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ÖNSÖZ
Mezuniyet çalışması olarak Ahmet Haındi Tanpınar'ın Huzur
roınanında musiki ve sinema unsurlarını bana araştırma konusu olarak
veren aynı zamanda üniversite hayatım boyunca her konuda bana destek
olan Fen-Edebiyat · Fakültesi Dekanı,Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Doç.Dr.O.Bülent Yorulınaz'a teşekkürü bir borç bilir,sevgi ve
saygılarımı sunarım.

AHMET HAMDİ TANPINAR
(1901 - 1962)

Ahmet

Hamdi

Tanpınar,

23

Haziran

1901

tarihinde

istanbul'da

Şehzadebaşı'ndaidüriyaya · gelir. Kadı olan babasının görevi gereği Anadolu'nun
çeşitli şehirlerinif(Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük ve babasının 1935'de vefat ettiği yer
olan Antalya)Cdôlaşırlar.Annesinin bu yolculuk sırasında, ve henüz 13-14 yaşlarında
ikerıtkaybetmiştir. Bu kayıp Ahmet Hamdi üzerinde derin ve devamlı bir etki bırakır.
Dabiaisônra<şiirleriridebunun izleri görülecektir.
dolaşmalar yüzünden eğitim hayatı değişik ve birbirinden farklı çevre ve
okullarda geçer. Küçük yaştan itibaren karşılaştığı bu farklı çevreler ve uzun
yolculuklar onun·kişiliğininiolüşmasında önemli etkiler yaparlar. Kendisi bu konuda

ve . yaşama şekilleri; ani

ayrılışların hüznü, dönüşlerin saadeti daha çocuk yaşlarda iken hayatıma<dikkat
etmeme, hiç olmazsa onu bir sergüzeşt gibi görmeme sebep olmuştur, sanırım".
''Şartlarım beni edebiyata götürdü" diyen Ahmet Hamdi, okuma zevkini çok
erken .:!)irCcçağda kazanır. Cevdet Paşa'nın • Kıssas'ı •· Enbiya'sı, Namık Kelay'in
Cezmi'si, veıiClaleddinıHarzeföşah'l ilkokuduğukitaplar·olur.· Kerkük'te geçirdiği•1416 yaşlarında hızlt' bir okuma devresine girmiştir. Ancak imkansızlıklar yüzünden
okuma iştahını karşılayacakryeterli kitap bulamamaktadır. Bunda daha sonra ''bu
kitap yokluğu ergenlik çağlarının hakiki azabıdır" diye söz edecektir.' Yine burada
Haşim'i, Yakup Kadri'yi okumuş ve daha sonra üzerinde derin etki bırakacak olan
Yal'"iyarKemal'in adını duymuştur. Özellikle Haşim, annesini yeni kaybetmiş olan
Tanpıinarüzerinde çok etkili olmuştur, ilk şiirlerinde bunun izleri görülür.
Antalya ise Ahmet Hamdi'nin kitap ihtiyacına daha iyi cevap veren bir yer olur.
Servet-i Fununi.kolleksiyonu, birçok tercüme romanları burada okur. istanbul'da
çıkmakta olan dergileri takip eder. Lise eğitimini Antalya'.da bitiren Ahmet Hamdi,
yatılı olarak yüksek okulda okumak üzere istanbul'a gelir ve 1919'da Edebiyat
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Fakültesi'ne kaydolur. Önce tarih, daha sonra felsefe bölümlerine devam etmek ister,
ancak Yahya Kemal'in edebiyat bölümünde hoca olduğunu öğrenince orayı seçer.
Tanpınar'ın üniversite yılları işgal altındaki istanbul'da yenilginin ve mütareke
devrinin acrlanwesrnilli · mücadelenin heyecan ve ümitleri ile karışan havası içinde
geçer. Dahasorırakendisi "formasyonum bu yıllar ve bu hadiseler oldu" diyecektir.
Yahya;Kemal'in<öğrencisi ve bir müddet sonra dostu olmak, Ahmet Hamdi'nin
edebiyattve:düşünce alanlarındaki gelişmesinde bir devir açar. Şiirin ve milli kültürün
esasvcideğerleriniYahya Kemal ile tanır. Liseden yeni gelmiş genç bir edebiyat
heveslisi olarak, onunla karşılaşmanın üzerindeki ilk tesirlerini kendisl · şöyle
anlatmaktadır.
" Yahya Kerr;ıal'imdeYsferinidinledikçe, içimdeki karışık dünya nizamınrbOldu.
Yavaş;-ya.ı.ıJ:1şJhislerfüdutryaslndan,
fikirlerin dünyasına girdim. Yukarıda da anlattığım
ğibi,i<rFJf.Jsb@tan boş>değildtrn.<A-yrıca··yaratmağa..•.hevesliydim. Fakat· işe >nereden
başlayacağımı bilmiyordum., Yahya Kemal'in bana ilk öğrettiği şey, galiba kendime
mühlet vermek oldu".
Fakültede Batı edebiyatı dersi veren Yahya Kemal, Fransız şiiri yanısıra
öğrefüdilerirıe+eski zevkini tattırmasını bilen bir hocadır. Tanpınar, Divan şiirinin
büyük ustalar'lrıdan.Baki;Nef'i; Naili, Nedim Şeyh Galib'i onun rehberliğinde tanır ve
sever.
Edebiyatla uğraşan fakülte arkadaşları ile Yahya Kemal'in etrafında bir grup
oluştururlar.

Yahya

Kemal'le »sadece fakültede

değil,

bunun

dışında

özel

töp]antılarda, kahvelerde de buluşuyor, ve onun rehberliğinde istanbul'un tarihi
köşelerini geziyorlardı. Tanpınar böylece bir tarih bilinci ve milli kültür anlayışıyla da
beslerıit.<Bı.:t etkiyi şöyle anlatıyor.
" "Yahya Kemal'in üzerimdeki asıl tesiri şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile dil
güzelliğidir!.; Millet ve tarih hakkındaki fikirlerimde bu büyük adamın mutlak denecek
tesiri vardır. Beş Şehir adlı kitabım onun açtığı düşünce yolundadır."
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Bu gençler ve devrin diğer bazı edebiyatçıları

daha sonra Dergah adlı bir

dergide bir araya . gelirler. Tanpınar bu dergide iken Ahmet Haşim ve Yakub Kadri'yi
de tanır.
Ahmet
hazırladığı

Hamdi,

1923 yılında

bir->tezfcile Edebiyat

edebiyat.öğretnterıliğine

Şeyh'inin

Hüsrev ü Şirin mesnevisi

Fakültesi'nden

mezun olur. Aynı yıl Erzurum'da

başlar. Bir buçuk sene burada kaldıktan sonra Konya'ya

tayin edilir\Ve . ardından görevi Ankara'ya.nakledilir.
Terbi:ye Enstitüsü'nde

hakkında

1930-1932 yılları arasında Gazi

edebiyat hocalığı yapar. Aynı zamanda Ankara kız ve erkek

liselerinde de ders veriyordu. 1932'deistanbul'a

Kadıköy Lisesi edebiyat hocalığına

ve Ahmet Haşirn'in ölümü üzerine· Güzel Sanatlar Akademisi'.nde;boş
tarihi hocalığına.xgetirilin.i>Kısa bir süre sonra buna Akademinin

kalan sanat

estetik>Ve<mitoJoji

Hamdi'rlin düşünceleri ve edebi kişiliğiörıemli
değişmeler

geçirir

ve· yeni bir takım· <etkilerle karşılaşır.

Kendisini

gittikçe .batı

edebiyatına veren Ahmet Hamdi, mezuniyetinden sonra Baudelaire'in eserini sıkı bir
şekilde okumaya başlamış, onun peşinde Verlaine ve Mallarme'yi de iyice tanımıştır.
Buıiüb

Gftşı.nda Anatole

France nesriyle onu bir hayli meşgul etmiştir.

zevkine daha s6rınavFausVuile Goethe, Hoffmann, .• DostoyevskiıEdgar

Okuma

AIJanrPoeve

Gerard de Nerval's açılır. Daha sonra Valery, Gide ve Marcel Proust Tanpınar'ın
daime okuduğu ve çokseVdiğiyazarlar

olacaktır.

Bu sırada kendi şiirlerini de Dergah, Hayat ve Milli Mecmua'da yayımlamaya
başlamıştır. Bu ilk şiirlerinde-Bauaelalre

etkisi sezilir. Ancak şiirlerinin asıl estetiğini,

kencUsinin .de söylediği gibi Valery'yi tanıdıktan
bilinçli:çaJışma.düşüncesi

etrafında toplanabilecek

sonra oluşur. Rüya , musiki.

ve

olan bu estetik, onu devrin diğer

şairlerifüdenayırır:
Ankata'da. geçirdiği yıllardı Tanpınar'da

musikiye karşı derin bir ilgi başlar.

Çalışmakta olduğu Gazi terbiye Enstitüsü'nde birkaç yüz kadar plak vardır ve bunlar
ona batı musikisini

tanıtır. Ardından

Klasik Türk musikisine
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açılar. Tanpınar'da

musiki duygu, düşüpce.ye tem olarak çok g.eniş ve öneli bir yer tuta~/Bu kon~da
çeşitli araştırmalar,>tezleryapılmıştır. Kendisi de musikinin eserindeki ö~~;~J~ıc;şpyle
~ ::>.;·,;;:··'.,

anlatıyor:
" Her es§rifT)in başında en küçük şiirimin bile garb'den veya bizden bir musiki
eseri vardır.13Jj{/J/:c/f3 beni şahsiyetimin asıl idrakine, ancak eriştiğimiz zaman varlığını
öğrendiğirrJJ:g,@ô.ktşlan götüren musikidir. Kompozisyon için örneğim musiki olmuştur."

@Qz~lu$anatlar Akademisi'ndeki.thocalığı. da Tanpınar'a plastik sanatların
E3ŞtE3Mği (V.e problemleriyle çok yakından ilgilenme · imkanı verir. Onda resme karşı
d9ha -önce Baudelaire ve Valery yolu ile uyaqrnış ·• bir.i.iJg.i.< varqıysc:1. da, . bunu
yoğunlaştıran ve geliştiren akademi çevresi ve buradaki>sarıatçılar ilE3 . kufdl.lğu
dostluklar olrnuştl.lr....l:3u şE3kilqe r'3smi ve diğer plastik sanatlar onun.düşünce konulc:1rı
,CQZ:E3llikle resim sergileri hakkında yazıları tlc:1şlar.
ve Oluş dergileri.nde
yayımladığı şiirlerle gittikçe kendine has tarzı olan bir şair olarak isin yapmaya
başlar.
Bu dönemde Tanpınar'ın ayrıca bir nesin yazarı olarak da belirmeye başladığı
göruturt@Cz9rncırıa kadar edebi çalışmalarında yer vermediği nesir, Ahmet Hamdi'nin
şiiri yanında isüratle gelişecek, hatta çoğu zaman onu gölgeleyen bir zenginlik
gösterecektir.
1936 yılanda yayımlanmaya başlanan "Geçmiş Zaman Elbiseleri" adlı hikayesi
ile.. Tanpınar Hikayecilik alanında. da kendini göstermeye başlar. Yayımladığında
PQyCık.yankı uyandıran Abdullah Efendi'nin Rüyaları (1943) adlı hikaye kitabı ve
dah§l gmra buna ekledikleri ile (Yaz Yağmuru 1955 ) Tanpınar Türk HikayE3ciliğinde
de kendi.nehas bir yer açar.
1937"de Tevfik Fikret'in sanatı ve edebi şahsiyeti üzerine uzun bir önsöz ile
yayımladığı Tevfik Fikret Antolojisi, kitap halinde görülen ilk eseridir.
1939 yılında Tanzimat'ın 1 OO'üncü yıldönümü kutlanırken, Maarif Bakanlığı,
Edebiyat Fakültesi'nde Türk edebiyatının Tanzimat ile girdiği devreyi inceleyip
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öğretecek müstakil bir kürsü kurmak ister. Tanpınar, devrin maarif bakanı Hasan Ali
Yücel tarafından

bu kürsünün başına profesör olarak atanır. Ancak kendisinden

Tanzimat sonrası Türk edebiyatının tarihi üzerine bir kitap yazması istenmiştir. 19.
Asır Türk EdebiYatıTarihi

Adıyla yayımlanacak olan bu kitap için Tanpınar geniş bir

okuma ve araştfrma faaliyetine
MehmetKaplanveömer

başlar (Bunun için kendisine fakültedeki

Faruk Akün'ünde

asistanları

çok yardımı olmuştur.)

