
Can için ayrıca aziz, hayran, hasta, bi
mar, miskin, garip, bitab, harap. mehcür, 
pür-süz, zar u nizar. biçare, bfkarar. sa
bırsız. zaif gibi vasıflar da kullanılır. 

Teşbih ve mecaz yoluyla canla ilgili ola
rak kullanılan diğer bazı kelimeler de 
şunlardır: Bezm-i elest, alem, asuman, 
memleket, il, mülk, sultan, padişah , han, 
hakan, hüsrev, şah. ordu, leşker, kul, kö
le. karban. Ka'beteyn, şem ' , pervane, ney, 
micmer, top, rişte, tar, bezm, bostan. 
gülzar, hırmen, sayfa, varak. 

Tasawufl bir terim olarak can insan 
ruhu manasma geldiği gibi nefs-i rah
mani ve tecelliyat-ı ilahiden kinaye ola
rak da kullanılmıştır. Ayrıca ilm-i zahi
rin alem-i vahidiyyet ve ceberOttaki te
cellflerinden meydana gelen a 'yan-ı sabi
te ve hakiKat-i kevniyyeye denir (Seyyid 
Sadık Güherin, ıv. 7) . Can-ı ewel ise alem-i 
ervah veya bezm-i ezeldeki ilk yaratılışta 
ortaya çıkan rOh-ı hayvanı demektir. Bir 
tasawuf terimi olarak ca nan, bütün mev
cudatın kendisiyle kaim olduğu "kayyO
miyyet" sıfatını ifade eder. Can - ı can ise 
lugatta rOh - ı a'zam ve Allah manasma · 
gelmekle birlikte tasavvuf ıstılahında 

hakikatler hakikatı şeklinde de ifade 
edilen hakiki vahdet demektir. Meşne
vi'de sık sık rastlanan bu terim, bazan 
rOh - ı hayvaninin hayat bulduğu doğum 
la (viladet-i saniye) ortaya çıkan ruh-ı in
sanı olarak geçtiği gibi bazan da enbi

.ya, evliya ve insan-ı kamilin ruhunı.,ı ifa
de eder. Mevlana. Meşnevi' nin VI. cildi
nin başında canı "hayır ve şerden habe
ri olan, ihsana sevinen, zarara uğradı
ğında ağlayıp inleyen, haber aniayıp din
leyen bir şey" olarak anlatmakta, "kim
de daha fazla haber alış ve anlayış kabili
yeti varsa o Allah'a daha yakındır" diye
rek melek ve şeytanı bu bakımdan kar
şılaştırmaktadır. · Melekler can sahibi 
olduklarından canı idrak ederek oria hiz
met ve itaat ettiler, şeytan ise canı olma
dığından onun için canını feda edemedi 
ve o canla birieşemed i· demektedir (Al
tınc ı defter, beyit nr. 148- 158; Göl pınarlı , 

Mesnevf Şerhi, VI, 24-25). 

Tasawufl eserlerde can kelimesi ba
zan Allah anlamında, bazan Resülullah, 
bazan da şeyh için kullanıldığından bü
tün mutasawıflarda olduğu gibi bu tev
cihler Mevlana'da da görülmektedir . Ay
rıca melekleri imanlı (can - ı mü 'min), şey

tanı ise canı olmadığı için onu Allah· a 
feda edemeyen (kilfir) diye vasıflandır
makta ve, · can-ı ewel mazhar-ı dergah 
şod 1 Can-ı can hod mazhar-ı Allah şod . 

(Can-ı ewel [rOh- ı hayvani] All ah'ın dergahı

na u laşma şerefine nail oldu, ca n - ı can ise biz
zat Allah 'a kavuşma ile şereflendi)" demek
tedir. Tasawuf ıstılahında can-ı can tabiri 
kamil insanın gönlündeki ebedf ruhu ifa
de eder. 

Can ve türevlerinin hem divan hem 
de tasawuf edebiyatındaki ele alınış 

şekline ve halk kültüründe günümüze 
kadar yaşamaya devam eden kullanım

larına dair en güzel örnekler YOnus Em
re'nin şiirlerinde görülmektedir (bu an
lamdaki bir k ı sım değerlendirmeler için 
bk. Tatçı, 1, 276-285) . 

