




MURAT AYDIN

Değerli Hemşehrilerim…
“Dinle neyden...” diye başlayan büyük, güzel söz. Bu sözün hikmetine ram olmuş büyük 
bir millet ve onun estetik tarihi. Bir sazla (enstrümanla) bir büyük şiir, büyük bir kitap 
(Mesnevi) dünyanın neresinde bu kadar birleşmiş ve ortak bir seste buluşmuştur? 

Biz böyle bir geçmişten geliyoruz. Böyle bir donanımdan, böyle bir zevk tarihinden, 
böyle bir güzellik ve hüzün yolundan geliyoruz. Yolumuz, evlatlarımızın barış ve sükun 
içinde, el birliğiyle kuracakları geleceğimize doğru uzanıyor. Uzun ve huzurlu yolumuzun 
eşliği, en derindeki, en içteki dip müziği Ney’dir elbette. O yoldaşımızdır, irfanımızdır, 
hafızamızdır, kuvvetimizdir. Zaafımızdır. O bizimdir.

Emin Dede, yukarıda sözünü ettiğimiz büyük geleneğin önemli simalarından birisidir. 
Yakın bir tarihte kendisinin istirahatgahı bulunup gün yüzüne çıkarıldı. Mezarın etrafı 
yeniden düzenlenerek ziyarete açıldı. 

Bu büyük sanatkarı bu vesile ile bir kez daha anmak, eserlerini hatırlamak istedik. 

Zeytinburnu Belediyesi olarak, Dede’nin ölümsüz hatırasını ve sanatını bir sergi ile sanat 
ve kültür dünyamıza takdim etmek istedik.

Neyzen, bestekâr ve hattat Emin Dede’yi bir dizi etkinlikle andığımız programlar arasında 
yer alan söz konusu sergimizle birlikte, kıymetli sanat eserlerinin ebediyet güzergâhı 
üzerinde bir buluşma daha yaşıyoruz. 

Bu güzel buluşmaya sizleri de davet ediyoruz.

Zeytinburnu Belediye Başkanı

Sunuş
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Emin 
Dede’nin 

Hayatı

Neyzen, bestekar ve hattat Emin Yazıcı 14 Mart 1883 (5 Ce-
maziyelevvel 1300)’de İstanbul’un Tophane semtinin, Defter-
dar mahallesi, Türkgücü sokağındaki 48 numaralı ahşap bir 
evde dünyaya gelmiştir. Hırka-i Saadet Camii hatibi Hafız Sabri 
Efendi’nin oğlu olup, ağabeyi hattat Ömer Vasfi Efendi’dir.

Emin Dede eğitimine Tophane’deki Sirkeci İbtidaisi’nde başla-
mış, Fevziye Rüştiyesi  ve Dersaadet İdadisi’nden mezun olarak 
orta öğrenimini tamamlamıştır. İki yıl kadar devam ettiği Hukuk 
Mektebi eğitimini yarıda bırakarak, Süleymaniye Medresesi’nde 
“Cami Dersleri” almaya başlamıştır. Hocası Nuri Efendi’nin vefatı 
nedeniyle cami derslerini tamamlayamamıştır.

1902 yılında atandığı Posta ve Telgraf İdaresi  Mektûbi Kale-
mi’ndeki   katiplik,   ilk   resmi görevidir. 1908’de Meşrutiyet’in 
ilanı ile birlikte müsevvidliğe yükselen Emin Dede, Birinci Dün-
ya Savaşı’nın başladığı dönemde (1914), Erkan-ı Harbiye-i 
Umûmi Reisliği Harita Şubesi’ne hattat olarak atanmıştır. Kur-
tuluş Savaşı’nın ardından Emin Dede, 1924 yılında Harita Genel 
Müdürlüğü’nden emekli olmuştur.

Emin Dede, ağabeyi Hattat Ömer Vasfi Efendi’nin vasiyeti üze-
rine geç yaşta evlenmiş, ancak çocuk sahibi olmamıştır. Dede, 
“Yazı Taklitçiliği”ndeki başarıları neticesinde “Yazıcı” soyadını 
almıştır.

1943 yılında geçirdiği felç nedeniyle vücudunun sağ tarafı 
işlevini yitirmiş, 4 Şubat 1945’te vefat etmiştir. Emin Dede, 
Eyüp Mezarlığı’nın Gümüşsuyu tepesinde ağabeyi Ömer Vasfi 
Efendi’nin kabrine defnedilmiştir.
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Emin Dede, ilk hat dersini ortaokul eğitimi sırasında ağa-
beyi Ömer Vasfi Efendi ile birlikte Fevziye Rüştiyesi öğ-
retmenlerinden, Çukurcalı Kadri Efendi’den almış; sülüs ve 
nesih türü yazıyı burada öğrenmiştir.

