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ve mûsiki hocasý.

™

Mehmed Zekâi Dede 1240 (1824-25) yýlýnda Ýstanbul Eyüp’te Cedîd Ali Paþa mahallesinde doðdu. Babasý Cedîd Ali Paþa
Camii imamý hâfýz Süleyman Hikmetî Efendi, annesi Zînetî Haným’dýr. Ýlk eðitimini
Lâlîzâde Seyyid Abdülbâki Efendi Ýbtidâî
Mektebi’nde yaptýktan sonra amcasý hâfýz Ýbrahim Zühdî Efendi’nin yanýnda hýfza
baþladý, bir taraftan da babasýnýn hat derslerine devam etti. On dokuz yaþýnda hâfýzlýðýný bitirdiðinde babasýndan da hat icâzeti aldý. Ayrýca Balçýklý Hoca Ali Efendi’den
Arapça ve mantýk okuduðu sýrada Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin talebelerinden Eyyûbî Þâhinbeyzâde Mehmed
Bey’den ilk mûsiki derslerini alarak meþke baþladý. Bu arada Mýsýrlý Mustafa Fâzýl
Bey’in (Paþa) Eyüp Bahariye’deki konaðýna 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 etti. Bunun yanýnda, Eyüp’teki Mihriþah Vâlide Sultan ve Þah Sultan ibtidâî mekteplerinin sülüs ve nesih hattý muallimliðiyle
görevlendirildi ve hayatýnýn sonuna kadar
bu göreve devam etti. Ayný yýl Yenikapý
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Mevlevîhânesi postniþini Osman Selâhaddin Dede tarafýndan sikkesi “tekbirlendi”;
4 Mayýs 1868’de seyrüsülûkünü tamamlayýp Mevlevî oldu. Mustafa Fâzýl Paþa’nýn
ölümüyle büyük bir sarsýntý geçiren Zekâi
Dede, 1876’da Dârüþþafaka Mektebi’nde
fahrî olarak baþlayýp 1883’te asâlete geçtiði mûsiki muallimliðiyle, 18 Haziran 1885’te Bahariye Mevlevîhânesi kudümzenbaþýsý Ârif Dede’nin ölümünün ardýndan getirildiði kudümzenbaþýlýk görevini de vefatýna kadar sürdürdü. Zekâi Dede’ye “dedelik” unvanýnýn tarikat çilesini doldurmadan kudümzenbaþýlýk dolayýsýyla verildiði de burada özellikle belirtilmelidir. Zekâi
Dede 24 Kasým 1897 tarihinde vefat etti,
ertesi gün Eyüp Sultan Camii’nde kýlýnan
cenaze namazýndan sonra Eyüp Gümüþsuyu’ndaki Kâþgarî Dergâhý civarýnda bulunan aile mezarlýðýna defnedildi. Talebelerinden Ahmet Avni Konuk onun vefatý
üzerine yazdýðý, “Ey bülbül-i hoþ-nevâ hâmûþ ol” mýsraýyla baþlayan manzumesini
sûzidil makamýnda ve kâr formunda bestelemiþtir. Zekâi Dede’nin oðlu Ahmet Irsoy (ö. 1943) son dönemin önemli mûsikiþinaslarýndandýr.
Dinî ve din dýþý mûsiki sahalarýnda bestelediði pek çok eserle Türk mûsikisi bestekârlarý arasýnda önemli bir yer edinen
Zekâi Dede, yetiþtirdiði talebeler vasýtasýyla zengin bir repertuvarýn günümüze
ulaþmasýnda köprü vazifesi görmüþtür.
Mûsikiye dair ilk derslerinin ardýndan bir
yýl içerisinde on civarýnda fasýl geçmesinin yaný sýra bazý þarký ve ilâhiler bestelemeye baþlamýþtýr. Bu arada hat derslerini de ihmal etmemiþ, bir yýl kadar Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi’den sülüs ve nesih meþketmiþ, bu hocasýnýn delâletiyle Hamâmîzâde Ýsmâil Dede’den mûsiki dersleri almýþtýr. Onun Ýsmâil Dede’den meþkettiði ilk eser Rauf Yektâ Bey’in ifadesine göre (Esâtîz-i Elhân, s. 14) Zaharya’nýn
segâh makamýndaki, “Çeþm-i meygûnun
ki bezm-i meyde cânan döndürür” mýsraýyla baþlayan murabbaý, Ahmet Irsoy’a göre ise (Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevî Âyinleri, XVI, 815) Ýsmâil Dede’nin hicaz 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 Sermüezzin Rifat Bey’den de faydalanmýþ,
Kahire’de bulunduðu sýrada ünlü müzisyen Þeyh Muhammed Þehâbeddin ile görüþerek ondan Arap mûsikisinin özelliklerini öðrenme imkâný bulmuþtur. Dinî mûsi-
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kinin þuðul formunda baþarýlý eserler vermesinin sebebi de bu ilgi olmalýdýr.