MevlevTiik ve BektaşTiik'te dervişler 

birbirlerine can diye hitap ederler veya 
isimlerin sonuna bu kelimeyi ilave ede
rek kullanırlar. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Burhan-ı Katı ' Tercümesi, İstanbul 1287, ll, 
83-84; Seyyid Sadı k Güherfn. Şerh-i lş!ılahat- ı 

Tasauuu{, Tahran 1326, N, 7-9; Ferheng ·i Fiirsf, 
Tahran 1364, 1, 1209; Ca'fer Seccadf, Ferheng, 
Tahran 1403, s. 151 ; C. Zeydan, Tiirll]u 'l -Luga· 
ti ' l ·'Arabiyye, Kahire 1904, s. 27; Ali Nihad 
Tarlan, Şeyhl Divanını Tedkik, İstanbul 1964, 
s. 137 -138; Mehmed Çavuşoğlu . Necati Bey 
Dlvanı 'nın Tah li li, İstanbu l 1970, s. 206·207 ; 
Harun Tolasa, Ahmed Paşa 'nın Şiir Dünyası, 

Ankara 1973, s. 343-352; E. Kemal Eyüboğlu, 

On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiir· 
de ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyim/er, 
İstanbul1973-75, 1, 53-54; ll , 91·108; Abdülbaki 
Gölpınarlı , Tasavvu{tan Dilimize Geçen Deyim· 
ler ve Atasöz leri, İstanbul 1977, s. 67; a.mlf., 
Mesneur Şerhi, İstanbul 1985, VI , 24-25; Cemal 
Kurnaz. Hayall Bey Dfvanı (Tahlil), Ankara 
1987, s. 353-356; Nejat Sefercioğlu, Nev 'r Df
uanı'n ın Tahlili, Ankara 1990, s. 129, 279-286; 
Mustafa Tatçı, Yunus Emre Diuanı, Ankara 
1990, ı , 276-285; Dihhuda. Lugatname, X, 110· 
130; Pakalın, 1, 256. liJ M usTAFA UzuN 

L 

cAN 
( .:ıb:J I ı 

Genellikle cinlerin atası 
veya cin türü anlamında 

kullanılan bir terirn. 
_j 

"Bir şeyi örtmek, gizlemek" manasın
daki cenn kokünden türemiş bir isim 
olup "kendisini örten. duyulardan gizle
nen varlık" demektir. Bazı şarkiyatçılar 
can kelimesinin Arapça asıllı olmadığını 

ileri sürmüşlerse de iddialarını kanıtla

yıcı deliller ortaya koyamamışlardır. 

Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde geçen 
can kelimesinin üç ayrı anlamda kulla
nıldığı anlaşılmaktadır. Hz. Adem'in ku
ru balçıktan. cannın ise ı sı derecesi yük
sek. dumansız ve saf ateş alevinden ya-
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ratıldığı anlatılırken (ei-Hicr ı 51 27 ; er
Rahman 55 / 15) cinlerin atası manasın

da, cennet hOrilerinin tavsifi sırasında , 

"daha önce hiçbir insan ve cin (can) eli 
değmemiş" denilmek suretiyle de (er
Rahman 55 / 56, 74) cin türü anlamında 
kullanılmıştır. Hz. Musa'ya verilen asa 
mGcizesinde, değneğin bir yılan gibi ha
reket ettiğini belirten ayetlerde (en-Nemi 
271 lO ; ei-Kasas 28/ 31) can kelimesi ·yı
lan" manasma gelmektedir. Hz. Aişe'den 

rivayet edilen bir hadiste ResOluilah can
nın saf ateş alevinden yaratıldığını be
yan etmiştir (Müslim, "Zühd", 60) . İbn Ab
bas ' ın ise cannı cin türünden dönüştü

rülmüş (bk. MESH ) yılan anlamında kul
landığı rivayet edilmektedir (Müsned, I, 
348) 

Müfessirler can kelimesinin tefsirin
de farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu 
görüşleri şu beş noktada toplamak müm
kündür: 1. Cinlerin atası. Bu görüşte 

olanlara göre can ve onun soyundan ge
len cinlerle İblfs ve onun neslinden olan 
şeytanlar birbirinden tamamen ayrı cin 
taifeleridir. Çünkü cinler ölür, mürnin ve 
kafir gruplarına ayrılır. Şeytanlar ise İb
lis'le birlikte ölecektir ve hepsi de kafir
dir. Alimierin çoğunluğu bu kanaatte
dir. 2. İblis. Hasan-ı Basrf, Katade b. Dia
me ve Mukatil b. Süleyman gibi alimler 
bu görüşü benimsemişlerdir. Bazı müel
lifler, canna İblfs manası verilmesinin 
Eski Ahid'de yer alan bir kıssa ile bağ
lantılı olduğunu savunurlar (bk. TA, Xl, 
10). Zira Eski Ahid'de, cennette bulun
duğu sırada Hz. Hawa'yı yahudilerce kö
tülük ruhunu temsil eden yılanın aldat
tığı ifade edilmektedir (Tekvin, 3) Bu yı
lanın ise İblis olduğu bilinmektedir. Ay
nı yorumu, cannın ateşten yaratıldığını , 

