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NAVİ OSMAN DEDE VE Mİ'RACiYE'Si• 

Dr. Metin AKAR~· 

Makalemizin mevzuunu ·xvlll'inci asrın büyük . bestekôr, şair ve hat
tôtlarından olan Nôyı Osman Dede ve bilhassa onun Mi'rôciye'si teşkil et
mektedir. Mi'rôciye'si üzerinde fazlaca durmamızın dört mühim sebebi 

vardır: 

1. Mi'rôciye, gü.nümüzde bu vôdide_ tek kalmış bir eserdir. M~'rôciye 

yazma geleneği hôlen devôm ediyorsa da, bestesi . notaya alınabilen ye

gône mi'rôciye Osman Dede'ninkidir. 

· 2. Eser, sôdece nota koleksiyonlarında kolmış ölü bir beste- değildir. 
Yaşamaktadır. Her yıl muhtelif vesilelerle icrô edilmektedir. 

3. Mevlônô'nın Mesnevi'si, Yazıcı-zôde'nin Muhammediye1 si, Süley

man· Celebi'nin Mevlid'i ve Hôkôni'nin Hilye'si gibi, Nôyi'nin Mi'rôciye'si de 

türüne alem Ç>lmuştur. 

4. Bu muhteşem kültür değeri, şôiri ve ·bestekôrı gerek Türkiye ve ge

rekse diğer ülkelerdeki türkoloji cevrelerinde hakkıyla tanınmamakta

-dır. 

Vazımızda, Mi'rôciye'nin yanı sıra Osman Oede'nin hayôtı ve diğer 
eserleri üzerinde de durulmuştur. 

HAYATI 

On sekizinci asrın çok değerli bestekôr ve şôirlerinden biri olan De
de'n in asıl adı Osman'dır. Derv,iş Osman, Osman Dede, Osmaın ve Nôyi 

(*) Bu makale, 24-29 Eylül 1979'da İstanbul'da yapılan III. Milletler Arası Türkoloji 

Kongresi'ride sunulan tebliğimizin geliştirilmiş şeklidir . 

(**), Selçuk Üniversitesi Ede'biyat Fakült.esi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Asistanı 

-1 -



mahlaslarıyla şHrler yazmıştır . . Galata Mevlevi-hôn~si'nde uzun za.man me
şihat makamında bulunduğundan dolayı da Şeyh ve Dede ünvanlarıyla 

anıJmıştır. Hamza Dede'den sonra Kut!Jü'n-nôyi olarak isimlendirilen. ye

geme neyzen Osman Dede'dir. Sôkıp ve Esrôr Dedeler, şôirin İstanbul'lu 
olduğunu yazarken (1), Sôlim Efendi onun doğduğu semti «istanbul'dıa 
Şeyh Vefô kurbünde» diye tavzih ederı(2). Ailesi hakkında fazla bilgi yok

tur. Müstakim-zade Süleyman, babasının adının İbrôhim olduğunu söyle

dikten sonra « .. . SülElymôn.ly·e Darü'ş-şifô'sının Reisü'l-hüddômı bir pir-i 

sôhib-nefes ve hezôr bimar--ı bi-hüşa devô-res· olmuş höcü'l-ha,romeyn bir 
~at-, şerif idi.» der (3) . . 

Genç yaşta . dini ilimler, Farsça ve -:·eserlerinden. anladığımıza göre
muhtemelen Arcipca öğrenmiş; Galata Mevlevi-hônesi şeyhi, hattat, şôir 
ve değerli bir. mutasavvıf olan ·Gavsi Ahmecf Dede'ye intisôb etmiş (4), on
dcin feyz almış; bu tekkede bilhassa musiki ve ney çalmakta üstôd olup (5) 

on sekiz yıl dergôhın neyzenbaşılık vqzifesini ita etmiştir (6). Aynı yıllarda 

Gavs1 Dede'nin Mesnevi derslerinde «köriiik» de yapmıştır (7). Bilôh~re, 
şeyhinin kızı Hatice Hanım ile :evlenmiş (8); bu izdivaçtan ·oğlu Sırrı Ab-

l)Sakıp Mustafa De~le, Haza K.itah Sefine-i Nefise-i Mevleviyan, Matbu, C. II, s. 229; 
M. Esrar Dede, Tezkire, Nayi Osman Dede ınd., Süle~aniye I<tp .. Halet Ef. Ek., nr. 109, 
yk. lllb. 

2) Mirza-z~de K,azasker Sali~ Mehmed Ef., Tezkire-i Salim, Nayı md .• İkdam Mtb; (İst.) 
1315, s. 6Ş4. 

3) Müstakim-zade Süleyman Sadeddin, 'Thıhfe-i Hatta.tin, Devlet Mtb .• İst. 1928. s. 297; ' 
Sadeddin Nüzh~t ·E!gun (Bkz. : Türk Musiki-si Antolojisi, Rıza Koşk'un Mtb., İşt. 1M3, C. I, 
s. 156.) iie Vural Söze (B~{Z. : Mi.iz.ik ve Müzisyenler Ans., Tan Mtb., İst. 1964. s. 292.). Na: 
yi Osman Dede'nin ,baıbasının adının İbrahim olduğunu kaynak göstermeksizin ifade etmiş-
lerdir. · · 

4) Salim, a.g.e., s. 634.; Sakıp Dede, a.g.e., s. 229,; Esrar Dede, a.g.e., yk. lllb,; Bur-
salı, Mehmed Tahiı·, Osmanlı Müellüleri, Yaylacık. Mtb:, İst. 1972, C. II, s. 270. 

5) Salim, a.g.e., s. 634.; "S~ıp Dede, a.g.e., s. 229. 

6) Salim, a.g.e. , s. 634; Bursalı M. Tahir, a.g.e .• s. 270. 

