
b. Ca'fer. Ebü's-Serf Sehl b. Abdülazfz 
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!il ZiYA MusA BuNİYATov 

ÇAGATAY, Ali Rifat 

(ö. 1935) 

Musiki muallimi, 
bestekar ve ud icracısı. 

istanbul'da doğdu . Babası piyade kay
makamı Hasan Rifat Bey. annesi Ayşe 
Hanım'dır. Doğum tarihi kesin olarak bi
linmemektedir. Bu konuda Yılmaz Öztu-

Ali Rifat 
Çagatav 

na 1867, İbnülemin Mahmud Kemal ve 
Mustafa Rona 1869, Sadettin Nüzhet ise 
1871 yılını vermektedir. Tahsili ve yetiş
mesi hakkında yeterli bilgi mevcut de
ğilse de iyi bir mOsiki öğrenim i gördü
ğü anlaşılmaktadır. Uzun süre Babıali 

Me'mOrfn-i Mülkiyye Komisyonu mümey
yizliğinde bulundu. ll. Meşrutiyet'in ila
nından sonra Kadıköy'de kurduğu Şark 
MOsiki Cemiyeti'nin ilk başkanlığını yaptı. 
Bu sıralarda Sadrazam Said Halim Paşa'
nın kız kardeşi Prenses Zehra ile evlen
di. Bundan sonra Kızıltoprak'taki köşk
leri, hemen her akşam zamanın önemli 
mOsikişinaslarının katıldığı mOsiki icra 
ve sohbetlerinin yapıldığı bir sanat mah
fili haline geldi. Bir süre Avrupa 'da bu
lundu. Fransa 'da iken hanımının ölümü 
üzerine istanbul'a döndü ı 1922). Kadı
köy'de Türk MOsikisi Ocağı adlı bir ce
miyet kurdu ve Çamlıca Libade'de Av
rupa'ya gitmeden önceki yaşayışma gö
re daha sakin bir hayat sürmeye başla
dı. 1923 yılında Nimet Hanım 'la evlendi. 
1927'de Muallim İsmail Hakkı Bey'in ve
fatı üzerine boşalan. istanbul Belediye 
Konservatuvarı Tarihi Türk MOsikisi Eser
lerini Tesbit ve Tasnif Heyeti üyeliğine 
getirildi ve vefatına kadar bu görevde 
kaldı. Cem'iyyet-i UmOmiyye-i Belediy
ye üyeliği sırasında bir müddet Darül
bedayi-i Osmanf'nin mOsiki heyeti reis
liği ile daha sonraları MOsiki Federasyo
nu reisliklerinde bulundu. Hayatının bü
yük kısmını talebe yetiştirmekle geçir
di. Talebeleri arasında Mesut Cemil. Üdf 
Sami Bey. Subhi Ziya Özbekkan, Selahat
tin Pınar ve Şerif Muhittin Targan en 
meşhurlarıdır. 3 Mart 1935'te vefat etti 
ve Karacaahmet Mezarl ı ğı'na defnedil
di. Tanınmış idareci ve yazar Samih Ri
fat Bey ile Millf Mücadele'de hizmet gör
müş milis paşalarından yazar Cevat Ri
fat Atilhan'ın büyük ağabeyleriydi. 

Son devir mOsikişinasları arasında 

önemli bir yeri olan Ali Rifat Bey. mOsi
ki nazariyatıyla ilgili çalışmaları yanında 
icracılığı ve bestekarlığı ile de tanınmış
tır. Sabırlı. kararlı ve devamlı bir çalış
ma temposuyla istanbul Belediye Kon
servatuvarı'nda Rauf Yekta Bey. Ahmet 
lrsoy ve Subhi Ezgi ile beraber yaptığı 
çalışmalar sonucu birçok dini ve din dışı 
mOsiki eserinin unutulmaktan kurtarı
larak yeniden Türk mOsikisi repertuva
rına kazandırılmasında büyük emeği geç
miştir. 