İblis'in de kendisinin ateşten yaratılmış 
olmasını gerekçe göstererek Adem'den 
üstün olduğunu ve bu sebeple ona see
de etmediğini haber veren (ei-A'raf 71 
11-12) Kur'an-ı Kerfm 'e dayandırmak 
da mümkündür. 3. Cin iken yılana dö
nüştürülmüş bir taife. 4. Cinnin eş an
lamlısı , şeytanların dışındaki cin türü. s. 
Kur 'an'da Hz. Adem'in yaratılmasından 
önce yeryüzünde fesat çıkarıp kan dök
tükleri meleklerin diliyle ifade edilen (ei
Bakara 2/ 30) yaratıklar. Bu yorumların 
hepsi cannm, kelimenin sözlük anlamı
na ve Kur'an'daki kullanılışma da uygun 
düşen "duyularla algılanamayan varlık" 
olduğu noktasında birleşmektedir. Bu 
muhtevanm yaygın ifadesi ise cin şek

linde olmaktadır (bk. CiN). 
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CAN, Halil 
(1905-1973) 

Türk dini mfisikisinin 
son temsilcilerinden, neyzen. 

_j 

7 Aralık 190S'te İstanbul Üsküdar'da 
doğdu . Babası Bahriye Kolağası Şükrü 
Efendi, annesi Makbule Hanım'dır. Üs
küdar İmrahor'daki Vakıf Rüstem Paşa 
Mektebi'nde başladığı ilk tahsiline Selim-i 
Salis Numüne Mektebi'nde devam etti. 
Daha sonra kaydolduğu Üsküdar Sulta
nisi'nin sekizinci sınıfında iken Darülfü
nun imtihanlarını kazanarak 1923'te Ec
zacı Mektebi'ne girdi. 25 Temmuz 1925'
te mezuniyetinden bir yıl sonra yedek 
subay olarak askere alındı ve tezkere bı
rakarak askerlik mesleğine intisap etti. 

1927-1948 yılları arasında Adana, Ma
raş. Bitlis. Van, Elazığ, Ankara. İstanbul 
gibi şehirlerdeki askeri hastahanelerde 
başeczacılık yaptı. 28 Ekim 1948 tarihin
de yarbay iken askerlik görevinden isti
fa etti. Ankara ve İstanbul'da çeşitli vazi
felerde bulunan Halil Can. 1961'de emek
liye ayrıldıktan sonra da eczacılık mes
leğine devam etti. 1953-1971 yıllarında 
İstanbul Belediye Konservatuvarı Eser
leri Tasnif ve Tesbit Heyeti üyeliğinde, 
1960-1971 yılları arasında da İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü dini müsiki der-

Halil Can 
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si hocalığında bulundu. 23 Mayıs 1973'
te vefat etti ve Karacaahmet 'teki aile 
mezarlığına defnedildi. İhsaniye'de doğ
duğu evin bulunduğu sokağa vefatından 
bir yıl sonra "Neyzenbaşı Halil Can" adı 
verildi. 

Halil Can mOsikideki icracılığı. araş

tırmacılığı ve hocalığı ile ün yapmıştır. 
Babasının Uşşakıyye tarikatına mensup 
olması dolayısıyla haftanın belli günle
rinde evlerinde yapılan toplantılarda di
ni müsiki eserlerine aşinalık kazandı. İlk 
mOsiki bilgilerini Darülfeyz-i MOsiki Ce
miyeti'nde (Üsküdar MOsiki Cemiyeti ) edin
di. 1919 yılında kurulan bu cemiyetin ilk 
talebelerindendir. Yine aynı yıllarda Ga
lata Mevlevihanesi neyzenbaşısı hattat 
Mehmed Emin Dede'den (Yaz ı c ı ) ney 
dersleri aldı. Meşke başladıktan üç ay 
sonra aynı mevlevihanenin mutrip he
yetine girdi. Daha sonra Emin Dede'nin 
evinde verilen derslere katılarak dini mü
siki bilgisini ilerletti. Bu arada Üsküdar 
Mevlevihanesi Şeyhi Ahmed Remzi Dede'
nin (Akyürek), sikkesini "tekbirlemesi" ile 
Mevlevi tarikatına intisap etti. Klasik Türk 
mOsikisi eserlerini Bestenigar Ziya Bey'
den. müsiki nazariyatını Rauf Yekta Bey'
den. n ota . bilgisi ve müsiki tavrını Ende
rüni Hafız Ömer Efendi'den öğrenerek 
kendini yetiştirdi. Uzun müddet tasav
vufi sohbetlerinde bulunduğu Ahmet Av
ni Bey'den (Konuk) ayin meşketti. Ayrıca 
tekkeler kapatılıncaya kadar ( 1925) Ah
med Celaleddin (Baykara) ve Ahmed Rem
zi dedelerin hizmetinde bulundu. 

