UJD (ınc..K

Sonuç
1· Ka)'5eI1 ve civannın SOJyo ek onomik urihi ile ilgili ar.şıumalarda
Tereke ddte~erinin 6n emli bir yeri vardıı. T~ke defterleri 6nemli açılımlar
saı la~ ~ır muhtev~ lWJmakudır. O:eden beri Kayseri' nin bir ticaret şebri
o ldu lu bilinmekle bııhlne bW1W1 ıarihe )"&nsımalarını en iyi , 6ste«u
ka~lardan bui de SÖZÜnQ etritimiz Tereke defterl eridi!. Kayseri'de hanehaIkı
dilzeyinde yap dauk te'J:;ilcler için en. a)nntı" bilgiler )'ine Tereke defterleri'nde

X\: "-OZYI LDA YAZJ L\ IIŞ TCRKÇE ~n;shct
SAZARlvATI ESERLERI

Recep USLU

bulunmaktadıı.

2· Kayseritde ıek eş l il ik haki m ni ıelilnedir. Bu durum sadece
KayKri'ye ve 19. )ı1zyı l. hu durum delildir. Oıman lı şehir ve k ırsal
tıöı,derinde ıek eş lilitin hakim olması genel bir yapı oLarak g6ril1melnedir.
~ •. Ailelerin çoc uk sayısı açısından durumu

göllcrmc:sıdır. Çocuk sayısı

i ....

az çocuklu özellikler

arasın da değişm ektedir,

4· Kayseri 'd e servcıin en önemli kayrıaılı gayn menkul servet ile
, ahu lara açılan kredilerdir, Kred i işlem leri yo ğundur. Kredi i li ş k i leri da ha çok
M o.s ıümanlann kendi aralannda gerçekleşmekted ir.
S· Ilmiye mensup l arı nisb i olarak zengindirler,
6· Klas ik giyim kuşam hak im ve iç çamaşır gi)'ilmelnedir. Balı ma llan

henll:ı gözükmüyor.

-ı, Genel olarak her evde K uranı Kerim bWuıımaktadır. Bazı evlerde

fıkıh, had is, letsir. lılgal ve dil kiıap ları bWunm.aktadıı.

Musiki Ii tı:ratılrütıQ ilgil end iren eserlerin başında nazariyaı eserleri. ve

Iıı Iıis artid~,. ~~ autlıor deseribe t~ social a1ld et:OflQIfl;c siNatiQftS 01 tJı~
Ono~f1 l/JlPIı/ıes jrOIIf K4} uri ct/)'. i" t~ bqiJıfling of XIX. Utttwy. Hi!

ol th~ grograplıic positimr oltlıı! Xı1yJD"i d ry

"ıne mecmualan gı:lmektedir. Osmanlı devletinirı lı::uıuluşundanXV. yy.la kadar
tesb it edihıq TIirlı::çe herlıangi bir musiki naz.ariyatı esai yolı::1ut.
yy.da
yuılm" ıesbit edilm lek gü.tk eseriniD ulı kayıp olmakla bir likte &ıemIi bir
kurnı başka bir mecmua içindı: gelmiştir. Şems.i Rumi'nin )'Udııı bu eseeıe
fatih Sultan Mebm ed, II. Beyazıt zamanındaki han bestekarlan ve bestelerini

xv.

SılMJIA R t"

"'nI~ thl! ifljlul!1fu

ue

Türkçe yanimış mlliiki
ilgili ı:serlc'r dlinyaca ünlü müzik tarih çileri
Kiexwetl C'l, CoIlangetlc:s. d'Erlanger, H. O . Farmer tırafından ihmal edilmiştir. 1
Bu dut\l11l.W1 ilk fukına. l"lun Rauf Ydı;ı& gereken ilk gir4limi yaparak
Lavignac'ın Fransızca ansiklcpedisinde musik i ile ilgili kısımda Türk musikisini
yazın", TQrk musikisi lil C'latün1ndcıı elverdiğince balıseımi şıir.J Aneak daha
sonra yapıl an bir çolı:: yabancı ya)'ında Türk musikisi tiıeratüıilne yeterince yer
ve rilmedili gön1lmı:~edir. Öre yan dan konu ya ilg i duyan az say ı da da olsa
yabancılann oldullunu bilmek sev mdlricld ir. Kla us Signel Tark musikiı inde
makam konusu üzerirıe bir kitap yazmı,lır) O. Wrighl güne mecmualan (!zerine
eti lmi, ve "Words witbouı Scegs" adlı eserinde bazı gütk mecmualımııı
ineel em ift ir.4 BüIÜD bu ça"şmalm rapı:n henQz Tür k musilı::isi nazari yau
Iıaklı::ında yuılan eserler yeterince tanınmamışııı. son zamanlarda yapılan bu
e.Krlcr Qzerindelı::i tek tek çalışmalaı ise hCl\üz ıarnamlanma.mışlır.
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sourc~.
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lltrrnebilmckteyiz.' Bilindili

kadarı

ile XV.)')'. içinde yanlaD ilk musiki

nazariyan Kırşehirli Yusuf' un yazdıtı. Farsça eserdir. Bu C$(T kayıp olmakla
birlikte ıcraımesi pamfize gelmiştir. Bu ve buna beDZCT musiki esmeriniıı
tanınması

için btaloılann hazırlanmuı kon uyu inceleyecekler için bir adım
Ancak daha önceleri oldutu Jibi gO.nfimQzde de Tl1rkçc musiki

ol uşturacaktır.

eserleri yeterince

lanınmamıktadır.

