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Dinî Mûsiki. XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
özellikle devlet kademelerinde himaye gör-
meye ve teþvik edilmeye devam eden di-
nî mûsikiye asrýn ikinci yarýsýnda bu rað-
betin yavaþ yavaþ azaldýðý görülmektedir.
Özellikle Sultan III. Selim zamanýnda pek
çok cami na‘tý ve ramazan ilâhisi bestelen-
miþ, ancak seviyeli eser besteleyen sanat-
kârlarýn giderek azalmasý cami ve tekke
(tasavvuf) mûsikilerinde bir durgunluðun
yaþanmasýna yol açmýþtýr. Dinî mûsikinin
mükemmel eserleri arasýnda yer alan na‘t
ve duraklar kaybolmaya baþlamýþ, mi‘râciy-
ye ve mevlid besteleri çok az sayýda kiþinin
hâfýzasýnda hayatiyetini devam ettirmeye
çalýþmýþtýr. Bu dönemde bazý yeni tekke
ilâhileri bestelenmesine raðmen daha çok
eskiden bestelenmiþ ilâhiler okunmuþ, sa-
nat deðeri yüksek eserlerin yerini öðrenil-
mesi kolay besteler almýþtýr. Ancak Mev-
levî âyini besteciliðinde geçmiþ yüzyýllara
göre büyük bir ilerleme dikkati çekmek-
tedir. XIX. yüzyýla kadar bestelenen Mev-
levî âyini sayýsý on altý iken sadece bu dö-
nemde kýrkýn üzerinde âyin bestelenmiþ-
tir. Her þeye raðmen dinî mûsiki icraatý ve
besteciliðiyle geleneklerini kesintisiz devam
ettirmektedir.

XX. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Osmanlý Dev-
leti’nin yýkýlmasýyla birlikte kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kültür politikalarý ara-
sýnda yer alan mûsiki inkýlâbý tamamen
Batý müziði hâkimiyeti esasý üzerine þe-
killenmiþ, bu deðiþimden dinî mûsiki de
nasibini almýþ ve önemli bir bölümünü
kaybetmiþtir. 30 Kasým 1925’te tekke ve
zâviyelerin kapatýlmasýyla yüzyýllar boyu
dinî mûsikiye kaynaklýk eden ve bu mûsi-
kinin öðretilmesinde büyük payý olan bir
kurum ortadan kalkmýþtýr. Asýl mekânla-
rýyla birlikte açýk tarikat âyinlerinin de (zi-
kirler) artýk mevcut bulunmamasý yüzün-
den icra mahallerinden yoksun kalan tek-
ke mûsikisinin çeþitli formlarý zaman za-
man düzenlenen özel dinî toplantýlarda ic-
ra edilmeye devam edilmiþtir. Bunlardan
Mevlevî âyinlerinin, Osmanlý döneminin yo-
ðun ve canlý dinî mûsiki icralarý ile mukaye-
sesi mümkün deðilse de 1950’lerden son-
ra halka açýk toplantýlarda ve törenlerde
seslendirildiði ve yeni bestelerle kuvvet ka-
zandýðý görülmektedir. Bunda özellikle dev-
letin diðer tarikatlar yanýnda Mevlevîliðe
biraz daha farklý yaklaþmasýnýn da etkisi
büyüktür. Bütün tekkelerin kapatýlmasý-
na raðmen Konya’daki Mevlevî Âsitâne-
si’nin kapanmamasý önemli bir ayrýntýdýr.
Mevlevî âyini bestekârlýðý bir sanat faali-
yeti çerçevesinde nisbeten canlýlýðýný ko-
rumuþtur. Cumhuriyet döneminde elliye

yakýn Mevlevî âyini bestelenmiþtir (Hüse-
yin Sadeddin Arel’in elli bir âyini bu sayýnýn dý-
þýndadýr). Ahmet Avni Konuk, Zekâizâde
Ahmet Irsoy, Rauf Yektâ Bey, Sadettin He-
per, Mehmet Râkým Elkutlu, Hâfýz Kemal
Batanay, Cinuçen Tanrýkorur, Necdet Tan-
lak, Zeki Atkoþar, Ahmet Çalýþýr bu bes-
tekârlardan sadece birkaçýdýr.