Adana Hastahanesi eczacılığına tayin 
edildiği sırada ı 1927) buranın Türk Oca
ğı'nda fahri olarak verdiği derslerle ilk 
müsiki hocalığına başladı. Daha sonraki 
yıllarda Ankara ve İstanbul'daki evlerin
de yapılan toplantılar birer müsiki. ede
biyat ve tasawuf dersi mahiyetindeydi. 
Ankara'da bulunduğu sıralarda Ankara 
Radyosu'nda neyzenlik ve mOsiki hoca
lığı görevlerinde de bulunmuştur. Yetiş

tirdiği neyzenler arasında Ulvi Erguner. 
Selami Bertuğ. Ümit Gürelman ve Ömer 
Erdoğdular en meşhurlarıdır. 

1954 'ten beri Konya· da yapılagelen 

sema ve Mevlana'yı anma törenlerinin 
kurucusu olup 1972 yılına kadar bu tö
renlerde neyzenbaşılık yapan Halil Can. 
kuwetli hafızası sayesinde ender rastla
nan zenginlikte bir repertuvara sahipti. 
Kendi ifadesine göre 1 SOO ilahi, elli beş 
ayin-i şerif. 400 civarında nefes, altmı
şayakın na·t ve durak ile geri kalanı din 
dışı formlarda saz ve sözlü eserlerden 
oluşan S-6000' in üzerinde eserin yer 
aldığı bir nota koleksiyonu vardı. Bu ko-

leksiyonun vefatından sonra talebelerin
den Sakıp Arıkan'ın eline geçtiği söylen
mektedir. Eser kayıt ve tetkiklerinde
ki hassasiyeti onun en önemli özellikle
rindendi. Devlet radyoları arşivlerindeki 
Hamparsum nota koleksiyonlarının Batı 
notasma çevrilme çalışmalarında da bü
yük emeği geçmişti r. Halil Can'ın dini 
mOsiki sahasında son devrin en önemli 
birkaç simasından biri olduğu muhak
kaktır. 

MOsiki tarihi ve özellikle dini mOsikiy
le ilgili çeşitli makale. araştırma ve ten
kit yazıları kaleme alan. bu arada kon
feranslar veren Halil Can'ın makaleleri 
Musiki Mecmuası, Türk Musikisi Der
gisi ve Mevlana Güldestesi'nde neşre
dilmiştir. Bunlar arasında, Türk Musi
kisi Dergisi'nde yayımlamaya başladığı 
"Türk Musikisi Lügatı" "D" harfine kadar 
gelmiş(!, nr. 3-22), Musiki Mecmuası'n
da neşredilen "Dini Türk Musikisi Lüga
ti" ise tamamlanmıştır (nr. 218-226). İs
tanbul Yüksek İslam Ensititüsü'ndeki 
hocalığı sırasında okuttuğu Türk dini 
mOsikisi ders notları vefatından sonra 
Musiki Mecmuası'nda yayımlanmıştır 
(nr. 291-294, 296-297. 300, 308-309, 316). 

Bestekarlık alanında pek çalışması bu
lunmayan Halil Can. arkadaşı Sadettin 
Heper'in isteği üzerine bestelediği hi
sar- büselik ve bayatı-büselik makam
larındaki iki peşrevi ona ithaf etmiştir. 
Rakım Elkutlu'nun Karcığar Mevlevi Ayi
ni'ndeki saz terennümleri de onundur. 
Ayrıca şevk-efza makamında bir Mevle
vi ayini bestelernekte olduğunu yakınla
rına söylemiştir. 

Musiki Mecmuası 283-284. sayısını 

(Mayıs- Haziran 1973) Halil Can'a tahsis 
etmiş, daha sonra Bedi N. Şehsuvaroğ 

lu, aynı mecmuadaki yazılarla birlikte 
onun makale ve eserlerinden bazı ör
neklerin ve yayınlarının bibliyografyası
nın bulunduğu. ayrıca hakkında çeşitli 

gazete ve mecmualarda çıkan makale
lerin de yer aldığı bir anma kitabı çıkar
mıştır (bk bibl) 
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