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ÖNSÖZ 

 
İnsanlık tarihiyle kültür tarihi ve kültür tarihinin en önemli öğelerinden birisi olan 

mûsikî,  insanlıkla birlikte gelişmiştir. İnsanın kendisini tanımasıyla başlayan müzik serüveni,  

seküler düşünceye göre ilk insandan başlamıştır. Dini düşünceye göre ise; Allah kâinâtı 

yaratırken “ol” demesiyle müziğin ses unsuru,  ”ol” emriyle,  evrenin düzenli ve sistemli bir 

şekilde olmaya başlamasından da ritim unsuru ortaya çıkmıştır. Yani daha ruhlar 

yaratılmadan önce müzik var idi. Türk Mûsikîsinin kaynağı olan edvârların hemen hemen 

hepsinde musikî ile ilgili bu tür mistik hikâyeler anlatılmaktadır. Başlangıçta matematiğin 

içerisinde incelenmiş olan musiki,  daha sonraları felsefenin içerisinde ele alınmış,  sonunda 

da müstakil bir ilim olarak kabul edilmiştir.    

 Tarihin derinliklerinden günümüze kadar zaman zaman ibâdetlerde, doğum ve ölüm 

törenlerinde, eğlencelerde, çeşitli hastalıkların tedavisinde, evlenme merasimlerinde,  barış 

görüşmelerinde,  iletişimde vs. yaklaşık olarak bütün kültürel olaylarda mûsikî’den 

faydalanılmıştır. Yani hayatın her safhasında mûsikî ile iç içeyiz. Müzik,  yaşamımızın bir 

parçası haline gelmiştir. Her milletin müziği kendi kültürünü yansıtmaktadır. Biz de Türk 

kültürüne hizmet edebilmek için Türk müziğinin önemli nazariyat kitaplarından olan Ahmed 

oğlu Şükrullah’ın Edvâr-ı Mûsikî isimli eserinin incelenmesini uygun bulduk.   

 Çalışmamızı iki bölümde tamamladık. Giriş Bölümün’de araştırmanın önemi,  amacı, 

metot ve kapsamı,  kaynaklar,  kaynakların değerlendirilmesi ve XV. yüzyılda yapılan 

nazariyat çalışmalarını inceledik. 1. Bölümde Şükrullah’ın hayatını ve eserlerini inceledik. II. 

Bölümde Edvâr-ı Mûsikî’nin değerlendirilmesini ve Edvâr-ı Mûsikî’nin transkribesini yaptık. 

Çalışmamızın sonuna da Edvâr-ı Mûsikî’nin Osmanlıca metnini koyduk Ayrıca mükerrer olan 

sayfaları çıkararak tek sayfa haline getirdik ve eksik olan sayfaları da orijinal metinden 

kopyalayarak metne ekledik,  varakları yeniden numaralandırdık.   
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  Çalışmalarımız boyunca yardımlarını esirgemeyen danışman Hocam Yrd. Doç. Dr. 

Bayram Akdoğan’a teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarımda yardımcı olan Prof. Dr. M. 

Cihat Can Hocama da teşekkür ederim. İstanbul’a gidişlerimde, çalıştığım eserin aslını 

gösterip okuyamadığım yerlerde bana yardımcı olan ve evinde konuk edip,  kütüphanesini 

bana açan kıymetli Hocam Yavuz Yektay’a ve muhterem eşine teşekkür ederim. Arapça ve 

Farsça metinlerin tercümesinde yardımlarını esirgemeyen Ankara Üniversitesinden ve Gazi 

Üniversitesinden değerli hocalarıma teşekkür ederim. Ayrıca Osmanlıca metinlerde yardımcı 

olan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Hasan Kavruk Hocam'a ve uzun süre 

mesaisini benimle paylaşan Öğretim Görevlisi Mustafa Bulut hocama teşekkürlerimi sunarım.   

 Eserin Türk Mûsikîsi alanında çalışma yapmak isteyenlere yararlı olması dileğiyle…  .    

          

 

           Ramazan Kamiloğlu 

9 Eylül 2007 
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A- ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

XV. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde mûsikî çalışmalarının yoğun olduğu önemli bir 

zaman dilimidir. Türk dünyasında bu döneme kadar mûsikî nazariyat çalışmaları Arapça ve 

Farsça dillerinde yazılıyordu. İkinci Muradın emriyle bu dönemde Arapça ve Farsça telif 

edilen eserlerin bir kısmı Türkçeye tercüme edilmiş, ayrıca Türkçe mûsikî nazariyatı ile ilgili 

yeni eserler yazılmıştır.  

 Araştırmamıza konu olan Ahmed oğlu Şükrullah’ın Edvâr-ı Mûsikî’si bu dönemde 

te’lif edilmiştir. Eserin ilk on beş faslı Safiyüd-din Abdül-Mü’min Urmevî’nin Kitabu’l-Edvâr 

adlı eserinin Türkçeye tercümesi’nin yanı sıra zaman zaman Şükrullah’ın da görüşlerinin 

ifade ettiği kısımlardır. On beşinci fasıldan sonraki bölümlerde Mûsikî âletlerinin yapım 

teknikleri ve tel yapım teknikleri anlatılmıştır. Özellikle sazlarla ilgili bölümlerde verilen 

bilgiler ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü Şükrullah’a gelinceye kadar Türkçe yazılan mûsikî 

nazariyat kitaplarını telif eden âlimler,  Şükrullah kadar sazlara yer vermemişlerdir.   

İslâm dünyasında mûsikî nazariyatına dair eser te’lif eden illk âlim Kindî’dir.1 Udun 

mahiyetinden ve tel düzeninden bahseden ilk âlim de Kindî’dir.2  Kindî ve daha sonra ki 

mûsikî âlimleri sesleri anlatırken temel saz olarak udu almışlardır. Nazarî bilgileri bazı âlimler 

de tamburda göstermişlerdir. Ud, tambur,  kânun ve ney genelde mûsikî nazariyat kitaplarında 

yaygın olarak anlatılmıştır. Şükrullah, Edvâr-ı Mûsikî’de daha çok çalgı âletlerini bir araya 

getirmiş yapım teknikleri ve metot bilgileri vermiştir. Bu yönüyle Edvâr-ı Mûsikî XV. asırda 

                                                
1 Ahmet Hakkı Turabi, El-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,   

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996,  s. 65.   
2 Turabi,  a.g.e. , s. 70.   
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yazılan diğer mûsikî nazariyat kitaplarından farklıdır. Amacımız böyle kıymetli bir eserin ilim 

dünyasına kazandırılmasıdır.    

   Araştırmamızda Doğu müziğinin ve Türk müziğinin temel eserlerinden olan 

Safiy’uddîn Abdü’l-Mü’min el-Urmevî’nin te’lif ettiği Kitâbu’l-Edvâr’ı ve Türk müziği 

enstrumanlarını bir kitapta toplayan Şükrullah’ın eseri Edvâr-ı Mûsikî’nin tanınmasını 

sağladık.  

B- ARAŞTIRMANIN METOT VE KAPSAMI 

 Araştırmamızın başında Edvâr-ı Mûsikî’nin fotokopisinden istifade ettik. Daha sonra 

okunmayan yerlerde sıkıntıya düşünce eserin aslını bulmaya yöneldik. Merhum Rauf Yekta 

Beyin kütüphanesine sahip olan torunu Yavuz Yektay Bey’in yardımlarıyla eserin, onun 

kütüphanesinde olduğunu tespit ettik. Öncelikle eserin transkribesini yaptık. Daha sonra 

transkribesini yaptıktan sonra değerlendirmesini yaptık.  

  Aynı zamanda XV. Yüzyılda Osmanlılarda yapılan mûsikî  nazariyat çalışmalarını 

inceledik. Yapılan çalışmaların hemen hemen tamamı günümüz akademisyenleri tarafından 

ilim dünyasına kazandırılmıştır.   

 Araştırdığımız eserin tek nüshasına ulaşabildiğimiz için edisyon kritiğini yapamadık. 

Başka nüshasının olup olmadığı hususunda bir bilgiye ulaşamadık. Ama böylesine kıymetli 

bir eserin, kanaatimizce başka nüshaları da olma ihtimali yüksektir.  Bulduğumuz tek nüshayı 

inceleyip ilim dünyasına tanıtmaya çalıştık.   

C- EDVÂR-I MÛSİKÎ’NİN KAYNAKLARI 

 
 Araştırmamızın en önemli kaynaklarından birisi,  Edvâr-ı Mûsikî’nin ilk on beş faslını 

oluşturan Safiyüddin Abdü’l-Mü’min Urmevî’nin Kitâbü’l-Edvâr’ıdır.  Daha sonra 

Şükrullah’ın ifadesiyle, Farabî’nin eserleri, İbni Sînâ’nın eserleri,  Kemal Tebrizî’nin eseri, 
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Hüsameddîn Şeyh Hâsân Kazurûnî’nin eseri, İhvân-ı Safâ’nın eseri olarak bildirilmiştir. 

Bunlarla beraber zaman zaman Kur’ân âyetlerinden ve şiirlerden faydalanılmıştır.   

D- KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 1)  Safiyüddin Abdülmü’min Urmevî (ö. 1294) 

 Aldığı mükemmel eğitim sayesinde devletin en üst kademesinde görev alan devlet 

adamı,  hattat,  edip3 ve ilim adamlarımızdan Urmevî’nin mûsikî nazariyatıyla ilgili iki eseri 

vardır. Kitâbu’l- Edvâr ve Şerefiye.   

Edvâr-ı Mûsikî’nin ana kaynaklarından birisi Safiyüddîn Abdü’l-Mü’min Urmevî’nin  

Kitâbu’l-Edvâr’ıdır. Üzerinde çalıştığımız Edvâr-ı Mûsikî’nin ilk on beş faslının omurgası 

Urmevî’nin bu eserinden oluşmaktadır.   

 Edvâr-ı Mûsikî’de karmaşık olan veya yazısının silik olmasından dolayı okunamayan 

kısımları anlayabilmek için Nuri Uygun’un “Safiyüddîn Abdü’l-Mü’min Urmevî ve Kitâbu’l-

Edvârı” isimli çalışmasından ve Fazlı Arslan’ın “Safiyüddîn Abdü’l-Mü’min el-Urmevî ve er-

Risâletüş’ş-Şerefiyyesi” adlı çalışmasından ayrıca Bayram Akdoğan’ın “ Fethullah Şirvânî ve 

Mecelletün  fil- Mûsîkâ”  adlı  eserinin “XV. Türk  Mûsikî  Nazariyatındaki   Yeri ”   adlı 

çalışmasından  ve  M. Cihat  Can’ın  XV. “Yüzyıl Türk  Mûsikî  Nazariyatı” adlı 

çalışmalarından istifade ettik.  

Kitâbu’l-Edvâr, Türk Mûsikîsi ve İslâm Mûsikîsi’nin sistemli bir biçimde hazırlanmış 

en önemli kaynaklardan birisidir. İslâm dünyasında Kindî, Farabî, İbni Sînâ ve İhvânı 

Safâ’dan sonra Urmevî İslâm mûsikîsinin nazariyesini sistemli bir biçimde kurmuş ve 

kâidelerini ortaya koymuştur. Kitâbu’l-Edvâr, Urmevî’nin mûsikî nazariyatı ile ilgili yazdığı 

                                                
3 Fazlı Arslan,  Safiyüddîn Abdülmü’min el-Urmevî ve er-Risâletüş-Şerefiye,  Basılmamış Doktora Tezi,   Ankara 

Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara, 2004, s. 19.   
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ilk kitabıdır4. Eser mukaddimeden sonra 15 fasıldan oluşturulmuştur ki,  bu fasıllar şu şekilde 

tasnif edilmiştir: 

1. Nağmelerin tarifi,  tizlik ve pesliğin açıklanması.   

2. Desâtînin kısımları hakkında.   

3. Eb’adın oranları hakkında.   

4. Tenâfür (kulağa hoş gelmeyen naġmelerin) açıklanması.   

5. Mülâyim (kulağa hoş gelen naġmelerin) açıklanması.   

6. Devirler ve oranlar hakkında.   

7. İki telin hükmü hakkında.   

8. Ud tellerinin düzeni ve seslerin çıkarılması hakkında.   

9. Meşhur devirler hakkında.   

        10. Devirlerin nağmelerinin ortak sesleri hakkında.   

        11. Devirlerin tabakaları hakkında 

        12. Udda alışılmamış akortlar.   

        13. İkanın (usûllerin) devirleri hakkında.   

        14. Nağmelerin etkileri hakkında.   

        15. Uygulamanın başlangıcı.    

2)  Farabî (ö.  950) 

          Ebû Nâsr Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Farabî, Felsefe’de Aristo’dan sonra   

“Muallim-i Sânî”,  Mûsikî ilmînde ise “Muallim-i Evvel” olarak kabul edilmiştir. Mûsikî 

nazariyatını, Aristo, Themistius ve Öklit gibi ünlü Grek âlimlerinin Arapça’ya tercüme 

edilmîş eserlerinden tetkik ederek geliştirmiştir. İslâm dünyasında kendinden önce yazılmış 

eserlere de vâkıf olan Farabî’nin müziğe dair Kitâbü’l-Mûsîkîl-Kebîr,  Kitâbü İhsâi’l-Îkâât ve 

                                                
4 Arslan, a.g.e. , s. 25.   
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Kitâb fi’l-îkâât adlı üç eseri vardır.5 Günümüze ulaşan bu eserler üzerinde çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Farabî sadece Grek eserlerini şerh etmekle kalmamış Yunanlılardan eksik bir 

şekilde intikal eden nazari bilgileri tamamlamış ve hatalarını düzeltmiştir. Çalgılarla ilgili 

ayrıntılı bilgiler vermiş olması ve ses fiziği alanında Yunanlıları aşması Farabî’ye müzik 

tarihinde müstesnâ bir yer kazandırmıştır.6  

 Farabî,  müzik dışında mantık,  ahlak,  siyaset,  matematik ve felsefe gibi birçok 

alanda önemli eserler vermiş çok yönlü bir İslâm bilginidir.7 Yunan felsefesini İslâm 

dünyasına ve Arapçaya aktardığı gibi kendine mahsus bir felsefe ekolünün de kurucusudur.8 

Ortaçağda müzik teorisi üzerine yazılmış en kapsamlı eserleri telif eden Farabî,  hem kendi 

döneminde hem de kendinden sonra ki dönemlerde en etkili ilim adamlarımızdandır. Türk 

mûsikîsi ile ilgili bütün nazariyat kitaplarında etkisi görülmektedir.  

3) İbn-i Sînâ (ö. 1037) 

 Batı dünyasında “Filozofların Prensi” olarak bilinen Ebû Ali b. Hüseyin Abdullah b. 

Sînâ’nın eserleri Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca okutulmuştur.9 

İbni Sinâ batıyı önemli ölçüde etkileyen ilim adamlarımızdandır. Müziğin teoriye dayanan bir 

şekilde uygun bir incelemeye tabi tutulması konusunda Müslüman Pitagorascılar’a karşı 

Farabî tarafını tutmuştur.  Kendisinden önceki yaşayan Aristoxenus gibi o da müzik ilmini 

işitsel bir fenomen olarak yeniden incelemiştir.10 İbn-i Sina mûsikîye dair müstakil bir eser 

yazmamış, ancak Kitabu’ş-Şifâ ve Kitabü’n-Necât adlı eserlerinde bu ilimle alâkalı bölümlere 

                                                
5 Ahmet Hakkı Turabi, “ Klasik İslâm Düşüncesinde Mûsikî Tasavvuru”,  Sanat ve Klasik Dergisi,  İstanbul, 

2006, s. 110.   
6 Turabi, a.g.m. , s. 111.   
7 M. Cihat Can, XV. Yüzyıl Türk Mûsikî Nazariyatı, M. Ü. , S. B. E. , B. D. T. , İstanbul, 2001, s. 9  
8 Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Ankara, 1990, c. I, s. 285.  
9 Can, a.g.e. s. 10.   
10 Turabi, a.g.m. , s. 111-112.   
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yer verilmiştir.11 Türk müziği ile ilgili teori kitaplarının hemen hemen hepsinde İbn-i Sînânın 

da etkisi görülür.   

