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'ale'l-~ac;Ji Beyidvi adıyla kayıtlı bir nüs- ı 
hası (Yeni Medrese, nr. 1755 / 24) ile Mil-

DEDE PAŞA 

(1884· 1974) 

ı Tokat'ın Zile ilçesine gitti ve kısa bir sü
re burada kaldıktan sonra Erzincan' a 
döndü. Beşir Efendi'nin vefatından son
ra ( 1932) kırk yıldan fazla bir süre şeyh-

let Kütüphanesi'nde (Ali EmTrT, ArabT, nr. 
4670) sadece Bakara süresini içine alan 
bir bölümünün bulunduğu bir yazması

na rastlanmıştır. Bazı kataloglarda Pend
ndme adıyla kaydedilen eseri ise müs
takil bir kitap olmayıp Sehfnin. "mev'iza 
üslübunda çok hakayık ve dekayık ve 
nice maarif cem edip ... " diyerek vasıta 
beytini verdiği terciibendidir (Süleyma
niye Ktp., Tarlan, nr. 59 / 2). 

Rüşeni'nin sade Türkçe ile yazılanları 
gibi konunun gerektirdiği terim ve ta
birlerle tumturaklı bir şekilde kaleme 
alman şiirleri de devrinden başlayarak 
büyük rağbet görmüştür. Bunlara bir
çok nazTreler yazılmış, ayrıca onu aşkın 
şiiri çeşitli makamlarda bestelenerek 
tekkelerde yakın zamanlara kadar okun
muştur. Bunlar arasında, günümüzde de 
özellikle mevlidlerde tevşTh olarak oku
nan. "Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüs
nün güneşi 1 Kim ola sevmeye bu vec
hile sen mah-veşi" beytiyle başlayan na't, 
aralarında NahitT, Nazım. Kanı. meşhur 
hattat ve şeyh Rakım Efendi, Müstakim
zade Süleyman Sadeddin gibi şairlerin 

de bulunduğu yirmiye yakın kişi tarafm
dan yirmi beş defa tahmis edilmiştir. 
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Son devir Nakşibendi- Halidi 
şeyhlerinden. 

_j 

Bayburt'un Aşağı Lori (Yazıbaşı) köyün
de doğdu . Asıl adı Müsa'dır. Büyük de
desinin adına izafeten Dede Paşa adıy
la şöhret buldu. Babası izni Ağalar diye 
anılan, misafirperverlikleriyle meşhur bir 
aileye mensup olan Hacı Hüseyin Efen
di. annesi Seyyidler lakabıyla tanman bir 
aileden Gülhanım'dır. 

Küçük yaşta yetim kalan ve geniş bir 
arazinin varisi olan Müsa. dayısının ya
nında büyüdü. Sıbyan mektebini ve rüş
diyeyi bitirdi. Bu arada dini tahsilini ta
mamladı. On sekiz yaşlarında iken Nak
şibendiyye tarikatının Halidi koluna men
sup Erzincanlı Şeyh Beşir (Buyruk) Efen
di'ye intisap etti. Tarikat silsilesi Mu
hammed Sami, Abdurrahman TagT, Sey
yid Sıbgatullah Arvasf, Seyyid TaM yo
luyla Nakşibendiyye'nin Halidiyye kolu
nun kurucusu Halid ei-Bağdadfye ula
şır. Beşir Efendi, Doğu Anadolu'da yay
gın bir şöhrete sahip olan Muhammed 
Sami Efendi'nin halifesidir. Muhammed 
Sami, 1300 (1883) yıllarında Erzurum'un 
Hınıs ilçesinde muallim olarak çalışırken 
şöhretini duyduğu Abdurrahman Tagf
yi tanımak için Nurşin'e giderek kendi
sine intisap etti. 1886 Ekiminde Abdur
rahman Tagf tarafından irşad için Erzin
can'a gönderildi. Kırtıloğlu adıyla anılan 
tekkeyi kurarak Erzincan ve yöresinde 
irşad faaliyetlerine başlayan Muhammed 
Sami, Halidiyye'nin Doğu Anadolu'dan İç 
Anadolu'ya kadar yaygınlık kazanmasını 
sağladı. Rdbıta-i Nakş-i Haydi adlı bir 
divanı bulunan Salih Baba (ö. ı 906) başta 
olmak üzere birçok mürid yetiştirdi. 

