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Konumuza geçmeden önce Celvetiyye Tarîkat› zikirleri ve bu zikirler esnas›nda
ortaya ç›kan mûsiki üzerinde k›saca durmak istiyorum:
Celvetiyye tarîkat› zikirlerinde sohbetten çok tefekküre ve bu zikirlerin devam›
süresince okunan dinî bestelerde de bu üslûba ba¤l› olarak hareketten çok hafifli¤e, coﬂkunluktan çok huﬂûa davet eden bir tav›r hissedilir. Bu münasebetle bu
tarikat mensubu mûsikîﬂinaslar›n, üslup itibariyle her biri gerçek bir sanat eseri olan bestelerinde bir olgunluk, bir a¤›rbaﬂl›l›k sezilir.
Celvetîli¤in tekke (tasavvuf) mûsikimizde farkl› bir yeri vard›r. Bunda, tarikat›n
kurucusu Azîz Mahmut Hüdâyî’nin ilmî, tasavvufî ve edebî kiﬂili¤inin yan›s›ra
bir mûsikîﬂinas olarak karﬂ›m›za ç›kmas›n›n büyük önemi vard›r. Azîz Mahmud
Hüdâyî’nin bu özellikleri çerçevesinde kaleme ald›¤› ilâhileri, bizzat kendisinin
bestelemesi yan›nda, gerek kendi döneminde ve gerekse daha sonraki dönemlerde pek çok mûsikîﬂinas taraf›ndan bestelendi¤i bilinmektedir. O’nun ilâhilerle
birlikte tesbîh, temcît ve münâcâtlar yazd›¤›; tesbîh ve temcîdlerini bizzat besteledi¤i ifade edilir.1 El yazmas› güfte mecmualar›nda beste ve güftesi Azîz Mahmud Hüdâyî’ye ait 4 eserin kayd›na rastlanm›ﬂt›r.2 Notas› günümüze ulaﬂm›ﬂ
eserleri aras›nda “Kudûmun, rahmet-i zevk u safâd›r yâ Rasûlallah” m›sra›yla
baﬂlayan çârgâh makam›ndaki tevﬂîhi, bu formun ﬂâheserlerindendir. Ayr›ca yine nota mecmualar›nda, “Aç›ld› çün bezm-i elest/ Devr eyledi peymânesi” beytiyle baﬂlayan ilâhisinin nevâ makam›nda iki ayr› bestesi mevcuttur.3 Y›lmaz
Öztuna Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi adl› eserinde ﬂehnaz makam›nda bir dura¤›n›n, acem makam›nda bir Rebîülevvel ilâhisinin, eviç makam›nda bir Ramazan ilâhisinin ve uﬂﬂak makam›nda bir di¤er ilâhisinin günümüze ulaﬂt›¤›n› ifade eder.4 Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, ayr›ca o dönemde baz› münakaﬂalara konu
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olan “semâ” hakk›nda onu müdafaa için “Keﬂfü’l-K›nâ an Vechi’s-Semâ” adl› bir
eser kaleme ald›¤› bilinmektedir.(Eser, Hasan Kâmil Y›lmaz taraf›ndan tercüme
edilerek neﬂredilmiﬂtir.)5
