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gazvede de düþmanla karþýlaþýlmadý ve savaþ olmadan dönüldü. 6. yýlýn Rebîülâhir
ayýnda (Aðustos 627) Benî Sa‘lebe mensuplarý Benî Muhârib ve Benî Enmâr’la
birleþerek Medine yakýnlarýna kadar geldi. Gayeleri müslümanlara ait hayvanlarý
yaðmalamak ve Medine’ye saldýrmaktý. Hz.
Peygamber, Muhammed b. Mesleme’yi on
kiþilik bir grubun baþýnda bu kabilelerin
konakladýðý bölgeye sevketti; fakat müfreze Medine’den yaklaþýk 40 km. uzaklýktaki Zülkassa mevkiinde pusuya düþürüldü ve Muhammed b. Mesleme hariç hepsi þehid edildi. Resûl-i Ekrem bu defa, Ebû
Ubeyde b. Cerrâh’ý kýrk kiþilik bir kuvvetler ayný yýlýn Rebîülâhir ayýnýn baþlarýnda
(Aðustos 627) Zülkassa’ya gönderdiyse de
bedevîler kaçýp kurtuldu.
Taref (Tarif) Seriyyesi bu geliþmeler üzerine düzenlendi. Benî Sa‘lebe veya Zeyd
b. Hârise Seriyyesi olarak da bilinen bu seriyye Ebû Ubeyde’nin yarým kalan görevini tamamlama amacýný taþýmaktaydý. Seriyye 6. yýlýn Cemâziyelâhir ayýnda (EkimKasým 627) Zeyd b. Hârise kumandasýnda
sevkedildi. Bu seriyyenin cemâziyelevvel
ayýnda (eylül-ekim) gönderildiði de rivayet
edilir. Zeyd b. Hârise on beþ kiþilik bir birliðin baþýnda, Benî Sa‘lebe kabilesinin konak yerlerinden Merâd yakýnlarýnda Mahacce’de bulunan Nakare (Bakare) yolu üstünde Medine’ye yaklaþýk 60 km. uzaklýktaki Taref adý verilen su baþýna geldi. Ancak Benî Sa‘lebe kabilesi on beþ kiþilik kuvveti büyük bir ordunun öncü birliði zannetti ve Hz. Peygamber’in büyük bir orduyla
üzerlerine geldiðini düþünerek yurtlarýný
býrakýp kaçtý. Þarkiyatçý Caetani, Zeyd b.
Hârise’nin askerleriyle beraber Sa‘lebeoðullarý’ný ýsrarla takip ettiðini söylüyorsa da bu
iddia kaynaklardaki rivayetlerle uyuþmamaktadýr. Kaynaklarýn hepsi, düþman kabilesinin yurdunda çok sayýda deve ve koyunu ganimet olarak ele geçiren müslümanlarýn düþmanýn peþine düþmeden ve
herhangi bir çatýþma olmadan Medine’ye
yöneldiðini, bu sýrada müslümanlarýn azlýðýný farkeden Sa‘lebeoðullarý’nýn durumu
anlayýp onlarý takip ettiðini, ancak müslümanlara yetiþemediðini zikreder. Dört gün
süren bir seferin ardýndan müslümanlar
Medine’ye döndü. Ele geçirilen ganimetten
seriyyeye katýlanlarýn her birine ikiþer deve
veya yirmiþer koyun verildi. Bu seriyye, müþriklerin bundan sonra müslümanlara ait
topraklarda rahat hareket edemeyeceklerini göstermesi bakýmýndan önemlidir.
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TARGAN, Þerif Mehmet Muhittin
(1892-1967)
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Ud virtüozu,
viyolonselist ve bestekâr.
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21 Ocak 1892’de Ýstanbul’un Çamlýca
semtinde doðdu. Babasý Osmanlý Devleti’nin son Mekke emîri, Meclis-i A‘yân ikinci reisi ve Evkaf nâzýrlarýndan Ali Haydar
Paþa, annesi Sabiha Haným’dýr. Hz. Peygamber’in 37. kuþaktan torunudur. Adýndaki Þerif kelimesi, ayný zamanda bu irtibatýn ifadesidir. Üniversite yýllarýna kadar
özel dersler alarak öðrenimini sürdürdü.
