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SUNUŞ

Hak Te’âlâ bir tecellî kıldı tâ 
Mustafâ her hâle olsun âşinâ
Eyledi Cibril’e ferman o zaman 
Git didi Mahbûbum’u al gel hemân
 .............
Arş u Firdevs’i temâşâ eylesin 
Sonra gitsin halka bir bir söylesin
Şâdumân ol ey Resûl-i Muhterem 
Arş’ına da’vet ider Rabbü’l - Enâm
 
Mi’rac, âlemlere rahmet son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya yapılan kutlu bir dâvet-
tir. Bu olağanüstü mûcizevî yolculuk, maddeten ve mânen yeni bir başlangıç, delillerin gösteril-
diği yakınlık ve kurtuluş reçetelerinin sunulduğu bir müjdedir. 
 
O’nun pîrüpak şahsında, ümmeti Muhammed’e Mi’râc hediye edilen fevkalâdeliklerle dolu bir 
buluşmadır. Kıyâmete kadar bu Mi’rac, günde 5 kez tekrarlanan müminlere has özel bir imkân 
olur. 

Semânın katmanlarında yükseliş, son dînin yüceliğini ve müminlerin terakkîsini remzeder, 
inananların îmânını artırıp inanmayanların şüphe ve görmezliğini açığa vurur. 
 
Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğinin 12. yılında, Receb ayının 27. gecesindeki yürüyüşü, 
Yaratıcı’nın huzûruna varışı, feyiz ve bereketle dolu hikmetli yolculuğu ve O’na inanıp sevenlerin 
bu mûcize karşısındaki şükrü ve coşkusu ise gönüllerden taşıp dilde sanata dönüşerek 
Mi’râciye adını alır. 

Yukarıdaki dörtlükler lezzetindeki Mi’râciyeler, bu olağanüstülüğün mümin gönüllerde yankı-
lanması ve İslâm medeniyetinde edebî bir forma bürünmesidir. Bahşettiği ilhamla icrâ edilen 
hikâyenin kasîde ve mesnevî şeklinde, fakat mutlak bir şiirsellikle, nesilden nesile  geçerek köklü 
bir gelenek hâline gelmesidir. 

İnkıtâya uğrayan bu öze vefâ gösterme onurunun bize düşmesi ise bizim için büyük bir 
bahtiyarlıktır.

Mehmet Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı



6

ÖNSÖZ

“Bilim ve Sanat takdir edilmediği yerden göç eder”

İbn-i Sînâ

Esâsen Kutbü’n Nâyî Osman Dede ile başlayan, fakat elimizdeki kaynaklara göre de Hammâ-
mizâde İsmâil Dede Efendi ile başladığı görülen ve günümüze kadar gelebilen Mi’râciye meşk 
halkasında bulunan Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in, Nâyî Osman Dede’ye âit olan Mi’râciye’yi icrâ 
ettiği 1970’li yıllara âit muhtelif ses kayıtlarının önemi çok büyüktür. Çünkü, ustadan çırağa 
meşk edilerek 1700’lü yıllardan bugünlere intikâl eden ve Mi’râciye meşk tavrını gösteren tek 
ses kayıtları bunlardır.  

Muhterem Ahmet Özhan ve Ömer Tuğrul İnançer’in tavsiyeleriyle Mi’râciyehân Nâil Kesova 
üstâdımızla Mi’râciye meşkine başlayan ve O’nunla birlikte 2010’lu yıllardan beri Bursa’da 
Mahkeme Câmii ve Nûmâniye Dergâhında Mi’râciye okuyan Kurrâ Hâfız ve Mi’râciyehân  
Murat Taştekin; 3 Mayıs 2016 târihinde Mi’râc kandili münâsebetiyle dinlemeye gittiğim, 
 Bursa Nûmâniye Dergâhında yatsı namazını müteakip kıraat olunan Mi’râciye icrâsından  
sonraki sohbetimiz esnâsında bana, arşivlerde birçok Mi’râciye notası olmasına rağmen,  
maalesef hiçbirinin Mi’râciye meşk tavrını ifâde etmediğini söyleyerek, benden Mi’râciye’yi 
Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in okuduğu tavırda notaya almamı ricâ etti.

Hocası Hubcuzâde Şâkir Çetiner ile meşk etmesinden dolayı Mi’râciye’yi güftelerine bakarak 
nağmeleriyle okuyabilen hayattaki tek kişi olan ve bugün için 80’li yaşlardaki Mi’râciyehân Nâil 
Kesova üstâdımızdan sonra bu tavrın unutulma ihtimâlinin olduğu da âşikârdır.    

Bu sebeple “söz uçar, yazı kalır” düşüncesiyle, meşk tavrının kaybolmaması ve gelecek ne-
sillere aktarılabilmesi için, Mehmed Safiyüddin Erhan’dan aldığım Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in 
1970’li yıllardaki muhtelif Mi’râciye kıraati ses kayıtlarını dinleyerek notaya alma hizmetine 
2016 yılı sonunda Bursa’da gönüllü olarak başladım. 

Mi’râciye’yi notaya almaya başladıktan bir süre sonra Kānûnî Erol Deran üstâdımızın teşvikiyle 
yıllar önce yapamadığım yüksek lisansı yapmaya karar verdim ve gereken sınavları geçtikten 
sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Mûsikîsi Bölümünde yüksek li-
sansa başladım. Zâten önceden başladığım, Mi’râciye’yi Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in okuduğu 
tavırda notaya alma çalışmamı da tez olarak seçtim. 

Bu arada, tez çalışmamı daha rahat yapabilmek için mûsikî sanatı alanında 27 yıl hizmet ettiğim 
Bursa Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’ndan ayrılıp İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu’nda 
çalışmaya başladım.
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Mi’râciye’yi Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in okuduğu tavırda notaya almayı bitirdikten sonra 
topluluk sanat yönetmenimiz İhsan Özer ile görüşüp, meşk tavrını yansıtan bu nota ile icrâ 
edilecek Mi’râciye’yi, tarafımdan oluşturulacak özel bir toplulukla değil, 30 yıldır Türk Din 
Mûsikîsine lâyıkıyla hizmet eden yeni kurumum İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu ile CD 
ortamında kayıt altına almayı düşündüğümü söyledim. Sanat Yönetmenimiz, bu değerli 
çalışmanın koromuz adına yapılmasının çok uygun olacağını, fakat gerekli destek bulunması 
hâlinde bunun gerçekleşebileceğini ifâde etti.

Tez çalışmaları devâm ederken katıldığım İstanbul Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu “Din ve 
Hayat Dergisi” paneli sonrasında, Kur’ân Kursu öğreticisi olan Fulya İbanoğlu hanımefendi ile 
sohbet ederken Mi’râciye konusu açıldı ve Mi’râciye’yi notaya aldığımı, meşk tavrını yansıtan 
bu nota ile icrâ edilecek Mi’râciye’nin mutlakâ CD ortamına kaydedilmesini, ayrıca notaların 
da içinde olacağı bir kitap hazırlamayı düşündüğümü ve bunun için maddî destek gerektiğini 
söyledim. Bunun üzerine yanımda oturan ve yeni tanıştığım Etiler Câmii hocası Mehmet Yüksel 
beyefendi, Esenler Belediyesi’nin Kültür-Sanat alanında çok önemli hizmetler yaptığını ve bu 
çalışmayı mutlakâ bir dosya hâlinde belediyenin kültür işleri birimine sunmamı önerdi. Kısa bir 
süre sonra koromuzun idârî kadrosuyla birlikte Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin 
Cerrahoğlu ile görüştük ve çalışmamızın vakıf kültürümüz açısından önemini anlattıktan sonra 
Esenler Belediyesi’nin bu çalışmaya destek vereceğini söyledi. Çöpatlamaz Şeyh Âtıf Efendi, 
meşhur Nutk-ı Şerîfinin bir mısrâsında “Yolda bırakmazlar, alırlar seni” ifâdesini kullanmıştır.

Rabbim, şükürler olsun ki gönül dostlarını vesîle kılarak bu hizmeti desteksiz bırakmadı.

Elinizde bulunan kitabın tevşih ve bahir güfteleri bölümündeki “karekod” aracılığı ile, Hubcuzâ-
de Şâkir Çetiner’in okuduğu meşk tavrıyla almaya gayret ettiğim notalar ile İstanbul Târihî Türk 
Müziği Topluluğu tarafından icrâ edilen Mi’râciye’nin CD kaydını dinleyebilirsiniz. 

Öncelikle, arşivindeki Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in Mi’râciye kıraati yaptığı târihî değerdeki ses 
kayıtlarını ve fotoğrafları paylaşan, Mi’râciye’yi uzun yıllardır yaşayıp ve yaşatmayı gâye edinen 
çok kıymetli Mehmed Safiyüddin Erhan’a ve Mi’râciye’nin vakfiye gereği Bursa ve İstanbul’da 
okunmasında uzun yıllardır büyük emeği olan Mi’râciyehân Nâil Kesova üstâdımıza sonsuz te-
şekkür ederim.   

Daha sonra, vakıf kültürümüzün ve Türk Mûsikî Sanatı’nın en nâdîde eserlerinden biri olan Mi’râ-
ciye çalışmasını takdir edip her türlü desteği veren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya, 
Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu’na, bu çalışmada emeği olan Esenler Belediyesi çalı-
şanlarına, bu çalışmanın gerçekleşmesine vesîle olan Fulya İbanoğlu’na ve Esenler Belediyesi 
ile aramızda köprü vazifesi gören Mehmet Yüksel’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü’ne, Ömer Tuğrul İnançer, Tanbûrî Abdi Coşkun ve Ahmet Özhan’a, İstanbul 
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Târihî Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni İhsan Özer’e, Sanat Yönetmeni Yardımcısı Bahri 
Güngördü’ye, Koro Müdürü Soydan Babayiğit’e, Mi’râciye’nin bahirlerini okuyan Mi’râciyehân 
Murat Taştekin’e, tevşih ve cumhur bölümlerini icrâ eden ses ve saz sanatçısı arkadaşlarıma, 
CD kitapçığı hazırlayan Özata Âyan’a, CD ve kitabın grafik tasarımını yapan Ömer Yıldız’a, eli-
nizdeki kitabı büyük bir emekle baskıya hazırlayan ve CD’nin sosyal medyadaki video-kurgu ve 
montajını yapan oğlum İhsan Samet Bayraktar’a, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk 
Din Mûsikîsi Bölümündeki tez danışmanı hocam Prof. Dr. Safâ Yeprem’e, Mi’râciye tevşih güf-
telerinin tashih ve tercümesi konusunda yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turâbi, 
Dr. Abdussamed Bakkaloğlu ve Prof. Dr. Necdet Tosun’a, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sa-
nat Vakfı’nın yayını olan “Mi’râciye” kitabındaki Mi’râciye bahir açıklamalarından yararlandığım 
Prof. Dr. Mustafa Tahralı hocamıza, Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan’a, 
Mi’râciye bahir güftelerinin tashihi ve Hubcuzâde Şâkir Çetiner ile ilgili eski Türkçe belgelerin 
günümüz Türkçesine çevrilmesi konusunda Osman Nûri Özpekel’e, Nâyî Osman Dede hak-
kındaki araştırmalarını paylaşan Neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner’e, arşivindeki Hubcuzâde 
Şâkir Çetiner’in ses kaydı ve bâzı fotoğraflarını paylaşan Hakan Talu’ya, Mi’râciye ile ilgili önemli 
bilgileri paylaşan Yümni Dalkılıç’a, Prof. Dr. Zeki Atkoşar’a, arşivindeki Mi’râciye ile ilgili belgeleri 
paylaşan Tevfik Bildik’e, Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in âilesi ve kabrinin bulunması konusunda 
yardımlarından dolayı Neslihan Duran, Hüseyin Sert, Zeynep Kâmil Mahalle muhtarı Hayrettin 
Kahya ve mahalle sâkini Ergün Orhan’a, babası ile ilgili belge ve fotoğrafları paylaşan Hubcuzâ-
de Şâkir Çetiner’in en küçük oğlu Kâmil Erdinç Çetiner’e, Mi’râciye çalışmasındaki tavsiye ve 
yardımlarından dolayı Rahmi Duran, Enes Ergür ve Hâkan Alvan’a, Mi’râciye’nin Dügâh, Nevâ 
ve Sabâ tevşihlerindeki Nutk-ı Şerîf tashihleri için Enes Durceylan’a, Stüdyo Marşandiz ve ça-
lışanlarına, üç yıllık geceli gündüzlü çalışmalarım sırasında mânevî desteklerinden dolayı çok 
kıymetli âileme ve kısacası bu çalışmaya katkıda bulunan ve emeği geçen herkese sonsuz te-
şekkür ederim.   

Mi’râciye meşk tavrını yansıtan bu çalışmanın, Mi’râciye’yi hem yaşayan hem de yaşatan nesil-
lerin yetişmesine vesîle olması niyâzıyla.

Gayret bizden, tevfîk Allah’tan.  