Bu dönemin ilk yarýsýnda Muallim Ýs-
mâil Hakký Bey, Zekâizâde Ahmet Irsoy,
Ýzzettin Hümâyi Elçioðlu, Abdülkadir Tö-
re, Ali Rýza Þengel gibi mûsikiþinaslar kla-
sik üslûba baðlý kalarak ilâhi formunu ya-
þatmaya çalýþmýþlardýr. 1970’li yýllardan
sonra tamburî Ahmet Hatipoðlu’nun bu
forma yeni bir soluk getirdiði söylenebilir.
Bestelerinin yaný sýra yeni form arayýþla-
rýyla da dikkati çeken Hatipoðlu’nun An-
kara Radyosu’nda kurduðu Türk Tasavvuf
Mûsikisi Korosu ile hazýrladýðý mûsiki prog-
ramlarý, radyo ve televizyon vasýtasýyla dinî
mûsiki repertuvarýnýn halka tanýtýlmasýn-
da ve ulaþtýrýlmasýnda çok etkili olmuþtur.
Ayný devirde salâ icralarý giderek azalmýþ,
bazýlarý tatbikat sahasýndan tamamen kalk-
mýþtýr. Nitekim yüzyýllarca okunan sabah
salâsý, cuma ve bayram salâsý ile cenaze
alayý esnasýnda okunan cenaze salâsý artýk
okunmaz olmuþ, salât-ý ümmiyye ve salâtü
selâm ise dinî tören ve toplantýlarda okun-
maya devam edilmiþtir.

XIX. yüzyýlýn sonlarýna kadar belirli bes-
tesiyle okunmasýna raðmen XX. yüzyýlýn
baþlarýnda bestesinin unutulmasý üzeri-
ne bahirler arasýnda belli bir makam sý-
ralamasý takip edilerek okunmasý sürdü-
rülen Süleyman Çelebi’ye ait mevlidin Cum-
huriyet’ten sonra da mübarek gün ve ge-
celer (kandiller) baþta olmak üzere sevinç
ve üzüntülerin beraberce paylaþýlmasý için
düzenlenen toplantýlarda okunmasý gele-
neði devam etmiþtir. Özellikle 1950’den
sonra halkýn mevlide raðbeti fazlalaþmýþ
ve yeni bir mevlid hamlesi baþlamýþ, bu il-
giye baðlý olarak Ali Rýza Saðman Mevlid
Nasýl Okunur ve Mevlidhanlar adlý bir
eser kaleme almýþtýr. 1950’li yýllarýn ardýn-
dan radyolarda, daha sonra televizyon va-
sýtasýyla bu icralar geniþ halk kitlelerine
ulaþma imkâný bulmuþtur. Bu arada Hâfýz
Kemal Batanay’ýn mevlid bestesinin neþ-
redilmediði için yaygýnlaþamadýðý da zik-
redilmelidir. Bu dönemde önemli mevlid-
hanlar yetiþmiþ, bunlar arasýnda Hâfýz Sâ-
mi, Hâfýz Burhan, Süleymaniye Camii baþ-
müezzini Hâfýz Kemal, Beyoðlu Aða Ca-
mii imamý Hasan Rýza, Yeraltý Camii ima-
mý Üsküdarlý Ali Efendi, Muhyiddin Tanýk,
Kâzým Büyükaksoy, Zeki Altun, Kâni Ka-
raca, Halil Ýbrahim Çanakkaleli, Fevzi Mý-

Çoðunlukla þarkýlardan oluþan bu reper-
tuvarýn örnekleri “fasýl” adý altýnda yeni-
den düzenlenip gerek gazino gibi eðlence
mekânlarýnda gerekse Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu’nda ve son dönemde
özel kanallarda yer almaktadýr. Ayný þekil-
de halk müziði repertuvarýnýn da klasik
örnekleri giderek terkedilmekte, bunla-
rýn yerine imitasyon karakterli bestelerin
icralarýna aðýrlýk verilmektedir. Türk mû-
sikisi, özellikle ilk dönemlerde mûsiki ce-
miyetleri ve deðiþen toplum yaþayýþý için-
de etkisi artan piyasa fasýl müziði ve ya-
pýlan alaturka-alafranga polemikleri gibi
kanallarla daðýnýk, çeþitlenmiþ ve yozlaþ-
maya aday bir görüntü sergilemiþ, Cum-
huriyet’in baþlarýnda yaþanan yasaklama
da ayrýþmalarýn derinleþmesine yol açmýþ-
týr. Bu ayrýþmalarýn ve yozlaþmalarýn so-
nuçlarý, günümüzde önüne geçilemeyen
hýzdaki popülerleþme olgusu ve iletiþim ka-
nallarýnýn yaygýnlaþmasý vasýtasýyla daha
açýk görülebilmektedir. Türk mûsikisinin
alanýnda imiþ gibi görünen popüler mü-
zik parçalarý geleneksel mûsikinin makam
ve ritimlerinin kullanýlmasýndan dolayý yay-
gýnlaþmýþ, ancak sanat deðeri ve kalýcýlýk
açýsýndan geçmiþ mûsiki kültürünün mi-
rasý olamamýþ örnekler biçiminde telakki
edilmelidir.
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TÜRKÝYE

