ÖNSÖZ
İlahi Aşkın Sesi, marifete hasret
gönüllere bir sadâ olabilmek için
üzerine düşen görevleri hassasiyetle
yerine getirecek, dünya ve İslam
coğrafyasındaki bütün mahsun
gönüllerin mutlu ve huzurlu bir hayat
sürdürmesi için gereken desteği her
zaman verecektir.

İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması bu varoluşun gereğini yerine getirme
düsturuyla yola çıkan, ömrünü Yaradanı arama yolundaki serüvenine katkı sağlamaya
adamış insanların yaşam hikâyelerinden ilham alınarak kurgulanmıştır. Bu yolculuk, huzuru
kendi içinde, tebessümü dostlarının yüzünde arayan yüce gönüllerin simgelerinden biri
olarak yola çıkmıştır. İlahi Aşkın Sesi, marifete hasret gönüllere bir seda olabilmek için
üzerine düşeni yapma gayretidir. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması seste ve
gönülde ahengi birleştirme amacıyla yola çıkmıştır. Beste, notaların olağanüstü bir ahenk
ile birlikte art arda sıralandığı ruha sükûn ve ilham veren sadâdır. Sadâ ise, insan gönlüne
açılan ilahi kapının latif bir anahtarıdır.
İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması da bu kavramlardan yola çıkarak kırık
kalplere derman olabilme idealini benimsemiş ve bu ideali kendine misyon edinmiştir.
Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan besteci ve müzisyenlerin eserlerini
ilham arayan gönüllere ulaştırabilme gayreti ile gerçekleştirilecek olan İlahi Aşkın Sesi
Milletlerarası Beste Yarışması bu düşüncenin vücut bulmuş halidir.
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İ

nsan, tabiatı gereği inanan bir varlıktır. Bu bakımdan inanç temelinden uzaklaşarak
yaşaması mümkün değildir. Toplumda huzur, barış, sevgi ve güven ortamı; ancak insani
vasıfları gelişmiş bireylerin bir arada yaşayabilmesiyle mümkündür. İnsani vasıflardan
önemli biri de kendisi dışındaki insanlara faydalı olmak ve onları da mutlu edebilmek değil
midir?

HAKKIMIZDA
İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası
Beste Yarışması Tasavvuf
mûsıkîsinin mühim değerlerinden
biri olan form zenginliğini
yeniden canlandırmak,
bestecileri son dönemde
yeterince eser bestelenmeyen
formlarda eser bestelemeye
ve yeni form arayışlarına
teşvik eden, Milletlerarası bir
organizasyonudur.

04

İ

lahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden
yetenekli bestecilerin katılımı ile zenginleştirilen, gelenekli olarak her yarışmada
düzenleyeceği “İlahi Aşkın Sesi” konserleri ile mûsıkînin hissî gücünden yaralanarak
insanlığa ilahi aşk mesajları vermeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca, İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması katılımcılarından aldığı güçle çeşitli
kültürel etkinlikler gerçekleştirme arzusundadır. Böylece; günümüz dünyasının yaşadığı
sorunlara ilahi aşk ve sevgi esasında alternatif çözümler sunmayı, farklı bakış açılarıyla ruhi
ve hissî olgunluğa eriştirmeyi amaçlamaktadır.
İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması insanlığın yaşadığı hissî dönüşümlerden her
yarışmada farklı bir tema seçip dünya kamuoyunun dikkatini o yöne çekmeyi ve farkındalık
oluşturmayı hedeflemektedir. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması bu nitelikleriyle
ilahi aşk yolunda kültürler arası köprüler kurma görevi üstlenmektedir.

NE
YAPTIK?

Türkiye, Makedonya, Kanada, Irak ve Azerbeycan’dan katılan
toplam 227 bestekârın eserleri arasından Değerlendirme Kurulu
tarafından titiz bir değerlendirme sonucunda kazanan eserler
belirlendi. Kazanan eser sahiplerine toplamda 55.000 TL ödül verildi.
Kazanan eserler; Konya, Ankara, İstanbul, Üsküp (Makedonya) ve
Elazığ’da düzenlenen konserlerde “Konya Tasavvuf Korosu Topluluğu’’
sanatçıları tarafından seslendirildi.
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Birincisi 2016 yılında tamamlanan İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası
Beste Yarışması Hâfız Abdullah Nazırlı tarafından kaleme alınan ve
‘’Divan-ı Nazlı’’ isimli kitapta toplanan şiirler/ güfteler
konu edilerek yapıldı.