4)  İhvânu’s-Safâ Risâleleri 

 Ortaçağ İslâm dünyası müzik kaynaklarında adından sıkça söz edilen bir diğer önemli 

kaynak İhvânu’s-Safâ Risâleleri’dir.12 İhvânu’s-Safâ, elli bir risâleden beşincisini müzik 

ilmine ayırmış; bu risâlede sesin özellikleri, müziğin ruha tesiri,  müzik aralıklarının sayısal 

ifadeleri, müzik ile kozmoz arasındaki güçlü ilişki, duyu organlarının sesi alma keyfiyeti, 

seslerin uyumu, mizaçlarla sesler arasındaki ilişki, kompozisyona dair kurallar, enstrümanlar, 

ritim ve ud konuları değerlendirilmiştir.13 İhvânu’s-Safâ’da müzik sanatı, hukemâya ait bir 

sanattır ve müzik evrensel ahlak anlayışlarının paralelinde ele alınmıştır.14  

E- XV.  YÜZYILDA OSMANLILARDA YAPILAN MÛSİKÎ NAZARİYATI 

ÇALIŞMALARI 

 Bu dönem hem ilmî olarak hem de siyasî olarak Türk dünyası açısından doğuda ve 

batıda parlak bir dönemdir. Her alanda muazzam âlimler yetişmiş,  mûsikî sahasında da çok 

kıymetli ilim adamlarımız eserler telif etmişlerdir.15 Önde gelen mûsikî âlimlerinin ve 

sanatkârların, diğer ilim adamları gibi II. Murad Han (1421-1444, 1446-1451), Fatih Sultân 

Mehmet Han (1451-1481) ve II. Beyazıt Han (1481-1512) olmaķ üzere üç padişahın yakın 

çevresinde toplandığı görülmektedir. Bu dönemde bazı mûsikî nazariyatçıları yazmış 

oldukları eserleri ilim ve sanata büyük destek veren bu padişahlara takdim etmişlerdir.16 Bu 

                                                
11 Can, a.g.e. , s. 10.   
12 Can, a.g.e. , s. 11.   
13 Turabi, a.g.m. , s. 109.   
14 Yalçın Çetinkaya, İhvân-ı Safâ’da Mûsikî Düşüncesi, İstanbul, 1995, s. 87.   
15 Bayram Akdoğan, Fethullah Şirvânî ve Mecelletün fi’l-Mûsîkâ‘ Adlı Eserinin XV. Yüzyıl Türk Mûsilkî 

Nazariyatındaki Yeri,  A. Ü. , S. B. E. ,  Basılmamış Doktora Tezi,  Ankara, 1996, s. 20.   
16 Can, a.g.e. , s. 2.    
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eserlerden Ahmed oğlu Şükrullah’ın Edvâr-ı  Mûsikî’si, Hızır bin Abdullah’ın Edvâr’ı,  Bedri 

Dilşâd’ın Murad-nâme’si II. Murad Han’a,  Fethullah Mü’min Şirvânî’nin Mecelletün fi’l-

Mûsikâ’sı ve Abdulaziz Çelebi’nin Nekâvâtü’l-Edvâr’ı Fatih Sultân Mehmet Han’a, Lâdikli 

Mehmet Çelebi’nin Risâletül-Fethiyye, Zeynü’l-Elhân fî İlmî’t-Te’lîf ve’l-Evzân ve Seydî’nin 

El-Matla’ı II. Beyazıt Han’a sunulan çalışmalar arasındadır.   

 Tez olarak çalıştığımız Ahmed Oğlu Şükrullah’ın Edvâr-ı Mûsikî’sinden başka XV. 

Yüzyılda yapılan çalışmalar ve müellifler şunlardır: 

1) Yusuf bin Nizâmeddin Kırşehrî    

Hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Kırşehrî’nin,  Risâle-i Mûsikî adında   

Farsça bir mûsikî risâlesi yazdığı bilinmektedir. Daha sonra Osmanlı Türkçesine çevrilen 

risâle en eski Türkçe mûsikî nazariyat kitaplarından birisidir.17 Risâle-i Mûsikî’nin girişindeki 

ifadelerden anlaşıldığına göre Kırşehrî,  Mevlevîdir. Kırşehirli olmasına rağmen Moğol 

istilasında batıya göç edip Bursa’da yaşadığı tahmin edilmektedir.   

2)  Bedri Dilşâd    

 XV. yüzyıl mûsikî nazariyatçılarından birisi de,  mûsikîşinas, hattat ve şair olan Bedri 

Dilşâd’dır. Müellif, Murad Nâme adını verdiği ve II. Murad Han’a sunduğu ansiklopedik 

eserinin sebeb-i te’lîf kısmında 1404-5 yılında doğduğunu zikretmektedir. 10410 beyitten 

oluşan ve manzum olarak yazdığı eserinin otuz dördüncü bölümünü mûsikî ilmine 

ayırmıştır.18 

3)  Hızır bin Abdullah   

 Hayatı hakkında hiçbir bilgi olmayan Hızır bin Abdullah,  II. Murad Han’ın emriyle 

mûsikî nazariyatına dair yazdığı Kitâbü’l-Edvâr adlı eseriyle bilinmektedir. Maiyetinde pek 

                                                
17 Can, a.g.e. , s. 3.   
18 Adem Ceyhan,  Bedri Dilşâd’ın Murad Namesi, İstanbul 1997, s. 43; Can, a.g.e. , s. 3.   
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çok mûsikîşinas olmasına rağmen, II. Murad Han’ın Hızır bin Abdullah’tan mûsikî ilmiyle 

ilgili bir eser telif etmesini istemesi,  onun zamanının önde gelen mûsikî üstadlarından 

olduğunu göstermektedir.  19 

4)  Fethullah Şirvânî    

 Fethullah Şirvânî (1417-1486),  isminin nispetinden anlaşılacağı üzere bugün 

Azerbaycan’da bulunan Şirvân’da doğmuştur. Künyesi tam olarak Fethullah b. Ebî Yezid b. 

Abdi’l-Aziz b. İbrahim eş-Şeberanî eş-Şemâhî eş-Şirvânî’dir.20 İlk öğrenimine babasının 

yanında başlayan Şirvânî, daha sonra Sarah ve Tûs’ta tahsiline devam etmiştir. Semerkant’ta 

Uluğ Bey’in kurduğu medresede öğrenim gören Şirvânî, burada usûl-i fıkıh,  cedel,  kelam,  

astronomi ve geometri ile diğer riyâzî ilimler üzerinde çalışmıştır. Semerkant’ta beş yıl 

öğreniminden sonra Şirvân’a dönerek medreselerde ders vermiş ve bazı resmî görevlerde 

bulunmuştur. Daha sonra hocası Kadızâde’nin tavsiyesi üzerine Anadolu’ya gelerek 

Kastamonu’da medreselerde ders vermiştir. Şirvânî burada on yıl yaşadıktan sonra Bursa’ya 

gitmiştir.21 Mecelletün fi’l-Mûsîkâ‘ adlı eserini 1453’te Fatih Sultân Mehmet Han’a ithaf 

etmiştir. 1465’te hac için gittiği Mekke’de bir müddet kaldıktan sonra Kahire’ye oradan da 

İstanbul’a geçmiştir. 1478’de memleketine dönen Şirvânî,  1486’da Şemâhî’de vefat etmiştir. 

Şirvânî, Ali Kuşçu ile Uluğ Bey medresesinde yetiştikten sonra Anadolu’ya Matematik,  

Astronomi ve Coğrafya gibi müspet ilimleri götüren ve bunların yayılmasını sağlayan iki 

önemli âlimlerden biridir. Şirvânî,  Fatih Sultân Mehmet Han’a sunduğu Mecelletün fi’l-

                                                
19 Hızîr bin Abdullah, Kitâbü’l-Edvâr, Konya Mevlânâ Yazmalar Kütüphanesi,  Nr. 5762, Konya,   vr. 6; M. 

Sadreddin Özçimi, Hızîr bin Abdullah ve Kitâbül-Edvârı,  M. Ü. , S. B. E. , Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  

İstanbul 1989, s. 34-35.   
20 Akdoğan,  a.g.e. , s. 4.   
21 Can, a.g.e. , s. 4.   
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Mûsîkâ‘ adlı eserinde Yunan filozoflarının yanında, Urmevî, Merâğî ve İbn-i Sînâ’nın 

mûsikîye dair eserlerinden faydalanmıştır.22    

5)  Lâdikli Mehmet Çelebi    

 Asıl adı Muhammed bin Abdül-Hamîd el-Lâdikî olan Lâdikli Mehmed Çelebi (ö. 1482 

veya 1500),  bazı kaynaklarda Mehmed Efendi bazı kaynaklarda da Şeyh Mehmed Efendi 

diye anılır. Mehmed Çelebi’nin doğum yerinin, künyesinden ve ailesinin yaşadığı yer olan 

Amasya’nın Lâdik ilçesi olduğu anlaşılmaktadır.23 Öğrenimini nasıl yaptığı bilinmiyor,  ancak 

eserlerine bakınca mükemmel bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır.24 Mehmet Çelebi mûsikî ile 

ilgili iki eser yazmıştır ki bunlar, ilk önce yazdığı “Fethiye” ve daha sonra yazdığı “Zeynü’l-

Elhân” adlı eserlerdir.25 

6)  Seydî   

 II. Beyazıt Han devrinde yaşamış olan mûsikî nazariyatçılarından Seydî’nin hayatı 

hakkında yeterli bilgi olmayıp,  hayatı hakkında da bazı şüpheler mevcuttur. Seydî tarafından 

1504 te yazıldığı bilinen Matla’ isimli çalışma,  dönemin önemli eserlerinden birisidir.26  

 

  F- XV. YÜZYILDA SEMERKANT VE HERAT’TA YAPILAN MÛSİKÎ 

NAZARİYATI ÇALIŞMALARI 

 XV. yüzyılda Osmanlı ülkesi dışında bulunan Timuroğulları’nda,  Semerkant ve Herat 

büyük bir sanat merkezi konumundaydı. Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî gibi devlet 

                                                
22 Can, a.g.e. , a.y. ; Akdoğan, a.g.e. , s. 4-10.   
23 Hakkı Tekin,  Lâdikli Mehmet Çelebi ve er-Risâletü’l-Fethiyesi, Niğde Üniversitesi S.B.E.B.D.T.,  Niğde 

1999, s. 32-34.   
24 M. Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, İstanbul 2000, s. 331.   
25 Ruhi Kalender, XV. Yüzyılda Mûsikî Kuramı (Nazariyatı) ve Zeynü’l-Elhân Fi İlmî’t-Te’lîf ve’l-Evzân, A.Ü., 

S.B.E., B.D.T., Ankara 1982, s. 61.   
26 Can, a.g.e. , s. 5; Mithat Arısoy, Seydî’nin El-Matla’ Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma,  M.Ü., S.B.E.,  B.Y.L.T. 

,  İstanbul 1988,  s.  3-4.   
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adamlarının büyük teveccüh ve desteklerinden dolayı birçok ilim adamı,  şair, ressam, hattat 

ve mûsikîşinas burada toplanmıştı. Burada yapılan sanat çalışmaları başta edebiyat ve mûsikî 

olmak üzere,  Osmanlı ülkesinde büyük ilgi ile takip ediliyordu. Şiirde birçok şair Çağatay 

tarzının etkisi altında kalırken,  aynı etkiler mûsikîde de kendini hissettirmiştir.27   

  Bu dönemde Doğu Türk dünyasında özellikle mûsikî nazariyatında Abdulkadir 

Merağî tarafından yapılan çalışmalar Osmanlı ülkesindeki mûsikî nazariyatıyla uğraşan ilim 

adamlarına ışık tutmuştur. XV. yüzyıldan itibaren Osmanlılarda yapılan mûsikî nazariyat 

çalışmalarında, Farabî, İbn-i Sînâ ve Urmevî’den sonra Abdulkadir Merağî’nin de etkisini 

görmek mümkündür.     

1) Abdulkadir Merâğî     

 Adını kitapların dibacelerinde ve bazı bölümlerinde “Abdulkadir bin Gaybiyu’l-Hâfız 

al-Merağî” şeklinde yazan Abdulkadir’den batı kaynakları genellikle “İbn-i Gaybî” biçiminde 

söz eder.28 Merağî yaklaşık olarak 1360 senesi civarında bugün İran sınırları içinde bulunan 

Güney Azerbaycan’ın Merağa şehrinde doğduğu sanılmaktadır. Diğer ilimlerle birlikte 

mûsikîyi de bizzat babasından öğrendikten sonra,  genç yaşta Merağa’dan ayrılarak Tebriz’e 

gitti. Burada mûsikî bilgisi ve kabiliyetiyle kısa sürede tanındı. Celayir hükümdarları Sultân 

Şeyh Üveys’in (1356-1374), Sultân Celaleddin Hüseyin (1374-1382), Sultân Ahmed 

Bahadır’ın (1382-1410) yakın çevresinde yer aldı.  10 ağustos 1393’te Timur’un Bağdat’ı 

almasından sonra Timur’un himayesine girdi.29  1398’de Timur tarafından verilen bir nişan ile 

Semerkant’a gönderildi. Timur’un veliahtı Gıyaseddin Muhammed Mirza’nın nedimi oldu. 

Bu dönemlerde şehzadelerin saraylarında hürmet gördü. Timur’un ölümünden sonra taht’a 

geçen torunu Sultân Halil’in (1405-1409) himayesine girdi. Sultân Halil’in, iktidar 

                                                
27  Can, a.g.e. , s. 6.   
28 Murat Bardakçı,  Meragalı Abdulkadir,  İstanbul 1986, s. 20.   
29 Özalp, a.g.e. , s. 325.   
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mücadelesinde kardeşi Şahruh’a yenilmesinden sonra o dönemin ilim ve sanat merkezi haline 

gelmiş olan başşehir Herat’a geçti. Sultân Şahruh (1405-1447) ve oğlu Baysungur Mirza’ya, 

Câmiu’l-Elhân ve Makâsıdü’l-Elhân’ın bazı nüshalarını takdim etti. Makâsıdü’l-Elhân’ın bir 

kısım nüshalarını da Osmanlı hükümdarı II. Murad Han’a (1421-1451) ithaf etmiştir.30 

1435’te Herat’ta çıkan bir salgında vefat etmiştir. Türk Mûsikîsi’nin bu büyük bestekar ve 

nazariyatçı dâhisine yerli ve yabancı kaynaklar, birinci üstad Farabî ve ikinci üstad İbn-i 

Sînâ’dan sonra üçüncü üstad lakabını vermişlerdir. Mûsikî’de “hoca” denilince akla Meraği 

gelmektedir. Mûsikî nazariyatına dair eserleri şunlardır: Camiu’l-Elhân 1405,  Semerkant; 

Makâsıdü’l-Elhân 1418,  Herat; Şerh-i Kitabu’l-Edvâr; Fevâ‘idü ‘Aşere; Zübdetü’l-Edvâr ve 

Kenzü’l-Elhân.   

2) Abdurahman Câmî     

 Herat ve Semerkant bölgesinde yetişen önemli mûsikî nazariyatçılarından biri de 

Abdurrahman Câmî’dir (1414-1492). Risâle-i Mûsikî adlı çalışmasıyla bilinmektedir. 

