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reði geniþ bir seyir alanýna sahip olduðundan ayrýca geniþlemez.
Makamýn seyrine birinci mertebe güçlü olan gerdâniye perdesi civarýndan ve bu
perde eksen olmak üzere baþlanýr. Bu perdenin iki yanýndaki çeþnilerde karýþýk gezinildikten sonra gerdâniye perdesinde hicaz çeþnili veya acem perdesinde nikriz
çeþnili yarým karar yapýlýr. Ardýndan gerekli yerlerde gerekli asma kararlar ve geçkiler gösterilerek çârgâh perdesine kadar
inilir ve bu perdede zirgüleli hicaz çeþnili,
kürdî perdesinde de nikriz çeþnili asma
kararlar yapýlýr. Daha sonra acem-aþiran
dizisine geçilir. Bu dizide de karýþýk gezinildikten ve asma kararlar gösterildikten
sonra acem-aþiran perdesindeki nikriz beþlisine geçilip bu beþli ile acem-aþiran perdesinde genellikle yedenli tam karar yapýlýr. Þevkefzâ makamýnýn bir baþka çeþidinde ise çârgâh perdesindeki zirgüleli hicaz dizisinden sonra yerindeki acem-aþiran dizisine geçilip bu dizi ile acem-aþiran
perdesinde karar edilir. Bu çeþitte acemaþiran perdesindeki nikriz beþlisi yoktur.
Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’nin hafif usulünde, “Hüsn-i zâtýn gibi bir
dilber-i sîmîn-endâm”, Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin aðýr çenber usulünde, “Ermesin el ol þehin þevket-i vâlâlarýna” mýsraýyla baþlayan besteleri; yine Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’nin, “Dilbesteye lutf u keremin mâ-hazar eyle” mýsraýyla baþlayan aðýr semâisi; Hamâmîzâde
Ýsmâil Dede Efendi’nin, “Ser-i lutf-i anberi
yüzüne nikab edersin” mýsraýyla baþlayan
yürük semâisi; Çilingirzâde Ahmed Aða’nýn aksak usulünde, “Geçip de karþýma gözlerin süzme”, III. Selim’in aksak usulünde,
“Ey serv-i gülzâr-ý vefâ”, Mustafa Nâfiz Irmak’ýn curcuna usulünde, “Sebep sensin
gönülden ihtilâle” mýsralarýyla baþlayan
þarkýlarý; Hacý Fâik Bey’in düyek usulünde, “Lâ mevcûde illâ hû”, Muallim Ýsmâil
Hakký Bey’in evsat usulünde, “Ey bu cümle kâinâtý var eden mevlâ meded” ve Sermüezzin Rifat Bey’in devr-i hindî usulünde, “Mest ü hayrâným zâr u giryâným” mýsralarýyla baþlayan ilâhileri bu makamýn örnekleri arasýndadýr.
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Hindistan
Hilâfet Hareketi önderlerinden,
siyaset adamý.
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Günümüzde Uttar Pradeþ eyaletine baðlý olan Râmpûr’da doðdu. Çocuk yaþta iken
babasý Abdülali Han vefat edince kardeþleri Muhammed Ali ve Zülfikar Ali ile beraber annesi tarafýndan yetiþtirildi. Ýlk eðitimini Bireli’de (Bereyli, Bareilly) aldýktan
sonra Mohammadan Anglo-Oriental College’da (Aligarh Muslim University) öðrenimini tamamladý. 1896-1913 yýllarý arasýnda Kudh ve Agra’da kamu hizmetinde
çalýþtý. 1911’den itibaren kardeþiyle birlikte Kalküta’da dönemin en etkili müslüman
siyasî gazetelerinden olan Ýngilizce Comrade ve 1913’te Delhi’de Urduca Hamdard (Hemderd) gazetelerini çýkardý. Böylece Hindistan’da Osmanlý Devleti ve hilâfeti lehindeki faaliyetleriyle ön plana çýkan
isimlerden biri oldu. Çeþitli gazete ve dergilerdeki yazýlarý yanýnda Hindistan’da Osmanlýlar için yardým toplanmasýna ve Balkan savaþlarýnda doktorlardan oluþan bir
heyetin Türkiye’ye gönderilmesine öncülük yaptý. Osmanlýlar’ýn yanýnda savaþmak