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþlayan
Türk mûsikisi neþriyatý, XX. yüzyýlýn ilk ya-
rýsýndaki ciddi çalýþmalarla tesbit edile-
bilen repertuvarýn halka ulaþtýrýlmasýnda
çok önemli rol oynamýþtýr. Dinî ve din dýþý
formlarda belirlenen eserler arasýnda neþ-
redilemeyenler ise muhtemelen kaybol-
muþtur. Bu konudaki ilk neþir çalýþmasý Ýs-
tanbul Mûsiki Konservatuvarý tarafýndan
yapýlmýþtýr. 1926’da Dârülelhan’dan (Ýstan-
bul Mûsiki Konservatuvarý) Türk mûsiki-
si eðitimi ve öðretiminin kaldýrýlmasý üze-
rine oluþturulan, önceleri Rauf Yektâ Bey’in
baþkanlýðýnda Zekâizâde Hâfýz Ahmet Efen-
di ve Muallim Ýsmâil Hakký beyler, daha
sonralarý Ali Rifat Çaðatay, Mehmet Sup-
hi Ezgi ve Mesut Cemil’in katýlýmýyla de-
vam eden Tarihî Türk Mûsikisi Eserlerini
Tasnif ve Tesbit Heyeti ilâhi, tevþîh, nefes
ve Mevlevî âyinlerinden meydana gelen bir
seri nota yayýmlamýþtýr (1931-1939). Bir-
çok dinî eserin plaklara okunmasý da bu
çalýþmanýn diðer bir yönünü teþkil eder.
Ardýndan gerçekleþtirilen münferit dinî
eser neþriyatý dýþýnda Kubbealtý Akade-
misi Kültür ve Sanat Vakfý tarafýndan ya-
yýmlanan “Türk Mûsikisi Klasikleri Ýlâhîler”
adlý seri (Ýstanbul 1979-1996), yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda dinî mûsiki konusundaki en
kapsamlý nota neþriyatý olarak nitelendiril-
mektedir. Ancak günümüzde geliþen tek-
noloji yardýmýyla internet ortamýnda dinî
mûsiki repertuvarýna ulaþmak daha da
kolay hale gelmiþtir.
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3. Eðitim Öðretim. Her kültür ve me-
deniyet kendi sosyal ve kültürel tarihin-
de, eðitim deneyimlerinde nasýl farklý aþa-

malardan geçmiþ, evrimler yaþamýþ, öz-
gün eserler ortaya koymuþsa Türkler de
eðitim tecrübelerinde tarih sahnesine çýk-
týklarý andan itibaren bir yandan kendile-
rini öðrenmeye açýk tutarken bir yandan
da eðitim içeriðinden kurumlarýna, öðre-
tim yöntemlerine kadar baþarýlý deneyim
ve örnekleri üretmekten geri kalmamýþ-
lardýr. Sýnýf farklýlýklarýnýn derin olmadýðý,
hayat boyu elde edilen deneyim ve biriki-
min öne çýktýðý, mücadele ve eþitlik anla-
yýþýnýn özel bir yer tuttuðu Türkler’in Or-
ta Asya dönemlerinde erdemli, onurlu ve
cesur bir þekilde hayata katýlma fýrsatlarý-
nýn bulunduðu belirtilmektedir. Kâþgarlý
Mahmud’un ünlü Dîvânü lugåti’t-Türk’ü
Türkler’in eðitim anlayýþýndan izler taþýr-
ken hayatta sadelik, mertlik, cömertlik ve
güzel ahlâk öne çýkan ilkeler olarak göze
çarpar. Yûsuf Has Hâcib Kutadgu Bilig’-
de yer alan, “Bilgiyi ve anlayýþý ulu bil, seç-
kin kulu bu iki þey yükseltir”; “Anlayýþa ve
bilgiye tercüman olan dildir; insaný aydýn-
latan dil zenginliðinin deðerini bil” gibi söz-
leriyle ilk dönemlerden itibaren Türk eði-
tim ve öðretim tasavvurunun þekillenme-
sinde önemli katkýlar yapmýþtýr. X. yüzyý-
lýn ortalarýna doðru Ýslâm’ý benimseyen Ka-
rahanlýlar’ýn, Baðdat’taki eðitim kurum-
larýný örnek alarak Ýslâmiyet’i yaymak ve
eski inançlarla mücadele etmek için Tür-
kistan ve Ýran’da okullar açtýklarý bilinmek-
tedir. Ýlk medresenin ne zaman ve nere-
de ortaya çýktýðý tesbit edilemese de bu
alandaki en ciddi giriþim XI. yüzyýlda Bü-
yük Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün öncü-
lüðünde baþlatýlmýþtýr. Eyyûbîler, Anado-
lu Selçuklularý, Artuklular ve diðer Türk
devletleri çok programlý (fýkýh, týp, astro-
nomi, matematik) medreseler kurma ko-
nusunda önemli teþebbüslerde bulunmuþ-
tur. Günümüze kadar gelen Mardin’deki
Kasýmiyye Medresesi, Artuklu dönemin-
den kalma önemli bir eðitim-kültür mira-
sýdýr.