Dede Paşa Beşir Efendi'ye intisap et
tikten sonra sürekli onun yanında ve hiz
metinde bulundu. Erzincan'ın Ruslar ta
rafından işgal edilmesi üzerine (ı 917) 

Dede Paşa 

lik yaptı. Soyadı Kanunu çıktığında Baş
türk soyadını aldı. Her yıl arazisinden el
de ettiği gelirin büyük bir kısmını ihva
na verilmek üzere Erzincan'daki Kırtıloğ
lu Tekkesi'ne bırakırdı. Kışın Bayburt'un 
merkezinde Sarı Konak adıyla anılan 

evinde mürid, misafir ve ihtiyaç sahip
lerine kapılarını açar. yaz aylarında Bay
burt'un Aşağı Lori köyündeki arazisiyle 
ilgilenirken irşad faaliyetlerini de sürdü
rürdü. Dede Paşa 19SO'den sonra Tür
kiye'nin bütün yörelerini gezerek çok sa
yıda müntesip edindi. Bunun sonucu ola
rak başta Erzincan. Erzurum. Bayburt. 
Gümüşhane olmak üzere istanbul. An
kara, İzmir, Bursa gibi büyük merkez
lerde halifeleri ve müntesipleriyle irşad 
faaliyetini yaygınlaştırdı. Dede Paşa ve
fat edince Erzincan Terzi Baba Mezarlı

ğı'na defnedildi. Silsilesi ölümünden son
ra halifesi Abdürrahim Reyhan tarafın
dan sürdürülmektedir. 

Tevazuu, şeriata bağlılığı ve cömertli
ğiyle sohbetlerine katılan hemen herkesi 
etkileyen Dede Paşa, kendisini ziyarete 
gelenlere ve müridierine söylediği, "Sizler 
bizim büyüğümüzsünüz, biz size hizmet 
etmekle şeref kazanırız" sözleri ve bu 
sözlere uygun tavırlarıyla çok büyük say
gı gördü. Ona göre tasawuf Allah'ı bil
mek, Allah ' ı bulmaktır. Allah nasıl bulu
nursa O'nu öylece aramak icap eder. 
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DEDESULTAN 

(ö. 822 / 1419) 

Bedreddin Simavi'nin müridierinden olup 
giriştiği isyan hareketleri sonunda 
idam edilen Börklüce Mustafa'nın 

halk arasındaki unvanı 
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Çok eski devirlerden beri tanınan ve 
genelde ritim için kullanılan bir çalgıdır. 
Kelimenin aslı Sumerce dap olup Akkad
ca aracılığıyla Arapça 'ya ve diğer Sami 
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dillere geçmiştir (Ar. deff/ düff, Arm ., ibr. 
dapp/ toff) . Çivi yazılı Akkadca tabietler
de giş dappul adappunun "ağaç tepsi " 
ve urudu adapunun "bakır def" anlamın
da kullanılması (bk. v. Soden, 1, 10-1 ll. d e
fi Sumerler'in daha önce yaptıkları ağaç 
tepsiye bakarak icat ettiklerini ve önce
leri bu çalgının sonraki tepsiler gibi ba
kırdan yapılmış olduğunu göstermekte
dir. Ahşap kasnak üzerine ne zaman de
ri gerildiğini tesbit etmek zordur; çün
kü eski Ön Asya tasvirf sanat ürünlerin
de def daima bir daire şeklinde yandan 
resmedildiği için kenar ayrıntıları belir
tilmemiştir. Yine en eski örneklerine Su
merler'de rastlanan davulun "çift" anla
mına gelen Akkadca bir isim taşıması. 
tek taraflı olan defin ondan daha önce 
yapıldığını gösterir (krş iA, XII / ı, s. ı ı4) 

Her ne kadar Cahiliye devri Araplarına 
ait düff murabba' denilen dört köşeli bir 
def cinsinin bazan çift taraflı yapıldığı 
bilinmekteyse de (a.g.e., XII / ı , s. ı ı 5) bu 
istisnai bir durumdur; def her dönem
de ve her bölgede daima tek yüzlü ya
pılmış, hatta tepsi olarak da kullanılmış
tır. Özellikle düğünlerde def bütün çal
gıcılar adına defçi tarafından bir tepsi 
gibi tutularak dolaştırılmakta ve bahşiş 
toplanmaktadır. "Defe koymak" veya "de
fe koyup çalmak" (bir kişiyi alaya alıp çev
reye yaymak) deyimi de buradan gelmek
tedir. Alınan bahşiş tatminkar ise def 
çalınıp para diğer kişilere gösterilirken 
cömertlik üzerine maniler veya güzel 
sözler söylenmekte, ancak hali vakti ye
rinde olan bir kişinin verdiği bahşiş çok 
az görülürse çalgıcı tarafından def için
de abartılı biçimde çalmarak alaylı söz
lerle ilan edilmektedir. 