iyi · Fransızca bildiği için zamanın belli 
baŞlı mOsiki kitaplarını ve diğer neşri
yatı inceleme imkanı buldu. MOsikiyle 

ÇAGATAY, Ali Rifat 

ilgili makaleleri arasında "Fenn-i MOsiki 
Nazariyatı" adlı makale serisi, haftalık 

Ma'Jı1matmecmuasının 1-7,9-11,13, 
14. 16. 20, 21, 23 ve 28. sayılarında tef
rika edilmiştir. Türk Ocağı'nın Türk Ta
rihi Heyeti üyeleri tarafından tercüme 
ve telif suretiyle hazırlanan ve 1930' da 
basılan Türk Tarihinin Ana Hallan ad
lı eserin muhtevasının yetersiz görülme
si üzerine 1932-1936 yılları arasında ikin
ci defa aynı adla üç seri halinde yapılan 
bir çalışmayı gerçekleştiren heyetin üye
leri arasında Ali Rifat Bey de bulunuyor
du. 128 cüzlük bir takım teşkil eden ve 
müsveddeler halinde neşredilen bu yeni 
çalışmanın 1. seri 15 ve 59, ll. seri 6 ve 
61 a numaralı mOsiki konusundaki fasi
küllerini Ali Rifat Bey kaleme almıştır. 

Ali Rifat Bey'in Türk mOsikisinin usul, 
makam ve üsiOp olarak bütün incelik
lerine hakkıyla vakıf olduğu klasik ta
vırda bestelediği eserlerinde açıkça gö
rülmektedir. Kendinden önceki mOsi
ki üstatiarını yakından tanıma imkanı 

bulmuş, ayrıca zamanın mOsikişinasla

rından elde ettiği eserlerle kıymetl i bir 
nota külliyatının sahibi olmuştur. Bu 
külliyatta yer alan Prens Abdülhalim Pa
şa nota koleksiyonunun ayrı bir değeri 
vardır. 

Sesi güzel olan Ali Rifat Bey. tanbur 
ve kemençe de çalmasına rağmen özel
likle iyi bir ud icracısı olarak tanındı. Bu 
sebeple devrinde Üdf Ali Bey diye meş
hur oldu. Şöhreti Suriye ve Mısır gibi ül- · 
kelere de yayıldı. 

Türk mOsikisiyle ilgili klasik çalışma
ları yanında bu mOsikinin armonize edil
mesi üzerinde ısrarla durmaktaydı. Ka
dıköy Şark MOsiki Cemiyeti'nde yönetti-

. ği Türk mOsikisi konserlerinin bazısın
da viyolonseı. kontrbas. flüt, piyano gibi 
Batı mOsikisi sazlarını da katarak Batılı 
anlamda orkestra yönetimi denemeleri 
yaptı. Bu çalışmalar çerçevesinde birta
kım klasik Türk mOsikisi eserlerini ar
monize etti. 

Batı mOsikisi etkileri taşıyan bazı ça
lışmaları bulunmasına rağmen bestele
rinde genellikle Türk mOsikisi özellikleri 
hakimdir. Operet, marş, taksim. med
hal. peşrev. saz semaisi, beste. yürük 
semai, şarkı. türkü ve ilahi gibi çeşitli 

formlarda eserler besteledi. Sözleri Meh
med Akif Ersoy'a ait olan istiklal Mar
şı, 1924-1930 yılları arasında Ali Rifat 
Bey'in acem-aşiran makamındaki bes
tesiyle okunup çalınmıştır. Günümüze 
elli altı eseri ulaşmıştır. 
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ÇAGATAY EDEBiYATI 

Timurlular devrinde 
İslAm medeniyetinin tesiri altında 
oluşmuş, Harizm Türkçesi'nin 
devamı mahiyetinde gelişen 

Çağatay diliyle 
meydana gelen edebiyat. 