7) Sa.kıp Dede,. a.g.e., s. 229. .~ .... ··- · ·· · · 

8) Seyyid Salim Ahmed Dede, Mecmuatü't-Tevarihü'l-Mevleviyye, Süleymaniye Ktp., 
Yazma ' Bağışlar, nr. 1462, yk. 80a. Aynı ·müellif, Gavsi D~de'yi, Muhammediye sahibi Ah
med Bican Efendi'nin torunu sayar. Bu duruma göre Osman Dede'nin, kö!dü bir ailenin kı-
zıyla izdivaç · ettiğini söyleyebiliriz. · · 
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dülbôki doğmuştur (9). Gasvi Dede 1109/1692 yılında vefat edince, yerine 
Osman Dede şeyh olmuş (10), bu makômda otuz yedi yıl kaldıktan sonra, 

1142/ 1729 'Senesinde ölmüştür (11 ). Cenôzesi, kayınıbabasının türbesine, 

onun ay9k ucuna defn$dilmiştir (12). Şôir Seyyid Vehbi (ö. 1149/ 1798), 

Dede'nin vefatı üzerine şu tarih kıt'asını . söyler. (13) : 

Şayh-i Galata Nayi tüketdi demini 
İtdi müteselli vefedi uşşôkı 
Vehbi didl tôrihini .anun mülhem 
·asman Dede göçdi ola sırrı bôki -1142-. 

Aynı hôdise için şôir Nazirô'nın söylediğitarih de şöyledir (14) : 

Ha·zret-i Gasvi Efendi menzilin tutmış iken 
Azm-i 'Adn idüp ctidi ahbôb.a unutman beni 
Cevheri tarihi~ür anun Nazirô sad dirig 
'Adne gitdi asr-ı kutbi Mevlevi Osman Dede -1142-. 

Tevfik Tezkiresi'nde; Dede'nin ölüm tarihi «irtihfüü'l-dşık» terkibiyle 

ifôde edilmiş olup 1142 yılını göstermektedir (15). Ahmed Dede, Nôyi için 

«sene-i cedide» tarihini söyler ki 1141 yilına tesôdüf eder; yanlış veya ek

sik olmalıdır (16). 

Osman Dede'den sonra yerine oğlu Sırrı Abdülbôki Dede geçti (17). 

Onun meşihat makômına ta'yinini, Konya'da Çelebi olan Muhammed Arif-i . 

Rôbi' Efendi . yapmıştır (18). Yirmi iki yıl şeyhlikten· sonra, kırk yaşında 

9) Esrar Dede, a.g.e., yk. 112a. 

10) Salim, a.g.e., s. 634. 

11) Esrar Dede, a.g.e., yk. lllb. 

12) Esr~.r Dede, a .g.e ., yk. 111.ıb; Tevfik, Mecmaü't-Teracim, Nayı Osman md., İst. 
Üniv. Ktp.: TY. 192, yk. 83b.. 

13) S. Nüzhet Ergun, a.g.e., s. 157. 

14) S. N. Ergun, a.g.ge., s. 198 . 

15) Tevfik, a.g.e., yk. 83ıb. · 

16) Ahmed Dede, a.g.e .• yk. 80a. 

17) Sa.kıp Dede," a.g.e., s. 230; Esrar Dede, a.g.e., yk. lll!b ; Tevfik, a .g.e,, yk, 83h, 

18) Aluned Dede, a .. g.e., yk. 80a. 
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iken.tl9) 1164/1750 senesinde vefôteden Sırrı Abdülbôkı Dede icin mec
lıQI . bir şôirjn düşürdüğü tarih şöyledir (20) : 

Cihôndoın gitdi Sırri adı Bôki kaldı dünyada -1164-. 

Bunun kabri de, dedesinin ayak ucundadır (21). Bugün Divan Edebiya· 
tı Müzesi olarak acık bulundurulan Galata Mevlevi-hônes'i'nin bahçesin
de, bu değerli üç zôtın kabirleri, yeni yazılı mermer taşlarla sonradan be-
lirlenmiştir. . : 

Sırrı ,Abdülbôki Dede'nin kızı Sôide Hanını, Memiş Efendi-zôde Şeyh 
Ahmed Dede ile evlendi (22): Bu evlilikten Ali Nutkı, Abdülbôkı Nôsır ve 
Abdürrahim Künhı Dedeler doğmuştur (23). Ahmed Dede'nin Tezkire'sin- . 
de, Nôyı'nin torunları, onların evlilikleri ve vefat tarihi-eri hakkında mufas
sal bilgiler mevcuttur (24). 

SAN'ATI VE ESERLERİ 

Osman Dede bilhassa bestekôrlığı, ikinci derecede de şôirliği ile 
muştfürdur. Eski kaynakların hemen hemen hepsi, .Dede'yi bestekar olarak 
överler. Sôlim, onu «üstdd» sayar (25). Esrôr Dede, değerli bir ôrif ve mü
zisyen olarak niteler (,26). Sôkıp Mustafa Dede, şöhretini duyan Sultan 
Mehmed'in onu Edirne'de huzura kabul ettiğini, neyini dinleyip takdir et
tiğiin yazar; .Osman Dede'nin daha ziyôde musikide üstôd oluşu üzerinde 
durur. Ayrıca, nota mucitliği hakkında bilgi verir (27). Sôlim, « ... fenn-i mO
s·ikide muhayyer-i ukül bir ma'rifet-i vôlôya ~estres--1 vüsül almış idi kim 
bir kar yô bir n,ukşt b2r def'a. işitmekle onu t-ekrôr geçebilirdi.», zırô « ... hu-

19) S. N. Ergun, a.g.e., s. 198. 

20) Esrar Dede, a.g.e., yk. 80a. 

21) Ali Enver, Semaha.ne-i Edeb, Nayi Osman Dede md., Matbu, İst. 1309. s. \234. 

22) Esr~r Dede, a.g.e., yk. 80a. 

23) Esrar Dede, a.g.e., yk. 112a; Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ans., M. E. Bas. İst. 
1974, s. 124-125. 

24) Ahmed Dede, a.g.e., yk.· 82a; Mesut Cemil Tel, Kutbü'n-Nftyi Şeyh Osman Dede, 
DTCF, BT., Ankara 1945, s. 7-8. 

25) Salim, a.g.e .• s. 634. 

26) Esrar Dede, a.g.e., yk. 112a. 

27) Sakıp Mustafa Dede, a.g.e., s. 230. 

28) Salim, a.g.e., s. 634. 

-4-

. .. . 



,. 

ruf' kitôbet ider gibi'nagme ve sovtı kitôbet iderdi.» diyerek. Nôyi.'nin nota 
icadı üzerinde de durur (28). Yılmaz öztuna, bunun bir e'bced. notosı oldu
ğunu yazarsa da, môhiyeti hakkında fazla bilgi vermez (29). 