Dolu mas ikisi

ııZcrinc y apılın

son

zamanlarda yayınlanan klıaloglardın Arapça ve Farsç a mu.s iki eserl erine yer

veren Amnon Shiloah ' ın eserinde: Türkçe musiki nazari)'aıı eserlerinin eksik l iği
belirgin bir şekilde görlilmc:ktedir.6 Bu konuyla ilgili uzun uma ndır yaptığımız
çalışmay ı bir b&J1angıç olarak xv. yOzy ılda yazıl mış Türkçe Musiki lIiazariyaıı
eserleri ve içindeki bilgileri bir arıy ' l etirm cnin faydalı olaclAl kanaatindeyiz
(Yanlış tarihlerine ıllre düzenlenmiştir). XVi. yy.1a girerken Seydi'nin eseriyle
UrtI1aşıyonı.z .

acem, uz:zal. niJuıvc:nd, bum ayun, bahrinazik. hisar, hiJaı'ek., rahatu.lervah. bitazl
bdıürk.. muhalifek., bican muhalif. nev a-)1 &Şirin., ınk fMye. zıvill, mÜbCTta.
zemzem. nevruz· i rumi, rekb. rekb-i ncvnız.. $aZk.U. nihavend ·j rumi, hisar·ı eve,
rasl . ı mıye, çargı h- ı acem, segah·ı acem, dügah-ı ecem, rası-ı aeem.
sebzmdc:rscbı, nip\i:rek , acem · i ınk, hiClZ'1 ecem, segah maye, nigarinek.
uzzai.ı acem. Bunlmn ardından hangi saane han gi makam icra edilme lidir.
lasanlerın ten rengine gOre hI.Dgi makam lar okunmaı ıdır, rtlutrib lerin dikkl t
etmeleri ge reken kuraııır ıırı lanır. Burada hınendel ik adabından söz

edilmektedir. Musiki kısmının :
BafI: BaJ>.1si \ii çeharum ender ferın- i musilr:i ve adab- ı slZendegI.D ve
guymdegi..
Şu

Onun eserini de bu listede ıc~ dönemi eseri olarak verdik.
fıaz.. : lIazı myan, Ktp.: Ketllphınesi, ıır. : Numaras ı..

6.:

Sonu: Tamam oldu mutrib ler ile kelam/

xe icim gerek idi denildi te:na.:n.

Olıim

tarihi.

s.: Sayfa. ı)'.: Sayı, vr.: Yacak, MO: Marmara Oni versitesi, TS MK.:
Topicapı Sara)1 Milzesi Kütüphanesi. ~L\t : Musiki Mecmuası.. yy.: Yüzyıl.
ı-

BflI .-.4 DiIJld ( 15. n .).

M urıdn ım e,

Bedr·i Oilşad ile Mahmud b. Melımed Şiıvani olan ıabip ve şair
Mahm ud Şirvani ile ıynıleiş i ol du~u sanı lm aktad ır. Muradn ame 1427' de yazılıp
II. M urad ' , sunulan nasihatname veya ansi klopedi olarak de lerlendirilen bir
eserdir. Eser bir Kab usna me çe virisi olarak sunulmakl a birlikte pek çok yerinde
de!işiklikler ve ilaveleric zenginleştirilmit. metin K.abU$Il&me' den

çok faddı bir

şekle ge lmiJtir. Eserin tek niishuı ilzerinde Adem Ceyhan doktora çalışması
yapmıştır. Eserinotuzd6rdiincil bölilnııl mılzik le ilgidir. Bu kısım Kabusnaıne 'de
yer alan hanendcler ve ıazendeletle ilgili bölılmdcn epeyi farklıdır.

Eserin otuz dördüncd bölllmilnde fenn· i mus iki oIank devazde (12)
makam. heft (7) ılaı e, çclıar (4) şlbe " e terlcibletden bahJedilmektcdir. Iç'İnde
bahsedilen makam lar sırasıy la: besıen igu. niriz, pençsah. besteilSfahan,
ısfahanek, di lkeşlıaveran, zirkeşide. aşir.ın, niıl[, gerdaniye-i niıu. gcrdan.iye-i
buselik, muhayyer. vechi hllseyDi, lcarcıpr. ruyi ırak, nılhıll\, li piht, bilseyni

011 gerelmlr becid!

Ki ilm·i makamında eyleye cid

Kınltma1ar: bk.: Bakınız., dıA : Tilrkiye Diyanet Vakfı Islam

Ansik1opedisi.

\cim mutrib

Yazrnası: ~Iilli

Ktp., fih.'i Bilge, nr. 470.

Baskısı: haz. Adem Ceyhan. I-LL, Ankara 1997. 11. nı·75 5 (mus i.ki
kısmı) . M usi.ki kısmı dahı önce Hıli l ıbrahim Şeeee ve Mehmed A li san
tara fından

lıtini ze ed ilmiş,' ıynca İsmail

B ıhı

Sürei san tarıfın danS

özetlenmi ştir.'

ı . itilir b. Abd u llıı h ( ö. 1451), Edvar-t :\ l u ~l kI ,

Hmr b . Abd ullah ii. Muradm Edirne 'de Sara)1nda bulunıın hanende ve
sazen dclerinden biri olmalıdır. Eser ini 144\ yılında ı ı. Murad içi n yazdıam ı
mukad dimesinde belirtir ve devri ndek i bazı mus iki Qstldıannın adlannı verir :
lI acı A li, Sinan. Hüseyi n, Eyınen, Muhammed gibi. Eserin wnanu 48 fası ı olup
baş rndaki fasıllarda ı lemin yaranlışı. fekkler. yıldızlarlı ilgili astronom i
bilgileri veri lir. 28. wıldan itibaren fasıılar halinde mllSi.kiden bahsedilir.
Faslılarda sırasıyla şu kon ular işlenmektedir.
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UCUt:sw
Yimı ise kizinci fas ıl : musi.k:i ve musikinin tarifi.
Yırmidokuzuncu fasıl:

ik&.