İslam kaynaklarında. def ve davulu 
ilk icat edenin Tubal b. Lamek olduğu 
yolunda verilen bilgiler Ahd-i Atik'ten 
yapılmış hatalı ve eksik nakillere dayan-

1720 tarihl i bir minyatürde görülen dairezenler 
{Seyyid Vehbi, Surnc1me, TSMK, lll . Ahmed, nr. 3593) 
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maktadır (geniş bilgi için bk. DAVUL). De
fin ilk defa Hz. Süleyman ile Belkıs'ın dü
ğününde çalındığı (Evliya Çelebi, 1, 622) 
veya Araplar tarafından icat edildiği şek
lindeki rivayetler de söylentiden ibaret
tir. AncakAhd-i Atik'te fazlaca anılması 
ve bugün de başta Araplar olmak üzere 
bütün Ortadoğu halkları tarafından çok 
sevilmesi, defin tarih boyunca en fazla 
Samiler arasında kullanıldığını göster
mektedir. Ahd-i Atik'te çeşitli vesileler
le anlatılan eğlence ve merasimlerdeki 
çalgılar içinde def geniş bir yer tutmak
tadır. Ahid sandığı* nın taşınmasında 
(II. Samuel, 6/5). bir zaferin kutlanma
sında (1. Tarihler, ı 31 8). Kızıldeniz'i geç
tikten sonra (Çıkış, ı5 / 20-2ı) ve şükrü 
gerektiren herhangi bir durumda san
tur. zurna. çenkle beraber veya yalnız 
olarak def çalındığından söz edilir. Ahd-i 
Atik'te def, özellikle dini törenlerde kul
lanılan bir alet görünümündedir ve mez
murların da def ve çenk eşliğinde ve
ya yalnız defle raksederek yahut başka 
sazları da çalarak birlikte söylendiği an
laşılmaktadır (Mezmurlar, 149-150). Tas
virf sanat eserleri üzerinde tesbit edii
diğine göre İsrailoğulları tarafından kul
lanılan deflerin biçimleri genellikle dört 
köşe veya yuvarlaktı. 

Cahiliye şiirine fazlaca yansımaması
na rağmen defin Araplar'ın hayatında 
önemli bir yeri vardı. Dini törenlerde, sa
vaşa gidiş ve hatta çarpışmalar sırasın
da, muzaffer bir kumandanın veya önem
li bir şairin karşılanmasında, eğlence 

meclislerinde, düğünlerde ve yas tören
lerinde kadınlar def eşliğinde şiirler te
rennüm eder, teganni yaparlardı. Arap 
müziğinin üç ana usulünden biri kabul 
edilen hezec genellikle defle icra edilir
di. Mekke. Medine. Taif gibi şehirlerde 
kurulan panayırlardaki eğlencelerde def 
en gözde çalgı aletiydi. Medine'ye hicre
tinde Hz. Peygamber'i karşılayanlar ara
sında def çalan ve şiir okuyan g~nç kız
larla çocuklar da vardı. Savaş sırasında 
kadınların def eşliğinde erkekleri teşvik 
eden şiirler söylemesi adetti. Uhud Gaz
vesi'nde Ebu Süfyan'ın karısı Hind baş
kanlığındaki kadınların def ve "ekbar ya'
nf tubül" denilen büyük deflerle Kureyş 
ordusunu savaşa teşvik ettikleri bilin
mektedir (Vakıdi, 1, 225) Savaştan dönen 
kahramanların def çalarak karşılanma
sı da eskiden beri Araplar'ın bir adetiy- . 
di. Hz. Peygamber' in sağ salim ve mu
zaffer olarak seferden dönmesi halinde 
def çalıp şarkı söylemeyi adayan siyahi 
bir cariyeye izin verilmesi (Müsned, IV, 

353; Ebu Davüd, "Eymfın", 22; Tirmizi, 
"Men~b", 7ı) bu geleneğin devam et
tirildiğini göstermektedir. 