üzere gönüllüler toplama giriþimi Ýngilizler tarafýndan önlendi. I. Dünya Savaþý’nda Ýslâm’ýn mukaddes beldelerinin korunmasý amacýyla faaliyete geçen Encümen-i
Huddâm-ý Kâ‘be’nin kurucularý arasýnda
yer aldý ve genel sekreterliðiyle icra kurulu baþkanlýðý yaptý. Ayný savaþta Ýngilizler’in bütün tedbirlerine raðmen Osmanlýlar’ý destekledi, müslüman din adamlarýna Ýngilizler lehine fetva vermesi yolunda
yapýlan baskýlara karþý çýktý. 1919’da yýkýcý
faaliyetlerde bulunduðu iddiasýyla Ýngilizler tarafýndan hapsedildi. Savaþýn ardýndan hilâfet hukukunu korumak ve Osmanlý Devleti’ni desteklemek için oluþturulan
Hindistan Hilâfet Hareketi’nin önderleri arasýnda yer aldý ve ilk hilâfet konferansýnýn
baþkanlýðýna seçildi. Hindistan’daki pasif
direniþ hareketini ve Mahatma Gandi’yi
desteklediðinden tekrar tutuklandý ve
1921-1923 yýllarý arasýnda hapis yattý. Daha sonra baðýmsýz Hindistan’daki Hindumüslüman iliþkileri hususunda Gandi ve
Hindistan Kongre Partisi ile görüþ ayrýlýðýna düþtü. 1928 Nehru raporuna itiraz ederek müslümanlar için ayrý seçim sistemi
önerdi. Hindistan’ýn geleceðiyle ilgili I. ve
II. Londra toplantýlarýna müslümanlar adýna katýldý. 1931’de Dünya Müslümanlarý

Kongresi’ni toplamak amacýyla Kudüs’e
gitti. 1936’da Hindistan Müslümanlarý Birliði’nde yer aldý ve Muhammed Ali Cinnah
ile birlikte hareket etti. 1934-1938 yýllarýnda Hindistan Müslümanlarý Birliði merkez idare heyetinde bulundu. Hindistan’ýn
baðýmsýzlýðý için destek aramak üzere Arap
ülkeleri, Avrupa ve Amerika Birleþik Devletleri’nde görüþmeler yaptý, konferanslar
verdi. 26 Kasým 1938’de Delhi’de vefat
eden Þevket Ali, Pakistan fikrinin ilk savunucularýndan biri olarak modern Hindistan’ýn en etkili siyasî simalarý arasýnda
seçkin bir yere sahiptir.
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Þarký bestekârý ve hânende.
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Ýstanbul Fatih’te Pirinççi Sinan mahallesinde doðdu. Babasý tarakçý esnafýndan
Ahmed Efendi’dir. Rüþdiye tahsilinin ardýndan Muzýka-i Hümâyun’a hânende olarak girdi. Bir süre sonra saray hayatýndan
sýkýldýðý için görevinden ayrýldý ve Rüsûmat
Nezâreti’nde kâtipliðe baþladý. Bu görevini Harbiye Nezâreti Evrak Kalemi’nde devam ettirdi. Rindâne bir hayat yaþadý. 2
Zilhicce 1307 (20 Temmuz 1890) tarihinde
Beylerbeyi’nde arkadaþý Rahmi Bey’in evinde kalp krizinden öldü ve ertesi günü Kuzguncuk’ta Nakkaþtepe Mezarlýðý’na defnedildi. Yakýn arkadaþý Mehmed Hafîd Bey
ölümü için þu tarih beytini yazmýþtýr. “Çýktý bir târîh-pesendîde Hafîd / Hâke düþtü
bî-emel o verd-i nâz (1307).” Ýsmâil Safâ’nýn
tarihi de þöyledir: “Çýktý bir düm tek ile iþ-

ÞEVKœ DAYF

te Safâ târîhi / Göçtü hey hey diye hânende zavallý Þevkî (1307).” Kendine has tavrýyla devrin önemli hânendeleri arasýnda
yer alan Þevki Bey asýl ününe þarký bestekârlýðýyla ulaþmýþtýr. Ýlk mûsiki bilgilerini
Ticaret ve Nâfia Nezâreti kâtiplerinden
Necmeddin Bey’den aldý ve ardýndan girdiði Muzýka-i Hümâyun’da kendini yetiþtirdi, burada özellikle Hacý Ârif Bey’den faydalandý. Saray fasýllarýnýn vazgeçilmez hânendelerinden olan Þevki Bey Hacý Ârif
Bey, Medenî Aziz Efendi, Mehmet Suphi
(Ezgi) ve þair Mehmed Hafîd gibi sanatkârlarýn bulunduðu meclislerdeki icralara
çoðunlukla eþi kanunî Melek Haným’la birlikte katýlýrdý.