Otuzuncu fasll: munuıI ve munfuıl ik.aiar.
Otuzbirinci fasıl: ik. zamanları,
Otuzikinci

fasıl: ıyar· ı

evvel.

Oruzilçüncü fasıı: nakaralar,
OtuıdtA-dilncU fuıl:

Iyat-I sani,

Otuzbeş inci fuıJ : amudehıı_yı ik..

Otuzaltıncı fesıl: iki çeşitleri ar.uında.ki ittifak,

45'
Kirmani. Abdillkadir Meragi. Ebu Ali Dd tkak, lO Gazzali, Enes b. Malik,
M wı ..iy e b. Ebu So.fyan. Ebu Hanife, Şafii'nin ad ları bazen musiki ile ilgili bir
olay, bazm musilci hakkındak i fikirleri sebdıiyle anılmaktadır . Oıt« üsıadıva
g6rc _vulu ıltl olmasına raımcn Fanbi' ye göre ....azlmn yedi, yedincisinin de
bisar oldutu belirtilir, Abdüimiimin, ıbn Sina ve Farabi' ye göre nevbet-I

merenebtn

lanflen verilir. Şllknıl lalı ile Safiyyüddin tcrkibatlarla seksen daire

oluşturmuş l ardır.
fıkirleri

Sema ve musikiyi dinleme konusunda Ebu Ali

Başı :

\'1:

Dcr beyln.ı lferineş llern. En el Allabu

ıcal.

Sonu:

Padi şah .ı
Erdişir

sir-i dil dara- yı

Otuzdok~ ve kırkuıcı fasıl: ııevbrf·i ıniireneb,

OLkim oldl.

perdeler,

KıM1çQncQ fasıl: ebrişim (teller ozerinde onsekiz pc:nkrıin anlatınu),
Kırkdördündl fasıl : Ibtida-i makam,

Kırkbeş inci fasıı : yedi yı ldız ve perdeler arasındaki iıi~iler,
K ırkaltı ncı

fastl. meşhur edvar,

Kırkyedinci fasıJ :

l.' uır b. Abdullah eserinde Safiyyüddiıı Abdül miimiıı (bazen
Safiyy(lddin bazen de Abdülmiimin olarak), Ebu Nasr Farııbi, Muhammed La.la
M ısri, Kemaleddin Tusi, Celaleddin Ilan emi, Üstad alaüddevle vcddi ıı Ali Siıai
Üsıad Abdülaziz Kirmani, Şems-i Isfahani, Celal Şüşteri, 1slıak b. lbrahin:
Mevsı~, Halife Mmıun, Fisagor, AM a, Ef1atun, Bal1amyus, Dill\"ud peygamber,
lım Sınıı ~ Ebu Ali Jelı:linde), KemaJ:eıddin Tcbrizi, Jdris Peygamber,
ŞüJaul.la.h, Ebu M usa el-Eşari, Uz. Pygambcrin eşi fi z. Aişe, A bdullah b. Ömer
Üseyd b. Hüseyin, Halife Mu'tasım, Şebabcddin Sübreverdi. Abdülazi~

ben)'-ı

hirlc

afiıab-ı

bi-zeval,

Yumalan : Konya Mevlana Müzesi Künlpbaneıi, tır. S762, istinsah
tarihi lı. 1177, han:lcesiz rika veya kınlc nCllih, Topkapı n(lshası ilc aynıdır;
TSMK, R ev erı, nr. 1728, harckeli nesih, 13 i vr., eserin başı eksiknr, söıbaşlan
Inmıızı., bıış ında muhtemelen padişab III. M ustafa'nın miihrU. var; British
Libruy or 11 .091; Berlin Din A olttav 72; Paris Bibliottıdc Nııtioııale, Or. Mu
turc 150; Roma Vankan, ncee, nt. 360;Ankara Cebeci Ktp.. nı. 133, bu. nüsh&ı:ıın
utronomi ilc kısmı fariclı olup musiki ilc ilgili kısmı aynıdır.
Bııslı:ılan : Yok.
Bu eserin üç nUshul
akademik bir çalışma ll yapılmıştır.tr

darbeler (usuller),

KU"lCSCkizinci rasıJ: perdeleri nmn ve ziyade etmenin anlatımı.

kenda

İ$kendeı' hısal!

OL ki m oldu rifatile asiinıan-ı beJ' kaıvl

Kırkik inci fasıı :

ve.ı..

bahr ii her Sultan Murad bi·hemalf

Otuzsekizinci fasıl: Avauniıı asIı ıevqttir,

flSll: avazeler.

« lle

kudretinden bir gevher yarattı ...

Otuzyedinci fasıl : Abdü!miimin' in makam tarifleri,

Kırkbirinci

Ockkak ' ın

perdeleri anlaıırk en makamları \'I: makL'nlann
hangi vakitlerde çallrunuı imleritini de anlatır. Topkap ı nilsb.asınm:
nakl edilir. Avaze

).. Ş ük ru Ua lıı

AmlS)'a lı

(6.