Eserlerinde klasik üslûbun ifade özelliklerinin kuvvetle hissedildiði Zekâi Dede
Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’den sonra XIX. yüzyýlýn en büyük bestekârý kabul
edilir. Ýsmâil Dede Efendi’ye ayný zamanlarda talebelik yapmalarýna raðmen Hacý Ârif
Bey’in yeni bestekârlýk anlayýþýndan tamamen farklý bir üslûp benimseyen Zekâi Dede klasik anlayýþa Ýsmâil Dede’den bile daha baðlý bir tavýr ortaya koymuþtur. Geniþ
bir form çerçevesinde þekillenen eserlerindeki makam zenginliði onun özelliklerindendir. Eserlerinde güfte, usul ve melodinin zevkli bir üslûpla baðdaþarak ortaya koyduðu ifade gücü hemen dikkati
çeker. Hicazkâr makamýna yeni bir hareket ve seyir kazandýrmýþ, az kullanýlan bazý makamlarýn yaný sýra bûselik ve kürdî
seyirle karar eden birleþik makamlardan
çok sayýda beste yapmýþtýr. Ayrýca bayatîbûselik makamýný terkip etmiþ ve râhatfezâ makamýna hicaz-aþiran adýný vermiþtir. Sadun Aksüt, onun her usulü büyük bir
baþarý ile kullanmakla beraber özellikle lenk
fahte usulünü hiçbir bestekârda rastlanmayacak bir mükemmeliyette kullandýðýný söyler. Dinî ve mistik özelliklerin ön
planda tutulduðu eserlerinin toplam 500
civarýnda olduðu söylenirse de bunlardan
ancak 300’e yakýn eseri günümüze ulaþabilmiþtir. Ýsmâil Dede’nin isteðiyle bestelediði, “Dil hasret-i vaslýn ile nâlân gel efendim” mýsraýyla baþlayan sûzidil aðýr semâisi onun bestekârlýkta ilk eseri, “Þehinþâh-ý
cihân-bân-ý risâlet þâh-ý zî unvan” mýsraýyla baþlayan uþþak ilâhisi de son bestesidir.
“Teaþþaktü bi-envârý cemâlik” (bazý eserlerde Ahmet Irsoy’un bestesi olarak kayýtlýdýr) ve “Þeribtü bi-ke’si’l-ünsi” mýsralarýyla baþlayan hicaz; “Muhammed eþrefü’lArabi ve’l-Acem”, “El-hamdü li’llâhi’llezî
sultânehû na‘tü’l-ezel”, “Muallâ gavs-i subhânî” mýsralarýyla baþlayan rast; “Þefîu’lhalký fi’l-mahþer” mýsraýyla baþlayan uþþak
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þuðulleriyle, “Kerîmallah rahîmallah”, “Durmaz yanar vücudum” mýsralarýyla baþlayan acem-aþiran; “Sâlike olmaz ayân ilm-i
hakîkat miftâh” mýsraýyla baþlayan sûzinak; “Ey Hudâ’dan lutf u ihsân isteyen”
mýsraýyla baþlayan uþþak; “Tövbe edelim
zenbimize” mýsraýyla baþlayan rast; “Yüce
sultâným derde dermâným” mýsraýyla baþlayan sûzidil ilâhileri ve, “Yâ Resûlellah þefâat eyle Allah aþkýna” mýsraýyla baþlayan
rast; “Bir muazzam pâdiþahsýn ki kulundur cümle þâh” mýsraýyla baþlayan þevkutarab tevþîhleri; hisar-bûselik, þehnazbûselik ve hicazkâr fasýllarýnýn yaný sýra,
“Bin cefâ görsem ey sanem senden” mýsraýyla baþlayan acem-aþiran, “Söyletme beni câným efendim kederim var” mýsraýyla
baþlayan ferahnâk besteleri; “Yine baðlandý dil bir nev-nihâle” mýsraýyla baþlayan
nevâ, “Gönlüm hevesi zülf-i siyehkâra düþürdüm” mýsraýyla baþlayan hisar-bûselik
ve, “Cemâlin þem‘ine pervâne gönlüm”
mýsraýyla baþlayan hüseynî-aþiran þarkýlarý 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 fazladýr. Dinî eserlerinin büyük çoðunluðu ilâhi
ve þuðul formlarýnda olup bunlar arasýnda bazý mektep ilâhileri de bulunmaktadýr. Zekâi Dede, bestelediði beþ Mevlevî
âyiniyle Mevlevî mûsikisi repertuvarýna hocasý Ýsmâil Dede Efendi’den sonra en çok
âyin kazandýran bestekâr olmuþtur. 1870’te Mustafa Fâzýl Paþa’nýn isteðiyle bestelediði sûzidil âyini ancak 1892’de Bahariye
Mevlevîhânesi’nde mukabele edilebilmiþtir. 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, Yenikapý Mevlevîhânesi þeyhi Osman Selâhaddin Dede’nin arzusuyla bestelediði ýsfahan âyini de 26 Ocak 1885’te Yenikapý
Mevlevîhânesi’nde okunmuþtur. Sözleri
Arapça olan sûzinak âyini 14 Eylül 1885
tarihinde Yenikapý Mevlevîhânesi’nde, Bahariye Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin Fahreddin Dede’nin kýsa bir âyin bestelemesini rica etmesi üzerine bestelediði sabâzemzeme âyini de 23 Aralýk 1885’te Bahariye Mevlevîhânesi’nde mukabele edilmiþtir. Zekâi Dede, Mevlevîliðe intisap ettikten sonra her hafta pazartesi ve perþembe
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günleri Yenikapý Mevlevîhânesi’nde âyinhanlar arasýnda âyine katýlýrdý. Birçok eserini Eyüp’teki evi ile Dârüþþafaka Mektebi
arasýnda yürüdüðü zamanlarda bestelediðini oðlu Ahmet Irsoy ifade eder. Bu sebeple Zekâi Dede çok kýsa süre içerisinde
eser bestelemesiyle tanýnmýþtýr. Onun alýþveriþ sýrasýnda bile eser bestelediði anlatýlýr. 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 usulde bir eser bestelediðini söyler.