1908’de Dârülfünun Hukuk Fakültesi ve
bir yýl sonra Edebiyat Fakültesi’ne girdi ve
her ikisinden de mezun oldu. 29 Ekim 1916
tarihinde babasýnýn Mekke emirliðine tayini üzerine onunla birlikte Hicaz’a gitti ve
bir süre Þam’da bulundu. I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Þerîf Hüseyin’in Osmanlý
Devleti’ne karþý Arabistan’da baþlattýðý isyana Þerif Muhittin’in babasýnýn katýlmamasýndan dolayý ailesi maddî ve mânevî
büyük kayýplara uðradý. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yeni sanat çevrelerinden ilgi görmemesi yüzünden gittiði
Amerika’da (1924) sekiz yýl kaldý. New York’ta geçirdiði bir ameliyat sonrasý Ýstanbul’a
döndü. Ancak bu defa da kendisine mûsikiyle ilgili ciddi bir görev verilmeyince iki
yýl sonra Irak hükümetinin davetiyle Baðdat’a gitti (1934) ve burada Doðu ve Batý mûsikisi bölümlerinin yer aldýðý Baðdat
Konservatuvarý’ný kurarak yönetimini üstlendi, ayrýca ud ve viyolonsel dersleri verdi. Ardýndan Güzel Sanatlar Akademisi haline getirilen bu kuruluþun tiyatro ve heykel bölümlerini açtý. 1948’de geçirdiði bir
rahatsýzlýk sonucu Ýstanbul’a döndü. Ayný
yýl Hüseyin Sadettin Arel’in istifasýyla boþalan Ýstanbul Belediye Konservatuvarý ilmî
kurul baþkanlýðýna getirildiyse de 1951’de yine saðlýk sebebiyle bu görevinden istifa etti. 8 Nisan 1950’de Safiye Ayla ile evlendi. Zarif ve mütevazi kiþiliðiyle tanýnan

Þerif Muhittin 13 Eylül 1967 tarihinde vefat etti ve Zincirlikuyu Asrî Mezarlýðý’na
defnedildi. Aðabeyi Þerif Abdülmecit Targan da (ö. 1965) kemanî, viyolonselist ve
piyanisttir.
Türk mûsikisinin Batýlý anlamda yetiþtirdiði en büyük ud virtüozu kabul edilen
Targan’ýn mûsiki kabiliyeti ailesi tarafýndan küçük yaþlarda farkedilmesine raðmen derslerine engel olacaðý endiþesiyle
bu dönemde düzenli mûsiki eðitimi alamamýþ, evlerinde düzenlenen haftalýk mûsiki toplantýlarý sayesinde mûsikiyle tanýþmýþtýr. Dört beþ yaþlarýnda iken duyduðu
melodileri piyanoda yalnýz baþýna çalmaya
gayret etmiþ, on üç yaþlarýna doðru gizlice ud çalýþmýþtýr. Daha sonra ailesi mûsiki
çalýþmalarýna izin vermiþtir. Kendi ifadesine göre mûsikiye ciddi olarak 1906 yýlýnda amcasý Ali Câbir Paþa’nýn önerisiyle Beyoðlu’nda Mösyö Riki’den aldýðý viyolonsel
dersleriyle baþlamýþ, bu dersleri daha sonra Klevder ve Eringer Triyanon’la devam
ettirmiþtir. Nasor adlý bir hocadan solfej,
Ýskori adlý bir müzisyenden viyolonsel, armoni ve piyano dersleri almýþ, Ýskori’nin 31
Mart olaylarý üzerine ortadan kaybolmasýyla kendi kendine eðitimini sürdürmüþtür. Bu arada Ali Rifat Bey’den (Çaðatay)
Türk mûsikisi klasiklerinden önemli fasýllar, Rauf Yektâ Bey’den nazariyat, Zekâizâde Hâfýz Ahmet Efendi’den (Irsoy) makam ve usul öðrenmiþtir.
Amerika’ya gittiðinin dördüncü günü piyanist ve bestekâr Leopold Godowsky’nin
evinde ünlü keman sanatçýlarýnýn hazýr bulunduðu bir toplantýda verdiði ud resitali
onun için iyi bir referans olmuþ, bu icraatýn ardýndan onun udunun Ýtalyan virtüozu Pagannini’nin kemanýyla ayný düzeyde sayýldýðý þeklinde yorumlar yapýlmýþtýr.