1 470 ~),

Iı:aııı laştın l arak

üzerinde

RiSll t min Uml" rdur,

ii. M urad 'ın musahibi olan Şüknıl.1ah, Y ıldırım Beyazıd ' ın otlu lu
Çelebi'nin istcti ile bu mıu;ilci eserini kaleme almıştır. Aınuyah ŞO.buIlah b.
Ahmed daha çok tarihçi olarak bilinir. Bu eserinde kendi ifadesi ile ilk onbeş
LO I)ckk.o,k ... ...r-tı~l>k. ~ t: ...... "D<ıdar . rol'hJ-A~ .lX, LU
ii Ihr a ~ ..,IC_ _ U-,lıa. M. S.ıhOiUI o.ç,.;, )'Gbolı: ı.- 1.t9.lılC s.ıo,.ı iklaıı/ıor.
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bölüm Safin'Üddin Urmevi'nin Edvar 'ında.n ve daha sonraki yirmibir bölüm ı bn
Sina, tım Nur Fanbi, Kemal Tebrizi, Uüumcddin Şeyh fiaun Kuı:runi,

Otuc kiı.inr.: i fuıl: rcb.abın y.apırru.
Ondolı::uzuncu fasıı: miznı aruı yapımı,

JhvanOs-safl'dan ıyne. Hasan Kaşani 'nin ylZdıll K enzü'ı·ıuhertrn ,.Igılarl.
ilgili buı bölümlerden faydalanarak yazılmıştı r. S.flyyC ddin'in sistemini
.nbrtıp kısımdan JOnralı:i bölümlerde sesıenn fiziksel olarak açıklanmu.,
anKltiz sesin elde edilmesi, aralıklar, d inler, mak am lar. ıvazclc:r. şedler, U5Ul ler,
çalgılardan ud. rc:bab, miznur, pi,c. kanun, ıklığ, çeng. nüzhe. muğni adlı dokuz

Yırminei fuıl :

pi, enin yapımı ve Ölçüleri,

Yırmibirinci fuıl : çenıin yapımı

Yirmiikinci

fasıı :

nilzhenin

ve Olç\lleri.

yapımı,

ç a1ıılUn yapımı, hanende lerin toplum iç inde nasılolmaları Berektit i. '?-1lllard,
kuıı lOıulan id y lpım teknildmni açıklamıştır. Çalgı çizimleri farsça anonim
musiki eseri Krnzul ıube rıeki çizirn/erlc: .ynı dır. Şil lcrullıb 'ın escrindeki

Yırmit1çQncti flSll: Kanunun yapımı

(asıllann

Yımıibe,inci fuıl : Ibri, im \'e balınaktan kirişin yapılması,

YinnidördUrıcQ fu ıl : muınin in

konula n şöyl edir;
Birinci fuı l: ses terin lizIlk ve pesdik durumlan ve bunlann sebepleri.
Ikinci fasıl : B ir ıcı Ül'e rindc on yed i perde ve uzunluk nisbe tleri.

(asıl : miil(r\ ı fir aralık lar

ve ImaNıiln sclıcpleri.

aralıklar,

Altıncı fası ı ;

Edvar yani dörtlGicr ve bqlilcrin eklmm($i ile meydana

edvarın

nuı.1

Dokuzurn:u fasıl : 12 edvar (uşşak, nev&, bllKlik., rast, ırak.
zire l'kend, bürürk, ıengı.ıl, rehavi, haıcyn i, hicaz) ve altı alaze:
gerdarıiye, $Cımdr., nC'VIUZ, eıaye, t ehnu,

elde

Onikinci

ısfahan.,
gevaşt,

fuıl :

Edvann tabakalan,

dOzenlerin ud telleri (izerinde

izahı.

OnOçancti rasıl: ib. ve de'i rleri,
Ondördilnca fuı l: hangi m aka mın hangi mizaca uygun
banendelerin meclisierde dikkat edeceği husU5lar,
On~inei fasıı ;
Onaltıncı fuıl :

mU5iki ilminin ıatbikatı,

ud "e

yapım ı,

udun

On)'e dinci fuı! : ıkh tın yapımı ,

vuıfi:ın, dıJzcnJm,

olaca!ı

Otuzaç ilncü
nisbetleri,
Qıuzderdünı:t1

fasıl:

fastl:

yegah , dügah, segah,
d ıia ltı

ç argah'ın

dört uns ura

terkibin adlan,

Onızbqinci fasıl : bir öncek i fası l da adı ve rilen ellialu terkibln

Edvan n nağme lerinin birbirleri ilc ili,kileri,

fasıı:

ot&wıneu fasıl : $CS açan odar ve bunlann kuııanılış tarifleri,

Onulkinci fası ı : gilnQn hangi vaktinde hangi makamın icra edileceği,

bu tenerden

edileceği,

Onb irinci

zühn: yıldı n ve duası,

Otlabirinci fasıl: sese zarar " eren şeyler,

Yedinci (uıl ; Iki ıelli SUln çalınma kaidelcri,

Onwıcu fuı!:

meclis ıdabı,

Yınnidokuzuncu fasıı :

gelen d a ireler,

Ud'un (elleri ve

mus iki, irwlann meclisIerde: da~anış1an ,

Yinni sck iı.iııci fası ı :

mülayim

fuıl:

W l!: S ağınakl ann mumla bunılmalan ve tı.ıtulacalı::lan

Yırmiycdinci fuıl:

Beşinci fu ıl :

Sekizinci

özellikleri,

muamele,

Üçüncü (1$11: lcüçilk ve büyük aralıklar, nisbetleri,
Dördünci1

Yırmialtıncı

ve ölçüleri,

ve

tarifleri.