-e e s tel e r 'i : 

1. Mi'rôcive 

2. Mevlevi Ayin-i Şerifleri 

3. Dini Peşrevler 

4. Din Dışı Peşrevler 

5. Saz Sem.ôileri 

fi. N8t 

Mi'rôciye ve bestesi hakkında diğer s·ayfalarda mufassal bilgi veril· 
miştir. M·evlevi Ayin-i Şerifleri côrgôh, hicôz, rôst ve uşşôk mal<ômlarında 
olup dört tanedir (30). Dini Peşrevleri. bayatı, çôrgôh, muhayyer, sümbüle, 
rôst, segôh ve uşşôk makômlarındadır ve tamômı devr-i l<ebir usGlünde-
dir (31). Dan Dışı Peşrevleri ise Arazbôr, Ağır Düyek, Büzürg Darbeyn, Hü-

. . . 
seyni Fôhte Küll-i Külliyôt, Neva Devr-i Revan, Rôst Düyek'ten (32) mey-

dana gelmektedir. Saz Semaileri de Buselik-aşıran, Büzürg, Muhayyer

sünbüle (3 hône), Hüseyni Nakış Yürük Semfü'dir (33). Dede'nin Rôst 
Devr-i Kebir Peşrevi'nin «Gül Devri» diye meşhur olduğunu, buna · nazire 
olarak besteler yapıldığını yine Yılmaz Öztuna bildirıne·ktedir · (34). 

Gerek Nôt, gerek Mi'rôciye ·ve gerekse Ayinlerinin son derece · mak
bul ve meşhur olduğu (35), bunların <<Türle musikisinin en musanna mah-

29) Yılmaz Öztıuna, a.g.e., s. 98. 

30) Yılmaz Öztuna, a.g.e.; s. 125; S. Nüzhet Ergun, bunlardan birinin notasının. noksan 
olduğunu yazar (Bkz. : a.g.e., s. 154) . Ayinlerden uşşak, çargah ve hicaz makamında olan
larının notası Mevlevi Ayinleri adlı dizinin VIII'inci, ·rast makamında olam da VII'inci 
ciltinde neşredildi. 

31) Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 125. 

32) Yılmaz Öztuna, a .g.e., s. 125. 

33) Yılmaz Öztuna, a:g.e., s. 125. 

34) Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 125. 

35) Mevlevi Ayinleri, C. III, s. 375. 
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sulleri arasında gösterilebdtecek kıymette» bulunduğunu ve Osman De
de'riin, ezgileri üzerinde uzun müddet işlediğini, bunlarda san'atının bü
tün inceliklerini göster.,meye muvaffak olduğunu kaynaklar belirtmiştir (36). 

Nôyi Osman Dede'nln bu tür eserlerinin bir kısmı Ankara, Konya ve İs
tanbul kütüphanelerinde mevcut bulunan ôyin mecmualarında yer almak
tadır (37}. 

Musiki Nazariyatına Dair Eserleri.: 

1. Risôle-i Edvôr 

2. Raıbt-ı Ta.'birôt-ı Musiki 

Risdle-i Edvar'ın varlığı Osmanlı Müellifleri'nde Sôlim Tezkiresi'ne is
tinôden haber verilmiştir (38}. Musiki ve nıakômlar hakkında izôhatı hôvi 
oı·an bu Türkçe mensur eser, san'atlı bir dille yazılmıştır. Tesbit edebildiği
miz tek_ ·el yazması nüshası Süleyman iye Kütüphanesi'ndeki bir mecmua
nın içinde yer almaktadır (39). Ta'lık yazıyl•a yazılmış olup müstens'ihi ve 
istinsah tarihi hakkında kayıt yoktur. 

Baş : Hamd-i bi-hadd u sena-ı ıa-y.u'ôd of Hôlık-ı enf.as u Rôzık-ı na•kş-ı 
'acib .. . (yk. 81b} .. 

. 
Son : .. . karôr idersen bestenıigôr olur kim tiz r_ôst hônesinden ôgaz 

idüp_ çôrgô.h hdnesinde karôr idersin. {yk. 87b). 

Şairir, musikiye dôir bir eseri de Rabt-ı Ta'birôt-ı MOs\ki'dir. Bu Fars
ça manzum eser, aruzun remel ·bahrinden «fô'ilôtün fô'ilôtün fa'ilün» kalı
bıyla yazılmıştır. Mukaddimesinde Sultan 111. Ahmed ile Dômôd İbrôhim Pa
şa medhedilmektedir (40). Bu eserin bir nüshasının Sadeddin Arel'in hu-

sOsi kitaplığında bulunduğunu, bunun Veled Çelebi'ye ôit bir yazmadan 
kendisinin istinsah ettiğini Yılmaz Öztuna haber vermektedir (41). 

.. . . ' . 

36) S. Nüzhet Ergun, a.g.e., s. 154. 

37) İstanbul Millet Ktp., nr. 693; İstanbul Belediye Ktp., Muallim Cevdet Kısmı, nr. 
565; Celaleddin Çelebi'nin hususi kitaplığı ; Konya Mevlana Müzesi İhtisas Ktp., Mec. nr. 
4835, yk. 2b-20a, vs. 

38)· B. M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. III, s. 271 (Ancak ıbiz mezkur tezkıniri mat-
bu ve bir yazma nüshasında ,Jx>yle bir !{ayda rastlamadık.) 

39) Süleymaniye Ktp., Rşd., Mec., nr. 1059-5, yk. 81b-87b. 

40) S. N. Ergun, a.g.e., s. 154-155. 

41) Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 125. 
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H a t t a D ô i r E s e r.1 e r i : 

Nôyi Osman Dede, aynı zamanda iyi bir hattattır da. Sülüs ve nesih 
yazıları Nefes-zôde ismôil Efendi (ö. 1090/ 1679)'den · meşk etmış; ta'lık 
hattı da şeyhi Gavsı Dede'den öğrenmiştir (42). Bugün, Kulekapısı ve Ye
riikapı Mevlevihônelerindeki levhalar sandıklanmış haldedir. Bunların için
de Nôyi'nin hatla ilgili eserlerinin bulunması muhtemeldir. 