Eşref-i Ümmet olanlar Hâfız-ı Kur’an olur,
Hâfız-ı Kur’an olanın Hâfız-ı, Kur’an olur,
Kim Kelâmullah’ı ezber eylerse Allah için,
Hamisi Allah olur, o hem Nail-i İhsan olur.
Hem okur hem okutursa Hak için Kur’an-ı kim?
Lutf-i Hak’la dû cihanda mazhar-ı ğufrân olur.
Sadrını kim doldurursa Hak için Kur’an ile
Kalbine hikmet dolar, aşk ile hayran olur…
Hâfız Abdullah Nazırlı

İLAHİ
AŞK

Başka bir anlatımla “İlahi Aşk” kötülüklerden, kavgalardan,
savaşlardan uzak; sevgi, huzur ve sükûn içinde yaşamak olarak da
tanımlanabilir.

İnsana verilecek her türlü
destek, bu alandaki her gayret
bizim için mühimdir.
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Bütün kültürlerde “İlahi Aşk” olumlu bir değere sahiptir ve bütün
dinlerin arzuladığı yüce amaçlardan biridir. İnsanlığa manidar bir
katkı yapmak, İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması’nın
misyonunun esasını teşkil eder.

AŞKIN SESİ
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Rivayet odur ki; bir gün, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
Hz. Ali (r.h.)’a bir sır verir. Bu öyle derin bir sırdır ki Hz. Ali (r.h.)’ın
yüreğini kor gibi yakar. Bunu kimseyle paylaşamaz ama bu sır içine
sığmaz, yüreği daha fazla taşıyamaz olur. Nihayetinde dayanamayıp
sırrını kör bir kuyuya söyler. Derin bir nefes çekip kuyuya
“Huuuu!!” diye haykırır. Kuyu bu sırra dayanamayıp, suyla dolup
taşar. Kuyunun etrafı küçük bir vaha olur, her yerinden sazlıklar
çıkar. Derken günün birinde bir âşık bu sazlıktan bir kamış koparır.
Ona şekil verip aşk ile üfler. Kamıştan “Huuuu!” diye bir ses çıkar.
İşte o ses Hz. Ali’nin sırrıdır. Ve bu sırrı da sadece âşıklar anlar. İşte
bu aşk ile dertlenmiş ilim ve irfan ehlinden olanların gönlünden
kopup gelmiş güftelerin bestelerini bulması amacıyla “İlahi Aşkın
Sesi” temalı bir yarışma düzenlenmiştir.

TASAVVUF

Yaradan’a duydukları büyük aşkın
küçük birer tezahürüdür.
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Bir ahlâk ve hâl ilmi olan tasavvuf, Yaradan’ı kalben tanıma sanatıdır.
Kalbi kötü huylardan arındırarak, duru ve saf kılmayı öğreten manevi
bir mekteptir. Tasavvufu yalnızca yaşayan bilir. Tasavvuf ehli, kalbinde
olanı, sözle değil, yaşayarak anlatır. Nasıl ki bir aşık sevdiğine
methiyeler dizer ama içindekini bir tek kendi bilirse, işte tasavvuf
ehli de böyledir. Bütün o nağmeler ve besteler ilahi aşkla beslenmiş
gönüllerden gelen naif esintilerdir.

NAĞME /EZGİ
Küçük bir nağme bazen insana defalarca dile getirilen nasihatlerin
veremediğini verebilir. “Kamil İnsan”ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda
bulunmak, bu projenin ana hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşma yolunda
tasavvuf mûsıkîsinden faydalanılması projenin amaçları arasındadır.
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Projenin ortaya çıkaracağı en büyük değer insanların gönlünde İlahi
Aşk’a dair bir yeşerme olmasıdır. Müziğin farklı alanlarında eser üreten
farklı disiplinden dili başka, rengi başka, değerleri başka, ama insan olma
ortak paydasında buluşan bestecilerin yarışma platformunda meydana
getirecekleri ezgiler insanlığı İlahi Aşk’a bir adım daha yaklaştıracaktır.
Birlikte geçirecekleri konser etkinlikleri sırasında besteci ve sanatçılar
farklı yaklaşımları paylaşarak öğrenecekler. Bunun sonucunda da ülkelerine
dostluklarla dönecekler. “İlahi Aşkın Sesi” Milletlerarası Beste Yarışması,
sadece bir başlangıç olabilir.

Bu dostluklar kalplerde yeni yeni
çiçeklerin açmasına vesile olacak ve
insanların içsel yolculuğa çıkmasına
katkı sağlayacaktır.

ŞİİR

Tasavvuf şiiri Allah ve Peygamber aşkını konu edinir. Amaç, insanları
yanlıştan, kötüden, çirkinden sakındırıp, doğruya, iyiye, güzele sevk
etmektir. Hem aruz, hem de hece ölçüsüyle yazılan şiirlerin çoğu ezgilidir.