Yazmuının bulunduğu bilinen ilk kişi olan Rauf Yekta' nın teller ve
dokuz. çalgının yapımlanyla ilgili bölümünü Milli Tetebootar mecmuasındili.
makalesinde kısmen ya)'ınlamıştır. Mehmed Zcld Pakalın buradan hareketle
Osmanlı Tarib Deyim leri ve Terim leri adlı nerinde musiki ile ilgili
maddelerinde lrullanmışlır. Wilhelm Friedrlcb 194-n c doktonı çılı,mulnı bu
eserdeki çalgı tari fieri üzerinde yapmışn r. Eser Rauf Yekta 'nın terei.;esinde iken
i. Baba SüreliM 'ın eline gelOfflit. Siirelssn MUliki ve Nota dergisinde esai ve
içindekileri tanıtm lttır. Yumas ı kay ıp olup müel lif hanının mikrofilmi
Saleymaniye ve Milli Katiiphanelcrinded ir. 1J
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Baskısı :

Bab : darb , usu l ve zam anın tari fl eri, M ısır 'da yaşa yan Ebu Ali Sina ile
geçen musikidc lLstünlük hikayesi, k ısım : nevbetin

Yok. Bu eserin çalgı larla ilgili k ısım ları RaufYekta tara fından

Milli Tetebbular M ecmuası'ndare yayınlanmıştır. Gözde Uludemir eseri lisans
teziu yepmıştır.te

SafiyyCıdd in' in arasında

tari fi,
Bab : 12 maka m, yed i a ğ aze , dört şube ve terkibierin 24 saatl e im

4-lIarlrl b. Mehmed , Rlsale-I Edva r,
Eserin yaz an Hariri ' nin Fatih dönemi şairlerinden Bursalı Il ariri ile

ml1mkli.ndiir. Adını böyle tanımladı ğımız bu eserin Kırş ehirli
Yusuf'un 14 10 yıl lannda Farsça yaıdL ~ Edvar ' ını Mart 1469 (Ş aban 871)
tarihinde Hariri tarafmdan yap ılan bir tercümesi o lduğunu eseri gören Behıı.r' ın
kaydından anlıyoruz. ı" Popescu-jcdeta'jn de bahserıiği bu tercürnede makamlar
ve tasnifleri, şekillerle anlatım lan, usuller, çalgı düzenleri, insana tesir eden
makamlar, makam ve yıldız ilişkisin den bah sedilir. Yusuf b. Nizameddin' in
eserinden bir tercüme de Ankara Milli Kütüphane'd e de mevcuttur. Eser
üzeri nde çalışan N. Dogrusöz' ün tesbi ıine gör e bu ikisi arasında çok az fark
vardır. Ankara niishasının hemen giriş inde Yusufb. Nizameddin b. Yusuf Rwn i
Kırşehri el-Mevlevi'ye musiki hakkınd.:ı bir eser yazması Istendi ğini ve bu eseri
kaleme aldıım ı belirt ir. ônce tanrının alemleri yaratıp hareket e gelmelerinden
avazenin, bundanda musinin ortaya çıkngını anlat ır. Ona göre musilci ruhani bir
ili mdir. İşitil ere k öğrenilir. Bu ilim riyaz atla bulunmuştur. Safıyy\ldd in
Abdü lmü' min bu ilmi diriltmiştir. Safiy)'Üddin 300'e y akın nevbet-i müretteb
yapmıştır. 12 burçdan 12 makam, yed i yı ldızdan yedi ağazc, dokuz felekten
dokuz us ul ortay a kon ulmuştur. 12 makam: rast, ırak, ıs fahan, zirefkend kuçek,
büzürk, zirgule, rehavi, büs eyni , hieaz, buselik, neva, uşşak, Ağazeler : geveşr,
ne\TUZ, selmek, şehnaz, maye, gerdaniye. hisar, Şubeler: yegah , dügah, segah,
çergah. Yedi ağazenin yed i yıldıza mukab ili, makam ve ağazelerin tab iaılan, 12
makam ve bunlardan türeyen mak amlar ve bu makamlann perdeleriy le ilgi li
şe kill er. Bu girişden sonra sıra sayısı vermeden bab larla ifade etti ği konular
vardır. Bunlar :

uygunluğu,

Bab: insanlan n tenlerine göre mus ilci makam ları ,

aynı kişi olması

Bab: terkib ler,

Bab; usuller,

LS DaI<

Bab; çenk

ö ğrenmek

isteyenlere tarifler.

Bab ; ney ô ğrenmek isteyenlere ta rifler;
Bab: çenk , kanun, mu~ ide makam düzmck.
Ankara
Başı :

nüshasının:

Harnd-i bi-kıyas ve scna -i ba esas ol bal ik....

Sonu: Dahi cd var bund a oldu tam am, vallatıu a ' lcm .
Yezmaları : Paris Bibliot heque Nationale, Or. Mu, Supp!. Turc nr.
1424, Hariri ' nin hattı ; Ankara Milli Kütüphanesi , rır; 131 /1, Risale-i Mu.siki'n in
ilk 37 sayfası , tal ık, Hariri'nin ad ının geçmediği bir nüs hadır.