XII. yüzyýldan itibaren yaygýnlaþmaya
baþlayan medreseler ve bunlarý besleyen
vakýf düzeni sadece Ýslâm dünyasýnda ya-
yýlmakla kalmamýþ, komþu kültür ve me-
deniyetleri de etkilemiþtir. Monica Gaudi-
osi, 1274’te kurulan ve modern yüksek
okul sisteminin baþlangýcý sayýlan Oxford
Üniversitesi, Merton College’ýn oluþumun-
da, Ýngiltere’deki vakýf sistemi ve anlayý-
þýnýn geliþmesinde Ýslâm dünyasýnda uy-
gulanan vakýf düzeninin etkili olduðunu
tesbit etmiþtir (CXXXVI/4 [1988], s. 1231-
1261). George Makdisi, müslümanlarýn aç-
týðý eðitim ve bilim kurumlarýnýn Avrupa’-
daki yüksek okul ve üniversite sisteminin

sýr, Aziz Bahriyeli öne çýkan isimlerdir. Mi‘-
râciyye okuma geleneði ise Cumhuriyet
döneminde sadece küçük bazý gruplarýn
icralarýyla (meselâ Hopçuzâde Mehmet
Þakir Çetiner ve arkadaþlarý gibi) sýnýrlý
kalmýþtýr.

Ezan, 1932-1950 yýllarý arasýnda Türk-
çe olarak okunmasý dýþýnda aslî þekliyle de
okunmaya devam etmiþtir. 1931’de Ev-
kaf Umum Müdürlüðü’ne ve daha sonra
(1950) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na baðlý
olarak sürdürülen müezzinlik müessese-
si, zaman zaman bazý kadro kýsýtlamalarý
yaþansa da ülkede kesintisiz biçimde sür-
dürülmüþtür. Bu arada müezzin kadrosu
kalabalýk büyük camilerdeki cumhur mü-
ezzinliði icraatýnýn da günümüzde eski
canlýlýðýný kaybettiði belirtilmelidir. Önce-
leri müezzinler tarafýndan þerefe dolaþýla-
rak okunan ezanlar zamanla mikrofonla
þerefe kapýsýnda ve ardýndan minare ka-
pýsýnda okunmuþ, günümüzde ise mer-
kezî sistemle ezan okuma yaygýnlaþmaya
baþlamýþtýr. Bu dönemin ünlü müezzinleri
arasýnda Süleymaniye Camii müezzinleri
Hâfýz Þevket ve Hâfýz Kemal, Üsküdar Ye-
ni Vâlide Camii müezzini Hâfýz Süleyman
(Karabacak), Beyazýt Camii müezzini Hâfýz
Kerim (Akþahin) ile Aksaray Vâlide Camii
müezzini Hâfýz Cemal’den (Gürses) bilhas-
sa söz edilmelidir. Son dönemlerde Diya-
net Ýþleri Baþkanlýðý, kendi bünyesinde aç-
týðý bazý kurslarla ezanýn güzel okunma-
sý konusunda faaliyetler göstermektedir.
1950’li yýllardan sonra dinî mûsikiye müf-
redat programlarýnda sadece Yüksek Ýs-
lâm enstitüleri ve Ýlâhiyat fakülteleri gibi
eðitim kurumlarýnda yer verilmiþtir. Gele-
neðin genç kuþaklara aktarýmýnda önem-
li roller üstlenen bu kurumlar, son yirmi
beþ yýl içerisinde açtýklarý lisans üstü prog-
ramlarla dinî mûsikinin akademik düzey-
de ele alýnmasýný saðlamýþtýr.
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