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masýna ve eser vermesine imkân býrakma-
mýþtýr. Emin Efendi’nin hat sanatýndaki
en büyük mahareti yazý taklidindedir (bk.
HAT). Bu hususiyetinden aðabeyinin bile
haberi olmamýþtýr. Zira Emin Efendi, aða-
beyinin 26 Kasým 1928’deki vefatýndan
sonra Necmeddin Okyay’ýn teþvikiyle hat-
týn bu zor sahasýnda kudretini göstermiþ-
tir. Taklit, baþka sanatlarda hoþ karþýlan-
mamasýna mukabil hüsn-i hatta pek mak-
bul sayýlmýþ; birbirine zýt þîvedeki hattat-
larýn yazýsýna bakarak onun aynýný fotoð-
raf kudretiyle kâðýda aktarabilmek her
hattatýn baþaramayacaðý bir iþ olarak tak-
dir edilmiþtir. Þeyh Hamdullah, Hâfýz Os-
man, Mustafa Râkým, Mahmud Celâled-
din, Mehmed Þevki ve Hasan Rýzâ efendi-
ler Emin Efendi’nin taklit ettiði üstatlar
arasýndadýr. Kendisinin müzelerde ve hu-
susi koleksiyonlarda sülüs-nesih kýtalarý-
na ve celî sülüsle levhalarýna rastlanmak-
tadýr. Taþa mahkûk yegâne celî sülüs kitâ-
besi Sultanhamam’daki 1. Vakýf Haný önün-
de bulunan küçük çeþmenin üstündedir.
Faik Sabri Bey’in (Duran) hazýrladýðý, Vi-
yana’da basýlan Orta Atlas’ýn keþîdeli sü-
lüs yazýlarý da Emin Efendi tarafýndan ya-
zýlmýþtýr.

Evlenemeden vefat eden aðabeyi Ömer
Efendi’nin vasiyeti üzerine ancak 1930’-
larda evlenen Emin Efendi’nin çocuðu ol-
madý. 1943 yýlý Aðustosunda sað tarafýna
gelen felç yüzünden artýk her iki sanatýný
da icra etmekten mahrum kaldý. 3 Þubat
1945’te vefatýnýn ertesi günü Eyüp’te Gü-
müþsuyu Kabristaný’nda aðabeyinin yaný-
na defnedildi. Kendisini çok takdir eden
Ahmet Hamdi Tanpýnar’ýn Huzur adlý ro-
manda hüner sahibi bir tip olarak yete-
rince tahlil ettiði (s. 227-270) Neyzen Emin
Yazýcý sanattaki mevkii kadar ahlâkî me-
ziyetleriyle de örnek þahsiyetlerdendir.
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™ MÛSÝKÝ. Türk mûsikisinin son döne-
minde yetiþen en önemli neyzenlerden
olup mûsiki hocalýðý ve besteleriyle de ta-
nýnmýþtýr. Küçük yaþta baþladýðý hat meþk-
leri sýrasýnda tanýdýðý Nusretiye Camii kay-
yýmlarýndan Hâfýz Hâþim Efendi’den meþ-
kettiði Nâyî Osman Dede’nin rast Mevlevî
âyiniyle mûsiki çalýþmalarýna baþladý. Bu
çalýþmalarýný Kulekapý (Galata) Mevlevîhâ-
nesi kudümzenbaþýsý Râif Dede’den âyin-
ler geçerek devam ettirdi. Bu arada on üç
yaþlarýnda ayný mevlevîhânenin neyzenba-
þýsý Aziz Dede’den ney meþketti. Bu meþk-
ler yýllarca Galata Mevlevîhânesi ile Aziz
Dede’nin Üsküdar’daki evinde devam et-
ti; ardýndan Galata Mevlevîhânesi neyzen-
leri arasýna katýldý. O sýrada Þevket Gavsî
Bey’den Batý müziði notasý ve nazariyatý,
Rauf Yektâ Bey’den Hamparsum ve Batý
notasý ile nazariyat dersleri aldý.