Şiir, farklılık ve çeşitlilik içindeki
ahengi yakalamanın adıdır.
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Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf edebiyatı; Anadolu'da Mevlâna, Yunus
Emre, Hacı Bektaş Veli, Erzurumlu İbrahim Hakkî, Sırrî - Hacı Muharrem
Hilmî Efendi, Kaygusuz Abdal, Mevlevî Manisalı Tevhîde Hanım,
Nakşibendî Erzurumlu Âşık Emrah, Mevlevî Âdem Dede, Rufâî - Sâdî
Şeyh Murtaza Sükûtî, Âşık Ömer, Nakşibendî-Hâlidî Şeyh Sâlih Baba,
Nakşibendî-Müceddidî Neccarzâde Rıza gibi şahsiyetlerin gayretleriyle
yayılmıştır. Günümüzde ise Hâfız Abdullah Nazırlı Hoca Efendi gibi ilim
irfan sahibi zatların çabalarıyla varlığını sürdürmektedir.

GELENEKTEN
GELECEĞE

K
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alemden kâğıda damlayan harfler
ölü gibi hareketsiz duruyorsa, o
harflerden şiir olmaz. Şiir olacak
harfler sözcüğünden belli olur. Aşk ile
yazılmış her harf, kelime ve cümle kıpır
kıpırdır, duramaz yerinde. Kâğıdı bir baştan
bir başa gezer; gönülleri de… Tutamaz
içindeki sırrı, lakin söyleyemez de. İşte bu
yüzden sırrına ortak olacak ve haykıracak bir
bestekâr arar durur kendisine.
Eski bir enstrümanla yeni besteler yapılabilir.
Ve aynı şekilde yeni bir enstrümanla da eski
güfteler bestelenebilir. “Eski” demek her
zaman eskimiş demek değildir. Aksine aşk ile
yazılmış her güfte beste ile demlenir, mûsıkî
ile lezzetlenir.

Adı ister yeni
olsun isterse
eski; şiir elle
değil yürekle
yazılır; mûsıkî
kulakla değil
kalp ile duyulur.
Bu geleneğin
geleceği bu
sırda yatar.

Ya Rasulallah! Mübarek cismi şerifin nurdur
Cihanda bir nazirin yok hilkatin bi kusurdur.
Padişah huzurunda hizmetinle memurdur
Kapında cümle hükümran zübabtır, nurdur.
Seni tasdik edenler şüphesiz ki cümle mağfurdur
Senin din-i mübinin, ümmetin âlemde mensurdur.
Yüzünden dökülen ter ben olaydım
Ayağın bastığı yer ben olaydım.
Bedir, Uhud savaş meydanında
Yolunda can veren er ben olaydım.
Hâfız Abdullah Nazırlı

YERELDEN
EVRENSELE
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İnsanın
hayatta
yapabileceği
en güzel ve
en mühim şey
başkalarına
yardım
edebilmektir.

İ

nsan, başkalarının dertleri ile dertlendikçe,
onlar için çözüm yollarını aradıkça ve bu
doğrultuda projeler geliştirdikçe onları daha
iyi anlar. Aşk ve sevgi kültürünün ve karşılıklı
saygının gelişebilmesi için dünya bu anlayışa
ihtiyaç duymaktadır.
İlahi Aşkın Sesi, ilerleyen dönemlerde gençlerin
insanlığın problemlerinin çözümüne katkı için
projeler ortaya koymalarını ve bunları hayata
geçirmelerini öngörmekte; kendisini yalnızca
projelerin hayata geçmesi adına bir kolaylaştırıcı
gibi konumlandırmaktadır. Burada mühim olan,
mahallî ve kılcallardan gelen projelerin küresel bir
vizyon ile geliştirilmesi için gerekli olan altyapının
sağlanmasıdır.

“Kur'an-ı Kerim;
kâinat kitabı ile
insanoğlunun
hilkat kitabı
aynı hakikatleri
beyan eder.”
Hâfız Abdullah Nazırlıı

TEMA

MÛSIKÎ, INSANA HOŞ VE EĞLENCELI BIR ZAMAN GEÇIRME ARACI GIBI
GÖRÜNSE DE asıl vazifesi, vicdanı iyilik ve güzelliğe yönlendiren bir araç

olmasında yatmaktadır. Müzik, bütün insanlığın ortak dilidir. Bir melodi,
nerede ve kim tarafından bestelenmiş olursa olsun, hangi duyguyu ifade
etmek için bestelenmişse, herkes onda aynı duyguyu hisseder. Savaşın,
kargaşanın ve karmaşanın hüküm sürdüğü bu günün dünyasında barış ve
sevgi adına söylenebilecek pek çok söz vardır.
Herkesin bir bestenin notaları gibi uyum ve ahenk içerisinde yaşaması
için “İlahi Aşk” insanlığın tek çıkış noktasıdır. Öyleyse aşk önce
gönüllerde başlamalı ve bütün insanlığı sarmalıdır.

