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Mevlevîhânesi postniþini Osman Selâhad-
din Dede tarafýndan sikkesi “tekbirlendi”;
4 Mayýs 1868’de seyrüsülûkünü tamam-
layýp Mevlevî oldu. Mustafa Fâzýl Paþa’nýn
ölümüyle büyük bir sarsýntý geçiren Zekâi
Dede, 1876’da Dârüþþafaka Mektebi’nde
fahrî olarak baþlayýp 1883’te asâlete geçti-
ði mûsiki muallimliðiyle, 18 Haziran 1885’-
te Bahariye Mevlevîhânesi kudümzenba-
þýsý Ârif Dede’nin ölümünün ardýndan ge-
tirildiði kudümzenbaþýlýk görevini de vefa-
týna kadar sürdürdü. Zekâi Dede’ye “de-
delik” unvanýnýn tarikat çilesini doldurma-
dan kudümzenbaþýlýk dolayýsýyla verildi-
ði de burada özellikle belirtilmelidir. Zekâi
Dede 24 Kasým 1897 tarihinde vefat etti,
ertesi gün Eyüp Sultan Camii’nde kýlýnan
cenaze namazýndan sonra Eyüp Gümüþ-
suyu’ndaki Kâþgarî Dergâhý civarýnda bu-
lunan aile mezarlýðýna defnedildi. Talebe-
lerinden Ahmet Avni Konuk onun vefatý
üzerine yazdýðý, “Ey bülbül-i hoþ-nevâ hâ-
mûþ ol” mýsraýyla baþlayan manzumesini
sûzidil makamýnda ve kâr formunda bes-
telemiþtir. Zekâi Dede’nin oðlu Ahmet Ir-
soy (ö. 1943) son dönemin önemli mûsi-
kiþinaslarýndandýr.

Dinî ve din dýþý mûsiki sahalarýnda bes-
telediði pek çok eserle Türk mûsikisi bes-
tekârlarý arasýnda önemli bir yer edinen
Zekâi Dede, yetiþtirdiði talebeler vasýta-
sýyla zengin bir repertuvarýn günümüze
ulaþmasýnda köprü vazifesi görmüþtür.
Mûsikiye dair ilk derslerinin ardýndan bir
yýl içerisinde on civarýnda fasýl geçmesi-
nin yaný sýra bazý þarký ve ilâhiler bestele-
meye baþlamýþtýr. Bu arada hat dersleri-
ni de ihmal etmemiþ, bir yýl kadar Kazas-
ker Mustafa Ýzzet Efendi’den sülüs ve ne-
sih meþketmiþ, bu hocasýnýn delâletiyle Ha-
mâmîzâde Ýsmâil Dede’den mûsiki ders-
leri almýþtýr. Onun Ýsmâil Dede’den meþ-
kettiði ilk eser Rauf Yektâ Bey’in ifadesi-
ne göre (Esâtîz-i Elhân, s. 14) Zaharya’nýn
segâh makamýndaki, “Çeþm-i meygûnun
ki bezm-i meyde cânan döndürür” mýsraýy-
la baþlayan murabbaý, Ahmet Irsoy’a gö-
re ise (Türk Musikisi Klasiklerinden Mev-
levî Âyinleri, XVI, 815) Ýsmâil Dede’nin hi-
caz makamýndaki, “Ey çeþm-i âhû hicr ile
tenhâlara saldýn beni” mýsraý ile baþlayan
nakýþ bestesidir. Ýsmâil Dede Efendi’den
bazý fasýllar geçen Zekâi Dede onun evinde
tanýþtýðý Dellâlzâde Ýsmâil Efendi ve Ser-
müezzin Rifat Bey’den de faydalanmýþ,
Kahire’de bulunduðu sýrada ünlü müzis-
yen Þeyh Muhammed Þehâbeddin ile gö-
rüþerek ondan Arap mûsikisinin özellikle-
rini öðrenme imkâný bulmuþtur. Dinî mûsi-

kinin þuðul formunda baþarýlý eserler ver-
mesinin sebebi de bu ilgi olmalýdýr.