Nûreddin Abdurrahman b. Nizâmeddin Ahmed b. Muhammed el-Câmî, Horâsân’ın Câm 

şehrinin Harcird kasabasında doğmuştur. İlk tahsiline babasının yanında başlamıştır. Babası 

Nizâmiye medresesine müderris olarak Herat’a gidince, öğrenimini orada sürdürmüş ve 

devrin meşhur âlimlerinden Mevlânâ Cüneyd-i Usûlî,  Seyyid Şerif Cürcânî, Ali Semerkandî 

ile Taftazânî’nin öğrencisi Şehâbeddin el-Cacermî’nin derslerine devam etmiştir. Keskin 

zekâsı,  yeteneği,  ilmî meseleleri anlatma gücü ve görüşünü açık olarak ortaya koyabilme 

kabiliyeti sayesinde herkesin hayranlığını kazanmıştır. Dönemin bütün ilimlerinde söz sahibi 

olan Câmî, Semerkant ve Tebriz’e, oradan da Herat’a gitmiş, burada Hüseyin Baykara’nın 

kendisi için yaptırdığı medresede çeşitli dersler okutmuştur. 1492 yılında Herat’ta vefat 

                                                
30 Can, a.g.e. , s. 6; Bardakçı, a.g.e. , s. 142.  
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etmiştir. Fars şiirinin de en büyük üstadlarının sonuncusu sayılan Câmî,  üstün şairlik 

kabiliyeti yanında, dinî,  edebî ve aklî ilimlerle tasavvufta da derin bilgiye sahipti.31   

3) Ali Şah bin Hacı Büke     

 Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevâî himayesinde yetişen bir başka önemli mûsikî bilgini 

de Ali Şah bin Hacı Büke’dir. Yazmış olduğu Mukaddimetü’l-Usûl adlı eseri (1502) Ali Şir 

Nevâî’ye takdim etmiştir. Ali Şah bin Hacı Büke’nin hayatı hakkında fazla bir bilgi mevcut 

değildir.32  

 Buraya kadar yaptığımız çalışmada araştırmamızın önemi, kaynakların 

değerlendirmesini ve müellifin içinde yaşadığı yüzyılın mûsikî çalışmaları yönünden 

tanıtımını yaptık. Şimdide müellifin hayatına geçiyoruz.  

 

 

                                                
31 Can, a.g.e. , s. 7.   
32 Can, a.g.e. , s. 7.   



                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                        BİRİNCİ BÖLÜMBİRİNCİ BÖLÜMBİRİNCİ BÖLÜMBİRİNCİ BÖLÜM    
 

AHMED OĞLU ŞÜKRULLAH’IN HAYATI VE ESERLERİ 
A- HAYATI 

                        B- ESERLERİ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 
 



 
 

 
 

2 

AHMED OĞLU ŞÜKRULLAH’IN HAYATI VE ESERLERİ 

A- HAYATI 
 

Şükrullah’ın doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşamadık. Nihal Atsız’a 

göre, Şükrullah (790/1388) yılında doğmuştur. Ahmed oğlu Şükrullah da 861 

Muharrem’inde (1456 sonu) yazmaya başladığı Behçetü’t-Tevârîh’in başlangıcında 

yaşının yetmişi geçtiğini söylüyor. Behçetü’t-Tevârîh’in sonunda ise 22 yaşından 

beri Osmanoğulları’na dua ile meşgul olduğunu, yani onların hizmetinde 

bulunduğunu ve 22 yaşından, bu kitabı yazdığı tarihe kadar 51 yıl geçtiğini söylüyor. 

Demek ki kitabı (863/1461) de 73 yaşında iken bitirmiştir. Şu halde (861/1459) da 71 

yaşında bulunan ve (863/1461) de de 73 yaşına ayak basan Şükrullah’ın,  (790/ 1388) 

da doğmuş olduğuna dair olan görüş isabetli bir görüş olmaktadır.1  

Şükrullah’ın nereli olduğuna dair kaynaklarda kesin bir bilgi olmayıp,  kendi  

eserlerinde de açıklayıcı bir bilgi mevcut değildir. Edvâr-ı Mûsikî adlı eserinin altıncı 

varağındaki şiirinde kadim yurdunun Çemişgezek2 olduğunu belirtmektedir.3 Ancak 

kadim yurt, önceki yurt, daha önce yaşanan yer, eski yurt anlamına gelmektedir.4 

Bazıkaynaklar bu bilgiye dayanarak Şükrullah’ın Çemişgezekli olduğunu 

söylemişlerdir.5 Fakat mevcut kaynakların çoğu Amasya’lı olduğunu yazmaktadır. 

Bursalı Mehmet Tahir : “Şükrullah Amasyavî,  Sultân Murad Sânî ve Fâtih 

devirlerinde vus’at-i ma’lûmâtı ve fazl-ı irfanı ile temeyyüz etmiş bir zat olup ilm-i  

 

                                                
1 Nihal Atsız, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultânları Tarihi, İstanbul, 1939, s. 1.   
2 Bugün Tunceli ili sınırları içerisinde bulunan bir ilçenin adıdır.   
3 Ahmedoğlu  Şükrullah, Edvâr-ı Mûsikî, vr. 6b.   
4 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1993, s. 478.   
5 Ekmeleddin İhsanoğlu,-Ramazan Şeşen-Gülcan Gündüz-M. Serdar Bekar, Osmanlı Mûsikî 

Literatürü Tarihi,  İstanbul, 2003, s. 30.   
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tıb ile6 mûsikîye de intisabı vardı. Her iki padişahada muşavurhâs olmak şerefine 

mazhar olmuştur. Rîhleti 894’te olup,  Şeyh Vefâ hazîresinde medfûndur.”7 diye 

bilgi vermektedir. Ayrıca Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-Zünûn adlı eserinde “Şükrullah 

İbni’ş-Şehâbî Ahmed er-Rûmî”8 diye geçmektedir. O dönemde “Rûmî” Amasya ve 

Tokat çevresi anlamına da gelmektedir. “Amasya Tarihi” isimli kaynakta da 

Şükrullah’ın yaklaşık olarak (790/1388)’da Amasya’da doğduğu bildirilmektedir.9 

Kaynakların hepsi de yaklaşık olarak Şükrullah’ın doğum tarihini aynı vermektedir.10  

 

Hüseyin Hüsameddin Efendi’nin “Amasya Tarihi” adlı eserinde,  

Şükrullah’ın künyesi tam olarak şöyle verilmektedir: “Şükrullah Çelebi 

Amasyalı’dır. Amasya ülamasından Mevlanâ Şehâbeddîn Ahmed Bâlî Çelebi b. 

Mevlânâ Zeyneddîn Siyavuş Çelebi b. Mevlânâ eş-Şeyh Selahaddin Evran bin Doğan 

es-Salgûrî ed-Dıfrığî.” Aynı bilgiler Bursalı Tahir Bey tarafından da verilmiştir. Bu 

bilgiler ışığında Şükrullah’ın şeceresini şöyle bir tabloyla gösterebiliriz:    

 

 

                                                
6 Atsız, Ahmedoğlu Şükrullah ile tıpçı olan Şükrullah Şirvânî’nin karıştırıldığını söylüyor, a.g.e. , s.4.   
7 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri,  İstanbul, 1956, s. 332.  
8 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, İstanbul 1991, s. 258.   
9 Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Efendi, Amasya Tarihi,  Hazîrlayan: Mesut Aydın, Malatya, 2007, c. 

II, s. 60-61.   
10 Geniş bilgi için bkz. Hüsameddin Efendi, a.g.e. , s. 61; Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârîh, s. 

25; Mehmet Tâhir, a.g.e. , s. 332; Atsız, a.g.e. , s. 6; Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakâik; M. 

Orhan Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları, s. 205 ; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri,s. 20 

ile, Türk Ansiklopedisi ve Osmanlı Ansiklopedisi’ndeki ilgili maddeler.   



 
 

 
 

4 

 

            

                     Salur Boyu’ndan Toğan 
                                               I                          

   Divrikli Evran 
            __________________I_____________________  
                    I                                                            I 
           Zeyneddin Zeki                               Zeyneddin Siyavuş          
                   I                                                              I 
          Şehabeddin Ahmed                                   Yâr Ali    
                   I   
            Şükrullah11 
 

İkinci Murat ve Fatih Sultân Mehmed’in yakınında bulunan ve önemli 

görevler ifa eden Şükrullah’ın iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. İlim 

meclislerinde ve önemli günlerde padişahın hep yakınında olmuştur. Şükrullah, Arap 

Edebiyatı ve Fars Edebiyatı derslerini Ali Yâr Çelebi bin Mevlânâ Zeyneddin 

Siyavuş Çelebi’den,  Usûl-i Şer’iyye ve Kelâm derslerini de Şeyhül İslâm 

Gümüşlüzâde Mevlanâ Celâleddin Abdurrahman Çelebi’den almıştır. Daha sonra 

Bursa’ya giderek Molla Şemseddin Mehmed Fenârî’nin tedrisatından geçip, ilim 

meclislerinde bulunmuştur.12 

İlim tedrisatını tamamladıktan sonra Bursa’da Sultâniye medresesinde göreve 

başladı daha sonra da Edirne’de dârul-hadîs müderrisi oldu. Daha sonra İkinci 

Murad’ın fevkalâde teveccüh ve itimadıyla Edirne kadısı oldu.13  846 da İkinci Murat 

tarafından Karamanoğlu Mehmet Bey’e elçi olarak gönderildi. Bu görev Şükrullah’ın 

ilk siyasi görevi idi. Karamanoğlu Mehmet Bey İkinci Murat’la yaptığı savaşta 

                                                
11 Atsız,  a.g.e. , s. 2.   
12 Hüsameddin Efendi, a.g.e. , s. 61.   
13 Hüsameddin Efendi, a.g.e. , a.y . 
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yenildikten sonra Mevlanâ Hamza’yı elçi olarak ikinci Murat’a göndermiştir. İkinci 

Murat da karşılık olarak Şükrullah’ı elçi olarak göndermiştir.14 

Şükrullah’ın ikinci siyasî görevi yine ikinci Murat tarafından 

Karakoyunlular’ın hükümdarı Cihan Şaha H.852 tarihinde15 elçi olarak 

gönderilmesidir.16 Bu görevi sırasında Osmanlı tarihi açısından önemli yere sahip 

olan “Behçetü’t-Tevarih” için önemli bilgiler toplamıştır. Karakoyunlu hükümdarı 

Cihan Şah bir sohbet esnasında “Sultân Murad kardeşimdir” demiş. Elçi Şükrullah 

nasıl olduğunu sorunca Cihanşah Uygurca yazılı bir kitap getirerek orada Oğuzların 

tarihini okumuş ve “İşte biraderim Sultân Muradın nesebi Oğuzhanın oğlu bu Gök 

Alp’e ve Kara Yusufun nesebi de Denizalp’e çıkar” beyanında bulunmuştur.17 

Siyasî görevlerle Sultanların güvenini ve sevgisini kazanan Şükrullah, ilim 

meclislerinde de kendini iyi yetiştirdiği içinde halk tarafından seviliyordu. Hem dinî 

ilimlerde, hem edebiyatta, hem tarihte,  hem de mûsikî’de eser telif edecek seviyede 

ilim ve irfan sahibi idi. Siyasî görevlerden sonra bir süre de Bursa kadısı olarak görev 

yaptı.18 Bazı eserlerini de burada yazmıştır. Cami’u’d-da’vât ismli eserini 1463-1464 

tarihleri arasında Bursada yazmıştır.   

Siyasî görevlerinin yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi seviyede 

kullanan Şükrullah, üç dilde de eser te’lif etmiştir.19 İkinci Murt’ın emriyle Türk 

mûsikîsinin temel kitaplarından birisi olan Safiyüddîn Abdü’l-Mü’min el- 

Urmevî’nin Kitabu’l-Edvâr isimli eserini Arapçadan Türkçeye tercüme etmiştir. 

                                                
14 Türk Ansiklopedisi,  c. II, s. 316.   
15 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çeviren: Coşkun Üçok, Ankara, 1992, s. 20.   
16 Atsız,  a.g.e. , s. 3.   
17 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi, İstanbul, 1990, s. 25.   
18 Hüsameddin Efendi, a.g.e. , s. 61.   
19 Osmanlı Ansiklopedisi, c. II, s. 597.   
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Çalışmamızın konusu olan bu eseri tercüme ederken, geniş açıklamalarda ve 

ilavelerde bulunmuştur. Birebir tercüme değildir.  

İkinci Murat’ın ölümünden sonra Fatih Sultân Mehmet’in hizmetine giren 

Şükrüllah’ın Fatihin yanında da önemli bir yeri vardı. H.861/1457 yılında Şehzade 

Beyazıt ile Mustafa’nın sünnet merasimlerinde Fatihin sağında Mevlânâ Fahrettin,  

solunda Mevlanâ Tûsî,  karşısında ise Hızır Bey Çelebi ile Şükrullah oturuyordu.20 

Padişaha bu derece yakın olmasının nedeni hem devlet adamlığı hem de ilim erbâbı 

olmasındandır. Sünnet merasimi sırasında Şükrullah “Behçetü’t-Tevârih” isimli 

eserinin önemli bir kısmını yazmış ve Edirne’ye getirmiş bulunuyordu. Hızır Beğ 

Çelebi ve Mevlânâ Tûsî bu eserin başındaki takrizlerini büyük ihtimalle bu sırada 

yazmışlardır.21 

  Fatih Sultân Mehmet döneminde Mısır’a elçi olarak gönderilmiştir. Oradaki 

büyük ilim adamlarının da takdirini almıştır.22 Bursalı Mehmet Tahir Efendi 

“Osmanlı müellifleri” isimli eserinde Şükrullah’ın hac dönüşünde Mısıra uğrayıp 

oradaki âlimlerle görüşüp sohbet ettiğini ve oradaki âlimlerden feyz aldığını 

belirtmiştir.  

Şükrullah’ın nerede ve ne zaman öldüğü hakkında kesin bilgi yoktur. Hoca 

Sadeddin Efendi’ye ve Bursalı Mehmet Tahir Efendi’ye göre H. 894/1489 yılında 

öldüğü sanılıyor. İstanbul’da Şeyh Vefa mezarlığında medfûn olduğu belirtilmiştir.23 

                                                
20 Atsız, a.g.e. , s. 4; Hoca Sadedin Efendi, Tâcü’t-Tevârîh, s. 25; Türk Ansiklopedisi, c. II, s. 316.   
21 Atsız, a.g.e. , s. 4.   
22 Hüsameddin Efendi, a.g.e. , s. 61.   
23 Sadedin Efendi, a.g.e. ,  s. 85; Mehmet Tahir Efendi,  Osmanlı Müellifleri,  C. III, s. 332.   
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Amasya Tarihi’nin yazarı Abdi Zâde Hüseyin Hüsameddin Efendi’ye göre ise  H.864 

de vefat etmiştir.24 

Şükrullah’ın Ahmed Çelebi adında bir oğlu olduğu biliniyor. Sultân Cem 

Bursa’yı H.886/1482 tarihinde zaptettikten sonra II. Beyazıt’a bir elçi heyeti 

göndermişti. Bu heyette Çelebi Sultân Mehmed’in kızı Selçuk Sultânı ve Mevlânâ 

Ayasla birlikte Şükrullah oğlu Ahmed Çelebi de bulunmaktaydı.25 Amasya tarihi’nin 

yazarı Abdi zade Hüseyin Hüsameddin Efendi Şükrullah’ın iki oğlu olduğunu 

isimlerinin; Muhyiddin Mehmed ve Şemseddin Ahmed olarak zikretmiştir.26  

Şükrullah’ın mûsikî kişiliğiyle ya da bestekârlığıyla ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlamadık. Ancak güçlü bir ilim adamı olduğunu eserlerinden, dirâyetli bir devlet 

adamı olduğunu da sultânların yakınında bulunmasından anlıyoruz. Ayrıca hemen 

hemen bütün eserlerinde şiire yer verdiğinden dolayı iyi bir şâir olduğunu 

söyleyebiliriz. Aynı zamanda çalgı yapımıyla ilgili derin bilgisine bakarak iyi bir saz 

yapımcısı olduğunu düşünebiliriz.   

                                                
24 Hüsameddin Efendi, a.g.e. , vr. 134.   
25 Atsız, a.g.e. , s. 5.   
26 Hüsameddin Efendi, a.g.e. , s. 133.   
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B- ESERLERİ           

            1- Behçetü’t-Tevârîh: Şükrullah’ın yukarıda da belirttiğimiz gibi en önemli 

eseridir. Şükrullah bu eseri H.861/1456-H.863/1459 tarihleri arasında Farsça olarak 

yazmıştır. Eser on üç babdan oluşmuş tek cilt halindedir. Eser bittikten sonra. Fatih 

Sultân Mehmed’in meşhur sadrazamı Mahmut Paşa’ya ithaf olundu.27 Yedisi 

Türkiyede olmak üzere dünyada 13 yazması bulunmaktadır.  