Cüneyt Bayraktar

Şubat 2021, Üsküdar       
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İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu
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 En önemli kültür değerlerimizden olan Klasik Türk Müziğinin, özellikle Tasavvuf 
Müziği ve Mehter Müziği türlerinin, kendilerine has üslûp ve icrâ özelliklerine sâdık kalınarak 
ortaya konulmasını ve tanıtılmasını sağlamak, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapmak 
amacıyla; 1991 yılında, Ahmet Özhan’ın Sanat Yönetmenliğinde, Ömer Tuğrul İnançer müdür-
lüğünde ve Kânûnî Cüneyt Kosal’ın Sanat Yönetmen Yardımcılığında kurulan topluluk, tasav-
vuf ve mehter bölümü olarak iki ana birim hâlinde çalışmaya başlamıştır. 1826 yılında Yeniçeri 
Ocağı ile birlikte kaldırılan Mehterhânede ve 1925 yılında kapatılan tekkelerde, o târihlere 
kadar icrâ olunan mûsikî eserlerinden bugüne ulaşan, sanat değeri yüksek klâsikleşmiş eserler 
öncelikli olmak üzere aynı ekollerle bestelenmiş yeni eserleri de repertuarına almıştır. Mûsikî 
kültürümüzü tanıtma, yaşatma ve araştırma bilinciyle; kurulduğundan günümüze yurdumuzun 
hemen hemen tüm şehirlerinde ve yurtdışında da kırka yakın ülkede yüzlerce konser vermiştir. 
Yine aynı şekilde bugüne kadar “söz uçar yazı kalır” düstûrunca konser repertuvarları için 
yaptığı araştırmaları, imkânları ölçüsünde kayıt altına almaya gayret etmekte olan topluluğu-
muz bugüne kadar 26 adet CD’den oluşan 14 albüm, Mevlevî Âyinleri ve Sürre Alayı projele-
rindeki üç adet DVD ile mûsikî kültürümüzün dînî, lâdînî ve askerî mûsikî alanlarındaki klâsik, 
tasavvûf ve mehter mûsikîsi eserlerini seslendirerek kayıt altına alınmasını sağlamıştır. 
 
 İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu, bu icrâların yanı sıra, tüm topluluğun aynı anda 
yer aldığı çeşitli projelere de imza atmıştır. Ulusumuzun Orta Asya’dan başlayan ve Anadolu’ya 
kadar uzanan târihi yolculuğunun müzikal bir anlatımla sunulmakta olan “Kopuzdan Günümüze”; 
Söğüt’te yeşeren bir çınar fidesinin; Osmanlı Beyliği’nin bir büyük dünyâ devletine ve bu devletin 
de çağdaş, modern bir cumhuriyete; Türkiye Cumhuriyeti’ne gelişiminin seyrinin anlatıldığı “Ku-
ruluştan Kurtuluşa”; Edirne’den Kars’a kadar bu topraklarda yetişmiş gönül erlerinin, ruhlarımızı 
aydınlatan, bizi doğruya, sevgiye, Hakk’a dâvet ettikleri, ilâhileri, nefesleri, kasîdeleri ile derlenen 
“Anadolu Evliyâları”; târihe Çanakkale Geçilmez olarak yazılan destanın anlatıldığı “Çanakkale 
Destânı”; İstanbul’dan yola çıkıp, Mekke ve Medîne’ye kadar devâm eden bir kervanın yolculuğun 
anlatıldığı “Sürre Alayı”; Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlîd çerçevesinde Hz. Muhammed’in 
(SAV) hayâtının anlatıldığı “Mevlîd”; Hakîkat ile bâtılın savaşımı, bâtılın Hakîkate zulmü, Müslü-
man coğrafyasındaki yaşanmış en elîm hâdise olan Kerbelâ vak’asını işleyen “Mâh-ı Muharrem”; 
semah’tan semâ’ya, zeybekten sirtoya, şehirden köye, saraydan köy evine, konaktan çadıra, 
Dede Efendi’den Aşık Veysel’e, Karacaoğlan’dan Rahmi Bey’e, Pir Sultan Abdal’dan Alvarlı Efe’ye, 
Mehterden fasıla kadar, paydası bu topraklar yâni Anadolu olmuş tüm melodilerin bir araya har-
manlandığı bir buket olan “Yurt’tan Renkler” bu projelere birkaç örnek olabilir. 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL TÂRİHÎ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
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Topluluk kendi içinde oluşturduğu gruplarla tanıtım amaçlı kısa film ve el broşürleri hazırlamakta-
dır. Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Gürcüce, Bulgarca hazırlanan Semâ Töreni’nin sembolizmasının 
anlatıldığı el broşürleri; Mevlevî Mukâbelelerinin en başında gösterilmesi için hazırlanan Hz. Mev-
lânâ’nın hayâtı ile mevlevî dervişlerin Semâ Töreni öncesi hazırlıklarını anlatan Türkçe, İngilizce, 
İspanyolca, Endonezce video; topluluğun 25 yılını anlatan bir video; Çanakkale Destânı projesi 
için hazırlanmış Çanakkale Şiiri videosu; Anadolu Evliyâları projesi için hazırlanmış kısa video 
örnek olarak verilebilir. 
 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğu, ulusumuzun çağdaş-
laşma hedefini gerçekleştirmesine hız kazandıracak olan, kökü târihin derinliklerine uzanan mü-
ziğimizi, evrensel boyutları ile günümüz sanatseverlerine tanıtmak ve gelecek kuşaklara bir kutlu 
emânet olarak aktarmadaki önemli işlevinin bilincinde olarak, İhsan Özer’in sanat yönetmenliğin-
de araştırma ve icrâ çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

Neyzen Halil Can’ın, 3 Ekim 1971 târihinde, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin Âsitânesindeki 
Mi’râciye meclisinde, Kutbü’n Nâyî Osman Dede’nin o meşhûr eseri okunmaya başlanmadan önce 
yaptığı Mi’râc-ı Nebî hakkındaki konuşmadır:

 Şu mübârek velînin huzûr-ı nûrâ nûrunda konuşmak değil, edeben huşû içinde sükûta varmak 
ve ancak gönül diliyle yalvarmak gerektiğini bilmez değilim. Fakat dînî olduğu kadar da millî bir âdet-i 
müstahsene sûretinde asırlardan beri devâm edegelen mi’râciye râsimesi vesîlesiyle Mi’râc-ı Resûlullah’a 
dâir, fakîrinize emredilen söz açma hizmeti karşısında, “el emrü fevka’l-edeb”, buyruk töreden üstündür, 
diyorum. Hazret-i Pîr’in rûhâniyyetine sığınıyorum, mevzû’un azameti yanında aczimi bilhassa îtiraf ederek 
söze başlıyorum.
“Mi’râc nedir?” suâlinin cevâbını, “Hazret-i Muhammed kimdir?” suâline cevâb almadan vermek, verebil-
mek müşküldür, yalnız müşkül değil, bil ki gayr-i kâbildir.
Hazret-i Muhammed kimdir?. İnsan mı? Evet. Lâkin gelmiş ve gelecek insanlar içinde, hayır hayır!, gelmiş 
ve gelecek insanlar üstünde, en büyük insan. Öyle bir insan ki, aynı zamanda Resûlullah-ı Zî-şân. O, öyle 
bir insân ki, “ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn” iltifâtına mazhar. Ve O öyle bir resûl-i Zî-şân ki, 
beyân-ı muhakkakın “levlâke levlâk le mâ halaktü’l eflâk” hitâbıyla server, “ve mâ yentıku ani’l-hevâ”nın 
deryâsıdır, “in hüve illâ vahyün yûhâ”nın müşahhas ma’nâsıdır. Hakîkat güllerinin bağıdır, “sıbğatullah, ve 
men ahsenü minallahi sıbgahû” feyzinin kaynağıdır. “Ve inneke le alâ hulukin azîm” âyeti O’nun şânına 
delîl, “innemâ bu’istü li-etemmi mekârime’l-ahlâk” hadîs-i vâcibü’t-tahdîsi risâlet muammâsını halleden 
bir tarîk-i celîldir.  
Habîb-i Kibriyâ’dır, Sultân-ı Enbiyâ’dır, Bürhân-ı Asfiyâ’dır, Şefî’-i Rûz-i cezâdır. Sevgi de saygı da 
herkesten ziyâde O zâte, Fahr-i Kâinât’a sezâdır. Nûr-i Kur`ân, Nûr-i Rahmân O’nda müncelîdir. Havâs-
sü’l-havâssı, havâssü’l-havâss ahibbâsı, Ebûbekri’s-Sıddîk, Ömerü’l-Fârûk, Osmân-ı Zi’n-nûreyn ile 
Esedullah Alî’dir.
Bağlanmak O Zî-şâna insanlar için devlet, kul olmak O sultâna sultânlar için devlet. O’nu bir kerre gören 
zerre görür hurşîdi. O’ndadır O’nda rehâ râhı, necât ümmîdi. Dil-hastalar dermânı O, şevk u şefâat kânı 
O, sultânların sultânı O, cânânların cânânı O, vallâhi cânlar cânı O. Âriflerin irfânı O, âlimlerin burhânı O, 
Hakk’ın hakîkat ummânı O, cânânların cânânı O, vallâhi cânlar cânı O. Dîbâce-i Kur`ân O’dur, sermâye-i 
îmân O’dur, Allah’dan ihsân O’dur, cânânların cânânı O, vallâhi cânlar cânı O. Minhâcdır, sertâcdır, şâhün 

(Kalem sûresi 4. Âyet)



14

şeh-i mi’râcdır, her ferd O’na muhtâcdır, cânânların cânânı O, vallâhi cânlar cânı O. Peygamberânın serveri, 
binbir velînin rehberi, meydân-ı abdiyyet eri, cânânların cânânı O, vallâhi cânlar cânı O.
Ulemâ Mi’râc’ın naklî delîl-i celîlini, hukemâ aklî burhân-ı cezîlini araya dursunlar, “Sübhânellezî esrâ 
bi-abdihî leylen mine’l-mescidi’l harâmi ile’l-mescidi’l aksâ” sırrını zemîn-i âsûmâna sorsunlar, zihin yor-
sunlar, nazariyyeler, faraziyyeler kursunlar. Kitaplar bunlarla dolu, fakat Mi’râc hepsinden ulu.
Mi’râc’a cismânî diyenler de var, rûhânî diyenler de var. Kesâfet ehline göre o, rûhânîdir, cismânî değil. 
Letâfet ehline göre o, cismânîdir, rûhânî değil. Cismâniyyet-i Muhammediyye’deki azamet karşısında 
Mi’râc, elbette cismânîdir, rûhâniyyet-i Ahmediyye karşısında Mi’râc, elbette rûhânîdir. Öyle bir cismâniy-
yet ki rûhâniyyetinden ve öyle bir rûhâniyyet ki cismâniyyetinden ibâret.
Bir deste kâğıdın ardını göremeyiz. Destede tabakalar azaldıkça karşımızda şeffâfiyyet artar. Tek kâğıt, 
inceliği nisbetinde, verâyı aksettirir. Kâğıt hep aynı kâğıt, madde hep aynı madde, cisim hep aynı cisim 
olduğu halde, cismâniyyet-i Ahmediyye beşeriyyet tabakalarından sıyrılınca, rûhâniyyet feyzine ermiş, 
“kâbe kavseyni ev ednâ” âlemine girmiştir. Mekândan münezzeh olana mekândan, zamândan münezzeh 
olana zamândan sıyrılmadıkça ulaşmak mümkün değildir. Cismâniyyet ve rûhâniyyet arasındaki fark, 
ancak bu sıyrılma ile zâil olmuştu. Mi’râc cismânî olmasaydı, bu imkânlar üstü hâdiseyi tasdîkde bir ân bile 
tereddüd etmeyen Ebûbekir’e “Sıddîk” ünvânı verilir miydi? Bu cismâniyette ilâhî bir rûhâniyyet bulunma-
saydı, Cenâb-ı Hakk, “Sübhânellezî esrâ bi-abdihî” buyurur muydu? 
Mi’râc, yerdekinin göğe, göklere ağması olduğu kadar, göklerin rahmet yağmuru hâlinde yerdekinin 
nübüvvet ve risâlet meydânına sağnak hâlinde yağmasıdır. Mi’râc, Hakîkat-i Muhammediyye’nin makâm-ı 
ehadiyyetten feyz alması, ummân-ı rahmetden yükselen risâlet ve abdiyyet emvâcının sâhil-i insâniy-
yete vurup durmasıdır. Allah, o dalganın damlalarından insanlığı ve insanlığın kemâl mertebesi demek 
olan müslümanlığı mahrûm bırakmasın. Resûlullah’ın rûhâniyyeti gönüllerimize mi’râc olsun. Kitâbullahın 
samedâniyyeti Türk milletinin, İslâm ümmetinin ve insanlık câmiasının başında ebediyyen tâc olsun.     
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûluhû”. 
Şu kısa duâ ile söz burda biter ve râsimeye başlarız. 
Bize lûtf eyle İlâhî, ulu dîn hürmetine, nûr-i Kur`ân-ı mübîn feyz-i yakîn hürmetine, mazhar-ı sırrın olan 
mutlu zamân hürmetine, vecd-i vahyinle dolan kutlu zemîn hürmetine, kalem-i affını çek defter-i ısyânımı-
za, Mustafâ aşkına, ashâb-ı güzîn hürmetine. Elimiz boş, yüzümüz kapkara Allahım! Kerem et, merhamet 
et, arş-ı berîn hürmetine. İhtirâsın, hevesin, nefsin elinden kurtar, biz sen Tâ ile Hâ, Yâ ile Sîn hürmetine. 
Dinle şekvâmızı ey Rabb-i Kavî! Ka’bende dökülen yaş, edilen âh u enîn hürmetine. Koma Kur`ân’dan 
uzak bizleri Allahım amân!, onu senden getiren rûh-i emîn hürmetine.
Lillahi’l-Fâtihâ.                                                                                            Kaynak: “defter-i-ussak.blogspot.com” adlı internet sitesi

Halil Can’ın sesinden Mi’râc-ı Nebî konuşması
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NÂYÎ OSMAN DEDE VE Mİ’RÂCİYESİ

Manzûmelerinde “Derviş Osman”, Mevlevîler arasında “Kutb-i Nâyî” isimleriyle 
bilinen ve anılan Nâyî Osman Dede’nin doğum târihini ne yazık ki, hiçbir kaynakta bulabilmek 
imkânı hâsıl olamamıştır. Ancak, Mevlevî tarikatine girmesi, Kulekapısı (Galata) Mevlevîhâ-
nesine şeyh olması ve ölüm târihine bakılırsa, 1642 târihi ile 1647 târihleri arasında doğmuş 
olması tahmin edilebilir.

Osman Dede, neydeki üstün yeteneği sebebiyle “Kutb-i Nâyî veyâ Kutbü’n Nâyî” diye tanınır. 
Kendi adıyla anılan nota sistemini bulan Osman Dede, Sultan II. Ahmed, Sultan II. Mustafa ve 
Sultan III. Ahmed devirlerinde yetişen bestekârlarımızın en büyüklerindendir. Aynı zamanda 
mûsikî nazariyatçısıdır. 