Perôkende Şiirleri: 

Şiirlerinde umumiyetle Nôyi mahlôsını kullandığını biliyoruz. Fatin Da
vud, «Neyzenli!< fennlde mahôreti olmak mül6besesiyle Neyi mahlôsını» 

. aldığını (43); Sadeddin Nüzhet de, şöirin, devrenin en kud~etli neyzeni ol
masr ve -bu çalgıya karşı beslediği muhabbetin bir delili olarak N~yi mah~ 
lôsını aldığını bildirmektedir (44). 

Nôyi'.nin mürettep bir divônı henüz buİunan:ıamıştır. Böyl~ bir ~serinin 
varlığı hakkında kaynaklarda da môlı1môt yoktur. Şiirlerinden üç dört ta
nesi tezkirelerde yer almaktadır. Şôirin, mutasavvıfône birtakım şiirler de 
yqzdığını, bu vôdide oldukça başarılı olduğunu Sadeddin. Nüz·het kaydet
mektedir (45). Salim Tezkiresi 'nde bulunan bir gazeli, yazarın ıfôdesirie gö
re, tezkireye · kor1ulması için Nôyi Osman Dede tara·fından müellife gönde
rilmiştir ·(46). Nôyi'nıin zevkini a.ksettirmesi bakımından bu . gazelin hususi 
bir ehemmiyeti olmak gere·kir: 

Gaz e 1 

Mübtelôsı olduğum dilber bilür bilmezlenür 
Se.rgüzeşt'-i mihri dil ezber b'ilür bilinezlenür 

Pôy-bOsıyla şeref-yôb olduğumdan zevk ider 
Nükteferle şiveler eyler bilür bilmezlenür ... - .. ---·-·-· ·-·· · ··--· · ·· ·· · .. - - ~· 

Kendi çok cevr itdüginden gayrı o · nahı.ı ·cefô · · · ··· · 
Ta'n-ı agyarı dahi ekşer . bilür bilmezlen.ür 

42) Müstakim-zade, a.g.e., s. 2'!7. 

43) Fatin Davud, Hatimetü'l-Eş'ar, s.. 397. 

44) S. N, Ergun, a.g.e., · s. 156. 
· ... . 

45) S. ~. E~·gun_, a.g:-~·, .. s . 1~3:_ve.7??, .-. 

46) Salim, a.g.e., s. 636. 
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Yalınuz çeşmüm degül sohbô vü saki côm'."ı la'I 
Leblerün rengi mey-i/tıhmer bilür bilmezlenür 

Anlamazsan nagme-i zevk-i meyi sen zôhidô 
Mest iken NA VI --cmı J~n.lar bilür ~ilrnezlenür 

i
t,;,. 
( ·· 

_Esrôr Dede, onun şiir vi· inşôda ustalığını överek yukardoki gazelin
den başka biri tam, diğeri n ksan iki _gazelini taktim 

I 
eder (47). Yine Esrar 

Dede, şôirin «nihônız» redifli 'gazelinin Neşôtiı Dede (ö. 1085/1674)'ye na
zıre olarak söylediğini kaydeder (49). 

Bursalı M. Tahir, -kaynak göstermeden, yer bildirmeden-, Zübde-i 
Makôm6t-ı Şems adlı bir eserinin daha bulunduğunu yazarsa (50) da araş· 
tırmalarımız sırasında böyle bir esere tesôdüf etmedik. 

Türkçe Mesnevireri: . 

1. Rovzatül'-İ'côz fi Mu'cizeti'I-Mümtôz 

2. Mi'raciye 

Ravzatü'I-İ'côz'ın varlığını ilk defa Safôyı,- ona dayanarpk _. dar:-.Es~a.rı .. 
• • • • 1 

Dede bildirir (50). Eserin bir nüshası Süleymoniye Kütüphônesi'ndedir· (5°1-)'. · 
Bu nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi hakkında bir kayıt bulunmamak
tadır. Muhtemelen XIX'uncu asırda istinsah edilmistir. Takriben 1170 be-, . 

yit ihtivô eden bu mesnevi de remel bahrinden «Fô'ifötün fô'ilôtün fô'ilün» 
kalıbı ile yazılmıştır. Tavhid ve dört halifenin medhi ile başlar. Başta Hz. 
Muhammed oimak üzere İdris, Nuh, .Hud, Sôlih, İbrôhim, İsmail, Lut, İshak, 
.Vôkub, Eyyüb, Musa-Davud, Süleymôn, İs·a peygamberlerin mucizeleri an
latılır. 

{ 

47) Esrfır Dede, a.g.e .; yk. 112b. Tam gazelin ilk mısraı: 

· Biz çah-ı gaın-ı aşk-ı dildarda niMnız; noksan olan gazelin ilk mısraı: 

.Aşık-ı H&k irci'i emriyle me'mı1r olmadan. 

48) Esrar Dede, a.g.e., yk. 112a. Ayrıca bkz. : Ali Eiıver, Semahane-i Edeb, s. 235. 

49) B. M. Tahir, a.g.e., s. 271. 

50) Esrar Dede, a.g.e., yk. 112a. Yılmaz Öztuna, ı bu eserin kayıp· 'olduğıunu yazar; ma
hiyeti hakkında da yanlış bilgi verir (Bkz. : a.g.e., s. 125) . 

51) Ravzatü'l-İ'caz .fi Mu'cizeti'l-Mümtaz, Süleymaniye Ktp., Nafiz Pş. Bl., nr. 962'. 59 

yk., Diğer bir nüshası: İstanbul Arkeoloji Müzesi lüp., nr .. 252. 
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Baş Bismi'llôhi'rrahmani'rrahim 
Künküre-i tôc-i Keıam-ı Kadim 

Besmele vü hamdele vü salveı·e 
Mevhib-i te'lif olur ehl-i dile (yk. 1 b). 

Son Salli 'a,lô Hazret-i Sultôn-ı din 

/. 

Ahmed ü MahmQd.u Muhammed Emin (yk. 5.9b). 