Þevki Bey, Türk mûsikisinde klasik ekolün Hacý Ârif Bey’den sonra en önemli þarký bestekârý kabul edilir. Güçlü bestekârlýk yeteneðinin yaný sýra çabuk beste yapabilen ilhamý bol bir sanatkârdýr. Þarkýlarýnýn çoðunu daha güfteyi okurken irticâlen bestelediði, bazan yarým saatte bir,
bazan da günde sekiz on beste yaptýðý
söylenir. Bestelerini yirmi yaþýndan sonra
yapmýþ, Hacý Ârif Bey’in açtýðý þarký çýðýrýný
geliþtirerek devam ettirmiþ, bu ekolün günümüze kadar gelmesinde en önemli rolü
oynamýþtýr. Ruþen Ferit Kam onu þarkýlarýndaki özellikler sebebiyle modern “lied”in
önemli ismi Schubert’e benzetir. Ölümüne yakýn söylediði, “Arza lâyýk deðil ammâ hünerim / Nâçizâne bini buldu eserim”
mýsralarýndan anlaþýlacaðý üzere 1000’in
üzerinde eser bestelemiþ, ancak nota bilmediðinden þarkýlarýnýn çoðu kaybolmuþtur. Aþk konusunun pek çok yönüyle iþlendiði eserlerindeki kompozisyon tekniði özellikle geçkiler yönünden son derece
geliþmiþ olup þarkýlarýnda sade bir üslûpla
birlikte lirik, hüzünlü ifadeler görülür. Þarký formunun dört mýsralý (murabba) çeþidi
yanýnda beþ, altý, sekiz mýsralý türlerinin de
güzel örneklerini vermiþtir. 200’den fazla uþþak þarký bestelediði kaydedilir. Türk
mûsikisinde uþþak makamýný bu kadar ýsrarla kullanan bir baþka bestekâr bilinmemektedir. Zeki Ârif Ataergin’e bestelerinde uþþak makamýný neden hiç kullanmadýðý sorulduðunda, “Þevki Bey bu makamý o
kadar güzel iþlemiþtir ki artýk onun ardýndan söylenecek bir söz, yapýlacak bir eser
kalmamýþtýr; zira Þevki Bey uþþak kapýsýný kapatmýþtýr” cevabýný vermiþtir. Yýlmaz
Öztuna onun günümüze ulaþan 233 eserinin listesini (uþþak makamýndaki bir beste
ve yürük semâi dýþýndakilerin hepsi þarkýdýr) yayýmlamýþtýr (Þevki Bey, s. 42-51).
Yetiþtirdiði talebeler arasýnda Bimen Þen
ve Ýsmail Fenni Ertuðrul en önemlileridir.
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“Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende
de var” mýsraýyla baþlayan bayatî; “Ülfet etsem yâr ile aðyâre ne” mýsraýyla baþlayan
hümâyun; “Hicran oku sînem deler” ve,
“Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim” mýsralarýyla baþlayan hüseynî; “Küþâde tâliim
hem bahtým uygun” mýsraýyla baþlayan
hüzzam; “Ol gonca-dehen bir gül-i handân
olacaktýr” mýsraýyla baþlayan muhayyer;
“Nedir bu dil-i zârýn figaný” mýsraýyla baþlayan rast; “Gülzâra nazar kýldým vîrânemisâl olmuþ”, “Kimseler gelmez senin feryâd-ý ateþ-bârýna” ve, “Zeybeklerle gezer
daðlar baþýnda” mýsralarýyla baþlayan uþþak; “Affeyle suçum ey gül-i ter baþýma
kakma” ve, “Dil yâresini andýracak yâre
bulunmaz” mýsralarýyla baþlayan uzzâl þarkýlarý onun çok sevilen eserlerinden bazýlarýdýr.