Çocukluğundan itibâren tasavvuf, edebiyat ve mûsikîye ilgi duyan Osman Dede, genç yaş-
larında Galata Mevlevîhânesi şeyhi Mesnevîhân Gavsî Ahmed Dede’ye intisâb etmiştir. Ne-
feszâde Seyyid İsmâil Efendi’den hüsn-i hat meşk etmiş, Ta‘lik yazısını ve Farsça’yı Gavsî Ah-
med Dede’den öğrenmiştir. Edebiyat ve mûsikî bilgilerinin yanı sıra ilk ney derslerini de ondan 
almıştır 1680 yılında mevlevîhânenin neyzenbaşılığı görevine başlamıştır. Şeyhi Gavsî Ahmed 
Dede’nin kızı Hatice Hanım’la evlenen Osman Dede, neyzenbaşılığı döneminde bestekârlık ve 
mûsikî nazariyatı konusunda da ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Gavsî Ahmed Dede’nin ölümünün 
(1109/1697) ardından Galata Mevlevîhânesi meşihâtına tâyin edilmiştir. Şeyhlik döneminin 
önemli bir kısmı, devlet erkânının ilim, sanat, edebiyat ve mûsikîye yakın ilgi duyduğu Lâle 
Devri’ne rastlar. III. Ahmed ve Sadrazam Dâmat İbrâhim Paşa’nın teşvik ve himâyesini gören 
Osman Dede, otuz üç yıl bu görevi sürdürdükten sonra 1729 târihinde vefât etmiş ve Gavsî 
Ahmed Dede’nin mevlevîhânenin avlusundaki türbesine defnedilmiştir.
(Türbe zamanla yıkılmış, 1944 yılında Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, günümüzdeki mezar taşını diktirmiştir.) 

Osman Dede’nin ölümünden sonra Galata Mevlevîhânesi postnişinliğine oğlu Sırrı Abdülbâki 
tâyin edilmiştir. Sırrı Abdülbâki’nin kızı Sâide, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Kütahyalı Seyyid 
Ebûbekir Dede ile evlenmiştir. Bu izdivaçtan dünyâya gelen ve aynı mevlevîhânede şeyhlik ya-
pan ve her biri tanınmış birer mûsikîşinas olan Ali Nutkî, Abdülbâkî Nâsır ve Abdürrahim Künhî 
dedeler, Osman Dede’nin torununun çocuklarıdır.

Osman Dede’nin göçüşünden sonra Şâir Seyyid Vehbî (ö: 1798) şu vefât  târihini düşürmüştür:

Şeyh-i Galata Nâyî tüketdi demini

İtdi mütesellî veledi uşşâkı  

Vehbî didi târihini anun mülhem

Osman Dede göçdi ola Sırrı Bâkî  -1142- 
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ESERLERİ

Rabt-ı Ta’bîrât-ı Mûsikî, Nota-i Türkî, Ravzatü’l-i‘câz fi’-mu‘cizâti’l-mümtâz.

Osman Dede, Mûsikî Sanatı alanında;

*Rast, Uşşak, Çârgâh ve Hicaz makamlarından 4 Mevlevî Âyini,

(Nâ tamam olan Hicaz Mevlevî Âyininin 3. selâm (ey ki hezâr âferin...) ve sonrası elimizde bulunmamaktadır.)

*Segâh, Dügâh, Sabâ, Hüseynî ve Irak makamlarından 4 Tevşîh,

*Dügâh ve Hüseynî makamlarından 2 İlâhi,

*Hüseynî Nakış Yürük Semâi,

*28 Peşrev ve 25 Saz Semâisi bestelemiştir.

Ayrıca, Osman Dede’nin şiir ve mûsikî dehâsını gösteren Mİ’RÂCİYE, Türk Mûsikî Sanatı’nın 
en nâdîde eserleri arasındadır.

Elimizdeki kaynaklara göre bu şâheserin yazılışı hakkında şunları söyleyebiliriz:

Muhtemelen 1700 - 1718 yılları arasında, Osman Dede’nin muhibbi ve zamânın büyük 
mutasavvıflarından olan Nasûhi Dergâhı şeyhi Mehmed Nasûhi Efendi’nin (ö: 1718) Üskü-
dar Doğancılar’daki makâmında bir Regâib kandili gecesi Osman Dede ve  diğer kimseler 
sohbet ederlerken Mi’râc olayı hakkında Osman Dede’den bir eser meydana getirmesi bu 
sohbet meclisinde ricâ edilmiştir. Osman Dede’nin bu işi yapacak ehliyet ve kudrette oldu-
ğu, kendisine yapılan bu ricâdan anlaşılıyor. Bunun üzerine Osman Dede, Mi’râc kandiline 
kadar geçen çok kısa müddet içerisinde hem mesnevî tarzında güftesini hem de bestesini 
yaparak şâheserini tamamlamış ve ilk defâ eser, hâlen Nasûhi Câmii olarak bulunan bu yerde 
okunmuştur.

Câmi ve Tekke Mûsikîsi olarak ikiye ayrılan Türk Din Mûsikîsi’nin, Câmi Mûsikîsi alanındaki en 
büyük formu Mi’râciye’dir.  

Mİ’RÂCİYE, Türkçe olarak kaleme alınmış, Durak şeklinde serbest, usûlsüz ve altı bölüm hâ-
linde bestelenmiştir. Her bir bölüm, “Hâne veyâ Bahir” olarak adlandırılır.

Segâh, Müstear, Dügâh, Nevâ, Sabâ, Hüseynî bahirlerinin ve Nişâbur münâcaatın güfte ve 
bestesi Nâyî Osman Dede’ye âittir. 

Mi’râciye’nin bütün bahirleri gibi, tevşihlerini de Nâyî Osman Dede bestelemiştir. 
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Ne yazık ki bu nâdîde eserin Nevâ bahri ve tevşihinin notası günümüze ulaşamamıştır, ancak 
sâdece güfteleri mevcuttur. (Nevâ Bahri’nin kaybolmasını konu alan “Mi’râciyye Saklı Miras” 
adlı belgesel film, 2017 yılında Murat Pay yönetmenliğinde yapılmıştır. Belgesel filmi izlemek 
isteyenler için “karekod” kitabın sonunda bulunmaktadır.) 

Mi’râciye kıraatine, İsrâ sûresinin ilk üç âyeti okunarak başlanır. Bahirlerden önce, süslemek 
mânâsına gelen tevşihler icrâ edilir. Sâdece Segâh tevşihin güftesi Mehmed Nasûhi Efendi’ye, 
Dügâh, Nevâ, Sabâ ve Hüseynî makâmındaki tevşihlerin güfteleri ise Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’ye âittir.

Mi’râciye’nin bahirleri, aynı üstaddan meşk etmiş iki mi’râciyehân tarafından serbest olarak 
okunur. Elimizdeki kaynaklara ve şartlara göre, tek bir kişi tarafından okunacağını da söyleye-
biliriz.

Segâh, Müstear, Dügâh, Nevâ ve Sabâ, bahirlerinde her mısrâ sonlarında, “Sallû Aleyh” 
(O’na Salât ediniz), Hüseynî bahrinde “Minne’s-salât” (Bizden salât olsun), ve Nişâbur 
Münâcaat’ta  “İkbel yâ Mücîb” (Kabul et, ey duâlara icâbet eden) kelimeleri cumhur olarak 
okunur. Sabâ bahrinde “Bir tabakla geldi üç kâse ânâ, Biri hamr u, biri süt, birisi mâ” beyitleri 
okunmaya başlayınca, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Mi’râc hâdisesinde kendisine ikrâm 
edilen üç içecekten sütü tercih etmesi sebebiyle, geleneğe göre cemâate süt, şerbet ve şeker 
ikrâm edilir. Nişâbur Münâcaat’tan sonra Necm sûresinin ilk on beş âyeti okunarak, Hitam 
Niyâzı ile birlikte Fâtihâ verilir ve icrâ sona erer.

Mi’râciye, her yıl Receb ayının 27. Mi’râc gecesinde başlayıp Ramazan ayının başına kadar 
Şehzâde Câmii gibi vakıf tahsisâtı bulunan selâtîn câmilerinden başka, bâzı mevlevîhâne ve 
dergâhlarda okunurdu.

Kültür ve Medeniyet târihimizin en önemli yâdigârlarından biri de vakıflar ve bunların yönetim 
şeklini belirleyen vakfiyelerdir. Maddî ve mâlî bir kaynağı, Allah için toplumun hizmetine sun-
mak anlamına gelen vakıf, yüzyıllardan beri birçok hizmetin yürütülebilmesine imkân vermiştir. 
Mi’râciye okunması için Osmanlı Döneminde vakıflar tahsis edilmiş ve bu eser, vakfiyelerle bir 
nevî koruma altına alınmıştır. 

Mi’râciye konusu ile ilgili dikkat çekici bir davranışı Bursa’lı Safiye Hanım ortaya koymuştur. 
1888 târihli vakfiyeye göre, Mevlid, Regâib ve Berat kandillerinde Mevlîd-i Şerîf, Kadir gecesi 
Hatm-i Şerîf, Mi’râc kandilinde de Mi’râciye okunması sağlanacaktır. Safiye Hanım, dâmâdı 
Mustafa Râkım Efendi ile birlikte hazırladıkları bu vakfiyenin Mi’râciye ile ilgili bölümü bugün 
hâlâ yaşamaktadır. Vakfiye gereği her sene, Mi’râc kandilinin olduğu günün ikindi namazından 
sonra Bursa Mahkeme Câmii’nde (Hoca Müslihiddin Câmii), ve bu icrâdan sonra aynı günün 
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akşamı, yatsı namazını müteâkip Bursa Nûmâniye Dergâhı’nda, Nâyî Osman Dede’nin Mi’râ-
ciyesi okunmaktadır. Nûmâniye Dergâhı’ndaki Mi’râciye kıraati, vefât târihi olan 1977’ye kadar 
Merhum Ziyâ Eşrefoğlu’nun gayretleriyle devâm ettirilmiş olup, günümüzde ise Mehmed     
Safiyüddin Erhan’ın gayretleriyle devâm ettirilmektedir.  

Mi’râciye, tekkelerin sırlanmasından sonra ilk olarak Nasûhi Dergâhında, ikinci olarak da 12 
Mayıs 1951 Cumartesi günü Üsküdar Hüdâyî Âsitanesi’nde, Gavsî Erkmenkul gözetiminde 
Hasan Hükmi Başaranel, Kadri Akyüreklier ve Âsaf Erten tarafından okunmuştur. Bu târihten 
sonra, Mi’râciye’yi her yıl kimlerin okuyacağı bilgisi, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan müftülüklere resmî yazı ile gönderilmiştir.

1951 yılından sonra yaşanan vefatlar sebebiyle yeni Mi’râciyehânlar görevi devâm ettirmiştir. 
Devlet matbaasından Hüsâmeddin Efendi, Kasımpaşa Câmii imamı Bahaddin Efendi, Beşik-
taş Câmii imamı Hâlid Efendi, Sabri Şen Kartal Mi’râciyehân olarak vazife almışlardır. 1957 
yılında Gavsî Erkmenkul’un vefâtı ile Mi’râciye, Hubcuzâde Mehmed Şâkir Çetiner, Misbah 
Erkmenkul, Kadri Akyüreklier, Âsaf Erten, Aşkî Erkmenkul ve Hacı İbrâhim Efendi tarafından 
okunmuştur. Hubcuzâde Şâkir Çetiner ve arkadaşları, vakıflar idâresinin ilgisizliğine rağmen 
Mi‘râciye vakıflarını hem Bursa hem de İstanbul’da 1980’li yıllara kadar yaşatmaya çalışmışlar-
dır. 22 Şubat 1988 yılında Hubcuzâde Mehmed Şâkir Çetiner’in vefâtı ile de Mi’râciye, Misbah 
Erkmenkul, Kadri Akyüreklier, Osman Elçioğlu, Nâil Kesova ve Ahmet Büyükörün tarafından 
okunmaya devâm etmiştir. 2014 yılında Misbah Erkmenkul’un da vefâtı üzerine aynı kişiler 
Mi’râciye’yi okumayı sürdürmüşlerdir. 

Mehmed Safiyüddin Erhan’dan aldığımız bilgilere göre, Hubcuzâde Şâkir Çetiner hayatta iken 
Bursa ve İstanbul’da yapılan Mi’râciye kıraatlerinde Şâkir Efendi ile Mi’râciye kıraati yapan 
Mi’râciyehânlar; Hacı İbrâhim Efendi, Kadri Akyüreklier, Ahmet Büyükörün ve Nâil Kesova’dır. 
Diğer adı geçen kişiler tevşihhân olarak görev almışlardır. 

Günümüzde ise, İstanbul Tophâne Kādîrî Âsitânesinde Eren Erkmenkul ve Rûhî Ayangil 
gözetiminde Âsitâne-i Rûmî Semâ ve Mutrib Heyeti, İstanbul Câmilerinde Mehmet Kemiksiz 
gözetiminde Enderûn Hâfızlar Topluluğu, Bursa Mahkeme Câmii, Nûmâniye Dergâhı ve yine 
İstanbul Câmilerinde de, Hubcuzâde Şâkir Çetiner ile meşk etmiş ve O’nun tavrını devâm 
ettiren talebesi Nâil Kesova, Murat Taştekin, Hasan Semerkantlı, Cüneyt Bayraktar ve bu meşk 
halkasına yeni katılan Büşrâ Biçer, Enes Üstün ve Ahmet Yağmur Kucur tarafından, Mi’râciye 
okunmaya devâm etmektedir.

