TATYOS EFENDÝ

vesinde süslemek” mânasýna gelir. Tatrîzi
ilk defa edebî bir sanat þeklinde ortaya koyan Ebû Hilâl el-Askerî ile onun görüþünü
paylaþan Ýbn Münkýz, ayrýca Ýbn Kayyim elCevziyye ve Tîbî’ye göre bu tür, kasidede
ardarda sýralanan beyitlerin ikinci mýsralarýnda vezin ve secide eþdeðer olan kelimelerin kafiyeden önce gelmesidir. Böylece þiire elbiseye iþlenen nakýþa benzer
bir süs verilmiþ olur. Ahmed b. Ebû Tâhir’in
þu dizelerinde görüldüðü gibi:
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(Ebü’l-Kasým’ýn eli bize ihsanda bulunduðunda artýk övülmez olur ecvedân:
bahr ve matar // Alnýnýn ýþýltýsý bizi aydýnlattýðýnda cýlýz kalýr enverân: þems ve kamer // Hükmü yürüdüðünde ya da kesin
karar verdiðinde geride kalýr mâzýyân: seyf
ve kader). Burada ve birçok örnekte görüldüðü gibi tatrîz öðeleri genellikle ikil biçimde gelmekte ve bunlarý açýklayýcý öðeler izlemektedir.

Ebû Hilâl el-Askerî’nin tatrîz dediði türe “tevþî‘” adýný veren Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ tatrîz konusunda farklý ve yeni bir anlayýþ ortaya koymuþtur. Daha sonra gelen Ýbnü’nNâzým, Þehâbeddin Mahmûd el-Halebî, Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî, Yahyâ b.
Hamza el-Müeyyed-Billâh el-Alevî, Bahâeddin es-Sübkî, Ýbn Hicce, Süyûtî gibi belâgatçýlarýn çoðunun kabul ettiði bu anlayýþa göre tatrîz, sözün baþýnýn veya beytin
ilk mýsraýnýn anlamlarý farklý üç veya daha
çok isim (mübtedâ) içermesi, son kýsmýnda veya beytin ikinci mýsraýnda ise üç defa
veya daha çok tekrar edilen ve birbirinin
ayný olan lafýzlarla bu isimlerle ilgili haber
(hüküm) verilmesidir. Ýbnü’l-Mu‘tezz’in þu
dizesinde görüldüðü gibi:
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(Artýk elbisem, þarap ve yanaðýmýn rengi
gelincik içre, gelincik içre gelinciktir). Sözün baþ tarafýnda geçen üç öðenin her biri için ayný lafýz haber olarak gelmekte ve
bu lafýz her bir mübtedâ için ayrý ayrý tekrarlanmaktadýr. Bu mübtedâlarýn haberleri, mübtedâlarda belirtilen kiþi veya nesnelerin sayýsýnca deðil mübtedâlarýn sayýsýnca olur. Ayrýca haberlerde mübtedâlarda zikredilenlerin farklý olduðu deðil ortak olduðu hususlarýn ifade edilmesi gerekir (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 314-315; Ýbnü’n-

Nâzým, s. 174; Yahyâ b. Hamza el-Alevî, III,
91).

Ýbn Kayyim el-Cevziyye tatrîzin sonrakilerin icadý olduðunu, kadîm þiir ve nesirde
bulunmadýðýný belirttikten sonra Kur’an’da ve müvelled ediplerin þiirlerinde yer alan
örnekler incelendiðinde üç çeþit tatrîze
rastlandýðýný ifade etmiþtir (el-Fevâßid, s.
236): Sözün baþýnda ve sonunda olmak
üzere ayný ifadelerin tekrarý, sadece baþýnda veya sadece sonunda tekrarý. Birinci
þekil için örnek verilen aþaðýdaki üç âyetin her birinin baþýnda ve sonunda “âyât”
kelimeleri ayný terkiple birlikte tekrar edilmektedir (er-Rûm 30/21-24).
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Ýbn Kayyim, ikinci þekle örnek olarak ayný ifadeyle baþlayan Haþr sûresinin son üç
âyetini göstermiþtir (59/22-24):
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Üçüncü tatrîz þekline örnek olarak Rahmân sûresinde anýlan her farklý nimet,
azap veya gerçeðin ardýndan farklý baðlamlarda birer tekrar þeklinde gelen   (”
“ \h4 4 WiN (Öyleyken, ey insanlar ve cinler, rabbinizin hangi nimetini yalanlýyorsunuz?)

ifadesini vermiþtir. Belâgat bilginlerinin çoðu bu tür tekrara terdîd adýný vermiþtir
(bk. TERDÎD).
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Türk mûsikisi bestekârý,
kanun ve keman icracýsý.