Bu arada)1942 de ikinci kitabı Namık Kemal Antolojisi'ni yayımlar. Aynı yıl
Maraş ?milletvekili seçilerek fakülteden ayrılır.1'943 · yılında da milletvekilliğini
sürdürür. · Bu devrede edebiyatla daha geniş ölarak<uğraşma fırsatı<buh..ır.Uzun
zamandan beri üzerinde çalıştığı Mahur Beste adlı romanıhıCtefrikaetmeye başlar
(1944, Ülkü)., Ayrıca >ilercle Beş Şehir kitabını oluşturacak yaz:ımıanhı/yazıp
edebiyat tarihi çalışması da sürmektedir.
gôsterilmeyince milletvekillik hayatı biter. Sırayla
önce Milli Eğitim Müfettişliği/ardından Akademi'de estetik hocalığı yapar ve nihayet
tekrar Edebiyat Fakültesi'ndeki profesörlük görevine geri getirilir.
1948'de Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmeye başlanan ve kendisini Türk
romahıl'"'IHt\en ônemli isimleri arasına sokacak olan Huzur 1949'da kitap olarak

Aynı yıl, uzuh 'sur'el"'lnbir Çalışmanın ürünü olarak yayımlanan 19. Asır Türk
Edebiyatı Tarihi büyük bir beğeni ve hayranlık ile karşılanır/Tanpınar

burada,

Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatını, kendinden önce yazılarında görülmedik bir
şekilde yepyeni bir görüş, zevk, plan ve malzeme ile ele almıştır. Aynı·zamanda bu
saha'daki ilk akademik çalışma olmak sıfatını da taşıyan kitap Tanpınar'ın akademik
yetkil"'lliğTni etkiler.
1950'de üçüncü romanı Sahnenin Dışındakiler tefrika edilir(Yeni İstanbul gZt.)
1953 yılında altı aylığına Avrupa'ya gider.
1954'de dördüncü romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü tefrika edilir (Yeni ist.)
1957'de Beş Şehir yayımlanır (İş Bankası Kültür Yay.)
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1959 yılında ciddibir göğüs rahatsızlığı ile iki ay hastahanede yatar. İyileşince
Avrupa'ya gider ve bir yılburada kalır.
Dönüşünden sonra hızlı bir yazı faaliyetine başlar. Çevresindeki insanların,
dostlarının ölürnü «onu çok etkilemiştir. Kendisinin de fazla zamanı kalmadığını
düşünmektedir.rrArtık

müzminleşmiş olan hastalığı da hayatını zorlaştırmaya

başlamıştır..Biranönce yarım kalmış çalışmalarını bitirmeye uğraşır.
961:'de!dergilerdeki şiirlerine toplayıp Şiirler adıyla yayımlar. Aynı zamanda
Yahya Kemal hakkında bir inceleme yazmakta ve>tefrika halinde .kalan romanlarını
kitaplaştırmaya çalışmaktadır. Bir yandan da beşince romanı olan Aydaki Kadın
(1987'de

yayımlanır) üzerinde

çalışmaktadır. Ancak

bunların >çoğunu

sona

erdirmeden 24 Ocak.1.962'de,Fakülte dönüşü geçirdiği bir kalp krizi sonucunda ölür.
yan ıbaşı ndadı r.

Huzur Romanına Genel Bakış
Huzur, bir hareket romanı değil, kültür karakter romanıdır. Bu, kitabın
bölümlenmesinden de anlaşılır. Her bölüm, kahramanların adını taşır. Romanda
bütünJzaQi$nubir günden ibarettir. Sabah başlar, akşam biter. Çağrışırnlarla;rgeri
dönüşlerle'iölay'~n.1$tflır.
Romanın asıl>kahramanı Mümtaz'dır. Mümtaz, Tanpınar'a denktir. Tanpınar
kendini dışarıda tutar

Yıe

yazar anlatıcı olarak kendini Mümtaz'dan soyutlar.

Dünyaya, Mümtaz'ın gözüyle bakar. Romanda sosyal bir plan ortaya konulur.
Mümtaz'ın bakışıyla roman gelişse de, romancının amacı bireysel roman
yazmaktır. Bukişiler zemin yaratır.
Hı..ızur'da yıkılan imparatorluğun geçmiş enkazı üzerine yenideninşa:(~dHerı
genç Türkiye'nin maddi ve manevi sorumluluklarını yüklenecek genç aydın tipinin
peşindedir. Tanpınar,maziden

ne alınacak ne aşılacak hesaplaşması :varglt.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında rasyonel tavrı görülür. Ama,eski mazi yok sayılmıştır.
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Roman özü ise hali hazırın göstergesi ve kültür çözülmesidir. Kültür anarşisi
içinde geçmişe .bağlı olan Mümtaz'ın açmazları, bunalımları vardır. Mümtaz da
geçmiş bilinci vardır ama bu tarih bilinci değildir. Geçmişi yeniden üreterek gelecekte
kullanmalıdır.. •Bir.topluma kimliğini oluşturacak aydın nasıl meydana çıkacaktır?
Değişerek devarrretmek, devam ederek değişmenin cevabını arar.
Mümtaz'ıh<karakterinde dönemin aydın psikolojisini görürüz. Tanpınar'a göre
kültür devamlılıktır. Kopmaz bir zincirdir. Toplumların ekonomik olarak iyi olmaları,
kültür<bilincinde olmalarına bağlıdır. Aydınlar/ kimliklerini· bulmalıdır. Oysa Türk
aydıhıugeçmişin içinde kalmış ya da körükörüne batıya dönüp mirası yok saymıştır.
Bir sentez oluşturulmalıdır. Huzur'da bu sentez "İhsan" ile verilir. ihsan, Türkiye'nin
içinden Türkiye'minmeselelerine bakar.
Mümtc:ız::afy§gadır. Gerçeği metafizik yoluyla alır. Gerçeğe zeka ve. duygudan
çôk';::esfetikic!Sirffgözlebakar.
Tanrı'yı insanda arar. Ona göre sanat ; ölüm karşısında
duyulan endişe· ve korkuya bir çaredir. " Herkes sanatçı olamaz ama hayatı sanat
gibi işleyebilir. Mümtaz radikal bir bireydir.
Mümtaz ile. Nuran'ın aşkının bitmesine

sebep, geçmişe bağlı olmasıdır.

Kendirıei.yğımeHk.bakışıylakainatı bir bütün olarak algılar. Nuran, Mümtaz için bir
köprüdür. BfüI!<~~hliıyWxaşkSağlar,Aşk kutsal:birtecrübedir. insanı pişirir.
insanın rühveibe~ehinintbirleştiği ilahi bir tecrübede ayindir, musikidir. Vuslat,
ölüm ve diriliş. Aşk.Ybirr.;anda başlamaz. Zemin daha önce hazırlanmıştır:
Kahramanlar, ya birbirini tanmya da aileler birbirini tanır.
Mümtaz'ın idealizmini ve mistlzmlnl anlamak için en iyi yol musikidir. Mümtaz'ı
bize SeyitNuh'un. Nühüft bestesi ifade eder. Bu beste idealizme duyulan özlemdir.
Diğernbir önemli eser de Dede'nin Acemaşiran bestesi'dir. Tanrı ile insanafrn.yerde
kabuteder.
Nurarria Mümtaz'a fon oluşturan ülke, batıyı tam tanımamış, kendi benliğirıi
bulamamış bir ortamdır.
Roman sonunda mümtaz ölmez yeni bir insan için.yazan zorlar.
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Huzur romanında musiki ve sinema unsurları

Ahmet Hamdi . Tanpınar'ın hayat hikayesine baktığımızda musiki ile nasıl
tanıştığı ve etkilendiğini rahatlıkla görmekteyiz. Ankara'da bulunduğu yallarda
Tanpınar'da.musikiye karşı derin bir ilgi başlar. Çalışmakta olduğu Gazi Terbiye
Enstitüsü'n.d.e<birkaç yüz plak vardır ve bunlar O'na batı musikisini tanıtır. Ardından
klasik .JµtkJMl..lsikisi'neaçılır. Tanpınar'da musiki duygu, düşünce ve ten olarak çok
geni.şve.önemli bir yer tutar. Kendisi bu konuda.çeşitli tezler araştırmalar yapmıştır.
Musikinin eserindeki önemini şöyle anlatıyor:
"Her eserinin· başma . -en küçük şiirimin bile- garb'.denveya bizoerı1bir.rrıusiki
eseri vardır ... Belki

de beni şahsiyetimin asıl idrakine, ancak eri.ştiğimiz .zaman

~2Jl~T;}0f~/~,JfÜ/~!f!j,j"' \:,\~/,ktal ara

götüren musikidir.

Kompozisyon-, i~iQi!{c!\rtf1!iğiro

kqmpqzisypn:qlı;nuştl..lr/'
Huzur romanına baktığımızda diğer hikaye ve • romanlarında olduğu gibi
musikiye, musikinin uyandırdığı duygu ve hayallerin tasvirine rastlamaktayız.
Roman "İhsan", "Nuran","Suat","Mümtaz" başlıkları taşıyan dört bölümden
oluşü~Qf.r~rna;bö.lümlerebu kişilerin adlarının verilmesinin nedeni. bu bölümlerde bu
kişiler anlatıl.qJğı•rJçirı;cdeğ.il,·. yapıtın . kahramanı Mümtaz'ın hayatında oynadıkları
rolden ötürü. Dahaiôfü$.rrılisibu dört bölümden birmüzik yapıtındaki (Özellikle belki
bir senfonideki ) böluh'ıl&rin işlevinin yüklenmesi. Tanpınar Huzur'u bir müzik
formuna göre düzenlemeye -çalışrruş. Roman'a bütünlük kazandıran; temaların ve
motiflerin ele alınış biçiminin yapıyı bir müzik formuna yaklaştırmış olmasıdır.
Janpınar'a göre 19.yy. ikinci yarısından bu yana şiirde, edebiyatta, resim ve
heyk$1de:etkili olan müziktir. "Bütün sanatlar musikinin peşinde"dir ve bir sanatçı
olarakTcanpınar'da.
Mümtaz'm Nuran'a olan aşkı sayesinde özellikle sanatı, doğayı, kadını bir tertip
olarak görmesi, bunların hepsinin bir bütün oluşturduğunu kavraması. O'nu bir çeşit
sanatçı panteizmine ulaştırır. Nuran'ın çok iyi bildiği ve icra edilirken katıldığı Klasik
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Türk Musikisi, Mümtaz'ın sevgisini tasavvuf ile beslenen eski aşklar seviyesine
çıkarır. Tıpkı Seyit Nuh'un Nühüft Bestesi'nin icra edilirken zaman ile sonsuzluğun
kesiştiği andaki >ızdırapların ortaya çıkması gibi. Tıpkı, Dede'nin

