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ÖNSÖZ 

 İnsanlığın varoluşuyla birlikte varolan müzik, toplumların kültürel evrim 
süreçlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur. Bu yönüyle müzik, Türk 
kültürünün de tarihsel dönemler içerisinde nasıl bir değişim içerisinde olduğunu 
gösteren en önemli göstergelerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ancak bunun 
için Türk müziği tarihini bizlere en güzel şekilde sunacak araştırmalar yapılması 
şarttır. Bu da ancak Türk müziğinin tarihsel dönemlerini yansıtan önemli belgesel 
kaynakları gün ışığına çıkarmakla mümkün olacaktır.  

Türk müziği teorisi eserleri üzerinde yeterince çalışma yapılmaması sebebiyle 
Türk müziği tarihinde aydınlanmayı bekleyen daha birçok nokta bulunmaktadır. Bu 
yüzden henüz incelenmemiş olan eserlerin bir an önce incelenip gün ışığına 
çıkarılması ve tarihle günümüz arasında bir köprü oluşturulması gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedilen sebepler doğrultusunda, Türk müzik tarihinin en önemli 
kaynaklarından biri olan müzik teorisi eserleri üzerinde çalışmaya karar verdim ve 
iki yazma müzik teorisi eserini ortaya çıkararak konu ile ilgili çalışmalara bir nebze 
ışık tutmayı amaçladım. İki farklı kütüphanede bulunan bu eserleri, üzerlerinde 
çalışma yapılmamış olması nedeniyle ve danışmanım Recep Uslu’nun tavsiyesiyle 
seçtim.  
 Çalışmanın başından sonuna kadar her aşamasında, değerli vaktini harcayarak 
bana destek olan, yol gösteren, Arapça ve Farsça metinlerin çevrilmesinde ve her 
konuda yardımcı olan danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu’ya,  müzik 
teorisi eserleri üzerinde çalışmamı tavsiye ederek bana destek olan Sayın Prof. 
Şehvar Beşiroğlu ve Sayın Yrd. Doç. F.Cengiz Ünal’a, Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi’nde bulunan yazmaya ulaşmamda yardımcı olan Sayın Dr. 
Tahsin Ömer Tahaoğlu’na, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan 
yazmanın mikrofilmine ulaşmamda yardımcı olan Sayın Seda Tüfekçioğlu’na ve 
bana her konuda destek ve yardımcı olan eşim Zeynep Gonca Girgin Tohumcu’ya 
teşekkürü bir borç bilirim. 
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THE INVESTIGATION OF TWO HAND-WRITTEN MUSICAL TREATISES 

SUMMARY 

This study, which is titled with “The Investigation of Two Hand-written 
Musical Treatises”, is prepared as the master thesis on the department of Turkish 
music for the Institute of Social Sciences at Istanbul Technical University. In this 
study two hand-written treatises were investigated, which are related with Turkish 
music theory; one of them is in the Meteorological Station of Kandilli at Bosporus 
University and the other one is in the library of Erzurum Atatürk University.  

The basic frame of the work constitutes the transcription of the texts’ Arabic 
alphabet to Latin alphabet and the translation to current Turkish language. The aim 
of this study principally is the appraisement of time periods of the treatises, because 
of the lacking of information about the authors and the periods that they were 
written. In this appraisement main methods that are used, textual comparisons and 
the analyses of watermarks (filigree) according to the centuries. In that context, in the 
comparisons of textual concepts, firstly it is determined that each two treatises are 
suited with the 15th century writings of music theory. Although the concepts are 
fitted with 15th century, upon we examine the physical peculiarities of these treatises, 
it is designated that watermarks’ shape of each was used in 18th century hand-written 
works. Consequently, it is deduced the consequences that these treatises were 
probably written in the same century, that is 18th century.  

The contexts of chapters that include five main parts are like that: In 
introduction; the importance of Turkish music treatises, briefly history of studied 
treatises in here, recent studies and their methods are mentioned. In the first chapter; 
the presentations, names, authors, written periods, editions, concepts and mentioned 
peoples of these treatises are given by the way of results’ from investigations. The 
second chapter is formed with transcription of treatises. In the third chapter; the 
translation of treatises are done to current language in order to make the text easier 
for readers. In fourth chapter; the textual concepts of treatises are examined and 
makams’ names, circles (daire) and pitch names that are stressed in the texts, are 
shown as tables with the consideration of the treatises contents as sections.  
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1. BÖLÜM   

RİSALELERİN İNCELENMESİ 

Bu bölümde, üzerinde çalıştığımız risalelerin incelemeleri yapılarak, eserlerin 

tanıtımı, adı, yazarları, yazıldıkları dönem, nüshaları, eserlerde bahsedilen konular ve 

adı geçen kişiler hakkında bilgiler verilmiştir. Metin içerikleri ise çalışmanın 

dördüncü bölümünde işlenecektir. Risalelerin incelenmesine başlamadan önce yazma 

eserler için kullanılan bazı terim ve teknikler aşağıda açıklanmıştır: 

Yazma eserlerde, eseri yazan kimseye müellif adı verilir. Bir de eseri kağıt 

üzerine yazarak çoğaltan kişi yani müstensih vardır. Müellif eseri yazdıktan yani 

telif ettikten sonra, müstensih bu yazıyı veya daha sonra meydana gelmiş bir nüshayı 

istinsah (kopya) ederek çoğaltır. Bu yüzden, yazma bir eseri meydana getiren 

müellif ve müstensihe karşılık, iki türlü de tarih vardır. Bunlar eserin müellifi 

tarafından yazıldığı telif tarihi ve müstensih tarafından kopya edildiği istinsah 

tarihi dir.  

Bazı yazma eserler yazıldıkları dilden başka bir dile çevrilmişlerdir. Bu 

durumda eseri orijinal dilinden başka bir dile çeviren kişiye mütercim (tercüman) 

adı verilir. Müellifin veya müstensihin adını, esas nüshanın telif veya istinsah tarihini 

belirten kayıt ise istinsah kaydı veya ketebe kaydı olarak adlandırılmıştır. Bir eserin 

müellifi, müstensihi, istinsah tarihi hakkındaki bilgiler yazma eserin sonunda yer 

alan bu kayıttan öğrenilebilir.  

1.1. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı        

Risalenin İncelenmesi  

1.1.1. Eserin Tanıtımı  

İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, yazma 

eserler bölümü 92/3 numarada kayıtlı olan risale, 92 numarada kayıtlı üç risalenin 
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sonuncusudur.15 Tamamı 20 varaktır, 16 varağı yazılıdır. Boyutları 15.7 x 21.5 

(yazılı alan 10 x 16.5) cm dir. Varak 1b’de 18, diğerlerinde 19’ar satır halinde 

yazılmıştır. Varakların muhtelif yerleri ıslanıp yazılar silikleşmiş durumdadır. Varak 

numaraları köşelere sonradan kurşun kalemle yazılmıştır. 

Farsça bir eserin Türkçe’ye tercümesidir.16 Metin içerisinde yer alan bazı 

beyit ve kıtalar Farsça yazılmıştır. Yazılar, üç ay filigranlı17 beyaz kalın kağıtlara tek 

sütun halinde, aynı elden çıkmış düzgün “nesih” hatla yazılmıştır. Başlıklar, cümle 

aralarındaki noktalar, önemli kelimeler, daireler sürhle (kırmızı mürekkep), diğer 

yerler siyah mürekkeple yazılmıştır. Ciltsizdir. 

Risalenin en sonundaki varak sonradan kopmuş, eserin sonuna ilave edilmesi 

gerekirken yanlışlıkla eserin başına ilave edilmiştir. Bu da, hem sonda bulunması 

gereken dairelerin eserin başında olmasından, hem de varak kenarlarının ters tarafa 

doğru kıvrık olmasından anlaşılmaktadır. Buna göre, en baştaki varağın sonda 

olduğu düşünüldüğünde vr. 1a boş, vr. 1b-6b arasında metin, vr. 7a-8b arasında 

daireler ve vr. 9a-10b arasında boş daireler bulunmaktadır.  

Eserde imza, müellif adı, müstensih adı, istinsah tarihi veya istinsah kaydına 

rastlanmamıştır. Vr. 1a’da silik bir mühür vardır ve üzerindeki “bedûh”18 yazısı 

okunabilmektedir.  

1.1.2. Eserin Adı 

Eser üzerinde veya metin içerisinde esere bir ad verilmemiştir. Ancak, vr. 

2b’de eserin yazılış nedeni belirtilirken “ ... elinde bir risâle-i dîl-pezîr ve makâle-i 

lâ-nazîr. Bâ’dehu refü’s-selâm ve fethü’l-kelâm ol risâleyi elime virdi....” 

sözlerinden dolayı ve yazıldığı dile uygun olarak izafetli şekilde “Risale-i Musiki” 

olarak adlandırılması uygun görülmüştür. 

 

 

                                                        
15 Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi’nde bulunan yazma eserler, yaklaşık olarak 1911 ile 1950 
tarihleri arasında rasathanenin kurucusu Fatin Gökmen tarafından çeşitli yerlerden toplanarak bir 
araya getirilmiştir. 
16 Konu ile ilgili bkz. 4.1.1, s. 56-57  
17 Filigranlar için bkz. Şekil 1.1 
18 Mektup zarflarının üstüne yazılan aslı meçhul bir kelime. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, s.78   
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1.1.3. Eserin Yazarı ve Yazıldığı Dönem 

 Eserde imza, müellif veya müstensih adı ile ilgili bir kayıt olmadığından 

dolayı yazar hakkında bir hükme varılamamıştır. Ancak vr. 2b’de eserin Farsça’dan 

Türkçe’ye çevrildiğinin belirtilmesi, bu risalenin bir mütercim tarafından yazıldığını 

göstermektedir. Bunun dışında, metin aralarında yer alan beyit ve kıtalardan dolayı 

yazarın edebî kişiliği olan biri olduğu söylenebilir.    

 Eserde telif veya istinsah tarihi belirtilmediğinden dolayı hangi tarihte 

yazıldığı ancak eserin içeriği, yazı dili ve fiziksel özelliklerinden tahmin 

edilebilmiştir. Buna göre, eserin içeriği incelendiğinde ve diğer müzik teorisi 

eserleriyle karşılaştırıldığında şu özellikler belirlenmiştir: 

Eserde makam sınıflandırmasının 12 makam, 7 avaze ve 4 şube olarak 

yapıldığı ve 12 makamın sıralamasının rast ile başladığı görülmüştür.19 Bu bilgiler 

doğrultusunda diğer müzik teorisi eserleriyle karşılaştırıldığında, ilk defa XIII. yy’da 

Safiyyüddin’le sistemli bir şekilde kullanılan makam adlarının 12 makam, 6 avaze, 

ve 4 şube şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. Ancak Safiyyüddin’de uşşak ile 

başlayan bu on iki makamın sıralaması, XV. yy’da Kırşehirli Yusuf’dan itibaren 

değişiklikler göstermiştir. Safiyyüddin’de uşşak birinci sıradayken, Kırşehirli’de 

uşşak on ikinci sırada, rast ise birinci sırada yer almıştır ve ayrıca altı olan avaze 

sayısı yediye yükselmiştir. XV. yy’da yazılan diğer eserlerin makam sıralamalarında 

bazı değişiklikler görülse de on iki makam rast ile başlamaktadır. Buna göre eserde 

on iki makam sırası rast ile başladığı ve avaze sayısı yedi olduğu için eserin XV. 

yy.’dan sonra yazıldığını söyleyebiliriz.  

Eserin düzeni, makam sırası ve dairelerin içerikleri XV.yy.’dan sonra 

yazılmış müzik teorisi eserleriyle karşılaştırıldığında ise eserin XV.yy.’da Kırşehirli 

Yusuf’un yazdığı Risale-i Musiki adlı esere uyduğu tespit edilmiştir. Bu durumda 

eser yazılırken Kırşehirli’den faydalanıldığı anlaşılmaktadır.  

