
19

mi beþ civarýndaki eserin sadece üçü þar-
ký formundadýr. Saz mûsikisine ait eserle-
ri arasýnda “Kapris, Koþan Çocuk, Kanatla-
rým Olsaydý, Teemmüller” gibi orijinal bes-
teleriyle dügâh, ferahfezâ, hüzzam, uþþak
saz semâileri en tanýnmýþlarýdýr. Ýlk eseri
Mehmed Âkif Ersoy’a ithaf ettiði hüzzam
saz semâisidir. Eserin birinci ve ikinci hâ-
nesiyle teslimini on üç yaþýnda bestelemiþ,
üçüncü ve dördüncü hânelerini 1924’te ta-
mamlamýþtýr. Þerif Muhittin’in son eseri
sözleri Behçet Kemal Çaðlar’a ait, “Ömrü-
mün son þevki sensin baþka bir yâr iste-
mem” mýsraýyla baþlayan sûzinak þarkýsý
olup 1964’te Behçet Kemal Çaðlar’ýn iste-
ði üzerine Safiye Ayla’nýn vereceði bir kon-
ser için yirmi dört saat içerisinde bestelen-
miþtir. Klasik melodi yapýsýný kullandýðý saz
semâilerinin dýþýndaki saz eserleri daha
çok Batý müziðine dayalý ud için bestele-
nen etütlerdir. Bu etütlerin Türk mûsiki-
sinde belirli bir saz için bestelenmiþ ilk
eserler olduðu kabul edilir.

Arapça, Farsça, Ýngilizce ve Fransýzca bi-
len ve av sporuna özel meraký bulunan Þe-
rif Muhittin, ayný zamanda portre ve pey-
zajda önemli eserler vermiþ bir ressamdýr.
Eserleri arasýnda yer alan Abdülhak Hâ-
mid Tarhan’ýn iki portresinden biri Topka-
pý Sarayý Müzesi’nde, diðeri Ýstanbul Üni-
versitesi’ndedir. Þerif Muhittin’in Mehmed
Âkif’le yakýn arkadaþlýðý vardý. Çamlýca’da-
ki köþkünde yapýlan haftalýk mûsiki toplan-
týlarýna devam eden Mehmed Âkif, Safa-
hat’ýn yedinci kitabý olan “Gölgeler”i “Þar-
kýn Tek Dâhî-i San‘atý Þerif Muhyiddin Be-
yefendi’ye Hâtýra-i Ta‘zîm” sözleriyle ona
ithaf etmiþtir. Ayný bölümdeki “Sanatkâr”
adlý manzume ile Safahat’a alýnmayan þiir-
ler arasýnda yer alan “Þark’ýn Yegâne Dâ-
hî-i San‘atýna” baþlýklý þiirlerde, ayrýca Rý-
za Tevfik Bölükbaþý’nýn Serâb-ý Ömrüm
adlý eserindeki “Lisân-ý Gaybýn Dâhi Þairi
Þerif Muhiddin Beyefendi’ye” ve “Udun Te-
siri” baþlýðýyla yazýlan iki manzumede Þe-
rif Muhittin konu edilmiþtir. Onun teknik
donanýmýyla dikkati çeken, kendi bestele-
diði eserlerle zenginleþtirdiði Ud Metodu
adlý eseri yazýlýþýndan yetmiþ beþ yýl son-
ra Zeki Yýlmaz tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Ýstanbul 1995). Þerif Muhittin’in özel ko-
leksiyonundaki kitaplarý, bir kýsým tablola-
rý, Türk ve Batý mûsikisine ait çeþitli nota-
larý vasiyeti üzerine Safiye Ayla tarafýndan
Süleymaniye Kütüphanesi’ne baðýþlanmýþ-
týr.
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Eski Türkler’de
yüksek rütbeli devlet görevlilerinin