Acemaşiran

Bestesi'nin icra>edildiği zaman pek çok ruhun madden sıyrılıp Tanrı'yı aramak
arzusunu duynıasr gibi.
Romandaki kahramanlar musiki ile az çok haşir neşir olmuş kişilerdir. Fakat
Emin Dede/ İhsan ve Tevfik Bey musikinin yanında eski Türk medeniyetini en iyi
şekildeter'hsileden ve yaşatan şahsiyetleFölarakkarşımızaçıkar.
Romanda ses ve musikiyi iki unsur olarak görmek mümkün. Fakatbu iki unsur
birbirinin içine işlenmiş şekilde görülür. Musiki ve ses birlikte<ele alınmıştır. Roman
"Gece tren düdükleriyleiMümtaz'ın uykusunu büsbütün başka korkularla kanatır"
(Sayfa)dürnlEasiYle<veTbUtcürnledeki
ses unsurlarıyla başlar. " Evin sessTzliğiXiçinde
tek:'.başırıaf{tfüacliselefün
ğüf>sesi.•. ile.herkes için konuşan... (syf;379)>cür'htesiVe bu
cümledeki ses unsurlarıyla· biter. Başlangıcın·.. ve bitişin>ses unsurlarıyla olması
tesadüf değil, bilinçli bir yaklaşımdır. Roman içinde ve musikiye önemli bir yer
verilmiştir. Bunu kolayca görebilir, örnekleyebiliriz. İşte bunlardan bir kaç örnek:
Müın,taz'ınrsokaktaoynayançocukların söyledikleri türküyü duyması;
" Aç kapıYı:ı,p~z.irganbaşı; bezirganbaşı''
Kapı hakkı>neıv~rirsin'?Ne:verirsin? (syf:22--23)
Nuran'ın yolda giderkeıı'Mümtaz'ı düşünüp Mahür Beste'yi mırıldanması;
"Gittin emma ki kodünihasret ile canı bile... " (syf:168)
Ney taksimi yapılan akşamdanMümtaz'ın aklından geçenler;
'!Dede'nin Acemaşiran Yürük Semaisi, Nühüft'tençok başka türlü z.efügihdiCiO,
bir yığınFölürtıdensonra bir hatırlamaya benziyordu." (syf:181)
NeYtaksinıinin yapıldığı akşamdan bir bölüm;
"Tevfik/Bey asıl Neva'nın billCırunun tutuştuğu-itk cümlelerle makam oyunlarını
bitirdikten sonra sustu." (syf: 294)
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Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Romanda musiki Türk kültürüne has
örneklerle,

isimlerle

.işlenmiş. Bize ait olan, bizim bir parçamız

güzellikler

anlatılrnış, Itri,

Dede, Acemaşiran

Yürük

Semaisi,

olan özellikler,
Ferahfeza

Ayini,

Trakya, Kütahya,./Trabzon türküleri, ve daha nicesi bizi biz yapan unsurlar, manevi
yönümüz değifJmi?
KültürtUünsürlanndan
Romanda,nrayinlerinicra

biri olan

musiki

çok zengin

işlenmiştir.

edildiği onlarda aşkın, ölümün, alemin, dinin, hayatın ve

kainatııl nıanası tek bir isimde, tek bir öğedeitoplanır.
anda > herşey

bir şekilde

soyutlanır.

Madde

ruhtan

ayrılır.

Musikide. Musiki başladığı

Birliğe

ulaşmanın

yolunu,

ulaşamamanın acısına yaşar. Mümtaz'da bütün bu ızdıraplan<Nwran'ın aşkında
yaşar. Musiki.HebirHktetabii.
"JVlüföfazf::®ı.iırahtınnaşkıyla<bir kültürün mirasını yaşadığını, Nevakar'ıılnakrşnve
çizgisiiaail'rıa<cleğişeııı arabeskinde,··.·.·Hafız Post'un Rast Semai ve· bestelerinde,
Dede'nin uğultusu ömründen hiç eksilmeyecek büyük rüzgarında onun ayrıcayrı
çehrelerini aynı Tanrı düşüncesinin büründüğü değişiklikler gibi gördüğünü söylediği
zaman; hakikatten bu toprağın ve kültürün asıl yapıcılarına bir bakımdan yaklaşıyor
ve Nurşl'Tf.1ı1n>.fanivarhğı gerçekten, bir yeniden doğuşun mucizesi oluyordu. Çünkü
bize mahsfüs!(t§ıwc~dlerimizdenbiri gelen ve terbiyesi en .tene ·bağlı türkülerimizde
bile hiç olmazsa,.kanl+<birşehvet rüyası halinde tekrarlanan sevme tarzı..sevqlllde:
bütün kainatın toplanmas.ırııiisterdi"(syf: 251)
Klasik musiki ve halk türküleri birarada işlenmiştir. Kahramanlar üzerinde farklı
tesirler yaratmış olmasına rağmen, işleyiş o kadar güzeldir ki farkına bile varılamaz.
Klasil{Jnusiki özellikle Mümtaz'ın sevdiği parçalar, insan ruhunun bedenden ayırır,
başk8iCHyarlaragötürür. Halk türküleri daha sert, zorluklara, hayata karşı gelmeyi
gösterir.iKlasik musiki ile halk türkülerinin orta noktası İhsan'dır. İhsan hem batıyı
hem de doğuyu her yönden tanımış, tüm özellikleri benlik potasında eritmiş bir
kişidir. Batıyı tanırken kendini unutmarruştır.
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Aslmdabuiiki musiki birarada nasıl.işlenmiş, nasıl biraraya getirilmiş?.Çünkü
bu farklı rnusikifarklıiisosyal tabakalara aittir. Bu noktayı düşünmek gereklidir. Fakat
roman bu fırsatı bize:tanırnamakta.
"Nuran aşrıcaeski bir Bektaşi olan, çok gezmiş çok görmüş o babaannesinden
duyduğu ve.pğr~ınpiğknefesleri, halk türkülerini bilirdi. Boğaziçi kıyılarında yetişmiş,
bu eski aile\.;çbcuğunun, bu halk havalarını, Rumeli, Kozan, Afşar türkülerini;
Kastartıônüf..veTrabzon oyun havalarını, eski Bektaşi nefeslerini, Kadiri naatlarını
tıpkı1bifr0ede

veya

Hafız Post gibibeğenrtıesi. Mümtaz için ··yepyeni bir. ufuk

olmuştur;" (syf: 179-180)
Mümtaz kendisinin ve Nuran'ın hayatına şekil veren musikiyiırtıilletih;kaderini
de meydanagetiren>bir.unstır,oıarakbize gösterir.
olmadı mı? Evet, belki de kollektif bit kaderi
ister ,misini.z? Bizim · musikimiz . . kendi:içirlde\değişehe
kadar, hayat karşısında vaziyetimiz değişmez sanıyorum.<.Çünkü. onu unutmamız
ihtimali yok... O değişene kadar. Aşk tek talihimiz olacak!" (syfa:166)
Musiki.,> aşk, din, ölüm, milli ruh, tarih, mazi, gelecek olmuş, her bir bölümde
başkaNş.ekiUetc:le•karşımıza.çıkarılmıştır.
Ses ve rrıu.sik\ii:ı..ııısurları. çeşitli fikir ve duygularla. birleşerek roman boyunca
devam etmektedir. Bu t.ınsurlar c:loğrultusundaroman kompozisyon oluşturulmuş ve
Tanpınar böyle bir kompozisyon tarzıyla büyük bir başarı kazanmıştır.

Huzur Romanında Musikive Sinema Unsurları
Syf: 10: Elbisesini giyerken " insan denen bu saz parçası.... " diye birkaç defa
tekrarladı.
Syf: 15: insanlar bazen doğuştan mahkum olurlar. Saz parçası kendiliğinden
kırılırdı.
Syf: 15: Sabiha öyle değildi. O evin masalıydı..Durmadan konuşur, gezer
masallar uydurur, şarkı söylerdi.
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Syf:

22-23:

İki katlı, fakat o küçük spor otomobilleri gibi neredeyse

mukavvadan zanrıedilecek fakir bir evin penceresinden bir tango sesi geliyor, yol
ortasında tozaxblilahmışkız çocukları oyun oynuyorlardı. Mümtaz, onların türküsünü
dinledi.
Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı
Kapı hakkı ne verirsin? Ne verirsin?
Syf: 23: "Devam etmesi lazım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu
türküyü söyleyerek, bu olunu oynayarak büyümesi; ne Hekimoğlu Ali Paşa'nın,
kendisi, ne konağı hatta ne de mahallesi.
Syf: 23: Zavallı çocuklar, bir barut fıçısının üzerinde oynuyorlardı. Fakat türkü,
eski türkü idi; demek barut fıçısı üzerinde de hayat devam ediyordu.
. Syf: .36-37: Ta yerin altında, ilerleyen ve gerileyen dalgaların sağır gürültüsü,
küçük piyanılar, aşk fısıltıları, kanat çırpışları, şıpırtılar, hülasa, bilinmeyen varlıkların
yalnız günün bir saati için yaşayan, akşamla-gecenin arasındaki geçidi doldurduktan
sonra kimbilir hangi sedef kabuğunda, balık pulundan, kaya çukurunda, ay ve yıldız
aksinde uyuyan binlerce renkli büyük davetler onu çağırırdı.
Syf: 40: Kaç gündür sokakta küçük bir çocuk peyda olmuştu. Her akşam ilende
boş bir şişe veya başka bir kap, evlerinin önünde, türkü söyleyerek geçerdi. Mümtaz
daha sokağın başında iken onun sesini tanırdı;
Akşam oldu yakamadım gazımı,
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı,
Doya doya sevemedim kuzumu,
Ben ölürsem yavrum seni döverler.
Syf: 40: Evlerinin biraz ilerisinde aşağıya doğru giden sokağın tam başında
türkü değişirdi. Ses birden bire yükselir aydınlanırdı.
Şu izmir'in minaresi sedeften, annem sedeften
Sen doldur, ben içeyim kadehten, annem kadehten
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Syf: 40: Mümtaz,> bu ikinci türkü ile küçücük ömrünün henüz manası dahi
kavramadığı

kederlerin

içinden çıkar, birdenbire çok ışıklı, taptaze, fakat bununla

beraber yine hasret Ve rzdırap dolu başka bir dünyaya girerdi,
Syf: 41 ..42(';i\ydinlık

evlerin tahta duvarlarında

şosede ve yol'ağlzlarındarı
cami inin sarı <it5oyalr
taşlarırida,L+dôriüşte
her tarafta<iöillur

ikide bir karşılarına

duvarında,

mezarlığın

bir aylık arkadaşlanaıoynar
sazlarını

kurmuş,

kiremitler üstünde, bembeyaz
çıkan deniz parçalarında,

küçük

ve tozlu

ağaçlarında,

eski
sivri

gördüğü yıkık kale bedenlerinde,

acaip··· sari, >herşeyi

yenen<hayat

şarkısını

söylüyordu ....
Syf:

42:

Arılar,

sinekler,

küçük> sokak

kedileri,

oturdukları,

evin

önünü

güvercinler, herkes ve herşey bu musikiden,

Galib'i, · Dede ile, ltrı ile beraber
Mümtaz'a o aşılamıştı.
Syf: 59: Mümtaz'ın kafasında Abdülmecit devri bütün sazlarını çaldı.
Syf: 64: Biraz ileride bir dükkanda çalınan Darülelhan plağından bir Nevakar,
hemehil<!arşıslndaki

gramofonun

ağız dolusu

fışkırdığı

bir fokstrotun · arasından,

sağanal<affiridaW1$alföTş}füfgül bahçesi gibi kendi ledünni dünyasını açıp kapıyordu.
Syf: 64: Fokstrôfbôşanrrıış

zembereğin

bir<hfrıltısı

yerini insanın ancak öôyıen•t:,ir'tesadüfle karşılaşacağı

içinde kayboldu, hemen

cinsten eski bir türkü aldı.