Mi’râciye, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Târihî 
Türk Müziği Topluluğu tarafından, İhsan Özer sanat yönetmenliğinde 10 Mart 2021 târihindeki 
Mi’râc kandilinde yatsı namazını müteakip Ayasofya-i Kebîr Câmii Şerîfinde kıraat olunmuştur. 
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Osmanlı döneminde dergâh, mevlevîhâne ve câmilerdeki Mi’râc kandilinde Mi’râciye okun-
ması geleneğinin bu vesîle ile ihyâ edilmesi ve TRT kurumu tarafından kayıt altına alınması, 
târihî bir önem arzetmekle birlikte, Mi’râciye vakıf kültürü geleneğimizin devâmı noktasında da 
önemli bir örnek teşkil edecektir.

Türk Din Mûsikî’sinin en büyük formu ve şaheseri olan Mi’râciye’nin müellifi ve bestekârı başta 
Kutbü’n Nâyî Osman Dede olmak üzere, Mi’râciye vakıfları tahsis edenlerin ve Mi’râciye’ye 
hizmet etmiş ebedî âleme göçen bütün üstadlarımızın ruhları şâd olur inşâAllah.

Mi’râciye kıraati yapacak gönüllülerin ve Mi’râciye’ye hizmet edenlerin sayılarının 
artmasını yüce Allah^tan niyâz ederiz.

Önemli not: Neredeyse bütün kaynaklarda Dügâh, Nevâ ve Sabâ tevşih güftelerinin Mehmed Nasûhi 

Hazretlerinin olduğu görülse de, Bedî’uzzaman Furûzanfer’in müellifi olduğu “Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî” 

adlı eser incelendiğinde adı geçen tevşih güftelerinin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye âit olduğu anlaşıl-

mıştır.

Dügâh Tevşih
Yâ hafiyye’l-hüsni beyne’n-nâsi yâ nûre’d-dücâ - Gazel no: 276

Nevâ Tevşih
Yâ sâkî-el-müdâmeti hayye-‘ales-salâh - Gazel no: 281

Sabâ Tevşih
Etâke ‘ îdü visâlin fe-lâ tezuk hazenâ - Gazel no: 285

Hüseynî Tevşih
Zehî livâ vü ‘alem Lâ ilâhe illallah - Gazel no: 2407

“Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî”

Yayıncı: Ketab Corp, 2008
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VAKIF KÜLTÜRÜMÜZ VE Mİ’RÂCİYEMİZ

Kutb-u Nâyî Osman Dede Efendi Mi’râciye’sinin eski bir yazma örneği

 Dînî ve millî hisleri inkişâf etmiş milletlerin fertleri için hayat, mücâdele (cidâl-kavga) 
değil, tesânüd ve muâvenet (dayanışma ve yardımlaşma) olarak bilinmektedir. Ayrıca tev-
hîd sırrına vukufla, başta hem cinsi olan insan olmak üzere bütün mevcûdattaki her zerrenin 
Hakk tecellîsi olduğunu bilirler, (Hubbu Gayr) kendinden başkasını sevmek esâsının şuuruyla, 
kendisini ve şahsına Hakk emâneti olan emvâlinden dilediğini, ibâdullahın istifâdesine sunup, 
hizmetinin kalıcılığını sağlamak için tasarrufları altındaki şeyleri elden ele dolaşacak mülk ol-
maktan çıkmasını têmin kasdıyla vakıflar têsis etmişlerdir.

Selâtin-i Osmâniye’ye âit saltanatlı devrin âbidevî eserlerinden teşekkül eden büyük vakıf 
külliyeler têsis edildiği gibi, halkın kendi arasında içmâî ve dînî hislerine hizmet edip ayakta 
tutacak, umûmiyetle eyyâm-ı mubârekeye mahsus zamanlarda toplu merâsim ve buluşmalara 
vesîle olan ikramlaşmayı da teşvik eden vakıflar kurmuşlardır.
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Buna benzer umûmî vakfiyelerde veya husûsen tahsis edilen vakıfnâmelerde şart-ı vakıf mû-
cibince mütevellîlerden istenen hizmetler içerisinde Kur’ân-ı Kerîm ve Mevlîd okutulması oldu-
ğu gibi Mi’râcınnebî Aleyhisselâm kıraati de var idi. Bursa’da bunlardan biri de Safiye Hâtun’un 
22 Rebiülevvel 1306-1888 Mîlâdî târihinde tanzim ettiği vakfiyedir. Mevlid, Regâib, Berat 
kandillerinde Mevlîd-i Şerîf, Kadir gecesi Hatm-i Şerîf, Mi’râc kandilinde de Mi’râciye okunma-
sını şart-ı vakf olarak göstermiştir.

Tasavvuf edebiyatımızda pek çok Mi’râciyeler yazılmış ise de İstanbul Galata’da Kuledibi 
Mevlevîhânesi postnişinlerinden 1729’da vefât eden Kutb-u Nâyî Osman Dede’nin kaleme 
alıp, tasavvufî mûsikîmize âit pek çok makâmını kullanarak bestelediği Mi’râciye, sâdece mev-
levîhânelerde değil, diğer sûfî dergâhlarında da kabul görerek icrâ edilegelmiştir.

İçerisinde hemen hemen bütün makamları ihtivâ ettiğinden, mûsikî repertuarımızın en uzun 
bestelerinden olduğu bilinmektedir.

 İlk mektebe devâm ettiğimiz 60’lı yıllarda, merhum amcamız İstanbul’da Cağaloğlu 
vilâyet civârındaki eski Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğü dâiresinde vazifeli olduğu yıllarda, 
yine İstanbul’un Tophâne semtindeki büyüklerimizin de medfûn olduğu Kaadirîhâne muhiti 
ve diğer turûk-u aliyye mensubu şahsiyetler ile Tophâne’de Karabaş Tekkesi sâbık şeyhi            
Hubcuzâde Şâkir Çetiner Beyefendi ile hep birlikde her sene Mi’râc kandili gecelerinde Bur-
sa’ya gelirlerdi. Nûmâniye dergâhındaki Mi’râciye kıraatlerini ve müteakib diğer icrâlarıyla 
aralarındaki sohbetleri dinleyip bu iklimden aldığımız zevkle, bir sene sonraki Mi’râc kandilinin 
mûtad heyetle birlikte gelmesini heyecanla beklerdik.

Bu gecelerden ve teşrif eden heyetin vukûf ve vakârının, bizlere getirdikleri müstesnâ iklimin 
feyzî her zaman rehberimiz olup, Mi’râciye’yi yaşayıp yaşatmayı zamanla gâye edinerek, baş-
kalarının ve bilhassa gençlerin istifâdesine sunup duyurmayı bir borç ve vazife bilmişizdir.

Uzun senelerdir memleketimizde vakıf kültürü ve şartlarının ifâsı sukût etmişken, yukarıda 
bahsini ettiğimiz amcamız Ziyâ Eşrefoğlu, arşiv dâiresinde Safiye Hâtun’un têsis ettiği Mi’râ-
ciye kıraatine dâir evrâkı bulup, vakıflar idâresine mürâcaat ve tâkibiyle Bursa Mahkeme          
Câmii’nde înkıtâya uğramış olan şart-ı vakfî aynı kandil günü ikindi namazından sonra okun-
masını tekrar başlatmışlardı.

Yukarıda andığımız Mi’râciye grubu, kandil günü İstanbul’dan öğleye doğru gelirler, birlikde 
Ulucâmi’ye uğrayıp ikindi namazından sonra Mahkeme Câmii’nde Mi’râciye okunup Nebiyyi 
Muhterem A.S. Efendimizin Urûc hâdisesinde kendilerine sunulan içeceklerden sütü tercih 
etmelerinin remzi olarak, bardaklarda süt ikrâm edilirdi. Son senelerde süt ikrâmı, kutular içinde 
yapılabiliyor olsa da, amcamızın 1977’deki vefâtından sonra da bu vazifeyi, azîzimiz 
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Nâil Kesova ve yeni katılan mensubları ile devâmına azmetmekteyiz.

Mi’râciye’nin kaleme alındığı devrin yüksek edebî lîsânı ve icrâsındaki makam ve usûllerin 
seviyesinin çok yüksek olması sebebiyle, okuyan heyetin azaldığı gibi bu yüksek icrâdan zevk 
alarak dinleyebilecek olanlar da maalesef azalmaktadır.

Her çeşit batı menşeyli sanatların revaç bulduğu günümüzde bilhassa batılı müziklerin dili, 
formu, icrâ teknikleri ve hassâsiyetlerinin tamâmı bilinmese de, çeşitli sebep ve sâiklerle, icrâ 
edildiği salonu doldurup sessizce dinleyen ve herhalde bir zevk aldıkları kabul edilen kalaba-
lıkların rağbetinde olduğu gibi, kendi öz kültürüyle, dînî ve millî hislere sâhip olması beklenen 
herkesin, Mi’râciye icrâsına senede bir kere ve bir iki saat ayırıp, sâhib-i Mi’râc A.S. Efendimizin 
urûc hâdisesinin safhalarını ve feyz-i mânevîsini, tasavvufî iklimin terennümleriyle dinlemeleri-
ni ve yek diğerlerini teşvik etmelerini mühim bir ihtiyaç olarak görmekteyiz. 

Sâhib-i Burak ve Taç A.S. Efendimizin ve bu büyük mûcizesinin anıldığı meclislere yu-
karıda gösterilen yerlerde, Bursa’da katılınabilineceği gibi, İstanbul’da da Tophâne Kādirî 
Âsitânesinde dinleyebilmek mümkündür. Safiye Hâtun’un Bursa’daki Mi’râciye vakfında ol-
duğu gibi, İstanbul’da da çeşitli yerlerde vakıflar idâresince okutulmaktayken, fahriyyen tâkip 
edenlerin vefâtı sebebiyle bu mühim anâne unutulmaya yüz tutmuş bulunmaktadır.

Vakıf kültürümüzün bu müstesnâ değerinin bundan böyle de yaşatılmasına gerekli hassâsiye-
tin gösterilmesini Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden beklemekteyiz.

 Fahr-i Kâinât Efendimiz bütün mazhariyetleriyle mûcize olmalarıyle birlikte Mi’râc-ı 
Nebevî’lerini bizlere nutku ve besteleriyle hissetirip âdetâ yaşattıran Kutb-u Nâyî Osman 
Dede’den başlayıp Şâkir Bey’e gelinceye kadar icrâ eden kaarîlerin, vākıfların ve diğer hizmet 
halkasından güzerân eden şahsiyetlerin rûhu revânlarının şâd-ı handân olmasını, Cenâb-ı 
Hakk’tan niyâz ederiz.  

Mehmed Safiyüddin Erhan 

19/03/2015 Bursa
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Bismillahirrahmanirrahim

Üsküdar: 18/7/1975
Sayın Ziyâ Eşrefoğlu: Evvelâ selâm ve istisfâr;

Nasılsınız, ne âlemdesiniz? Fakîr pür-taksîrle elhamd iyiyim.
Bir kaç gün evvel fakirhâneye misâfir gelen (Karakaadi şeyhi 
İzzet-zâde) Haydar Olcaylı ile selâm göndermiştim. Herhâlde 
söylemiştir. Önümüzdeki 4-8-1975 günü ve akşamı kıraat 
olunacak “Mi’râciye-i Şerîfler” için arkadaşlarla hareket 
olunacaktır. Gelecek zevât: [Şâkir, Salâheddîn, İbrâhim, Kadri, 
Ahmed, Nazîf, Âsâf] Altları çizilmiş olanlar (Mi’râciye-hânlar), 
diğerleri (Tevşîh-hânlar)dır. Kaadirîhâne’de o akşam (Aşkî 
bey) bulunamayacağı için, (Misbah beye) gelemeyeceğini 
üzülerek söyledi ve selâmlarının iletilmesini ricâ etti. 
Mektubuma bu mahalde son verirken tekrar tekrar selâm ve  
hasretlerimi sunar, fakîri soranlara da ayrı ayrı selâmlarımın 
söylenmesini ricâ ederim.

Şâkir Çetiner
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Mİ’RÂCHÂNLARIMIZ

Türk Din Mûsikîsini Câmi ve Tekke Mûsikîsi olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Câmi mûsikîsinin 
en görkemli örneğini Mi’râciye teşkil etmektedir. Mi’râciye’yi okuyan kişiye “mi’râciyehân” veya 
meşhur olan şekliyle “mi’râchân” denilmektedir. 

Mi’râchânların çoğu, aşağıdaki izahattan da anlaşılacağı gibi, aynı zamanda bir tekke veyâ câ-
mide zâkir, zâkirbaşı, müezzin veya imamdı. Bunların büyük bir kısmı Mevlevî tekkelerinde ye-
tişmişlerdi. Mevlevî olmayan zâkirler, günün veya ayın husûsiyetlerine göre ilâhi, nât vs. okumak 
îtiyâdında olduklarından, Mi’râc kandilinde okumak üzere Mi’râciye’yi de meşk etmişlerdir.

Mi’râchânların ilki, Galata Mevlevîhânesi Şeyhi Kutbü’n Nâyî Osman Dede, asrın ileri gelen  
bestekârlarından biridir. Meşhur Mi’râciye’sini sâdece yazmakla kalmamış, onu bestelemek sû-
retiyle de iki kat ölümsüzleştirmiştir. Osman Dede, mi’râchân sıfatı taşımasa da eserin sâhibi, 
bestekârı ve ilk icrâcısı olması sebebiyle mi’râchânların pîri sayılabilir.

Tespit edebildiğimiz diğer mi’râchânlarımız, vefât târihi sırasına göre şunlardır:

Hammâmîzâde İsmâil Dede (1191-1261/1777-1846): İstanbul’da doğmuş, Mina’da vefât 
etmiştir. Mi’râciye ile birlikte pek çok dinî besteler ezberinde idi. Mi’râciye’nin tamâmını bilir ve 
öğrencilerine öğretirdi.

Azmî Dede: XIX’uncu asırda yaşamıştır. Gelibolu Mevlevîhânesi şeyhidir. Hocası Ham-
mâmî-zâde İsmâil Dede’den nât ve âyinlerle birlikte Osman Dede’nin Mi’râciye’sini de meşk 
etmiştir.