 Önemli Osmanlı tarihlerinden birisi olan Behçetü’t-Tevârîh, Yıldırım 

Beyazıt’tan sonra şehzâdeler dönemi, İkinci Murt ve Fatih dönemiyle ilgili yerleri 

birinci el kaynak olmasından dolayı nâdide bir yere sahip, ayrıca içinde ansiklopedik 

bilgiler ve genel tarihle ilgi önemli bilgiler vardır. Aynı zamanda Şükrullah’ın istifa 

ettiği kaynaklar arasında bugün kaybolmuş coğrafî eserler de bulunduğundan 

Behçetüt-Tevârih Coğrafya bakımından da değerli olduğunu söyleyebiliriz.28  

Bu eser Kânunî Sultân Süleyman zamanında Mustafa Farisî adlı bir şair 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yeniçeri ağası Mehmet Ağanın Behçetü’t-Tevârihi 

Mustafa Fârisiye vererek tercüme etmesini istemesi üzerine 13 eylül 1530 da 

tercümeye başlamıştır, oldukça ağdalı bir dille yapılan tercümenin adı “Mahbubu 

kulûbil-‘arifin”dir. Mukaddimesini kendi yapan Farsî Bazı değişiklikler yapmıştır.  

Behçetü’t-Tevârihi ilk olarak Theodor Seif 1925’te Farsçasını ve Almanca 

tercümesini neşretti. 1939 da eserin başındaki eski Türklere ait parça ile Osmanlılar 

bölümünü Atsız Türkçeye çevirerek Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultânları Tarihi 

                                                
27 Atsız, a.g.e. , s. 4; M. Orhan Bayrak, a.g.e. , s. 205.   
28 Franz  Babinger, a.g.e. , s. 21.   
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adıyla yayınlamıştır. 1949 da yalnız Osmanlılara ait bölümü Osmanlı Tarihleri adlı 

cildin ikinci kitabı olarak tekrar yayınlanmıştır.29 

2- Menhecü’r-Reşâd Fî Sulûki’l-‘İbâd: Şükrullah bu eserini 1460 yılında 

yazmış,  ibâdet ve muamelatla ile ilgili bir eserdir.  

3- Câmiu’d-Da’vâd: 1464 yılında yazılmış bir dua kitabıdır. Türlü hallerde,  

zamanlarda ve yerlerde okunacak duaları yazmaktadır.  

4- Enîsü’l-‘Ârifîn: Kâtip Çelebi “Keşfü’z-Zünûn” isimli eserinde “Fatih’in 

bilginlerinden Ahmed oğlu Şükrullah’ın eseridir” diye bahseder. Fatih Sultân 

Mehmet döneminde yazıldığı kuvvetle muhtemeldir.  

5- Kasîde-i Îmâli Şerhi: Bu eserin kelâma ait olduğunu “Menhecü’r-Reşâd” 

adlı eserinin başlangıcında kendisi söylüyor.30    

6- Fütûhât fi’l-Cifr: Atsız bu eserin Amasyalı Şükrullah’ın olmayıp,  Şirvânlı 

Şükrullah’a ait olduğunu ifade ediyor.31 

7- Edvâr-ı Mûsikî: Şiir ve mûsikîyi çok seven II. Murat’ın emriyle Türk 

mûsikîsinin ana nazariyat kaynağı olarak kabul edilen Safiyüddin Abdül-Mü’min 

Urmevî’nin “Kitabül-Edvâr” isimli Arapça eseri geniş ilavelerle Türkçeye çevirdiği 

eserdir. Şükrullah’ın gençlik döneminde yazdığı bir eserdir. Safiyüd-dîn Abul-

Mü’min Urmevî’nin 15 fasıl olan Kitabü’l-Edvâr adlı eserinin tercümesinden sonra   

20 fasıl daha eklemiştir. Bazıkaynaklarda İkinci Murt’ın Şükrullah’a iki mûsikî kitabı 

daha telif ettirdiği32 yazılsa da,  diğer kitapla ilgili şimdilik her hangi bir bilgiye 

ulaşamadık. Ayrıca Urmevî’nin el-İkâ isimli Farsça eserini de Türkçe’ye tercüme 

                                                
29 Ahmet Kavas, “Şükrullah”, Osmanlı Ansiklopedisi, c. XIV, s. 597.   
30 Atsız, a.g.e. , s. 4.   
31 Bayrak, a.g.e. , s. 205.   
32 Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, c. I, s. 320.   
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ettiği bildirilmiştir.33 Ancak Türkiye’de taradığımız kütüphanelerde böyle bir esere 

rastlayamadık. Ümit ederiz ki başka bir araştırmacı en kısa sürede eseri bulur ve ilim 

dünyasına kazandırır. 

Ahmedoğlu Şükrullah’ın hayatı ve eserlerinden sonra  şimdi de onun müstakil 

eseri Edvâr-ı Mûsikîsi’ne geçiyoruz.   

                                                
33 Fazlı Arslan, Safiyüddin Abdülmü’min el-Urmevî ve er-Risâletü’ş-Şerefiyyesi, s. 30.   
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EDVĀR-I MÛSİKÎNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

A-TANITIMI 

1- EDVĀR-I MÛSİKÎNİN NÜSHALARI 
Edvâr-ı Mûsikînin şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda Türkiyede sadece bir 

nüshası olduğunu tespit ettik. O nüsha da merhum Rauf Yektâ Bey’in kütüphanesine 

sahip olan torunu Yavuz Yektay Beyin elindedir.     

 İlk olarak çalışmamıza vesile olan dökümanlar, İSAM kütüphanesinden 

aldığımız fotokopiler de bu nüshadan çekildiği anlaşılmakta’dır. Değişik yerlerde 

bulunan fotokopiler de her şeyi aynı olduğu için kanaatimizce aynı nüshadan 

çoğaltılmıştır. Merhum Rauf Yekta Bey’in torunu Yavuz Yektay Bey’in ifadelerine göre 

İkinci Murt Han’a sunulan nüsha budur. Rauf Yekta Bey’in kütüphanesine nasıl geldiği 

konusunda kesin bir bilgi yoktur. Yine Yavuz Yektay Bey’in ifadelerine göre Rauf 

Yekta bey kitaplarının çoğunu satın almıştır. Ancak Yenikapı Mevlevihanesi 

yangınından sonra bazı kitaplar Rauf Yekta beye verilmiştir. O dönemde Rauf Yekta bey 

Mevlevi hânede hem neyzenlik hem de neyzen başı olarak görev yapmıştır.34 Yine 

Yavuz Bey’in ifadelerine göre Edvâr-ı Mûsikî Mevlevîhaneden de gelmiş olabilir,  Rauf 

Yekya Bey’in satın aldığı kitaplardan olabilir. Ancak kanaatimizce Mevlevîhanenin 

belirtisi herhangi bir mühre ve ya belirtiye rastlanamadığından dolayı,  Rauf Yekta 

Beyin satın aldığı kitaplardan olma ihtimali daha kuvvetlidir.  

                                                
34 Süleyman Ergüner, Rauf Yekta Bey, İstanbul 2003 s. 27.   
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2-  EDVÂR-I  MÛSİKİNİN HATTI VE EBATLAR                               

    

aaaa---- Kullanılan HatKullanılan HatKullanılan HatKullanılan Hat    
    

    Edvâr-ı mûsikî nesih hattıyla çok düzgün ve okunaklı bir şekilde yazılmıştır. 

Ancak zamanla varakların bazı yerlerinin deforme olması ve bazı yerlerinde de 

mürekkep yayılması olduğundan zaman zaman kelimelerin okunmasında güçlük 

çekilmiştir. Ayrıca kelimeler harekeli olarak yazılmıştır. Bu da genel olarak okunuşu 

kolay kılmıştır. Eserin yazılı kısmı 121 varaktır. Fotokopilerde varaklar yanlış 

numaralanmış,  bazı varaklar eksikti bazı varaklarda tekrar çekim vardı. Eserin aslına 

bakarak eksik sayfaların fotoğrafını alıp ekledik,  tekrar olanları çıkarttık ve varak 

numaralarını yeniden düzenledik.  

bbbb---- Kullanılan MürekkeplerKullanılan MürekkeplerKullanılan MürekkeplerKullanılan Mürekkepler    
 

 Mürekkep olarak siyah ve kırmızı renkli merekkepler kullanılmıştır. Konu 

başlıkları,  âyetler,  fasıllar,  notalar ve bazı çizimlerde kırmızı renkli mürekkep 

kullanılmıştır. Diğer anlatım yazıları ve bazı çizimler ise siyah mürekkeple yazılmıştır.  

cccc---- Eserin EbatlarıEserin EbatlarıEserin EbatlarıEserin Ebatları        
 

Eserin eni on üç santim üç milimetredir (13.3cm.). Boyu on altı santim beş 

milimetredir (16.5cm.). Cildi ile birlikte kalınlığı iki santim sekiz milimetredir ( 2.8 

cm.). Kapakları ebrû ile kaplanmış karton kapaktan yapılmıştır. Eserin tam sırtında koyu 

mürekkeple EdvârEdvârEdvârEdvâr----ı ı ı ı MûsikîMûsikîMûsikîMûsikî yazılıdır. Ne yazık ki kapakları kopuk vaziyettedir. Yavuz 
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bey eserin orijinalliği bozulmasın diye eseri olduğu gibi muhafaza etmektedir. Bazı 

varaklarındaki tahribatlar olsa da eserin günümüze kadar gelmesi büyük bir şanstır. 

Eserin baş tarafında kapaktan sonra turuncu renkte iki varak vardır. Ondan sonra kirli 

beyaz bir varak var, varağın sağ tarafı boş sol tarafında ise “ǾÂlim kâmil Safiyüddin 

rahimehullâhu tasnif kıldığı kitabdır” ibaresi yazılıdır.  Eserin sonunda da dört boş varak 

vardır. Daha sonra   eserin baş tarafında olduğu gibi turuncu renkte iki varak vardır .  

 Yavuz Yektay Bey güzel bir hatla yazılan bu yazının aynı zamanda hattat olan 

dedesi neyzen başı merhum Rauf Yekta Bey’e ait olduğunu söylemiştir. Sanki kullanılan 

mürekkep ve yazılan hat bu bilgiyi doğrular gibidir. Çünkü mürekkep ve hat eserin iç 

yazısıyla farklıdır. Daha sonra bir varak daha vardır. Bu varağın sağ tarafında “Besde 

įķāǾ devr ve naġme fasl-ı evvel naġmede hiddet ve ŝeķįl bildürür. Ǿİlm-i mûsikînin baǾzı 

beyanı naġmenin biri birine muvâfık ya muhâlif olduğunu bilmene te’lîf dirler. İki 

naġme arasında olan zamana įķāǾ dirler. Altı vezin diye iki naġmeden ne sûret gözükür 

ki samahhına ŧabiǾat hükm ider” diye yazı vardır. Buradaki yazı karakteri Rauf Yekta 

Beyin kitabın içerisinde yaptığı açıklamalarda kullandığı yazı karakterine uymaktadır. 

Bu yazıyı da Rauf Yekta Bey yazmış olabilir. Sol tarafında ise varağın en üst ortasında 

“Risâle min Ǿilmi’l-edvâr” yazısı okunabiliyor. Bunun dışında yazılar var ama 

okunamamaktadır. Kanaatimizce baş taraftaki iki varakta son iki varak gibi boş olup 

müellifin dışındakiler tarafından yazılmıştır. Eserin bazı varaklarında tadilat yapılmıştır.  
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dddd---- EdvârEdvârEdvârEdvâr----ı Mûsikîı Mûsikîı Mûsikîı Mûsikî’’’’nin İçeriğinin İçeriğinin İçeriğinin İçeriği    
 

Şükrullah esere hamdele (Allaha şükür), salvele (peygamber s.a.v.’e salavât) ile 

başlamıştır. İkinci Murat Han’a övgüler yaptıktan sonra Osmanlı hizmetinde olmanın 

onuru gururu ve üstünlüğünü anlatmıştır. Daha sonra mûsikînin güzelliklerinden 

bahsederek girizgâhını tamamlamıştır. Eserin ilk on beş faslı Safiyüd-din Abdul-Mü’min 

Urmevî’nin Kitâbu’l-Edvâr    isimli eserinin Türkçe tercümesi olduğu için Türk 

mûsikîsinin nazariyatını anlatmıştır. Bu arada bire bir tercüme yapmayıp zaman zaman 

kendisi bazı eklemeler yaparak kendi fikirlerini de anlatmıştır. On altıncı fasıldan 

itibaren Türk mûsikîsinde kullanılan bir çok mûsikî âletlerinin yapım tekniklerini 

anlatmaktadır. Ayrıca hangi âletin hangi ağaçtan daha iyi yapıldığını anlatır. Bu yönüyle 

diyebiliriz ki Türk mûsikîsi çalgı âletlerini anlatan ilk Türkçe eserdir. On altıncı kısım 

dan itibaren olan kısımların telifinde Şükrullah, İbni Sînâ’nın, Farabî’nin Kemal 

Tebrîzî’nin Hüsameddin Şeyh Hâsân Kazurûnî’nin ve İhvân-ı Safâ’nın eserlerinden 

faydalandığını belirtmiştir. On beşinci faslın sonunda Şükrullah şöyle demiştir: 

“Safiyüddîn Abdul-Mü’min rahmetullahi Ǿaleyhi rahmeten vasîǾaten tasnif kıldığu 

kitabun tercümesinden fâriğ olduk. ŞuruǾ kılalum bir nice üstadlar Ǿalimler ve fazıllar 

tasnif kıldukları kitablara. Şeyh Ebu ǾAli Sîna kitabına İbn-i Nâsır kitabına ve üstad 

Kemal Tebrizî kitabına ve Hüsamed-din Şeyh Hasan Kazurunî kitabına ve İhvân’us-Safa 

kitabına rahmetullahi Ǿaleyhim ecmaǾĮn. Ve yigirmi bir fasıl daħı bularun kitablarından 
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bu kitaba derc idelüm. Ta mübtedilere hiç nesne müşkil olmaya. Ve ol Ǿalimlerün sözi 

daħı yirde kalmaya”35. Daha sonra kiriş (tel) yapım tekniklerini de anlatmaktadır. Sese 

zarar veren ve sese iyi gelen bitkilerden bahsetmektedir. Bir mûsikî şinasın bir meclise 

girdiği zaman edep ve erkânından aynı zamanda hangi mecliste hangi makamın uygun 

olduğunu belirtmiştir. Günün hangi saatinde hangi makamın uygun olduğunu yazmıştır. 

Dört anâsırdan bahsetmiştir. En sonunda da terkiplerin isimleri ve nasıl oluştuğuna dair 

ma‘lûmat vermiş ve eseri tamamlamıştır. Ayrıca eser mûsikî nazariyatı ve mûsikî 

âletlerinin yanı sıra sanki bir ahlâk kitabı gibidir. Dinî ve ahlâkî nasihatleri  sürekli telkin 

etmiştir.  

  

B- EDVÂR-I MÛSİKİNÎN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ 

1111---- Eserin Giriş Kısmı Eserin Giriş Kısmı Eserin Giriş Kısmı Eserin Giriş Kısmı    
 

Şükrullah eserine besmeleden sonra Allah’ın ululuğunu ve bütün kâinâtın onu 

tesbih ettiğini bildirerek, âyetlerden deliller getirerek şükürle başlıyor. Sonra   

Peygamber (S.A.V.) efendimizi överek ona salât ve selâmla devam ediyor. Zaman 

zaman şiirlerle süsleyerek Allaha kul Peygambere ümmet olmakta gayret eden âlim,  

fâzıl ve ariflerin gayretlerini anlatıyor. Aynı zamanda devlet hizmetinde olmanın 

güzelliğini ve mutluluğunu anlatmıştır. Mûsikînin güzelliklerinden ve faziletlerinden 

bahsettikten sonra bu ilmi hünerli ve faziletli kâmil insanların yapabileceğini 

belirtmiştir.  