"Çamlıca bağları. ... "
Syf: · 66: ihsan'ın kendisine>söylediğine
Mahur'Beste'yi

göre, genç kadının ölüm döşeğinde

mırıldandığım duyurıca ağzına eliyle birkaç defa vurmuştur, belki de

böylece\bu ôlüıııe sebep olmuştu.
Syf:<66: Mahur Beste, Nuran'ın dedesi Talat Bey'in eseriydi.
Syf: 66: Çünkü Mahur Beste küçük ve kısa şeklinde insanın tenine yapıştan o
acı çığlıklardan biriydi.
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Syf: 67:< Mümtaz:'a .göre Mahur Beste Dede'nin
Tab'i Efendi'nin}<BeyatiYürük

Semai'si

bazı beste ve semaileri gibi,

gibi hususi yürüyüşü

olan insanı büyük

manasında kedemle:katşılaştıran bir parçaydı.
Syf: 67:: Mutrttaznuzun zaman etrafa çöken hüznün, o hatıra renkli ışığın bu
akşamdan mı;y-qk.$a,ibesteden mi geldiğini anlayamamıştır.
Syf: 69:?Şu!dakikada
Sarayı/mih

üst katından

iyi bir Bonnard'ın karşısında bulunsa, yahut Beylerbeyi

denize baksa; Tab'i Mustafa Efendi'den bir beste dinlese

vey.a:çqksevdiği Sihirli Flüt'ü çalsalar,yipe bunabenzer.şeylerduyacaktı
Syf: 80: Madem ki kainat,+h~r zıa.rmesiyleibenirrL.içirıcanıanrrnş o halde>bu
acayip Walt Disney oyunundasonuna kadar payımı almalıyım.
Syf:

parçalar var.
Syf: 95: Biri çıksa da şunları tanıtsa, notaları neşredilse, diskleri yapılsa,
hülasa1şu. piyasa .rnusikisinden bir parça kurtulsak. Düşün bir kere, Dede gibi bir
adarnry${tştim['}'Jişsin?tSeyidNuh, . Ebubekir Ağa, Hafız Post gibi adamlar gelmiş,
muazzam es~ml~nı~$.ttrtfşler: ·•
Syf: 95-96: Belak.~fşurada; bugünkü nesil ortadan.çekildimi, çoğu ezbere olan
bu eserler kaybolacak.<1\.11$s$Jatek.başına Münir Nurettin'in bildiklerini düşünün.
Syf: 96: Sabih, Nuran1a:döndü:
Siz Mümtaz'ın eski musikimize merak sardığını biliyor muydunuz?
Syf: 96: Adile Hanım, İclalitanımazdı. Musiki bahislerinde ise hiçbir davası
yoktuf.~lattırkayralışmış

sularda gezer gibi, bir de bazan' yarattığı curcuna havası

için severdi. Ona göre musiki ve herşey şu zaman dediğimiz boşluğu doldurmak
içindi,
Syf: 97-98: Nuran'ın tebessümü Adile Hanım'a döndü. Fakat artık eski pırıltısı
yoktu. Sadece dediğinin doğruluğuna inandırmak istiyordu.
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-İclal başka... dedi. O ondört sene piyasaya çalıştı. Konservatuara devam etti.
Syf: 98: Genç kız daha şimdiden bir musikişinas sayılabilirdi. Fakültedeki
tahsiline kadar öğrendiği herşeyi unutmuş, yalnız musiki duruyordu.
-Çok şey bulabildiniz mi?
-Daha ziyade Bedesten'de ve eski. Fakat buluyorum. Daha üç gün evvel iki
tane Hafız Osman aldım.
Syf: 98: Bundan sonra ister istemez, evindeki plakları, o Ferah fezaları,
Acemaşiranları, Nühüftleri, tesadüf ettiği herşeyi yaldıza, bahar kokusuna boğan,
onlara kendi uyanışındaki sıcaklığı geçiren bu gülüşün arasından ve onunla
dinleyecekti.
Syf: 128: Bizim memlekette en rahat yapılan iş de budur, konuşmak. Sonra
dostlarına karşı haksızlık etmemek için ilave etti:-Ama güzel şeyler konuştuk. İhsan
da gelmişti. Hemen hemen dünya işlerinin yarısını hallettik... Gece de bir ala ney
dinledik!
-Kimden?
-Ressam Cemil'den..... Emin Bey'in talebesi! Bize bir yığın Sazsemaisi, eski
Mevlevi ayinlerinin terennümlerini çaldı.
Syf: 130: Mühıtaz'ın hayretine son yoktu.
-Demek Tevfik Bey sizin dayınız... Talat Bey de büyük dedeniz?
-Evet, Talat Bey annemin büyükbabası.
-Ben Tevfik Bey'i

hatta bir kere de dinledim. Bize Mahur Beste'yi seviyor

musunuz?
Syf: 131: Mahur Beste'nin benim üzerimde tesiri çok başka türlü oldu.
Syf: 131: İhsan, Mahur Beste'yi çok sever. Tevfik Bey'den meşketti. Biliyor
musunuz, dedenizin eseri büyük eser.
Syf: 131: Ayin yapmak istiyormuş, sonra bu beste çıkmış.
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Syf: .131: Bana Mahur Beste'yi . bir gün söyler misiniz? Sesinizin güzel
olduğunu biliyorum. Zihni· hep Mahur Beste'de, aşkın ölümün bu garip ve zalim
terkibinde idi.
Syf: 133: hlef.< düşünce serin bir uyanış durumunda değişiyor, ulviyetin
derinliklerinden> gelen .küçük

ve esrarlı dalgalar, unutulmuş hayat şarkısını

tekrarlıyordö:f:Bu sessiz musiki ikisinde de vardı, Nuran bunu göstermemek telaşıyla,
olduğtınc:.iarı;çok.mahzungörünüyor ve Mümtaz.Jse aksine, tabiatındaki mahcupluğu
da göz[~rnek.telaşıyla, zorla cesur vekayıtsız.olmağa çalışıyordu.
Syf: 142: -Yalnız, eski musiki mi seversiniz?
-Hayır, hepsini...TabiLianlayabildiğim

kadar... Musiki \hafızam . zayıftır ve

çalışmadım.
Şyf:

1-4?::

~t?ar1a bakmayın... Bizde eski musiki aile yadigarıdır, dedl.

,Syf:::142:i:~efüçkadın.buhatıraile olduğu.yerden o kadar gerilere atlayacağını
hiç sanmamıştır. Babasını elinde ney, büyük sofanın sediri üstünde gördü.
Syf: 142: Bütün çocukluğu bir kuş kafesi gibi bu ney sesleri içinde geçmişti.

Şyf: 150: Mesela Dede. Bine yakın eseri var. Hayatına bakıyoruz, herhangi bir
haYatf1,'fy°·şk.at\t/sac:.ie\kendisinin.
Syf:T150fHJy1Çırntaz, hiç istemeden girdiği bu karışık bahisten çıkmak ister gibi
etrafına bakındıJ/Jlikşşrrı/geniş<musiki . faslına başlamıştı. Aydınlığın bütün sazları
güneşin veda şarkısınlişöYl$1"l'leğe
hazırlanıyordu. Ve herşey aydınlığın sazıydı.
Syf:

154: Tıpkı basasınm kendisine öğrettiği o Hint şalı renkli, ağır,

işlenmemiş, mücevher parıltılı, besteler gibi... Ve içinde o bestelerin hüznünü
duyuyordu.
Syf: 155-156: Mümtaz işte orada Nuran'dan, bir daha ve Dede'nin Sultanı
Yegah Bestesi ile Talat Bey'in Mahur Bestesi'ni dinledi.
Syf: 165: Nuran belki de içindeki korku ile bu mirasın kendisinde uyanmasını
hazırlamıştı. Onun için Mümtaz'a bir vapur kamarasında-Allahım ne ayıp-Alçak sesle
Beste'yi-hem ilk teklifte, rica bile etmeden!- okumuş,Kandilli tepesinde Sultanı
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Yegah Bestesi'ni dinletmişti. Bu kan garip bir halita idi. Onu alaturka musiki dedikleri
acayip tokmakla döve döve hazırlamışlardı.

Syf: 165: Mahur Beste, bu alile yadigarı , yer yer mazlum rızası ve zalim
natnlayışlan,» bifi<nevi ilk ve iptidai tabiata dönüşe benzeyen ızdırabı ile bu çift
mısram, şimdi biftarafında derinleşen, kendisini davet eden uçurumuydu.
Syf: 166:Arihem eski musikiyi severdi. Babam ise hiç anlamazdı. İhsan için bir
nevi musikişinastır, diyebilirim. Ben ise onu hayatıma naklettim.

Syff 166: Bizim musikimiz kendi içinde<.değişene kadar hayat karşısında
vaziyetimiz değişmez sanıyorum. Çünkü onu-unutmamız imkansız.
Syf: 167: Hepsini, kendilerinden.çok evvel, geçmiş blrstakvimiyaprağrna ait bir
akşama benzeyen ıbl.ı> aşk· macerası -terbiye etmiş, onlara ve etrafındakilere
yaradılışlar'(@at;'.ğône ayrıi<ayrı <kederler .hazrrlartnştt Şimdi sıra kendisinin idi.
KeföcJisinin!,ve,Murntaz.'Tıi!.·MahürBeste'nin<altın.>kafesi
arkasından onların gölgeleri
çırpınacaktı.
Syf: 168: Yolda Mümtaz'ın düşüncesi ile Mahur Beste'yi mırıldanıyordu.
Gittin emma ki kodun hasret ile canı bile...
mSyf:/169:umebussy'yi,Wagner'i sevmek ve Mahur Beste'yi yaşamak, bu bizim
talihimizdk
Syf: 172: Nt.ır'anwsadegüzel ve seven, sevilmekten hoşlanan kadın değildi.
Herşeyden evvel çok iyi(arl<adaştı. Garip bir anlayışı, güzel şeyleri bilerek tadışı
vardı. Musikiden iyi anlıyordu.
Syf: 178: İkisi de alaturka musikiyi çok sevmekle beraber, muayyen
makamlardan öteye pek az geçerlerdi. Ferahfeza'yı tercih ederlerdi. Bunlar asıl ruh
iklimleriydi
Syf: 178: Fakat bunlarda da her eseri olduğu gibi kabul etmezlerdi. Çünkü
Mümtaz'a göre alaturka musiki eski şiirimize benzerdi.
Syf: 178-179: Bunların dışında Hüseyni'yi ancak Tab'l

Mustafa Efendi'nin

bestesi cinsinden birkaç eserinde ve Dede'nin sazı eserlerinde, beğenirler.
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Hicaz'dan

