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TÖKÖLÝ, Ýmre

tan’ýn Osmanlýlar’dan geri alýnmasý için sa-
vaþmaya baþladý. Ýmre Tököli 2 Ocak 1686’-
da Belgrad’da serbest býrakýldýðýnda Orta
Macar Krallýðý artýk ortadan kalkmýþtý. Bun-
dan sonra Osmanlý ordusunun Macaris-
tan’da giriþtiði bazý askerî harekâtlarda
bulundu. Kendisine sadýk kalan Kuruz as-
kerleriyle birlikte 1689’da Osmanlýlar’a kar-
þý Vidin’de ayaklanan Bulgar isyanýný bas-
týrdý.

15 Nisan 1690’da Erdel Prensi Mihály
Apafi’nin ölümü üzerine II. Süleyman, Tö-
köli’yi onun yerine tayin ettirdi (8-17 Ha-
ziran). Hemen ardýndan 15.000 kiþilik Os-
manlý, Eflak ve Kuruz askerleriyle 21 Aðus-
tos’ta Erdelli Habsburg ordularýna arka-
dan saldýrarak Zernyest (Zârneþti, bugün-
kü Romanya) savaþýnda onlarý yenilgiye uð-
rattý. Ludwig von Baden’in ordularýnýn yak-
laþtýðý haber alýnýnca ekimin sonlarýna doð-
ru Eflak’a çekildi. Haziran 1697’de II. Mus-
tafa’nýn Macaristan’a yönelik baþlattýðý ye-
ni sefer sýrasýnda Yukarý Tisza toprakla-
rýnda Habsburglar’a karþý isyan çýkarmak-
la görevlendirildi. Fakat Hegyalja’daki Ku-
ruz ayaklanmasý kanlý bir þekilde bastýrýl-
dý. Tököli, Elmas Mehmed Paþa’nýn haya-
týný kaybettiði 11 Eylül 1697 tarihli Zenta
yenilgisinde Osmanlý ordusunda yer aldý.
Zenta maðlûbiyetinden sonra Ýstanbul’a
geldi, kendisine Haliç’te Fener tarafýnda
bir konak tahsis edildi. Karlofça Antlaþma-
sý’nýn ardýndan Ýzmit’e Çiçekli çayýra nak-
ledildi (1701). 13 Eylül 1705’te burada öl-
dü ve bir Ermeni mezarlýðýna defnedildi.
1906’da kemikleri vasiyeti gereði Késmárk’-
ta anavatanýnýn yeni Evangelik kilisesine
gömüldü. Ölümünün 300. yýl dönümünde
adý Ýzmit’teki bir sokaða verildi.
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TÖRE, Abdülkadir

(1873-1946)

Türk mûsikisi nazariyatçýsý,
hoca ve bestekâr.

˜ ™

Doðu Türkistan’da Kâþgar’da doðdu.
Babasý, Kâþgar Emîri Muhammed Yâkub
Han’ýn yeðeni ilim ve siyaset adamý Yâ-
kub Han’dýr. Babasýnýn elçi olarak Ýstan-
bul’da bulunduðu sýrada dünyaya geldi.
Beþ yaþlarýnda iken annesiyle birlikte git-
tikleri Ýstanbul’da bir süre Cerrahpaþa Ca-
mii sokaðýnda oturduktan sonra tekrar
Kâþgar’a döndüler. Kâþgar’ýn Çinliler tara-
fýndan iþgal edilmesi üzerine ailesi Keþ-
mir’de Srinagar’a geçti. Burada aldýðý özel
derslerle öðrenimine baþlayan Abdülkadir
bu ülkenin iklim þartlarýna uyum saðlaya-
madýðý için dört yýl sonra annesiyle birlik-
te Ýstanbul’a dönerek eski evlerinde ika-
mete devam ettiler. Aksaray’da ilk öðre-
nimini tamamlamasýnýn ardýndan Yusuf
Paþa Rüþdiyesi ve Dâvud Paþa Ýdâdîsi’n-
den mezun oldu. Ünlü tarihçi Abdurrah-
man Þeref Bey’in müdürlüðü zamanýnda
Mekteb-i Mülkiyye-i Þâhâne’de iki yýl oku-
duysa da mektebi bitiremedi. 1891 ve
1894 yýllarýnda babasýnýn kabrini ziyaret
için Hindistan’a gitti. Abdülkadir’in Dahi-
liye Nezâreti Mektûbî Kalemi’nde baþla-
yan memuriyeti Hariciye Nezâreti Müra-
caat ve Tahrîriyyât-ý Hâriciyye Kalemi’nde-
ki mümeyyizlik göreviyle devam etti ve
bu görevden emekliye ayrýldý. 27 Aðustos