Eserlerinde klasik üslûbun ifade özel-
liklerinin kuvvetle hissedildiði Zekâi Dede
Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’den son-
ra XIX. yüzyýlýn en büyük bestekârý kabul
edilir. Ýsmâil Dede Efendi’ye ayný zamanlar-
da talebelik yapmalarýna raðmen Hacý Ârif
Bey’in yeni bestekârlýk anlayýþýndan tama-
men farklý bir üslûp benimseyen Zekâi De-
de klasik anlayýþa Ýsmâil Dede’den bile da-
ha baðlý bir tavýr ortaya koymuþtur. Geniþ
bir form çerçevesinde þekillenen eserle-
rindeki makam zenginliði onun özellikle-
rindendir. Eserlerinde güfte, usul ve me-
lodinin zevkli bir üslûpla baðdaþarak or-
taya koyduðu ifade gücü hemen dikkati
çeker. Hicazkâr makamýna yeni bir hare-
ket ve seyir kazandýrmýþ, az kullanýlan ba-
zý makamlarýn yaný sýra bûselik ve kürdî
seyirle karar eden birleþik makamlardan
çok sayýda beste yapmýþtýr. Ayrýca bayatî-
bûselik makamýný terkip etmiþ ve râhat-
fezâ makamýna hicaz-aþiran adýný vermiþ-
tir. Sadun Aksüt, onun her usulü büyük bir
baþarý ile kullanmakla beraber özellikle lenk
fahte usulünü hiçbir bestekârda rastlan-
mayacak bir mükemmeliyette kullandý-
ðýný söyler. Dinî ve mistik özelliklerin ön
planda tutulduðu eserlerinin toplam 500
civarýnda olduðu söylenirse de bunlardan
ancak 300’e yakýn eseri günümüze ulaþa-
bilmiþtir. Ýsmâil Dede’nin isteðiyle beste-
lediði, “Dil hasret-i vaslýn ile nâlân gel efen-
dim” mýsraýyla baþlayan sûzidil aðýr semâ-
isi onun bestekârlýkta ilk eseri, “Þehinþâh-ý
cihân-bân-ý risâlet þâh-ý zî unvan” mýsraýy-
la baþlayan uþþak ilâhisi de son bestesidir.
“Teaþþaktü bi-envârý cemâlik” (bazý eser-
lerde Ahmet Irsoy’un bestesi olarak kayýt-
lýdýr) ve “Þeribtü bi-ke’si’l-ünsi” mýsralarýy-
la baþlayan hicaz; “Muhammed eþrefü’l-
Arabi ve’l-Acem”, “El-hamdü li’llâhi’llezî
sultânehû na‘tü’l-ezel”, “Muallâ gavs-i sub-
hânî” mýsralarýyla baþlayan rast; “Þefîu’l-
halký fi’l-mahþer” mýsraýyla baþlayan uþþak
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Mehmed Zekâi Dede 1240 (1824-25) yý-
lýnda Ýstanbul Eyüp’te Cedîd Ali Paþa ma-
hallesinde doðdu. Babasý Cedîd Ali Paþa
Camii imamý hâfýz Süleyman Hikmetî Efen-
di, annesi Zînetî Haným’dýr. Ýlk eðitimini
Lâlîzâde Seyyid Abdülbâki Efendi Ýbtidâî
Mektebi’nde yaptýktan sonra amcasý hâ-
fýz Ýbrahim Zühdî Efendi’nin yanýnda hýfza
baþladý, bir taraftan da babasýnýn hat ders-
lerine devam etti. On dokuz yaþýnda hâfýz-
lýðýný bitirdiðinde babasýndan da hat icâ-
zeti aldý. Ayrýca Balçýklý Hoca Ali Efendi’den
Arapça ve mantýk okuduðu sýrada Hamâ-
mîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin talebele-
rinden Eyyûbî Þâhinbeyzâde Mehmed
Bey’den ilk mûsiki derslerini alarak meþ-
ke baþladý. Bu arada Mýsýrlý Mustafa Fâzýl
Bey’in (Paþa) Eyüp Bahariye’deki kona-
ðýna mûsiki muallimi oldu ve 7 Haziran
1845’te onunla birlikte Mýsýr’a gitti. Bir ara
Ýstanbul’a geldiyse de (1851) tekrar Mýsýr’a
döndü. Mustafa Fâzýl Bey’in Mart 1858’de
Ýstanbul’a gelmesinin ardýndan ölümüne
kadar (1875) maiyetinden hiç ayrýlmadý.