                                                
35 Ahmedoğlu Şükrullah, Edvâr-ı Mûsikî, vr. 90 b.   
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 Büyük övgülerde bulunduğu kılıç sahibi zatın ( bu kitap II. Murat Han’ın emriyle  

yazıldığı için adı geçen zatın II. Murat Han olduğu ileri sürülebilir ), “Kim bu kitabı 

Türk diline tercüme edip Türk halkının anlayacağı biçimde yapabilir?” diyince 

Şükrullah’ın kitabı eline alıp incelediğini ve Safiyüd-dînin telif ettiği kitap olduğunu 

belirtmiştir. Kendisinin yeterince sanat ehli olmamasına ve bu işin yapılmasının 

zorluğuna rağmen insanlara faydalı olmak ve sultânın himmetini kazanmak için bu işe 

başlamıştır. Şükrullah, musikî üzerine telif edilen eserlerin anlaşılmasında zorluk 

çekildiğinden bunları anlaşılır hale getirmek için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiğini 

belirtiyor.  

MukaddimeMukaddimeMukaddimeMukaddime----i Kitabi Kitabi Kitabi Kitab:  

Bu kısımda mûsikinin aziz şerif ve latif bir ilim olduğunu, bazı ilimlerin musikî 

ilmini bilmeyince o ilimlerin bilinemeyeceğini belirtmiştir. Diğer musikî nazariyat 

kitaplarında da olduğu gibi bu ilmin kurucusu Fisagor’un hikayesini anlatır. Fisagor,  

Eflatun,  Aristo ve Batlamyusun bu ilmin kurucuları olduğunu, daha sonra ki âlimlerin 

bunların tasniflerini kabul ettiklerini yazmıştır. Davut (a.s.)’ın dua ederken sazlarla niyaz 

ettiğini yazıyor. Bu ilmîn önce Yunan halkı içinde, sonra Fars kavmi arasında daha sonra   

Arap kavmi arasında meşhur olduğunu, ondan sonra Rûm36 kavmi arasında meşhur 

olduğunu yazıyor. II.Murat Han’a büyük övgülerden sonra onun ilim, şiir ve mûsikî 

meclislerine katılmasını desteklemesini ve o meclislerin güzelliğini anlatıyor. Rum 

halkının âbad bir kavim olduğunu belirtmiştir. Bu ilme câhiller ve ahmaklar katında 

rağbet olmadığını ve câhillerin âlimlere düşman olduğunu belirtmiştir. En sonunda 

                                                
36 Keşfüzzünûn’nun 257. sayfasında Kâtip çelebiye göre Rûm, Anadolu veTrakya anlamındadır.   
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mûsiki ilmi hakkında bilgi verdikten sonra kitabın otuz altı fasıl olduğunu ve fasılların 

konusunun ne olduğunu yazmıştır. Ancak eser otuz beş fasılda bitmiştir.  

Birinci FasılBirinci FasılBirinci FasılBirinci Fasıl    

Bu fasılda nağmenin ta‘rifi yapılarak hiddet ve sakîl yani seslerin tizlik ve peslik 

yönü incelenmiştir. Araplarla, Acemlerin peslik ve tizlik terimlerini karşılaştırılıyor. 

Tellerin uzunluğuna ve kısalığına göre seslerin tiz veya pes olacağı incelenmiştir. 

Nefesli sazlarda da tizlik ve pesliğin, deliklerin yakınlığı ve uzaklığıyla ilgili olduğu 

belirtilmiştir.  

İkinci Fasılİkinci Fasılİkinci Fasılİkinci Fasıl    

Bu bölümde perdelerin ve telli sazların parmakla basılıp ses çıkarılan perdeler 

anlatılmaktadır. Telli müzik âletlerinin klavye kısmındaki perdelere “destan”,  çoğuluna 

da “desâtîn” denir. Edvâr kitaplarında çalgının telini temsil ettiği kabul edilen bir çizgi 

üzerinde bu noktalar gösterilir “Mutlak veter” (telin parmak basılmadan açık olan 

pozisyonu) adı verilen bu çizgiye Safiyüddin tarafından bir ucuna A diğer ucuna da M 

harfi konmuştur. A noktası “Cânibü’l-Enf” denilen pes taraftaki son noktayı (burun 

tarafı,  küçük eşik), M noktası ise “Cânibü’l Muşt” denilen tiz taraftaki son noktayı 

(harak tarafı, büyük eşik) temsil eder.37 Tel üzerinde sesler bölünmüş, oranlar ve seslerin 

tizliği-pesliği incelenmiştir.  

                                                
37Mehmet Nuri Uygun, Safiyüddin Abdu’l-Mü’min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı, M. Ü. , S. B. E. , 

Basılmamış Doktora Tezi,  İstanbul, 1996, s. 135.  
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ÜçüncüÜçüncüÜçüncüÜçüncü Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl    

Aralıkların biri birine oranları inceleniyor. Aralığın iki sesten oluştuğunu, aynı 

seslerin aralık olamayacağı izah ediliyor. Aralığın uyumlu ve uyumsuz olarak iki türlü 

olduğu anlatılıyor. Ruhun lezzet aldığı aralığa uyumlu arlık (buǾd-u müttefik), ruhun 

lezzet almadığı aralığa da uyumsuz aralık deniyor. Edvâr kitaplarında aralığa “buǾd” adı 

verilmiş ve bu mesafelerin oranları ayrı bölümlerde incelenmiştir. M.Ö. VI. yüzyılda 

Phthagoras ses aralıklarının oranlarını belirlemiştir. Bu oranlardan Bazıları bugün bile 

ilmi geçerliliğini korumaktadır. Aralıklar ya bir melodi “ezgi” içinde arka arkaya sese 

ezgisel olarak, ya da iki sesin aynı anda tınlamasıyla armonik olarak duyulmaktadır.38 

Ayrıca büyük aralıklar,  küçük aralıklar ve bunların oranları anlatılmıştır.  

Dördüncü FasılDördüncü FasılDördüncü FasılDördüncü Fasıl    

Kulağa hoş gelmeyen “tenâfür” uyumsuz aralıklar ve bu uyumsuzluğun dört 

sebebi anlatılıyor.  

Beşinci FasılBeşinci FasılBeşinci FasılBeşinci Fasıl    

Kulağa hoş gelen uyumlu arlıklar ve uyumluluk sebepleri anlatılıyor. Aralıkların 

nasıl kullanılırsa uyumlu ve hangi şekilde kullanılırsa uyumsuzluğun ortaya çıkacağı 

anlatılıyor.  Aynı zamanda dörtlüler ve beşliler izah ediliyor.  

Altıncı FasılAltıncı FasılAltıncı FasılAltıncı Fasıl    

Devirleri ve devirlerin oranları anlatılıyor. Dörtlülerin ve beşlilerin biri birine 

eklenmesinden meydana gelen makamları bildiriyor. Daireler şeklinde çizim yapılıp 

                                                
38 Nuri Uygun,  a. g. e. , s. 147.   
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gösteriliyor. Uşşak, Nevâ, Bûselik, Rast, Hüseynî, Hicazî olarak altı makamın çizimleri 

yapılıp izah ediliyor. Ayrıca her dairenin bütün daireler içindeki yeri gösteriliyor.  

Yedinci FasılYedinci FasılYedinci FasılYedinci Fasıl    

İki telli sazların çalınmasının kâideleri anlatılmıştır. İki telin biri birine dörtlü 

aralıkla akortlanmasını ve ortaya çıkan sesleri göstermiştir.  

Sekizinci FasılSekizinci FasılSekizinci FasılSekizinci Fasıl    

Udu ve udun tellerinin bağlanmasını, ses aralıkları bildirilmiştir. Önceki 

üstadlarında uda beş tel taktıkları belirtiliyor. Beş telin isimleri aşağıdan yukarıya 

isimleri şöyledir: hād, zîr, meŝnā, meŝleŝ ve bam. Udun klavyesinde parmakların 

basıldığı ses yerleri ve hangi notaya hangi parmakla basılacağı izah edilmiştir. 

Ud mûsikî nazariyatı üzerine yazılan bütün kitaplarda işlenmiştir. Bu kitapların 

bazılarında da sesler tanburla, çenk ve ney ile izah edilmiştir.   

Dokuzuncu FasılDokuzuncu FasılDokuzuncu FasılDokuzuncu Fasıl    

Meşhur oniki makamların isimleri ve sesleri incelenmiştir. Uşşak, Nevâ,  

Buselik,  Rast,  Irak,  İsfehan,  Zîrefkend,  Zengüle,  Rehavî,  Hüseynî,  Hicaz’dır39 

diyerek makamların isimleri ve oluşum şekilleri yazılmıştır. 

Aynı yüzyılda yazılan mûsikî nazariyat kitalarından Hızır bin Abdullah’ın 

Kitabü’l-Edvârında, Yusuf kırşehrî’nin Risâle-i Mûsikîsinde, Bedri Dilşad’ın Murat 

Namesinde, Lâdikli Mehmet Çelebinin Zeynü’l-Elhân ve Fethiyyesinde, Fethullah 

Şirvâni’nin Mecelletün fi’l-Mûsika’sında, Seydî’nin Matla’ında da makamlar on iki 

                                                
39 Büzürg makamı unutulmuş, orjinal metinde de yazılı değildir.   
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olarak geçmektedir. Bazı makamların isimleri küçük farklılık göstermektedir. Mesela 

bazılarında zengüle-zîrgüle, bûselik-ebûselik, hicâzî-hicaz olarak geçmektedir. Makam 

sıralamaları bazılarında farklıdır.  

Bu dönemde âvâzeler ya da âğâzeler bazı ilim adamlarına göre altı, bazılarına 

göre ise yedidir.  Şükrullah, Şirvânî ve Hızır bin Abdullah’a göre; Geveşt, Gerdaniye, 

Nevrûz, Selmek, Mâye, Şehnâz isimleriyle altı tanedir. Kırşehrî, Lâdikli Mehmet Çelebi, 

Seydî ve Bedri Dilşad ise yukarıdaki âvâzelere Hisar’ı da ekleyerek sayıyı yediye  

çıkarmışlardır. Şükrullah bu ilm adamlarıyla aynı dönemde yaşamasına rağmen âvâzeler 

konusunda Safiyuddin ile aynı görüşü paylaşmıştır. 

Onuncu FasılOnuncu FasılOnuncu FasılOnuncu Fasıl    

Makamların aldıkları ortak sesler bildirilmiştir. Uşşak, Nevâ, Bûselik 

makamlarının aldıkları ortak seslerle bir dairede toplanmıştır. Rast makamıyla Hüseynî 

makamı bir dairede bulunur. Rehavî ile Zengülenin bazı yerde muvâfık. Bazı yerde 

muhâlif olduğu belirtilmiştir. Irakla zengülenin biri birine muhâlif olduğu bildirilmiştir.  

Onbirinci FasılOnbirinci FasılOnbirinci FasılOnbirinci Fasıl    

On yedi tabakadan bahsedilmiştir. Bu tabakaların birincisi A (Rast),  ikincisi H  

(Çargâh), üçüncüsü Yh (Acem), dördüncüsü h  (Kürdî),  beşincisi YB (Bayâtî),  altıncısı 

B (Şûrî), yedincisi T  (Sabâ),  sekizincisi YV (Evc),  dokuzuncusu V (Segâh),  onuncusu 

YC (Hisar),  on birincisi C (Zengüle),  on ikincisi Y (Uzzal),  on üçüncüsü YZ (Mâhur),  

on dördüncüsü Z (Bûselik) on beşincisi YD (Hüseynî),  on altıncısı D (Dügâh) on 



22 
 

 

yedincisi YA (Nevâ) dır. Ayrıca makamların ses aralıklarını bozmadan değişik perdelere 

göçürülebileceği anlatılmıştır.  

On İkinci FasılOn İkinci FasılOn İkinci FasılOn İkinci Fasıl    

Bu bölümde o dönemde fazla bilinmeyen ud akortları anlatılmaktadır. Ancak bu 

akortların zor olduğunu ve bu akortla çalacak müzisyenin çok usta ve maharetli olması 

gerktiği bildirilmiştir.  

On Üçüncü FasılOn Üçüncü FasılOn Üçüncü FasılOn Üçüncü Fasıl    

Usûlün mahiyeti ve usûllerin devirleri anlatılmıştır. Bu usûlleri öğrenmek ve 

anlamak için çok mesai, emek sarf etmenin yanı sıra anlayışın ve idrak gücünün olması 

gerektiği izah ediliyor. Sebeb-i sekîl,  sebeb-i hafif,  veted-i mecmu, veted-i mefruk,  

fasıla-i suğrâ,  fasıla-i kübrâ gibi usûlün temel unsurları olan terimler açıklamıştır. Sekıl-

ü evvel, sekılü’s-sânî,  hafîfüs-sekîl, sekîlü’r-remel, remel, hafîfür-remel, hezec 1, hezec 

2 ve fahte usûlleri daireleriyle birlikte yazılmıştır. Bazı usûl dairelerinde nakralar 

(vuruşlar) yazılmamıştır. Yazılmayanları nakralarına bakarak yazdık.  

XV.yüzyılda telif edilen eserlerde usul (ritim) konusu oldukça farklılık 

göstermektedir. Bazılarında usullerin altı olduğu,40 bazılarında sekiz, bazılarında ise 

yirmibir41olarak geçmiştir.Bu dönemde en geniş usul bilgileri Fethullah Şirvânî’nin 

Mecelletün fi’l-Mûsikasında işlenmiştir. 

                                                
40 Sadrettin Özçimi, Hızır bin Abdullah ve Kitabü’l-Edvâr, M. Ü. B. Y. L. T. İstanbul, 1989, s,173. 
41 Akdoğan, a. g. e. , s, 242-259. 
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Usûller konusunda Şükrullah el-Urmevî’nin beyan ettiği usullerin dışında 

herhangi bir ilave yapmamıştır. Aynen kabul etmiştir. Ancak usûllerin bazı vuruşlarında 

değişiklik yapmıştır. 

    

On Dördüncü FasılOn Dördüncü FasılOn Dördüncü FasılOn Dördüncü Fasıl    
 

Makamların etkilerinden bahsetmektedir. Hangi insanlara hangi makamların 

etkili olacağı anlatılmaktadır. Kuvvetli insanların sohbetinde ‘Uşşak, Bûselik ve Neva 

makamlarının uygun olacağı,  yumuşak ŧabiatlı insanlara Rast, Nevruz, İsfehan ve Ǿıraķ 

makamlarının uygun olacağı, sakin ve hüzünlü insanlar içinde Büzürk, Râhavî ve 

Zirefkend makamlarının uygun olacağı anlatılmıştır.  