Manzum ·eserlerinin en meşhuru hiç şüphesiz Mi'rôciye'sıa'ır. Mi'rôc, · 
Hz. Muhammed'in Mekke'den alınıp Kudüs'e, oradan da göklere yaptırıl
dığı seyahatin adıdır (52). Pek çok Türk şôiri gibi Nôyi Osmdn Dede de bu 
hôdiseden ilham alarak eserini yazmıştır. Mi'rôciye'nin. ilk bölümü şöyle 
başlar: 

Evvel Allah adını yôd eylerlz 
Dil dil olmış kalbi dil-şôd eyleriz 

Zikr-i Hak'la nutk-ı irşôd eyleriz 
Her hardb-abddı ôbôd eyleriz 

Hazret-·i Ahmed sıfôtın söyleriz 
Mustafti'nın mu'cizôtın söyleriz 

Her kim eylers.e Muhammed vasfını 
Akıbet M·ahmıld .ider Hak ismini 

Sonra, Hz. Peygarnber'in, varlıkların yaratılış sebebi olduğu, bundan · 
dolayı da bütün insanlardan efdal ve ekme! bulunduğu; Allah'ın ona .ha
kôyık ve dekôyık sırlarını verdiği belirtilir. Bu arada doğrudan doğruya din
leyiciye hitôb eder: «Ey hakikatlara aşık olan! Beni işit! Seni Hz. Muhom-

. med'den haberdôr edeyim. Aklını başına der ve onun temiz zôtını öğren-

' meye gel.» der. ResCıluUah'ın pek çok müciz~ye sôhip oldt:Jğunu söyledik-
ten sonra: 

Eylerem lôkin niyôz her emcede 
Fôtihô'yla yöd ola Osman Dede 

diyerek, dinleyicilerden · duô ister. Alloh'ın, Hz. Muhammed'e mi'rôc muci
zesini bir ikrôm olarak verdiğini açıkladıktan sonra asıl mevzua girer: 

52) Mi.'racın seyri ve safahatı için bkz. Metin Akar, Türk. Edebiyatında Manzum 
Mi'rac-nameler, Giriş Bl., Basılmamış Dr. Tezi, H. Ü., MESEF, Ankara 1980. 
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Bir şeb idi kim düşen_bihdi o şeb 
Bir şeb ıidi gicelerden müntehab 

Şebde mi'rôc itdügin kılma aceb 
Ab-ı haıyvônı kodr zulm~tde Ra·b 

Hz. Peygamber, ümmü Hônı'nin evindeyken, All·ah, Cebrôil'e: «Cen
net'ten ıbir burak al, mahbübumu dôvet et, gelsin, ona yüzümü göstere
yim. Ona ihsanda bulunayım.» der. Cebrôil', Cennet'ten bir burak alır, tes
bıh ederek o Sultan'a gelir : 

Hôb u bidôri miyônında hemin 
va Muhammed kum didi Cıbrif Emin 

GOş ·idüp Cebrô'il'-i durdu hemôn 
Ofdı Cebrô',il ü Mikô'il çıyem 

İtdiler mi'rôcı tebşir ol zaman 
Dofdı nur ile zemin ü ôsumôn 

Didi Cibril ey Muhqmmed Mustafa 
Çok selam eyler sa,na Rabbü'I-Ulô 

Dôvet eyler zôt-ı pakin Ha·zret'e 
Ta .ki Hazret irişe ol' devlete 

Ceın ile oldı muti' -i emr-i yar 
· Geldi çôh-ı Zemzem'e ol bahtiyôr 

Zemzem kuyusunun civarında «şakk-ı s,adr» hôdisesi vukü bulur. 

. Ocünöü bölümde, Burak'ın serkeşliği ve o esnôdaki konuşmalar ele 
alınır. Mikô'il ile Gebrôil'in şôhitliği ile Hz. Peygamber, Burak'a mahşer so
sa~, da binmeyi vadeder. ı 

Dördüncü bölüm Kudüs yolculuğunun ·anlatılma.sıyla başlar. Ona, Ceb
rôil, Mikô'il ve yüz bin melek yoldaşlık etmektedir. Bu esnada, kulağına üç 
çeşit ses gelir. Onların hiçbirine iltifôt etmeyip Kudüs'e vôsıl olurlar. Hz. 
Peygamber, mescidde_ bulunanlara imôm olup iki rekôt namaz kıldırır: 

Geçdi mihraba, İmôm-ı Mürselin 
Kıldı iki rek'ati ol dem hemin 

Nurdan mi'rôcı hôzır kıldılar 
İzzet ile ol ıara,yQ geldiler 

B·ir tabakla geldi üç kôse ana 
Biri hamr -.ı blri süd birisi ma 

- 10-
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Hamd idüp Cibril didi ey aziz 
Hamdüli'lta,h eyledin kônn ~emiz 

Hamri nüş its~ydin ey hikmet. güzin 
Cümle fôsık olur idi mü'minin 

Bunlardan birini seçmesi söylenir. Peygamberimiz sütü tercih eder. 
Eserin en uzun olan beşinci bölümünde 37 beyit mevcuttur. Mi'racıa 

birlikte gökler açılır. Her katta bir veya birkaç peygamberle karşılaşır. 

Sonra Sidre'ye varılır: 

Sidre'yi seyr itdi anda ol cenan 
Kaldı Cibril _oldı Sidre-ôfiyön 

I 

Didi Hazret ev. refik-i hoş-şefik 
itme misin bile tekmil-i tarik 

Pes di.c!i Cibril sen ey Şôhbôz 
Olasın izzet il~ rif'Qt-tırôz 

$ebkat itsem Sidre'den ben yek benôm 
Hark ider perrim benüm heybet hemôn 

Sonra Refref zôhir olur. Onunla nice «hicôb» geçilir. Hakk'a vôsıl olun

ca O'nu «keyf ü kem» g'örür. Resul Ettehiyyôt okur. Sonra Allah'dan bir ni

da gelir: 

Va Habibi va Muhammed Mustafa 

Vô Selôm u rahmet u tıyb u sata 
Sana virdüm ey İmôm-ı enbiya 

Ayn-ı ayn ile nazar kıl aynı gör 
Çünk~ gayrı terk kıldun aynı gör 

Her ne kim ma,ksuddur mahsüfdür 
Hazretümde hôcetün makbuldür 

. . -~ 

Bu teklif karşısında Peygamberimiz ümmetinin kendisine bağışlan-

masını ister ve kabul edilir. Orada, doksan bin kelôhl edilir. Elli vakit ·.se., 
. ' . 

vabı olan namôz bahşedilir. Sonra, yatağına dönen ResOlullah, başından 

geçenleı i halka duyurur. Mi'rô.cla ilgili olan olay!ar. burada biter ve duô 

faslı başlar : 
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Nılr-ı zôt-ı Mustafa'nun hakkı'cürı 
Sırr-ı Arş-ı Kibriyô'nun hakkı!çün 

ROyine müştôk olanı.ar ha,kkı' cün 
Yüzi suyı hakkı'cün Peygamber'in 

Sırr-ı ·buy-i hakkı~cün ol Server'in 
Va'düni ihsan kıl aşıklara' 

Din yolında sa'v iden sôdzklnra 
Ba-hak-ı Ahmed Muhammed Mustafô 

Derviş Osman'a dahi eyle atö 

Eser, Fatihô okunması talebi ve cümle müminlere rahmet dileğiyle son 
bulur. Nôyi Osman Dede, Mi'rôciye'sind~ mi'rôc hôdi_sesine ana hatlarıyla 
temas etmiştir. Üzerinde en çok durduğu motif Burak motifidir. Ancak, bes
telenmek amacıyla yazılan bir şiirin daha teferruatlı olmasına imkôn ve 
lüzum yoktur sanıyoruz. 