Emin Dede, celi türünü öğrenmede öncelikle ağabeyinden 
istifade etmiştir. Zaman zaman ağabeyi ile birlikte Hattat 
Sami Efendi’nin derslerine devam etmesine rağmen dü-
zenli bir yazı eğitimi almamıştır. Dede, bu dönemde Sami 
Efendi’den celi türünün inceliklerini öğrenmiş ve özellikle 
bu yazı türünde ustalaşmıştır.

Emin Dede, Hattat Sami Efendi’ye devam ettiği dönemde 
yazılarını hocasına göstererek, ondan tarifler almış, bu 
tarifler ve üstün yeteneği sayesinde dönemin büyük hat 
sanatçılarının yazılarını aslından ayırt edilemeyecek dere-
cede güzel yazarak; “yazı taklitçiliği” konusunda ustalığını 
göstermiştir. Dede, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Musta-
fa Rakım, Mahmut Celalettin ve Şevki Efendi gibi hat üs-
tatlarının sülüs-nesih yazılarını büyük bir başarıyla taklit 
etmiştir.

Dede, 1914’te Bursalı Hattat Raşid Efendi’nin yerine 
Erkanı-ı Harbiye Dairesi’ne hattat olarak atanmasıyla bir-
likte, hattatlığı meslek edinmiştir. Memuriyetlik görevi sı-
rasında yazdıklarının dışında, hat sanatında çok fazla eseri 
bulunmayan Emin Dede, bu alanda öğrenci de yetiştirme-
miştir.

Emin 
Dede’nin 
Hattatlığı
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Musikiye küçük yaşta ilgi ve alaka duyan Emin Dede’nin ilk ho-
cası, Nusretiye Camii kayyumu Hafız Haşim Efendi’dir. İlk hoca-
sından –düyek usulü ile- Nayi Osman Dede’nin rast makamındaki 
ayini şerifini geçmiştir. Daha sonra Kulekapı (Galata) Mevleviha-
nesi kudumzenbaşısı Raif Dede ve Ahmed Celaleddin Dede’den 
Türk Musikisi’nin nazari ve ameli kısımlarını ve ayinleri öğren-
miştir. 

Karabaş Dergahı şeyhi ve kadirihane zakirbaşısı Hobcuzade 
Ahmed Efendi’den ilahi ve mi’raciyeler meşk etmiş; Hobcuzade 
Ahmed Efendi’nin vefatı üzerine kardeşi Nusretiye Camii sermü-
ezzini Şeyh Rıza Efendi ile meşke devam etmiştir.

Emin Dede, Hamparsum notasını Rauf Yekta Bey’den batı nota-
sını ise Neyzen Şevket Gavsi Özdönmez’den öğrenmiştir. Dede, 
Rast ve Sûznak ayinlerini Hafız Haşim Efendi ve Ahmet Irsoy’dan 
meşk etmiştir.

Buselik ve Karcığar ayinlerini de bestekarı olan Bolahenk Nuri 
Bey’den geçmiştir. Nuri Bey’in vefatına kadar derslerine devam 
ederek; la-dini eserleri öğrenmede de kendisinden çokça istifade 
etmiştir. 

Bunun yanı sıra, Hafız İshak Efendi’nin oğlu Altıncı Belediye Da-
iresi muhasebecisi Sadık Bey’den la-dini eserleri geçmiştir. Emin 
Dede, Hüseyin Fahrettin Dede’den de pek çok saz eseri ve fasıl 
geçmiş ve geçtiği bu eserleri notaya almıştır.

Emin Dede, Raif Dede’nin musiki derslerine devam ettiği dönem-
de, Galata Mevlevihanesi serneyzeni Aziz Dede’yi tanımış, böy-
lece Aziz Dede’den ney meşk etmeye başlamıştır. On üç, on dört 
yaşlarında Aziz Dede’den ney ders almaya başlayan Emin Dede, 
hocasının vefatına kadar bu derslere devam etmiştir.

Emin Dede, Aziz Dede’nin vefatından sonra ise Bahariye Mevle-
vihanesi Şeyhi Hüseyin Fahrettin Dede ve Galata Mevlevihanesi 
neyzenbaşısı Hakkı Dede’den ney meşk etmiştir. 

Emin 
Dede’nin                   

Musiki 
Hayatı
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Hakkı Dede’nin vefatı üzerine Galata Mevlevihanesi ney-
zenbaşılığına getirilen Emin Dede’ye çile çıkarmadığı hal-
de istisnai olarak “dede” unvanı verilmiştir. Dede, ayrıca 
Üsküdar Mevlevihanesi neyzenbaşılığında da bulunmuş; 
tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar bu vazifeyi yeri-
ne getirmiştir.

Emin Dede, mevlevihanalerdeki neyzenbaşılığı vazifesi-
nin yanı sıra, Musa Süreyya Bey’in müdürlüğü dönemin-
de Darülelhan’da ney eğitimi vermiştir. Buradaki göre-
vine Darülelhan’ın Belediye Konservatuarı adını alarak 
Türk Müziği bölümünün kapatıldığı 1926 yılına kadar 
devam etmiştir.