Bu bilgiler eserin XV.yy.’da yazılmış olabileceğini gösterse de bu 

tarihlendirme eserin istinsah tarihi için geçerli bir delil değildir. Bunun sebebi, XVII. 

veya XVIII. yy.’da yazılmış çeşitli risalelerin XV.yy.’da yazılmış bir eserden büyük 

oranda alıntılar içerebileceğinin yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiş 

                                                        
19 Konu ile ilgili bkz. 4.1.5, s.59 
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olmasıdır.20 Bu nedenle son olarak risalenin fiziksel özellikleri incelediğinde, eserin 

yazıldığı kağıtlarda bulunan üç ay filigranının21 XVIII. yy’da kullanıldığı, Ersoy’un 

konu ile ilgili çalışmasında tespit edilmiştir.22 Bu tespitten yola çıkarak eserin XVIII. 

yy.’da istinsah edildiği söylenebilir.           

1.1.4. Eserde Bahsedilen Konular ve Eserin Nüshaları 

Risalede seslerin ve musikinin oluşumu, makamların tabiat ve diğer ilimlerle 

ilişkileri gibi konulardan bahsedilmiş, daha sonra bunlar dairelerle gösterilmiştir. 

Ancak sondaki boş daireler göz önünde bulundurularak ve benzer eserlerle yapılan 

kıyas neticesinde eserin yarım kaldığı hükmüne varılmıştır. Metin aralarında ve 

muhtelif bölümlerde beyitler ve kıtalar bulunmaktadır. 

Türk Müziği ile ilgili bibliyografya çalışmaları incelendiğinde eserin başka bir 

nüshasına rastlanılmamıştır.23 

1.1.5. Eserde Adı Geçen Kişiler 

 Eserde üç kişinin adı geçmektedir. Bunlar Farabî, Safiyyüddin Abdülmümin 

Urmevî ve Şeyh Sadî-i Şirazî’dir.  

Farabî:  Farabî’nin adı eserde vr.2b ve vr.6a’da geçmektedir. 6b’de seslerin 

ve nağmelerin oluşumu  Farabî’nin rivayeti ve anlatımı ile açıklanmaktadır. Vr.6a’da 

ise musiki ilminin aslının üç tür olduğu ve bunu Farabî’nin buyurduğu yazılmıştır.    

870-950 yılları arasında yaşamış olan Farabi, müzik, mantık, ahlâk, siyaset, 

matematik ve felsefe gibi bir çok alanda önemli eserler vermiş olan ünlü bir 

bilgindir. Künyesi, Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-

Farabi’dir. Müzik konusunda yazdığı eserler Kitâbu’l-Mûsikâ’l-Kebîr, Kitâbü 

İhsâi’l-İkâat ve Kitâb fi’l-İkâat’tır. Özellikle Kitâbu’l-Mûsikâ’l-Kebîr adlı eseri 

ortaçağ müzik teorisi üzerine yazılmış olan kitapların en ayrıntılı ve sistemli 

olanlarından biridir. Farabî, kendisinden sonraki yazarlar arasında büyük saygı ve 

kabul görmüş ve eserleri X. ve XV. yy’lar arasında yazılan müzik teorisi eserlerinin 

temel kaynakları arasında yer almıştır. Ancak XV. yy’dan itibaren yazılan Türkçe 

                                                        
20 Suraya Agayeva- Recep Uslu, “Kitab-ı Edvar: Ruhperver”, Müzik ve Bilim, Online Eylül 2004, S. 2  
21 Bkz. Şekil 1.1 
22 Osman Ersoy, XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kağıt, Ankara 1963, s.105 
23 Akdoğu, Onur. Türk Müziği Bibliyografyası (9.yy-1928), Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikisi 
Konservatuarı Yayınları, İzmir 1989; İhsanoğlu, Osmanlı Mûsikî Literatürü Tarihi, İstanbul 2003  
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müzik teorisi eserlerinde, Farabî’nin eserlerinde ele aldığı konulara yer verilmemiş, 

Farabî daha çok müziğin kurallarını koyan, olağanüstü yeteneklere sahip efsanevî bir 

kişilik olarak yaşamaya devam etmiş ve itibar görmüştür.24 

Safiyyüddin Abdülmümin Urmevî: Safiyyüddin’in adı eserde vr.3a ve 

vr.4b’de geçmektedir. Vr.3a’da Safiyyüddin’in adı Safiyyüddin ibn Abdullah el-

mümin olarak belirtilmiş ve Safiyyüddin’in musiki ilminde birçok eser yazdığı, üç 

yüz nevbet icad ettiği gibi konulardan bahsedilmişdir. Vr.4b’de ise Safiyyüddin’in 

adı, müzik ilminin önemini açıklayan deve hikayesi ile geçmektedir.25 

1216-1294? yılları arasında yaşamış olan Safiyyüddin, müzik teorisi ile ilgili 

üstün eserler vermiş büyük müzisyen ve teorisyendir. Künyesi, Safiyyuddîn 

Abdülmü’min bin Yusuf bin Fâhir el-Urmevî’dir. Müzik teorisi ile ilgili yazdığı iki 

önemli eser, Kitâbu’l-Edvâr ve Şerefiyye adlı eserlerdir. Safiyyüddin, yetiştiği 

devirden önce yazılmış eserleri incelemiş, bu eserlerin ışığında yazdığı eserleri ve 

üstün icracılığı ile asırlardan beri müzik teorisinin temelini atan en büyük ilim adamı 

olmuştur.26 Özellikle Kitâbu’l-Edvâr adlı eseri kendisinden sonra yazılan birçok 

müzik teorisi eserine kaynak olmuştur. Bu yönüyle, Safiyyüddin müzik teorisi 

eserlerinde kendisine saygı duyulan ve önem verilen bir kişilik olarak karşımıza 

çıkmaktadır.   

Sadî-i Şirazî: Sadî-i Şirazî’nin adı vr.4a’da geçmektedir. Vr.4a’da Şirazî’ye ait 

olduğu belirtilen bir beyit ve bir kıta yazıldıktan sonra, Şirazî’nin aktardığı  bir 

hikayeden bahsedilmiş ve Safiyyüddin’in deve hikayesine geçilmiştir. 

1213-1292 yılları arasında yaşamış olan  Şeyh Sadî-i Şirazî, XIII. yy.’ın önemli 

edip ve hatiplerinden biridir. Asıl adı, Ebu Abdullah Müşerrifiddin bin Muslih el-

Şirazî’dir. 1257 yılında yazdığı Bostan ve 1258 yılında tamamladığı Gülistan, 

eserlerinden en önemlileridir. Bunun dışında gazeller, rubailer, makaleler ve Farsça, 

Arapça kasideler de yazan Sadî’nin bütün eserleri Külliyat-ı Sadî diye bilinen eserde 

bir araya getirilmiştir.27  

                                                        
24 Neşe Can, “Osmanlı Dönemi Türkçe Müzik Yazmalarında Ünlü Türk Bilgini Fârâbî”, Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, S. 2, Ankara 2004, C.24, s.213  
25 Konu ile ilgili bkz. 4.1.3., s.57-58 
26 Mehmet Nuri Uygun, Safiyyüddin Abdülmü’min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı, İstanbul 1999, s.44 
27 İbrahim Ülger, Şeyh Sadî-i Şirazî Işığın Kaynağı Doğu-3, İstanbul 2004, s.7 
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1.2. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 Numaralı Risalenin 

İncelenmesi 

1.2.1. Eserin Tanıtımı 

Risale, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfeddin Özege Nadir 

Eserler Salonu’nda, Agâh Sırrı Levend koleksiyonu 606 numarada kayıtlı olan 

mecmuanın içerisinde yer almakta, üzerinde “ASL 606 MC 64” kayıt numarası 

bulunmaktadır.28 Mecmua içerisinde bulunan toplam onbeş risalenin 

ondördüncüsüdür. Eser toplam 33 varaktır, 29 varağı yazılıdır. Boyutları 12.2 x 18,8 

(yazılı alan 5.7 x 13) cm dir. Varak 1b 10 satır, diğer varaklar 13’er satır halinde 

yazılmıştır.  Varak numaraları köşelere sonradan yazılmıştır. 

Dili Türkçe’dir. Yazılar, filigranlı29 ince kağıtlara tek sütun halinde, aynı 

elden çıkmış “talik” hatla yazılmıştır. Eserin tamamı siyah mürekkeple yazılmıştır.  

Eserin bulunduğu mecmuanın bordo renkli deri cildi şemseli ve köşebentlidir.  

Risalenin içerisinde şekil veya daire bulunmamaktadır. Vr. 1a boş, Vr. 1b- 

14b arasında metin, 15a- 16b arası boştur.  

Eserde imza, müellif adı, müstensih adı, istinsah tarihi veya istinsah kaydına 

rastlanmamıştır. Eser üzerinde bir mühüre rastlanmamıştır. 

1.2.2. Eserin Adı 

Eserin başında yer alan “... bilgil ki bu Risâle-i Mûsikî dimekle ârif olana ilm 

beyan ider...” sözlerinden eserin adının Risâle-i Mûsikî olduğu anlaşılmaktadır. 

1.2.3. Eserin Yazarı ve Yazıldığı Dönem 

Eserde imza, müellif veya müstensih adı ile ilgili bir kayıt olmadığından 

dolayı yazar hakkında bir hükme varılamamıştır.  

Eserde telif veya istinsah tarihi belirtilmediğinden dolayı hangi tarihte 

yazıldığı ancak eserin içeriği, yazı dili ve fiziksel özelliklerinden tahmin 

edilebilmiştir. Buna göre, eserin içeriği incelendiğinde ve diğer müzik teorisi 

eserleriyle karşılaştırıldığında şu özellikler belirlenmiştir: 

                                                        
28 ASL bölümünde Agâh Sırrı Levend’den satın alınan 639 eser yer almaktadır. 
29 Filigran şekilleri için bkz. Şekil 1.2 
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Eserde XV. yy’dan sonra yazılan eserlerde kullanılan 12 makam, 7 avaze ve 4 

şube sınıflaması ve sıralamasına uyulduğu görülmektedir.30 XV. yy’dan sonra 

yazılmış eserlerle karşılaştırıldığında ise, eserde geçen perde ve makam isimleriyle 

makam anlatımlarının XV. yy.’da Kadızade Tirevî’nin yazdığı Risâle-i Mûsikî adlı 

eserden alındığı tespit edilmiştir.31 Bu tespitten yola çıkarak eser yazılırken 

Tirevî’nin eserinden faydalanıldığını söyleyebiliriz.. Ancak risalenin fiziksel 

özellikleri incelendiğinde eserin kağıtlarında bulunan filigran32 şekillerinin XVIII. 

yy’da yazılan eserlerde kullanıldığı Ersoy’un konu ile ilgili çalışmasından tespit 

edilmiştir.33 Bu tespit sonucunda risalenin XVIII. yy’da istinsah edildiği 

anlaşılmaktadır. 

1.2.4. Eserde Bahsedilen Konular ve Eserin Nüshaları 

Risalede seslerin ve makamların oluşumu anlatıldıktan sonra makamların, 

avazelerin, şubelerin ve terkiplerin adları verilmiştir. Daha sonra perde isimleri 

verilip makam, şube, avaze ve terkiplerin anlatımına geçilmiş ve eser sona ermiştir.  

Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi adlı çalışmada risaleye çok benzeyen bir 

başka risaleden bahsedilmiş34, bu risale incelendiğinde aynı eserin nüshası olduğu 

anlaşılmıştır. Buna göre eserin iki nüshası tespit edilmiştir: 

1) Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 numaralı Risale-i 

Musiki. Bu nüsha üzerinde çalıştığımız nüshadır. 

2) Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa 1011 numaralı Risale-i Musiki. Bu 

nüsha mecmua içerisinde vr. 244a-248a arasındadır, toplam 10 varakdır. Bütün 

varakları yazılıdır. Boyutları 12x19 (yazılı alan muhtelif) cm. dir. Satır sayısı 

muhtelif, dili Türkçe’dir. Vr. 224b’de açıklanan makam, avaze, şube ve terkip adları 

iki cedvel içerisinde gösterilmiştir. Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi adlı çalışmada 

risalenin h.XII. yy.da istinsah edildiği belirtilmektedir.35 Ancak eserde imza, müellif 

adı, müstensih adı, istinsah tarihi veya istinsah kaydına rastlanmamıştır. Eser 

üzerinde bir mühüre de rastlanmamıştır.  