Senih: (öl. 1272/1855): Üsküdar Hüdâyî Efendi Dergâhı’nın zâkirbaşısı idi.

Hubcuzâde Mehmed Şâkir Efendi (öl. 1276/1860): Mi’râciye’nin kaybolan “nevâ bahri” 
ile birlikte tamamını bitirdi. Meşhûr zâkirlerdendir. Tophâne Karabaş Câmii önündeki türbede 
medfundur.

Muhtar Efendi (öl. 1858’den sonra): Üsküdar’da  şeyh idi. Hubcuzâde Mehmed Şâkir Efendi 
vefât ettiğinde, çocukları Ali Rızâ Efendi ile Ahmed Gavsî Efendi’ye Mi’râciye’yi meşk ettirmiştir.
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Kambur Şevki (öl. 1291/1874): Asrın meşhur hânende ve zâkirlerinden olup Dellâl Şeyh     
Osman Efendi’den birçok ilâhi ile birlikte Mi’râciye’nin de tamâmını öğrenmiştir. 
Silivrikapı mezarlığında medfundur.

Sırrı Efendi (öl. 1296/1878): Baruthâne yokuşunda bulunan Nazmi Efendi Tekkesi şeyhi idi. 
Mi’râciye okurdu. Tekkesinde gömülüdür.

Dellâl Şeyh Osman Efendi (öl. 1296/1878): Üsküdar’lıdır. Devrin meşhur zâkirbaşılarından 
idi. Mi’râciye’nin bütün bahirlerini bilir ve okurdu. Karacaahmet Mezarlığı’nda yatmaktadır.

Mustafazâde Ahmed Efendi (öl. 1301/1883): Hammâmîzâde İsmâil Dede’nin öğrencisi 
olup Sümbülefendi Dergâhı mensuplarındandı. Muasırları arasında, İsmâil Dede’den en fazla 
istifâde eden şahıs olarak tanınmıştı. Mi’râciye’nin tamâmını ve binlerce dînî besteyi ezbere bi-
len bir zâkirdi. Sayısız talebe yetiştirmesine rağmen, vefâtı ile birçok beste unutulup gitmiştir.

Şeyh Mehmed Rûşen Efendi (öl. 1309/1891): Şeyh Abdurrahman Efendi’nin oğludur. 1842 
yılında Hüdâyî Tekkesi’ne şeyh olmuştur. Mi’râciye’nin tamâmını bilenlerdendi.

Şeyh Hulûsî Efendi (1265-1315/1848-1897): Zâkirbaşıdır. Zâkir Osman Efendi’nin oğlu-
dur. Nûruosmâniye Câmii’nde müezzinlik yapmıştır. Kambur Şevki’den şuul ve ilâhi meşk etmiş, 
hocası vefât edince, Dellâl Şeyh Osman Efendi’den Mi’râciye’nin tamâmını öğrenmiştir.

Ahmed Hüsâmeddin Dede (1255-1318/1839-1900): Yenikapı Mevlevîhânesi’nde doğ-
muştur. Kudümzenlerdendir. Mi’râciye’nin tekmili mahfûzu idi.

Üsküdarlı Paşa Mehmed (öl. 1318/1900): Zâkirbaşıdır. Besteli Mevlîd, pek çok salât, durak 
ve ilâhinin yanı sıra Mi’râciye’nin de tamâmını bilirdi.

Ahmed Gavsî Dede (öl. 27 Ramazan 1327/1909): Hubcuzâde Mehmed Şâkir Efendi’nin 
oğludur. küçük yaştayken babası vefât etmiş, Mi’râciye’yi Üsküdar’da şeyh olan Muhtar Efen-
di’den öğrenmiştir. Mehmed Emin Yazıcı’nın da hocasıdır.

İmrahorî Arap Salih (öl. 1328-?/1911-?): Mi’râciye’yi okuyanlardandı.

Hüseyin Fahreddin Dede (1271-1329/1854-1911): İstanbul’da doğmuş ve ölmüştür. Beşik-
taş Mevlevîhânesi şeyhi Hasan Nazif Dede (öl. 1911)’nin oğlu, Eyüp’te Bahâriye Mevlevîhânesi 
şeyhi Belman Bey’in babasıdır. Mustafazâde Hacı Ahmed Efendi’den Mi’râciye’yi öğrenmiştir.
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Kemâl Efendi (öl. 1333/1914): Balat Sünbülî Tekkesi şeyhi idi. Balat Şeyhi diye meşhurdur. 
Mi’râciye’nin kaybolan Nevâ bahrini yeniden bestelemiş, fakat bestesi rağbet görmemiştir. 
Tekkesinde medfundur.

Hâfız Hâşim Efendi (öl. 1334/1915): Tophâne Nüzhetiye Câmii üçüncü kayyûmu idi. 
Mi’râciye okurdu. Akıl hastanesinde vefât etmiştir.

Burunsuz İsmâil Efendi (öl. 1335-?/1916-?): Eyüp’lü Mi’râchânlardandır.

Hâfız Şükrü Efendi (öl. 27 Temmuz 1929): Teşvikiye Câmii’nde müezzin, Kulekapısı Mev-
levîhânesi’nde de kudümzenbaşı idi. Mi’râciye’yi bilen zâkirlerdendi.

Ali Rızâ Efendi (öl. 1 Temmuz 1924): Hubcuzâde Mehmed Şâkir Efendi’nin oğludur. Mi’râ-
ciye’yi Muhtar Efendi’den meşk etmiş, Mehmet Emin Yazıcı’ya da öğretmiştir. Kabri, Tophâne 
Karabaş Câmii önündeki türbede, babasının yanındadır. Mi’râciye’nin “hüseyni bahri” buradan 
alınmıştır.

Sâdeddin Efendi (?-?): Kocamustafa Paşa Câmii’nde müezzinlik yapan bu zât da Mi’râciye’yi 
bilenlerdendi.

Fehmi Efendi (?-?): Cumhuriyet döneminde de Kocamustafa Paşa Câmii’nde müezzinlik     
yapan Fehmi Efendi, Mi’râciye okurdu.

Zekâizâde Hâfız Ahmed (Irsoy) (öl. Ağustos 1942): Kulekapısı ve Bahâriye Mevlevîleri ku-
dümzenbaşısı idi. Mi’râciye’yi bilir ve okurdu. Mi’râciye’nin yeniden notaya alınmasında emeği 
geçmiştir.

Hattât Mehmet Emin Dede (Yazıcı) (1882-3 Şubat 1945): Kulekapısı Mevlevîhânesi’nde 
neyzenbaşı idi. Son devrin en değerli neyzenlerindendir. Kaadirîhâne’de de  zâkirbaşılık yap-
mıştır. Hubcuzâde Ahmed Gavsî Efendi’den ilâhiyat ve Mi’râciye’yi meşk etmiş, Gavsî Efen-
di’nin vefâtı üzerine onun kardeşi Hubcuzâde Ali Rıza Efendi’den Mi’râciye’yi meşke devâm 
etmiştir. O devirde nota yazmak günah sayıldığından, eline sıkıştırdığı küçük kâğıtlara gizlice 
hamparsumla Mi’râciye’yi notaya almış, bilahare deftere geçmiştir.

Seyid Yâkup Han-Oğlu Abdülkaadir (?-?): Mi’râciye’nin ihyâ edilip notaya alınmasında  
Suphi Ezgi’ye yardım eden mi’râchânlardandır.
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Hüseyin Sâdeddin Arel (18 Aralık 1880 - 6 Mayıs 1955): Mehmed Emin Efendi’nin oğlu-
dur. İstanbul’da doğmuştur. Mi’râciye’nin notaya alınmasına yardım etmiştir.

Şeyh Sâdeddin Efendi (öl. 1975 ?): Eyüp’te Taşlıburun Tekkesi şeyhi idi. Mi’râciye’yi bilirdi.

İsmâil Gavsî Ermenkul (?-1957): Dinî-tasavvufî mûsikîmizin üstâdlarından idi. Mi’râciye’yi 
meşk etmiş, ilgili vakıfları bulmuş, Cumhuriyet devrinde 12 Mayıs 1951’de Üsküdar Hüdâyî Âsit-
hânesi’nde Mi’râciye’nin okunmasını sağlamıştır.

Hasan Hükmî Başaranel (?-?): Neyzen Emin Dede’nin öğrencilerindendir. İsmâil Gavsî Er-
menkul ile M. Şâkir Çetiner’in gayret ve yardımları ile Mi’râciye’yi yeniden ihyâ eden mi’râchân-
lardandır.

Hubcuzâde Hâfız Şâkir Çetiner (1321/1903 - 1988):  Ali Rızâ Efendi’nin tek oğludur. 
Çocukluğunda âile dostlarından Arap Sâlih’in teşviki ile babasından Mi’râciye’yi meşk etmiştir. 
Kulekapısı Mevlevîhânesi’nde kudümzenbaşı idi. Bu makâma on sekiz yaşında gelmiştir. Yaşa-
yan mi’râchânların en büyüğü ve ustasıdır. Mi’râciye’nin “nevâ bahri” hâriç, tamâmını notası ile 
ezbere bilmekte ve okumaktaydı. Her yıl İstanbul ve Bursa’da Mi’râciye okurdu. Mi’râciye’nin ih-
yâsında ve idâmesindeki gayretleri takdire şâyandır. Suphi Ezgi’nin neşrettiği Mi’râciye notasını, 
aslına uygun bulmadığı için benimsemediğini ifâde etmiştir. Talebesi Kadri Akyüreklier’de kendi 
imzâsını taşıyan Mi’râciye notası mevcuttur. Karacaahmet mezarlığında medfundur.

Kadri Akyüreklier  (14 Ekim 1928 - 1999): İstanbul’da doğmuştur. Mi’râciye’yi Şâkir Çeti-
ner’den öğrenmiştir.
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HUBCUZÂDE ŞÂKİR  ÇETİNER 

 Hubcuzâde Şâkir Çetiner, 1903 yılında İstanbul’un Tophâne semtinde dünyâya gel-
miştir. Tophâne’de Karabaş Kādirî Tekkesi Postnişini, Şeyh Mehmed Şâkir Efendi Hazretlerinin 
torunudur. 1860 (22 Receb 1276) senesinde irtihâl-i dâr-ı bekâ eden bu zât, meşhûr Kādirîhâ-
ne’nin zâkirbaşısı olup, aynı zamanda usta bir tanbûrî ve çok kıymetli bir bestekâr idi. Babası, 
1 Temmuz 1924 târihinde ebediyete intikâl eden Ali Rızâ Efendi, aynı tekkenin postnişini ve 
devrinin tanınmış zâkirlerinden idi.  Amcası Şeyh Ahmed Gavsî Efendi de İstanbul’un meşhûr 
zâkirlerinden olup Mi’râciye okumak konusunda temâyüz etmişdi. Bu iki kardeş (Ali Rızâ Efen-
di ve Şeyh Ahmed Gavsî Efendi), Nâyî Osman Dede’nin meşhûr Mi’râciye’sini babalarından 
tâlim etmişlerdi.         

Eğitimi ve Mûsikî  Hayâtı   

Şâkir Çetiner, Kılıç Ali Paşa ibtidâî mektebini ve Feyziye Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra dînî 
tahsile yönelerek Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ’dan diploma almıştır. Kadastro Mekteb-i 
Âlîsi’nden de mezun olan Şâkir Çetiner daha sonra Şehzâdebaşı’ndaki İbrâhim Paşa Medre-
sesinde tahsil görmüş ve Vakıf Hukûku üzerine ihtisas yapmıştır. Ayrıca bu eğitim bilgilerine ek 
olarak, Ömer Tuğrul İnançer ile yaptığımız görüşmede: “Şâkir Çetiner’in Mekteb-i Kuzâd’ta da 
eğitim gördüğünü bir sohbet esnâsında kendisine söylediğini ifâde etmiştir.” Vakıf Hukûku ve 
Vakıf Mevzuatını avcunun içi gibi iyi bilen Şâkir Çetiner, vakıflar idâresinde çalışmış ve İstanbul 
Vakıflar Müdürlüğü’ndeki görevinden 1956 yılında emekli olmuştur. İhtisas sahasındaki bütün 
kānunları ve Mecelle’yi ezbere okuyabildiği söylenir.     

Hâfız Şâkir Çetiner, gerek âile ve çevresinden edindiği zengin mûsikî kültürü gerek yaradılışın-
dan gelen üstün kābiliyetleri sâyesinde daha 18 yaşında iken Galata Mevlevîhânesi kudüm-
zenbaşılığına seçilmiş, aynı zamanda Tophâne’deki meşhûr Kādirîhâne Dergâhında zâkirbaşı 
olarak vazîfe yapmıştır. Konya’daki Mevlânâ ihtifallerinde yıllarca kudümzenbaşı olarak hizmet 
etmiştir. Galata Mevlevîhânesi neyzenbaşısı ve son devrin büyük ney ve hat üstâdı Emin Yazıcı 
merhumun ağabeyi Ömer Vasfi Efendi’den ayrıca hat meşk ederek icâzet alan Şâkir Çetiner’in 
yazısı fevkalâde güzeldi. Dînî mûsikî sahasında tam bir bilgi hazînesi olan Çetiner, Mevlevî 
Âyinlerinden çoğunu ezbere okuduğu gibi “Durak, İlâhi ve Nefes” formundaki eserlerden de 
bilmediği hemen hemen yoktu. Babasından meşk ettiği Mi’râciye’yi okuyabilen son mi’râci-
yehânlardan idi. Türk Mûsikî  Sanatı’nın dînî mûsikî alanındaki en büyük formu olan ve unutul-
maya yüz tutan Mi’râciye’nin ihyâsı için vaktiyle yapılmış vakıfları bularak hem Mi’râciye’yi hem 
de çok sayıda Mevlevî Âyini, Durak ve İlâhîyi meraklı talebelerine eski usûlde tâlim ederek bu 
eşsiz eserleri kaybolmaktan kurtarmıştır.
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Elimizdeki kaynaklara göre Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi (ö:1846) veyâ en gözde ta-
lebeleri Dellalzâde İsmâil Efendi (ö:1869), Hâşim Bey (ö:1868) ve Mutafzâde Ahmet Ağa 
(ö:1883) ile, Şeyh Hubcuzâde Mehmed Şâkir Efendi’nin (ö:1860) İstanbul’da aynı yıllarda 
yaşamaları ve mûsikî alanında faaliyet göstermeleri sebebiyle Mi’râciye meşk etmiş olmaları 
kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple de torunu olan Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in, ustadan çırağa 
meşk yoluyla kendisine intikâl eden Mi’râciye’yi aslına uygun olarak en iyi bilen ve okuyan kişi 
olduğunu söyleyebiliriz.