Öte yandan bu tarikata mensup mûsikîﬂinaslar›n ço¤unun, baﬂta Hüdâyî âsitânesi olmak üzere pek çok Celvetî tekkesinde zâkirbaﬂ› olarak görev yapt›klar› görülmektedir. Zâkirbaﬂ›lar›n, tekke zikirlerini yürüten ve devam›n› sa¤layan en
önemli kiﬂiler olduklar› göz önünde bulunduruldu¤unda bu mûsikîﬂinaslar›n
önemi kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar aras›nda Azîz Mahmut Hüdâyî
zaman›nda, âsitânede zâkirbaﬂ›l›k görevinde bulunan Hâf›z Kumral ve ﬁaban
Dede’den bilhassa bahsetmeliyiz: As›l ad› Mehmet olan ve Azîz Mahmut Hüdâyî’nin terbiyesi alt›nda yetiﬂen Haf›z Kumral, devrinin mûsikîﬂinaslar› aras›nda
özellikle gür ve tesirli sesiyle tan›nm›ﬂ; beste, semâî, na’t, tevﬂih ve ilâhi formlar›nda 30’un üzerinde eser besteledi¤i kaydedilmiﬂtir. Besteledi¤i ilahilerin büyük k›sm›n›n sözleri Azîz Mahmut Hüdâyî’ye aittir.6 Bir ara Amasya’da Çivici
Tekkesi’nde ﬂeyhlik yapan ﬁaban Dede (v. 1061/1650) de Hüdâyî’nin manzumelerine beste yapan bir halifesidir. Günümüzde ancak bestesi ve güftesi kendisine ait olan “Yâ Rabbi mahﬂer yerine ne yüz ile varay›m ben” m›srâ› ile baﬂlayan
acem makam›ndaki ilâhisi ulaﬂabilmiﬂtir.7
Ayr›ca XIX. yüzy›lda bu degâhta zâkirbaﬂ›l›k yapm›ﬂ olan Ömer Efendi (v.
1228/1813)8 ile Hatip Haf›z Efendi (v. 1272/1855); Üsküdar’da Celvetiyye’nin
Hâﬂimiyye koluna mensup Band›rmal› dergâh› zâkirbaﬂ›lar›ndan, besteli mevlit
ve mîraciyyenin tamam›n› bilmesi ve iyi salâ ve durak okumas›yla tan›nan Paﬂa Mehmed (v. 1900)9 ; Malak Haf›z diye meﬂhur olmuﬂ, dâvûdî ve güzel sesi ile
iyi bir Kur’an okuyucusu olarak bilinen Aksarayl› Hüseyin Efendi (v. 1904);
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muhrik sesiyle ‹stanbul’un en meﬂhur mersiyehan› olarak tan›nmas›n›n10 yan›nda na’t ve durak okumaktaki maharetiyle ﬂöhret bulmuﬂ Hüseyin Tevfik
Efendi (v. 1906) de bu dönemin ünlü mûsikîﬂinaslar›ndand›.
ﬁimdi AZÎZ MAHMUT HÜDÂYÎ HÂNKÂHINDA H‹ZMET ETM‹ﬁ MÛS‹KÎﬁ‹NAS ﬁEYHLER konusuna girebiliriz.
Hüdâyî âsitânesinin 5. ﬂeyhi D‹V‹TÇ‹ ZÂDE MEHMED TÂL‹B EFEND‹,
Üsküdar’da do¤du. Kaynaklarda do¤um tarihi hakk›nda her hangi bir bilgiye
rastlanmamaktad›r. Celvetî ﬂeyhlerinden Devâtî (Divitçi) Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Bu münasebetle “Devâtîzâde” lâkab›yla tan›nd›. Babas› Mustafa Efendi,