Râif Dede’nin vefatýndan sonra Altýncý
Belediye Dairesi muhasebecisi hânende,
Hâfýz Ýshakefendizâde Sâdýk Bey ve Bolâ-
henk Nûri Bey’den pek çok fasýl geçti; Nû-
ri Bey’in karcýðar ve bûselik âyinlerini biz-
zat kendisinden notaya aldý. Tophane’de
Karabaþ Dergâhý þeyhi ve Kadirîhâne zâ-
kirbaþýsý Hopçuzâde Ahmed Efendi’den
Nâyî Osman Dede’nin mi‘râciyyesinin dü-

bulunan Sirkeci Ýbtidâî Mektebi’ndeki tah-
silinden sonra kendisinden üç yaþ büyük
olan aðabeyi Ömer Vasfi ile beraber ayný
semtteki Fevziye Rüþdiyesi’ne devam eder-
ken mektebin hüsn-i hat muallimi Çukur-
cumalý Kadri Efendi’den sülüs-nesih yazý-
larýný öðrenmeye baþladý. Lise tahsilini Ve-
fa Ýdâdîsi’nde tamamladý.

Kabiliyeti sayesinde hat sanatýnda hat
üstatlarýnýn yanýna gitmeden sülüs-nesih
ve celî sülüs yazýlarýný ilerletti. Aðabeyi
ta‘lik hattý meþketmek üzere salý günleri
Sâmi Efendi’ye giderken kardeþini de be-
raberinde götürürdü. Gençliðinde ney üf-
leyen ve Aziz Dede’nin dostlarýndan olan
Sâmi Efendi’nin, genç neyzen Emin Efen-
di’ye yanýnda getirdiði neyini üfleterek
zevkle dinlediðini ve, “Bu oðlanda kude-
mâ tarzý var, iþittikçe safalanýyorum” de-
diðini ayný meclislerde bulunan M. Nec-
meddin Okyay nakletmektedir. Bu ziyaret-
lerde Mehmet Emin yazýlarýný Sâmi Efen-
di’ye gösterdiðinde o da bazý harf tarifle-
rinde bulunurdu. Bu tarzdaki faaliyetleri
onun hat sanatýndaki feyiz sebebi olmuþ-
tur.

Cami derslerinin yaný sýra Hukuk Mek-
tebi’ne iki yýl devam edebilen Emin Efen-
di 1902’de Posta ve Telgraf Ýdaresi Mek-
tûbî Kalemi’ne girdi. 1914’te Bursalý Râþid
Efendi’nin emekliye ayrýlmasý üzerine Er-
kân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Harita Dairesi
hattatlýðýna tayin edildi. Buradaki askerî
haritalarda zemini doldurmak için kulla-
nýlan uzun keþîdeli yazýlarý hazýrlýyordu. O
zamana kadar hat sanatýna amatör zev-
kiyle baðlý kalan Mehmet Emin böylece
hattatlýðý kendisine meslek edindi. Sâmi
Efendi yolunda celî sülüs yazan aðabeyi-
nin eserlerini ince tashihten geçirerek bu
yazýdaki maharetini de arttýrdý. Meþket-
mediði halde bakmak suretiyle ta‘lik hat-
týný da ilerletti. Harita dairesindeki memu-
riyetinden kýsm-ý sâlis mümeyyizliðine ter-
fi ettikten sonra Nisan 1923’te Anadolu’-
ya geçerek Ankara’da bulundu; 1927’de
kýsm-ý evvel mümeyyizi oldu. Ancak bu yýl-
larda sürekli biçimde Ankara’da vazife-
lendirilmediði anlaþýlmaktadýr. 1 Aðustos
1931’de emekliye ayrýlan Mehmet Emin
Efendi bundan sonraki hayatýný Tophane’-
deki evinde hat ve mûsiki meþguliyetiyle
geçirdi.