_j 

Cengiz Han'ın ikinci oğlu Çağatay'a 
nisbetle kullanılan Çağatay edebiyatı ta
birinin sınırı, bu saha ile uğraşanlar ta
rafından farklı şekillerde anlaşılmakta

dır. Başlangıçta Çağatay ismi, Çağatay 
Han'ın sülalesine ve bu sülale tarafından 
kurulan devlete verilen bir ad olduğu 
halde daha sonra bu isim Maveraünne
hir'deki Türk ve Türkleşmiş göçebe un
surlara, nihayet Timurlular zamanında 
gelişen edebi Türk lehçesiyle bu lehçe
de meydana getirilen Orta Asya Türk 
edebiyatma da verilmiştir. M. Fuad Köp
rülü Çağatay ismini en geniş manasıyla, 
Moğol istilasından sonra Cengiz'in ço
cukları tarafından kurulan Çağatay, İl
hanlı ve Altın Orda devletlerinin medeni 
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merkezlerinde XIII- XV. yüzyıllarda inki
şaf eden ve Timurlular devrinde zengin 
bir edebiyat meydana getiren Orta As
ya edebi lehçesi şeklinde tarif eder. XV. 

.yüzyılın ikinci yarısında Ali Şir Nevai ile 
klasik bir edebiyat ortaya koyan bu leh
çe, Babür zamanında ve Babür'den son
ra Hindistan· da uzun bir süre varlığını 
devam ettirmiştir. 

Sultan Hüseyin Baykara'nın ölümün
den sonra (ı 507) Maveraünnehir ve Ha
rizm'i ele geçiren Özbekler Horasan'ı da 
hakimiyetleri altına alarak Timurlu Dev
leti'ne son verirler. Çağatay kültürüne 
varis olan Özbekler bu edebiyatı devam 
ettirirler, ancak ona Özbek karakteri ver
meyi de ihmal etmezler. Böylece yavaş 
yavaş Çağatayca tabiri yerine Özbekçe 
tabiri geçer. Çağatayca tabirini daha çok 
Çağatay sahasının dışındakiler kullan
mışlardır. Nitekim Ebülgazi Sahadır Han 
Şecere-i Türk ve Şecere-i Terakime'
sinde, eserlerinin kolaylıkla anlaşılması 
için Çağatay Türkçesi'nden, Arapça'dan 
ve Farsça' dan fazla kelime almadığını, 
kitabını Türk diliyle yazdığım söylemek
tedir. Çağatay şairleri de eski geleneğe 
bağlı kalarak "Çağatay tili" yerine "Tür
ki tili", "Türki" tabirlerini kullanmışlar, 
hatta Nevai bile bazı eserlerinde bu ta
birleri tercih etmiştir. 

Çağatay edebi dilinin dayandığı temel 
meselesinde de çeşitli görüşler bulun
maktadır. Radloff, Korş gibi Türkolog
lar Çağatayca'yı, Uygur dilinin Karahan
lılar devrinden itibaren İslami kültür al
tında gelişen bir devamı kabul etmek
tedirler. Radloff daha da ileri giderek 
Çağatayca'yı canlı dille ilgisi olmayan. 
suni bir yazı dili şeklinde nitelendirmek
tedir. Bu görüşü reddeden Borovkov ise 
Uygurca'nın dini ve resmi bir dil olarak 
dar bir sahaya inhisar ettiğini, bu ba
kımdan İslam kültürünün baskısına kar
şı koyamadığını. Çağatayca'yı da Uygur
ca'nın devamı şeklinde telakki etmenin 
yanlış olacağını ileri sürmektedir. Ona 
göre klasik Çağatayca'nın temeli Orta 
Asya Türkçesi'dir. Borovkov, Çağatayca'
yı klasik bir yazı dili haline getiren Ali 
Şir Nevafnin canlı dile dayandığını, çok 
iyi bildiği Özbekçe'den faydalandığını, bu 
sebeple Özbek yazı dilinin de kurucusu 
olduğunu kabul eder. M. Fuad Köprülü 
de Çağatayca'yı, Cengiz istilasından son
ra İslam medeniyeti tesiri altında tees
süs eden Orta Asya edebi Türk lehçesi 
olarak tarif etmekte ve bu lehçenin te
melini Xl. yüzyıla kadar götürmektedir. 
Puad Köprülü, Moğol istilasının siyasi ve 

