; a .mlf .. Şems-Musikimizde Bir Güneş : 

Bekir Sıdkı Sezgin , Video filmi , Boyut Yayın Gru
bu; Mehmet Güntekin , Bekir Sıdkı Sezgin , Türk 
Musikisi Vakfı Adına Kaf Müzik Basın Reklam 
Filmeilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından haz ı rla

nan albüm kita pçığı. (Maddenin yazımında Bekir 
S ı dkı Sezgin'in oğl u Hüseyin Kuts i Sezgin'den 
alına n şifa hi bil gile rden de fayda lan ı lm ıştır). 

liJ NuRi ÖzcAN 

83 