™

Ýstanbul Ortaköy’de doðdu. Adý Tateos
Ekserciyan’dýr (Enkserciyan). Kemânî Tatyos olarak tanýnýr. Ortaköy Ermeni Kilisesi
mugannîlerinden Manuk Aða’nýn (Manokyan Ekserciyan) oðludur. Ortaköy’de Ermeni ilkokulunu bitirdikten sonra bir süre çilingir ve savatçý çýraðý olarak çalýþtý. Ancak
mûsikiye olan meraký onu bu alana yöneltti ve dayýsý Movses Papazyan’dan kanun dersleri almaya baþladý. Usul ve Hamparsum notasý öðrendi. Özel mûsiki toplantýlarýna kanunuyla amatörce katýldý. Bu
dönemde Lavtacý Civan (Zivanis) ve Hânende Asdik Aða’dan (Asadur Hamamcýyan)
faydalandý. 1882’den itibaren piyasada çalýþan saz topluluklarýnýn fasýllarýna kanunuyla iþtirak etti. Divanyolu’nda Raufpaþazâde Said Bey Gazinosu’nda Kemençeci Vasil’in (Vasilaki) fasýl takýmýnda yer aldý. Ardýndan Kemânî Âmâ Sebûh’tan keman meþketti. Parmaklarýnýn keman çalmaya pek elveriþli olmamasýna raðmen
büyük bir gayretle çalýþtý ve bu sazda üne
kavuþtu. Çýktýðý ilk mûsiki sahnesinin devrin önde gelen eðlence merkezlerinden Galata’daki Pirinççi Gazinosu olduðu söylenir.
Bu fasýllardaki arkadaþlarý arasýnda Hânende Karakaþ, Tanbûrî Ovakim, Kanûnî Þemsi, Ûdî Âfet (Hapet Mýsýrlýyan) en meþhurlarýdýr. Ûdî Âfet, Tatyos Efendi ile 1888’de
Pirinççi Gazinosu’nda çalýþtýklarýný bildirir.
Tatyos Efendi’nin kemânî unvaný ile þöhret bulmasý bu tarihten sonradýr. Onun
fasýl yöneticiliðindeki ünü, kendi ifadesiyle Þehzadebaþý Direklerarasý’nda Alyanak
Mehmed Efendi’nin kýraathanesinde baþladý. Bu fasýllar yine Þehzadebaþý’nda Kâzým’ýn kýraathanesiyle (Fevziye Kýraathanesi) Divanyolu’nda Ârif’in kýraathanesinde devam etti. Tatyos Efendi ayrýca Boðaziçi’nde düzenlenen mehtap gezilerinde Kemânî Aleksan Aða, Kanûnî Þemsi,
Tanbûrî Cemil Bey, Lavtacý Andon, Ûdî Basri Bey ve Kemençeci Vasilaki ile birlikte kemanýyla katýldý. Yakalandýðý karaciðer hastalýðýndan kurtulamayan Tatyos Efendi 16
Mart 1913’te öldü ve Kadýköy Uzunçayýr’daki Ermeni Mezarlýðý’nda defnedildi.
Tatyos Efendi fasýl idareciliði, bestekârlýðý ve keman icrasýyla dönemin sanatkârlarý arasýnda þöhret bulmuþtur. Genç yaþta baþladýðý bestekârlýkta büyük baþarý
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lebe yetiþtirmiþtir. Bunlar arasýnda Arþak
Çömlekçiyan, Münir Mazhar Kamsoy, Nasibin Mehmet (Yürü), Mustafa Sunar ve
Abdülkadir Töre en önemlileridir.
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göstermiþ, bestelediði þarký ve saz eserleri fasýl mûsikisinin en raðbet edilen eserleri içinde yer almýþtýr. Birçok þarkýsýnýn
güftesi kendisine ait olan Tatyos Efendi’nin, bestekârlýðýnýn sâzendeliðinden üstün
olduðu kabul edilir. Þarkýlarýndaki üslûp
ve özellikle ara naðmeleri çok baþarýlýdýr.
Ýyi bir nota bilgisine sahip olmasýna raðmen bestelerinin büyük kýsmý tesbit edilemediðinden unutulmuþtur. Yýlmaz Öztuna onun beste, peþrev, saz semâisi ve þarkýlardan meydana gelen yetmiþ üç eserinin listesini vermiþ (BTMA, II, 382-383),
Nazar Özsahakyan ise biri taksim elli dokuz eserinin notasýný neþretmiþtir (Türk
Sanat Müziðinde, s. 1013-1053). Bunlar
arasýnda rast, kürdili-hicazkâr, sûzinak ve
karcýðar peþrev ve saz semâileriyle hüseynî saz semâisi saz mûsikisinin þaheserlerinden sayýlýr. “Bir gönlüme bir hâl-i perîþânýma baktým” mýsraýyla baþlayan rast,
“Bu akþam gün batarken gel” ve, “Gamzedeyim devâ bulmam” mýsralarýyla baþlayan uþþak, “Mâni oluyor hâlimi takrîre
hicâbým” ve, “Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden” mýsralarýyla baþlayan hüseynî, “Affetme sakýn hançer-i müjgânýný
nâgâh” mýsraýyla baþlayan sûzinak þarkýlarý çok sevilen eserlerinden bazýlarýdýr.
Ahmed Râsim, “Kesik Kerem Nazîresi”
adýyla da anýlan “Gamzedeyim devâ bulmam” mýsraýyla baþlayan þarkýsýný “hâlinin sâfiyâne tasviri” diye nitelemiþtir. Bazý þiirlerini de bestelediði Ahmed Râsim,
Kemençeci Vasilaki ve Þevki Bey, Tatyos
Efendi’nin en yakýn arkadaþlarýndandýr.
Ahmed Râsim bestelediði þarkýlarý önce
Tatyos Efendi’ye meþkeder ve eserlerini
ondan dinlemekten çok hoþlanýrdý. Besteleri için Kemençeci Vasilaki’nin, “O yapsýn
ben çalayým” dediði söylenir. Genellikle aðýr
sesleri icra etmeyi seven, oyun havasý ve
köçekçe gibi eserleri çalmaktan pek hoþlanmayan, kalender ve rindmeþrep bir kiþiliðe sahip olan Tatyos Efendi pek çok ta174