Hacı

Halil Efendi'nin meşher semaisini bilirler. Uşaki

Hacı Arif Bey'in

meşhur semaisini bilirler; Uşakl Hacı Arif Bey'in meşhur iki şarkısıyla, Suzidilara'y:
Selim-i Salis'in kaderiyle birleşmiş hususi bir zaman addederlerdi.
Syf: 179:Mecitve Aziz devirlerinde çok başka cOişli birkaç ağır şarkı ile, Emin
Bey gibi zamanımızın klasik zevki en halis tarafından toprağını sevmiş bir egzotik
nebat veyagecikföiş birbahar gibi devam ettiren ustaların eserleri, saz semaileri ve
karınatıklar21:%.ı sevgilere tamamlardı.
Syf:<179"'180: Nuran ayrıca eski bir>Bektaşi olan, çok gezmiş, çok görmüş, o

babarihesinden duyduğu ve öğrendiği. nefesleri, halk. türkülerini bilirdi. Boğaziçi
kıyılarında yetişmiş bu eski aile çocuğunun, bu halk havalarını , Rumeli, Kozan ve
Afşar türkülerini,>KastarnônUve'Jrabzon oyun havalarını, eski Bektaşi nefeslerini,
·~a'dirlrcnaatl~tırıt!fipkı ıl:5ir\Dede veya.Hafız>Rdst·•Gibibeğenmesi, .ontarı•kendilerine
rrıahstls•edat,ile!söylermesi\Murntaziçinyepyenibir ufuk olmuştu.
Syf: 180: İşte bu gece· Sabih'lerde üstüste onun için Nühüft'ün, Sultanı
Yegah'ın burçlarını açarken, küçük kırmızı hareli sofra örtüsünün üstünde, o kadar
sevdiği ve\beğendiği elleriyle bir yığın çatal ve bıçak arasında tempo tutarak
söyJeaiği] bUl!besteler,.pnları söylerken yüzünün hep kendisine hitap eden değişik
ifadeleri xıer,ihiç;r1r.~Ksil111eyen>o mazlum tebessümü ile ömründe .ve hayalindeki
Nuran'lara biry,.ğın>kartleşdaha eklenmişti.
Syf: 180: SeyitNUh'jı±ın Nühüft bestesi, Mümtaz için bizim şarkımızın en kendisi
olan tarafıydı.
Syf: 181: Dede'nin Acemaşiran

Yürük Semaisi Nühüft'ten çok başka türlü

zengindi. O bir yığın ölümden-sonra da bir hatırlamaya benziyordu.
Syf: 181: Mümtaz olduğu yerden.Nuran' ın sesini dinlerken ve gayretin zorladığı
çehre değişikliklerini seyrederken, o da İsmail Dede gibi tekrarlıyordu: "Bulunduğun
yer cennetimizdir."
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Syf: 181-182: Mümtaz, bu beste ve ondan sonra şevki artan i~/j~~r mu~fki

.

üstadının söylediği türküleri, nefesleri dinlerken . bir taraftan da Adi·l:~~~ıiqı.Jg};:;l:}
kendilerine karşı hiç yere düşmanlığını düşünüyordu.
Syf: 182: Adile, böylece daha zayıf sandığı,
bulunduğunu bHd.iği Nuran'ı benimsiyordu. Bu

hayatında bir takım gedikler

içten hesap, Seyit Nuh'un güneş

miracında;.D$qe(ninAllah'la sevgiliyi karıştıran aşkında, Rurnef türkülerinin onlardan
aynbirufuktaAnsan

kaderiyle, aşkla, ızdırapJa,.ölümle, ayrılıkla o kadar derinden

kaynaşmasında hep aynı olarak devam ediyordu.
Syf: 182: Mümtaz için Nuran'm. yaşadığı ev, tıpkı Acemaşiran bestenin son
beyitinde anlattığ.ı.cennetti,
Syf: 1.9P.:;131;.1nlşr gibi Peşte'ye birkaç saatlik bir ylerde eski bir .· tabiimizin
şc:1toşurıq~fgeçilc:IJ.giibç1ftantatiliı<oyüksek arkalıklı koltuklar, cins av köpekleri, .atlar,
hal<ikiJIDirü~aş$ttabizi)fadecMartaEgerth'm >yarı • <Operet.·filmleri için hazırlanmış
dekorlara benzeyen harman yerleri,. hulasa tatlı musiki ve ucuz tahassüsün binbir
çeşit lezzetleri, Viyana kahveleri, narin edalı kadınlar, Mozart'a ait kulaktan dolma
rr1alumat1;.hepsi.h.afızasından silinmişti.
Ş~(ii.gl+2Q~::İlk;gecenin

.aralarında devam eden itiyadı ile sevdikleri yerlere

ayrı ayrı!aqtar·t~k:lyğç1$rdı
... KüçükÇamlıca'daki kahve onlar için DerGınidil idi. Çünkü
Mümtaz orada Nuçan'qanx]'".ab'.i Mustafa Efendi'rıin Boyatı'den Aksak Semaisini, o
"Çıkmaz. Derün-t dilden .ef~rıdinı muhabbetin" diye başlayan,. adeta ölümden öteye
uzanan hatırlamalarla dolu parçayı dinlemişti.
Syf: 201: O yaz ikindisirıd.e<böceksesleri, tek tük kanat şatırtısı ve avare çoçuk
yaygaraları arasında, ne yapacağını bilmez gibi güzelliğine kapanan manzara,
küçük;.meyiHL tümsekler, iki yandan denize doğru kayan bahçeler, bostanlar, eski
köşkler, ağaç kümeleri ve onların tozlu yeşilini çok koyu bir neftide sıralayan servileri
ve hepsinin üstünde, geniş, sonsuz gökyüzüyle birdenbire uykusundan silkinmiş,
Nuran'ın sesinden Tab'i Mustafa Efendi'nin hüznünü kabullenmiş, onunla genç
adamın tenine yapışmıştı.
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Syf: 202: Bir başka gece Çengelköyü'nden
önündeki ağaçların sudayaptığı
kadar

içinden

aydınlık

Kandilli'ye

dönerken,

Kuleli'nin

o çok değişik gölgeye. Nühüft best adını verdiler. O

bir alemdi

ki, ancak

Nühüft'ün

uzlet yüzlü

uyanışların

kamaştırdığı k0yLrtzümrüt aynasında eşi aranabilirdi.

Syf: 203:!.Sanki

Nuran kafasında

ve etrafındaki

külçesi .imiş(gibi >hepsi onunla aydınlanmış,
ge.lmiştiO/Eski)musikimiz

şeylerin · arasında

bir ışık

en dağınık unsurlar bir terkip haline

bunlardan .biriydi. Nuran'la tanıştıktan sonra da bu sanat

onunr.iıpihibutan kapılarını açmış gibiydi.

Syf: 206: -Niçin eskiye bukadarbağlıyız? ...
-ister

istemez onların ;birparçasıyız.

Eski musikimizi

seviyoruz,

iyi kötü

anlıyoruz. Elimizde<.Jyi kötü bize maziyi açacak bir anahtar var ... O bize üstüste
. zamar;ıl~nıqıC.0\iveriyphç.t(bUtürı

< is.imleri

.giydiriy0r,. içimizde.. bir .· ·• hazine

Jnef"anfeza,y-alfö.Jt:SültaôFMegatfırıarasından etrafımızabaktığımız

bul.unduğu,

için.

Syf: 206: -Kaldı ki sanat, sanat .eseri, bizatihi kıymet olan .şey, altın musiki
çizdiği zaman büsbütün değişiyor.
baş.kc::1 hiçbir şeyi benimsemiyor,

Garip değil mi? insan hayatı sonunda sesten
hepsinin üstünden geçer gibi yaşıyoruz,

ancak

dokı..ınc.ı,~9f"c.ı~iiJffc:ıkatişiifoe,musikide ....
Syf:1~().6JCINJ,ş~liıclar'ı sevi)t0rdu,. fakat halkı fakir, kendisi bakımsızdı. Münıtaz bu
biçarelikler araslmdai.):\,'c:::~rpc:ışircın,·•Sultan1Yegah

diye rahatça yaşıyordu.

Syf: .208: Kendi rıayatırıı> bir başkasının düşüncesinde

yaşamak,

zamana

kendinden bir şey kabul ettirmek. Al Kambur imam'ı. .. Kambur imam, düşün bir kere,
ne gülünçjsim!

Halbuki biz şirrıdiTab'i Mustafa Efendi'yi Aksak Semaiden

dinlerken

de düşünüyoruz?

Syf: 21 O: Onların tek sahibi bizleriz. Onlara hayatımızda bir pay vermezsek tek
yaşama haklarını kaybedecekler. Zavallı dedelerimiz, musikişinaslarımız,

şairlerimiz,

adı bize kadar gelen herkes hayatımızı süslememizi 9 kadar iştiyakla bekliyorlar ki. ..
en umulmadık yerde karşımıza çıkıyorlar.
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Syf: 213: İşte bir adam ki Tab'i Mustafa Efendi veya Dede'yi tanımadan,

Baudelaire'e veYahyaKemal'ehayran

olmadan sevebiliyordu.

Syf: 215: Her<an içinde düşüncenin, hazzın, ani duyguların ve hareketin ayrı
ayrı hakkettikleri:l5ü madalyonlar, kamaler, yalnız zamanlarında da onu bırakmazlar,
hatırlanan bir cümlenin, bir kitapta okunan sahifenin, bir düşüncenin

arasından

çıkarlardr:r.Fakatifıazzın en keskini, tabit . azabın da, insanı gafil avlayan bir musiki
parçasının içinde uyanan Nuran'larda idi. Nağmenin arabeskinde veya musiki
cümlesihin altın yağmuru içinde, >bir oluşlas geldikleri, onun arasında görünüp
kayböldı..ıkları,yaşadığımızın üstünde>bir<zanianın <fasılasından ona <baktıkları ve
güldükleri için hanrlamanm- şekli değişir, adeta. daha··evvelki<varlıklanniızınbizde
uyanan akisleri olurdu.
Şyff<~1·~:mrylehmetnnichiç;görmediği<sevgHisi
ne bu· berızetişterin: çemberinden
ğeçi~Ôi": srıe\iÔ9Df\Jlenmef1de\şahSJniasal'-ÇÜnkü·•hetşeyde
•. >nil..lhakkak•··.·.bu . Vardı- bu
kadar dağılıyordu. Mühakkak ki o, sevgilisinde hiçbir roman kahramanının çizgisini
aramadan, onu hiçbir musikinin tesadüf kadehinde tatmadan seviyor, düşünüyor ve
öha:hetşeyi, her zevki kendi varlığında bulan ilk adam kudretiyle yaklaşıyordu.
Syf6JWJ21(Şfn,pışarıya çıktıkları çzaman mehtap epeyce yükselmişti. Fakat ayın

1

etrafında>ğerı~t!kyzafüvtenklerle perde perde açılan·· çok •hafif•bir duman tabakası
vardı. Bu ancak mllisi~id'3eşiaranabilecek•gecelerdendir,
Syf: 219: Sanki/l<airıaf/Shelley'in dediği gibi akıcı bir ihtişam olmuştu. Yahut
zihnin eşiğinde, çok cömerfVe böyle olduğu için henüz son kıvamını bulamamış bir
düşünce gibi, her hususiliğinicfaha cazip yapan bir müphemlik içinde bekliyordu. Bu
ayın peşrevi idi. Sayısız dudaklar onu maddesiz üflüyorlardı.
Syf: 220: Mümtaz çeketini Nuran'ın omuzlarına atarken:
-Ayın Ferahfeza Peşrevi , dedi.
Hakikaten dede'nin Ferahfeza Peşrevi'nde olduğu gibi, fakat görünmeyen
neylerden yaprak yaprak dökülen bir dünyada idiler.
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Syf: 223: Ay, onun altın hayaller dünyası, sessizlik musikisi ve kendileri vardı.
Ve bu musiki gittikçe kudretini artırıyor, bir musallat fikir gibi insana saldırıyordu.

Syf: 225: Müzlerce

görünmeyen ağzın üflediği ney nağmel.eri ve onun

etrafında bu musik.iile beraber büyüyen, değişen ilerleyen sessizlik.