önceleri divitçilik sanat› ile meﬂgul iken, daha sonra tasavvufa yönelerek Azîz
Mahmut Hüdâyî’nin serhalifesi Bal›kesirli Muk’ad Ahmed Efendi’ye intisâb etti
ve seyr-i sülûkunu burada tamamlamas›n›n ard›ndan Kastamonu’ya halife s›fat›yla gönderildi. ‹stanbul’a tekrar döndü¤ünde çeﬂitli medreselerde müderrislik
yapt›ktan sonra bu görevden ayr›ld› ve Üsküdar Bülbülderesi’nde 1061/1651’de
binâ etti¤i ﬁeyh Câmii tekkesi (bu gün ﬁeyh Devâtî Mustafa Efendi Camii)’nde,
vefat›nda kadar (1070/1659-1660) irﬂâd vazifesinde bulundu.11
Mehmed Tâlib Efendi genç yaﬂlar›nda Celvetiyye tarikat›na intisâb eti.12 ﬁeyhî’nin Vakây›’ul-Fuzalâ, Uﬂﬂâkîzâde ‹brahim Hâsib’in Zeyl-i ﬁakây›k ve Hüseyin
Ayvansarâyî’nin Vefeyât’›nda onun, babas›n›n halifelerinden Fidanc› ﬁeyh
Mehmed Efendi’den seyr-ü sülûkunu tamamlayarak hilâfet ald›¤›ndan bahsedilmekte13 ise de Hüseyin Vassâf Sefîne-i Evliyâ’s›nda onun, yine babas›n›n halifelerinden Hüdâyî âsitânesi’nin 3. ﬂeyhi Ehl-i Cennet Mehmed Fenâyî Efendi’ye
intisab etti¤ini kaydeder.14 Bu arada medrese tahsilinin ard›ndan bir müddet baz› medreselerde müderrislik yapan Mehmed Tâlib Efendi daha sonra ilmiyye
mesle¤inden ayr›larak, babas›n›n vefat› üzerine Üsküdar’daki ﬁeyh Camii Tekkesi’ne postniﬂîn tayin edildi. S. Nüzhet Ergun’un Türk Mûsikîsi Antolojisi’nde
(c.1, s.40) Mehmed Tâlib Efendi’yi ﬁeyh Camii tekkesinin bânîsi olarak göstermesi ise yanl›ﬂt›r. Bir müddet sonra C.evvel 1078/Ekim-Kas›m 1667 tarihinde
Gelibolulu ﬁeyh Gafûrî Mahmud Efendi’nin vefat› üzerine M. Tâlib Efendi Azîz
Mahmut Hüdâyî âsitânesinin 5. ﬂeyhi olarak posta geçti. Bu vazifesini sürdürürken Receb 1090/A¤ustos 1679’da vefat etti ve ﬁeyh Camii hazîresinde babas›n›n
kabrinin yan›na defnedildi.15 Uﬂﬂâkîzâde ‹brâhim Hasîb onun vefat› üzerine ﬂu
tarih manzumesini kaleme alm›ﬂt›r:
“Düﬂtü bir târîh-i zîbâ lafzen ü ma’nen ana
‘Âzim-› Hakk oldu bindoksanda Kutbü’l Ârifîn-1090-”16
Mehmed Efendi’nin vefat›ndan sonra Hüdâyî âsitânesi ﬂeyhli¤ine Zâkirzâde Abdullah Efendi’nin halîfelerinden Menteﬂeli Selâmi Ali Efendi tayin edilmiﬂtir.17
ﬁeyhî Vakây›u’l-Fuzalâ’s›nda ondan söz ederken “Fazîlet-i ilmiyye ile ma’lûm,
zâhir u bât›n› müsellem, mu’tekad-› cumhûr, lây›k-› senâ-y› mevfûr idi” ifadelerini kullan›yor.