Ahmed Râsim, Cidd ü Mîzâh, Ýstanbul 1336,
s. 51-56; Lemi Atlý, Hâtýralarým (Canlý Tarihler
içinde, nþr. Türkiye Yayýnevi), Ýstanbul 1947, s.
110, 118-119; Vecdi Seyhun, Santûrî Edhem
Bey, Ýstanbul 1948, s. 13; Ýbnülemin, Hoþ Sadâ,
s. 280-282; Mustafa Rona, 20. Yüzyýl Türk Mûsikisi, Ýstanbul 1970, s. 53-58; Ýsmail Baha Sürelsan, Ahmet Rasim ve Mûsikî, Ankara 1977,
s. 9-12; Sermet Muhtar Alus, Ýstanbul Yazýlarý
(nþr. Erol Þadi Erdinç – Faruk Ilýkan), Ýstanbul
1994, s. 195-196; Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, I,
224, 228; II, 384-386; Nazar Özsahakyan, Türk
Sanat Müziðinde Ermeni Besteciler, Ýstanbul
2007, s. 54-55, 89-90, 1013-1053, 1130-1131;
“Müteveffâ Kemânî Tatyos Efendi”, Þehbâl, sy.
74, Ýstanbul 1329, s. 35; Ruþen Ferit Kam, “Ýncesaz Takýmlarý”, Radyo, I/12, Ankara 1942, s. 16,
24; Avni Önsan, “Ebedileþen Dehalarýmýz, Tatyos
Efendi”, TMD, sy. 39 (1951), s. 14, 33; “Ekserciyan (Tatyos)”, Ýst.A, IX, 4987-4989; Öztuna, BTMA,
II, 382-383; Mehmet Güntekin, “Tatyos Efendi”,
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20 Aralýk 1893’te Pilsen’de doðdu. Prag
Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde Ýslâm Tarihi ve Þarkiyat Bölümü’nde okudu.
Çek Doðu araþtýrmalarýnýn kurucusu Rudolf Dvorak, Rudolf Ruzicka ve Max Grünert gibi bilim adamlarýndan Sâmî dilleri,
eski Arap þiiri ve Ýslâm araþtýrmalarý dersleri aldý. 1917’de “Emevî Halifesi ve Þairi
II. Velîd” adlý teziyle Ýslâm tarihi sahasýnda doktora derecesi aldý. Bir yýl sonra lise
öðretmenliði görevine baþladý. 1921’den
1922’nin sonuna kadar devlet bursuyla
gönderildiði Ýstanbul’da cami, medrese ve
kütüphanelerde araþtýrma yaparak çalýþmalarý için malzeme topladý. 1923, 1925,