                                                        
30 Metinle ilgili bkz. 4.1.5., s.59 
31 M.Nuri Uygun, Kadızâde Tirevî ve Musikî Risalesi, (Yüksek Lisans Tezi, 1990) Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi. 
32 Filigran şekilleri için bkz. Şekil 1.2 
33 Osman Ersoy, XVIII ve XIX. Yüzyıllarda,   s.172-181 
34 İhsanoğlu, Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi, s.355 
35 İhsanoğlu, Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi, s.352 
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1.2.5. Eserde Adı Geçen Kişiler 

 Eserde iki kişinin adı geçmektedir. Bunlar Farabî ve Kemaleddin’dir. 

Farabî’nin adı Nâsıreddin Farabî şeklinde geçmekte ve Kemaleddin’le birlikte yirmi 

dört olan terkip sayısını kırk sekize çıkardıkları belirtilmektedir.36  Kemaleddin adlı 

kişinin kim olduğu hakkında bilgi bulunamamıştır. Ancak, bu kişinin ismi bazı 

müzik teorisi eserlerinde adı “Üstad Kemal”, “Kemaleddin Tusî” veya “Kemaleddin 

Buhârî” gibi farklı şekillerde geçen37 kişiyle aynı kişi olabilir. 

  

 

 

 

 
 

Şekil 1.2 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 Numaralı Risalenin  
Filigran Şekilleri   

 

                                                        
36 Farabî hakkında bilgi için bkz. 1.1.5., s.10  
37 Tekin, Yavuz Sultan Selim’e Yazılan, s. 19; Emel Demirgen, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
2069-1/12 Risaleler Çalışması (Yüksek Lisans Tezi, 2002), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü;  Uygun, Kadızâde Tirevî, s.26 
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3. BÖLÜM    

RİSALELERİN BUGÜNKÜ DİLE TERCÜMESİ 

3.1. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı 

Risalenin Bugünkü Dile Tercümesi 

(1b) İnsanlara ve cinlere güzellikleri bağışlayan yaratıcıya sonsuz şükür, 

hamd ve minnet olsun ki güzellikleri bağışladığı bol bağışından insanın yaradılışını 

ay gibi akıl kıvrımlarıyla aydınlattı ve başı hoş eden aşk şarabıyla hamurunu yoğurup 

ism-i azam tılsımı eyledi. Beyit 

Sineye bilgisinden bir nur verdi ise de Fakat kendi bilgisinin nurunu verdi 

Kendi aşk evinin ezel hazinesini  Ebed mülkünün başkanının adıyla verdi 

Nesir Varlığı lüzumlu olan övülmeye değer Allah’a hamd olsun ki birlik perdesinin 

ötesinden tevhid nağmesini aşıkların can kulağına gönül yakan sesler ve coşkulu, 

mestane olmuş gönülde istek ateşini yakan kılıp, kalp vilayetine feleğin sığındığı bir 

padişah, yıldızlar ordusunun padişahını vali kıldı ki ismi dünyayı yakan aşk ve 

künyesi gönüle ferahlık veren padişahdır. Devlet meşalelerinin parlak ışığı arş-ı alayı 

delen ve büyük sancağı ülker yıldızının menzil tuğundan büyüktür. Cinler ve 

insanların kulağı dergâh hizmetinde köledir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar kulluğun 

eşiğinde dehşete kapılmış ve boyun eğmiştir. Edvar yazma sanatını ve şiirleri 

düzenleme düşüncesidir. 

Nazım 

Ney dosta evvel ateş vurmuştur  Onun yanmasıyla ud çok dumanlı oldu 

(2a)Önce bülbüle nağmeleri öğretti  Onun için (o) teslim kulağını tutmuştur 

Nesir  Kılıç gibi selden seyhun aleminin gözleri korku bulutlarıyla dolmuştur. Ve 

fırlatılmış ok [gibi] asılsız dertle dolu gül bahçesinin bağrı kan doludur. İnad
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meclisine nice ağlayan gözlerin gözyaşlarını sefa veren mor renkli katıksız şarab 

edip, ney, santur aşıkların ağlamasını erguvan nağmesiyle ve nice uzun boyları 

kahırlı çeng ile eğip bükmek kanunudur. O gamlıların dergâhındaki dertlilerin yanık 

sinesi deftir. Ve bazen bela meydanında kemençe düşkünlüğünü okuna hedef eder ve 

bütün dillerin hareketlerini anlatan kalem tarzının değerinden kısa ve dil kaleminin 

beyanı araştırma saltanatının eserlerinden kısalık gösterir. Ve [Allah] o seyyidlerin 

efendisine iyilikler, güzellikler ve temiz hayırlar versin ki [Allahın] mübarek emirleri 

ile var olan hayat suyunun barındığı mekanı zinde ve alemi aydınlatan güneş ışığını 

meydana getiren yol ile vaziyeti güçlü, parlak kıldı. 

Beyit 

Alem doğru yolu şaşırmış [olur] karanlık küfr içinde kalırdı 

   Eğer aydınlık hak yolunda rehin olmasaydı 

Nesr O yüksekten uçan yiğit ki yüce gayretinden oluşan  bayramına bol hardal tanesi   

gelmedi ve baş kaldıran masumluğunun nurundan (2b) pis dünyaya gölge salmadı. 

beyit beyit beyit beyit  

Sermeli idi cevher mazağdan gözi  Hâlis idibdi kalbini es-seyr mataği50 

Allah ona dua etsin ve onun ailesine ve şeytanı taşlayan ashabına ve ashabına tâbi 

olanlara ve  tâbiine tâbi olanlara ve salihlerin seleflerine Allah onların  hepsinden 

razı olsun.            

 Üzerinde ittifak edilen bir üstün sevgili ki bu söz ve sazın kölesi ile sadık 

bir sohbeti ve geçmiş münasebeti vardı. Sarhoşça ve küstahça evin kapısından içeri 

girdi. Elinde gönüle hoş gelen bir risale ve eşsiz benzersiz makale [vardı]. Daha 

sonra selam etdi ve söze başlayarak o risaleyi elime verdi. Yalvararak ve ağlayarak, 

umutlu ve istekli bir şekilde gösterip, nazik güzellikte zarif sevgili[yi] ki bir farisî 

elbise ile giydirilmişdir, Türkî kaftan ile bezemem ve Rumî giysi ile süslemem pek 

çok istendi ki faydası herkese ve kazancı tam olsun.   

Kısaca o sevgilinin isteğini geri çevirmeye imkan olmayıp, çaresiz lâubalî 

gibi eksik, kusurlu durumları itiraf edip noksansız, mükemmel bir gayret ve sebatla 

çalışıp istek yoluna düzensizce yüz vurdum ve tevfik ve en güzel nimet Allah ile 

olur. 

                                                        
50 Mazağ ve matağ kelimelerinin anlamı bulunamadığı için bu beyitin tercümesi yapılmamıştır. 
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Şeyh Farabî hazretleri geçmiş ariflerden rivayet eder ve eksiksiz ustalardan 

(3a) anlatır ki eşi olmayan güzellikte yaratılmış kainat ve icad edilmiş sanatların altı 

yönlerini, varlığı lüzumlu olan ve feyz veren, cömertliği halis o Allah ki âlemin 

cevherlerini varlık bağıyla düzenledi; göklerin kubbelerini güneş etrafında durmadan 

dönen kandiller, yıldızlar ile parlak, nurlu kıldı.  Allahın iradesi ve isteğiyle gök 

devirleri titreyen ve hareket eden olup dönen büyük dünyadan inilti ve feryadlar 

meydana geldi ve güzel, hoş yüksek sesler belli oldu ki akıl ermez ve anlayışa 

girmez. Ve o  yüksek sesler cismi olmayan ahenkler, nağmeler ile isimlendirilmiş ve 

neyler, düdükler can kuvveti ile yazılmıştır ve bu gönül alan ilme, öz ve şevk getiren 

ilme kaynak olmuştur. Dönen gökyüzünden sesler oluşur ki riyazet kuvvetli kalbini 

ve ruhunu temizleyip yalnız başına kalma ve inzivaya çekilme görevi ile fetihler 

sahibi olup, bilinmeyen şeyleri okuyan, ağır beden yükleri ve devlet yüklerinin 

yükünü azaltıp, bir dağdan bir dağa uçan, kâinatın etrafını doğu güneşi ve hızlı uçan 

kuş gibi dolaşan, dinin yasaklarından sakınan alimlerin gözlemlemesiyle netice 

çıkarmışlardır.  

Ve şeyh Safiyyüddin İbn Abdullah El-Mümin en büyük günahları örten 

Allah rahmet eylesin ki bütün ilimlerin, bilgilerin nihayetini görmüş idi (3b) ve bu 

ilimde pek çok yazılmış eserler ve tasnif edilmiş eserler ortaya çıkarmış idi. Sahip 

olduğu güçlü fikir kuvveti ile üç yüz nevbet icad etti ki geçmiş üstadlardan ileri 

gitmedi. Yüz ellisi kullanılmakta ve gerisi unutulmuştur. Tabiatları birbirinden 

farklılık gösteren on iki burçdan on iki makam, yedi yıldızın meydana geldiği 

olaylardan yedi gönül eğlendirici avaze ve dokuz kat gökyüzünden dokuz türlü vuruş 

ve usul kabul etti ki en üstün akıllar tarafından kabul edilip beğenilmiştir. Ve her 

makamın aslı avazeden farklı olup, dört sınıfa bölüp ve dört unsura karşılık resmedip 

her birine bir isim koydu ve yalnız başına gerçek değerinde tam tariflerini açıkça 

anlattı. Ve kitap yazmak maksadıyla konuşup buyurdu ki boş alemde cismani 

kusurlarla kayıt olunmayan tecrit edilmiş nefisler, yukarıda anılan ruhanî nağmelerin 

ki gökte bulunan yıldızların nağmeleridir, onların safa sahibi seslerinin işitilmesinden 

coşar ve can yakıcı nağmeleri ile coşku dolup, raks ve sema ederler idi. Çünkü 

aydınlığın en üst noktasıydı. Ondan sonra en aşağı indiler ve ten zindanıyla kayıtlı ve 

hapis kaldılar. Her ne zaman usul bilen erbaplardan bir hanende koşturup gönülden 

makamla okusa şiddetlenen susuzluk ızdırabını ve tutuşan (4a) alevi sürekli göçeden 

olmayla hân-gâh gibi gönüller duman dolu olup cübbeler yırtık ve kanlı gözyaşı ile 
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kana bulanmış olup, yüzler toprağın üzerine kapanırlar. Ama o açılmayan ruh ki 

nağmelerin lezzetinden zevk bulmadı. Şüphesiz, bu şarkıların dahi ateşinden sert 

mermer taşı gibi kararmış kalbine yumuşaklık gelip şevk dolu olmadı. Sonuç olarak 

onun içindir ki söz bilen ehl-i hali ve beyan sahibi ve fazilet, olgunluk (sahibi) zaman 

şairlerinin benzerlerinden üstün olanı yani hazreti şeyh Sa’dî-i Şirâzi buyurmuştur: 

Beyit 

Bana o sabahın bülbülü acaba ne dedi 

Sen ne biçim insansın ki aşktan haberin yoktur 

   Arap şiirinde sen devenin halinden ne anlarsın 

   Eğer senin canlıların doğasından anlayabilecek zevkin yoksa 

Kıta 

Ne hoş olur ses ve yumuşak hazin 

Sabah sarhoşlardan dinlenilen 

   Güzel bir yüzden hoş bir ses 

   Nefesin zevkidir ruhun kuvvetidir 

Ve şaşılacak bir hikaye ve evvelce duyulmamış bir rivayet aktarırlar ki (4b) 

Şeyh Safiyyüddin zamanında kalkınmış cennet gibi Bağdat’ın alimleri bu ilmi 

yasaklamaya  sürekli çaba gösterdiler. O anda bu söz şeyhin kulağına girdi. Koşarak 

zamanın halifesinin meclisine vardı. O sırada söyledi: Ey dünyanın halifesi ve ey 

mutluluğa erişmiş hükümdar. Eyvah ki dünyanın boyun eğdiği kimsenin fermanı ile 

ki boyun eğmek ve uymak zorunludur, bu narin ilim yeryüzünden kaldırılmış ve 

rağbet eden topluluktan dışarı çıkarılması buyurulmuş.  Mübarek huzurunda bu gönül 

açan ve ömür arttıran ilmin dünyayı parlatan güneşe ve sınırsız ve sayısız 

okyanusların sonsuz esrarına nispetle bir zerre kadar açıklayayım ve sonsuz 

eserlerinden bir damla anlatayım. Sonrası fermanı buyuran cihanı süsleyenin fikrine 

bağlıdır. 