Devrinin mutasavv›flar› aras›nda önemli bir yeri bulunan Mehmed Tâlib Efendi ayr›ca kaleme ald›¤› ﬂiirleri ve dinî besteleriyle hem edebî hem de mûsikî sahas›ndaki kudretini ortaya koymuﬂtur.”Tâlib” mahlâs›yla yazd›¤› ﬂiirlerinin bir
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Divan’da topland›¤› kaydedilmektedir;18 bu ﬂiirlerinden b›r k›sm› bizzat kendisi, daha sonraki dönemlerde de bir çok bestekâr taraf›ndan bestelenmiﬂtir. Meselâ “Feth olunca Hak’dan yana yolumuz” m›sra›yla baﬂlayan ilâhisi kendisi taraf›ndan nevâ makam›nda bestelenmiﬂtir.19 Ayr›ca “Yand›m kül oldum aﬂk meydân›nda” m›sra›yla baﬂlayan ilâhisi de, baﬂta dinî mûsikîmizin usta bestekâr›
Derviﬂ Ali ﬁîruganî olmak üzere muhtelif mûsikîﬂinaslar taraf›ndan bestelenmiﬂtir. Çeﬂitli el yazmas› güfte mecmualar›nda besteledi¤i ilahilere rastlanmakta ise de bunlardan, notas› günümüze ulaﬂan herhangi bir bestesi maalesef bulunmamaktad›r.20
Hüdâyî âsitânesinin 22. ﬂeyhi Abdurrahman Nesîb Dede’nin hayat› hakk›nda
kaynaklarda geniﬂ bir bilgiye rastlanmamaktad›r. Üsküdar’da do¤du. Âsitânenin
ﬂeyhlerinden Mehmed ﬁehâbeddin Efendi’nin o¤ludur. ﬁehâbeddin Efendi’nin
babas› da ayn› tekkenin ﬂeyhlerinden Mudanyal› Büyük Rûﬂen Efendi
(v.1794)’dir.21 Her konuda babas› taraf›ndan yetiﬂtirildikten sonra Celvetiyye tarikat›na intisâb etti.22 Yine babas›n›n yan›nda seyr-ü sülûkunu tamamlamas›n›n
ard›ndan Ayasofya camii civar›ndaki Erdebil Tekkesi’ne ﬂeyh oldu. Babas›n›n
1234/1818’de vefat› üzerine Azîz Mahmud Hüdâyî âsitânesi meﬂîhat›na getirildi. 1243/1827’de “Ordu-y› Hümâyun” vâizli¤iyle vazifelendirildi. 24 y›l postniﬂînlik yapt›ktan sonra 1258/1842’de vefat etti. Âsitânenin hazîresine babas›n›n
ayak ucuna defnedildi.23 Bursal› Zâik, vefat› üzerine ﬂu vefat tarihini kaleme alm›ﬂt›r:
“Bu ﬂahbâz-› himem dergâh-› vâlâ-y› Hüdâyî’den
Cenâh-› zâhir u bât›nla Bezm-i vahdet’e uçtu
Bu târih eyledi hem nâm-› Câmî Zâika rihlet
Hüdâyî postniﬂîni seyyid-i âlî neseb göçdü-1258-”24
Hüseyin Vassâf Sefîne-i Evliyâ’da ondan “Nâzik yarad›l›ﬂl›, halîm selîm bir insan” olarak bahseder.
Celvetiyye tarîkat›n›n önde gelen ﬂeyhlerinden say›lan Nesîb Dede ayr›ca yazd›¤› tasavvufî manzumeleri ve besteledi¤i dinî eserleriyle bu her iki sahada da
kendini kabul ettirtmeyi bilmiﬂtir. “Seyyid” mahlâs›yla kaleme ald›¤› ﬂiirlerini
müretteb bir Divan’da toplam›ﬂt›r. Divan’›n›n kendi el yaz›s›yla olan bir nüshas› Üsküdar’da Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nde (Hüdâyî Kitaplar›, nr.1806) kay›tl›d›r.25 Ayr›ca Nesîb Dede’nin Sülûk-i Celvetiyye’ye dâir bir eseri oldu¤u da
söylenmektedir.26
Abdurrahman Nesîb Dede’nin eserlere el yazmas› güfte mecmualar›nda rastlanmaktad›r. O¤lu ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi, yazm›ﬂ oldu¤u Güfte Mecmuas›’nda babas›na ait 5 adet bestenin güftesini “ﬁeyh Efendimiz” baﬂl›¤› alt›nda
kaydetmiﬂtir. Bu besteler, “Aﬂk›n ayân oldu bana” m›srâ›yla baﬂlayan hicaz,27
“Do¤du nûrun âleme verdi ziyâ” m›srâ›yla baﬂlayan rast,28 “Derûnum âteﬂ-i hicrâna yand›” m›srâ›yla baﬂlayan dügâh29 ve “Sevdim seni hep vâr›m ya¤mad›r
alan als›n” m›srâ›yla baﬂlayan bayâtî cumhur ilâhileriyle30 “ﬁûrîde vü ﬂeydâ k›lan yârin cemalidir beni” m›srâ›yla baﬂlayan çârgâh savt›d›r.31 Öztüna Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi’nde onun “Gönül hayrân oluptur aﬂk elinden” m›srâ›yla
baﬂlayan bayâtî ilâhisiyle devr-i kebir usulünde bir segâh peﬂrevinin zaman›m›270
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za ulaﬂt›¤›n› kaydeder.32 Günümüzde ise Abdurrahman Nesîb Dede’nin nevruz
makam›nda “Kudûmun rahmet-i zevk u safâd›r yâ Resûlallah” m›sralar›yla baﬂlayan tevﬂihi,33 “ﬁûrîde vü ﬂeydâ k›lan yârin cemâlidir beni” m›srâ›yla baﬂlayan
çârgâh,34 “Ey cihân-ârâ hâlim nic’olur” m›srâ›yla baﬂlayan sûzinâk35 ilâhilerinin
notalar› yay›mlanm›ﬂt›r.