İLAHİ AŞKIN SESİ
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BAŞVURU
28

İLAHİ AŞKIN SESI MİLLETLERARASI BESTE YARIŞMASI’NA
KATILMAK IÇIN kendisini yeterli hisseden besteciler web sitesi

üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvurusunu tamamlayan
katılımcılar, e-posta adresi ve şifresi ile başvuru yapacakları
alanlara erişim sağlayabilir, bu alan içerisinde katılımlarına
ilişkin bilgileri girebilir, değiştirebilir, süreç ve sonuç hakkında
bilgi edinebilir ve organizasyon yetkilileri ile iletişime
geçebilirler.

DEĞERLENDİRME
KARGAŞANIN VE KAVGALARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ GÜNÜMÜZ
DÜNYASINDA insanlığı tekrar aşka ve sevgiye davet etme heyecanı

ile yarışmaya katılan bestecilerin eserleri Değerlendirme Kurulu
tarafından değerlendirilerek finalistler ilan edilecektir.
Geniş katılımlı bir beste yarışması olarak kurgulanan İlahi Aşkın Sesi
Milletlerarası Beste Yarışması’nda finale kalan eserler, Final Jürisi
tarafından değerlendirilecek ve öne çıkan eserler ödüllendirilecektir.

İLAHİ AŞKIN SESİ
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SESLENDİRME
32

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN YARIŞMAYA KATILAN
BESTEKÂR VE MÛSIKÎŞİNASLARIN yarışma finalinde

ödüle layık görülen eserleri, tanınmış ses sanatçıları
tarafından seslendirilerek yayınlanacaktır. Stüdyo
ortamında bestelerin ruhuna uygun enstrümanlar eşliğinde
seslendirilecek olan eserler, çeşitli etkinliklerle izleyicilerle
buluşturulacaktır.

KONSER
İLAHİ AŞKIN SESI MİLLETLERARASI BESTE YARIŞMASI IÇIN
BESTELENEN eserlerin icra edileceği, kazanan eserlerin

sahiplerine ödüllerin takdim edileceği konsere seçkin bir
davetli kitlesi iştirak edecek, konserler yazılı ve görüntülü
basında yer alacaktır.

İLAHİ AŞKIN SESİ
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Kul isen Mevlâ’ya kulluk eyle isyândan sakın
Kıl itaat sen ona hem nefs u şeytândan sakın
Kıl namâzı beş vakit eyle ibâdet Rabbine
Emrine olma muhalif her azâbından sakın
Şehvetin olma esîri kıl günahtan ictinâb
Nefsine râm olma er ol şerr-i nisvândan sakın
Ehl-i gaflet, ehl-i bid’at etmesin idlâl seni
Bunlar ile etme ülfet böyle yârândan sakın
Daima Hakk’dan hayâ et bî-edeblik eyleme
Kork azâbından Hüda’nın münkerâtından sakın
Nazlıyâ sen de itâat eyle kulluk et Rabbine
Zikr ü fikr et dâima Allâh’ı nisyândan sakın
Hâfız Abdullah Nazırlı

Tasavvuf mûsıkîsi
Anadolu’dan İnsanlığa
Seslenecek

İLAHİ AŞKIN SESİ
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Medeniyetlerin
beşiği Anadolu,
mûsıkî sevdalısı
sanatçıların
eserlerine ev
sahipliği yapacak.

A

nadolu, dünya müziğine şaheser
niteliğinde eserler kazandırmış pek çok
sanatçıya ilham vermiş, ev sahipliği
yapmıştır. Binlerce yıl farklı inanç ve kültürden
insanların barış içinde beraber yaşadığı bu
topraklar, şimdi de ikinci İlahi Aşkın Sesi Beste
Yarışması'nın final etkinliğine ev sahipliği yapacak.

TARİHLER
Başvuru Başlangıç Tarihi

1 Temmuz 2019 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi

30 Kasım 2019 Cumartesi
40

Nihai Değerlendirme

27 Aralık 2019 Cuma
Sonuçların İlanı

30 Aralık 2019 Pazartesi

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü

15.000 TL

1 eser

İkincilik Ödülü

1 eser

Üçüncülük Ödülü

5.000 TL

1 eser

Jüri Özel Ödülü

3.000 TL

1 eser

Teşvik Ödülü

1.000 TL

17 eser

Toplam Ödül

50.000 TL

21 eser
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10.000 TL

ŞARTNAME
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İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası
Beste Yarışması dünyanın her
yerinden, farklı kültürlerden
yetenekli bestecilerin katılımı ile
zenginleştirilen, gelenekli olarak
her yarışmada düzenleyeceği
“İlahi Aşkın Sesi” konserleri ile
mûsıkînin hissî gücünden yaralanarak
insanlığa ilahi aşk mesajları vermeyi
amaçlamaktadır.