taþýdýðý bir unvan,
Türk ve Moðol hânedanlarýnda

hükümdar tarafýndan
bazý devlet adamlarýna tanýnan 

imtiyaz.˜ ™

Doðu Akdeniz’den Çin’e kadar Orta As-
ya bozkýr toplumlarýndan pek çoðunun di-
linde bir unvan, kiþi veya kabile adý olarak
yer alan tarhan (tarkan) kelimesi Çin kay-
naklarýnda ta-kan þeklinde geçmekte ve
Türkler arasýnda Hunlar’dan itibaren kulla-
nýlmasýndan dolayý Hun hakanýnýn unvaný
“tan-hu” ile (imparator) irtibatlandýrýlmak-
tadýr. Öte yandan eski Grekler’de Tarchon
(Tarcon), Etrüskler’de Tarquin þeklinde gö-
rülen bir kiþi (kral) adý ve unvaný bulun-
makta, bunun Hititçe tarhu- (yenmek, za-
fer kazanmak) kökünden türetilmiþ bir tan-
rý (baþtanrý) unvaný olan Tarhund’dan geldi-
ði bilinmektedir (Frisk, II, 858-859). Ancak
bu kelimenin daha çok Türkler’in, Moðol-
lar’ýn ve Hint-Avrupa kökenli olmakla bir-

Amerika dönüþü ilk konserini 4 Aralýk
1934’te Beyoðlu’nda Fransýz Tiyatrosu’n-
da veren Þerif Muhittin, eþi Safiye Ayla ile
bazý hayýr kurumlarý yararýna verdiði kon-
serler dýþýnda sazýyla hiçbir toplu mûsiki ic-
rasýnda yer almamýþ ve hiçbir sanatkâra
eþlik etmemiþtir. Dönemin en önemli viyo-
la ustasý Gaspar Cassado’nun çok takdir
ettiði bir sanatkâr olmuþ, viyolonselde gös-
terdiði baþarýnýn yaný sýra özellikle bu sa-
zýn kazandýrdýðý Batý tekniðini kullanarak
çaldýðý udda kendi üslûbunu geliþtirmiþ, an-
cak bu üslûbun klasik tavra aykýrý düþme-
sinden dolayý udu gitar gibi çaldýðý iddiasýy-
la eleþtirilmiþtir. Halbuki Þerif Muhittin,
Ûdî Nevres’in tekniðini Ali Rifat Çaðatay’-
dan alarak güçlü bir virtüozite ortaya koy-
muþ, Ali Rifat Çaðatay ud konusunda Þe-
rif Muhittin’in kendisini çok aþtýðýný söy-
lemiþtir.

Türk mûsikisi eserlerini Batý’ya da din-
letebilmek için çok sesli armoniden ziya-
de konrpuana dayanan, fakat ayný zaman-
da millî karakterini kaybetmeyen bir mû-
sikinin meydana getirilmesinin gerektiðini
ifade etmiþtir. Tamamen Batý tarzýndaki
beste anlayýþýnýn hâkim olduðu bir çalýþ-
manýn bazý yerlerine halk mûsikisi tema-
larý yerleþtirmek ve bunlarý armoni kural-
larýna uydurmak suretiyle çok sesli hale
sokarak çaðdaþ Türk mûsikisi diye kabul
ettirmeye çalýþmanýn zaman kaybýndan
baþka bir þey olamayacaðýný vurgulamýþ-
týr. Targan’ýn Baðdat’ta kaldýðý yýllarda Arap
âleminin en ünlü ûdîleri arasýnda anýlan
Cemil ve Münir Beþîr kardeþlerle Selman
Þükür adlý sanatkârý yetiþtirdiði bilinmek-
tedir.