Hüdâyî âsitânesi’nin 23. ﬁeyhi Mehmed Rûﬂen Tevfîkî Efendi, 15 Zilhicce
1225/11 Ocak 1811 tarihinde ‹stanbul’da do¤du. Yukar›da hayat› ve eserleri hakk›nda bilgi verdi¤imiz Hüdâyî âsitânesi ﬂeyhi Abdurahman Nesîb Dede’nin o¤ludur. Büyük dedesi Mudanyal› Rûﬂen Efendi daha çok “Büyük Rûﬂen Efendi”
olarak tan›nm›ﬂ, Mehmed Rûﬂen de “Küçük Rûﬂen” diye ﬂöhret bulmuﬂtur.36
Rûﬂen Tevfîkî, dönemin önemli ilim adam› ve mutasavv›flar›n›n bulundu¤u bir
ortamda aklî ve naklî ilimlerin tahsîlinin ard›ndan babas›ndan ald›¤› e¤itimle tasavvufî geliﬂimini tamamlad›ktan sonra Kastamonu’ya giderek orada erbaîn ç›kard›. Babas›n›n vefat› üzerine 1258 Rebiülâhir/May›s 1842’de Azîz Mahmut Hüdâyî âsitânesi postniﬂîni oldu.37 Bu arada uzun süre “Meclis-i Meﬂâyih” reisli¤inde de buluna Rûﬂen Efendi, baﬂta Sultan Abdülmecid Han olmak üzere dönemin
padiﬂahlar›ndan yak›n ilgi gördü. Türbe ve hânkâh onun zaman›nda Sultan Abdulmecid taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›ﬂt›r. 1850 y›l›nda Üsküdar çarﬂ›s›nda ç›kan bir yang›n neticesinde tamamen yanan külliyenin inﬂâs›n›n hikâyesi ﬂöyledir: Padiﬂah Abdülmecid Han’›n halas› Esmâ Sultan, her y›l Çaml›ca civar›ndaki
köﬂke yazl›¤a gelirmiﬂ. Ayn› zamanda Rifâiyye tarîkat› Çarﬂamba tekkesi postniﬂîni olan ﬁeyh Nuri efendi’nin de müntesiplerinden bulunan Esmâ Sultan, o s›rada doksan yaﬂlar›nda ve hasta yatmakta olan ﬂeyhini s›k s›k ziyarete gidermiﬂ.
Hala Esmâ Sultan bir gün ye¤eni padiﬂaha:
- Mecid, ﬂeyh Efendi rahats›z, siz de bir ziyaret etseniz iyi olur” der.