A

yrıca, İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması katılımcılarından aldığı
güçle çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirme arzusundadır. Böylece; günümüz
dünyasının yaşadığı sorunlara ilahi aşk ve sevgi esasında alternatif çözümler
sunmayı, farklı bakış açılarıyla ruhi ve hissî olgunluğa eriştirmeyi amaçlamaktadır.
İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması insanlığın yaşadığı hissî dönüşümlerden her
yarışmada farklı bir tema seçip dünya kamuoyunun dikkatini o yöne çekmeyi ve farkındalık
oluşturmayı hedeflemektedir. İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması bu nitelikleriyle
ilahi aşk yolunda kültürler arası köprüler kurma görevi üstlenmektedir.

KONU
Hâfız Abdullah Nazırlı ve
ilim, irfan ehlinden olanların
gönlünden kopup gelen
şiirlerden seçilen güftelerin
Türk-İslam Tasavvuf mûsıkîsi
kaidelerine göre bestelenmesi.

• Tasavvuf, Cami ve Tekke mûsıkîsinin
gelişmesi için bestekâr ve müzisyenleri yeni
ilahi besteleri üretmeye teşvik etmek,

AMAÇ

• Tasavvuf mûsıkîsinin dünyada tanıtımına
katkıda bulunmak,

Projenin uzun vadedeki genel
amacı, Türk-İslam Tasavvuf
mûsıkîsi sanatına hizmet etmek
ve bu anlayışı benimseyen
yetenekli bestecilerin yardımıyla,
gelecek nesillere kültür
aktarımında katkı sağlamaktır.

• Tasavvuf mûsıkîsinin repertuarını bütün
biçim ve türleri ile geliştirmek, bestecileri
nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

• Konularını ve kaynağını İslam, Tasavvuf
kültürünün geçmişinden alan besteler
yapılmasına katkıda bulunmak,
• Manevi yaşantımıza etki edecek ve gelecek
kuşaklara bırakılabilecek bir kültür mirası
oluşturmak ve kültürlerarası öğrenme
sürecine katkıda bulunmaktır.
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GENEL ŞARTLAR
1 Yarışma organizasyonunda (Han Vakfı Yönetimleri – Düzenleme – Yürütme –
Değerlendirme – Danışma Kurulu Üyeleri – Ajans vs. ) görev alanlar ile birinci dereceden
akrabaları hariç bütün bestecilerin katılımına açık milletlerarası bir organizasyondur.
2 Başvuruların; başlangıç tarihi: 1 Temmuz 2019 ve son başvuru tarihi: 30 Kasım 2019 (sistem
kapanış tarihi)’dur. Bu tarihten sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye
tabi tutulmazlar.
3 Yarışma organizasyonunda görev alanlar ve birinci dereceden yakınları tarafından
gönderilen besteler yarışmaya dahil edilmez.
4 Yarışma için ilan edilen eserlerden olmak kaydı ile yarışmaya katılmaksızın gönderilen
eserler HAN Vakfı tarafından ayrıca değerlendirilir.
5 Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitaplarda bulunan güfteler ile
sadece güfte olarak ilan edilen eserlerin bestelenmesi gerekmektedir.
6 Bundan önceki (birinci) yarışmaya gönderilen eserler ile yeniden yapılacak başvuru
kabul edilmeyecektir.
7 Yarışmaya grup halinde katılmak serbesttir. Ancak; ferdi başvuruda bulunanlar bir grup ile,
grup başvurusu yapanlar ise ferdi olarak ayrıca başvuruda bulunamazlar. Ödül kazanılması
halinde grup adına tek bir ödül verilir.
8 Yarışmacılar organizasyon süresince yarışma sekreteryasından yarışma süreci, detayı, ödül
töreni ve sunumu hakkında bilgi alabilirler.

9 Ödül alan yarışmacılardan ödül törenine katılacak olan yarışmacıların yeme-içme, transfer
ve konaklama ihtiyaçları organizasyon tarafından karşılanacaktır.
10 Yarışmaya katılabilmek için, gönderilen her bir beste için 100 TL (yüz lira)’nin
TR 790001000833754338955003 IBAN no’lu (hesap no: 754338955003) Ziraat Bankası’nın
Anıttepe/Ankara Şubesi HAN Vakfı yarışma hesabına yatırılması gerekmektedir.
11 Şartnameye aykırı düzenlenmiş eserler ve başvurular değerlendirmeye alınmadan yarışma
dışı tutulacaktır.
12 Katılım şartnamesine aykırı veya noksan evrak ile yapılan başvuruların sonradan fark
edilmesi durumunda, ödül/derece kazanmış olsalar dahi işlemler iptal edilir.
13 Yarışmaya başvuruda bulunan kişi ya da gruplar, bu şartnamede yazılı bulunan bütün
şartları kayıtsız-şartsız ve vazgeçilemez / geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılırlar.