Evlilik ve sünnet merasimleri sırasın
da def çalarak eğlenmek Araplar'ın es
ki adetlerindendir ve bu gelenek İslami 
dönemde de sürdürülmüştür. Çeşitli ha
dislerde özellikle nikahın def çalmarak 
ilan edilmesinin istendiği görülmekte
dir. Hatta bazı hadislerden. evliliği gizli 
olmaktan çıkarması itibariyle def çalma
nın meşru evlilikle gayri meşru ilişkileri 
birbirinden ayıran bir alarnet olarak ka
bul edildiği anlaşılmaktadır (bk. Wensinck, 
Mu 'cem, "nkJ:.ı" md.). Aynı konudaki bazı 
hadislerde gırbal (kalbur) kelimesi kul
lanılmıştır ki Araplar kalbur veya eleğe 
benzediği için defi bu şekilde de adlan
dırmışlardı (İbnü'I-Esir, lll, 352) . Hz. Pey
gamber'in himayesine aldığı kızlardan 

Faria bint Ebu ümame'nin Nebft b. Cil
bir'le evlendirilmesi sırasında Resülul
lah'ın Hz. Aişe'ye, ensarın eğlenceyi sev
diğini göz önünde tutarak düğüne def 
çalan ve şiir söyleyen muganniyelerin 
gönderHip gönderilmediğini sorması (Bu
harf, "Nikah", 63; krş. Tecrid Tercemesi, 

Xl, 302). Araplar arasında düğün eğlen
celerinde def çalmanın yaygınlığı hak
kında yeterince fikir vermektedir. Gelin, 
güveyin evine kız arkadaşları tarafın

dan def eşliğinde götürülür ve eve va
rıldığında şiirler söylenirdi. 

İslam'ın haramların işlenmesine, kö
tülük ve haksızlıkların yapılmasına. asli 
görevlerin terk ve ihmal edilmesine yol 
açan "lehv"i (boş ve faydasiz şeylerle uğ
raşma ; oyun ve eğlence) yasaklam ış ve
ya kınamış olması. bazı alimierin mOsi
kinin dini hükmü konusunda olumsuz 
tavır almalarına sebep teşkil etmiştir. 

Bununla birlikte doğrudan müsikiyi de
ğil çalındığı ve dinlendiği ortamla doğur
duğu sonuçları tartışanlar da vardır. MQ
siki hakkındaki mevcut çekimser tavrın 
aksine düğün ve diğer merasimlerde def 
çalmanın caiz olduğu hususunda hemen 
hemen bütün alimler görüş birliği için
dedir. Bunun sebebi, defin Asr-ı saadet'
te terkedilmeyip belli türdeki eğlence 
ve kutlamalarda sıkça kullanılmış ve Hz. 
Peygamber'in de buna ses çıkarmamış 
olmasıdır. Öte yandan müsikiyi haram 
kabul edenler de defin bir istisna teşkil 
ettiği görüşündedirler. Yasaklamanın 

sınırlarını tesbit ederken çalgıları zilli- zil
siz veya üflemeli- vurmalı şeklinde grup
lara ayırmak da yine defin caiz oluşunu 
açıklamaya yöneliktir. Ayrıca kaynaklar
da defin tanımı üzerinde titizlikle du-



rulduğu görülmektedir ki bunun sebe
bi. defe gösterilen müsamahanın diğer 
çalgıları içine almasını önlemektir (bk. 
MÜSİKİ) . 
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D MÜSİKİ. Türk mOsikisinde gerek 
icra gerekse yapılışındaki değişik özel
likler sebebiyle dini mOsiki. sanat ve halk 
mOsikisi dallarında kullanılan defler ay
rı ayrı ele alınacak mahiyettedir. 

1. Dini Mı1sikide Def. Kasnak çapı 40-
44, eni 7-8 cm. civarında olup def çeşit
lerinin en büyüğüdür; bendir ve mazhar 
adlarıyla tanınır, bunları çalanlara da 
bendirzen denir. Zilsiz olan bu defler. 
cehri zikir yapan tarikatlarda hem rit
min hem de bu sırada okunan ilahilerin 
usulünün bozulmamasını temin için kul-

!anılır. Defle ritim tutulurken dört dört
lükten bir sekizliğe kadar ölçülebilen ara
larla darb* vurulur ve buna "darb-ı nu
tuk" denilir. Ayrıca bir sekizlik darplar. 
zikir esnasında "hay" ve "hO" gibi tek 
heceli kelimeler söylenirken vurulmak
tadır. Eskiden sokaklarda ilahi okuya
rak dolaşan tarikat mensubu seyyah der
vişler de bu defi kullanmışlardır. 