1929 ve 1933 yýllarý yaz tatillerinde ayný
amaçla tekrar Ýstanbul’a gitti. 1925’te
Karls Üniversitesi’nde ders vermeye baþladý, 1934’te profesör, 1945’te Ortadoðu
Ýslâm Tarihi Kürsüsü baþkaný ve 1965’te
Asya ve Afrika Araþtýrmalarý Bölümü üyesi oldu. Üniversite dýþýnda Popüler Kültür
Cemiyeti ile Þarkiyat Enstitüsü’nde devamlý konferanslar verdi. Viyana (1923), Berlin
(1931) ve Paris’i (1935) ziyaret etti. 1935’te Ýspanya’ya giderek Cordoba (Kurtuba),
Sevilla (Ýþbîliye) ve Granada (Gýrnata) gibi
eski Ýslâm þehirlerini gezdi ve Arapça yazmalar koleksiyonuyla Escorial Kütüphanesi’nde araþtýrma yaptý. Ayný yýl Roma’da
düzenlenen XIX. ve 1957’de Münih’te yapýlan XXIV. Milletlerarasý Þarkiyat kongrelerine katýldý. 1961-1962 yýllarýnda Irak hükümetinin davetlisi olarak bu ülkeye gitti
ve Baðdat þehrinin kuruluþunun 1200. yýl
dönümünü kutlama törenlerine katýlarak
Timur’un Baðdat’ý zaptý konusunda bir
teblið sundu. 1964’ün Nisan ve Mayýs aylarýnda yine davetli olarak gittiði Ýstanbul
Üniversitesi’nde binbir gece masallarý ve
Prag Üniversitesi’ndeki þarkiyat çalýþmalarý hakkýnda iki teblið sundu, ayrýca Ankara ve Konya’yý ziyaret etti. Ekim 1966’da Pehlevî Kütüphanesi yöneticilerinin
davetiyle gittiði Tahran’da I. Milletlerarasý Ýranoloji Kongresi’ne katýldý, Ýsfahan
ve Þîraz’ý gezdi. 17 Mart 1981’de Prag’da
öldü.
Eserleri. Société Asiatique (Paris), Çekoslavak Þarkiyat Enstitüsü, Çek Bilim ve
Sanat Akademisi, Çek Kraliyet Bilimler
Akademisi, Çek Yazarlar Birliði, PEN Kulübü, Irak Bilimler Akademisi gibi kuruluþlarýn üyesiydi. Tauer’in yayýmlanmýþ birçok eseri ve makalesi vardýr (bir listesi için
bk. Rypka, XXXVI/1 [1968], s. 543-550).
Bunlar Ýran ve Arap araþtýrmalarý þeklinde iki kýsma ayrýlabilir. Ýran araþtýrmalarý
aslýnda Farsça’daki Türkoloji sahasýna girmektedir. Esas ilgi alaný, XV. yüzyýl sonuyla XVI. yüzyýl baþlarýnda Timur ve oðullarý
zamanýný anlatan tarihçilerin eserleriydi.
Bu sahadaki en önemli çalýþmasý Nizâmeddin Þâmî’nin æafernâme’sinin edisyon kritiðidir (æafarnåma, histoire des conquêtes

de Tamerlan intitulée æafarnåma par Ni¾åmudd¢n }åm¢, I-II, Prague 1937-1956).

Felix
Tauer

Farsça yayýmlanan eserde Ýstanbul’da Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi Baðdat
Köþkü bölümünde yer alan yazmasý temel
alýnmýþ, ayrýca Ýstanbul, Paris ve Londra’da bulunan nüshalarýyla Hâfýz-ý Ebrû’nun
Zübdetü’t-TevârîÅ-i Baysungurî’sinden
faydalanýlmýþtýr. Kitabýn Türkçe’ye tercü-