Onbeşinci FasılOnbeşinci FasılOnbeşinci FasılOnbeşinci Fasıl    
 

Mûsikî ilminin uygulaması hakkında bilgi verilmiştir. Şiirler üzerinde ne kadar 

vuruş yapılması gerektiği gösterilmiştir. Ayrıca on iki makamın devrlerini tablolar 

çizilerek anlatılmıştır. Bu makamlar şunlardır: Uşşak, Ebûselik (Bûselik), Nevâ, Rast,  

Hüseynî, Hicâzî, Râhevî, Zengüle, Iraķ, İsfehan, Zîrefkefkend, Büzürk. Şükrullah buraya 

kadar olan fasılların Safiyüd-din Abdül-Mü’min Urmevî’nin tasnif ettiği Kitâbü’l-

Edvârın Türkçe tercümesi olduğunu söylemiş,  mûsikî ilmine yeni başlayanlara kolaylık 

olsun diye bu kitaba on bir fasıl daha eklediğini belirtmiştir. Bu yirmi bir fasıldaki 



24 
 

 

bilgileri Fârâbî’nin, İbni Sinâ’nın, Kemal Tebrizî’nin, Hüsameddin Şeyh Hâsân 

Kazurûnî’nin,  İhvânı Safâ’nın eserlerinden topladığını belirtmiştir.42  

On altıncı fasıldan itibaren saz yapım kısımları ilk Türkçe sazların yapımını 

anlatan kısımlardır. Edvâr-ı Mûsikî bu yönüyle de önemli bir kaynaktır. Entruman   

(çalgı ) yapımıyla ilgili bölümlerde önemli bilgiler veren Şükrullah yaşadığı dönem 

itibarıyla seçkin bir yere sahiptir. Daha önce enstruman yapım teknikleri ile ilgili  

Türkçe esere raslanmamaktaydı. Bundan dolayı Şükrullah kendi döneminde önemli bir 

boşluğu doldurmuştur. Bu dönemde telif edilen eserlerde sazların çalınmasıyla ilgili 

metot bilgileri vardır. Ancak çalgı yapımıyla ilgili bilgiler sadece Şükrullah’ın eseri 

Edvâr-ı Mûsikîde işlenmiştir. Bu yüzden Edvâr-ı Mûsikînin önemi bir kat daha 

artmaktadır. Ancak bu eserde Türk Mûsikisi’nin ses perdelerini en güzel şekilde 

gösteren tanbur konusunda hiç bir malumat veilmemiştir. 

Onaltıncı FasılOnaltıncı FasılOnaltıncı FasılOnaltıncı Fasıl    

  
Ud yapımı olarak hangi ağacın uygun olduğu ve yapım teknikleri anlatılmıştır. 

Şahçub ve servi ağacından iyi ud yapılacağı, ancak ağacın kendiliğinden kuruması 

gerektiği belirtilmiştir. Udun resmi çizilerek şekli ve telleri gösterilmiştir. Udun 

tellerinin isimleri ve tellerin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca udun nasıl 

çalınacağına dair metot verilmiştir.  

                                                
42 Sazların yapımıyla ilgili bölümleri Hâsân Kâşî’nin Kenzü’t-Tuhaf  isimli eserindeki sazlar kısmıyla 

hemen hemen aynıdır. Tâki Bineş “Mûsikî’de üç Farsça Risale” adı altında 1993’te Tahran’da 

yayınlamıştır.   
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Onyedinci FasılOnyedinci FasılOnyedinci FasılOnyedinci Fasıl    

Yaylı sazlardan ıklığın şekli çizilerek yapım teknikleri anlatılmıştır. Iklığın 

gövdesinin ince ve yüzündeki derinin de ceylan derisi olması tavsiye edilmiştir.  

Onsekizinci FasılOnsekizinci FasılOnsekizinci FasılOnsekizinci Fasıl    

Rebâbın yapım teknikleri anlatılmıştır. Zerdâli ağacından teknesinin yapılıp 

teknenin süt içerisinde kaynatılırsa ağacı işlerken kolaylık sağlayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca rebâbın ikişerli üç gurup teli olduğu, zîr, hâd, mesnâ diye isimleri ve bu tellerin 

nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.  

Ondokuzuncu FasılOndokuzuncu FasılOndokuzuncu FasılOndokuzuncu Fasıl    

Nefesli enstrumanlardan Mizmârın resmi çizilerek yapım teknikleri anlatılmıştır. 

İki parçadan olduğunu,  bir parçasının kamıştan,  diğer parçasınınsa ağaçtan olduğu ve 

deliklerinin nasıl olması gerektiği izah edilmiştir.  

 

Yirminci FasılYirminci FasılYirminci FasılYirminci Fasıl    

Yine nefesli ve kamıştan yapılan enstrumanlardan Pîşe’nin resmi çizilerek yapım 

teknikleri anlatılmıştır. Pîşe yapılacak kamışın hem olgun hem de düz olması gerektiği 

ve ince-kalın seslilerin nasıl çıkarıldığı izah edilmiştir.  

Yirmi Birinci FasılYirmi Birinci FasılYirmi Birinci FasılYirmi Birinci Fasıl    

Çengin resmi çizilerek yapımında hangi ağacın iyi olacağı, ölçüleri ve yapım 

teknikleri anlatılmıştır. Tam sazlar sınıfında mütala edilmiştir. Teknesinin tek parça 
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kaysı ağacından olması gerektiği ifade edilmiştir. Çengin tel çeşitleri ve sayıları ifade 

edildikten sonra  akordu anlatılmıştır.  

Yirmi İkinci FasılYirmi İkinci FasılYirmi İkinci FasılYirmi İkinci Fasıl    

Nüzhe’nin resmi çizilerek yapımında kullanılan ağaçlar ve yapım teknikleri 

anlatılmıştır. Çenkten sonra nüzhe’den üstün saz olmadığı ifade edilmiştir. Yüz sekiz teli 

olduğu ve Safiyüd-dîn Abdul-Mü’min Urmevî’nin icat ettiği bildirilmiştir. Ayrıca 

tellerin kaçar tane takılacağı ve hangi seslere akort edileceği gösterilmiştir. Çalma 

metodu da az da olsa verilmiştir.     

Yirmi Üçüncü FasılYirmi Üçüncü FasılYirmi Üçüncü FasılYirmi Üçüncü Fasıl    

Kânunun hangi ağaçtan yapılacağı ve yapım teknikleri anlatılmıştır. Atmış dört 

teli olduğu, üç telin bir sese çekildiği ve tellerin hangi seslere akort edileceği 

gösterilmiştir. Bam,  mesles ve mesnâ diye telleri de üçe ayrılmıştır.  

Yirmi DördYirmi DördYirmi DördYirmi Dördüncü Fasıl üncü Fasıl üncü Fasıl üncü Fasıl     

Yine Safiyüddin Abdü’l-Mü’min el-Urmevî’nin icat ettiği Muğnî sazı yapım 

teknikleri ve özellikleri anlatılmıştır. Safiyüddinin İsfehan’a gelince icat ettiği bu sazı,  

rebâb,  kânun ve nüzhe’den esinlenerek yapmıştır. Tel sayısının otuz dokuz ve her sese 

üç tel gerileceği bildirilmiştir. Bu teller hād, mesnâ, mesles ve zîr isimleri altında dört 

gruba ayrılmıştır.  
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Yirmi Beşinci FasılYirmi Beşinci FasılYirmi Beşinci FasılYirmi Beşinci Fasıl    

Bu bölümde enstruman tellerinin neden ve nasıl yapıldığına dair teknikler 

anlatılmıştır. Sazların sessinin kaliteli çıkması için kaliteli tel kullanmanın önemi 

vurgulanarak kaliteli telin de kaliteli malzemeden kurallara riâyet ederek elde edileceği 

anlatılmıştır. Her telin kendi yerine yerli yerince takılması söylenmiştir.  

Yirmi Altıncı Fasıl Yirmi Altıncı Fasıl Yirmi Altıncı Fasıl Yirmi Altıncı Fasıl     

Koyun ve keçi bağırsağından yapılan tellerin yapım tekniğini ve hangi 

işlemlerden geçeceğine dair bilgiler verilmiştir. Kalın tellerin iki ya da üç kat 

bağırsaktan olduğu ondan sonra   teller inceldikçe bağırsağın katlarının azalacağı ifade 

edilmiştir.  

Yirmi Yedinci FasılYirmi Yedinci FasılYirmi Yedinci FasılYirmi Yedinci Fasıl    

İlm-i mûsikîye heves edenlere nasihatler verilmiştir. Davranışların ve 

hareketlerin edepli, âdaplı olması gerektiği ayrıca ibâdetlerin aksatılmaması tavsiye 

edilmiştir. Az uyumak,  az yemek,  az konuşmak ve az giyinmek gerektiği söylenmiştir. 

Ayrıca sohbetler için güzel hîkâyeler ve hoş sözler öğrenilmeli. Kadınlarla sohbetten 

kaçınılmalı. Sesleri daima güzel olmalı ve sesi bozan şeylerden kendini sakınmalı. Saz 

çalmak isterse de bunu câhillerden gizli tutmalı. Zenaat ehlinden olduğunu söylememeli.  

Yirmi Sekizinci FasılYirmi Sekizinci FasılYirmi Sekizinci FasılYirmi Sekizinci Fasıl    

Sazendenin ve hanendenin bir sohbet meclisine gittiği vakit nasıl davranması 

gerektiği anlatılmıştır. Gidilen mecliste sağa sola bakmadan edeplice ve uygun biçimde 

oturulmalı. Ev sahibinden asla bir şey istenmemeli. Meclisteki kadın ve oğlanlarla 
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konuşulmamalı. Ev sahibinin mizacına uygun makamlar icra edilmeli. Bir mecliste olan 

bir sözü başka yere taşımamalı. Önüne gelen yiyeceklerden irilerini ve güzellerini 

seçmemeli. Ahmaklarla sohbet etmemeli,  şayet mecliste sohbet etmek zorunda kalırsa 

onlara tahammül etmesi ve sabretmesi tasfiye edilmiştir.     

Yirmi Dokuzuncu Fasıl Yirmi Dokuzuncu Fasıl Yirmi Dokuzuncu Fasıl Yirmi Dokuzuncu Fasıl     

Zühre duası yazılmış ve dua ederken uyulması gereken âdap bildirilmiştir. Duanın 

Arapçası ve Farsçası nazım halinde yazılmıştır.  

Otuzuncu FasılOtuzuncu FasılOtuzuncu FasılOtuzuncu Fasıl    

Sesi açan otlar bildirilmiştir. Bunların başlıcaları şunlardır: Ispanak, ebegümeci,  

katı pişmemiş yumurta sarısı,  şeker şerbeti, şeker kamışı somurmak, incir, bakla, bal 

şerbeti,  hardal,  badem yağı gibi maddelerin faydalarıyla birlikte sesi açtığından 

bahsedilmiştir. Bu fasıldaki konu da Şükrullaha hastır. Diğer nazariyat kitaplarında bu 

konuyla ilgili pek malumat yoktur.Şükrullah’ın Edvâr-ı Mûsikîsinin önemli 

özelliklerinden birisi de diğer kitaplarda olmayan bazı konuların sadece onda olmasıdır. 

Otuz Birinci FasılOtuz Birinci FasılOtuz Birinci FasılOtuz Birinci Fasıl    

Sesi bozan    nesneler bildirilmiştir. Şöyle ki; kar suyu içmek, ekşi yiyecekler 

yemek, sığır yağıyla pişen yemekler yemek, esrar içmek, çok cinsel münâsebette 

bulunmak, soğuk suyla boy abdesti almak, istifra etmek,  başı açık tutmak ve yatarken 

bir şeyler okumak sesi kısmakta ya da bozmaktadır. Yine bu konuya da diğer mûsikî 

kitaplarında pek rastlamaz.   
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Otuz İkinci FasılOtuz İkinci FasılOtuz İkinci FasılOtuz İkinci Fasıl    

Vakitlere uygun olan makamlar anlatılmıştır. İbni Sina’nın düzenlediği vakitlere 

göre icra edilecek makamlar hemen hemen XV. yüzyılda ki bütün edvârlarda vardır. 

Yaklaşık olarak hepside bu düzenlemeyi kullanmışlardır.  

Birinci şafakta  Rehâvî makamı 

İkinci şafakta Hüseynî makamı 

Güneş iki süngü boyu yükseldiğinde Rast makamı 

Kuşluk vaktinde Bûselik makamı 

Güneş ortadayken Zengüle makamı 

Öğle vaktinde Uşşak makamı 

Öğleyle ikindi arasında Hicaz makamı 

İkindi vaktinde ırak makamı 

Gün batarken İsfahan makamı 

Akşamleyin Nevâ makamı 

Yatsı namazından sonra Büzürk makamı 

Yatsıdan sonra yatma zamanı Muhâlif makamı 

Geceleyin Şehnaz makamı uygun olacağı yazılmıştır.  

Otuz Üçüncü FasılOtuz Üçüncü FasılOtuz Üçüncü FasılOtuz Üçüncü Fasıl    

Anasır-ı erba’a denilen dört unsurdan bahsedilmiştir.43 Bu unsurların: 

Birincisi       : Yegâh 

İkincisi         : Dügâh 
                                                
43 Buradaki dört unsur felsedekiler değildir. Mûsikî’de makamlara karşılık geçenlerdir. Ancak biribirine 
tekâbülü söz konusudur.  
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Üçüncüsü     : Segâh  

Dördüncüsü : Çargâh olarak yazılmıştır. Ancak Şükrullah dört unsura tekabül eden 

makamları belirtmiş, dört unsurun adını toprak, su, hava,  ateş diye belirtmemiştir. Yusuf 

Kırşehrî yukarıdaki dört makamı şûbe olarak değerlendiriyor ve şöyle eşleştiriyor: 

Yegâh-----------: Hâkî (toprağa ait) 

Dügâh-----------: Âbî (Suya ait) 

Segâh------------: Bâdî (Havaya ait) 

Çargâh-----------: Nârî (Ateşe ait).44 

 Aynı dönemde telif edilen Hızır bin Abdullah’ın Kiâbu’l-Edvârında, Seydî’nin 

Matla’ında, Bedri Dilşâd’ın Murad Nâmesinde, Fethullah Şirvânî’nin Mecelletün Fi’l-

Mûsîka’sında, Lâdikli Mehmet Çelebinin Zeynü’l-Elhân ve Risâletü’l-Fethiyyesinde de 

şûbeler aynı yukarıdaki gibi geçmektedir. 

Otuz Dördücü FasılOtuz Dördücü FasılOtuz Dördücü FasılOtuz Dördücü Fasıl    

Elli altı terkibin isimleri bildirilmiştir. Bu terkipler baştan itibaren sırayla 

şöyledir: Beste Nigâr, Tįz Nevâ, Pençgâh, Beste-i İsfehan, İsfehanek, Zilkeşî haveran 

(Dikleşhaverân), Zîrkeşîde, Aşiran, Nigâr, Gerdaniye nigâr, Gerdâniyede Bûselik, 

Muhayyer, Vech-i Hüseynî, Karciğâr, Rûy-i Irak, Müstear, Nühüft, Sipihr, Hüseynî 

Acem,  Acem-Uzzal, Hisar, Nihavend, Humâyun, Bahr-i Nâzik, Hisârek, Hicâz-ı Türk,  

Hicâz-ı Büzürk, Muhâlif, (yirmi dokuzuncu makamın adı yazılı değil, ancak otuz beşinci 

fasılda bu makamların aslını anlatırken Hicâz-ı Muhâlif olarak anlatmıştır.), 

                                                
44 Ramazan Kamiloğlu, Yusuf Kırşehrî’nin Risale-i Mûsikîsi’nin transkripsyonu ve Değerlendirilmesi,  

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 1998, s. 22.   
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Rahatülervâh, Irak Mâye, Zavulî, Zemzeme, Nevrûz-i Rûmî, Rekb, Rekb-i Nevrûz, 

Zîrefkend, Sazkâr,  Nihavend-i Rûmî, Hisar-ı Evc, Rast Maye, Nevrûz-i Acem, Çargâh-ı 

Acem, Sigâh-ı Acem, Dügâh-ı Acem, Rast Acem, Sebz Ender Sebz, Nişâvurek 

(Nişâburek), Acem-i Irak,  Hicaz-ı Acem, Sigâh-Mâye, Uşşak-Mâye, Nigârınek, Mahurî. 