Dede'nin Mi'rôciye'si şiir olarak çok fazla değerli sayılamaz. Şair yer 
yer lirizme ulaştıysa da, ese·re bütün olarak bakıldığında bu hususiyeti gör
mek mümkün değildir. Edebi san'atları kullanışı bakımından da ikinci _sınıf 
bir şôir görünümündedir. Bir mutasavvıf olmasına rağmen, Mi'rôciye'de 
tasavvufa fazla yer vermemiş, mi'rôc hôdisesini reeı· bir va·k'a olarak an-

latmıştır. Eser, aruzun remel bahrinden «fô'ilfüün fô'ilôtün fö'ifüp» ·kalıbı 

ile yazılmıştır. Türkçe kelimelerde yaptığı imölerin dışında fazla ar.uz ku

suru görülmez. Dilinde yabancı terkipler de fazla değildir. Hitôbet üslubu
nun hôkim olduğu eserde ekseriyô mukayy·ed kôfiye, bozan da redifler gö
rülür. 

Mi'rôciye'nin matbu nüshasında {53) aoı «Mi'racü'n-Nebi» olarak ge
çiyorsa da bizim incelediğimiz el yazması nüshaların çoğunda bu isim M.i'
rôciye olarak kayıtlıdır. Eser, tevşihler hôriç 102 beyit ihtivô eder. Arapça 
manzum tevşihlerin. nôzımı Şeyh NasQhı'dir (54). Tevşihler, merôsim sıra
smdo koroyla okunur. 

Diğer dini mesnevıl~rge görülen tekrar beyitleri bu eserde de vardır: 

53) Nayı Osman Dede Kuddise Sırruhu, Mi'racü'n-Nebi Aleyhisselam, Naşiri: Eş-şeyh 
Ali Galib, Şirket-i Mürettibiye Mtb., (İst.) 1310, 12 s. 

54) Dr. Suphi (Ezgi),· Nazari Am~li Tiirk Musikisi, Bankalar Bas., İst. (tarihsiz), C. 
UI, s. 143, S. Nüzhet Ergun, bu tevşihlerin !bir kısmının Mevlana'ya ait olduğunu söyler. 
(Bkz. : Türk MOsikisi Ant., C. I, s. 308, dipnot 3). 
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Aşk hubbı zôtına kıldı salôt 
Es-salôt ey mazhoM Zôt es-salôt 

Bu beyit mesnevinin beş yerinde tekrar edilmiştir. 

Müellifin adı, esarin iki yerinde geçmektedir : 

. Eylerem lôkin niyôz her emcede 
. Fôtihô'yla yôd ola Osman Dede (s. 3), 

Bu-hakkı Ahmed Muhammed Mustafa 
_Derviş Osman'a dahi eyfe :atô (s. 11). 

Osman Dede'nin Mi'rôciye'sinin- pek çok yazma nüshaları bulunmak
tadır. Biz bunlardan 16 tanesini inceledik (55). Bu ·nüshalar . ihtivô ettikleri 
beyit sayıları ba-kımından ·farklılıklar gösterirler. Kırk sekiz beyit gibi kısa 
olanların yanı sıra tam nüshalar da vardır. Merôsimlerde ·crô edilen beyit 
ve bahir sayısı mi~rôchônların !rôdesi dôhilinde olduğundan, . beyit sayısı 
az olan nüshalar, istinsah ·edildiği devirde okunan kısımları hôvı olmalıdır. 
Yazmalar arasında nüsha farklılıkları da l:;>ulunmaktadır. · 

Eserin yeni yazı ile ilk neşrini Sadreddin Nüzhet Ergun gerçekleştir
miştir (56). Bu neşirde nota mevcut değildir; eski yazılı tab'ında olduğu gi
bi, sôdece makôm isimlerine i·şôret edilmiştir. Suphi Ezgi'nin neşrinde ise 
hem metin, hem de notası ı:nevcuttur (57). 

M i ' r a c ,i y ·e ' n i n 'B e s t e s i (58) ; 

Dinı ve edebı eserlerin bestelenerek terennüm edilmesi geleneği, (İs
lam medeniyeti dôiresine girdikten sonra), tesbit · edebildiğitniz kadarıyla 
XIV'üncü asırda başlar, günümüze kadar devôm eder. Türk cômi mCısikıs-i
nin en mutantan formu da Dede'nin Mi'rôciye'siyle meydana getirilmiş-

. tir (59). Günümüzde, notası bulunan ve yaşayan tek mi'rôciye Nôyi Osman 
Dede'ye ôit olanıdır. 

Nôyi Osman Dede Mi'rôciye'sini sôdece yazmakla kalmamış, onu bes
teleyerek, Mevlid gibi gelişigüzel makômlarda okunmaktan kurtarmıştır . 

55) Osma:n Dede'nin Mi'raciye'sinin yazma nüshaları içi nbkz., Metin Akar. a.g.e., 
s. 206. 

56) S. N. Ergun, a.g.e., s. 308-317. 

57) Suphi (Ezgi), a.g.e., C. IIT, s. 102-143. 

58) Bu bölümlerin ıbazı kısımları Dr . . tezimizin 97-101'-inci sayfalarından özetlenmiştir . 

59) Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 32. 