Sonuç olarak Şeyh bu çok fazla sevinç ile halifenin huzurundan izin alıp 

buyurdu. Bir sarhoş deveyi kırk gün sudan uzak tut. [Deveyi] deve ahırında susuz ve 

terk edilmiş kıldılar. Anılan süreden sonra emrolundu. Bir çölde rütbece büyük 

olanlar ve memleketin ileri gelenleri şeyhin ettiği sözün ve yaptığı konuşmanın keza 

söylediği gibi olup olmadığını görmek maksadıyla halifenin huzurunda hazır oldular. 

Deveci deveyi sürdü. (5a) Meydanın ortasında şeyhin hizmetine erişti. Şeyh 

buyurdu: Ayağını salıverme bağla. [Ayağını] Sağlam bir bağ ile bağlayıp ve güçlü 
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bir zincir ile sağlamlaştırıp gümüşten bir leğene su doldurdular ve devenin gözünden 

perdeyi kaldırdılar. Zavallı deve hemen içi ateş dolu ve fazla perişan bir halde 

karşısında suyu görüp zorlukla yerinden coşarak [kalkıp] o ağır bağı kütür kütür kırdı 

ve hararet dolu yüreğini su ile güç dolu eylemek istedi. O sırada şeyh ile birkaç 

arkadaşı zirgüle makamında [bir esere] baştan başladı. Onun için deve bu nağmeyi 

dinledi. Elinde olmadan gönlünün içinden coştu, rakkas gibi vücuduna titreme gelip, 

gözlerinden nil gibi akan yaşlar gelip yürüdü. Her defasında ki kulak verip sarhoşça 

dinledi ve aşıkça ağladı. 

Sözün kısası üç nevbet tekrar edildi. Deve her tekrarda suya gitmeyip geri 

döndü. İnsanlardan inleme ve bağırışlar göğün en yüksek kısmına kadar yükseldi. 

Sonuç olarak şimdi bu delil ile şüphesiz, açık ve belirli ispattan anlaşıldı ki bu ilim 

onu çekiştirenlerin katında temize çıkmış ve onu sövenlerin katında aklanmıştır. Her 

kimin katında bu ilim inkar edilmiştir, çaresiz o kimse eşekten daha aşağıdadır. O 

çabuk anlayan akıl sahipleri (5b) ki selamet süsü ile parlatılmışlardır. Ve bu ilim 

denizinin büyük inci taneleri vücuduna, kulak ve gerdanına asılmıştır ve şaha yakışır 

kemerden cep ve eteğini bağlamak için çevik ve güzel at gibi gayreti bilezik olup, bu 

havada koşan ve bu mamulün çıkmasını arayan olup her köşedeki bir olgunluk 

sahibini gördü. Kalp hazinesinde bilgilerin cevherlerinden olan atalarına duacı ve her 

sokaktaki bir söz sahibini buldu. Cevher saçan dilinden istifade edip çabalayan ve 

çalışan oldu. Eğer sen dahi arif olana yakışacak surette bir yola girip, gül bahçesinde 

marifet kokusundan pay almak, izzet kokusundan pay almayı dilersen, bilmezlere 

yakın olmaktan uzaklaş ve rezillerle birlikte oturmaktan sakın ki  akıllı olanların 

meclisinde cahil, taş yürekli ve sırça kalplere  kırılma kazandıran ve bilgi yolunda 

yolcuların ayağına gül ve dikendir. Beyit          

Bilgililerin meclisinden üstün diken acısı 

Ne kadar yaraşmaz cennetin gül bahçesine eşek 

Kıta 

Edeb sahibinin bahçesinde cahili görenler der ki   

Cennet bostanının içinde bu ne gözyaşı oladır 

Cahillere yaklaşanın kalp aynası pas tutar 

Bir damla bulut dünyayı aydınlatan güneşi gizler 
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(6a) 

Diğer 

Kendisinin üzerine bilgisizliği çekmişti  Ki bilgisizle sohbetten çekinirdi 

Bilge bir öğüt istedim kendisinden   Bana dedi ki bilgisizlerle oturma 

Öyle ise eyvah ki akıl güneşini bilmezliğin ötesinde gizli kıldık ve öyle ise 

yazık ki bilinmezliğin karanlıklarında yolunu şaşırıp ilim aydınlığından uzaklaştırdık. 

Sonuç olarak [bu] uzun sözlerden sonra bu ilmin dört ilimle ilişkisi vardır. 

Tıbba ve felsefeye ve astrolojiye ve astronomiye ve on iki burca ve dört unsura ve 

geceyle gündüzün saatine uygun tertiplenmiştir. Nitekim büyük ve ulu Allah insanın 

yaratılışını dört unsurdan terkib etmiştir ki ateş, hava, su ve topraktır. Ve zâhir Farabî 

hazretleri buyurdu ki bu ilmin aslı üç türlüdür. On iki makam ve yedi avaze ve dört 

şubedir. Geri kalanı terkiplerdir ki geldi fikir kuvveti ile (?)51 fertlerin bir ferdini, 

diğer fertlerden bir ferd ile terkib etmiştir. Mesela neva makamdır ve dügâh şubedir. 

İkisini biraraya getirdik neva başladık ve dügâh karar ettik bir terkib meydana geldi 

ki adı sünbüledir. Veya iki makamı bir araya getirdik rast ile hicaz gibi. Hicaz 

başladık rast karar ettik bir terkib daha (6b) meydana geldi ki adı nikrizdir. Bu 

kadar işaret doğru yolu bulan ustaya yeterlidir. Bu işi tanıyan  kıyas ile isteğine 

ulaşır.  

Ama geldik makamlar on iki [tane]dir. İlki rasttır, ikincisi ıraktır, üçüncüsü 

ısfahandır, dördüncüsü zirefkend-i kûçektir, beşincisi büzürgtür, altıncısı 

zirgüledir, yedincisi rehavidir, sekizincisi hüseynidir, dokuzuncusu hicazdır, 

onuncusu buseliktir, on birincisi nevadır, on ikincisi uşşaktır.  

Bilinsin ki avazeler yedi [tane]dir. İlki geveşttir, ikincisi nevruzdur üçüncüsü 

selmektir, dördüncüsü şehnazdır, beşincisi mâyedir, altıncısı gerdaniyedir, 

yedincisi hisardır. Sekizincisi gâhlardır: İlki yegâhtır, ikincisi dügâhtır, üçüncüsü 

segâhtır, dördüncüsü çargâhtır.  

Geldik bu ilimin yeterliliğine. Eğer bu ilim adı geçen dört ilime bağlı 

olmasaydı on iki burca ve yedi yıldıza ve dört unsura ve yirmi dört saate terkip 

etmezlerdi. O dördüyle ilişkisi olduğu için on iki makamı ve yedi avazeyi ve dört 

şubeyi ve yirmi dört saati ona terkib ettiler.  

                                                        
51 Buradaki kelime okunamadığı için anlamı bulunamamıştır. 
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Geldik dairelerin oluşumuna. On iki makam on iki burca taksim edilmiştir. 

Bu dairelerde belirtilmiştir. Makamların on iki (7a) burçla ilişkisini ve burçların 

tabiatlarını bu daire anlatır ve gösterir:       
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(7b) Avazelerin yedi yıldızla ilişkisini ve yıldızların tabiatlarını bu daire gösterir: 

 

 
 

 

Bu daire şubelerin dört unsurla ilişkisini gösterir: 
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(8a) Bu daire her makamdan hangi avaze doğduğunu gösterir: 

 

 

 
 

 

Her makamın aslı nedir tizden tize bu daire onu gösterir: 
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(8b) Makamın ikinci dairesi ıraktır. Tizden tize pestten peste 

 

 

 
 

Üçüncü daire ısfahandan tizden tize pestten peste 
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3.2. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 Numaralı Risalenin 

Bugünkü Dile Tercümesi 

(1b) Rahman ve rahim olan Allahın adıyla, 

 Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. 

 Ve seyyidimiz Muhammed’e ve ailesine ve arkadaşlarına allahın salâvâtı 

olsun. 

Bilmelisin ki bu musiki risalesi arif olana ilim anlatır. Öyle ise şimdi musiki 

ilminin aslı budur ki Allah bu gökleri yaratırken dön diye emir verdi. Gökler hareket 

edip döndü ve hâlâ dönmektedir derler. Ve bu göklerin dönüşünden bir ses meydana 

geldi. O sese agaze derler. Bu musiki ilmini o agazeden almışlardır. (2a) İlk önce bir 

kâmil vücut bu musiki ilmini bulmayı diledi. Allah gönlüne ilham verip cümle 

yaratılmışlar dalgın iken çöllere ve dağlara ulaşıp, gün doğunca dua edip yalvarırken 

birdenbire göklerin dönmesinden sesler işitti. Ertesi gün ulaşıp bir çeşit ses daha 

işitti. İşin sonunda on iki günde on iki ses işitti. Her bir ses bir çeşit makamla başladı. 

On üçüncü gün bir evvelki gün işittiği sesi işitip, bu sıra sonunda çoğu zaman 

dileğine ulaşıp bu on iki çeşit sesi bir güzel hatırına alıp ezberledikten sonra bu on iki 

çeşit sese on iki makam diye her birine bir ad vermiştir. On iki makamın aslı 

bundandır.  

(2b) Şimdi geldik o azîz on iki makamı tamamladıktan sonra [sayısını] daha 

fazla arttırmayı diledi. İki makamı birbirine vurup, bu on iki makamdan yedi tane 

daha ortaya koyup yedi avazeye her birine bir ad vermiştir. Daha sonra bir makam ile 

bir avazeyi bir araya getirip dört tane daha ortaya koyup  buna dört şube deyip her 

birine bir ad koymuştur. Daha sonra hepsinden yirmi dört [tane] daha ortaya koyup, 

yirmi dört terkip diye her birine bir ad vermiştir.  

Ve daha sonra sen bilki bu on iki makamı on iki burca, yedi avazeyi yedi 

yıldıza, dört şubeyi dört unsura ve yirmi dört terkibi gecenin ve gündüzün yirmi dört 

saatine benzetmiştir. Bu kâmil [kişi] den sonra Nasreddin Farabi ve Kemalettin adlı 

kâmiller gelip (3a) terkip sayısını kırk sekize çıkarmışlardır ama terkibin sonu 

yoktur. Ancak geldik bundan sonra makamların, avazelerin, şubelerin ve terkiplerin 

adlarını açıklayalım:  
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On iki makam bunlardır: rast, ırak, ısfahan, zirefkend-i kûçek, büzürg, 

zirgüle, rehâvi, hüseyni, hicaz, buselik, neva, uşşak.  

Yedi avaze bunlardır: geveşt, nevruz, selmek, şehnaz, hisar, gerdaniye, mâye.  

Ve dört şube bunlardır: yegâh, dügâh, segâh, çargâh.  

Kırk sekiz terkip bunlardır: pençgâh, aşiran, nikriz, mahur, sazkâr, türkî 

hicaz, karcığar, neva-i aşiran, acem, acemaşiran, nevruz-acem, hisarek, bestehisar, 

(3b) nevruz-rumî, nigâr, zirkeşide, zemzem, hümayun, muhayyer, sünbüle, sipihr, 

rekb, uzzal, nihavend-i kebir, nihavend-i sagir, nihavend-i rumî, nühüft, muhalifek, 

gerdaniye-buselik, neva-i uşşak, zavili, nişaburek, bahrinâzik, vech-i hüseyni, neva-i 

acem, hicaz-muhalifek, ısfahanek, çargâh-acem, harizmi, gülizar, rahatülervah, 

zirkeşhaveran, evc-ırak, beste-ısfahan, müstear, evc, müberka-çargâh,  bestenigâr.  