TELİF HAKLARI

KATILIM BELGELERİ
1 Dilekçe (birden fazla eser başvurusu yapanlar, dilekçede eserleri belirtmeleri
gerekmektedir.)
2 Özgeçmiş
3 Nüfus cüzdan sureti
4 İkametgâh belgesi
5 Ücret dekontu (başvurusu yapılan her bir beste için 100 TL)
6 Noter tasdikli taahhütname (birden fazla eser başvurusunda bulunanlar için bir asıl nüsha
yeterlidir.)
Yukarıda yazılı belgelerin asılları başvuru bitiş tarihinden önce web sayfasında ilan edilen
adrese posta-kargo ile gönderilmiş olmalıdır.
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1 Yarışmaya eserlerini gönderenler, gönderdikleri eserin bütünü ile kendisine ait olduğunu,
hiçbir eserden alıntı olmadığını ve taklit edilmediğini taahhüt ederler.
2 Yarışmaya başvuran katılımcıların her türlü (beste – güfte – telif vb. açısından)
sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar (Han Vakfı – Ajans ) ve görev alan
şahıslar (İcra – Değerlendirme ve İstişare Kurulları) doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde
sorumlu tutulamazlar.
3 Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
Yayınlandığının tespiti halinde eserler değerlendirme / yarışma dışı bırakılır.
4 Yarışmaya gönderilen bestelerin her türlü kullanım hakları HAN Vakfı’na aittir.
5 Yarışma sonuçlandıktan sonra HAN Vakfı’ndan izin alınmadan yayınlanamaz, okunamaz,
söylenemez.
6 Yukarıda şartları ihlal edenlerin sonradan fark edilmesi durumunda bu tarihe kadar
yapılan başvuru ve yapılmış diğer işlemler iptal edilerek hukuki yollara başvurulacaktır.
7 Yarışmacılara metni verilen (www.ilahiaskinsesi.com web sitesinde) “Taahhütname”yi
noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU
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1 Her yarışmacı ancak farklı güfteler olmak üzere 3 (üç) beste ile yarışmaya başvurabilir.
2 Bestelenmek üzere seçilen şiirin asgari bir dörtlüğü bestelenmelidir.
3 Bestelenmiş eserin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
4 Aynı güftenin bestelenmiş olması halinde en yüksek puan alan seçilecek, diğerleri
elenecektir.
5 Notalar bilgisayarda yazılarak çıktısı alınmalıdır. El ile yazılan notalar kabul
edilmeyecektir.
6 Her besteye ait nota 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmelidir.
7 Bestelenen eserin nota sayfasının birinin üzerine sadece “güftekâr adı (şair adı) – güfte
numarası – sayfa numarası” yazılmış olmalıdır. İsim ve ayırt edici işaret vs. yazılmamalıdır.
8 Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfasının diğerinin üzerine, “güftekâr
adı (şair adı) – güfte numarası – sayfa numarası” ile birlikte bestekâr ismi yazılmalı ve
imzalanmalıdır.
9 Yarışmaya gönderilen eserin ses kaydı bestekâra ait olmamalı, bir başkası tarafından
seslendirilmelidir. (bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.)
10 Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfasının “güftekâr adı (şair adı)
– güfte numarası – sayfa numarası” yazılı olan başka hiçbir yazı ve işaret bulunmayan
nüshası; istenilen diğer belgelerle birlikte online olarak sisteme yüklenmelidir. Bu nüsha
üzerine eser sahibinin adı veya kimliğini belirleyecek şekilde bir işaret veya bestekâr ismi
yazılmamalıdır. Bulunması halinde yarışma dışı bırakılacaktır.
11 Her besteye ait 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen nota sayfaları, istenilen diğer belgelerin
asılları ile birlikte zarfın içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine gönderenin açık adresi, “İlahi
Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması” ve aşağıda belirtilen yarışma adresi yazılarak
posta-kargo ile göndermelidir.
ONLINE BAŞVURU
Online başvuru 6 adımda tamamlanır.
1 Kimlik Bilgi Formunu doldurun
Site üzerinden Online Başvuru veya Kayıt Ol seçenekleri kullanılarak Kimlik Üye Formu
doldurulur ve üyelik işlemi tamamlanır. Üyelik bilgileri olan e-posta adresi ve şifre ile
sisteme girilir. Sistemde belirtilen adımları takip ederek her bir eser için ayrı ayrı başvuru
adımları tamamlanır.
2 Notanızı yükleyin
Eserin notalarının yazılı olduğu dosyayı yükleyiniz. (Üzerinde sadece “güftekâr adı
(şair adı) – güfte numarası – sayfa numarası” yazılı bulunan başka hiçbir yazı ve işaret
bulunmayan bestenin notası gönderilmelidir.)
3 Ses kaydınızı yükleyin
Stüdyo veya bilgisayar ortamında seslendirilen besteye ait ses kaydını yükleyiniz.