1864’te babasýnýn hacda vefatý üzerine
onun imâmet görevi kendisine intikal et-
ti. Bunun yanýnda, Eyüp’teki Mihriþah Vâ-
lide Sultan ve Þah Sultan ibtidâî mektep-
lerinin sülüs ve nesih hattý muallimliðiyle
görevlendirildi ve hayatýnýn sonuna kadar
bu göreve devam etti. Ayný yýl Yenikapý
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günleri Yenikapý Mevlevîhânesi’nde âyin-
hanlar arasýnda âyine katýlýrdý. Birçok ese-
rini Eyüp’teki evi ile Dârüþþafaka Mektebi
arasýnda yürüdüðü zamanlarda bestele-
diðini oðlu Ahmet Irsoy ifade eder. Bu se-
beple Zekâi Dede çok kýsa süre içerisinde
eser bestelemesiyle tanýnmýþtýr. Onun alýþ-
veriþ sýrasýnda bile eser bestelediði anla-
týlýr. Sadettin Heper hocasý Ahmet Irsoy’-
dan naklen, Zekâi Dede’nin bir defasýnda
evi ile Bahariye Mevlevîhânesi arasýndaki
on dakikalýk süre içerisinde darb-ý fetih
gibi seksen sekiz zamanlý büyük bir usul-
de bir eser bestelediðini söyler.

Zekâi Dede Türk mûsikisi tarihinde “ho-
ca” unvaný ile anýlan pek az kiþiden biridir
ve en önemli özelliklerinden biri mûsiki ho-
calýðýdýr. Onun bilhassa Dârüþþafaka’daki
meþkleri çok önemlidir. Ayný zamanda iyi
bir neyzen ve hânende olan Zekâi Dede’-
nin hâfýzasýnda seksen civarýnda faslýn da
içerisinde yer aldýðý 2000’in üzerinde eser
bulunduðu kaydedilir. Dârüþþafaka’daki ta-
lebelerinden mûsikiye kabiliyetli olanlarý
özel meþk halkasýna alýr, onlara pazar gün-
leri öðleden sonra Eyüp’teki Þah Sultan
Tekkesi’nin hünkâr mahfilinde, salý akþam-
larý da kendi evinde ders verirdi. Meþket-
mekten usanmaz, diðer iþlerini bir yana
býrakarak meþke devam eder, zaman za-
man talebelerine iltifatta bulunurdu. To-
runu Mehmet Münir Kökten’in meþk için
kendisine getirdiði Hâfýz Sâmi’nin okuyu-
þunu dinledikten sonra, “Oðlum, sana Ce-
nâb-ý Hak meþketmiþ, benim meþkedecek
bir þeyim yok” demiþ ve bu gencin gele-
ceðini âdeta keþfetmiþtir. Oðlu Hâfýz Ah-
met Irsoy, Ahmet Avni Konuk, Bahariye
Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin Fahreddin De-
de, Beylikçizâde Ali Aþkî Bey, Rifâî þeyhi Rý-
zâ Efendi, M. Suphi Ezgi, Rauf Yektâ Bey,
torunu Mehmet Münir Kökten, Hâfýz Hay-
reddin Bilgen, Eðrikapýlý Mehmed Efendi,
Þevki Bey, Ârif Atâ Bey, Muallim Kâzým
Uz, Ahmed Râsim, Hüseyin Fahreddin Ta-
nýk, Osman Þükrü Þenozan, Leon Hancý-
yan, Ziya Santur, Giriftzen Âsým Bey onun
yetiþtirdiði talebelerin en meþhurlarýdýr.

Zekâi Dede, Hamparsum ve Batý nota-
larýný bilmesine raðmen mûsiki eðitimin-
de klasik meþk usulünü tercih etmiþtir.
Dârüþþafaka’daki talebelerine özel bir yön-
temle notasýz ve iþaretsiz bütün perdeleri
anlayýp tahlil etmeyi öðretmiþtir. Pek çok
eseri doðrudan Ýsmâil Dede Efendi ile Del-
lâlzâde Ýsmâil Efendi’den meþketmiþ, bun-
larýn önemli bir bölümünün gelecek nesil-
lere aktarýlmasýnda son kaynak olmuþtur.