Syf: 245::MNı.ıran balıktan yorulduğu zaman dayısının mırıldandığı şarkı veya
besteye iştirakediyör:Tevfik Bey, yeğeninin kendisine yardıma geldiğini görünce
sesine yôkseltiyor, lüfer avı musiki safasına dönüyordu.
Syf: •·• 250: Sazan çılgınlıklarını iVe +saadetlerini eski musikinin · getirdiği
coşkunluğa yorar, " bu eski sihirbazlar bizi ellerinde oynatırlar... " diye düşünür ve
Nuran'ı onlardan ayrı düşünmeye,yalnızobaşına ve kendi güzellikleri içinde aramaya
çalışırdı.
$yf:Y.25QJ>Efskiın-ılllsikiye.ğelince,iokadar
sıkı nizamlar içinde kıvranan, fırtına ve
guliyagmüıfü~rtlril(~öşaltan]diyônizyak<cümbüşüyle,cinsana•.
telkin ·ettiğibütün ömrünce
tek düşüncenin, tek ihtirasın avı ve nezri olmak, onun ocağında yanıp kül olduktan
sonra, tekrar yanıp tekrar kül olmak için dirilmek fikri ve birbirlerini çok eski ve adeta
unutulmuş>güzelliklerin içinden arayıp bulmak zevkiyle bu hazır ve türlü ihtimali
karşırayc\ic~~/'iderecede•zengin>hayat çerçevesini doldurmaya teşvik ediyor, bunu
yapabilmenin)y9fui'1~
. ğôsteriyor, onu yaşamaya içten.olanlanhazı rl ıyordu.

Syf: 251: ?J<aldf(ki, eski musikimiz insanı yok eden, yahut bir hayranlık
duygusunda tüketensanatlatdan değildir.

Syf: 251: Mümtaz, Nuran'ın aşkıyla bir kültürün mirasını yaşadığını, Nevakar'ın
nakış/ve çizgisi daima

değişen arabeskinde, Hafız

Post'un

rast semai ve

bestelerinde<Dede'nin uğultusu ömründen hiç eksilmeyecek büyük rüzgarında onun
ayrı ayrı çehrelerini,aynı Tanrı düşüncesinin büründüğü değişiklikler gibi gördüğünü
söylediğizanıan,<hakikatten bu toprağın ve kültürün asıl yapıcılarına bir bakımdan
yaklaşıyor.. ve Nuran'ın fani varlığı gerçekten, bir yeniden doğuşun mucizesi
oluyordu. Çünkü bize mahsus, ta cedlerimizden beri gelen ve terbiyesi en tene bağlı
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türkülerimizde

bile'hiç

olmazsa

kanlı bir şehvet rüyası halinde tekrarlanan

sevme

tarzı, sevgilidebutürıkairiatıntoplanmasınıisterdi.

Syf: 251 . . 25:2: istarıbı..ıl'un, Konya'nın, Bursa'nın, Kırşehir'in evliyalarıyla halk
türkülerinin anlattığı<; efe,< dadaş aşkları

çocukluğuna kulak verdiği zamanlar

unutulmuş senelerin içinden gelen bütün o gür, hasretle arzuyla, kendisini tüketmek
ihtiyacıyla/ dôlı..ıi rıağhıelerinı ··Bingöl··ve Urfa ağızlarının, Trabzon ve Rumeli
türkülefüfüifü!kanlı
ve bıçaklı maceraları, bu sevme tarzında birleşiyordu.
Syf:h281: Yüzü iskeleninidemir parhıaklığı<arasından temas ediyormuş gibi
karşı sahile, ucunda-Nuran'tn bulunduğu yerlere, bir talih mahbusu gibi bakıyordu.
Mümtaz o arıda çocukluğı:.ırıı..ıtağırhüz.nüyle>dölduran
•· bütün<hapishane türkülerini

Bolahenk Tevfik

adını

verdikleri

zamanlardaydı.
-Kalmıştır, malum ya, sizde hazinesi var. Bu, Tevfik Bey'in ilk hocası Hüseyin
Dedeırıin.bir latifesi idi.

S9f:W'2Ş~:1.. . Eniirı8ey'i

..:yc51a~ Iqg~r'~Gfrnı
1

nerden buldun?

Ressam Cemil'e de rica ettim. Hem bana Ferahfeza Ayini'ni

çalmayı vadetti.
Syf: 286: -MerakecUycırı:.ım, Emin dede'nin neyiyle yine yarışabilir miyim? Kendi
içinden "ölmek başka şey, ôTühıe geçmek başka şey... "diye düşündü.
Syf: 286: Onun için EmirıBey'in neyiyle yarış etmeyi istiyordu.
Syf: <i291: Debussy'nin musikisinden hatırladığı kadın sesleri yabani, beyaz
güller gibi hafızasında dağılıyordu.
Syf: 294: Tevfik Bey eliyle bir işaret yaptı:
-Durun, sesimi tecrübe edeceğim! lhsan'a geçmiş günlere dön, der gibi
tebessüm etti. Ve Nsvakar'a başladı:
Gülbünl ayş mldemed saki-i gülizarkü!
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Bu Itri'nin dehası idi.
Syf.: 294: .JE3Yfik .Bey .asıl Neva'nın billurunun tutuştuğu ilk cümlelerle makam
oyunlarını bitirdikten.s.onra sustu.
Tevfik 13E3y!iı,

sesi .. Nevakar'da

o zamana kadar pek az tanıdıkları bir kudret

almıştı.
Fakat

asıl

mühim

olan

etraflarındaki

şeylerin

ltrl'nin

elinde

birdenbire

Pekala ... ama yavaş

sesle ... Ve

değ i ŞrtJE3§i&'.g.i•!
.:;Qlçlt.Lplacak, bari bir de Mahur Beste'yi lutfetseniz?
ıevfik Bey homurdandı:
-Mahür

Beste

mi? Mümtaz'a

alaylı

baktı!

sonra sesi birden havalandı.

hakikatten

canı bile ...
ltr1'nin .ihtişamı .yoktu.
Syf: 295: İhsan:

-Itri çok maşeri! Diye düşündü!
Sy.f: >?95: -İşte buyuz ... bu Nevakar'ız. Bu Mahur Beste'yiz, bunlara benzeyen
niç§@i~§{Ş~yle3rig:! .Qı,Jı:mn .içi.rnizdeki yüzleri, bize ilham edecekleri hayat şekilleriyiz.
syı:,g~Ş:M,IBlµ.!ş§fer;ıBursa'da bunu .daha yakındc1n. gördü.rn. Orada musiki,şiir,
tasavvuf hep iÇiç~ kğnıWşµyoc!
Syf: 304: Kafamız.p,ir?yJğın mukayeselerle dolu; Dede'yi Wagner olmadığı için,
Yunus'u, Verlaine, Baki'yj.Gö@theve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz.
Şyf: . 308: Tarihimiz,
düşündü.-rlatta

sanatımız;

hiç olmazsa

halkta böyle, Mümtaz bir an

klasik musiki bile.

Bir mübareksefer

olsa da gitsem,

Kabe yollarında kumlara batsam ...
Syf:

309-310:

İhsan,

Emin

Bey'i

tanıyana

kadar

neyi

sevmemiş,

Türk

musikisinin tek aleti olarak tamburu, onun getirdiği coşkunluk havasını tercih etmişti.
Fakat bir gece Tanburi Cemil'in

kızkardeşinin
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Kadıköyü'ndeki

evinde

onu asıl

kudretli tarafıyla dinledikten

sonda fikri değişmişti. Bu Emin Bey'le Tanburi Cemil'in

Hilali ·Ahmermerıfaatına\Şehzadebaşı'ndaki Ferah tiyatrosunda verdikleri konserden
sonra olmuştu. Kônserbitince Tanburi Cemil bir türlü neyzen dedeyi bırakmamış ve
lhsan'ı da zor1$Calıptgötürmüştü.
Syf: 310:xY'emeğe<düşkün,içkiye lakayt Tanbur"i Cemil'e çokt hayran Emin Bey
bu gecedehiifrerbahsedişinde;
ışişelerın Uzerinde "üstadım, aziz. üstadım Cemil Beyefendi'ye" diye bir yığın
ithaf rv:ard ı riderdi.
Syf: 311: Emin Dede bir medenWetin en yüksek cihaz<olarakkendisini seçtiği
insanlardandı.
Syf: 311: Bühaliyle/EniiniJBey devrinin en büyük musikişinasından ziyade gürrırÇık.'\i.ı~1ô;şfa<işleri ğibi""şehrin umumi hayatından adeta uzakta kalmış görünen bir
burôl<r:EisinihiÔg()fiiınıniez,
fakatçôk çalışkan:meniurlarırıdarı·•··birirıe•benz.iyordu.
Syf: 312: Mümtaz ilk defa tanıştıkları zaman Aziz Dede'nin talebesini, Tarıburi
Cemil'in yakın-ve aralarındaki mizaç farkına bakılırsa çok sabırlı ve masamahalı
döstt.ınu, kamışın sırrına sahip bu son Mevlevi'yi sıkmadan tanımaya çalıştıkca bu
gözılefi@m\k.E§ıfi<disini;riasıl yakaladığım, halim bir eda ile sanki

"neden maddemle bu

kadar meşgilllsı'.iırt;i;Ne+berı, ·nede sehin·•···sanatım. dediğin şey zannettiğin kadar
mühimdir.. .Elfnden>.?ğelirse senin de, benim de içimizden konuşan sırra, alemşümul
sevgiye yüksel! ... !!diyeiazarladrğını hatırlıyordu.
Syf: 312: O kadar asırHkMevlevi terbiyesi onda ferde ait herşeyi silmiş, sanki
bu halim, ilhamlı ve sabırlı adamı-Aziz Dede'den bir gün dinlediği yedi sekiz notalık
bir cümleyi <aynen tekrarlayabilmek için

eve dönüşünde sekiz on saat üstüste

çalışmış, o modulasyona yükselmişti; bunu sık sık üstadına medh için anlatırdı- bir
nevi hüvviyetsizliğin içinde eritmişti.
Syf: 312: Emin Dede onun şimdi evinin bahçesinde, sonbahar güneşi altında,
siyah elbisesi içinde ve herhangi bir insan gibi oturuşunu seyrederken öbür alemin o
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kadar sevdiği

ustalarını,

Emin Dede'nin varlığ.ından

iklimlerini.yaratanlarıfarkındaolmadan

haberdar

bile olmadığı

ruh

düşündü

Syf: 313: BihBeethoven, Bir Wagner, bir Debussy,bir Liszt, bir Borodirıe bu
gördüğü ebediyefiylldızfndan ne kadar ayrrtnsanlardı.
Syf: 313{\Bı.finkarlar,

mutlaka karşı beslenen bir aşkta ve hayatın umumi

gürültüsüiçirlclebı..ı.çiftekaybolma karansadece Nuri Bey'e ait bir şey değildi.
Syf:ii3'13.J314:>Bu kendi iradesiyle<yahut medeniyetin terbiyesiyle silinmiş
çehreyi.sôrnsüi itişlerle geriye doğru götürerek ondan bir Aziz Dede, bir Zekai Dede,
bir İsmail Dede, bir Hafız Post, biri ltrl !ibir Sadullah Ağa;.bir Basmacızade, bir
Kömürcü Hafız, bir. Murat. Ağa; hatta bir ·Abdülkadiri>Müragı ·.• , >hülasa bizim bir
yapan insanların hepsini çıkarmak

ilahihastalık aşılayan
Dede Efendi'den bile, AbdülhakMcılla'rıınküçük kardeşi/jurnalinde ne kadar basit bir
şeklide, yapılan işin sanki manasını anlamadan, adeta bedbahtca bir cehalet içinde
bahs~derdi.İhsan.birigün

Letaif-i Rivayat-ı Enderun'un Dede'ye ait kısımlarındaki

boşlüğ~rıvı±rrıirıIDede'ye.anıatıncakarşısındaki gülerek:

Syff3~~;fEıfüıi('ilrBeylirı hayatı da çok temiz .ve saftı.
Syf: 315: AiizJDeföle'ye, asıl hocası Neyzen Hüseyni Efendi'ye, Cemil Bey'e,
Zekai Dede'ye, daha e~Kile're ait bir yığın fıkrası vardı. Aziz Dede, sert, titiz, şişman
son derece afif, okuması,y'i:ızması kıt.blr adammış.
Syf: .315: Onlar dazatehçıtçıkarmadan

demleniyor, garsonlar Dede'yi rahatsız

etmemek için ayaklanrnn ucuna> basarak gidip geliyormuş... Taksim bitip de
etrafındaki kalabalığı ve rakı kadehlerini görünce Aziz Dede yerinden fırlamış.
Syf: 315: Bununla beraber Aziz Dede'nin talebesi sofraya oturdukları zaman
içki içilmesine itiraz etmedi.
Syf: 3'15: .Sakın, Cemil'e de içirmeyin, çalarken şaşırır... dedi.
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Syf: 316: Hakikatte Cemil'i çok severdi. Onun ısrarıyla ve epeyce hazırlıklı
gelmişlerdi. C.errıit ona Mümtaz'ın Ferahfeza ve Sultanl Yegah'ı çok sevdiğini
söylemişti. Emirm\Dedesofranirnetlerinhseviyordu.