2. Sanat Mı1sikisinde Def. Türk sanat 
mOsikisinde usulü en iyi şekilde belirle
yen çalgı kabul edildiği için def, özellik
le ritim tarafı ağır basan fasıllarda bi
rinci saz olarak önem kazanmıştır. Es
kiden fasıl heyetlerinde şef durumunda 
bulunan serhanende elinde def tutar, 
sazende ve hanendelere usul başlarını 

belirtecek ve esere birlikte girmeyi sağ
layacak şekilde usul vurmak suretiyle 
faslı o idare ederdi. Bu arada nadiren 
birden fazla hanendenin def çaldığı he
yetler de görülmüştür. Bir dönem bilhas
sa hanendelerin usul sazı olarak kullan
dıkları def zamanla unutulmuş, ancak 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru özellikle in
ce saz takımlarında yeniden görülmeye 
başlamıştır. Günümüz fasıl heyetlerin
de ise eskisi kadar olmamakla beraber 
bir ritim çalgısı niteliğiyle önemini ko
rumaktadır. 

Sanat mOsikisinde kullanılan def or
talama 30-40 cm. çapındadır ve kasna
ğının çevresinde muntazam aralıklarla 

yerleştirilmiş 8-9 cm. çapında beş çift 
zil bulunmaktadır. Deriye vurmak sure
tiyle elde edilen ''düm" sesine karşılık zil
ler "tek" sesini verirler. Kasnak genellik
le 3-4 cm. eninde olup beyaz çam, ce
viz. kavak, gürgen gibi ağaçlardan yapı
lır ve değişik tekniklerde çeşitli beze
melerle süslenir. Çok ince olması gere
ken def derisi için balık derisi veya sığır 
mesanesi tercih edilir; ancak oğlak de
risi de kullanılmaktadır. Ziller pirinç ve
ya daha çok bafondan yapılır. Bazan bu 
standart tip deften başka küçük zillerin 
çerçevelediği 20-25 cm. çapında daha 
küçük deflere de rastlanmaktadır. Def. 
şeklinden dolayı daire adıyla da anılmak
tadır ve def çalana dairezen denir. XIX. 
yüzyılda servi ağacından yapılmış ceviz 
kaplama. üzeri sedef ve gümüş kakma-

Dört zilli def 
(Sadberk Hanım 

Müzesi, Teşhir, 

m. 9444 . A. 31) 

DEF 

lı maddi değeri yüksek d efierin istanbul'
da rağbetle karşılandığı bilinmektedir. 

3. Halk Musikisinde Def. Orta Anadolu 
başta olmak üzere Anadolu'nun bütün 
bölgelerinde kullanılır. Genellikle 27-28 
cm. çapındaki çam veya gürgen kasna
ğa toklu derisi gerilerek yapılır ve yapı
sında sanatlı bir işçilik görülmez. Çeşitli 
yerlerde defin yanı sıra delbek, germe 
ve kabran gibi adlarla anılır: def çalana 
da defçi denir. 

Köy düğünlerinde ve özellikle kına ge
celerinde daha çok kadınlar arasında ça
lınan defler büyük boyda ve zilsizdir. Bu 
tip deflerin bazılarının kasnak içlerinde 
2 cm. çapında , sık sıralar halinde dizi l
miş "zingirdek" denilen küçük halkacık
lar bulunur ; bunlar defin sesine kaba ve 
don u k bir şıkırtı katar. Azerbaycan· da 
"gaval" (kaba!) adı verilen zingirdekli def
lere daha doğudaki Türkler'e ait çalgı
lar arasında da rastlanmaktadır. Bazı 

bölgesel karakterli defler arasında özel
likle "Erzurum defi " dikkat çekmekte
dir. Çapı 31-32 cm., kasnak genişl iği 7 
cm. olan bu sazın başlıca özelliği, kas
nağının üzerinde derinin gerilmesini sağ
layan altı adet kelebek vidanın bulunma
sıdır. Bunda da sanat müsikisinde kul
lanılan defte olduğu gibi genellikle beş 
çift zil bulunur ; ancak bu ziller pir inç
ten yapılmıştır. 

Sol elde iç yüzü icracıya bakacak şe
kilde ve göğüs hizasında tutulan def. 
yukarı aşağı belirli bir ritimde sallana
rak parmakların hep birden veya bazan 
teker teker vurulması suretiyle çalınır. 

Sağ el, ayası ve parmaklarıyla esas darb
ları ve ritmi vururken sol elin başpar

mak dışındaki parmakları deri üzerinde 
ritmi takip eder. Gerektiğinde her iki 
elin parmakları bir çift zil üzerinde çalı
şabilir. Türk folklorunda da Araplar'da 
olduğu gibi yalnız defle çalınan hava ve 
oyunlar bulunmaktadır. 
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