Geldik bundan sonra makamların, agazelerin, şubelerin ve terkiplerin 

başlangıçları, karar yerleri ve seyirleri vardır,  bunları bilmek gerekir.  

Öyle ise şimdi sen bilki on iki makamın, yedi avazenin, dört şubenin ve kırk 

sekiz terkibin hepsi on altı perde içinde mevcuttur. Bu on altı perdenin ilki rasttır. 

(4a) Bütün perdelerin sultanıdır. İkincisi dügâhtır, üçüncüsü segâhtır, altıncısı 

hüseyni hanesidir, dokuzuncusu tiz dügâh hanesidir, onuncusu tiz segâhtır, on 

birincisi tiz çargâhtır, on ikincisi tiz pençgâhtır, on üçüncüsü tiz hüseyni hanesidir. 

Bundan yukarı perdeye ihtiyaç yoktur ama rast hanesi altında üç perde daha vardır. 

Rast hanesi altında olan [perde] nerm segâh hanesidir. Hüseyni hanesi üstünde olan 

segâh hanesine nerm uygun olur ve ondan daha aşağısı nerm hüseyni hanesidir. 

Yukarıdaki hüseyni hanesine nerm uygun olur ve ondan daha aşağısı nerm pençgâh 

hanesidir. Yukarıdaki pençgâh hanesidir, nerm uygun olur. Hangisini tutarsan 

öncekine sekizinci uygun olur, biri tiz ve biri nerm. (4b) Bundan aşağıda perdeye 

ihtiyaç yoktur. Öyle ise şimdi bu on altı perdenin içinde bütün havalar bulunur ancak 

perde arasına perde girmekle ve perde aşırmakla başka havalar oluşur. Onlarıda 

Allahın izniyle yerinde analım. Burada perdelerin oluşmalarını tamamladık.  

Geldik bundan sonra on iki makamın açıklamasına:  

İlk önce rast odur ki yukarıda söylemiştik, bütün perdelerin başıdır. Öyle ise 

şimdi rastın başlangıç ve karar yeri kendi perdesidir ama buda bilinsin ki bir sesle 

başlayıp durursa, hareket etmezse ne olduğu belli olmaz. Mutlaka ya aşağıya yada 

yukarıya hareket etmek gerekir ki ne olduğu belli olsun. Yukarıda on altı perde 
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demiştik. On altı perdenin isimleri bunlardır ki anıyoruz: Tiz hüseyni, tiz pençgâh, tiz 

çargâh, tiz segâh, (5a) tiz dügâh, tiz rast, segâh, hüseyni, pençgâh, çargâh, segâh, 

dügâh, rast, nerm segâh, nerm hüseyni, nerm pençgâh. İşte perdeler bu düzende 

sıralanmıştır. Öyle ise biz geldik yine rast kendi hanesinde başlayıp, aşağıya gidip 

nerm segâh, nerm hüseyni, ve nerm pençgâh hanelerinde seyir edip, kendi 

hanesinden yukarıya dügâh, segâh ve çargâh hanelerini seyir eder. İşte rastın rast 

olması bu adı geçen haneleri seyir etmek ile olur. Yukarıya da seyir eder ama başka 

bir hava oluşur, onlarıda Allahın izniyle analım.  

Irak odur ki ilk başlangıç hanesi dügâh hanesidir ve karar hanesi rast hanesi 

altındaki nerm segâh hanesidir. Ondan aşağıda nerm hüseyni ve nerm pençgâh 

hanelerini (5b) seyir eder. Başlangıç hanesinden yukarıda segâh ve çargâh hanelerini 

seyir eder. İşte ırakın ırak olması bu adı geçen haneleri seyir etmek ile olur. Burada o 

da öyle yukarıya seyir eder ancak başka bir hava olur. Onu da Allahın izniyle yerinde 

analım.  

Isfahan odur ki ilk başlangıç hanesi pençgâh hanesidir. Bir miktar hüseyni 

hanesine dokunup aşağıya gidip çargâh ve segâh hanelerinde seyir eder, inip dügâh 

hanesinde karar eder. İşte ısfahanın seyri böyledir.  

Zirefkend-i kûçek odur ki başlangıç ve karar yeri dügâh hanesidir. Bunun 

seyri budur ki dügâh hanesinden başlayıp, segâh, pençgâh ve çargâh hanelerine 

uğramayıp hüseyni hanesine varıp ondan yukarıya segâh ve tiz rast hanelerini seyr 

edip yine aşağıya gidip (6a) pençgâh hanesini aşırıp çargâh ve segâh hanelerini seyir 

edip dügâh hanesinde karar ede. İşte kûçekin de seyri böylecedir.  

Büzürk de odur ki çargâh hanesinden başlayıp, ırak karar eder yani; çargâh 

hanesinden başlayıp, aşağıya gidip, segâh, dügâh ve rast hanelerini seyir edip, 

aşağıya inip nerm segâh hanesinde karar eder. Çargâh hanesinden yukarı pençgâh 

hanesinide seyir edip ama büzürk odur ki zaman zaman segâh hanesini seyir ederken 

işitirsin. İşte büzürkün büzürk olması bu adı geçen haneleri seyir etmekle olur.  

Zirgüle odur ki başlangıç ve karar yeri çargâh hanesidir. Ondan aşağıda 

segâh, dügâh ve rast hanelerini seyir eder. Başlangıç hanesinden (6b) yukarı pençgâh 

hanesi çargâh hanesine yakınlaşır. O perdeden yukarı hüseyni, segâh, tiz rast ve tiz 

dügâh hanelerini seyir edip, inip çargâh hanesinde karar edersin. Zirgülenin seyri 

böylecedir.  
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Rehavi de odur ki ilk başlangıç hanesi zirgüle için çargâh hanesine yakınlaşan 

pençgâh hanesinden başlayıp, aşağı gidip çargâh ve segâh hanelerini seyir edip, inip 

dügâh hanesinde karar edip, ama dügâh hanesinden aşağı seyir edip, dügâh hanesiyle 

rast hanesinin arasına bir perde girer, o perde [ile] rast hanesini de seyir edip, çıkıp 

dügâh hanesinde karar edesin. İşte rehavinin seyri böylecedir.  

Hüseyni odur ki başlangıç (7a) hanesi kendisidir demiştik, pençgâh üstünde 

olur. O haneden başlayıp, aşağıya gidip pençgâh, çargâh ve segâh hanelerini seyir 

edip, inip dügâh hanesinde karar edersin. İşte hüseyninin seyri böylecedir.  

Hicaz da odur ki ilk başlangıcı pençgâh hanesidir ve karar yeri dügâh 

hanesidir. Hicaz olmasının yolu odur ki çargâh hanesini pençgâh hanesine 

yakınlaştırıp, pençgâh hanesinden başlayıp, aşağıya gidip o perdeye uğrayıp, ondan 

segâh hanesinden inip dügâh hanesinde karar edersin. İşte hicazın da seyri 

böylecedir.  

Buselik de odur ki segâh hanesini çargâh hanesine yakınlaştırıp, hüseyni 

hanesinden başlayıp, aşağı gidip pençgâh (7b) ve çargâh hanesine yakınlaşan segâh 

hanesi, bu haneleri seyir edip, inip dügâh hanesinde karar edersin. İşte buselik seyri 

böylecedir.  

Neva da odur ki pençgâh hanesinden başlayıp, yine aşağıya gidip, pençgâh 

hanesiyle hüseyni hanesinin arasına giren perdeyle pençgâh, çargâh ve segâh 

hanelerini seyir edip, inip dügâh hanesinde karar edersin. İşte nevanın seyri 

böylecedir.  

Uşşak da odur ki ilk başlangıcı buselik için çargâha yakınlaşan segâh 

hanesinden başlayıp, inip aşağı gidip, dügâh hanesinden inip rast hanesinde karar 

edesin. İşte uşşakın seyri böylecedir.  

Öyle ise şimdi on iki makam bunda tamamlandı. Bundan sonra yedi avaze 

kısmına başladık:  

(8a) İlk önce geveşt odur ki pençgâh hanesiyle çargâh hanesi arasına bir 

perde girer, hüseyni hanesinden başlayıp, aşağı gidip pençgâh hanesinden o perdeye 

uğrayıp, ondan çargâh ve segâh hanelerini seyir edip, inip dügâh hanesinde karar 

edersin. İşte geveştin seyri böylecedir.  
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Nevruz da odur ki ilk başlangıcı geveşt için pençgâh hanesiyle çargâh 

hanesinin arasına giren perdeden başlayıp, çargâhtan ve segâhtan inip dügâh 

hanesinde karar edersin. İşte nevruzun seyri böylecedir.  

Selmek de odur ki başlangıç ve karar yeri çargâh hanesidir. Bunun selmek 

olmasının yolu budur ki çargâh hanesinden başlayıp, aşağı gidip segâh, dügâh ve rast 

(8b) hanelerini seyir edip, çıkıp yine çargâh hanesinde karar edersin ancak bu seyir 

ettiği yerlerde zaman zaman dügâh hanesini aşırtırsın. İşte selmek seyri böylecedir. 

Şehnaz odur ki başlangıcı hüseyni hanesi olup, karar yeri dügâh hanesidir. 

Öyle ise şimdi hicaz olması için çargâh hanesi pençgâh hanesine yakınlaşmış idi, 

hüseyni hanesinden başlayıp, aşağı gidip, pençgâh hanesinden o perdeye uğrayıp ve 

segâh hanesinden inip, dügâh hanesinde karar edersin ancak bu seyir ettiği yerlerde 

zaman zaman pençgâh hanesini aşırtırsın. İşte şehnazın seyri böylecedir.  

Hisar da odur ki hüseyni hanesi üstündeki segâh hanesinden başla(9a)yıp 

aşağı gidip, hüseyni, pençgâh ve çargâh hanelerini seyir edip, inip segâh hanesinde 

karar edersin ama başladığı haneden yukarı tiz rast ve tiz dügâh hanelerini seyir eder 

ve karar yerinden aşağıya dügâh ve rast hanelerini seyir eder. İşte hisarın olması bu 

adı geçen haneleri seyir etmekle olur.  

Gerdaniye de odur ki tiz rast hanesinden başlayıp, ısfahan yüzünden nerm rast 

hanesinde karar edersin yani tiz rast hanesinden başlayıp, aşağıya gidip segâh, 

hüseyni, pençgâh, çargâh, segâh ve dügâh hanelerini seyir edip, inip rast hanesinde 

karar edersin. İşte gerdaniyenin seyri böylecedir.  

Mâye de odur ki başlangıcı (9b) ve karar yeri dügâh hanesidir. Öyle ise şimdi 

dügâh hanesinden başlayıp, aşağıya gidip, rast, segâh, nerm hüseyni ve nerm 

pençgâh hanelerini seyir edip, çıkıp yine dügâh hanesinde karar edersin. İşte mâyenin 

seyri böylecedir. Ve yedisi bir olan avaze burada tamam oldu.    

Geldik bundan sonra dört şubenin açıklamasına :  

Öncelikle yegâh odur ki açıklıyoruz. Biraz rast olsun, biraz sonra her hangi 

bir sesi tutarsın, hareket etmezsen yegâh olur. Yegâhın seyri hemen olmaz bu 

kadardır. İşte yegâhın aslı böylecedir.  

Dügâh da odur ki biraz kûçek olsun, biraz sonra bizzat kendinin perdesini 

dedik rast hanesi üstünde olur. Öyle ise şimdi dügâhın başlangıç ve karar yeri (10a) 
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yine kendi perdesindedir. Kendi hanesinden yukarı segâh ve çargâh hanelerini seyir 

eder. Dügâhın seyri böylecedir.  

Segâh da odur ki biraz türkî hicaz ilave et, daha sonra bizzat kendi hanesi 

demiştik, dügâh hanesi üstünde olur. Kendi hanesinden başlayıp, aşağıya gidip, 

dügâh hanesinden inip rast hanesinde karar edersin, hatta aşağıda nerm segâh 

hanesini bile seyir edersin. Kendi hanesinden yukarı çargâh ve pençgâh hanelerini 

seyir eder. İşte segâhın segâh olması böylecedir.  