Baskısı :

Yok. Ankara nüshası Nilgün Doırusöz tarafından sanalla

yeterl ikı! çalışmas ı yapl lmlşlır. 1 9

S-

KıdlZ ıd t

Mehmed TIn:\1 (li , 1494),

Ruııle-I

Muslkl,

Kadı ıade Melımcd Tirevi' nin babası Kastam onu'da kad ı l ık yaptı ğı
için Kadızad e diye anılmıştır. Medrese eğitimi görerek mezun olduktan sonra
mMcrrislik yaptı . Fatih Sultan'ın Satın Medreseterini kurduktan sonra II.
Bayezi d zamanında 1488 yı lında Istanbul' a tayin edildi. l 492' de ise Burs a'y e
müderris atandı . II. Bayezid dönem inde kadı oldu. Bursa 'd a 1494 'de öldü-

Içindekiler : Tannya hamd, İlm- i musilcinin şerefli bir ilim ol duğu,
terkiplerin sayıs ı ve çizelgcsi, prnleler, makam ve eveaeler, çar şube, terkibler.
Mukad dimesinde şeyb-i mcsikar olarak kastettiği kişinin daha sonraki bir
camiesinde Ebu Ali Sina ol duğu anlaşılmaktadır. On un musikiyi icad etmesi,
mak am, terkib, şubel eri düzenlemesi anlatıldıktan sonra pe rdelere geçilir. Or; altı

Bab : terkib makamlann tarifleri,

14 Mi/JI
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r_ bboJM M_....... 11, Illi , .. ıı7_141 , 2]1-239
EyNl G\b>OI saııadat Fal<t\l ıni , 199'

16 B
, Tahir. O.-Jı MWJJifl'", tOWlbıılllll, DI, l l l ; M-.uv.fI Y<lli1, MNIi/dıt......-. 0)'. ın. i .
161: I. B&IUı Sllrdwı. "'Oııbca1DCi A.... TiLrIı: MIlIikiIi M ildlılktiııdaı ~ Şü:nılLo.lı., M...W ..
NoI., II)'~, ı<no, .. ~7; M. R. Outmill&l, Ctuk>ü ıc
~ 197 5, .. 1.4; nı..illpc1ub. Hii~ ... .
~ 11)'. I IO, U 2, M. Bardakı; •• Gdsff1'l, 11)'. 117, ım, .. 70; 7bpı-WhM, 11)'. 'I, ım, il- ll .

.....

17 Ikboı, e-, 141'

OJ.-ytJIOIl M.p.

Oi-=, I>laaINII99I, il-

pna... hil>liyopıry.

ii

!LO Soıyol Biliml.. En.ıil'b'ı, ım

19 ~s>der. RııIıi. Xl'yy'" ModW Kwıı
Silpı Dotnu&, AGX H / 'Jdj M"""
XwJı>;"",

= B. Ak..,)'. tlWltnıl ı997,

airili'" hibli)"lFol'tıo-

il-

w ZLyıri.1 ~11ts.. do~ 1982, Ankara Cııivtnilni. il- , , ;
ıa»&ita ~tıırlil<. 1997, tre; E.l'opeıa>-judoIz, r... kNIi/d
71. 94, cem BdYr,AP. ~ M ~ O/MC, lnaııh" 1998,
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xv. YenıLDA YAZIL\flŞ TOJuc.ÇB Ml1SlK.l NAZ.u/YA1l ESEIlUJlI

perdeden rası, d ilgah, segah, pençgah, hüseyni, ıekrar segeh, ıiı:taSl, tizdügah,
tizscgah, tiı:çarıah. tizpençgah, tizhOseyni 'nin adını verir ve "bunda n yukarıya
perdelere gere k yoktur" der. "Bu on.aln perdenin içinde cemi ' havalar bulunur
amma pe rde arasmı perde girmekle veya perde aşınnaklı gl)TI havılar o lur"

(Rqid Efendi, nı. 10:59, VI. 7Ia). Bundan sonra makamtana anlarınıına geçerek
rast ilc makam tarifierine ba.şlar. Beş nüslanın karşı ia:şnnlmuıyla elde ed ilen

Arapça yazılmış musiJci nazariyatl eserin in (Arapças ı : NUNosmaniye Ktp ., nr.
3138 ) yine yazar taaf'ından yapı lmış Türkçe lerdlmesi de Zcynü'I-clh.an ii
Ilmi't-te'Iif ve'ı-evee ismindedir. Eserin Arapçasınd. oldutu ıibi TOrkçes i de
<ıç mak ale ve bir bltime'den olu.şmaktadır.
Birinci makale perdelerin taksimi, 14 aralıtın ve mülayim aralıklann
tari fi,

nÜ5banın :

B~ı : U amd·ı

bi·had \OC sena-i bi-ad ol

billk- ı

bGZM. zengul e,

Sonu: BestenigM oldur ki tiz rast
lıane5irıde kanı

lıancsinden

-taze idilb

çarptı

idenin. Temmc'r·risa le.

Yazma lan: Kfıpnllü Ktp., Ha!ız Ahmed Paşa, nı. 275/5 , \T. l o.ıo-ll 9.;
[)evlet Kip.• Vdi)')ilddin, nt. 3 18 1!1o-12. VI. IHb-18Ib, 108111 676
tarihli nQslıa; SOleymani ye Krp_. ~afiz paşa. tır; ıS03 ; 15tanbul Beled iyesi
Beyazıt

Atatiirk. Kitap h,ı. Muallim Codct. nı. K442. 19 \T., 1775 (1189) yılındt
Mehmed said'in istin.sah etriti nilsha; Slllqmaniyc: Ktp.. Reşid Efendi, nı.
1059/5, VI. 7Ob-73b. Çeşitli pirlcrin , iirlm ik başlayan bir meanuadlt, EK-rin
içinde ebcedle yazıbnlJ tarihler de yer a1maktadır_ \T. 54.a-62b arasında giltl:ek r
Burada besten rlardan Hafız Post. Itti. Bek ir Ç.a V\lŞ,
Çorbacızade, Kemani Mdım ed, Kapud.annde, Esa.d Efendi. Dc:tv4 Hüseyi n' in
adlan belirti1rn~ir. Buen giltl:e1erio ıaul adları. formlar ile m.ab.:nlan lhı
belirtilir. I$linsah kaydı yo ktur.; John Rylands Library Manchester "IS Turlrisb
nr. l 4S'delci nCsha Seyyid M dımed b. Sadaka Tırevi adına kayıt/ ıdır.
kaydedi lmiştir.