Syf: 316fv)El'l1in. Bey onun sofra zevklerine olan merakını, eskiden verdiği o
debdebeli ziyc:1f~tleıtanlattı.
Syf:/~1"7:fMümtaz·.onun bu-sanatıaroan ve musikiden bahsedişini dinlerken
dairna.~all<?·W.yakır'iibir
safiyeti muhafaza ettiğine, güzel hakkında büyük bir seçme
kudre'fi,blmadı.ğınadikkat etti.

Syf: 317: Servet-i'. Fünundiliyleyaz.ılmlşbirigazele,xeskinin

en . saf eserterine

yakın bir itibar .gösterirlerse;.öi•dayazıda;?tesirndermusikide/ôlanıbir yığın•·değişikliği

sordu. Tevfik Bey senelerdir bu eseri de
söylememişti?Fakattecrübeyi kabulediyotdu, bu, hiç beklemediği zamanda gençliğe
dönmek olacaktı. Daha Mülkiye'de iken meşkettiği

ayinl, Emin Dede'nin taksimi

esnasında>hafızasında aradı.
Syf:W,\~~J;~Emin Dede makamları arasında çok kısa bir gezinti yaptı ve sonra
Dede'nihlTI>ğ~t.piıı;i~E3~ifiPeşrevi'ne
gitdi. iMümtaz .: bu· Peşrev'i Cemil'den birkaç .defa
dinlemişti.

Syf: 319: Emifü;fj(3ey'.in.)vneyi, nefes ve rüzgar mahiyetini hiç .kaybetmeden,
madenl, yahut daha iyisiföğartpve renkli çoğalışında mücevher parıltılarıyla. nebat
yumuşaklığını birleştiren birses.çı.karıyordu.

Syf: 319: Mümtaz Cemil'inneyini ustasının sesi arasında ararken birinci hane
bitti. İkinci hane daha sakin bir-raksla bu bitişin vehmettirdiği mahzun hatırlayıştan
fırladı.

Syf: 319: Ve Ferahfeza Peşrevi, yahut imkansız uzlet çöllerinde yolunu
seçmeğe çalışan ruh, dördüncü defa o mahzun hatırlayışa, o sular altında tutuşmuş
akşam dünyasına döndü.

27

Syf: 320: Erenler, pirin himmetini unutma... sonra sizin o renk dediğiniz şeye,
ben olsam aşk derdim ya, asıl merhum Dede Efendi'mizde... Emin Bey eski
musikişinaslardan veya velilerden yaşayan insanlar gibi bahsetmekle kalmıyor,
ölümlerinin uzaklığını, üstadımız, pirimiz, efendimiz gibi şahsını bir nevi bağışlama
vasfında siliyor, böylece kendisi, yaşadığı zaman, bahsettiği insan ve ölümün
mücerret zamanı birleşmiş oluyordu.
.Syf: 320: Fakat asıl mucize ayinin kendiyle başladı. Dede'nin Ferahfeza Ayini
sadece bir dua, inanan ruhun Allah'ını aradığı sadece bir çırpınış değildi. Mistik
ilhamın vasfı olan geniş hamleyi, sırrı doğrudan doğruya zorlayan büyük ve dinmez
hasreti hiç kaybetmeden eski musikinin belki en oyunlu eserıerindeı
Syf: 320: Dede alaturka musikinin makamlar arasında. küçük gösterişler,

Syf: 320~321: Ayinin başladığı Mesnevi'nin ilk iki beyitinde Ferahfeza
makamının bütün hususiyetlerini, aynı sarayın birbirinin aynı iki murassa cephesi gibi
verdikten sonra, çok çeşitli, uzun bir seyahati andıran kavislerle bu makamı birkaç
defa tekrarlıyor, sonra birdenbire hep aynı mimari motiflerini kullanmak şartıyla elde
edilen ayrı ayrı.terkiplere benzeyen bir yapışta onu yavaş yavaş kendi benzerlerinde
kaybetmiş görünüyordu.
Syf: 321: Böylece bütün ayin

ilk cümlelerde, -yahut belitlerde dinlenilen o

berrak ve muhteşem Ferahfeza'nın hasreti içinde bir çeşit kozmik seyahat oluyor,
kulak tattığı hazzı- veya ruh, bir lahza kendisini kamaştıran mavera şevkini- daima
hatırlıyor, her cümlede ona yaklaştığını sanıyor, seviniyor, fakat bu sevinci duyar
duymaz, ebedi hasret ve yolculuk- Neva'nın veya Rast'ın veya Acem'in daha hafif
veya sadece değişik bir perdesinde- yeniden başlıyordu. Sanki Dede bu acayip
eserde mistik tecrübenin bütün mukadder seyrini gözle görünür şekilde vermek
istemişti.
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Syf: 321: Ferahfeza makamını adeta bir nevi irşat gibi kendisine sunan Acem

perdesinden Dügaha, Neva'ya, Kürdi'ye, Rast'a, Çargah'a, Gerdarıiye'ye, Saba'ya
geçiyor, herşey birbirinde kayboluyor, birbirinde arıyor, birbirinde buluyordu. Ve
Ferahfeza bütün bu hasret sıtması yolculukta, kah umulmadık dönemeçlerde
mücevher kadehini-o tek cümleden, tek savruluştan kadehini- birdenbire uzatıyor,
kah çok değiştirici desenlerde seyredilen bir hayal gibi, kendi kendinin hatırası veya
rüyası gibi görünüyordu.
Syf: 321-322: Bu arayış, bu kaybolma ve kendini idrak bazan son derece
beşeri oluyor, Dede'nin ilhamı "görünmezsen ne · çıkar, ben seni kendimde
taşıyorum" diyor, bazan da madde kadar sert bir ümitsizliğe kapanıyordu.
Syf: 322: Fakat Mevlana'nın hakkı vardı; neyin biricik şırrı hasrettir. Bir gün
Rimbaut'u

lles'ler için yaptığı o cesur tahlilin benzerini biri sazlar için yaparsa,

şüphesiz alaturkanın bu en basit çalgısında bir akşam ten rengi hasretini bulacaktır.
Onu alafranga musikiden flütlerin, karnelerin hatta o acayip ve asırlarca hayvanı
bünyeyi yoklamış av nağmelerinin koyu zümrüt yeşili veya kan rengi sesiyle
kanştırmamalıdır.
yaptığını bir anda bazan, hal dediğimiz o zaman
bir gözle dokunup geçme anına indiren nizamıyla bizde bu
hasreti en çok konuşturan sanattır; ve ney bunun en belagatlı aletidir.
Syf: 322-323: · Belki Dede bu hasreti kendi ruhunda duyduğu için ayinini
Mesnevi'nin ondan bahseden beyitleriyle başlatmıştı. Devr-i kebir'in dört basamaklı
eşiği insanı bu alemin ancak kapısına kadar götürüyordu. Çünkü burada musiki
peşrevde olduğu gibi, insanın üstünde birtakım ameliyeler yapmakla kalmıyordu; onu
yakalıyor, yerinden koparıyor, değiştiriyor, ruh ve bedeni çok başka bir ölümü,
hayatın ötesinde, fakat onun ürperiş halinde hatıralarıyla dolu bir ölümü kabul
edecek bir nevi kap haline getiriyordu.
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Syf: 323; Kudümün ağır ve çok derinden, adeta toprağın altından, yüzbinlerce

ölümün küllerini silerek gelen ahengi almasa belki büsbütün

uçacak, bütün

maddesiyle kaybolacaktı.
Syf: 324: Neyin altın uçurumunda Tevfik Bey'in sesi tanımadığı kelimelerin
mücevherlerini, yavaş yavaş, bütün kenarlarının parıltısını belirterek bırakıyor,
şurada bir "yar, yari men!"in ilk "yar" feryadı, deniz ortasında tutuşmuş bir gemi direği
hayaliyle parlıyor, bestenin üzerine iyice bastığı '"'men" hecesi birdenbire gümüş ve
mercan çerçeveli bir eski zaman aynası gibi derinleşiyordu.
Syf: 324: Neyin rüzgarı o kadar kendilerini geniş mekana dağıtmak üzereydi!
Bu bir nevi rüya idi.
naatı'nda,
Isfahan

içinde,

ruh macerasını nakleden

eserlerdi.
Syf: 325: Bir an Mümtaz'a öyle geldi ki Tevfik Bey'in sesi Emin Dede'nin neyi
ile girdiği: yarışta bu iki rüzgardan birini tutuyordu. Çünkü onun eski ayin usulüyle
eza, aynı bestekarın kendisine adeta sevme ve iztırap çekme
ür Ferahfeza'lardan çok ayrıydı.
Syf: 325: Halbuki neyin sesi ve üslubu eski ve yeni diye hiçbir şey tanımıyor,
zamansız

zaman, yani cevher halinde insanın ve kaderin peşinde koşuyordu.