Çargâh da odur ki biraz zirgüle olsun, daha sonra bizzat kendi hanesi 

demiştik, segâh hanesi üstünde olur. Kendi hanesinden başlayıp (10b) aşağıya gidip 

segâh, dügâh ve rast hanelerini seyir eder. Kendi hanesinden yukarı, zirgüle için 

pençgâh hanesi çargâh hanesine yaklaşmış idi, o perdeye uğrayıp ondan yukarı 

hüseyni hanelerini seyir edip, gelip yine kendi hanesinde karar eder. Çargâhın 

başlangıç ve karar yeri yine kendi hanesidir. Ve bunun üzerine kıyas et dört şube 

burada tamamlandı.  

Geldik bundan sonra kırk sekiz terkibin açıklamasına:  

Pençgâh odur ki ısfahanı tamamlayıp, inip rast hanesinde karar edersin yani 

bizzat kendisi demiştik, çargâh hanesi üstünde olur, o perdeden başlayıp, bir miktar 

hüseyni hanesini seyir edip, yine aşağıya gidip çargâh, segâh ve dügâh hanelerini 

(11a) seyir edip, inip rast hanesinde karar edersin. İşte pençgâhın pençgâh olması adı 

geçen bu haneleri seyir etmekle olur.  

Aşiran odur ki hüseyniyi tamamlayıp, inip rast hanesinde karar edersin.   

Nikriz odur ki hicazı tamamlayıp, inip rast hanesinde karar edersin.  

Mahur odur ki gerdaniye gibi tiz rast hanesinden başlayıp, uşşak yüzünden 

nerm rast hanesinde karar edersin.  

Sazkâr odur ki segâhı tamamlayıp, aşağıya inip mâye gösterip, çıkıp yine rast 

hanesinde karar edersin.  

Türkî hicaz odur ki hicaz yüzünden segâh gösterip, inip rast hanesinde karar 

edersin.  

Karcığar (11b) odur ki buseliği tamamlayıp, inip rast hanesinde karar edersin.  
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Neva-i aşiran odur ki nevayı tamamlayıp, karcığar karar dersin yani uşşak 

karar edersin.  

Acem odur ki hüseyni hanesi üstündeki segâh hanesini hüseyni hanesine 

yakınlaştırıp, o haneden başlayıp aşağıda dügâh hanesinde karar edersin.  

Acemaşiran odur ki acemi tamamlayıp karcığar karar edersin yani uşşak karar 

edersin.  

Nevruz-acem odur ki hüseyni hanesi üstündeki segâh hanesi ile hüseyni 

hanesinin arasına bir perde girer, tiz dügâh, tiz rast ve segâh haneleriyle o perdeye 

gelince nevruz olup, aşağıya gidip acem karar edersin.  

Hisarek odur ki tiz dügâh hanesinden başlayıp, aşağıya gidip, (12a) tiz rast 

hanesinden segâh hanesine geldiği zaman, hüseyni ve pençgâh hanelerini aşırıp, 

çargâh ve segâh hanelerini seyir edip, dügâh hanesinde karar edersin.  

Bestehisar odur ki hüseyni hanesi üstündeki segâh hanesinden başlayıp, hisar 

yüzünden inip, aşağıda rast hanesinde karar edersin.  

Nevruz-rumî odur ki ısfahan yüzünden hicaz başlayıp, inip, dügâh hanesinde 

karar edersin.  

Nigâr odur ki acemi tamamlayıp, rehavi karar edersin.  

Zirkeşide odur ki hüseyniyi tamamlayıp rehavi karar edersin.  

Zemzem odur ki nevruz başlayıp rehavi karar edersin.   

Hümayun odur ki zirgüleyi tamamlayıp rehavi karar edersin.  

Adı geçen bu makamların rehavi karar (12b) etmesi odur ki rast hanesiyle 

dügâh hanesinin arasına bir perde girer. O perdenin girmesiyle ve rast hanesine 

uğramakla rehavi olur, yine karar yerleri dügâh hanesi olur.  

Muhayyer odur ki tiz dügâh hanesinden başlayıp, hüseyni yüzünden nerm 

dügâh hanesinde karar edersin.  

Sünbüle odur ki tiz dügâh hanesinden neva başlayıp, kûçek karar edersin yani 

tiz dügâh hanesinden hüseyni hanesine gelince neva olup, aşağısı kûçek olur.   

Sipihr odur ki tiz dügâh hanesinden başlayıp dügâh hanesinde karar edersin.  

Rekb odur ki kûçek yüzünden çargâh başlayıp dügâh hanesinde karar edersin.  
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Uzzal odur ki hüseyni hanesinden başlayıp hicaz (13a) karar edersin.  

Nihavend-i kebir odur ki tiz dügâh hanesinden hicaz başlarsın, uzzal 

yüzünden aşağıda hicaz karar edersin.  

Nihavend-i sagir odur ki tiz dügâh hanesinden hicaz başlayıp aşağıda çargâh 

hanesinde karar edersin.  

Nihavend-i rumî de odur ki tiz dügâh hanesinde hicaz başlayıp kûçek karar 

edersin.  Tiz dügâh hanesinde hicaz olması için tiz rast hanesini tiz dügâh hanesine 

yaklaştırmakla hicaz olur yani tiz dügâh hanesinden hüseyni hanesine gelince hicaz 

olur.  

Nühüft odur ki tiz dügâh hanesinden ısfahan başlayıp aşağıda hicaz karar 

edersin.  

Muhalifek odur ki hüseyni hanesi üstünde segâh hanesinden başlayıp uzzal 

yüzünden inip dügâh hanesinde (13b) karar edersin.  

Gerdaniye buselik odur ki tiz rast hanesinden başlayıp buselik karar edersin.  

Neva-i uşşak odur ki nevayı tamamlayıp, sonunda uşşak edip, çıkıp dügâh 

hanesinde karar edersin yani dügâh hanesiyle segâh hanesinin arasına bir perde girer, 

nevayı tamamladıktan sonra o hane, dügâh, rast hanelerini seyir etmekle uşşak olur.  

Zavili odur ki segâh başlayıp dügâh karar edersin.  

Nişaburek odur ki pençgâh hanesinden neva başlayıp, yukarıda hüseyni 

hanesini seyir edip, aşağıya gidip çargâh hanesinden bir miktar çargâh yüzünden 

gösterip, dügâh hanesinde karar edersin.  

Bahrinâzik odur ki tiz dügâh hanesinde hicaz gösterip segâh yüzünden nerm 

dügâh (14a) hanesinde karar edersin.  

Vech-i hüseyni odur ki hüseyniyi tamamlayıp acem karar edersin.  

Neva-i acem odur ki nevayı tamamlayıp acem karar edersin.  

Hicaz-muhalifek odur ki hicazı tamamlayıp acem karar edersin.  

Isfahanek odur ki ısfahanı tamamlayıp acem karar edersin. 

Çargâh-acem odur ki çargâh başlayıp acem karar edersin. 

Harizmi odur ki buseliği tamamlayıp acem karar edersin.  
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Adı geçen bu makamların karar ettikleri acem odur ki rast hanesi altında nerm 

segâh hanesi altında olan nerm hüseyni hanesine karar etmekle acem olur.  

Gülizar odur ki harizmiyi tamamlayıp, çıkıp yine dügâh hanesinde karar 

edersin.  

Rahatülervah odur ki hicazı tamamlayıp ırak karar edersin.  

(14b) Zirkeşihaveran odur ki hüseyniyi tamamlayıp, ırak karar edersin.  

Evc-ırak odur ki segâh başlayıp ırak karar edersin.  

Beste-ısfahan odur ki ısfahanı tamamlayıp ırak karar edersin.  

Müstear odur ki uzzalı tamamlayıp segâh karar edersin.   

Evc odur ki tiz segâh başlayıp nerm segâh hanesinde karar edersin.  

Müberka-çargâh odur ki çargâh başlayıp segâh hanesinde karar edersin.  

Bestenigâr odur ki tiz rast hanesinden başlayıp çargâh hanesinde karar 

edersin.  

İşte burada kırk sekiz terkibin tamamı son buldu.   
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4. BÖLÜM 

METİNLERİN  İÇERİĞİ 

Bu bölümde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 

numaralı risalenin ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 numaralı 

risalenin metin içerikleri incelenmiş ve eserlerin içerikleri bölümler halinde ele 

alınarak metinlerde geçen makam isimleri, daireler ve perde isimleri tablolar halinde 

gösterilmiştir. 

4.1. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı 

Risalenin Metin İçeriği  

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 numaralı risalenin 

metninde eserin yazarının kim olduğu hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak 

bir mütercim (tercüman) Farsça olan eseri Türkçe’ye çevirmiştir. Metin aralarında 

yazılmış beyit ve kıtaların bir kısmı Türkçe, bir kısmı  Farsça’dır. Eserin metni 1b ve 

7a varakları arasındadır. Vr. 7a ve 8b arasında ise daireler yer almaktadır. Eser kendi 

içerisinde bölümlere ayrılmamıştır. Ancak metin incelenirken konulara göre 

bölümlere ayrılmıştır.  

4.1.1. Giriş Bölümü ve Eserin Yazılma Sebebi  

Eserde vr. 1b-2b’de yer alan bu bölüm besmelesiz, yaratıcıya hamd (hamdele) 

ile başlamaktadır. Daha sonra çeşitli edebî anlatımlar ve ardından Peygamberimize 

salâvat yani salvele kısmı gelmektedir. Bahsedilen edebî anlatımlarda geçen çalgı 

isimleri dikkat çekmektedir. Bu çalgılar ney, santur, çeng, def ve kemençedir. 

Salvele kısmından sonra eserin yazılma sebebini belirten şu sözler yer 

almaktadır: 

“Mestâne küstahâne bâb-ı hâneden içeri girdi. Elinde bir risâle-i dîl-pezîr ve 

makâle-i lâ-nazîr.  Bâ’dehu refü’s-selam ve fethü’l-kelâm ol risâleyi elime virdi.  

Tazarru’ ve zâri ve tevakkû ve talebkârı  gösderib bir hûb-u latîf ve mahbûb-ı zarîf ki  
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libâs-ı fârisî birle mülebbesdir. Türkî hil’at ile ârâste ve rumî kisvet ile pîrâste olmak 

begâyet multemesimdir ki  fâidesi âmme  ve âidesi tâmme ola.  Vel-hâsıl ol yârin der-

hâstini redde mecâl olmayub  nâ-çâr lâübâlî-vâr kusûr ahvâle mu’teref olub  ikdâm-ı 

tâmm ile râh-ı murada bî-ser ü pâ yüz urdum” 

 Bu sözlerden risalenin Farsça olduğu ve yazardan bunu herkese faydalı 

olması amacıyla Türkçe’ye çevirip Rumî52 motiflerle süslemesinin istendiği, 

anlaşılmaktadır. Ancak risalede herhangi bir süslemeye rastlanılmamıştır. 

4.1.2. Seslerin ve Musiki’nin Oluşumu  

Vr. 3a’da yer alan eserin bu bölümünde Farabî’nin geçmiş ariflerden anlattığı 

bilgilerle yaratıcının kâinatı nasıl meydana getirdiği, seslerin nasıl meydana geldiği 

ve meydana gelen yüksek seslerin nağmelere dönüşerek musikî ilmine kaynak 

oluşturduğu şu cümlelerle açıklanmaktadır: 

“Şeyh Farâbî hazretleri ârifân-ı sâlifeden rivâyet ve ustadan-ı kâmileden 

hikâyet  ider ki mebde’-i bedâyî’-i kâinât ve muhtera’-i sanâyi’ şeş-cihât hûdâyı 

vâcibü’l-vücûd ve müfîzü’l-vücûd min-mahzi’l-cûd ki cevâhir-i âlemi rişte-i vücûda 

nazm eyledi, kıbâb-ı eflâki devvâre-yi kanâdîl encüm-i seyyâre birle müstenîr kıldı, 

irâdet-i yezdânî  ve meşiyyet-i sübhânî birle edvâr-ı âsumân müteharrik ve lerzân 

olub gerdiş-i gerdûn a’zam dan enîn ve nâleler peydâ ve lâtif âvâzeler hüveydâ oldu 

ki akl irişmez ve ifhâm girişmez. Ol âvâze egânî-i rûhânî birle mevsûm  ve mezâmîr-i 

kuvvet-i cânı birle mersumdur ve bu ilm-i dil-âvize mağz ve fenn-i şevk engîze 

me’haz...” 