Yusuf Kırşehri mūsikĮ risalesinde 59 terkip belirtmiştir. Terkiplerin isimleri 

şunlardır: Beste nigâr, Nikriz, Pençgâh, Beste isfehan, Dilkeş haverân, Zirkeşîde, Aşiran, 

İsfehanek, Uzzal, Nihavent, Humâyun, Bahri nazik, Hisarek, Türki hicaz, Hicaz muhâlif, 

Râhatül ervâh, Nevâ aşiran,Zâvil, MüberkaǾ, Zemzeme, Nevrûzi Rûmî, Rekb, Nevrûz, 

Zirefkend, Büzürk, Sâzkâr, Nihavendi Rûmî,  Nişâvurek, Vechi hüseynî, Karciğar, Rûyi 

Irak, MüsteǾar, Nigâr, Gerdâniye Nigâr, Gerdâniye, Bûselik, Muhayyer, Siphr, Hüseynî 

acem, Hicaz, Büzürk, Muhalif, Hisar, Evc, Nühüft, Nigârı nek, Acem, Zirkeşîde, Rast, 

Maye, Uşşak, Segâh mâye, Terkibi Sabâ, Nevrûzi acem, Çargâh, Uzzal Acem, Acem 

Rast, Sebz Ender Sebz, Ağâzei Zenbûr. Görüldüğü gibi Şükrullahla aynı olan terkip 

isimlerinin yanı sıra farklı olanlar da vardır. Aynı zamanda terkiplerin sayılarıda 

farklıdır. Şükrullah’ta elli altı olan terkip sayısı Kırşehrî’de elli dokuzdur. 

Yine aynı yüzyılda eser telif eden Hızır bin Abdullah’agöre de bu sayı 

altmıştır.İsimleri şunlardır: Bestenigâr, Nirîzi, Pençgâh, Beste İsfehan, İsfehânek, Dikleş 

hezârân, Zirkeşîde, Aşiran, Nevâ ve aşirân, Nigâr, Gerdâniye Nigâr, Gerdâniye Bûselik, 

Muhayyer, Vecd-i Hüseynî, Karciğar, Rûy-i Irak, Müsteâr, Nühüft, Terkib-i Acem, 

Zirkeşîde, Sipihr, Uzzal, Nihavend, Nihavend-i Rûmî, Humayun, Bahr-i Nazüñ, Zenbûr, 

Hisâr, Hisârek, Türkî Hicâz, Hicâz Büzürk, Hicâz Muhâlefe, Muhalefeh, Râhaü’l-Ervâh, 

Zâvilî, Zemzeme, Nevrûz-i Rûmi, Rekb, Rekb Nevrûz, Zirefkend, Sâzkâr, Hisâr Rûmî, 

Rast Mâye, Dügâh Mâye, Segâh Mâye, Uşşak Mâye, Irak Mâye, Nişâvurek, Nigârînek, 
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Nevrûz Acem, Rast Acem, Dügâh Acem, Segâh Acem, Çargâh Acem, Irak Acem, 

Hüseynî Acem, Uzzal Acem, Hicâz Acem, Terkîb Sabâ, Sizânder siz. 

Seydî’nin Matla’ında  terkiplerin sayısı elli sekiz olarak geçmektedir. Yine aynı 

dönemde yaşayan ve eser telif eden ilim adamlarımızdaki bu farklılık XV. yüzyılın  

terkipler yödünden de verimli bir dönem olduğu görülmektedir. 

Otuz Beşinci FasılOtuz Beşinci FasılOtuz Beşinci FasılOtuz Beşinci Fasıl    

Yukarı bölümde sayılan terkiplerin makamsal seyirleri, başlangıç ve bitiş sesleri 

izah edilmiştir. Makamların başlangıç ve karar sesleri izah edildikten sonra Safiyüddin 

Urmevî’nin bazı makamların hangi duyguları ifade ettiği hakkındaki görüşleri 

aktarılmıştır, şöyle ki: 

Râhevî  : Ağlamak bağı 

Zîrefkend : Kaygı,  hüzün bağı 

Büzürk  : Cimrilik bağı 

İsfehan  : Cömertlik bağı 

Irak  : Lezzet bağı 

Uşşak  : Gülme bağı 

Zengüle : Uyku bağı 

Nevâ  : Kahramanlık ve yiğitlik bağı 

Bûselik : Kuvvet bağı 

Hüseynî  : Barış bağı 

Hicaz   : Tevâzu bağı  
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olarak ifade edilmiştir. Bu yazılanların uygulanması halinde sazendenin ve okuyucunun 

sohbetinin güzel olacağı ve istenilenin hâsıl  olacağı belirtilmiştir. Ancak mûsikî şinâsın 

ferâset sahibi olması gerektiği ve bu yazılanlardan kendisine uygun olanları uygulaması 

tavsiye edilerek eser bitirilmîştir.   

 Otuz altı fasıldan oluştuğu ifade edilen Edvâr-ı Mûsikî otuz beş fasılda 

bitirilmiştir. İçindekiler kısmında otuz ikinci fasılda geçen “perdeler eserün bildürür” 

şeklinde konulan fasıl başlığının içi boş bırakılmıştır.  

 Eserin kısa bir değerlendirmesini yaptıktan sonra ş ş ş şimdi de Edvâr-ı Mûsikî’nin  

transkribesıine geçiyoruz. 
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C- EDVĀR-I MÛSİKÎNİN TRANSKRİBİ 
 

(1/b) 

Risāletün min Ǿİlmi’l-Edvār 
Bismillāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm       

 

Şükr ü minnet-i bį ĥadd ol pādişāhuñ Ĥażretine lāyıķdur ki ulu ( lı ) ġınuñ serā- 

perdesinde rubūbiyet sāzendesi anuñ birliginüñ yektā sāzile bu kelāmı beyān ider ki 

“inni ena’llāhü rabbü’l-Ǿâlemįn”45 ve ol āvāzı işidip 

      ŞiǾr : 

Bu sevdā ehl-i erzaķ pūş-i pįr  

Sekiz ķat ħırķa giyüb çarħ ider 

Dir ki “ħalaķa’s-semāvāti bi-ġayri Ǿamedin teravnehā”46 girü ķalan yaradılmışlar daħı 

dürlü dürlü ħōş āvāzeler ile ve cān sevindürüci naġmeleriyle dünün günün yigirmi dört 

saatinüñ armağanuniyle hezarān hezār tesbiĥ ve tehlįl ķılıb bu ayeti tekrar ķılur. 

“Elemtera ennallāhe yüsebbiĥu lehu men fi’s-semāvāti ve’l-arđı ve’ŧ - ŧayru śāffātin” 47 

ve ol pādişāh şunun gibi Ǿalimdür ki yaradılmış arasında olan źerreleri ve göñüllerden 

                                                
45  Kasas: 28/30 (…Muhakkak ki ben âlemlerin rabbi olan Allahım.  ), Kur’an-ı Kerim Meali, Halil 

Altuntaş- Muzaffer Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006. 
46  Lokman: 31/10( Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı …), Kur’an-ı Kerim Meali, 

Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006. 
47 Nur: 24/41 ( Göklerde ve yer yüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allahı 

tesbihettiğini  görmezmisiniz. …), Kur’an-ı Kerim Meali, Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006. 
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geçmiş ve geçe durur ve geçecek sırlar andan (2/a) yigrek ki Ǿizzetine kelām-ı ķadĮm 

buyurmışdur 

“ Ve Ǿindehū mefātiĥu’l-ġaybi lā yaǾlemuhā illā hū ve yaǾlemu mā fi’l - berri ve’l-baĥri 

ve mā tesķuŧu min veraķatin ǿilla yaǾlemuhā”48 

ŞiǾr: 

         Ķarañu dün içinde üvez ķanat açdıġun görür, 

         Ol Ǿālimu ol ķādiru ol ĥākimu  ol pādişāh  

         Aru ŝüñügiñde ilik miķdarın ancaķ ol bilür, 

         Ķarınca da ķāşdur ŧemez şeksüz görür ol ilāh. 

        Ve ol Allahdur ki anuñ źātunuñ ve śıfatınuñ neteligin hiç fehm ve vehm irmedi ve 

irmez ve irmege imkan yoķdur TeǾāla şānuhū ve Ǿamme nevāluhū ve śad hezarān hezār 

tuĥuf-i taĥiyyāt ve śalātu selevāt ol seyyidü’l-mürselįn ve ǿuli’l-evvelin ve'l-āħirįn ve 

rasūli Rabbi’l-Ǿālemįn ve ol bülbül-i belāġat ve ŧūŧi-i feśāĥat oldur ki Allāhu teǾālā anuñ 

şānına Ķurǿān içinde buyurmuşdur ki (2/b) “Ve mā yenŧıķu Ǿani’l - hevā in hüve illā 

vaĥyun yūĥā”49 Muĥammed Rasūlullāh  Ĥażretinüñ ruĥ-u muŧahharına ve ravża-i 

münevverine olsun ki cemiǾ yaradılmış ķıyāmet gününde andan şefāǾat umar ve ol 

                                                
48 EnǾam : 6/59 (Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde 

olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. …), Kur’an-ı Kerim Meali, Halil Altuntaş- Muzaffer 

Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006. 
49 Necm: 53/3-4 (O, Nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur’an  ancak kendisine bildirilen bir 

vahiydir.), Kur’an-ı Kerim Meali, Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2006. 
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Rasūlullāh Ĥażretınuñ śaĥābeleri üzerine olsun ki İslām dinini aşkāre ķılanlardur ve 

kāfirleri įmāna daǾvet idenlerdür ve įmāna gelmeyenleri ķıranlardur.   

Sebeb-i teǿlįf-i kitāb; Allahu teǾālā Ĥażretlerine Celle ve Ǿalā elden geldügi 

ķadarı ĥamd idib Muĥammed Rasūlullāh Ĥażretinuñ mubārek merķadına ŝalavāt 

virdikten śoñra Ǿālemde olan Ǿārifler ve žarįfler kim dünyanuñ ŝebātsuzlulıġını 

bilmişlerdür ve bu fāni cihān içinde baǾżısı riyāżat-ı nefsile rūĥu’l-ķuds maķāmına 

irmişlerdür ve baǾżıları daħı dünyā leźźetlerinde Ǿumri olduġ ķadarı (3/a) leźźet almak 

cehdinde olmuşlardur. Anlaruñ gibi efāżıl ve ekābir ħidmetine maǾlūm olsun ki bu 

müsvedde beyāna getüren yaradılmışlaruñ đaǾfi ve günāhkārlaruñ naĥįfi Aĥmedoġlu 

Şükrullāh aĥsenellāhu lehū veli vālideyye velicemįǾi’l- müǿminįne ve’l-müǿmināt ve’l-

müslimįne ve’l-müslimāt bir gün fikr baĥrinuñ kenārına ayaķ baśmışdı ve ķayuġı 

deñizüñ mevci başdan aşmışdı. Nāgāh żamir ħāŧırdan Seyyid el meşāyıħ ve'ş-şuǾarā 

Şeyħ SaǾdi ħidmetlerinüñ raĥmetullāhi Ǿaleyhi bu beyitleri ħuŧur ķıldı ki: 

 ŞİǾR: 

Çumā kiyān bideri ħāne çendi bįni cevr 

Çırā safer nekūni çünke būteri ŧayyār 

 

Ezin deruħtçu bulbul bedān diraħt nişįn 

Bedāmi dil çıfrumānde çu būyı timār 

(3/b) 

Zemįn legad ħarde ez gāvur ħar be illeti ān 

Kį salinist ne māted-i āsumān-i devvār 
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Neçe bir evde göresin tavuķ gibi cevr 

Ŧūr urur ŧūŧi gibi seyr eyleye gel gülzāra 

 

Neteki bulbul-i sermest seyr it teferrücle 

Niçün göñül ķuşunı ĥapse śalın anı yāre 

 

Bu yer hemįşe ayıķ altına niçundur bil 

Anuñ çün ki değildir felek gibi devvār 

 

Bu beyitleri źikr ķıldum iş bu vechile fikr ķıldum ki göñül ķuşunı ĥabs evinden 

āzād idem ve bir śāĥib-i devlet ķulluġına irdürmekle şād idem bu sebeble fikr peykini 

eŧrāfa gönderdüm şol ümįde ki bir şerĮf saǾatde ve mubārek günde devlet yād idüb bir 

saǾādet ehli ħidmetine (4/a) irişe ve anuñ ayaġı ŧopraġıyla bilişe. Vükelā bu żaǾįfi ol 

ħaberle sevindüre tā ben daħı anuñ ħidmetine irem .  

 

ŞİǾR: 

 Nāgāh irdi peyk-i fikr aydur baña  

 Bir saǾādet ehlini buldum saña 

 

Ger irerseñ ķulluġuna sen ānuñ 

Rāhata ire senuñ cānuñ tenüñ 
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Didüm aña kim durur virgil ħaber 

Baġlanam ben ķullıġuçun kemer 

Didi kim bir nev cuvānu nere şįr 

Başıyle yiġit durur devlete pįr 

 

Ħōş saǾādet ehli der śāĥib-i kemāl 

Devleti günine irmesin zevāl 

 

ǾAyn ve sįn ve yāyle bulmuşdur ād50 

Devletü ve Ǿizzetle dāim şād-u bād 

(4/b) 

 Çün göñül ķulaġına irdi ħaber 

 Ķalmadı ķayġudan anda hiç eŝer 

 

Kim cihānda vārimiş ehli kemāl 

Dāyim itsûn dayim anı źü’l celāl 

 

Didį göñül kim aña irmek gerek 

Ol saǾādet ehlini görmek gerek 

 

                                                
50Bazı  kaynaklara göre Şükrullah’ın bu beyitte geçen ayın sin ve ya harfleri ile İsa Çelebiyi kastettiği ve 

şehzâdererin çekişme döneminde İsa Çelebi’nin yanında olduğu ve bu eseri İsa Çelebiye sunduğu ifade 

edilmiştir..  (Rauf Yektâ Bey, “Türk Sazları”, Milli Tetebbûlar Mecmuası, cilt 2, sayı 4, s. 136-137) 
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Her kim ānuñ ħidmetine yüz urur 

Devletine ve Ǿizzetine şeksüz irer 

 

Çün bu ħaberi işitdim ve bildüm hemān sāǾat ol saǾādet ehlinüñ ķulluġına Ǿazm 

ķıldum ve irişdüm ve ānuñ ay altında devlet güneşinüñ nişānın buldum. Ve ittifāķ şöyle 

vāķıǾ oldı ki anuñ śoĥbetinde hünermendler ĥāžır olmuşlar idi ve ālāt-ı sazlarını rast 

ķılmışlaridi. Ve her birisi (5/a) kendü hünerin ižhār ķılmaġiçün ħōş āvāzile āvāzeler 

gösterürleridi. Ve meǾāni Ǿāleminden ĥāśıl  olan hediyeleri cevherler dizini gibi dizüb ol 

saǾādet ehline Ǿarż ķılurlardı. Ve ol şeref-i meǾāni daħı anları yerlü yerüne śarf idüb 

saǾādet mesnedinde oturmuşdı. Ve şādįliķ sebeplerini cemǾ  idüb getürmişdi. Ve ġam 

leşkerinüñ āvāzenelerini ol yöreden götürmişdi. Çün bu kemine ol kemāl ehlini bu 

ĥaliyle buldı. Ve istiǾdādını bildi vācib gördi ki ānuñ medĥinde bir niçe beyt inşād idüb 

inşā ķıla.  