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren no-
taya alýnarak unutulmaktan kurtarýlan pek
çok dinî ve din dýþý sözlü eser, onun oku-
duðu veya öðrencilerine öðrettiði þekilde
Türk mûsikisi repertuvarýna aktarýlmýþtýr.
Meþhur Said Halim Paþa koleksiyonunun
büyük bir kýsmý Zekâi Dede’nin okuyup Ni-
kogos Aða’nýn da kaydetmesi suretiyle ya-
zýlmýþtýr. Onun klasik formdaki eserlerin-
den önemli bir bölümü (117 adet kâr, bes-
te, semâi ve þarký) Ahmet Irsoy ve M. Sup-
hi Ezgi tarafýndan notaya alýnarak neþre-
dilmiþtir (Türk Musikisi Klâsiklerinden Ha-
fýz M. Zekâi Dede Efendi Külliyatý, I-III, Ýs-
tanbul 1940-1943). Mustafa Ýsmail Rýz-
vanoðlu, Eyyûbî Mehmet Zekâî Dede
(1824-1897) Hayatý ve Dinî Eserleri adýy-
la yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1997,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü).
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þuðulleriyle, “Kerîmallah rahîmallah”, “Dur-
maz yanar vücudum” mýsralarýyla baþla-
yan acem-aþiran; “Sâlike olmaz ayân ilm-i
hakîkat miftâh” mýsraýyla baþlayan sûzi-
nak; “Ey Hudâ’dan lutf u ihsân isteyen”
mýsraýyla baþlayan uþþak; “Tövbe edelim
zenbimize” mýsraýyla baþlayan rast; “Yüce
sultâným derde dermâným” mýsraýyla baþ-
layan sûzidil ilâhileri ve, “Yâ Resûlellah þe-
fâat eyle Allah aþkýna” mýsraýyla baþlayan
rast; “Bir muazzam pâdiþahsýn ki kulun-
dur cümle þâh” mýsraýyla baþlayan þevku-
tarab tevþîhleri; hisar-bûselik, þehnaz-
bûselik ve hicazkâr fasýllarýnýn yaný sýra,
“Bin cefâ görsem ey sanem senden” mýs-
raýyla baþlayan acem-aþiran, “Söyletme be-
ni câným efendim kederim var” mýsraýyla
baþlayan ferahnâk besteleri; “Yine bað-
landý dil bir nev-nihâle” mýsraýyla baþlayan
nevâ, “Gönlüm hevesi zülf-i siyehkâra dü-
þürdüm” mýsraýyla baþlayan hisar-bûselik
ve, “Cemâlin þem‘ine pervâne gönlüm”
mýsraýyla baþlayan hüseynî-aþiran þarký-
larý onun eserlerinden bazýlarýdýr. Tesbit
edilebilen din dýþý formdaki 131 eserinden
kâr-ý nâtýk, beste ve semâiler çoðunlukta
olup sadece yirmi yedi tanesi þarkýdýr.

Dinî mûsiki tarihinin önde gelen birkaç
simasýndan biri olan Zekâi Dede’nin âyin,
durak, tevþîh, mersiye, tesbih, þuðul, na‘t
ve ilâhi formlarýnda bestelediði eserlerinin
sayýsý toplam eserlerinin yarýsýndan fazla-
dýr. Dinî eserlerinin büyük çoðunluðu ilâhi
ve þuðul formlarýnda olup bunlar arasýn-
da bazý mektep ilâhileri de bulunmakta-
dýr. Zekâi Dede, bestelediði beþ Mevlevî
âyiniyle Mevlevî mûsikisi repertuvarýna ho-
casý Ýsmâil Dede Efendi’den sonra en çok
âyin kazandýran bestekâr olmuþtur. 1870’-
te Mustafa Fâzýl Paþa’nýn isteðiyle bestele-
diði sûzidil âyini ancak 1892’de Bahariye
Mevlevîhânesi’nde mukabele edilebilmiþ-
tir. Daha sonra iki yýl içerisinde dört âyin
bestelemiþtir. Bunlardan ilki olan mâye
âyini 30 Ocak 1884’te Yenikapý, bir hafta
sonra da Bahariye Mevlevîhânesi’nde, Ye-
nikapý Mevlevîhânesi þeyhi Osman Selâ-
haddin Dede’nin arzusuyla bestelediði ýs-
fahan âyini de 26 Ocak 1885’te Yenikapý
Mevlevîhânesi’nde okunmuþtur. Sözleri
Arapça olan sûzinak âyini 14 Eylül 1885
tarihinde Yenikapý Mevlevîhânesi’nde, Ba-
hariye Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin Fah-
reddin Dede’nin kýsa bir âyin besteleme-
sini rica etmesi üzerine bestelediði sabâ-
zemzeme âyini de 23 Aralýk 1885’te Baha-
riye Mevlevîhânesi’nde mukabele edilmiþ-
tir. Zekâi Dede, Mevlevîliðe intisap ettik-
ten sonra her hafta pazartesi ve perþembe