4.1.3. Safiyyüddin ve Deve Hikayesi  

Eserin vr.3b-5b arasında yer alan bu bölümünde ise Safiyyüddin’den 

bahsedilmektedir. Safiyyüddin’in bütün ilimlerin en üst noktasında olduğu, bir çok 

eser yazdığı, üç yüz nevbet icat ettiği ve bunların yüz ellisinin kullanılıp geri 

kalanının unutulduğu, on iki burçtan on iki makam, yedi yıldızdan yedi avaze, dokuz 

                                                        

52 Hayvanların kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökeni Orta 

Asya’ya  dayanan çok yaygın bir tür süsleme biçimi. Türk süslemesinin klasik üslûbudur. Bkz. Mine 

Esiner Özen, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İ.Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Prof. Dr. 

Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, İstanbul 1985 
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kat gökyüzünden dokuz türlü usul kabul ettiği ve her makamı dört unsura karşılık 

olarak dörde bölüp her birine bir isim koyduğu anlatılmaktadır. Daha sonra Şeyh 

Sadî-i Şirâzi’nin anlattığı deve hikayesine geçilmektedir. Müzik teorisi ile ilgili 

yazılmış olan muhtelif eserlerde de yer alan bu hikaye ana hatlarıyla şu şekildedir: 

 Safiyyüddin zamanında Bağdat’ta musikî ilmini yasaklamaya kalkışırlar. 

Bunu duyan Safiyyüddin hemen zamanın halifesine koşar. Halifeden gönül açıcı ve 

ömür arttırıcı bu ilmin sonsuz eserlerinden bir miktar açıklamak için izin ister.  

Halife izin verir ve Safiyyüddin’in buyruğuyla bir deve kırk gün susuz bırakılır. Kırk 

günün sonunda deveyi bir meydana getirip ayaklarını zincirle bağlarlar ve gümüş bir 

leğene su doldururlar. Deve suyu görünce ayağındaki zincirleri kırıp suya doğru 

yönelir. O sırada Safiyyüddin ile birkaç arkadaşı zirgüle makamında bir eser icra 

etmeye başlarlar. Bunu duyan devenin gönlü coşar, vücudu titrer, gözlerinden yaşlar 

akar ve suya gitmeyip geri döner. Bu olay üç kere tekrarlanır. İnsanlardan da inilti ve 

bağırışlar gökyüzüne yükselir.  

 Bu hikaye ile musikînin ilim olduğu ve bunu inkar edenlerin cahil olduğu, 

doğru yolda olmak isteyenlerin cahillerden uzaklaşması gerektiği gibi konular 

vurgulanmaktadır. 

4.1.4. Musiki’nin Diğer İlimlerle İlişkisi ve Makamların Sınıflandırılması  

Vr. 6a’da yer alan bu bölümde makamların  tıp, felsefe, astroloji ve astronomi 

ile ilgili olduğu belirtilerek makamların on iki burç, dört unsur ve yirmi dört saate 

uygun tertip edildiği açıklanmaktadır. Daha sonra şu sözler yer almaktadır: 

  “...ve zâhir Farâbî hazretleri buyurdu ki bu ilmin aslı üç nev’ dir on iki 

makam ve yedi âvâze ve dört şu’bedir. Bâkisi terkibâtdır. Her kâmil ki geldi kuvvet 

karîhası birle  efrâd-ı ehadd-ı (?) bir ferdi efrad-ı âhirden bir ferd ile terkib eyledi.”     

 Bu sözlerden Farabî’nin bu ilmin aslını on iki makam, yedi avaze ve dört 

şube olmak üzere üç türlü olarak açıkladığı, geri kalanının terkipler olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak Can’ın konu ile ilgili yaptığı çalışmada, burada sözü edilen 

makam ad ve sınıflamaların Farabî’nin eserlerinde ve Farabî dönemine ait diğer 

kaynaklarda yer almadığı tespit edilmiş ve XV. yy’dan itibaren yazılan Türkçe müzik 

teorisi eserlerinde, Farabî’nin eserlerinde ele aldığı konulara yer verilmediği, 

Farabî’nin daha çok müziğin kurallarını koyan, olağanüstü yeteneklere sahip 
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efsanevî bir kişilik olarak yaşamaya devam ettiği ve itibar gördüğü sonucu 

çıkarılmıştır. 53 

Daha sonra terkiplerin nasıl meydana geldiği ile ilgili örnekler yer almaktadır 

(Vr.6a-6b):  

“Meselâ nevâ makamdır ve dügâh şu’bedir, ikisini cem’ eyledik nevâ âgâz ve 

dügâh karâr eyledik bir terkib hâsıl oldu ki adı sünbüledir yâhûd iki makâmı cem’ 

eyledik rast ile hicâz gibi hicâz âgâz eyledik rast karar eyledik bir terkib dâhi hâsıl 

oldi ki adı nirîz dir.” 

Bu sözlerden, eser yarım kaldığı için açıklanamayan terkip isimlerinden 

ikisinin sünbüle ve nikriz olduğu anlaşılmaktadır. 

4.1.5. Makam İsimleri ve Daireleri  

Eserin vr. 6b-8b arasında yer alan bu bölümünde on iki makam, yedi avaze ve 

dört şubenin  isimleri verilmektedir. Buna göre belirtilen makam, avaze ve şube 

isimleri sırasıyla tablo 4.1 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı Risale’deki 
Makam, Avaze ve Şubelerin İsimleri 

MAKAM AVAZE ŞUBE 

1) RAST 

2) IRAK 

3) ISFAHAN 

4) ZİREFKEND-İ KÛÇEK 

5) BÜZÜRG 

6) ZİRGÜLE 

7) REHAVİ 

8) HÜSEYNİ 

9) HİCAZ 

10) BUSELİK 

11) NEVA 

12) UŞŞAK 

1) GEVEŞT 

2) NEVRUZ 

3) SELMEK 

4) ŞEHNAZ 

5) MAYE 

6) GERDANİYE 

7) HİSAR 

 

1) YEGÂH 

2) DÜGÂH 

3) SEGÂH 

4) ÇARGÂH 

                                                        
53 Can, “Osmanlı Dönemi Türkçe Müzik Yazmalarında Ünlü Türk Bilgini Fârâbî”,c.24, S.2, s. 209 
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Daha sonra makam, avaze ve şubelerin burçlar, yıldızlar ve dört unsurla 

ilişkileri;  hangi makamlardan hangi avazelerin doğduğu gibi konular dairelerle 

gösterilmiştir:  

a) On iki makam on iki burçla ilişkisini ve burçların tabiatlarını anlatan 

dairenin (Vr. 7a) içeriği tablo 4.2 de gösterilmiştir. 

Tablo 4.2 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı Risale’deki On İki 
Makamın On İki Burçla İlişkisini ve Burçların Tabiatlarını Anlatan Dairenin İçeriği 

MAKAM BURÇ UNSUR 

1) Rast 

2) Irak 

3) Isfahan 

4) Kûçek 

5) Büzürk 

6) Zirgüle 

7) Rehavi 

8) Hüseyni 

9) Hicaz 

10) Buselik 

11) Neva 

12) Uşşak 

Hamel (Koç) 

Sevr (Boğa) 

Cevza (İkizler) 

Seretan (Yengeç) 

Esed (Arslan) 

Sünbüle (Başak) 

Mizan (Terazi) 

Akreb (Akrep) 

Kavs (Yay) 

Cedy (Oğlak) 

Delv (Kova) 

Hut ( Balık) 

Nari (Ateş) 

Haki (Toprak) 

Badi ( Hava) 

Abi ( Su) 

Nari (Ateş) 

Turabi (Toprak) 

Badi ( Hava) 

Abi (Su) 

Nari (Ateş) 

Haki (Toprak) 

Badi (Hava) 

Abi (Su) 

 

b) Yedi avaze- yedi yıldız ilişkisini ve bunların tabiatlarını anlatan dairenin 

içeriği (Vr. 7b) tablo 4.3 de gösterilmiştir. 

Tablo 4.3 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı Risale’deki Yedi 
Avaze Yedi Yıldız İlişkisini ve Bunların Tabiatlarını Anlatan Dairenin İçeriği 

AVAZE YILDIZ TABİATI UNSUR 

1) Gerdaniye 

2) Maye  

3) Hisar 

4) Şehnaz 

5) Selmek 

6) Nevruz 

7) Geveşt 

Kamer (Ay) 

Utarid (Merkür) 

Zühre (Venüs) 

Şems (Güneş) 

Merih (Mars) 

Müşteri (Jüpiter) 

Zühal (Satürn) 

Serd ü ter (Soğuk ve ıslak) 

............. 

Serd ü ter (Soğuk ve ıslak) 

Germ ü huşk (Sıcak ve kuru) 

Germ ü huşk (Sıcak ve kuru) 

Germ ü ter (Sıcak ve ıslak) 

Serd ü huşk ( Soğuk ve kuru) 

Abi ( Su) 

Mümtezic (Karışık) 

Abi (Su) 

Nari (Ateş) 

Nari (Ateş) 

Abi (Su) 

Haki (Toprak) 
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c) Şubelerin dört unsurla ilişkisini gösteren dairenin (Vr. 7b) içeriği tablo 4.4 

de gösterilmiştir: 

Tablo 4.4 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 Numaralı Risale’deki 
Şubelerin Dört Unsurla İlişkisini Gösteren Dairenin İçeriği 

ŞUBE UNSUR 

1) Yegâh 

2) Dügâh 

3) Segâh 

4) Çargâh 

Abi (Su) 

Nari (Ateş) 

Badi (Hava) 

Haki (Toprak) 

  
d) Hangi makamlardan hangi avazenin meydana geldiğini gösteren dairenin 

içeriği şu şekildedir: 

• Önce rast ile hüseyni’den gerdaniye doğar. 

• Isfahan ile rast’dan selmek doğar. 

• Zirgüle ile hicaz’dan nevruz doğar. 

• Isfahan ile rehavi’den geveşt doğar. 

• Buselik ile uşşak’tan maye doğar. 

• Büzürk ile zirefkend-i kûçek’ten şehnaz hisar doğar. 

e) Makamları açıklayan dairelerin içerikleri ise şu şekildedir:  

İlk daire rast (Vr.8a): Evvel nerm giriz bunlardır : Hisar nerm segâh, hüseyni 

nerm dügâh, ısfahan nerm karargâh, evvel yegâh ısfahan evi, dügâh hüseyni evi, 

segâh hisar evi, çargâh gerdaniye evi, geldik, dügâh evi hüseynidir, segah evi 

hisardır, çargâh evi gerdaniyedir. 

İkinci daire ırak (Vr.8b): Evvel segâh hemen, yegâh hemen, dügâh hemen, 

segâh evi hemen, çargâh hemen, yegâh ısfahan, evvel tizinde bunlardır, dügâh 

hüseyni nerm, yegâh ısfahan nerm, segah evi hisar, çargâh evi gerdaniye, dügâh evi 

muhayyer, gereksiz. 

Üçüncü daire ısfahan (Vr. 8b): Evvel dügâh hemen, segâh hemen, segâh evi 

kûçek, yegâh evi ısfahan, dügâh evi hüseyni, segâh evi hisar, çargâh evi gerdaniye, 

dügâh evi muhayyer, evvel tizinden bunlardır, ısfahan nerm yegâhtır, hüseyni nerm 

dügâhtır, gerdaniye nerm rasttır. 
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Bu dairelerden sonra dört tane boş daire vardır. Bu boş dairelerden, eserde 

makamları anlatan dairelerin devam ettiğini ancak eserin yarım kaldığı 

anlaşılmaktadır.  

4.2. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 Numaralı Risalenin 

Metin İçeriği  

 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 numaralı musiki 

risalesinde de eserin yazarının kim olduğu hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. 

Eserin metni 1b ve 14b varakları arasındadır. Eser kendi içerisinde bölümlere 

ayrılmamıştır. Ancak metin incelenirken konulara göre bölümlere ayrılmıştır.  