Baskısı :
tarafından

yüksek

lırillC'i makale yazar zamanında bilinen rast, ırak, I$ faiwı, ziretkend.

enfu ve razık-ı cin ve

inasa olsun kim._

yok. Eserin beş ni1sh.ası karşı laştırılarak neyzen Nuri Uygu n
lisansıo çalışması yapl lm ı'tır) 1

6- LadlkU

ve't
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M eb m~

Çekbl (ö. IS(lO?), b)aü'l clha a n

Dml 'ıı c'ur

rebavi, büseyni, hicazi, ebwelik, neva, UŞfak olmak üzere 12
makam. gevqt. nevruz, selmek, şehrıaz, hisar, genb.niye, m.aye olmak (!.zere
yedi allZe, yegah, dügah, segah, çargah olmak: uee döı fUbC, penÇıa1ı-1 asıl ve
Zlid. muha yyer, nev&, 5Ülıbüle. uzzal, dügah. nühüfl, neva, eve, mahur'l salif,
niriz·i kebir, niriz-i sapmlı.a\-erıd-i kebir ve ıaıtr, Iı:an:ıtar. ace:m. bestenigar,
I$faharı, rab.an1lervah. z:avili scıah. U \;!i ısfahan, nigll', ııişab\lrek, huzi, hUCC"5t,
mOberka. bQm.ayw1. aş iran, mGsl:ell', türiı:i hicaz ıibi meşbur makamlar,
OçQrıdl ınable USUL, iiı:a ve nakara, veted, s.alcil, m nel, hafif vwuşlar

hillm<io<iu.

SonIAÇ (batime) kısımnda malı:aml.arın tesirleri, makamların zamanları,
musiJcinin faydalanndan ve taribinden bahseder. Eserdeki usul ler, makamlar,
&I'1ı1dar Ruhi Kalenda' m lezinde lisıelc:nm~it.
Başı;

Sonu: Allabiimme

:LO KM ruM 1I_

w Mw/Iri A4.ı.I. u... Sori t.)If..... ~ 1i...... I99Cl. MO SoO) .ı Ihli"" • .

ı ı 8ıuı.o11 Tü;', Oıı_.oh MrifiJljlM,. lıao.bııl LLU. nı. ı Il ; 0ıNr ~ tı:.n. Mı'zil/ JI0I~.
tm.iı 1'119. .. ı ı; CilitrMi~ 01-0l.... Duf_
J.lı:ıniı 199' . " lS; S ,.,; O....... "OKMııIı1Or>LI ",...w-.
aı.......ıı ,j1U1AJopHı:.ı, 11Wlbı1l1 99S, LLL. 111.

feı.-.ffikni

Jima 1ubibbu ve terz.a mincl kal'li vel

ameli fi afiyetin.

Yazma1.an: LO Ktp., TY, Dr. 4380; Ankara Milli Kıp .• ıbn Sina salonu,
Yz. A. 1267 ; Konya Mevlana Mıhesi, Dr. 219 2.
Bas kı sı

C\'Za n ,

Bazı araştırmalarda ve ka ynak/arda Abdü lme cid olu ak görakn
Lad ild i Mehmcd Çelebi 'nin babasının adı kend i ese rlerinde Abdülbam id·dir.
Dini ilimler yanında Arapça ve Farsça öp endi . Manlık ve mus iki ilimleriyle
ilgilendi ve bu sahalarda eserler yazdı . Zübdetil l-beyan ad lı mannk la ilgili ilk
Türk çe eser Ladilcli'ye aittir. ii. Baycz id için yazdığı Arapça cr·Risaletül·
Fet bi)')'e ad lı eseri gibi yine II. Beyu ı d 'a ithaf ed ilmi, ve Zeynü' l·e lhan adlı

Elham dü lillahilleri teferrede bi·te ' lifi edvarl..

klltt11aştırarak

yok.

Ruhi

Kalend er

bu

eserin TQ.rkçe

nQ.sbalannı

yeni barflere çevirmiş ve sadeleştirerek doktora ı eri n yapmı ştır.u

7- Sey d i, e1'~fa Ua n beya nll c-dn r

nı

ma um al,

Eserin sonunda belirti len tarihte 1504 (9 10) yıhnlhı yazılmıştır. H. S.
Arcl' in b ir ara yanılı pta Mıııadrıanıe sandılı (şer budur. Eseri n içinde Seydi
mahluı geçmekte iken eserin sonunda geçen Mahbub ad lı isim le kimin

n
U

KaJ..-. ~xy",.~K_ _ .. z.,.,ıı..a-...1<Iı:ıR, 1912, Aııkca O............ 10-157.
Bın.ıı T
o.ıo .... ..."..4'7<", 10LCIbIıI ıııı . LLL. lll ; R.W Y. lt, "1,a!ild;-.,j-'ıJıı, M- . n. li I.
1}<lO,
ıı ~ _\Ibi 1C&ICrııkt, XI'",... .ww iU K_ı w Z.,..iJ JA-. üııını. 1911. A.ııbro.
Oııi-.iWıoi; lloup ll<lıı. "Llo!ıkli Mdımcd ç.tolri C-.;DıIoti $~. UuiU M_ _• 0)' . qı,
1991,..