Amerika’da kaldýðý süre içerisinde Baþkan
Roosevelt’in oðlu Archibald’dan büyük yakýnlýk gören Þerif Muhittin’in ilk dört yýlý
sanatýný ilerletme ve kendine bir çevre oluþturma gayretiyle geçmiþ, bu sýrada Verdi
Vasyer (veya Bedriþ Vaþka) adlý müzisyenden
aldýðý viyolonsel dersleriyle kendini yetiþtirmiþtir. 13 Aralýk 1928’de New York’un
ünlü müzikholü Town Hall’de verdiði ud ve
viyolonsel resitali müzik eleþtirmenlerinin
beðenisini kazanmýþ, daha sonra Boston,
Detroit gibi pek çok þehirdeki resitalleri
önemli birer sanat olayý þeklinde deðerlendirilmiþtir. New York Times, New York
Herald Tribune, Sunday Telegraph,
Musical America gibi yayýn organlarýnda Þerif Muhittin’in müziði hakkýnda yorumlar yayýmlanmýþtýr.

TARHAN

Þerif Muhittin Targan

Amerika dönüþü ilk konserini 4 Aralýk
1934’te Beyoðlu’nda Fransýz Tiyatrosu’nda veren Þerif Muhittin, eþi Safiye Ayla ile
bazý hayýr kurumlarý yararýna verdiði konserler dýþýnda sazýyla hiçbir toplu mûsiki icrasýnda yer almamýþ ve hiçbir sanatkâra
eþlik etmemiþtir. Dönemin en önemli viyola ustasý Gaspar Cassado’nun çok takdir
ettiði bir sanatkâr olmuþ, viyolonselde gösterdiði baþarýnýn yaný sýra özellikle bu sazýn kazandýrdýðý Batý tekniðini kullanarak
çaldýðý udda kendi üslûbunu geliþtirmiþ, ancak bu üslûbun klasik tavra aykýrý düþmesinden dolayý udu gitar gibi çaldýðý iddiasýyla eleþtirilmiþtir. Halbuki Þerif Muhittin,
Ûdî Nevres’in tekniðini Ali Rifat Çaðatay’dan alarak güçlü bir virtüozite ortaya koymuþ, Ali Rifat Çaðatay ud konusunda Þerif Muhittin’in kendisini çok aþtýðýný söylemiþtir.
Türk mûsikisi eserlerini Batý’ya da dinletebilmek için çok sesli armoniden ziyade konrpuana dayanan, fakat ayný zamanda millî karakterini kaybetmeyen bir mûsikinin meydana getirilmesinin gerektiðini
ifade etmiþtir. Tamamen Batý tarzýndaki
beste anlayýþýnýn hâkim olduðu bir çalýþmanýn bazý yerlerine halk mûsikisi temalarý yerleþtirmek ve bunlarý armoni kurallarýna uydurmak suretiyle çok sesli hale
sokarak çaðdaþ Türk mûsikisi diye kabul
ettirmeye çalýþmanýn zaman kaybýndan
baþka bir þey olamayacaðýný vurgulamýþtýr. Targan’ýn Baðdat’ta kaldýðý yýllarda Arap
âleminin en ünlü ûdîleri arasýnda anýlan
Cemil ve Münir Beþîr kardeþlerle Selman
Þükür adlý sanatkârý yetiþtirdiði bilinmektedir.