Emin Efendi sanattaki mevkii itibariyle
XIX. yüzyýlýn emsalsiz hattat, neyzen ve
mûsikiþinasý Kazasker Mustafa Ýzzet Efen-
di ile eþdeðerdedir. Ancak yaþadýðý yýllar-
da bu sanatlara karþý ilginin azalmasý Emin
Efendi’nin bu meslektaþý kadar velûd ol-
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si (Divan Edebiyatý Müzesi) Kütüphanesi’n-
de uzun süre muhafaza edilen Hampar-
sum notasýyla yazdýðý “Mevlevî Âyinleri
Mecmuasý” bugün Süleymaniye Kütüpha-
nesi’ne nakledildi (Galata Mevlevîhânesi,
nr. 122).

Aziz Dede tavrý olarak bilinen tavrýn ta-
kipçisi olup zamanla neyde tamamen ken-
dine has bir üslûp geliþtiren Emin Dede
son derece baþarýlý tiz naðmeleriyle tanýn-
mýþtýr. Columbia Þirketi tarafýndan Sadet-
tin Kaynak’ýn sesinden plaða alýnan Ka-
zasker Mustafa Ýzzet Efendi’nin hüzzam
duraðýnýn kaydý esnasýnda Kaynak’ýn ýsra-
rýyla hayatýnda ilk ve son defa plaða ney
üflemiþtir. Emin Dede ayný zamanda meþk-
leriyle geleceðin pek çok mûsiki üstadýnýn
yetiþmesinde katkýsý bulunan bir mûsiki
hocasýdýr. Talebeleri arasýnda Halil Dik-
men, Halil Can, Hayri Tümer, Süleyman
Erguner, Emin Kýlýçkale, Hakký Süha Gez-
gin, Bahriyeli Ýbrâhim Bey, Sucu Hasan De-
de, Semâzen Ahmet Bican Kasaboðlu, Sa-
dettin Heper, Mesut Cemil Tel, Sadettin
Kaynak, Kemal Batanay, Muhittin Erev,
Hâkim Hicâbî Fýratlý, Mesut Paker en önem-
lileridir. Özellikle Halil Can onun tasavvufî
birikimini aktardýðý, son zamanlarýnda mû-
sikiye dair bütün eser ve belgelerini tes-
lim ettiði talebesidir.

Emin Dede’nin hepsi devr-i kebîr usu-
lünde dokuz adet peþrevi, Mevlevî âyinle-
rinde son yürük semâi olarak kullanýlmak
üzere bestelenmiþ on sekiz terennümü,
üç saz semâisi, Ahmet Avni Konuk’a na-
zîre 119 makamlý taksimi ve yedi þarkýsý
tesbit edilmiþtir. Ahmet Avni Konuk’un üç
Mevlevî âyininin peþrevleri de ona ait olup
bunlardan dilkeþîde peþrevi son eseridir.
Birinci selâmýn ortalarýna kadar bestele-
yip sonradan vazgeçtiði müstear bir âyini
olduðu söylenir. Ahmet Hamdi Tanpýnar,
Huzur adlý romanýnda bir karakter halin-
de tahlil ettiði Emin Dede için “ebediyet
yýldýzý” tanýmlamasýný yapar. Onun için, “bir
medeniyetin en yüksek cihaz olarak kendi-
sini seçtiði insanlardan biri” ifadesini kul-
lanmýþ ve onu “bütün mazi hazinelerinin
son bekçisi, kafasý altý asrýn uðultulu kova-
ný olan ve nefesinde bir medeniyet taþý-
yan insan” diye nitelendirmiþtir. Bülent Çe-
viksever tarafýndan Neyzen Emin (De-
de) Efendi Hayatý, Sanatý, Eserleri ve
Musikîmizdeki Etkileri adýyla bir yük-
sek lisans tezi hazýrlanmýþtýr (1995, Ýstan-
bul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü).
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Fars dili ve edebiyatý uzmaný.
˜ ™