Dede, ney derslerinin yanında öğrencilerine kıraaten mu-
siki ve hamparsum notası öğretmiş ve hamparsum nota-
sı ile eserleri öğrencilerine yazarak bugünlere aktarımını 
sağlamıştır.

Emin Dede, musikide birçok talebe yetiştirmiştir. Halil 
Dikmen, Halil Can, Hafız Kemal Batanay, Hakkı Süha Gez-
gin, Cafer Bey, Emin Kılıçkale ve Bahriyeli İbrahim Bey, 
Dede’nin musikiye olan katkılarını ve ney tavrını bugü-
ne taşıyan öğrencilerinden en çok bilinenleridir. Emin 
Dede’den hamparsum notasını ve dini eserleri meşk 
eden Hayri Tümer de Dede’nin öğrencileri arasındadır.

Emin Dede’nin ney talebelerinin yanı sıra kendisinden 
kıraaten musiki meşk edenler arasında dönemin önem-
li musikişinasları da vardır. Sadettin Heper ve Sadettin 
Kaynak bunlardan bazılarıdır.

Musiki yoluyla bir kültürün, geleneğin nesilden nesile 
aktarıldığının bilincinde olan Emin Dede, her daim öğren-
cileriyle bu sorumluluk duygusu içerisinde meşk etmiş 
ve bu esnada öğrencilerine geçtiği eserlerin notalarını 
yazarak bu “kıymetin” sadece hafızalarda değil, yazılı bir 
şekilde kayıt altına alınmasını sağlamıştır.

Emin Dede’nin Eserleri
Emin Dede’nin Bayati, Buselikaşiran, Dilkeşide, Isfahan, 
Hicazkarkürdi, Rahatülervah, Ruyiırak, Suzidil ve Suzinak 
olmak üzere dokuz peşrevi ile, Neva ve Segah makamla-
rında iki sazsemaisi mevcuttur.

Emin Dede’nin, öğrencilerin makamları kolay bir şekilde 
anlaması amacıyla yazdığı alıştırma niteliğinde, yürük 
semai usulündeki terennümleri ve ayrıca Ahmet Avni 
Konuk’un 119 makamdan oluşan Kar-ı Natık’ına nazire 
olarak yazdığı taksimlerini, bestelediği saz eserleri ara-
sında sayabiliriz. 

Yılmaz Öztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi’nde:

1. Hicazkar Curcuna Şarkı: Zülfü, bahar-ı aşkımın rahşen-
de sünbülü;

2. Kacığar Sofyan Şarkı: Ol dil-beri yekta dilerim hemte-
nim olsun;

3. Hicazkarkürdi Düyek Şarkı: Sazlardan udu gönlüm ey-
lemişdir intihab;

4. Nihavend Aksak Şarkı: Ol serv-i nazın yokdur misali;

5. Nihavend Aksak Şarkı: Yüzüne destini nikab edersin;

6. Rast Aksak Şarkı: Ab-ru dökmez mi adem bak şu ebru 
aşkına;

7. Rast Aksak Şarkı: Şive-sazım, dense layık namına 
tavus-naz;

Emin Dede’nin bestelediği sözlü eserler arasında yer al-
maktadır.

Emin Dede’nin, bir ney metodu ve Hafız Sadettin Kaynak 
ile Columbia şirketi tarafından kaydedilen, Kazasker’in Hüz-
zam Durak’ını seslendirdikleri bir plağı bulunmaktadır.

Nurullah KANIK-Eylül 2011
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Sultanhamamı’nda 1. Vakıf Hanı önündeki çeşme üstünde 1330/ 1912 tarihli celî sülüs ayet-i kerîme (İnsan sûresi 6. Ayet)
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Celî sülüs hatla yazılmış 1330/ 1912 tarihli İnsan sûresi 6. ayetin zırnıkla yazılmış kalıbı
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Celî sülüs müsenna yazı, “Nûrun alâ nûr”
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Celî sülüs Besmele
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Celî ta’lîk hatla müdevver kompozisyon, “Aman Yâ Hazret-i Fahr-i Alem”
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Celî sülüs hatla ayet-i kerime 
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1355/1936 tarihli celî sülüs hatla ayet-i kerime 
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Celî sülüs hatla “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır” mealinde Hadis-i şerif 
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Celî sülüs hatla Kelime-i Tevhid
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Neyzen Emin Dede’nin imzası, “Ketebehu Mehmed Emin”
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Neyzen Emin Dede’nin Nota Yazısı

16



Neyzen Emin Dede’nin Nota Yazısı
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Neyzen Emin Dede’nin Cenaze Merasimi
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Neyzen Emin Dede’nin Tophane’deki Evi
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Neyzen Emin Dede, Emin Kılıçkale ile Birlikte

23
“geçmişten günümüze”



24
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