Zekâi Dede Türk mûsikisi tarihinde “hoca” unvaný ile anýlan pek az kiþiden biridir
ve en önemli özelliklerinden biri mûsiki hocalýðýdýr. 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 talebelerinden mûsikiye kabiliyetli olanlarý
özel meþk halkasýna alýr, onlara pazar günleri öðleden sonra Eyüp’teki Þah Sultan
Tekkesi’nin hünkâr mahfilinde, salý akþamlarý da kendi evinde ders verirdi. Meþketmekten usanmaz, diðer iþlerini bir yana
býrakarak meþke devam eder, zaman zaman talebelerine iltifatta bulunurdu. Torunu Mehmet Münir Kökten’in meþk için
kendisine getirdiði Hâfýz Sâmi’nin okuyuþunu dinledikten sonra, “Oðlum, sana Cenâb-ý Hak meþketmiþ, benim meþkedecek
bir þeyim yok” demiþ ve bu gencin geleceðini âdeta keþfetmiþtir. Oðlu Hâfýz Ahmet Irsoy, Ahmet Avni Konuk, Bahariye
Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Beylikçizâde Ali Aþkî Bey, Rifâî þeyhi Rýzâ Efendi, M. Suphi Ezgi, Rauf Yektâ Bey,
torunu Mehmet Münir Kökten, Hâfýz Hayreddin Bilgen, Eðrikapýlý Mehmed Efendi,
Þevki Bey, Ârif Atâ Bey, Muallim Kâzým
Uz, Ahmed Râsim, Hüseyin Fahreddin Tanýk, Osman Þükrü Þenozan, Leon Hancýyan, Ziya Santur, Giriftzen Âsým Bey onun
yetiþtirdiði talebelerin en meþhurlarýdýr.
Zekâi Dede, Hamparsum ve Batý notalarýný bilmesine raðmen mûsiki eðitiminde klasik meþk usulünü tercih etmiþtir.
Dârüþþafaka’daki talebelerine özel bir yöntemle notasýz ve iþaretsiz bütün perdeleri
anlayýp tahlil etmeyi öðretmiþtir. Pek çok
eseri doðrudan Ýsmâil Dede Efendi ile Dellâlzâde Ýsmâil Efendi’den meþketmiþ, bunlarýn önemli bir bölümünün gelecek nesillere aktarýlmasýnda son kaynak olmuþtur.

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren notaya alýnarak unutulmaktan kurtarýlan pek
çok dinî ve din dýþý sözlü eser, onun okuduðu veya öðrencilerine öðrettiði þekilde
Türk mûsikisi repertuvarýna aktarýlmýþtýr.
Meþhur Said Halim Paþa koleksiyonunun
büyük bir kýsmý Zekâi Dede’nin okuyup Nikogos Aða’nýn da kaydetmesi suretiyle yazýlmýþtýr. Onun klasik formdaki eserlerinden önemli bir bölümü (117 adet kâr, beste, semâi ve þarký) Ahmet Irsoy ve M. Suphi Ezgi tarafýndan notaya alýnarak neþredilmiþtir (Türk Musikisi Klâsiklerinden Hafýz M. Zekâi Dede Efendi Külliyatý, I-III, Ýstanbul 1940-1943). Mustafa Ýsmail Rýzvanoðlu, Eyyûbî Mehmet Zekâî Dede
(1824-1897) Hayatý ve Dinî Eserleri adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1997,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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