Kalesi önünde Ýmre Tököli’ye prenslik alâ-
metlerini verdi; IV. Mehmed’den de berat
alýnmýþtý. Buna göre Orta Macar adýyla ye-
ni bir devlet kuruluyor, bunun baþýna Or-
ta Macar hâkimi unvanýyla Tököli getirili-
yordu. Ayný zamanda ona Macar soylula-
rýna hitaben on dört maddelik bir ahid-
nâme verilmiþti. Burada Tököli’nin ölme-
si durumunda bütün Katolikler mirasýn dý-
þýnda býrakýlýyor, vergi miktarý 40.000 ka-
ra kuruþ olarak belirleniyor ve 1664 Vas-
vár Antlaþmasý’nýn Macarlar’la iliþkili nok-
talarý geçerli kabul ediliyordu. II. Viyana
Kuþatmasý sýrasýnda birkaç Macar aristok-
ratýn dýþýnda herkes Tököli’yi ve bu çerçe-
vede Osmanlýlar’ý destekledi. Ýmre Tökö-
li, Vezir Merzifonlu Kara Mustafa Paþa ile
Eszék’te (Osijek, bugünkü Hýrvatistan) bu-
luþtu; kendisine Leh Kralý Jan Sobieski’nin
ordusunun Viyana’ya yardýma gitmesini
önleme görevi verildi. Fakat bunu gerçek-
leþtiremedi ve 26 Aðustos 1683’te Morav-
ya’da yenilgiye uðradý.

Kutsal Ýttifak’ýn gücüne güvenen Erdel
Prensi Mihály Apafi, I. Leopold ile gizli ant-
laþma imzaladýðý gibi Ýmre Tököli aleyhin-
de hýyanet davasý açtý ve Erdel’deki top-
raklarýna el konuldu. Osmanlýlar da onu sa-
vaþa ve yenilgiye yol açanlar arasýnda gö-
rüyordu. 15 Ekim 1685’te Serdar Þeytan
Ýbrâhim Paþa’nýn emriyle Varat (Várad) Bey-
lerbeyi Ahmed Paþa kendisine yardým için
gelen Ýmre Tököli’yi yakalattý. Osmanlýlar,
onun Habsburg Ýmparatorluðu’na teslim
edilmesiyle daha kabul edilebilir barýþ þart-
larýný içeren bir antlaþmanýn yapýlabilece-
ðini düþünüyordu, ancak bu mümkün ol-
madý. Esir alýndýðý haberinin ulaþmasýyla
beraber Ýmre Tököli’nin eþi Ilona Zrínyi’nin
savunduðu Munkács (Munkacevo, bugün-
kü Ukrayna) Kalesi’nin dýþýnda bütün ka-
le ve þehirler teslim oldu, Kuruzlar’ýn ço-
ðunluðu Habsburg ordusunda Macaris-
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re, Usûl-i Ta‘lîm-i Kemân adýyla bir ke-
man metodu yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1329,
1339). Talebesi M. Ekrem Hulûsi Karade-
niz’le birlikte hazýrlamaya baþladýðý “Esâ-
sât-ý Mûsikiyye ve Türk Mûsikisinde Te-
rakkî ve Tekâmül” adlý eseri ise neþredile-
memiþtir. Türk mûsikisinin fizik ve mate-
matik esaslarý ve kýrk bir aralýklý dizi esa-
sýna dayanan ve usuller ve makamlar hak-
kýnda geniþ bilgilerin yer aldýðý eser, ken-
disinin vefatýndan sonra onun planýna uy-
gun olarak Ekrem Karadeniz tarafýndan
1965 yýlýnda tamamlanmýþsa da ancak
1983’te Türk Mûsikisinin Nazariye ve
Esaslarý adýyla Ankara’da yayýmlanabil-
miþtir. Karadeniz, Abdülkadir Töre’ye ithaf
ettiði bu çalýþmanýn önsözünde eseri ho-
casýnýn kitabýndan edindiði bilgilerle hazýr-
ladýðýný ve özünün de ona ait olduðunu be-
lirtmektedir. Abdülkadir Töre ayrýca uzun
mûsiki çalýþmalarý süresince oldukça zen-
gin bir nota koleksiyonu meydana getir-
miþtir. Türk mûsikisinin dinî, din dýþý ve kla-
sik formlarýnda pek çok eserinin bulundu-
ðu bu koleksiyon M. Ekrem Karadeniz’e in-
tikal etmiþ, onun da vefatýndan sonra aile-
si tarafýndan Süleymaniye Kütüphanesi’ne
baðýþlanmýþtýr. Koleksiyondaki dinî eserle-
rin bir kýsmý Ali Rýza Þengel’in koleksiyo-
nuyla birleþtirilerek dokuz cilt halinde Kub-
bealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý ta-
rafýndan yayýmlanmýþtýr (Türk Mûsikisi Klâ-
sikleri Ýlâhîler, nþr. Yusuf Ömürlü, V-IX, Ýs-
tanbul 1984-1996). Bu yayýnda kendi bes-
telerinden yirmi ilâhinin notasý da yer al-
maktadýr.