Bingöl’ün Kiðý ilçesinin Hoðas köyünde
doðdu. Osmanlýlar döneminde ilçeye mu-
tasarrýf olarak tayin edilen ve Temrar, Hu-
pus, Hoðas köylerine yerleþen Yazýcýzade-
ler ailesinden Mehmed Yazýcý’nýn oðludur.
Ýlkokulu Kiðý’da, ortaokulu Erzincan’da ta-
mamladýktan sonra Ýstanbul’a giderek Ka-
bataþ Erkek Lisesi’ne kaydoldu. 1940’ta Ýs-
tanbul Yüksek Muallim Mektebi’ne girdi. O
dönemde mektebin eðitimi Ýstanbul Ede-
biyat Fakültesi’nde yapýldýðý için ayný za-
manda Türk Dili ve Edebiyatý ile Arap ve
Fars Dilleri ve Edebiyatlarý Bölümü ders-
lerini aldý. 1945’te mezun olunca Diyarba-
kýr Lisesi edebiyat öðretmenliðine tayin
edildi. Bir yýl sonra Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Klasik Þark Dil-
leri Bölümü’nün ilmî yardýmcýlýðýna geti-
rildi. 1948’de ayný bölümde asistan oldu.
Þeyh Ýbrâhîm-i Gülþenî: Hayatý, Eser-
leri ve Tarikatý adlý teziyle doktor unva-
nýný aldý (1951). 1952’de Ýstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dille-
ri ve Edebiyatlarý Bölümü’nde asistanlýk gö-
revine devam etti. Mutasavvýf Hâce Ab-
dullah-ý Ensârî Herevî hakkýnda hazýrladý-

gâh, segâh, sabâ ve müstear hânelerini,
ayrýca birçok dinî eseri; onun vefatýnýn ar-
dýndan kardeþi ve Nusretiye Camii baþmü-
ezzini Þeyh Rýzâ Efendi’den mi‘râciyyenin
hüseynî hânesini; Zekâizâde Hâfýz Ahmet
Efendi (Irsoy) ve Galata Mevlevîhânesi son
þeyhi Ahmed Celâleddin Dede’den âyinler
meþketti. Bu arada hocasý Aziz Dede’nin
vefatý üzerine Bahâriye Mevlevîhânesi þey-
hi Hüseyin Fahreddin Dede ile ney çalýþ-
malarýný devam ettirdi ve ondan peþrev
ve semâiler geçti. Mehmet Emin’in tasav-
vuf ve mûsiki alanýnda faydalandýðý kiþiler
arasýnda farklý bir yeri bulunan ünlü mu-
tasavvýf ve mûsikiþinas Ahmet Avni Ko-
nuk’tan da burada özellikle söz etmek ge-
rekir. Mehmet Emin Efendi, Galata Mev-
levîhânesi neyzenbaþýsý Hakký Dede’den
ney meþkine devam ederken onun 1918’-
de vefatýyla mevlevîhânenin neyzenbaþýlý-
ðýna getirildi. Bu sýrada çile çýkarmadýðý
halde kendisine “dede” unvaný verildi. Bu
görevi yanýnda Üsküdar Mevlevîhânesi ney-
zenbaþýlýðýný tekkeler kapatýlýncaya kadar
(1925) sürdürdü. Mûsâ Süreyyâ Bey’in mü-
dürlüðü sýrasýnda Dârülelhan’da baþladý-
ðý ney hocalýðý bu kurumda Türk mûsikisi
þubesinin 1926 yýlýnda laðvedilmesiyle so-
na erdi.

Emin Dede’nin öðrendiði eserleri aynen
muhafaza etme konusunda gösterdiði ti-
tizlik onun en önemli özelliklerindendir.
Geçtiði hemen her eseri en küçük ayrýn-
týsýna kadar hiçbir deðiþiklik yapmaksýzýn
notaya aldýðýndan Hamparsum notasýný
kullandýðý bu çalýþmalarýnýn sonucunda
özel bir koleksiyon meydana getirdi. Sa-
dettin Nüzhet Ergun, Mehmet Emin’in
mevcut Mevlevî âyinleri, mi‘râciyye ve bir
kýsým din dýþý eserleri notaya alarak mü-
kemmel bir mecmua vücuda getirdiðini
ifade eder (Türk Musikisi Antolojisi, II,
670). Emin Dede’nin Galata Mevlevîhâne-
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