sosyal hayatta olduğu kadar dilde de bir
çok değişmeye sebep olduğunu belirte
rek bunları Türkçe'ye birtakım Moğolca 
unsurların girmesi, çeşitli lehçeler ara
sında karşılıklı alışverişlerin olması, es
ki Uygur edebi unsurlarının canlanması, 
Azeri edebi lehçesinin teşekkül etmesi, 
XII. yüzyıl Hakaniye Türkçesi'nin XV. yüz
yıl klasik Çağatay lehçesine adım atma
sı şeklinde sıralar. Ahmet Caferoğlu ise 
Çağatayca 'yı, Göktürk - Uygur devriyle 
müşterek Orta Asya yazı dilinin kaynaş

ması sonucu ortaya çıkmış edebi bir dil 
olarak telakki etmekte, Ali Şir Nevarnin, 
Uygur resmi yazı dilinin mirasına sahip 
olmakla beraber bu yazı dilini aynen de
vam ettirmediğini belirtmektedir. Janos 
Eckmann, Çağatayca ' yı XV. yüzyıl başı
na kadar kullanılan edebi bir dil şeklin
de kabul eder ve onu Karahanlılar ile {XI
XIII. yüzyıllar) Harizm (XN yüzyıl) edebi 
dilinin devamı olarak görür. 

Bütün bu görüşlere dayanarak Çağa
tay edebi dilinin teşekkülünde müşte
rek Orta Asya yazı dilinin ve Moğol isti
lasından sonra bu bölgedeki mahalli şi
velerin karışmasının büyük ölçüde rolü 
olduğu söylenebilir. Ayrıca İslam kültü
rü ile Fars edebi dilinin bu teşekkülde 
önemli tesirini de hesaba katmak gere
kir. Fars edebiyatını örnek alan ve ona 
ulaşmayı gaye edinen Çağatay edebiya
tının bilhassa üslupta geniş ölçüde onun 
tesiri altında kalacağı tabiidir. Nitekim 
Farsça'nın resmi dil olarak Orta Asya 
Türk devletlerinde hüküm sürmesi, kla
sik Fars edebiyatının gelişmesinde Türk 
devletleri yöneticilerinin teşvik ve yar
dımları, Ali Şir Nevafnin Muhôkemetü'l
lugateyn'de kendi devrindeki müellif
lerin Türkçe yerine Farsça yazmaların
dan yakınması bu durumu açıkça orta
ya koymaktadır. Ayrıca bu devirdeki ge
niş kültür münasebetleri, diğer lehçeterin 
Çağatay yazı diline tesir etmesine zemin 
hazırlamıştır. Bu yönde yapılacak bir in
celeme, bilhassa Azeri Türkçesi yoluyla 
Çağatay yazı diline pek çok Batı Türkçesi 
unsurunun girmiş olduğunu gösterecek
tir. Bundan dolayı Çağatay yazı dilinin 
temelini ve teşekkülünü belirli sebeple
re bağlamak mümkün görünmemekte
dir. Edebi dil her şeyden önce kültürle 
ilgili olduğuna göre Çağatay edebi dili
nin teşekkülünde de kültür hayatının bi
rinci derecede rolü vardır. Yeni kültür 
merkezlerinde gelişen ve Ali Şfr Nevai ile 
klasik bir nitelik kazanan bu edebi dilin 
Uygur kitabet dilinin veya Karahanit yazı 
dilinin devamı sayılması doğru değildir. 