Mehmed Âkif Ersoy’un yazdýðý Ýstiklâl
Marþý’ný besteleyenler arasýnda yer alan
Töre, ilâhi, durak, peþrev, saz semâisi, bes-
te, semâi, oyun havasý, ninni ve þarký form-
larýnda 200’den fazla eser bestelemiþse de
bu çalýþmalarý Türk mûsikisi repertuvarýn-
da pek yaygýnlýk kazanmamýþtýr (102 ese-
rinin listesi için bk. Öztuna, II, 401-403).
Onun þevkutarab faslý son derece baþarý-

lý bulunmuþ, fasýldaki þarkýlarý bu formun
en güzel örnekleri arasýnda gösterilmiþ-
tir. Abdülkadir Töre yetiþtirdiði talebeler-
le de ün kazanmýþ, talebelerinin kýsa za-
manda ve kolayca öðrenmelerini saðla-
mak amacýyla kendine ait pratik metot-
lar geliþtirmiþtir. Eser öðreniminde usul
vurmanýn vazgeçilmez olduðu üzerinde bü-
yük hassasiyet göstermiþ, fasýllarda pest
akordu deðil daima þah ve mansur akort-
larý tercih etmiþtir. Tarih boyunca herhan-
gi bir usule baðlý kalmadan serbest þekil-
de icra edilen duraklarýn son zamanlarda-
ki bazý nota neþriyatýnda usullere sokula-
rak yayýmlanmasýna üzüldüðünü, tanýdýðý
üstatlarýn hiçbirinde böyle bir tavrý görme-
diðini ifade etmiþtir.
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Günahtan dönüp
Allah’a yönelme anlamýnda terim.
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Arapça’da tevbe (tevb, metâb) “geri dön-
mek, rücû etmek, dönüþ yapmak” anla-
mýndadýr ve “dinde yerilmiþ þeyleri terke-
dip övgüye lâyýk olanlara yönelme” biçi-
minde tanýmlanýr. Tövbe kavramý Allah’a
nisbet edildiðinde “kulun tövbesini kabul
edip lutuf ve ihsanýyla ona yönelmesi” mâ-
nasýna gelir (Zeccâc, s. 61-62; Kuþeyrî, et-
Ta¼bîr, s. 84). Kiþilerin birbirine karþý yap-
týklarý hatalý davranýþlardan dönmesi için
avf (af) ve i‘tizâr (özür dileme) kelimeleri
kullanýlýr (krþ. et-Tevbe 9/94; en-Nûr 24/22).