4 Belgelerinizi yükleyin
Dilekçe, özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve ücret dekontu belgelerini tek
bir dosya olarak yükleyiniz.
5 Kabül ve Taahhüt
Taahhütname metnini okuduktan sonra “Evet” veya “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.
6 Kaydet
İlgili bilgilerinizi sisteme kaydetmeniz için “Kaydet” butonuna basınız.
Başvurular yarışma sekreteryası tarafından ön değerlendirmeye alınarak incelenecek, eksik
belge ya da bilgi olması halinde katılımcıya bildirilecektir. Onaylandığında ise kayıt olunan
e-posta adresine bilgi gönderilecektir. Başvuru aşamasından sonra e-posta adresi ve şifreniz
ile sisteme giriş yaparak başvuru bilgilerinizi görebilir, yarışma tarafından belirlenen tarihler
aralığında başvurduğunuz eserlerde değişiklik yapabilirsiniz.
Karşılaştığınız problemler hakkında yarışma sekreteryasına ulaşarak, bilgi alabilirsiniz.
TEKNİK ŞARTLAR
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Yarışmaya gönderilecek eserler;
1 Geleneksel Türk Tasavvuf Mûsıkîsi zevkine, kültür, mana ve mahiyetine, irfanına uygun ezgi
güzelliğine sahip olmalıdır.
2 Geleneksel Türk Tasavvuf Mûsıkîsi kaideleri ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe
taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.
3 Seslendirmede klasik, tekke ve tasavvuf mûsıkîsinde kullanılan enstrümanların tercih
edilmesi önerilir.
4 Her türlü temel, bileşik ve şed makamlarda, geleneksel tavırla ve güncel bir anlayış
çerçevesinde bestelenmiş olmalıdır.
5 Türk Mûsıkîsine ait geleneksel; miraciye – na’t – durak – münacaat – ilahi – tevşih – tesbih
– nefes gibi büyük veya küçük formlarında olmalıdır.
6 Besteler, seçilen güftenin mana ve mahiyetine, irfanına uygun olan manayı karşılayabilecek
makam ve ezgi güzelliğine sahip olmalıdır.
7 Besteler, makam ve usül bütünlüğüne sahip olmalıdır.
8 Kompozisyon yönünden, güfte – melodi – usül – vezin – söz – ezgi – ritim bütünlüğü
taşımalı ve aralarında uygunluk bulunmalıdır.
9 Notalarda eserin metronomu ve icra süresi yazılmalıdır.
10 Meyan bölümlerinde uygulanan makam ve usül geçkilerinin estetik bir değer oluşturma
özelliği artı puan olarak kabul edilecektir.
11 Bestelerde, usül – vezin ilişkisi, Türk Mûsıkîsi arel – ezgi – uzdilek nota yazım kurallarına
ve prozodi kurallarına uygunluğu, form özelliklerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı
aranacaktır. Diğer tür ve biçimlerde geçerli olan milletlerarası standartlar gözetilmelidir.
12 Kural dışı durumlarda “özel mûsıkî işaret ve açıklama notları” eklenmeli; icra, hız ve ifade
nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
13 Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen güftelerde prozodi açısından
farklılık bulunan kısımlar eserin altında ayrıca yazılmalıdır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1 Başvurusu yapılan eserler 3 aşamada değerlendirilecektir.
a. İdari şartnameye uygunluk değerlendirmesi (ön değerlendirme)
b. Teknik şartnameye ve mûsıkî kurallarına uygunluk değerlendirmesi (teknik
değerlendirme)
c. Türk Tasavvuf Mûsıkîsi mana – mahiyet ve irfanına uygun ezgi güzelliğine sahip,
halk tarafından kolay anlaşılabilecek ve benimsenebilecek olma özelliği bakımından
değerlendirme (nihai değerlendirme)
2 Eserler şartnamede belirtilen teknik şartlara göre jüri tarafından değerlendirme tablosuna
göre puanlandırılarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ESERLER
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1 Şartnameye uygun olmayan başvurular ve aykırı düzenlenmiş notalar jüri
değerlendirmesine alınmadan elenecektir.
2 Yarışma için www.ilahiaskinsesi.com sitesinde ilan edilen kitaplarda bulunan güfteler ile
sadece güfte olarak ilan edilenlerden başka güftelere ait besteler kabul edilmeyecektir.
3 Birinci yarışmaya gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
4 Katılım şartlarına uymayan ve katılım için gerekli belgeleri noksan olan başvurular kabul
edilmeyecektir.
5 Birinci yarışmaya katılmak için “taahhütname” imzaladığı halde, taahhüdünü ihlal
edenlerin gönderdikleri eserler kabul edilmeyecektir.
6 Türk Tasavvuf Mûsıkîsinin irfan ve biçimine uygun olmayan; piyasada; ezgi, pop ilahi,
pop, rap, senfonik, çok sesli vs. adlar verilen “ilahi formatına” uymayan eserler kabul
edilmeyecektir.
7 Nota üzerinde, makam, form, güftekâr, metronom, icra süresi ve nota yazım usulleri
dahilinde yer alan değiştirici ve nüans işaretlerinin dışında herhangi bir logo – not – isim –
rumuz vs. yazılı olan eserler kabul edilmeyecektir.
8 Yarışmaya gönderilen eserler daha önce bir kurum veya kuruluşa kaydettirilmiş ve /
veya; video, cd, dvd, mp3 vb. şekilde; özel / resmi radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce
yayınlanmış olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 Yerli veya yabancı bilinen eserlerle benzerliği bulunan eserler kabul edilmeyecektir.
10 Usül ve tekniğine uygun olarak notaya alınmamış ve düzenlenmemiş besteler kabul
edilmeyecektir.