Þerif Muhittin virtüozluðunun yaný sýra
besteleriyle de tanýnmýþtýr. Bestelediði yir-

mi beþ civarýndaki eserin sadece üçü þarký formundadýr. Saz mûsikisine ait eserleri arasýnda “Kapris, Koþan Çocuk, Kanatlarým Olsaydý, Teemmüller” gibi orijinal besteleriyle dügâh, ferahfezâ, hüzzam, uþþak
saz semâileri en tanýnmýþlarýdýr. Ýlk eseri
Mehmed Âkif Ersoy’a ithaf ettiði hüzzam
saz semâisidir. Eserin birinci ve ikinci hânesiyle teslimini on üç yaþýnda bestelemiþ,
üçüncü ve dördüncü hânelerini 1924’te tamamlamýþtýr. Þerif Muhittin’in son eseri
sözleri Behçet Kemal Çaðlar’a ait, “Ömrümün son þevki sensin baþka bir yâr istemem” mýsraýyla baþlayan sûzinak þarkýsý
olup 1964’te Behçet Kemal Çaðlar’ýn isteði üzerine Safiye Ayla’nýn vereceði bir konser için yirmi dört saat içerisinde bestelenmiþtir. Klasik melodi yapýsýný kullandýðý saz
semâilerinin dýþýndaki saz eserleri daha
çok Batý müziðine dayalý ud için bestelenen etütlerdir. Bu etütlerin Türk mûsikisinde belirli bir saz için bestelenmiþ ilk
eserler olduðu kabul edilir.
Arapça, Farsça, Ýngilizce ve Fransýzca bilen ve av sporuna özel meraký bulunan Þerif Muhittin, ayný zamanda portre ve peyzajda önemli eserler vermiþ bir ressamdýr.
Eserleri arasýnda yer alan Abdülhak Hâmid Tarhan’ýn iki portresinden biri Topkapý Sarayý Müzesi’nde, diðeri Ýstanbul Üniversitesi’ndedir. Þerif Muhittin’in Mehmed
Âkif’le yakýn arkadaþlýðý vardý. Çamlýca’daki köþkünde yapýlan haftalýk mûsiki toplantýlarýna devam eden Mehmed Âkif, Safahat’ýn yedinci kitabý olan “Gölgeler”i “Þarkýn Tek Dâhî-i San‘atý Þerif Muhyiddin Beyefendi’ye Hâtýra-i Ta‘zîm” sözleriyle ona
ithaf etmiþtir. Ayný bölümdeki “Sanatkâr”
adlý manzume ile Safahat’a alýnmayan þiirler arasýnda yer alan “Þark’ýn Yegâne Dâhî-i San‘atýna” baþlýklý þiirlerde, ayrýca Rýza Tevfik Bölükbaþý’nýn Serâb-ý Ömrüm
adlý eserindeki “Lisân-ý Gaybýn Dâhi Þairi
Þerif Muhiddin Beyefendi’ye” ve “Udun Tesiri” baþlýðýyla yazýlan iki manzumede Þerif Muhittin konu edilmiþtir. Onun teknik
donanýmýyla dikkati çeken, kendi bestelediði eserlerle zenginleþtirdiði Ud Metodu
adlý eseri yazýlýþýndan yetmiþ beþ yýl sonra Zeki Yýlmaz tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Ýstanbul 1995). Þerif Muhittin’in özel koleksiyonundaki kitaplarý, bir kýsým tablolarý, Türk ve Batý mûsikisine ait çeþitli notalarý vasiyeti üzerine Safiye Ayla tarafýndan
Süleymaniye Kütüphanesi’ne baðýþlanmýþtýr.
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TARHAN
Eski Türkler’de
yüksek rütbeli devlet görevlilerinin
taþýdýðý bir unvan,
Türk ve Moðol hânedanlarýnda
hükümdar tarafýndan
bazý devlet adamlarýna tanýnan
imtiyaz.
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Doðu Akdeniz’den Çin’e kadar Orta Asya bozkýr toplumlarýndan pek çoðunun dilinde bir unvan, kiþi veya kabile adý olarak
yer alan tarhan (tarkan) kelimesi Çin kaynaklarýnda ta-kan þeklinde geçmekte ve
Türkler arasýnda Hunlar’dan itibaren kullanýlmasýndan dolayý Hun hakanýnýn unvaný
“tan-hu” ile (imparator) irtibatlandýrýlmaktadýr. Öte yandan eski Grekler’de Tarchon
(Tarcon), Etrüskler’de Tarquin þeklinde görülen bir kiþi (kral) adý ve unvaný bulunmakta, bunun Hititçe tarhu- (yenmek, zafer kazanmak) kökünden türetilmiþ bir tanrý (baþtanrý) unvaný olan Tarhund’dan geldiði bilinmektedir (Frisk, II, 858-859). Ancak
bu kelimenin daha çok Türkler’in, Moðollar’ýn ve Hint-Avrupa kökenli olmakla bir19