Bununla da kalmıyordu. Çünkü zaman zaman neye ve insan sadasına çok
derinlerden, adeta

toprağın derinliğinden gelen kudümün sesi, o unutma ve

unutulma dolu uyanış -bin uykunun küllerini silkerek, yahut beş on medeniyetin
arasından- kendini buluş karışıyordu. Ve bu uyanışlar, kendisini buluşlar hiç de
beyhude olmuyordu. Çünkü kudAüm sesinde daima kadım dinlerin büyülü daveti
vardı.
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Syf: 325: Birinci selam sen bir çırpınışta adeta sakatlanmış bir kanat bir
muallakta kalan bir nağme ile bitti.
Syf: 326: Emin Bey hep beraber geçtikleri tecrübenin ardından gibi İhsan'a
tebessüm etti. Sonra Tevfik Bey'e

tatlı bir gülümseme ile neyini tekrar ağzına

götürdü. Tevfik,Bey, neyin sesiyle-belki de adeta hafifletmiş,iyi yontulmuş kıymetli bir
taşı

en çok takip edebileceği çok yumuşak bir kabartma haline

ses birdenbire genişliyor,
uçurumunda sanki bir
nezir gibi
Syf:

sultan
tıpkı Nuran gibi
Şeyh Galib'i

süzmüş olması ihtimalini düşündü.
Syf: 327: Fakat Dede, kendisi nasıldı? Bu ruh macerasını bu kadar intizamla
hazırlayan adam kimdi ve nasıldı? Ferahfeza Ayini'nin ilk okunduğu gün il. Mahmut
hasta döşeğinoen kalkarak Yenikapı Mevlevihanesi'ne gelmişti. Bütün İstanbul en
ecnebi davetlileri. Saray adamları

ile, ikbalin eşiğine ilk

adımını kovmak. ümidiyle çıldıranlarıyla hep oradaydı. Hepsi bu yeni ayini,
Sermüezzin-i Hazret..ıi. Şehriyarı Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin hazırlağı ayini
dinlemeğe gelmişti.
Syf: 327: Hepsi musikinin ocağında bir an için, Anadolu'yu ve bütün
imparatorluğu saran vakaları başlarının üzerinde bir kılıç gibi asılan yarının tehdidini
unutmuşlar, Allah'ın küçük, yalnız ruhun selametini düşünen bir kulu olmuşlar, "bu
cinsten es.erleryapılırken bu batmaz daha baharımızdayız!" demişlerdir.
Syf: 327: Üçüncü selam MümtazAı

büsbütün başka ufuklara taşıdı. Burada

yörüğe giriliyordu: Burada gittikçe artan bir süratle masiva'dan sıyrılmak lazımdı.
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Syf: 328: Fakat ne garipti, Mevlevı ayini vecde yaklaştıkça mahzun ve yüklü
aristokrat edasını bırakıyor, bir halk neşesi kazanıyordu.
Syf: 328: Ve ney üflüyordu. Ney yapıcı ve yıkıcı hilkatin sırrı olmuştu. Herşey,
bütün kainat

onun nefesinde şekilsiz bir oluş içinde değişiyordu, ve kendisi

külçelendiği yerden bel kemiğinde olan bu ameliyeyi büyük bir tevekkülle
seyrediyordu.
Syf: 329: Dördüncü selamda idiler. Şeyh Galib şimdi nerdeyse abasının
göğsüne yakın bir yerini tutarak ayine katılacaktı.
Syf: 329: Emin Bey'in neyi, ayini bitiren iki yörük
çaldıktan sonra, kısa ve renkli yürüyüşünde

terennümün ikisini de

bir sema haritası çizer gibi, birkaç

makamın burcunu birbiri ardınca dolaşan bir taksimle, bu yörüklerin çok değişik
büyük nağmesine, etrafındaki her şeyi bir hasret
ocağı yapannagmeye geçti ve orada sustu.
Syf: 329: Tevfik Bey kudumünü elinden bıraktı;alnını sildi.
Syf: 329: Suat birinci selamın ortasına doğru gelmişti. Kapıdan oldukça neşeli
bir çehre ile girmiş, fakat musikiyi ve etraftaki hareketsizliği görünce canı sıkılmış
gibi bir tavırla İhsan'ın yanına hiç ses çıkarmadan oturmuştu.
mtaz onun kendisine adeta dostça ve biraz alayla güldüğünü,
en mahcup ve ümitsiz baktığını-musikinin kendisini taşıdığı
dönülmesi güç ufuktan gördü. Sonra etrafıyla alakasını kesmiş, bütün dikkatini
musikiye vermişti. O kadar ki, genç adam "ne yazık, baştaki Ferahfeza'ları kaçırdı"
diye

düşünmüştü. İkinci selamın ortalarına doğru Suat'ın dikkati daha fazlalaştı.

Dirseğini dizine dayadığı sağ eline başını koydu, adeta

kendinden geçmiş gibi

dinlemeye başladı. Fakat biraz sonra -sanki aradığı şeyi bulamamış, sanki musikinin
uzattığı kadehlerin hepsi boşmuş, neyin ve Tevfik Bey'in sesinin beraberce
yokladıkları iklimler sadece aldatıcı bir serapmış gibi başını isyanla kaldırdı.
Syf: 331: Fakat musikinin ortasında duyduğuna şahit olduğu isyan, Suat'ı ona
büsbütün başka bir aydınlıkta gösteriyordu. Birkaç defa kendisine "acaba n'oldu,
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nesi var?" diye sordu. Sonra bu sual daha sarih şekil aldı: "musikide ne arıyordu ki
bu kadar keskin bir isyana gitti?"
Syf: 331: Emin Bey'in taksimi, ayinin birinci selamında bestekarın yedi defa
ayrı ayrı yollardan, karşılarına -birincisinde çok güzel ve beklenmedik bir şey, kendi
içimizden bir buluş, öbürlerinde iç hayatımıza tasarrufu, bu yüzden ferdıliği ve
kudreti gittikçe artan bir hatıra gibi- çıkardığı Ferahfeza'yı onlara, artık kendilerine ait
bir zaman gibi iade ederken, Mümtaz bu düşüncelerin arasında idi.
· Syf: 331-332: Ve bu yüzden, kendi benliklerinin, bir ucu ölçüsüz mazı
karanlıklarında gömülü gölge varlıklarının arasıra, Neyzen'in sakınılmaz bir netice,
bir ömrün asıl çehresini bulduğu son menzil gibi vardığı bu Ferahfeza cümlesinin de
sık sık yaşayacağını -kendi yıldız uçuşuyla veya
dınlattığı bir meçhulden, · sırf Suat'ta gördüğü bu
e edeceğini anlamıştı.
Syf: 332: Getirdiklerini sadece teknik dikkat veya düşüncelerde harcamazsak,
musikinin bizdeki ameliyeleri daima nefüsi kalır. Derin şekilde hatırladığımız her
eserirı altında, onunla temas ettiğimiz anın hususiyetleri, bir bakıma bu anın,
yatımıza nakletmekten ibaret olan macerası vardır.
Ferahfeza ayini boyunca etrafında , içinde ve zihnin
çalışmaları arasında o oır yığın hayale, bu musikiyi beraberinde taşımak şartıyla
iraz ötede seyrettiği yüzü etrafında toplanan veya
aradan Üçüncü Selim devrihe,Şeyh Galib'e, İkinci Mahmut zamanına kendi yaz
hatıralarına, Kanlıca'daki akşam saatlerine, Kandille yokuşuna, Boğaz sabahlarının
o acayip ışık oyunlarına, dağılan bu hayaller, İsmail Dede'nin nağmelerinin
kendiliğinden büründükleri renkli, narin ve devamsız şekiller ve çehrelerdi. Bu
hayaller, tek başlarına kalsalardı, tıpkı bir ocağın alevleri gibi kendilerini doğuran
musikinin içinde çok kısa hayatlarını yaşayıp kaybolacaklardı. Böyle olmadı.
Syf: 332-333: Ve tıpkı Saba'dan, Neva'dan, Rast'tan, Çargah'tan, Acem'den
gelen nağmelerin, asıl Ferahfeza'da karar kılmaları ile, o mahzun, hatıra yüklü,
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bütün. ömürlerinin manasını taşımaya, onların yerine almaya hazır cümlesini
meydana getirmeleri. gibi, Suat'ın ümitsizliği de bütün bu hayalleri benimsemiş onları kendi zalim tecrübesiyle Mümtaz'ın içine mal etmişti. Öyle ki, musikinin
etraflarında kurduğu o çok hayali akşam bir

alaim-i semada yaşıyormuş hissini

veren renk perdelerinden dünya, -neyin sesi kesilip de bittiği zaman, herkes için
olduğu gibi yavaş yavaş dağılacağı yerde, Mümtaz'ın içine bu tesadüfle- kudret ve
mahiyeti .değişmiş ve artmış olarak- bir kat daha
devamı boyunca muhayyilesi hangi

yerleşti. Ve bütün musikinin

geçerse geçsin, daima Nuran'ın

etrafında dolaştığı

ümitsizlik duygusu onda

Nuran'ın

ve o gergin
değişikliği, sarfedilen gayretin değil, bir nevi ayrılığın, uzaklığın ifadesi gibi
çok uzaklardan kendisini imdada çağırıyordu, ve
Yegah'ın iklimlerinde

Syf:

adının arkasında Mahur Beste'nin çok yüklü ırsiyeti

bulunmasa, kendisinden evvelki aşk ve evlenme tecrübesinin verdiği üstünlükle
hayatına girmiş olmasa Mümtaz o kadar kendisine bağlanmayacaktı.
Syf: 335-336: Fakat Suat niçin bu kadar ümitsizdi? Neyi düşünüyordu? "Acaba
Dede'yi hakikaten inanmak ve bir şeyi bulmak ihtiyacıyla mı dinledi? Yoksa inkarla
mı işe başladı? Niçin bu kadar muzdarip?... "
Syf: 336: Kendisi, Mümtaz, dini olduğu söylenen bu ayini nasıl dinlemişti?
Ferah

§IY,irıi:il:>c:ıyunca düşüncesinin geçtiği yerleri bir bir hatırladı. Garirp şeydi
iri\l:>pyunca, pir.defa olsun.mistik.pir ürperme duymamıştı.
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Syf: 336: Bu yokluk Dede Efendi'nin kabahati miydi? Yoksa kendi yaratılışı mı?

İçindeki fakirliğe şimdi kendisi de şaşırıyordu. Yoksa, alaturka musiki karşısındaki
vaziyeti tamamıyla müstear bir vaziyet miydi?
Syf: 336: Bach'ı, Beethoven'i dinlerken de böyle mi olmuştu? "Huxley, Allah var
ve görünüyor, fakat sade kemanlar çalarken... diyor"
Syf: 336: Birdenbire olduğu yerde irkildi. Nuran'ın sesi Dede'nin Acemaşiran
yörük semaisi arasından:
Tü beher güca ki başi
Büved an bihişt-i mara!
diye ağlıyordu.

. .. ı··~··" idi,
hali
Syf: 337: Neyi dinlemiyordu, sadece canı sıkılıyor, sabırsızlanıyor ve
sabrın sonundan çıkacak şeyi onunla beraber
bir an evvel gitmesini kendisi

de

devam ediyordu.
endi'nin, ne de başka birisinin cebinde değildir.
Syf: 365: Orhan'la Nuri/ ilk önce Tanburacı Osman Pelvan'ın yaydığı o güzel
türküsünü söylediler. Sesi , dik ve heybetliydi.
Bulut gelir pare pare

n açtın kalbime yare
Yağma yağmur, esme deli rüzgar
arim yoldadır!
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Syf: 365: Mümtaz, halk havalarının kendine has, elle tutulur ıztırabını bir
devaya kavuşmuş gibi dinledi. Sanki birdenbire sert ve diriltici rüzgara yenilmesi
behemehal lazım güçlüklere, hayatın kendisine çıkmıştılar.
Bulut gelir yer yaş olur
İçer bade sarhoş olur
Yar kokusu bir hoş olur.

Syf: 366:

Bulut gelir seher ile

ıvuşmuşyar ile
İhsan hakikaten mesuttu. Bütün hakikatler
i'J

· birbiri ardınca Rumeli ve Anadolu türkülerini
söylüyorlar. Cemil onlara neyle bazan yardım ediyordu. Sonuna doğru Tevfik Bey:
ŞJ~~L/Qiiıl\il§hişiniokuyayım! Dedi. Trabzon'da daha ziyade kadınlar söyler

rahfeza'nın o hasret kasırgasında savurduğu güller, bu eski

r Pazar
ar
Gülden terazi tutarlar
Alafülc1r gül, satarrlal"igüL..

Syf: 377: İllfkatlardan birincte.,2bir radyo açıldı. Ve birdenbire Mustafa Çavuş'un
bu k(ş ğecesi sokağı kapladı: "Şahane gözler şahane... " Mümtaz'ın içi
u<Nuran'ınen sevdiği şarkılardan biriydi. Tekrar acele yürümeye başladı.
zalim bir melek olmuş, onu peşinden kovalıyor, sarsıyor, altına
alıyordu.
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ile hala