- 13 ,-



Asrının ileri gelen bestekôrlarından sayılan Dede, bir güfte olarak hayli 
uzun plan bu eserinde arazbar, acem, · bestenigôr, beyôt1, çôrgôh, dügôh, 
gerdô.İıiye, hüseyni, hüzzam, kQçek, kürd1; môye, müsteôr, nevô, rıevô-ni
şôbur, . püselrk, ·uz.zal, veçh-i hüseyni, s·abô, segah vs. makômlorını kullan
mıştır. 

MOsikı, insanların duygu, düşünce ve hayallerini, diğer insan.lora an
latmakta ve aktarmakta başvurduğu güzel sanatların ·bir koludur. İyi bir 
bestekôr, bir bakıma güfte ile makôm arasındaki münôsebeti başarılı ola- . 
rak kurabilen kişidir. \ Sadeddin AreJ « ... Ulu orta h~reket edip de, bilfarz 
hüzzôm ınakômmda gelin marşı, bestenigôr mcd<eımındo oyun ra'ksı, mu~ 
hayyer makômmda c~nôze mersiyesi yazma~, göz yaşlarıyla düğün yap
maya, · dufüarıci çarliston oynamaya., kahkahalaırla tabut taşımaya benze
vecek derecede bir garabet hôsıl eder.» der (60). Bu suretle, her makômın 
genel olarak bir duygu, bir düşünce, ya da bir hayôli aksettirici anlatım 
kudretine m'cılik olduğunu ifôde eder. Osman Dede'nin eserini bu gözle ted
kik eden Suphi (Ezgi), Mi'rôciye hakkındakı kanôatini şöyle belirtir: «Kutb-ı 
Nôyi Osman Dede, Mi'rôciye-i Şerife'de ....... .. makômlarrnı kuJfıanmıştır. 
Çok güzel ve dô~iyane oran bu es:erde Osman Dede, bestekdrhk kudreti
ne, makômlaı ın da dini hisleri tebliğ kudretini in2ıimam etmiştir.» (61). 
Yukarıdaki ifôdelerden, eserdeki makômların. rastgele seçilmediği, güfte 
ile makam arasında «çok güzel ve dôhiyane» bir ahenk olduğu, makamla
rın ilettiği mesajlardan ôzam1 derecede istifôde edildiğini anlamakta güç-
1 ük çekmiyoruz. 

. . 
Suphi Ezgi'nin görüşündeki isabeti, eserin sadece giriş bölümünü ted-

kik. etmek sOretiyle dahi görebiliriz: Şôir burada, önce Allah'ın adını anar, 
böylece parça parça olan gönülleri dilşad eder. Hakk'ın zikri ile söze baş
layarak harôb gönülleri bayındır eder. Hz. Peyg,amber'in sıfat ve mOcizôtı
nı anlatacağfnı açıklar. Her kim Hz. Muh~mmed'in vasfını söylerse, Allah, 
sonunda onıun ismini mahmQd eder, der. Görüldüğü gibi burada kuvvetli 
ıtikad sôhibi bir müminin sesi mevcuttur. Bu 1bölüm, segôh makamında 

bestelenmiştir. Segah makamı ise, özellfkle dinı müsikıde «kuvvetf,i bir 
zQnd ve acık bir hüzün» (62) bildirir. Söz ile makam arasındaki uygunluk 
şeklinde tezahür eden bu hususiyet eserin sonuna kadar umumiyetle gö-
rülmektedir. · 

60) M. · Salih Gergan, Mesleki Türk Musikisi, Yaykur yayını, Ank. 1976. s. 56. 

61) M. Salih Gergan, a.g.e., s. 57. 

62) Ferit Develioğlu, Osmanlıca-1'ür!{çe Ansikİopedik Lugat, Doğuş· Mtb., Ank. 1970, 
s . 1114. 
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Suphi Ezgi, Mi'rôciye'nin bestesine hayrandır. _Bunu: «Mi'rôciye-i Şe, 
rife ki riıüsU<icUere beste'kôrlık ilminin her şubesini ,öğretmektedir». (63} 
diye ifôde eder'. Yine aynı zôt, eserin nerede_ ve niçin bestelendiği hakkın
da -kaynak göstermeden. şu bilgileri verir: «Tahminen 230 sene evvel, bir 
Leyle-i Regaib'de İstonbul'un büyükleri_ bu tarihte ber-hayôt oran Seyyid 
Muhammed Na.suhi'n·in Üsküdar'da ı:>aşakapusu'ndaki dergôhıncJa toplaın
mışla.rdı. Osman Dede Efendi de o mecliste hazır olduğundan _Şeyh Nasu
hi bir mi'rôciyenin tanzim ve µestelenmesini Osm<ın Dede'den iltim;0s et
mosi ·üzerine o da Leyle-i Mi'rôc'a kada·r Qlan zaman ,içer.isinde hem güfte 
ve hem de bestesini yaparak meşk ettiği .kimselerle i_lk defô Nasuhi Dergô
hında, okumuştur» (64). 

Mi'rôciye'nin bestelendiği zaman Osman Dede'nin eliyle notaya alın· 
. 1 

mış olması muhtemeldir. Eserin günümüze kadar gelmesi usta-çırak mü-
nasebeti ve tôlimi ile olmuştur. Son devirde, Suphi Bey, H. Sadeddin Arel, 
H. Ahmed İrsoy, Neyzen Mehmed Emin Dede ve Abdülkadir Bey'lerin yar
dımı ile notaya alınmıştır. 

M i ' r a c i ye O k u n m a s ı v ı a A ı a k'ıa ı ı V a k ı f ı a r : 

, Bugün nasıl Mevlônô denince Celôleddin-i Rumi, mesnevi denince 
onun eseri, mevlid denince de Süleyman Çelebi'nin Vesıletü'n-Necôt'ı akla 
geliyorsu, mi'rôciye denince qe sôdece Nôyı Osman Dede'nin eseri anla
şılmaktadır. Nitekim, halk arcisındaki anlayış böyle oldugu gibi, vakıf ka
yıtlarında· da Osman Dede'nin. ismi zikredilsin zikredilmesin «Mi'rôciye» 
denince konumuz olan eser anlaşılmaktadır (66}. Bir misôl olarak Bursalı 
Sofiye Hanım Vakfiyes'inf gösterebilir (67). Bu vakfiyede: « ... beher sene 
Mi'rôçü'n-Nebi Aleyhisselöm kırôaıt olunup mikdôr-ı kôfi süt ve şeker ve 
şerbeşt ,iştira ve sômiine tevzi olunup fazl,a kalan okca· mirachôn ve zakir· 
efendilere verile ... » ifôdesi geçtiği halde, es'kiden ve hôlen, sôdece Nôyi 
Osman Dede'nin eseri okunmuş ve okunmaktadır'. Günümüzün yaşayan 