Þerif Muhittin virtüozluðunun yaný sýra
besteleriyle de tanýnmýþtýr. Bestelediði yir-
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hanlý Hükümdarý Gazân Han, þehzadeli-
ði sýrasýnda iyiliðini gördüðü Necmeddîn-i
Ferrâþ’a hânedana ait (incû) Zirâbâd köyü-
nü baðýþladýðý gibi kendisine tarhanlýk yar-
lýðý da vermiþti (Özgüdenli, s. 64-65). Mo-
ðollar’da ayrýca tarhan (dargan) soyu men-
suplarý -ölüm cezasý gerektirenler dýþýnda-
iþledikleri suçlardan dokuz nesil boyunca
ceza görmez, ziyafetlerle törenlere þeref
misafiri olarak katýlýr ve hükümdarýn sol ta-
rafýnda yer alýrlardý. Timurlular’da da tar-
han sahibi askerî ve ticarî imtiyazlar elde
eder, bütün vergilerden muaf tutulur ve
iþlediði dokuza kadar suçtan ötürü hesap
sorulmazdý (Aka, s. 112). Öte yandan tar-
han unvanýnýn bir taraftan anlam deðiþik-
liðine uðradýðý ve hukukî mahiyetini kaybe-
derek Timurlular sahasýnda yazýlmýþ eser-
lerde “serbest ve mümtaz” anlamýnda kul-
lanýldýðý görülmektedir. Memlükler’de de
tarhan denilen asker ve devlet memurlarý
vardý. Memlükler’de bu tabirin emeklilik
karþýlýðý kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. Bun-
lara sultan tarafýndan bazý imtiyazlar ta-
nýnýr, diledikleri yerlerde ikamet eder, is-
tedikleri zaman oradan ayrýlabilirlerdi. As-
kerler ve memurlardan rahatsýzlýklarý ve-
ya yaþlýlýklarý sebebiyle çalýþamayacak du-
rumda olanlara tarhanlýk (tarhâniyyât) ve-
rilir, bunlar görevde iken aldýklarý maaþýn
yarýsýný alýrlardý. Bu maaþ onun evlâdýna ve
torunlarýna da intikal ederdi. Sultan Mu-
hammed b. Kalavun tarafýndan kâtibü’d-
derc görevinde bulunan Kadý Kutbüddin
b. Mükerrem’e Hicaz’da ikameti sýrasýnda
tarhanlýk verilmiþ ve yarým maaþla diledi-
ði yerde kalabileceði bildirilmiþtir (Kalka-
þendî, XIII, 48-53). Osmanlýlar’da ise vergi
muafiyeti ve müsellemiyet karþýlýðý bir te-
rim olarak kullanýlmýþtýr (Erzi, LIII [1950],
s. 92 vd.).
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Osmanlý sadrazamý.
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Arnavut asýllý olup küçük yaþlarda En-
derun’a alýndý. Öldüðü sýrada altmýþ yaþýný
biraz geçmiþ olduðuna göre doðumu 1000
(1592) yýlý olarak tahmin edilebilir. 1631’de
Silahdar Bosnalý Mûsâ Aða’nýn Mýsýr mu-
hafýzlýðýna tayini sýrasýnda kendisi de sipa-
hilikle Enderun’dan çýktý ve paþanýn hiz-
metinde bulundu. Ardýndan Mûsâ Paþa’-
nýn kethüdâsý oldu; kethüdâlýk vazifesini
paþanýn Budin beylerbeyiliði ve Ýstanbul’-
daki kaymakamlýðý sýrasýnda da sürdürdü.
Tarihçi Naîmâ, Tarhuncu Ahmed Paþa’nýn
o sýrada Ýstanbul’da Mûsâ Paþa Kethüdâ-
sý Sarý Ahmed Aða diye þöhret kazandýðý-
ný nakleder. Kethüdâlýk hizmeti on beþ yýl
kadar devam etti. Zilhicce 1056’da (Ocak
1647) Kaptanýderyâ Mûsâ Paþa’nýn donan-
ma ile Girit muhasarasý esnasýnda Eðri-
boz önlerinde þehid olmasýndan sonra He-
zarpâre Ahmed Paþa dindarlýðý ve doð-
ruluðu ile de bilinen Tarhuncu’yu kendisi-
ne kethüdâ tayin etti. Tarhuncu’nun yük-
seliþindeki hýzlý deðiþmeler bu dönemde
meydana geldi. Ahmed Paþa’nýn katli
üzerine sipahilerin yeni vezîriâzam Sofu
Mehmed Paþa’ya karþý baþlattýklarý isyan
sýrasýnda Tarhuncu’nun kardeþi Oruç da
sipahiler arasýnda katledilmiþti. Böylece
kethüdâlýk hizmetinde bulunduðu paþa-
nýn ve kardeþinin öldürülmesinin ardýn-
dan kendisi de sipah kökenli olan Tarhun-
cu’nun hayatý ciddi þekilde tehlikeye gir-