Ayný zamanda bir ud ve lavta icracýsý
olan Þevki Bey birçok þarkýsýnýn sözlerini
Recâizâde Mahmud Ekrem, Muallim Nâci, Mehmed Sâdi Bey, Mehmed Hafîd Efendi, Reþad Paþa gibi þairlerden seçmiþtir.
Recâizâde Mahmud Ekrem’in yazýp Rahmi Bey’in bayatî makamýnda bestelediði,
“Gül hazin sünbül perîþan bâðzârýn þevki yok” mýsraýyla baþlayan þarkýnýn Þevki
Bey’in ölümü üzerine bestelendiði söylenir. Mehmed Hafîd Bey, onun vefatýndan
sonra 308 þarkýsýnýn güftesini Yâdigâr-ý
Þevk yahut Mahsûl-i Tabîat adýyla neþretmiþtir (Ýstanbul 1308, 1322). Yýlmaz Öztuna, Mehmet Suphi Ezgi’nin Þevki Bey’in
eserlerini bir külliyat halinde hazýrlamaya
baþladýðýný, 120 þarkýsýnýn notasýný yazmasýna raðmen bu çalýþmasýný tamamlayamadýðýný ifade eder (BTMA, II, 356). Musiki Mecmuasý’nýn 387-388. sayýsý (Ýstanbul 1982) “Þevki Bey Uþþak Þarkýlarý” baþlýðýyla bir özel sayý niteliðinde hazýrlanmýþtýr.
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Arap dili ve edebiyatý âlimi.

™

13 Ocak 1910’da Mýsýr’ýn kuzeyindeki
Dimyat þehrine baðlý bir köyde doðdu. Köyünde baþladýðý eðitimini Dimyat’taki ilk
okulda tamamladý (1926). Orta öðrenimini
Zekazîk’teki lisede gördükten sonra 1928’de girdiði Dârülulûm’un hazýrlýk okulunu
1930’da bitirdi. Ayný yýl kaydolduðu Fuâd elEvvel Üniversitesi (Kahire Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümü’nden 1935
yýlýnda mezun oldu. Burada Tâhâ Hüseyin, Ahmed Emîn, Ýbrâhim Mustafa, Emîn
el-Hûlî, Ahmed el-Ýskenderî ve Abdülvehhâb Azzâm gibi önde gelen dil ve edebiyat
âlimlerinin derslerine katýldý. Mecmau’llugati’l-Arabiyye’de el-Mu£cemü’l-vasî¹
adlý sözlüðün hazýrlýk heyetinde görev aldý. 1936 yýlýnda Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak tayin edildi. Burada Ahmed Emîn’in danýþmanlýðýnda hazýrladýðý “en-Nakdü’l-edebî fî Kitâbi’lEganî li-Ebi’l-Ferec el-Ýsfahânî” adlý teziyle
yüksek lisansýný (1939) ve Tâhâ Hüseyin’in
danýþmanlýðýnda hazýrladýðý “es-Sýnâatü’lfenniyye ve tetavvuruhâ fi’þ-þi‘ri’l-Arabî”
adlý teziyle doktorasýný (1942) tamamladý.
1943’te öðretim üyesi, 1948’de doçent,
1956’da profesör oldu. Ayrýca Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde iki ve Küveyt Üniversitesi’nde dört yýl görev yaptý.
Kendini tamamen ilmî çalýþmalara veren
Þevký Dayf, 1968-1971 yýllarýnda Arap dili
bölüm baþkanlýðýna getirildi; 1975’te emekliye ayrýldý. 1976’da Atýyye es-Savâlihî’nin
vefatýyla boþalan Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye üyeliðine, 1988’de genel sekreterliðine,
1992’de baþkan yardýmcýlýðýna ve 1996’da Ýbrâhim Beyyûmî Medkûr’un ardýndan
baþkanlýðýna tayin edildi. Daha sonra Ýttihâdü’l-mecâmii’l-lugaviyyeti’l-Arabiyye baþ-
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