63) Suphi (Ez.gi) , a.g.e., s. 102. 
64) Suphi (Ezgi), a;g.e., s. 143. 
65) Suphi (Ezgi), a .g.e., s. 143; Ferit Develioğlu, a.g.e., s. 778; M. Zeki Pakalın, Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M. E. Bas., İst. 1971, C. III, s. 540. Merhum Sadettin He
per, bu nota tesbitinin "yarıJış olduğunu 16.XII.1979'da yaptığımız bir. sohbet esnasında ifade 
etmişti. Koleksiyonunda, Mi'raciyenin hamparsum notasıyla 'doğru tesbit edilmiş şeklinin 
mevcut olduğunu anlatmıştı. Ayrıca, değerli müzisyen Ekrem Karadeniz'in koleksiyonıunda 
hamparsum · notasıyla yazılı bulunan aynı eserin yeni notayla, 1981 yılında İş Ban\rnsı ta
rafından neşredileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

66) · Ancak E.rzuı:mm ili ·bu hükmün dışında tutulmalıdır. Çünkü, buralarda Hace Mu
hamp-ıe{1 Lütfi (ö. 1956)'nin Mi'raciye'sinin okunduğunu öğrendik. 

frl) Bkz. : Bursa'ıiın İbrahim Paşa Mahallesinden Mustafa Rakım Efendi'nin kayınv!- · 
liclesi Safiye .Hanım tarafından tanzim edilen ve hakim-i es'bak İsmail Efendi zamanına ait 
hucec ve ilamat sicilinde nıukayyed 22 Rebiü'lahır 1306 tarih ve 597 numaralı va~diye. 
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tek mirôchônı M. Şakir Çetiner'Je yaptığımız mülôkattan öğrendiğimize gö
re, istanbu.l'da üc mi'rôciye okunma vakfı daha yaşamaktadır (68). 

Mi' r ô c ive Ne Zaman, Nerede Ve Na. s .ı ı . Okunur: 

Mi'rôciye'nin hangi günlerde okunacağına dair kesin bir kôide yok
tur. TeômÜle göre Mi'rôc kandili ve onu tôkip eden gece tercih edilmekte
dir. Kanôatimize göre, başlangıçta bilhassa Mevlevı tekkelerinde, sonra 
diğer tekkelerde, cômilerde, daha sonra da tekke, cami ve evlerde okun
ması adet olmuştur. Günümüzdeki uygulama da bu manzarayı aksettir
mektedir. Müstakim-zôde, Mi'rôciye'nin, XVlll'inci asrın yarısında, her yıl 
mi'rôc kandilinin sabahında okunduğunu · bildirmektedir (69). 

Eserin icrôsı da birtakım özellikler arz eder. Merôsim, İsrô veyô Necm 
Süresinden bir aşır okunmasıyla başlar. Daha sonra Mi'rôciye metni, bah
re çıkan iki mi'rôchan (veyô mi'rôciyehôn) tarafından okunur (70). Her 
mısraın okunmasından sonra dört, beş veyô daha fazla kişiden teşekkül 
eden zôkirler korosu «rkbel yö Mucib>>, «sa.ifa ateyh», «minne salôh» vs. 
gibi sözleri aynı makômda ve hep bir ağızdan tekrôr ederler. Mi'rôchônla
rın sayısı yeterli ise ikişer ikişer ba_hre çıkarlar. Kôfi değflse, iki kişi bu va
zifeyi sonuna kadar devôm ettirir. Mi'rôciye bittikten sonra yine Kur'ôn-ı 

Kerım'den, Necm S0resi'nln ilk on sekiz ôyeti veyô Bakara SQresi'nin 
sonları bir hôfız tarafından okunur: Duôhôn'ın duôsı ile merôsim sona 
erer. Eserin icrôsı sırasında, dinleyicilere şekerli soğuk süt ikrôm edilir.· 
Mi'rôciye okuma töreni birkaç saat sürmektedir (71 ). 

Günümüzde, · Mi'rôciye okuma ve okutma geleneği bôzı şahısların ve 
vakıfların gayreti ile yaşamaktadır. Ancal<, es-erin -bir bahri hôric- tamômı
nı icrô ·edebilecek kudrette olan .tek kişi M. Şakir Cetiner'dir·. Sahre çı
kan ikinci şahısların isimleri ise Kadri Aktüreklier, İbrahim Altındağ, Ah'" 
met Büyükönenler ile Nazif Eliüstün'dür {73). 

68) Mi'raciye yazılması ve okutturulması ile a!Akalı vakıflar hakkında geniş bilgi için 
bkz. : Metin Akar, a.g.e., s. 97-107 ve Metin Aka:r, Yaşayan Tek Mi'rachan Şakir Çetiner 
Bey'le Bir Mülakat, Yeni Divan Dergisi, S. 2, Haziran· 1980, s. 1-4. 

69) Müstakim-zade S. Sadeddin, a.g.e., s. 298. 
70) . Galata Mevlevihanesi'ndeki iki gözlü Mi'raciye kürsüsü halen muhafaza edilmek-

tedir. . · 
71) Daha fazla bilgi için bkz. : Metin Akar, a.g.e., s. 103-104. 
72) Mi'raciye'nin Neva hanesi ile tevşihi, Hüseyni hanesinin de muhtelif yerlerinden 

18 mısra la.binleri unutulmuş, notaya alınamamıştir. Bkz. : Suphi (Ezgi), a.g.e., s. 137. 
73) Lbrahim Altındağ segah ve müstear; Ahmed Büyükönen saba; Kadri Akyüreklier de 

dügah, hüseyni ve ısfahan bahirlerini okuyabilmektedir. 21 Haziran 1979'da Bm:sa'da yapı
lah törende · bu zevatın hepsi br.ılunmuş ve Mi'ra.ciye'yi icra etmişlerdir. Nota· bilgisine ' de 
sahip olan Kadri Akyüreklier'in, eserin tamamına yakın kısmını okumayı denediğini ve ba
şarılı olduğwrn y,ine aynı tarihte memnuniyetle müşahede ettik. 
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