JÜRİ SEÇİMİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Birincilik Ödülü: 100-90 arası puan alan 1 eser
İkincilik Ödülü: 90-80 arası puan alan 1 eser
Üçüncülük Ödülü: 80- 70 arası puan alan 1 eser
Jüri Özel Ödülü: 70- 60 arası puan alan 1 eser
Teşvik Ödülü: 60-50 arası puan alan 17 eser
13 Nihai değerlendirme sonucunda yukarıda belirlenen puan aralıklarında puan alamayan
eser-beste bulunamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisi boş bırakabilir.
Teşvik ödülü sayısı sınırlanabilir veya artırılabilir.
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1 Organizatör Kuruluş; başvurusu yapılan eserlerin değerlendirilmesi için birden fazla
“değerlendirme ve seçici kurul” oluşturabilir.
2 Değerlendirme kurulları ve / veya seçici kurullar; ast – üst ilişkisi, menfaat çatışması veya
örtüşmesi olmayan, farklı kurumların mensuplarından oluşturulacaktır.
3 Organizasyonda yer alan, hem “değerlendirme kurulu” üyeleri, hem de ajans görevlileri
ve yarışma ofisinde görev yapanlar ile “Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi” yapılır.
4 Değerlendirme kurulu ve seçici kurullar; gelenekli Türk Mûsıkîsi ve Türk Tasavvuf
Mûsıkîsi alanında saygın bir yere sahip olan bilim adamı, besteci ve icracılardan oluşacaktır.
5 Eser değerlendirme sürecinin sonuna kadar; Değerlendirme Kurulu üyeleri birbirinden
bağımsız değerlendirme programı sürdürecekler ve yaptıkları değerlendirmeler kendi
aralarında gizli tutulacaktır.
6 Yarışmaya gönderilen eserlerden ön değerlendirmede elenmeyen ve şartnameye
uygun başvuru yapıldığı belirlenenlerin bir nüshası Değerlendirme Kurulu üyelerine
gönderilecektir.
7 Değerlendirme Kuruluna gönderilen eserlerin notalarında ses – logo – not – işaret – isim
ve rumuz bulunmayacaktır.
8 Değerlendirme Kurulu üyeleri; değerlendirmelerini teknik şartlara göre, puanlama
tablosunu kullanarak yapacak, farklı ölçütler kullanmayacaklardır.
9 Her Değerlendirme Kurulu üyesi belirlenen süre içerisinde online ön değerlendirmesini
tamamlayarak verdiği puanları sisteme yüklemelidir.
10 Online değerlendirmenin tamamlanmasını müteakip sistem ön değerlendirmeye
kapatılacak ve nihai değerlendirme için puan sırasına göre 30 besteyi sistem otomatik
olarak listeleyecektir.
11 Nihai değerlendirme yapmak üzere Değerlendirme Kurulu üyeleri toplanacak ve her jüri
üyesi tarafından tekrar puan verilmek suretiyle listelenmiş 30 beste için son değerlendirme
yapılacaktır.
12 Yarışma sekreteryası tarafından ön değerlendirme puan ortalaması ile nihai
değerlendirme puan ortalamasının tekrar ortalaması alınarak puan sırasına göre besteler
listelenecek, aşağıda belirtilen puan aralıklarına göre kazanan eserler belirlenecektir.

Destekleyen Kurumlar
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