likte Farslar ve Soðdlar gibi -geleneði on-
lardan alan- bazý komþularýnýn kullandýðý
tarhan (tarkan, terken, turhan) unvanýyla il-
gisi tesbit edilememiþtir. Orhon yazýtlarýn-
da Bilge Kaðan’ýn ulusa hitap ederken say-
dýðý devlet görevlileri arasýnda tarkanlar
da yer almaktadýr. Müslümanlar Mâverâ-
ünnehir’i fethettikleri zaman Soðd bölge-
sinin hâkimi Tarhun ismi veya unvanýyla
anýlýyordu (Ya‘kubî, II, 552; Taberî, VI, 399,
403, 445 vd.). Soðd ihþîdi olan tarhun Se-
merkant’ta oturur ve bölgeyi buradan ida-
re ederdi. Ýbn Hurdâzbih (el-Mesâlik, s. 46)
ve Ýbn A‘sem el-Kûfî (el-Fütû¼, IV, 165) Se-
merkant hâkiminin isim veya unvanýný tar-
han þeklinde kaydeder. Bu sebeple bazý
araþtýrmacýlar, tarhunun Türk idare sis-
teminde bir þeref unvaný olan tarhan ile
ayný olduðunu ileri sürerken bazýlarý da Ta-
berî ile (TârîÅ, VI, 454, 457) Ýbnü’l-Esîr’in
(el-Kâmil, IV, 551) verdiði bilgilere ve Çin
kaynaklarýna (Frye, XIV [1951], s. 124) da-
yanarak tarhunun Semerkant hâkiminin
özel ismi olduðunu iddia ederler (Aydýnlý,
s. 157-158). Kâþgarlý Mahmud tarhanýn Ýs-
lâm öncesi dönemde “bey” anlamýnda kul-
lanýldýðýný söyler (Dîvânü lugåti’t-Türk Ter-
cümesi, I, 436). Karahanlýlar’da tarhanýn
“tarhan beg” þeklinde kullanýlmasý bunun
bir asalet unvaný olduðu kanaatini teyit et-
mektedir (Genç, s. 161-162). Uygur, Kýr-
gýz, Türgiþ, Hazar, Bulgar ve Kumanlar’-
da prenslere ve saraya mensup bazý üst
düzey sivil görevlilerle ordu kumandanla-
rýna verilen bir unvan iken Çaðataylar’da
kabile, Macarlar’da ise kabile ve yer adý
olarak görülmektedir. Tarhanýn VIII. (XIV.)
yüzyýlda Anadolu’da hâlâ bir unvan olarak
kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. Tokat’ýn Zile il-
çesinde Örümcekli Dede adýyla bilinen bir
zâviyenin kitâbesinde zâviyenin 710’da
(1310) tarhan zamanýnda Hacý Halîl b.
Þeyh Ahmed Þah tarafýndan yaptýrýldýðý
kayýtlýdýr (Uzunçarþýlý, s. 201-202).

Eski Türk hukukî müesseselerinden biri
olan tarhanlýk, çeþitli Türk ve Moðol hâne-
danlarýnda bazý mükellefiyetlerden muafi-
yet imtiyazýný da ifade eder. Devlete hiz-
meti geçen ve hükümdarýn teveccühünü
kazanan kimselere, memur ve kumandan-
lara, ulemâ ve meþâyihe hatta tüccara ve-
rilen bu imtiyazlar fermanla belirlenirdi.
Ýlhanlýlar, Celâyirliler, Karakoyunlular, Ak-
koyunlular ve Timurlular’da tarhanlarýn
muaf tutulduklarý mükellefiyetler ve sa-
hip olduklarý imtiyazlarla ilgili birçok fer-
man mevcuttur. Bu anlamda tarhanlýk bir
tür imtiyazlý toprak sahipliðiydi ve vergi
muafiyetiyle birlikte veriliyordu. Tarhanlýk
Moðollar’da babadan oðula geçiyordu. Ýl-