Padiﬂah da bu teklifi kabul ederek halas›yla ﬁeyh Nuri efendi’yi ziyaret ederek
elini öper. Bir müddet sohbetten sonra dergâh›n ahﬂap ve tamire muhtaç olmas› padiﬂah›n gözünden kaçmaz:
- ﬁeyhim, emredersen bu dergâh› kârgir yapt›ral›m” der. Elini sakal›na götüren
ﬂeyh efendi ise:
- Evlat, bu dergâh bizi eskitti, Biz dergâh› art›k âlem-i ahirette yapar›z, buras›
ﬂimdilik bize yeter. E¤er gerçekten böyle bir arzunuz varsa, Hazret-i Hüdâyî dergâh› yand›ktan sonra dedegân dört y›ld›r mukâbeleyi türbede yap›yorlar, oray›
yapt›r›rsan›z bizi memnun edersiniz” demiﬂ ve padiﬂah da yapt›raca¤›na dâir
söz vermiﬂti. O s›rada ﬁeyh efendi bir fâtiha okur. Pâdiﬂah ve Hala Sultan vücutlar›nda bir titreme hissederler. Huﬂû içinde ﬁeyhin elini öpüp veda ederler.
Padiﬂah derhal ferman buyurarak inﬂaat› baﬂlatm›ﬂ ve iki sene gibi k›sa bir zamanda inﬂaat tamamlanm›ﬂt›. Pâdiﬂah ve ﬁeyh Nuri Efendi’nin de iﬂtirakleriyle
külliye, merasimle yeniden hizmete konuldu. Mukabeleden sonra mevlid okunur. Pâdiﬂah ﬁeyh Nuri Efendi’den duâ ricas›nda bulunur. Nuri Efendi ihtiyarl›¤› sebebiyle özür dileyerek duây› zâkirbaﬂ›s› F›nd›k Haf›z’a yapt›r›r.
Postniﬂîn Rûﬂen Tevfîkî Efendi pâdiﬂaha dergah› gezdirir, Sultan da “çok güzel
oldu¤unu” söyleyerek memnuniyetini belirtir.38
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Hüseyin Vassâf’›n Sefîne-i Evliyâ’da, Sultan Abdulmecid’in Rûﬂen Efendiye karﬂ› duydu¤u sevgi ve sayg›y› anlatt›¤› olay da dikkat çekicidir: “Sultan Abdulmecid hânkâh ve türbeyi yeniden yapt›r›p türbeyi ziyarete geldi¤i bir gün ayakkab›lar›n›, tâzîmen âsitânenin soka¤a bakan d›ﬂ kap›s›nda ç›karm›ﬂt›. Bu kap›dan
türbeye kadar hal› döﬂenmiﬂti. Türbeye girilece¤i esnada Sultan Abdulmecid,
Rûﬂen Efendiye hitaben:
- Efendim delil olunuz, önce siz giriniz” diye tazim edince Rûﬂen Efendi:
- Pâdiﬂah›m zât-› ﬂâhâneleri âlem-i dünyân›n, Hazret-i Pîr ise âlem-i mânân›n
pâdiﬂah›d›r. Âcizleri gibi bir derviﬂin iki pâdiﬂah aras›na girmesi haddi midir?”
demiﬂ ve bu sözler pâdiﬂah›n çok hoﬂuna gitmiﬂti.39
Hüdâyî âsitânesine elli y›la yak›n hizmet veren Rûﬂen Efendi 22 Rebiülâhir
1309/25 Kas›m 1891 tarihinde vefat etti ve dergâhta meﬂây›ha mahsus türbeye
defnedildi. Yerine kardeﬂi Mehmed ﬁehâbeddin Efendi postniﬂîn oldu. Bursal›
Mehmed Tâhir onun hakk›nda, “Urafâ ve erbâb-› dâniﬂden bir zât idi” derken,
Mevlevî ﬂeyhi Ahmed Celâleddin dede onu “Sözü, sohbeti gâyet tatl›, muhterem
bir insan”, Hüseyin Vassâf da “Pek edîb, meclis-ârâ, halîm, selîm, müﬂfik ve zeki” ifadeleriyle anlatm›ﬂlard›r.40
Dönemin önde gelen ilim adamlar› aras›nda yer alan Rûﬂen efendi ayr›ca hattatl›¤›, ﬂâirli¤i ve mûsikîﬂinasl›¤› ile de önemli bir sanat adam› hüviyeti ile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Mûsikîdeki hocas›n›n Bursal› Duhânî ﬁerîf oldu¤unu yazm›ﬂ
oldu¤u Mecûa-i ‹lahiyyât’›ndaki “üstad›m›z” ifadeli kay›tlar›ndan anlamaktay›z.