Hâfız ve Mi’râciyehân Şâkir Çetiner dînî mûsikîden başka; Osmanlı kayıtları, fermanları, tapu 
vesikaları, zor okunan eski yazılı metinler ve arapça konularında da bir otorite idi. Mahkemeler 
tarafından dâimâ bilirkişi olarak göreve çağrılırdı.

Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in hayatta olan son talebesi Nâil Kesova,                                           
yaptığımız görüşmede şunları ifâde etmiştir:    

“1960’lı yıllarda Good Year şirketinde krediler müdürü olarak görev yaparken, yabancı dilinin 
çok iyi olmasından dolayı Kadri Akyüreklier’i asistan olarak yanıma almıştım. Semâ ve mev-
levî mûsikîsine aşkla ve gönülden muhabbetimizin olması sebebiyle, her yıl Konya’da düzen-
lenen ihtifallere birlikte katılırdık. Bunun için yıllık iznimi hep ihtifal târihlerine denk getirirdim. 
İhtifallerden önce İstanbul Belediye Konservatuvarının Mecidiyeköy’deki ahşap binâsında, 
hoca ve konservatuvarın tasnif heyeti başkanı Sâdeddin Heper’in gözetiminde Mevlevî Âyini 
meşk ederdik. Bu meşkler daha sonra hocanın Kuzguncuk iskelesinin yanındaki yalısında 
devâm etti. 1966 yılında başladığım bu meşklere hatırladığım kadarıyla, Şâkir Çetiner, Kâni 
Karaca, Halil Can, Hüseyin Top, Aziz Bahriyeli, Nezih Uzel, Recep Birgit, Rahmi Sönme-
zocak, Ziyâ Akyiğit (notist), ve ara sıra Sâdi Hoşses katılırdı. Kadri Akyüreklier bu meşkler 
hâricinde, evinde Şâkir Çetiner ile Mi’râciye meşk ettiklerini ve bir akşam benim de katılmamı 
istedi. Katıldığım bu Mi’râciye meşkinin benim için anlamı çok büyüktü. Bu vesîle ile, hem 
Şâkir hocayla tanışmış hem de ustadan çırağa intikâl eden ve yaklaşık 300 yıllık mâzîsi olan 
Mi’râciye meşk halkasına dâhil olmuştum. Bundan sonra, Mi’râc kandiline yaklaşık 1 ay var-
ken Şakir hoca ve Kadri Bey’le meşke başlar ve Mi’râc kandili günü ikindi namazından sonra 
Bursa Mahkeme Câmii, aynı gün yatsı namazını müteakip Nûmâniye Dergâhı, daha sonra 
İstanbul Kādirî Âsitânesi, Sümbül Efendi Dergâhı, Davutpaşa Câmii, Merkez Efendi Câmii, 
Aziz Mahmud Hüdâyi Câmii ve Nasûhi Dergâhında Mi’râciye kıraati yapardık. Şâkir hocayla 
bu mekânlarda 1980’li yıllara kadar devâm eden Mi’râciye kıraatleri, daha sonra hocanın ra-
hatsızlığı ve 1988 yılında vefât etmesi sonucu, benimle birlikte Kadri Akyüreklier, Âsaf Erten, 
Misbah Erkmenkul ve gönüllü birkaç arkadaşımız tarafından îfâ edildi.”
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Hubcuzâde Şâkir Çetiner ile ilgili bir hâtırâyı da Ahmet Özhan şu şekilde ifâde 
etmiştir: 

“Şâkir hocaya hem mûsikî hem de genel kültür konularında bir şey sorulduğunda, 
konuya çok vâkıf olmasına rağmen, konuyu kendine mâletmeden, benliksizliğinden 
ve mânevî yüksekliğinden dolayı kendi fikrinden ziyâde, büyüklerinden intikâlen cevap 
verir ve özellikle “derlerdi” ifâdesini kullanırdı. Son derece tevâzû sâhibiydi.”

Âilesi 

Şâkir Çetiner’in, 1985 yılında vefât eden eşi Müberrâ Çetiner’den beş çocuğu dünyâya gel-
miştir. Aysel Öven (d:1937), Rızâ Ertuğrul Çetiner (d:1941), Hatice Nursel Çetiner (d:1946), 
Ahmet Emin Çetiner (ö:2019), Kâmil Erdinç Çetiner (d:1955) 

Şâkir Çetiner’in en küçük oğlu Kâmil Erdinç Çetiner, yaptığımız görüşmede babası ile 
ilgili şu bilgileri vermiştir:   

“Babam, eserleri dizlerinde usûl vurarak çalışırdı. Hattâ, eserleri hıfz etmek için sürekli tekrâr 
etmesinden dolayı daha 8-10 yaşlarında iken aklımda kalan şu iki mısrâyı paylaşmak istiyo-
rum: “Dûş ber dergâh-ı izzet kûs-i sultânı zedem ve beli yârim beli dost” 

Babam bizleri yetiştirirken hiçbir zaman baskıcı bir yol izlememişti. Hem bildiklerine hem de 
tecrübelerine dayanarak bizlere iyi ve kötüyü söyler, “Her koyun kendi bacağından asılır” ha-
tırlatmasını da yapardı. Ayrıca, çok önem verdiği ve üzerinde durduğu bir tavsiyesi de, yanlış 
yaparsanız dahi dürüst olunuz idi. 

Babacığımın mekânı cennet olsun, nûr içinde yatsın inşâAllah.” 

Hubcuzâde Şâkir Çetiner, 22 Şubat 1988 yılında dār-ı bekā’ya irtihâl etmiş ve Karacaahmet 
Mezarlığına defnedilmiştir.   

Önemli not: Neredeyse bütün kaynaklarda “Hopçuzâde” veyâ “Hobcuzâde” olarak görülen ve halk 

arasında zamanla bu kelimelere dönüşen, Şâkir Çetiner’in dedelerinden gelen lâkabının en doğru ifâde 

şekli “Hubcu-zâde” dir. Çünkü lûgatlarda “Hop veyâ Hob” şeklinde bir kelime yoktur fakat, iyi, hoş ve 

güzel anlamına gelen “Hub” vardır. Bu sebeple, iyi ve güzel işler yapan anlamına gelen “Hubcu” ifâdesi-

nin kullanılması uygun olacaktır.

(Mehmed Safiyüddin Erhan ve Ömer Tuğrul İnançer’in beyanları sonucunda bu not yazılmıştır.)
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Galata Mevlevîhânesi, semâhâne önündeki türbeler, 1930’lar.

Galata Mevlevîhânesi, semâhâne önündeki türbelerin yıkıldıktan sonraki görüntüsü,
1942 yılı restorasyon sonrası, Topkapı Sarayı Müzesi olarak kullanılıyor.
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Galata Mevlevîhânesi, semâhâne önündeki Gavsî Ahmed Dede, Nâyî Osman Dede ve oğlu 
Sırrı Abdülbâki Dede türbelerinin yıkıldıktan sonraki mezar taşları, 

1942 yılı restorasyon sonrası.

Mi’râciye müellifi ve bestekârı Şeyh Kutbü’n Nâyî Osman Dede (ö:1729)
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Soldan sağa ayaktakiler:
1-İstanbul Şehremini Remli Dergâhı ahfâdından Çanakkale ve Millî Mücâdele muharebeleri mensubu 
merhum Muhabere Albay Zâkirbaşı Selâhaddin Gürer (ö: 1978)
2-İstanbul Tophâne Kādirîhânesi mensubu merhum Âsaf Erten (ö: 2014)
3- İstanbul Tophâne Kādirîhânesi evlâd-ı meşâyihinden merhum Aşkî Erkmenkul
4-Bursa Nûmâniye Dergâhı şeyhi merhum Safiyüddin Efendi’nin (ö: 1950) mahdumu 
merhum Ziyâ Eşrefoğlu (ö: 1977)
5-İstanbul Mevlânakapı Kılıçcıbaba Rifâî Dergâhı ahfâdından merhum Nazif Eliüstün
6-İstanbul Tophâne Karabaş-ı Veli Dergâhı şeyhi Hubcuzâde merhum Şâkir Çetiner (ö: 1988)
7-İstanbul Rüstempaşa Câmii eski imam-hatibi merhum İbrâhim Bey
8-Tarîk-i Mevleviyye semâ heyeti reisi Nâil Kesova

Soldan sağa oturanlar:
1-Bursa’da Tarîk-i Kādiriyye’den merhum Ahmed Cânib Efendi
2- Bursa’da Nûmâniye Dergâhından merhum Şeyh Safiyüddin Efendinin hafîdesi (torunu) Emine Erhan
3-İstanbul Merkez Efendi Dergâhı muhibbânından merhum Mehmed Efendi   

Bursa (Çatalfırın) Nûmâniye Dergâhında Mi’râciye kıraati için umûmiyetle İstanbul’dan 
teşrif eden heyetin 1965’de türbe-i şerîf huzûrundaki resimleri. 
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Bursa Nûmâniye Dergâhında Hubcuzâde Şâkir Çetiner ve hâzırûn ile Mi’râciye kıraati, 1980

Rahledeki: Hubcuzâde Şâkir Çetiner, bize göre sağ yanındaki Hâfız İbrâhim Efendi (beyaz 
takkeli), yanındaki Hacı Cânip Efendi (gözlüklü-sikkeli), Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in bize göre 

solundaki gözlüklü Kadri Akyüreklier, arkasındaki Âsaf Erten. 

Sağdan sola doğru ayaktakiler: Âsaf Erten, Hâfız İbrâhim Efendi, Hubcuzâde Şâkir Çetiner, 
Nazif Eliüstün, Bülent Çelikutku.

Bursa Nûmâniye Dergâhı, 1980
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Sağdan sola ayaktakiler: Mehmed Safiyüddin Erhan, İbrâhim Benlioğlu, Âsaf Erten, Nâil Kesova, 
Osman Elçioğlu, Feridüddin Ulusoy, Şerif Tahsin Bey.

Oturanlar: En soldaki Mustafa Kara, ?, ?, Enes Göksel, Cem Alçay (aradaki), ?

Soldan sağa: Zâkirbaşı Albay Selâhaddin Bey’in mahdûmu (oğlu), sandalyede oturan Âsaf Erten, 
Nâil Kesova, rahledeki Kadri Akyüreklier, Ahmet Büyükörün, Osman Elçioğlu, ?

Bursa Mahkeme Câmii
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Soldan sağa: Kadri Akyüreklier, Mehmed Safiyüddin Erhan, Ahmet Büyükörün.

Yeşil cübbeli: Misbah Erkmenkul, sağ yanında oturan Yümni Dalkılıç.
Rahledeki: Nâil Kesova, (beyaz sikkeli), yanındaki Ûdî Nâdir Bey (sikkeli), yanındaki Mehmed Safiyüddin Erhan.

İstanbul Tophâne Kādirî Dergâhında Mi’râciye kıraati, 06 Eylül 2005
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Bursa Nûmâniye Dergâhı, “Mi’râciyye Saklı Mîras” filmi çekimlerinden, 2017

Soldan sağa: Nâil Kesova, Murat Taştekin, Mehmed Safiyüddin Erhan, Cüneyt Bayraktar, Enver Aydın.

Bursa Nûmâniye Dergâhı, “Mi’râciyye Saklı Mîras” filmi çekimlerinden, 2017
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Soldan sağa: Nâil Kesova, Murat Taştekin, Cüneyt Bayraktar.

Soldan sağa: Enver Aydın, Mehmed Safiyüddin Erhan, Cüneyt Bayraktar, Murat Taştekin, 
Nâil Kesova, Cemil Ötker.

Mi’râciyehân Nâil Kesova üstâdımız ile Mi’râciye meşk ederken, Mart 2018, Şişli

Bursa Mahkeme Câmii  Mi’râciye kıraati, 2 Nisan 2019 Salı
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     Bursa Mahkeme Câmii, Mi’râciye Sabâ Bahri kıraatinde süt ikrâmı, 2 Nisan 2019 Salı

Sağdan sola doğru rahlede oturanlar: Cemil Ötker, Nâil Kesova (beyaz sikkeli), 
Murat Taştekin, Cüneyt Bayraktar, Mehmed Safiyüddin Erhan, Enver Aydın.

Soldan sağa: Erdoğan Tozduman (siyah takkeli), Mehmed Safiyüddin Erhan, Mustafa Kara, 
Nâil Kesova (beyaz sikkeli), Murat Taştekin, Cüneyt Bayraktar (tanbur), Yâkup Vehbi Gür 

(ney), Sâdık İmrak (kemençe), Oğuz İmrak (kānun), Hârun Cura (bendir) 

Bursa Nûmâniye Dergâhı, Mi’râciye kıraatinden önce Tevşih icrâsı, 2 Nisan 2019 Salı
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Soldan sağa ayaktakiler: Ali Turan, Noyan Bükülen, Cemil Ötker, Cüneyt Bayraktar, Mehmed Safiyüddin 
Erhan, Murat Taştekin, Enver Aydın, Cânip Kaldan, Yâkup Vehbi Gür, İlker Cansevdi.

Soldan sağa oturanlar: Nâil Kesova, Mustafa Kara, Kadir Yavaş, Sâdık İmrak, Ali Büyükbüke, Eyüp Eyüpoğlu.

Sağdan sola: Murat Taştekin, Ahmet Özhan, Cüneyt Bayraktar.