4.2.1. Giriş Bölümü ve Eserin Yazılma Sebebi  

Vr.1b ‘de besmele, yaratıcıya hamd (hamdele) ve Peygamberimize salâvat 

(salvele) ile başlayan eserde daha sonra eserin yazılış sebebi ile ilgili şu cümle yer 

almaktadır: “Bilgil ki bu Risâle-i Mûsikî dimekle ârif olana ilm beyân ider” Bu 

cümleden eserin musiki ilmini anlatmak amacıyla yazıldığı anlaşılmaktadır. 

4.2.2. Seslerin, Musiki İlmi’nin, Makam, Şube ve Terkiplerin Oluşumu  

Eserin vr.1b-2a arasında yer alan  bu bölümünde seslerin, musiki ilminin, on iki 

makamın, yedi avazenin dört şubenin ve terkiplerin nasıl meydana geldiği 

açıklanmaktadır: 

“...ilm-i mûsikînin aslı budur ki Hakk sübhânehû ve te’âlâ bu eflâki yaradıcak 

dön deyu emr itdi. Eflâk dahî hareket idüb döndi ve halâ dönmekdedir dirler ve bu 

eflâkin döndüğünden bir sadâ zâhir oldi. Ol sadâya âgâze dirler. Bu ilm-i musikî-i ol 

âgâzeden almışlardır. Evvelâ bir kâmil vücûd bu ilm-i musikî-i bulmak diliycek Hakk 

subhânehû ve te’âlâ gönlüne ilhâm idüb cemî’ mâhluk gâfletde iken sahrâlarda ve 

dağlarda varub gün doğunca niyâz idüb münâcât iderken nâ-gâh eflâkin 

döndüğünden sadâlar işidüb ertesi gün varub bir dürlü sadâ dahî işidüb muhassal on 

iki günde on iki sadâ her bir sadânın bir dürlü makâm âgâz ider on üçüncü gün şol 

evvelki gün işitdüği sadâyı işidüb bu tertîb üzre niçe zemânlar murâda idenüb bu on 

iki dürlü sadâyı bir hoş yâdına alub hıfz itdikden sonra bu on iki dürlü sadâya on iki 

makâm deyu her birine bir ad virmişdir ki on iki makâmın aslı bundandır.” 
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Bu cümlelerde, Allah’ın kâinatı yaratırken göklere dönmeleri için emir verdiği, 

göklerin dönmesi sonucunda seslerin oluştuğu ve musiki ilminin bu seslerden 

alındığı belirtilmekte; daha sonra bir kişinin bu musiki ilmini bulmayı dilediği, 

çöllerde dua ederken göklerin dönmesinden sesler işittiği ve her gün gelip on iki 

günün sonunda on iki ses işitip bunlara on iki makam diye birer ad verdiği 

anlatılmaktadır. 

Daha sonra, yine aynı kişinin on iki makamı tamamladıktan sonra makam 

sayısını arttırmayı dilediği ve iki makamı birbirine vurup yedi tane avazeyi elde edip 

bunlara birer ad verdiği anlatılarak yedi avazenin oluşumu açıklanmaktadır. 

Dört şubenin ise aynı kişinin bir makam ile bir avazeyi bir araya getirip, dört 

makam daha ortaya koyup, bunları da dört şube diye isimlendirmesi şeklinde 

meydana geldiği anlatılmaktadır. 

Bu bölümün en sonunda bütün makamlardan yirmi dört tane daha ortaya 

konulup, bunların da yirmi dört terkip diye isimlendirildiği belirtilerek makam, 

avaze, şube ve terkiplerin oluşmaları tamamlanmıştır.  

4.2.3. Makamların Tabiatla İlişkileri ve Terkip Sayısının Artması  

Vr.2b-3a arasında yer alan bu bölümde, meydana gelen on iki makamın on iki 

burca, yedi avazenin yedi yıldıza, dört şubenin dört unsura, yirmi dört terkibin yirmi 

dört saate benzetildiği ve daha sonra Farabi ve Kemalettin adlı kişilerin gelip terkip 

sayısını kırk sekize çıkardıkları ancak terkibin sonu olmadığını belirtilmiştir.  

4.2.4. Makam, Avaze, Şube ve Terkiplerin  Adları  

Vr. 3a-3b arasında yer alan bu bölümde on iki makam, yedi avaze, dört şube 

ve kırk sekiz terkibin isimleri belirtilmiştir. Buna göre adı geçen on iki makam, yedi 

avaze, dört şube ve kırk sekiz terkibin isimleri sırasıyla tablo 4.6 da gösterilmiştir.  
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Tablo 4.5 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 Numaralı Risale’deki On İki Makam, 
Yedi Avaze, Dört Şube ve Kırk Sekiz Terkibin İsimleri 

 MAKAM AVAZE ŞUBE TERKİP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
 

Rast 
Irak 
Isfahan 
Zirefkend-i kûçek 
Büzürg 
Zirgüle 
Rehâvi 
Hüseyni 
Hicaz 
Buselik 
Neva 
Uşşak    

Geveşt 
Nevrûz 
Selmek 
Şehnaz 
Hisar 
Gerdaniye 
Mâye 
 

Yegâh 
Dügâh 
Segâh 
Çargâh 
 

Pençgâh 
Aşiran 
Nikriz 
Mahur 
Sazkâr 
Türkî hicaz 
Karcığar 
Neva-i aşiran 
Acem 
Acemaşiran 
Nevruz-acem 
Hisârek 
Bestehisar 
Nevrûz-rûmi 
Nigâr 
Zirkeşide 
Zemzem 
Hümayun 
Muhayyer 
Sünbüle 
Sipihr 
Rekb 
Uzzal 
Nihavend-i kebîr 
Nihavend-i sagîr 
Nihavend-i rûmi 
Nühüft 
Muhalifek 
Gerdaniye-buselik 
Neva-i uşşak 
Zâvili 
Nişaburek 
Bahr-i nazik 
Vech-i hüseyni 
Neva-i acem 
Hicaz-muhalifek 
Isfahanek 
Çargâh-acem 
Harizmi 
Gülizar 
Rahatülervâh 
Zirkeş-i haveran 
Evc-ırak 
Beste-ısfahan 
Müstear 
Evc 
Müberka-çargâh 
Bestenigar 
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4.2.5. Perde İsimleri ve Makam Tarifleri  

Eserin vr. 4a-14b arasında yer alan bu bölümde ise ilk olarak on iki makamın, 

yedi avazenin, dört şubenin ve kırk sekiz terkibin seslerinin on altı perde içinde 

mevcut olduğu belirtilmiştir. Buna göre on altı perde tablo 4.7 de gösterilmiştir.  

Tablo 4.6 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 Numaralı Risaledeki Perde İsimleri 

1) Nerm pençgâh 

2) Nerm hüseyni 

3) Nerm segâh 

4) Rast 

5) Dügâh 

6) Segâh 

7) Çargâh 

8) Pençgâh 

9) Hüseyni 

10) Segâh 

11) Tiz rast 

12) Tiz dügâh 

13) Tiz segâh 

14) Tiz çargâh 

15) Tiz pençgâh 

16) Tiz hüseyni 

 

Perde isimleri verildikten sonra makam tariflerine geçilmiş; makam, avaze, 

şube ve terkipler başlangıç, karar yerleri ve seyirlerine göre sırasıyla54 tarif 

edilmiştir. Buna göre eser içerisinde tarifleri verilen makamlar alfabetik sırayla 

aşağıda gösterilmiştir: 

 

Acem 

Acemaşiran 

Aşiran 

Bahr-i nazik 

Bestehisar 

Beste-ısfahan 

Bestenigar 

Buselik 

Büzürg 

Çargâh 

Çargâh-acem 

Dügâh 

Evc 

                                                        
54 Makam, şube ve terkipler Tablo 4.6’daki sıraya göre anlatılmıştır.  
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Evc-ırak 

Gerdaniye 

Gerdaniye-buselik 

Geveşt 

Gülizar 

Harizmi 

Hicaz 

Hicaz-muhalifek 

Hisar 

Hisârek 

Hümayun 

Hüseyni 

Irak 

Isfahan 

Isfahanek 

Karcığar 

Mahur 

Mâye 

Muhalifek 

Muhayyer 

Müberka-çargâh 

Müstear 

Neva 

Neva-i acem 

Neva-i aşiran 

Neva-i uşşak 

Nevrûz 

Nevruz-acem 

Nevrûz-rûmi 

Nigâr 

Nihavend-i kebîr 

Nihavend-i rûmi 

Nihavend-i sagîr 

Nikriz 
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Nişaburek 

Nühüft 

Pençgâh 

Rahatülervâh 

Rast 

Rehâvi 

Rekb 

Sazkâr 

Segâh 

Selmek 

Sipihr 

Sünbüle 

Şehnaz 

Türkî-hicaz 

Uşşak   

Uzzal 

Vech-i hüseyni 

Yegâh 

Zâvili 

Zemzem 

Zirefkend-i kûçek 

Zirgüle 

Zirkeş-i haveran 

Zirkeşide 



 68

 



 68

SONUÇ 

Bu çalışmada, farklı kütüphanelerde bulunan Türk müziği teorisi ile ilgili iki 

yazma müzik risalesinin çevriyazımı yapıldıktan sonra, metinler bugünkü dile 

tercüme edilmiş ve eserler incelenerek araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.  

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 92/3 numaralı risale 

incelendiğinde, öncelikle eserin “Farsça’dan Türkçe’ye tercüme” nitelikli olduğu 

tespit edilmiştir.  

Eserin içeriğinde ise müziğin öneminden, diğer ilimlerle ilişkisinden, 

makamların sınıflandırılmasından ve makam isimlerinden bahsedildiği görülmüştür. 

Ayrıca eserde, makam, avaze ve şubelerin, burçlar, yıldızlar ve dört unsurla ilişkileri 

ile hangi makamlardan hangi avazelerin doğduğu gibi konular dairelerle 

gösterilmiştir.  

Risalenin sonunda yer alan boş daireler göz önünde bulundurularak ve benzer 

eserlerle yaptığımız kıyas neticesinde eserin yarım kaldığı hükmüne varılmıştır. 

Risalenin yazarı ve yazım tarihi belli olmadığından dolayı, dönem tahmini 

yapmak amacıyla dili ve metin içeriği ile ilgili karşılaştırmalar yapılmış ve eserin 

düzen, makam sırası ve dairelerin içeriklerinin XV. yy.’da Kırşehirli Yusuf’un 

yazdığı Risale-i Musiki adlı esere uyduğu belirlenmiştir. Ancak risalenin fiziksel 

özellikleri incelendiğinde, kağıtlarında bulunan filigran şekillerinin XVIII. yüzyılda 

kullanıldığı belirlenmiş ve eserin de aynı yüzyılda istinsah edilmiş olabileceği 

sonucu çıkarılmıştır. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ASL 606 numaralı risale 

incelendiğinde ise, risalede seslerin ve makamların oluşumu; perde isimleri; 

makamların, avazelerin, şubelerin ve terkiplerin adları ve anlatımları gibi konulardan 

bahsedildiği görülmüştür.  

Risalenin yazarı ve yazım tarihi belli olmadığından dolayı, dönem tahmini 

yapmak amacıyla dili ve içeriği ile ilgili karşılaştırmalar yapılmış ve eserde geçen 

perde ve makam isimleriyle, makam anlatımlarının XV. yy.’da Kadızade Tirevî’nin 
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yazdığı Risâle-i Mûsikî adlı eserden alındığı tespit edilmiştir. Daha sonra risalenin 

fiziksel özellikleri incelenmiş ve kağıtlarında bulunan filigran şekillerinin XVIII. 

yy’da yazılan eserlerde kullanıldığı belirlenerek, eserin de aynı yüzyılda istinsah 

edilmiş olabileceği sonucu çıkarılmıştır. 

İncelenen iki müzik risalesinin de içeriklerinin XV. yy.’a uymasına rağmen, 

eserlerin XVIII. yy’da istinsah edildikleri tespit edildiğinden dolayı, benzer 

çalışmalarda dönem tahmini yapılırken, doğru bir sonuca ulaşmak için eser içeriğinin 

yanısıra, fiziksel özelliklerin de incelenmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

 
. 
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