Son derece hassa bir mûsikî kula¤›na sahip olan Rûﬂen Efendi yüzlerce eseri haf›zas›nda muhafaza etmekle tan›nm›ﬂt›. Aralar›nda çeﬂitli kâr ve kâr-› nât›klar›n
bulundu¤u pek çok eserle, besteli mevlid ve mirâciyenin bütün bahirlerini ezbere bilirdi. Özellikle dînî sahada eser bestelemiﬂ ancak bu eserlerden günümüze sadece “Derdimin dermân› sensin yüce sultan›m medet” m›srâ›yla baﬂlayan
sabâ makam›ndaki ﬁevval ilahisi ulaﬂabilmiﬂtir (Öztuna,2/241). Kendi Mecmua’s›nda 6 dînî bestesinin güftesini yazm›ﬂt›r. Bu eserler: “Fahr-i âlem Mustafâ’n›n do¤du¤u ﬂebtir bu ﬂeb” m›srâ›yla baﬂlayan rast, “Ben bilmez idim gizli
ayân hep sen imiﬂsin” ve “Allâhu ekber ey sanem hüsnüne hayrân olmuﬂum”
m›srâlar›yla baﬂlayan sabâ, “ﬁem’-i bezm-i hâss›n›n pervanesi gönlüm benim”
m›srâ›yla baﬂlayan sabâ, “ﬁem’-i bezm-i hâss›n›n pervanesi gönlüm benim” m›srâ›yla baﬂlayan baﬂlayan mâhur ve müstear savtlard›r.41 S. N. Ergun da Antoloji’sinde ayn› eserleri zikretmiﬂtir.
Rûﬂen Efendi’den günümüze ulaﬂan yegâne eseri, yukar›da sözünü etti¤imiz ve
bir dînî eserler antolojisi olan Mecmua’s›d›r. Üsküdar’daki Hac› Selim A¤a Kütüphanesi, Hüdâyî Kitaplar›, nr. 1804’te kay›tl› bu elyazmas›nda yirmi dokuz
ayr› makamdan, ço¤unun bestekâr› zikredilmemiﬂ toplam 373 eser yer alm›ﬂ ve
sadece 27 bestekâr›n ismi kaydedilmiﬂtir. Mecmua’da, ﬂiirlerine en çok beste yap›lm›ﬂ ﬂair Azîz Mahmut Hüdâyî’dir. Ayr›ca bestekâr› belirtilmiﬂ en fazla eseri
bulunan mûsikîﬂinas, hocas› Duhânî ﬁerîf’tir (16 ilâhi); bunu 3 ilâhi ile Hamâmîzâde ‹smail Dede takip etmektedir.
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Di¤er taraftan, âsitânenin 10. ﬂeyhi Abdülhayy Efendi (v. 1117/1705)nin de bir
dinî eserler bestekâr› oldu¤u, Müstakimzâde Mecmuas› olarak tan›nan, Süleymeniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3397 yazmadaki kay›ttan anlaﬂ›l›yor. Sadece eserin son yapraklar›nda bulunan “Müstakimzâde Süleyman efendi’nin
Cem’idir” baﬂl›kl› bir bestekârlar listesinde ismine rastlanan Abdülhayy Efendi’nin bestekârl›¤›n› destekleyecek baﬂka hiçbir yazma ve matbu kayna¤a rastlanmam›ﬂt›r.
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