Bursa Nûmâniye Dergâhı, 2 Nisan 2019 Salı

Ahmet Özhan ile Mi’râciye meşk ederken, Şubat 2021, Altunizâde
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Ömer Tuğrul İnançer, Karacaahmet Kabristanı - Ocak 2021

Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in kabri başında, Cüneyt Bayraktar ve Murat Taştekin - Ocak 2021



53

Soldan sağa: Mehmed Safiyüddin Erhan, Murat Taştekin, Cüneyt Bayraktar, İhsan Özer.

Sağdan sola: İhsan Özer, Enes Ergür, Murat Taştekin, Bahri Güngördü, Suat Ulutaş, 
arkası dönük sağdaki Ahmet Yağmur Kucur, Mustafa Özoruç.

Mi’râciye CD albümü kaydı sırasında stüdyoda istişâre sohbeti, Ocak 2020
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Mehmed Safiyüddin Erhan, Mi’râciye kıraatindeki Hitam Niyâzı için stüdyoda, Ocak 2020

Nâil Kesova, Mi’râciye kıraatindeki Fâtihâ’yı Yâd için stüdyoda, Ocak 2020
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Sağdan sola: Cihat Hırçın, İsmâil Ersöz, Göksel Pesenpaten, Enes Üstün, Eray Mescioğlu, Enes Durceylan.

Sağdan sola: İhsan Özer, Ömer Aşçıoğlu, Enes Durceylen, İsmâil Hakkı Fencioğlu, Hâkan Alvan,
Emre Elifoğlu, Cüneyt Bayraktar.
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Murat Taştekin Mi’râciye kıraati yaparken, Stüdyo Marşandiz - Ocak 2020

Sağdan sola: Rahmi Duran, İhsan Özer, Mehmed Safiyüddin Erhan, Nâil Kesova, 
Murat Taştekin, Cüneyt Bayraktar, Ocak 2020
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M�’râc�ye bah�r güfteler� tam met�n olmayıp, sâdece Hubcuzâde Şâk�r Çet�ner’�n okuduğu bey�tler� �ht�vâ etmekted�r.

M�’râc�ye Bah�rler�n� Okuyan: M�’râc�yehân Murat Taştek�n
Tevş�hler ve Salâvat Bölümler�: İstanbul Târ�hî Türk Müz�ğ� Topluluğu
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İsrâ Sûresi

1. Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i 

Harâm’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir; 

O, gerçekten işitendir, görendir.

2. Biz, Mûsâ’ya Kitab’ı verdik ve İsrâiloğullarına: “Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinme-

yin” diyerek bu Kitab’ı bir hidâyet rehberi kıldık.

3. (Ey) Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh, çok şükreden bir kul idi.

Meal: Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları / 86-A 

Okuyan: Kurrâ Hâfız Murat Taştekin
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Mİ’RÂCİYE

Segâh Tevşih
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Nebdeü bi's-salâti ve's-selâm
(Hz. Muhammed'e salât ve selâm ile başlarız)

‘Ale’l-Hâdî şefî‘i'l-enâm
(O ki; dünyâda kılavuzdur, rehberdir, âhirette de bütün insanların şefaatçisidir)

Sallû Yâ Huzzâr ‘ale’n-Nebiyyi’l-Muhtâr
(Ey hâzırûn, seçkin Peygambere salât edin)

Seyyidi’l-ebrâr sâhibi’l-envâr
(İyilerin efendisine, nurların sâhibine salât ve selâm edin)

el-Kamer li-eclihi’ntesaf
(Ay, O'nun için ikiye ayrılmıştır)

‘AfAllâhu ‘ammâ selef
(Allah, O'nun geçmiş -zellelerini- affetmiştir)

Nutk-ı Şerîf: Mehmed Nasûhi Efendi                            
Beste: Nâyî Osman Dede

Segâh Tevşih

Tercüme: Dr. Abdussamed Bakkaloğlu
Tashih: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turâbi
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Mİ’RÂCİYE

Segâh Bahri
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Nutk-ı Şerîf ve Beste: Nâyî Osman Dede

Segâh Bahri

Evvel Allah adını yâd eylerüz  (Sallû Aleyh)
Önce Allah adını anarız  (O’na salât ediniz) 

Dil dil olmuş kalbi dilşâd eylerüz  (Sallû Aleyh)
Parça parça olmuş gönlü hoşnut ederiz  (O’na salât ediniz)

Zikr-i Hakk’la nutku irşâd eylerüz  (Sallû Aleyh)
(Hakk’ı zikirle söz söyler ve okuruz)

Her harâb-âbâdi âbâd eylerüz  (Sallû Aleyh)
(Her harâp olmuş gönlü mâmur eyleriz)

Hazret-i Ahmed sıfâtın söylerüz  (Sallû Aleyh)
(Hz. Ahmed’in sıfatlarını söyleriz)

Mustafâ’nın mu’cizâtın söylerüz  (Sallû Aleyh)
(Hz. Mustafâ’nın mûcizelerini söyleriz)

Her kim eylerse Muhammed vasfını  (Sallû Aleyh)
(Her kim, Hz. Peygamber’in güzel vasıflarını zikrederek anarsa)

Âkıbet mahmûd ider Hakk ismini  (Sallû Aleyh)
(Cenâb-ı Hak, o kimsenin ismini sonunda övülmüş kılar)

Kim anın zât-ı şer’îfin âşikâr  (Sallû Aleyh)
(Ki, Hz. Peygamber’in şerefli zâtını, âşikâr bir sûrette)

Bâis-i mevcûd itdi Gird-gâr  (Sallû Aleyh)
(Allah, varlığın sebebi kıldı)

Âna verdi Hakk hakāyık sırrını  (Sallû Aleyh)
(Cenâb-ı Hak, mânevî hakîkatler sırrını O’na verdi) 

Âna bildirdi dekāyık sırrını  (Sallû Aleyh)
(Mânevî incelikler sırrını O’na bildirdi)

Aşk ı hubb-i Zâtine kıldı salât  (Sallû Aleyh)
(O’nun zâtı sevgisi ve aşkına salât kıldı)

Es-salât ey mazhar-i Zât es-salât
(Salât olsun, ey Hakk’ın tecellisine mazhar olan, salât olsun)

Es salât ü ve’s selâm u aleyk yâ Resûl-Allah, Seyyid-i kâinât salavât
(Sana salât ve selâm olsun ey Allah’ın Resûlü, kâinâtın Efendisi’ne salâtlar olsun)

Açıklama: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
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Mİ’RÂCİYE

Müstear Bahri
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Nutk-ı Şerîf ve Beste: Nâyî Osman Dede

Müstear Bahri

Ey hakāyık âşıkı gûş it beni  (Sallû Aleyh)
Ey mânevî hakîkatler âşıkı, beni dinle (O’na salât ediniz) 

Kim Muhammed’den habîr idem seni  (Sallû Aleyh)
(Ki, seni Hz. Muhammed’den haberdâr edeyim)

Zât-ı pâkin bilmeğe gel gûş ol  (Sallû Aleyh)
(O’nun temiz zâtını bilmek için, gel kulak kesil)

Aklını der başına pür-hûş ol  (Sallû Aleyh)
(Aklını başına topla, akıl sâhibi ol)

Çün habîb oldu İlâhına Resûl  (Sallû Aleyh)
(Allah’ın sevgilisi, Tanrı’sına Resûl olunca)

Mu’cizât-i vâfire buldi vüsûl  (Sallû Aleyh)
(Pek çok mûcize meydana geldi)

Sana nakl idem bir iki mu’cizât  (Sallû Aleyh)
(Onlardan sana bir iki mûcize nakledeyim)

Dilde illet var ise virsün hayât  (Sallû Aleyh)
(Gönülde bir hastalık varsa bu sâyede hayat ve şifâ bulsun)

Lik ircâ eylerem her emcede  (Sallû Aleyh)
(Ancak her şerefli kimseden şunu ricâ ederim ki)

Fâtihâ ile yâd ola Osman Dede
(Osman Dede, bir Fâtihâ ile anılsın)

Açıklama: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
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Fâtihâ’yı Yâd

Nâil Kesova



68



69

Mİ’RÂCİYE

Dügâh Tevşih
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Nutk-ı Şerîf: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî        
Beste: Nâyî Osman Dede

Dügâh Tevşih

Yâ hafiyye’l-hüsni beyne’n-nâsi yâ nûre’d-dücâ
(Ey insanlar arasındaki gizli güzellik ve ey karanlığı aydınlatan)

Ente şemsü’l-Hakkî tehfâ beyne şa‘şâ’i’d-duhâ
(Sen, duhâ vaktinin ışıkları arasında gizlenmiş Hakk güneşisin)

Kâde Rabbü’l-‘arşi yuhfî husnehû min nefsihî
(Arş’ın Rabbi, neredeyse O’nun güzelliğini kendi zâtından bile gizli tutacaktı)

Gayraten minhü ‘alâ zâke’l-kemâli’l-müntehâ
(O’nun, ulaşılacak son noktayı temsil eden güzelliğini başkalarından kıskandığı için)

es-Salâtü ve’s-Selâm ey nûr-i Zât-ı Kibriyâ
(Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Yücelikler Sâhibi’nin Nûru)

es-Salâtü ve’s-Selâm ey Hak Muhammed Mustafâ
(Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Dosdoğru Muhammed Mustafâ)

Tercüme: Dr. Abdussamed Bakkaloğlu
Tashih: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turâbi
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Mİ’RÂCİYE

Dügâh Bahri
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Nutk-ı Şerîf ve Beste: Nâyî Osman Dede

Dügâh Bahri

Çün irâde kıldı ol Rabbü’l-enâm  (Sallû Aleyh)
Yaratılmışların Rabb’i diledi (O’na salât ediniz) 

Kim Muhammed bula ikrâm-i temâm  (Sallû Aleyh)
(Ki, Hz. Muhammed tam bir ikrâma nâil olsun)

 
Biline Peygamber-i âlî cenâb  (Sallû Aleyh)
(Böylece, cömert ve şerefli Peygamber bilinsin)

Kavl ü fi’li nicedir ayn-ı kitâb  (Sallû Aleyh)
(O’nun söz ve davranışı, bence Kitab’ın ta kendisidir)

Yâd olunsun mu’cizât-ı Ahmedî  (Sallû Aleyh)
(Hz. Ahmed’in mûcizeleri anılsın)

Hoş bilinsün zât-ı pâk-i emcedi  (Sallû Aleyh)
(O’nun şerefli ve temiz zâtı iyice ve güzelce bilinsin)

Mu’cizâtından biri mi’râcıdır  (Sallû Aleyh)
(O’nun mûcizelerinden biri de Mi’râc’dır)

Hazret-i Peygamber’i  i’râcıdır  (Sallû Aleyh)
(Hakk’ın, Hz. Peygamber’i kendi katına yükseltmesidir)

Bir şeb idi kim dü-şenbihdi o şeb  (Sallû Aleyh)
(Bir gece idi, o gece Pazartesi gecesiydi)

Bir şeb idi gicelerden müntehâb  (Sallû Aleyh)
(O gece, geceler içinden seçilmiş bir gece idi)

Bir burak al cennet-i a’lâmdan  (Sallû Aleyh)
(Yüce cennetimden bir Burak al)

Eyle âgâh Hazret-i ikrâmdan  (Sallû Aleyh)
(Ve sevgili Resûl’ümü bu ikrâm derecesinden haberdâr eyle)
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Açıklama: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Nice lûtfu nice ihsân eyleyem  (Sallû Aleyh)
(O’na pek çok lûtuf ve pek çok bağışta bulunayım)

Bana varan yolu âsân eyleyem  (Sallû Aleyh)
(Bana varan yolu kolaylaştırayım)

Bir Burak aldı cinandan ol melek  (Sallû Aleyh)
(O melek cennetlerden bir Burak aldı)

Geldi ol Sultân’e tesbîh iderek  (Sallû Aleyh)
(Tesbih ederek o Peygamberler Sultân’ına geldi)

İtdiler mi’râcı tebş’îr ol zemân  (Sallû Aleyh)
(Hz. Peygamber’e o vakit mi’râcı müjdelediler)

Doldi nûr ile zemîn ü âsümân  (Sallû Aleyh)
(Yeryüzü ve gökler nûr ile doldu)

Dîdi Cibr’il Yâ Muhammed Mustafâ!  (Sallû Aleyh)
(Cebrâîl dedi: “Ey Muhammed Mustafâ”)

Çok selâm eyler sana Rabbü’l-’ulâ  (Sallû Aleyh)
(İşte sana yücelerin Rabb’i selâm eyler)

Dâvet eyler Zât-ı pâkin Hazret’e  (Sallû Aleyh)
(Senin temiz zâtını kendi huzûruna dâvet ediyor) 

Tâ ki Hazret îrişe ol devlete  (Sallû Aleyh)
(Ki böylece zâtınız o devlete ve saâdete erişmiş olsun)

Aşk ı hubb-i Zâtine kıldı salât  (Sallû Aleyh)
(O’nun zâtı sevgisi ve aşkına salât eyledi)

Es-salât ey mazhar-i Zât es-salât
(Salât olsun ey Hakk’ın tecellisine mazhar olan, salât olsun)

Es-salât ü ve’s selâm u aleyk yâ Habîb-Allah, Seyyid-i kâinât salavât
(Sana salât ve selâm olsun ey Allah’ın sevgilisi, kâinâtın Efendi’sine salâtlar olsun)
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Mİ’RÂCİYE

Sabâ Tevşih
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Nutk-ı Şerîf: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî                                 
Beste: Nâyî Osman Dede

Sabâ Tevşih

Etâke ‘ îdü visâlin fe-lâ tezuk hazenâ
(Vuslat bayramına erdin, artık hüzün tatmak yok)

 Ve nilte hayra riyâzın fe-ni‘me mâ sekenâ
(En güzel bahçelere kavuştun; bu ne güzel bir ikâmetgâhtır)