ı )..)7.
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'"

kastcdildip tam anlaşı lamamaktadıı. MUliki makamlan, aralıklar, usuller ve
mUliki aletlerinin dt1zenlerini nazım ve nesirl e anbWl bir eserdir. Yazann II.

M. Kemal Ozergiıı ve M. Kemal DÜrQSı
tarafından çevrilmiştir.ı. Mithat Ansoy tarııfmdan yüksek l.UanS tQI"lS olarak

Bıyrnd zamanında yaşadıp anlaşı lmaktadır.

Iıazırlarımıştır. U

Içindekiler: Giriş, Hı. Omer ve Cahiz'{e ilgili mb ye:, nevna. şeyh
Dile Ebdnnik. mesnevi, i leı-i riyari, ııwbı-ı makamaı. ıvucler. şubeler,
ICIkibler. yıldızlann yapısı. aral ıklar ve prlulann ruha tesir ettik leri u ld tler,
monetik ve mütcnafir bu'dw . eb 'ad- ı tcŞlcane. ıen.afur. bu'd bi1W.l, darb, cb'ad·
ı

bilkOJ.

adab-ı

aksam-ı

duNb, hc:salH

musiki, sular, ud,

ışfahan.

rıakaı'at, başka

çmı.

bir rivayetle mak1ınlar. av&ttier.
ney. düzenler. Bu mUliki ~ rast. ırak.

ziretkend-i leuçek, bQzQ.-k, zengu1e.

rdıavi. hı1seyni,

buselik., hicaz,

DCVa, uşşak, geveşı,

nevruz, selmek, tdınu. tnaye, ga-daniyc, hisar. ycgab
(yele gu). dUgalı, segah, çargıılı. bestenigar, nigaı. nigıı.rnik. gcrdaniyenigar.
beste· i ısfahan, u falıane k., niriı , pençga h, eilkeş , rirlccfhavcn.n, zir:kcşide.
aşirın, gerd arılyyede buselik , neva-eşirarı, muha lifek, bic:a z-ı muhalif,
rahatülervah, segahm aye, r:a.stınayc, ırakmaye, u»akmay e, zıvili, mllberka,
sa ba, eemzem, nevruz-i rumi, eircfkend, nişavurek, sazkar, mha vend, ntbevendi rumi, muhayye r, sazkar, weıllar, veeb-i hüseyni , rcy-i ırak, müslea:r, nühaft,
uzzal, ba hr-i nazik, hiserek, blsamik, hisar-ı eve, hicaz-ı tllrki, hicaz-ı büzi1rIı::,
ecemba-zirkeşide, çarga lı- ı acem, 5Cgah-1 ecem, duga h-ı ecem. hicaz ·ı ecem,
uzıal-ı ecem , hilseyni accm, nevruz -ı acem, ırak ·) acem, acem-i rut ve murgak ,
humayun, hicaz·ı ırak, scbıendcrsebz makamlan açıklanmaktadır. Makamlar ilc
burclar, evazeler ve yıldızlar, tabalı::a1u,lelllzerinde eb'ad ve tabakalar şem.ıılula
g~mlmiştir. Eserde Mulwnmed Reyyay. Kemal Tebrizi, Sasıri1ddin f anb i,
cahiz, SafiY)11din Abdülmüm iıı' in ad ları ,,·erilmcktedir. Eserin 50Dwıa doını
s.a.zlann qitiıninde ud, FŞUı (r), çenk, ney a1cderinden bahseder ve rast, ısrahan,
hicaz, zengele, acem, b1lzürk, u ak, ırak ·nev&, buselilı:: . ıs f&han, reba vi
d'llzenlcrini anlane.
~:

Buktsı : Yeni barl1ere

SU.l f.\IA RY
TIt~ "'1U ic' Iıistori4lu JiJ 1101 study alfd 'wl r«opize tJıe wıura tJJıJ ....rilk"

-er of arıcinıt Otrorrıtl1l "'lUic suff.ônıtly. Mr. Rmıf ydta Bq ""cU tJı~fUlt to
....-rize o" tJıu subject iii t« "'lUic s«tiOll of LAYlGNA
aM citN tJıe litt" at/l1T and sou," 11.'01"0.

es F""cit nıeyt:/opft/ja

Iıı tJıb artid~ t~ rare soıure.r elli 4IIcierıt Ottomtuı »uuic like Muradmi", e
EtlwiN Musila, Ristile-i MlUila. ete..• arr ;ııtrodıu;eJ.
•

Ela ty talib· j iim·j riyuil

Bu rcndc Iı::eşr·i hal et: i 'firazı. ..
Sonu; Bu nakamlann dı1ı:cnlerin tıı.ılub mikamctle bilcsi.., baki mQşIcil
ve ilm·i suda ve Tenıı·j evtarda Qstad·1 kamil

ıaln1ı lerin asım bililtı bulasııı

ı. JoIIıoı'lı".w..-. 0)'. ) 'lıll-2 11. i~

ıs MC so.,..ı 8' - ' 19U

olasın.
Yazması:

TS MK., iii. Ahmed, nr. 3459. yıpranm ı, kaııı ılarla 39 \IT., i S
Line. harekcti Desth, söz baflan kınn ızı . iSlinsah tarihi 1504·5 (9 10); Paris
Bibliothcque Nationale. Or. Mn turc, nr. 24 3, 1528 tarihli bir nüshıd ır.
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