Kur’ân-ý Kerîm’de tövbe kavramý seksen
sekiz yerde geçmekte, otuz beþ yerde Al-
lah’a, diðerlerinde insanlara nisbet edil-
mektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“tvb” md.). Naslarda tövbenin ve anlam
yakýnlýðý içinde bulunduðu “rücû, inâbe,
evbe, gufrân” ve af kavramlarýnýn kullaný-
lýþý göz önünde bulundurulduðunda töv-

1946’da Cerrahpaþa’daki evinde vefat et-
ti, Eyüpsultan sýrtlarýndaki aile kabrista-
nýnda annesinin ve kardeþinin yanýna def-
nedildi.

Türk mûsikisi nazariyatý konusunda yap-
týðý çalýþmalarýn yaný sýra yetiþtirdiði tale-
beler ve bestelediði eserlerle tanýnan Ab-
dülkadir Töre ilk mûsiki derslerine on iki
yaþlarýnda baþlamýþ, Kanûnî Hüseyin Hâ-
lid Bey’den kanun ve usul dersleri almýþ,
1899’da Kemânî Tatyos Efendi ve 1908’e
kadar Kemânî Kirkor Efendi’den keman
dersleri görmüþtür. Bu arada neyzen Kir-
kor’dan ney ve Albert Braun’dan Batý tar-
zý keman öðrenmiþ, sonuçta keman sazýn-
da karar kýlarak bundan sonraki mûsiki
çalýþmalarýný kendi baþýna sürdürmüþtür.
Ayrýca Seyyid Nizam Dergâhý zâkirbaþýsý
ve Hekimoðlu Ali Paþa Camii müezzini Cer-
rah Fehmi Efendi’den yetmiþ kadar du-
rak ve 200 kadar ilâhinin yaný sýra usul ve
makam; Durakçý Hacý Nâfiz Bey’den pek
çok durak ve ilâhi; Hacý Kirâmî Efendi’-
den fasýllar meþkederek zâkirlik ve hânen-
delik sahasýnda da kendini yetiþtirmiþtir.
Hâlidiyye tarikatý þeyhi Küçük Hüseyin
Efendi’ye intisap eden, ayný zamanda Þâ-
bâniyye muhibbi olan Abdülkadir Töre, Nak-
þibendî ve Bektaþî tekkelerine devam ede-
rek tasavvufî sahada söz sahibi olmuþtur.

1914’te açýlan Dârülbedâyi‘in Þark Mû-
sikisi Bölümü’nün ilmî heyetinde yer al-
mýþ, mûsiki nazariyatý hocalýðý yapmýþ ve
Tanbûrî Cemil’in vefatý üzerine (1916) ay-
ný kurumda sersâzende görevine getiril-
miþtir. Ýstanbul’da bir konservatuvarýn açýl-
masýnýn gerekliliðini dile getiren ilk sanat
adamlarýndandýr. Böyle bir okulun açýlma-
sý için 1916 yýlý baþlarýnda Maarif Nezâre-
ti’ne yazdýðý lâyihanýn bir süre sonra gün-
deme gelmesi üzerine Dârülelhan’ýn açýl-
masýna karar verilmiþ, teþkil edilen ilmî he-
yette kendisi de yer almýþ, bu kurumda
nazariyat hocasý ve kemanî olarak görev
yapmýþtýr. 1918-1927 yýllarý arasýnda Cer-
rahpaþa’daki evinde Gülþen-i Mûsiki Mek-
tebi adýyla açtýðý okulda pek çok talebe ye-
tiþtirmiþ, çoðunluðu hayýr cemiyetleri ya-
rarýna otuz kiþilik toplulukla verilen kon-
serler büyük ilgi uyandýrmýþtýr. Hüseyin
Sadeddin Arel’in arzusuyla Ýstanbul Bele-
diye Konservatuvarý tarafýndan 20 Hazi-
ran 1946’da yapýlan jübilesinden sonra or-
ta dereceli okullarýn mûsiki müfettiþliði
görevinde de bulunan Abdülkadir Töre’-
nin son resmî görevi Dârüþþafaka Lisesi’n-
deki mûsiki hocalýðýdýr.

Sanat hayatýnýn büyük bir bölümünü
mûsiki nazariyatý çalýþmalarýna ayýran Tö-
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