Ve hüzze ğusni su‘ûdin ve kül cenâ şecerin
(Yücelikler ağacının dalını salla ve düşen meyvelerini ye)

Fe-karrat aynâke minhü fe-ni‘me zâke’l-cenâ
(Bunlar ne güzel meyveler, ne mutlu sana, gözün aydın olsun)

Sallû sallû yâ huzzâr li-Rasûlillah
(Ey hâzırûn, Allah’ın Rasûlü’ne salât edin)

Sallû sallû yâ ‘ubbâd li-Habîbillah
(Ey ibâdet edenler, Allah’ın Sevgilisi’ne salât edin)

Tercüme: Dr. Abdussamed Bakkaloğlu
Tashih: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turâbi
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Mİ’RÂCİYE

Sabâ Bahri
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Nutk-ı Şerîf ve Beste: Nâyî Osman Dede

Sabâ Bahri

Pes hemân oldu süvâr ol pâki Zât  (Sallû Aleyh)
Sonra o zâtı temiz Peygamber, hemen bineğine bindi (O’na salât ediniz) 

Nâre-i şâbaş ile toldi cihât  (Sallû Aleyh)
(Her taraf alkış ve tebrik sesleriyle doldu)

 
Bir rikâbında yürür Cibrî’l-Emîn  (Sallû Aleyh)

(Cibril Emîn, O’nun bir tarafında yürüyordu)

Biri Mikâil ile oldi berîn  (Sallû Aleyh)
(Bir tarafında Mikâil olduğu halde yükseldi)

Nice kez yüz bin melâik geldiler  (Sallû Aleyh)
(Yüz binlerce melek geldi)

Emr-i Hakk’la âna peyrev oldular  (Sallû Aleyh)
(Hakk’ın emriyle O’nun ardı sıra gittiler)

Kudüs’e doğru azmidüp üç yârlar  (Sallû Aleyh)
(Üç dost Kudüs’e doğru yönelip)

Oldular ağyardan bîzârlar  (Sallû Aleyh)
(Hakk’tan başka şeylerden yüz çevirdiler)
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Geçti mihrâbe imâm-ı mürselîn  (Sallû Aleyh)
(Peygamberlerin imamı Hz. Peygamber, mihrâba geçti)

Kıldı iki rek’âti ol dem hemîn  (Sallû Aleyh)
(Hemen o vakit iki rekât namazı kıldı)

Bir tabakla geldi üç kâse âna  (Sallû Aleyh)
(O’na bir tabak içinde üç tas sunuldu)

Biri hamr u biri süt birisi mâ  (Sallû Aleyh)
(Birinde şarap, birinde süt, birinde de su vardı)

Hikmeten ol sûret ü mâ’nâ hüner  (Sallû Aleyh)
(O sûret ve mânâ ustası, bir hikmetten dolayı)

Nûş edüp süt, kılmadı hamre nazar  (Sallû Aleyh)
(Süt içip, şaraba bakmadı bile)

Aşk-ı hubb-i Zâtine kıldı salât  (Sallû Aleyh)
(O’nun zâtı sevgisi ve aşkına salât kıldı)

Es-salât ey mazhar-i Zât es-salât
(Salât olsun ey Hakk’ın tecellisine mazhar olan, salât olsun)

Es-salât ü ve’s selâm u aleyk yâ Habîb-Allah, Seyyid-i kâinât salavât 
(Sana salât ve selâm olsun ey Allah’ın sevgilisi, kâinâtın Efendi’sine salâtlar olsun)

Açıklama: Prof. Dr. Mustafa Tahralı



80



81

Mİ’RÂCİYE

Hüseynî Tevşih
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Nutk-ı Şerîf: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî                                     
Beste: Nâyî Osman Dede

Hüseynî Tevşih

Zehî livâ vü ‘alem Lâ ilâhe illallah
(Lâ İlâhe İllallah, ne güzel bir bayrak ve sancaktır)

Ki zed ber evc-i kadem Lâ ilâhe illallah
(Lâ İlâhe İllallah, zirveye dikilmiştir)

Ber âyed ez dil v’ez cân elest-i Hak şineved
(Yüce Allah’ın, ‘’Ben sizin Rabbiniz, değil miyim? “ sözü işitilince)

Hezâr bang-i neğam Lâ ilâhe illallah 
(Cânü gönülden binlerce ‘’evet’’ sesi işitilir; Allah’dan başka ilâh yoktur)

 

Salli ‘alâ Muhammedi’l-Muhtâr
(Seçilmiş Muhammed’e salât et)

Salli ‘alâ Ahmedi’l-Ebrâr
(İyilerin Ahmed’ine salât et)

Sallallâhu salli ‘alâ esdaki’l-ahyâr 
(Allah, hayırlıların en sâdığı olana salât etti, sen de salât et)

Tercüme: Prof. Dr. Necdet Tosun
Tashih: Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turâbi
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Mİ’RÂCİYE

Hüseynî Bahri
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Nutk-ı Şerîf ve Beste: Nâyî Osman Dede

Hüseynî Bahri

Çünki eflâke urûc itdi Resûl  (Minne’s-salât)
Resûlullah, feleklere yükselip (Bizden salât olsun)

Âsümande buldu ervâha vüsûl  (Minne’s-salât)
(Göklerde ruhlara vâsıl oldu)

Âdem ü Îsâ vü Yahyâ Yûsuf’i  (Minne’s-salât)
(Âdem, Îsâ, Yahyâ ve Yûsuf’u)

Gördü İdrîs ile Hârun’u dahi  (Minne’s-salât) 
(İdrîs ile Hârun’u da gördü)

Sâdise vardı görüp Mûsâ’yi O  (Minne’s-salât)
(Altıncı kat göğe vardı, Mûsâ’yı görünce)

Merhaba kıldı anınla rû-be-rû  (Minne’s-salât)
(O’nunla yüzü yüze merhabalaştı)

Sidreyi seyritdi andan ol cenân  (Minne’s-salât)
(Oradan  O gönül, Sidretü’l müntehâyı seyretti)

Kaldı Cibrîl oldu Sidre âşiyân  (Minne’s-salât)
(Cebrâil, Sidre’yi mekân tutup orada kaldı)
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Zâhir oldu Refref ol dem Hazret’e  (Minne’s-salât)
(O anda Refref, Hz. Peygamber’e göründü)

Kim süvâr ola irince Hazret’e  (Minne’s-salât)
(Ki tâ, Hakk’ın huzûruna erinceye kadar kendisine binsin)

Yâ selâm ü rahmet ü tıyb ü safâ  (Minne’s-salât)
(Ey selâm, rahmet, güzellik ve safânın ta kendisi olan)

Sana verdim ey imâm-ı enbiyâ  (Minne’s-salât)
(Ey Nebîler imâmı, sana istediğini verdim)

Anda doksan bin kelâm oldi kelâm  (Minne’s-salât)
(Orada, Hakk’ın huzûrunda doksan bin söz edildi)

Nice bin esrâr ile sohbet temâm  (Minne’s-salât)
(Nice bin sır ile sohbet tamamlandı)

Oldu destûr ol Habîb’in zâtine  (Minne’s-salât)
(O sevgili’nin zâtına izin verildi)

Geldi yine Ümmühânî kâtine  (Minne’s-salât)
(Yine, Ümmihânî’nin evine döndü)

Açıklama: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
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Mİ’RÂCİYE

Nişâbur Münâcaat
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Nutk-ı Şerîf ve Beste: Nâyî Osman Dede

Nişâbur Münâcaat

Yâ Rab ol Sultân-ı cânın hörmeti (İkbel yâ Mücîb)
Yâ Rabbi, O ruh sultânının hürmetine (Kabul et, ey duâlara icâbet eden)

Nûr-i Zât-i Müsteânın hörmeti (İkbel yâ Mücîb)
(Kendisinden yardım istenilen Zât’ın nûru hürmetine) 

Ol Muhammed rûhuna tâ’zîm içün (İkbel yâ Mücîb)
(O Muhammed’in (s.a.v) rûhunu ululamak için)

Mustafâ’nın cismine tekrîm içün (İkbel yâ Mücîb)
(Mustafâ’nın (s.a.v) cismine ikram ve saygı için)

Vâ’dini ihsân kıl âşıklara (İkbel yâ Mücîb)
(Âşıklara vaad ettiğini ihsân eyle)

Din yolunda sâ’y iden sâdıklara (İkbel yâ Mücîb)
(Din yolunda gayret gösteren sâdıklara da)

Cümle îmân ile hatm olsun ümem (İkbel yâ Mücîb)
(Bütün ümmetin hayâtı îman ile son bulsun)

Cennet-i dîdâr ile kıl muğtenem (İkbel yâ Mücîb)
(Cemâlini görmek cenneti ile onları ganîmetlendir, kazançlı kıl)

Bâ Hak-ı Ahmed Muhammed Mustafâ (İkbel yâ Mücîb)
(Ahmed Muhammed Mustafâ (s.a.v) hürmetine)

Derviş Osmân’e dahi eyle atâ (İkbel yâ Mücîb)
(Derviş Nâyî Osman Dede’ye de ihsanda bulun)

Ahmed ü eshâb ı cümle mü’minîn (İkbel yâ Mücîb)
(Ahmed (s.a.v) ashâbı ve bütün mü’minler üzerine)

Rahmetullâhi aleyhim ecmaîn.
(Allah’ın rahmeti, hepsinin üzerine olsun)

Açıklama: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
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1, 2, 3. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; O, 

arzusuna göre de konuşmaz.

4. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

5, 6, 7. Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrâil) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl 

şekliyle doğruldu.

8, 9. Sonra (Muhammed’e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, 

hattâ daha da yakın oldu.

10, 11. Bunun üzerine Alllah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

12. O’nun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?

13, 14. Andolsun onu, Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında önceden bir defâ daha görmüştü.

15. Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır.

Sidretü’l-Müntehâ: Son ağaç, yâni yaratıklar âleminin son noktası demektir. Bundan ötesi Allah’ın gayb 

âlemidir.

Cennetü’l-Me’vâ: Melekler, şehidler ve müttakî (takvâ sâhipleri) lerin ruhlarının barındığı yerdir.

Meal: Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları / 86-A 

Okuyan: Kurrâ Hâfız Murat Taştekin

Necm Sûresi
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Hitam Niyâzı

Mehmed Safiyüddin Erhan
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Mİ’RÂCİYE’nin, Hubcuzâde Şâkir Çetiner’in okuduğu meşk tavrıyla 
Tanbûrî Cüneyt Bayraktar tarafından alınan notalarına, tek parça albümdeki 

açıklama bölümünün en altındaki linkten ulaşabilirsiniz.

Mi’râciye’nin güfte açıklamalı tek parça albümü “karekodu”



93

“Mi’râciyye Saklı Miras” belgesel film “karekodu”
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Cüneyt Bayraktar
            
 1970 yılında Balıkesir'de doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi, 
babasının görevi sebebiyle gittiği Niğde'de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi. Burada, Yavuz Özüs-
tün, Câhid Atasoy, Nurten Erpek, Haydar Sanal, Selahaddin İçli ve Yalçın Tura gibi çok kıymetli 
hocalardan Türk Müziği repertuarı, târihi, nazariyatı, usûl ve armoni dersleri aldı. Tanbur sazını 
ise ilk önce Tanbûrî Hâkan Talu daha sonra da Tanbûrî Abdi Coşkun'dan meşk etti. 1989 yılın-
da Kocaeli Kültür Müdürlüğünün bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosuna girdi ve koro şefi 
Erol Sayan ile çalışma imkânı buldu. 1990 yılında TRT İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu 
sözleşmeli sanatçı sınavını kazanarak 1992 yılına kadar özellikle solo bant kayıtlarında tanbur 
sanatçısı olarak görev aldı. 1991 yılında, konservatuvarın üçüncü sınıfında öğrenci iken Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'nın Bursa'da açmış olduğu Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu sınavını da 
kazanarak burada kadrolu tanbur sanatçısı olarak göreve başladı. Devlet Korosundaki görevine 
devâm ederken konservatuvar öğrenciliğini de 1994 yılında tamamladı. Hem yurt içinde hem 
de Almanya, Mısır, Moskova ve Fransa gibi ülkelerdeki birçok konsere tanbûrî olarak katıldı. 17 
Nisan 2010 ile 13 Şubat 2011 târihleri arasında Bursa Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu sanat 
yönetmenliği görevinde bulundu. Koro sanat yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan ve yine sanat yönetmenliğini yaptığı  ”Bursa Geleneksel 
Türk Müziği Topluluğu” adında özel bir topluluk kurarak, yurt içinde birçok üniversitenin edebi-
yat fakültelerinde “Mûsikî İkliminde Dîvan Şiiri” adıyla açıklamalı konserler düzenledi. Yine aynı 
özel topluluk ile Sûriye Kültür Bakanlığının dâveti üzerine 2011 Mart ayında Şam’da ITRÎ’yi anma 
konseri verdi. Daha sonra 2011 Eylül ayında ÇİN Zhangjiajie Uluslararası Müzik Festivali’ne dâ-
vet edilerek topluluk olarak Türkiye’yi 26 ülke içinde temsil etti. 
2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Mûsikîsi bölümünde baş-
ladığı yüksek lisans programından Temmuz 2020 yılında mezun oldu. Bu arada, 27 yıl hizmet 
ettiği Bursa Devlet Klâsik Türk Müziği Korosundan ayrılıp, 2018 yılında İstanbul Târihî Türk Mü-
ziği Topluluğunda göreve başladıktan sonra, 2019 Şubat ayında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümünde de öğretim görevlisi olarak çalış-
maya başladı. 
 Hâlen, İstanbul Târihî Türk Müziği Topluluğunda tanbur sanatçısı, İ.T.Ü Türk Mûsikîsi 
Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümünde de öğretim görevlisi olarak çalışmaya devâm 
eden Cüneyt Bayraktar, İhsan Samet ve Furkan Cemil’in babası, İstanbul Devlet Türk Müziği 
Topluluğu ses sanatçısı Filiz Bayraktar’ın eşidir.      
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