ŞiǾr: 

Gerek ki dünde ve günde ol iki perdede ben 

Hezār cānile medĥūñi dāimā idem  

(5/b) 

İkinci śubĥ gibi dem-be-dem düzüb perde 

Devām-ı devletüñe rast ben duǾā idem 

 

Göñül śafāsıyla rast idüb Ǿuşşāķı 

Senüñ medĥūñi ey mebba-Ǿı śafā idem 
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Baña saǾādetü devlet çü senden irdi nevā 

Nevāda perde düzetdüm duǾā saña idem 

 

Medyiĥunuñ duruni silk-i būselige çekub 

Ĥikāyet-i keremuñi ŧolu melā idem 

 

Ĥuseynį perdesini tįz idib ey ĥüsni ĥasen 

Hezār ķıśśa senuñ medĥuñi şehā idem 

 

Senuñçun dileyen ki oķuya rāhevįde 

Hezār bar aña ben laǾnet-i Ĥudā idem 

 

ǾIraķda irurem Ǿıraķa āvāzi (6/a) 

 Ki yoħdurur saña māted dil rubā idem 

 

Şu zeniggibi dutiben maķam-ı zenküle 

Urub naǾra senuñ medĥuni besā idem 

 

Ne ķapuñ ki ehl-i dile ol olubdurur KāǾbe 

Ĥicāz tek aña lāzāle Ǿāliye eydem 
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Benim ķadįmi yurdumdur çemişgezekligin51 

Ger iśfehāne daħı irersem saña ŝenā idem 

 

Buzurk zādeliġuñi yürür kelā ĥalķa 

Beyān idem belālar seni müctebā eydem 

 

Muħālifuñe muħālif gerek ve ben daħı aña 

Neçe ki söz diyem hezlile hecā eydem 

 

Devām-ı devletle sen cehānda ol bāķį 

Ħasūd düşmenüñe dāima belā eydem 

 

(6/b) Çün bu beytler tamam oldı. Ol meclisde ĥāżır olanlar taǾaccub idib ħayret 

barmaġını ıśırdılar ve her ŧarafdan āferįn āvāzını revān itdiler. Ol sebeble ol emir zāde-i 

aǾžam ve maħdūm-ı muǾažžam śāĥibü’s-seyfi ve’l-ķalem el-mevśūf biǾavni Ǿināyet-i 

ħāliķı’n-nūri ve’ž-žulem adama’llāhu saǾādetehū bir kitab getürdi ve şöyle iltimas eyledi 

'' kim ol kitabı Türk dilince tercüme olub yazıla ve Rūm ħalķınuñ Ǿibāreti üzerine 

düzüle.”  Çün ol cuvānbaĥtuñ elinden aldum ve kitaba nažar ķıldum. Şöyle bildüm ki 

edvār Ǿilminden bir kitabdır. Ve imām-ı fażıl Ǿāmili Ǿālimi kāmil  Śafiyu’d-dįn raĥmet-

ullāh taśnif ķıldıġı kitabıdur. Bu kemine daħı ol emir zāde (7/a) buyruġuyla muŧāveǾat 

                                                
51 Rauf Yekta Bey bu beyite dayanarak Şükrüllahın Çemişgezekli olduğunu yazmıştır. Eserin kenarına 

”Mütercim-i kitab Ahmed oğlu Şükrullahın Çemişgezekli olduğu bu beytde anlaşılıyor. Rauf Yekta” diye 

not düşmüştür.   
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kemerini cān beline baġlayub ķabul barmaġını göňül gözü üzerine ķodum ve iltizām 

gösterdüm eġerçi ŧabǾumda ol ķābiliyet yoġidi amma ķıllet-i biżāǾatle ve ķuśur-i 

śanāǾatle anlaruñ devletinüñ yümni bereketine iǾtimād idüb bu kitaba şürūǾ ķıldum. Ve 

şol maķśūdlar kim bu fen ehline gereklüdi ol maķśūdlar ı muġlaķ Ǿibāretlerle añmışlaridi 

zįrā ki istiǾdatlarına göre Ǿibāret ħarc itmişlerdi. Amma mubtedįlere āsānlıġa maķśūd 

ĥāśıl  olmazdı bu kemine cidd ü cehd idib muġlaķ Ǿibārātları elden geldüġü ķadarı āsān 

ķılmaġa saǾy ķıldum. Tā mübtedĮler daħı (7/b) fayide ŧutalar ve eger kelamda öñlü ve 

śoñlu olursa tevaķķuǾ kemāl ehlinuñ kereminden oldur ki Ǿaf eteġin örtülü ŧutalar. Zįrā 

ki maķśūd ižhār-ı fażįlet deġüldür. Ve bu Ǿilm-i edvāruñ ıśŧılāĥın ve ķāǾidesin 

bildürmekdür vallāhu aǾlem 

MuķaddimeMuķaddimeMuķaddimeMuķaddime----i Kitāi Kitāi Kitāi Kitāb:b:b:b:    

Geldük imdi mūsiķį Ǿilmi  bir śınāǾat dur ki śınāǾatlar ortasında bundan Ǿazįz ve 

bundan şerįf śınāǾat  yoķdur. Bir nece vechile zįrā birķaç Ǿilm vardır ki bu mūsiķį Ǿilmi  

bilmeyince ol Ǿilmler bilinmez. Mecisŧį Ǿilmi gibi  ve ĥisāb Ǿilmi  gibi ve oķlidis Ǿilmi   

gibi ve nucūm Ǿilmi   gibi ve ŧıb Ǿilmi gibi ve eġer bularıñ herbirine sebeb yazavuz (8/a) 

maķśūd geç añlanur.  

VechVechVechVech----i evveli evveli evveli evvel:::: Bu Ǿilmi giru ķalan śınāǾat dan eyu olduġuna sebeb buni diruz ki 

bu Ǿilmde Ǿadl śūreti vardur. Zįrāki devirleri ve śavtları biri birine muvāfıķ ve lāyıķ 

ider.52 Çün cihān içinde Ǿam u ħāś Ǿadle müştaķdur ve Ǿālem Ǿadlile maǾmūrdur. Pes bu 

Ǿilmden yikrek śanāǾat olmaya. İİİİkinci vechkinci vechkinci vechkinci vech budurki girü ķalan śınāǾatlar ecsāmı 

tabįǾinden ĥāśıl  olur ve buları cism ķomışdur. Amma bu Ǿilm-i mūsiķį cevāhir-i 

                                                
52 Aynı cümle varağın soluna tekrar açıklama şeklinde yazılmış.   
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revĥāniden ĥāśıl  olmuşdur.53  Ve buni işidenlere leźźeti revĥāni ĥāśıl  olur. Pes ecsām-ı 

tabįǾinden ĥāśıl  olandan cevāhir-i revĥāniden ĥāśıl  olan yoķdur. ÜçünciÜçünciÜçünciÜçünci vech  vech  vech  vech budur ki 

bu Ǿilm-i evvel taśnįf iden ĥakįm-i ilāhi fisaġoruŝ (8/b) dur ki şākirdlerine eydürmüşki: 

“Ben bu naġmelerüñ baǾżısını felekler ĥareketinden işiddüm”. Andan ki ben eydürem bu 

Ǿilm-i evvel taśnįf iden oldur ve andan śoñra Eflāŧun ĥakįmdur. Ve andan śoñra 

Arasŧāŧāles ĥakįmdur. Ve andan śoñra Baŧlamiyūs ĥakįmdur. Bular daħı Ǿilm ķuvvetiyle 

ve zihn tįzligiyle artturmışlardır. Ve anlardan daħı śoñra  gelen Ǿālimler daħı bularuñ 

taśnįflerini ķabul ķılmışlardur. Amma maǾlum olsun ki bular bu Ǿilmi taśnįf 

ķılduķlarından ġaraż çalmaķ ve oynamaķ deġildi. Belki maķśūdları ruĥlariyle mūnis 

olmaġıdı. Ve nefsleri Ǿālem-i ķudsile ülfet dutmaġsıdı. Ve ol zamanda bu sazları 

mescitlerde dutar, Ǿibâdet idecek yerlerde saķlarlardı. Tā kim cāhiller (9/a) görmeyeydi.  

Ĥikāyet Davud Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām Allāhu teǾālā ĥażretlerinden celle 

celāluhū dilek diledigi vaķt  bu sazların baǾžısını ĥāżır iderdi ve ħōş āvāzile niyāz iderdi. 

Ve ħōş naġmelerle zārılıķ ķıluvirdi. Ve ĥācet dilerdi ve bu ķāǾide şimdiki ĥalde vardur 

ki müǿminler mescidlerde ve ziyāretlerde dürlü dürlü naġmelerle Ķurǿan oķurlar ve 

medĥ oķurlar. Ve ol mescidde olanlardan baǾżısı göñli yumuşaķlıġından aġlar ve feryād 

ider ve giyeceġin pāre pāre ider. Ve baǾżısı meclis içinde durur uyanır. Bunuñ gibi 

ĥareketlere sebeb budur ki, nefsde ülfet ve muĥabbet žāhir olur ve bu kişiye ol yüce 

Ǿālemden sevgü ve yaķınlıķ (9/b) ķoķusı gılür ve cism daħı müştaķlıgın belürdüb ĥaraket 

idib çarħa girur. Vāķıf olur ki nefs ve can geldügi yeri arzu ider. Ve cismi ĥarakete 

getürür. Amma tenüñ aġırlıķı cān yuķarı çıķmaya ķomaz. Ol ķadar ĥareketile sākin olur. 

                                                
53 Aynı cümle varağın soluna tekrar yazılmış. Kanaatimizce bu açıklamalar Rauf Yekta Bey tarafından 

yapılmış olmalı.   
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Ve vaķt olur ki nefsüñ müştāķlıġı ervāĥ Ǿālemine şol hāddile olurki ol āvāzları ve 

naġmeleri işidicek fi’l-ĥāl tenden ayrulur. Netāki Eflaŧūn-i ĥakįm dimişdür “men 

semiǾa’lġınāe bi- kemāli źātıhį mâte ŧarıyyā”54 

YaǾni her kim ki sazı tamām ķāǾidesi üzerine işidürse oynayı oynayı olur ve bu 

ĥāl ħalāyıķ ortasında çoķ vaķiǾ olur.  

 (10/a) Ve bu Ǿilm evvel Yunan ħalķı içindeydi. Śoñra Fâris ķavmi arasında 

meşhur oldı. Andan śoñra ǾArab ķavmi arasında meşhur oldı. Andan śoñra Rūm ķavmi 

arasında düşdi. Feħāś şimdiki ĥalde ħudāvendigārı aġa şāhinşāh-ı muǾažžam mālik-i  

riķābi'l-ümem mevlā mülūki'l-ǾArab ve'l-ǾAcem ve't-Türk ve’d-deylem sulŧānı’l-ġuzāti 

ve'l-mücāhid ķāhiri'l-kefereti ve'l-müşrikįne źillul’lāhi fi'l-arđın Ǿavnu'ż-żuǾafā-ǿi vel-

mesākįni ebu'l-fetĥ sulŧān ibni sulŧān Es-sulŧān Murad ibniǾl-merĥūm el-meġfūri’l-

mebrūr lehū sulŧān Muĥammed Ħān ħalleda’llāhu sulŧānu (10/b) ve evđaĥū Ǿale-l 

Ǿālemįne burhānehū. Ve raĥame’llāhu eslāfehu ol pādişāh-ı İslāmuñ eyyami devletinde 

kemāl-i ehlileri fāriġu’l-bal ve muraffehu’l-eĥvāl olmuşlardur. Ve rıyāżatile ĥāllerini 

žabŧ ķılmışlardur. Ve Ǿālem-i ķudsiyle nefsleri ülfet dutmaġçün bu fenne şuruǾ 

itmişlerdür. Ve baǾżı ħalāyıķ daħı ol padişāh-ı İslāmıñ eyyām-ı devletinde dįni 

leźźetlerinden Ǿömrleri varınca źevķıle ve Ǿişretile leźźet almak dilemişlerdür. Ve bu 

cihānıñ fāni olduġunı bilmişlerdür. Anlar daħı bu fenne meşġul (11/a) olmuşlardur. Bu 

sebeblerle bu Rūmi ħalķı ābād ķavim arasında daħı bu Ǿilm meşhur oldı. Ve bu ŧāifenuñ  

daħı göñülleri meşġul idüb ŧabiǾatları bu Ǿilme ķılmışdur. Ammā bu  ķadar varur,  ki bu 

Ǿilm, Ǿālemde çoġ olduiçün cāhiller ve aĥmaķlar ķatında bu Ǿilm ehline raġbet yoķdur. 

                                                
54 Kim müziği kendini vererek tam anlamıyla dinlerse mest olur,coşmaktan ölür.Ayrıca “tarıyyâ” kelimesi 
“taraben” olmalıdır. 
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Zįrā ki cāhiller Ǿālimlerüñ düşmanıdur. Niteki kelām-ı ǾArabda gelmişdür: “El cāhilūne 

li ehli’l-Ǿilmi aǾdāun”55. Bu cihetile bu fen ehline cāh ve manśıb lāyıķ görmezler. Amma 

meşāyıħ ve Ǿulemā bularsuz olmazlar. Ve bu fen ehli variken ayruķ śınāǾat ehline cāh ve 

manśıb ve Ǿizzet layıķ görmezler. İmdi maǾlum olsun ki bu kitāb bir kitābdur ki Ǿilm-i 

edvāruñ kāǾidesi bunda bulunur ve bunuñ her kim ki bu kitāba nažar ķıla bile kim buǾd 

nedür ve ebǾâd nedür ve devr nedür ve naġme nedür ve eķall bu kitāb bir ķıl üzerine 

(11/b) olan devri bildürür ki öġrenmek dileyen zaħmet çekmeye āsānlıġıla bula ve bile. 

Ve bir ķıl üzerine anuñçün ķoyumuşdur ki bu Ǿilm-i mūsiķįye heves ķılanlara ķıllu 

sazdan müşkili yoķdur. Ve bu kitāb otuz altı faśl üzerine ķoyuldı 

Evvel faśl   : Naġmeǿi ve naġmenüñ zįrin ve bamın bildürür.  

İkinci faśl   : Destānlaruň ķıymetini bildürür.  

Üçünci faśl   : BuǾdları ve buǾdlaruñ nisbetini bildürür.  

Dördünci faśl   : Şol nisbetleri bildürür ki buǾd-ı mütenāfir olur. 

Beşinci faśl     : Muvāfıķ teǿlif ve ŧabǾa muvāfıķ nesneleri bildürür. 

Altıncı faśl      : Devrler nisbetin bildürür. 

Yedinci faśl     : İki ķıllı sazlarıñ ĥükmün bildürür. 

Sekizinci faśl   : ǾUdun ķıllarunuñ Ǿādetini ve ol ķıllardan edvārın nice  

    çıkdugın bildürür.  

Ŧoķuzuncı faśl : Meşhūr edvāruñ ādların bildürur. (12/a) 

Onuncu faśl       : Edvāruñ naġmelerinüñ birbiriyle ortaķlıġın bildürür. 

On birinci faśl  : Edvārūñ tabakaların bildürür. 

 
                                                
55 “Cahiller ilim ehlinin düşmanıdır”. 
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On ikinci faśl   : Şol nesne yanaşduġını ve yanaşmaġa layıķ degül anı   

     bildürür.  

On üçünci faśl  : ĪķāǾlaruñ devrin bildurur ve įķāǾ yendüñin faślında  

     bildürür.  

On dördünci faśl  : Her naġme ne vaķit ħōşdur anı bildürür. 

On beşinci faśl     : Bu Ǿilmi Ǿamelince getürmek gerekdür anı bildürür. 

On altıncı faśl  :ǾUduñ miķdarın ve Ǿudun ne aġācından olur anı bildürür. 

On yedinci faśl  : Iķlıķ düzmek ķāǾidesin bildürür. 

On sekinci faśl  : Rebāb düzmegi bildürür. 

On dokuzunci faśl  : Mizmār düzmegi bildürür. 

Yigirminci faśl       : Pįşe nice olur anı bildürür. 

Yigirmi birinci faśl   : Çengi ve çengin ķāǾidesin bildürür. 

Yigirmi ikinci faśl    : Nüzhe adlu sazuñ ķāǾidesin bildürür. (12/b) 

Yigirmiüçünci faśl  : Ķānun  ve ķānunuñ Ǿādetin bildürür.  

Yigirmidördünci faśl : Muġnį ve muġnįnuñ Ǿādetin bildürür.  

Yigirmibeşinci faśl  : Kiriş burmanuñ Ǿādetin bildürür.  

Yigirmialtıncı faśl  : Baġırsaķtan kiriş nice düzeler anı bildürür.  

Yirmiyedinci faśl        : Ǿİlm-i mūsiķįye heves idenlerüñ naśiĥatin bildürür.  

Yigirmisekizinci faśl  : Meclise girib oturmaķ edebin bildürür.  

Yigirmiŧoķuzuncı faśl  : Zührenüñ duǾāsını bildürür.  

Otuzuncu faśl    : Āvāz açan nesneleri bildürür.  

Otuzbirinci faśl   : Āvāzı ħarab iden nesneleri bildürür.  

Otuzikinci faśl   : Perdeler eŝerin bildürür.  
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Otuzüçünci faśl   : Her vaķitde nice perde gerekdür anı bildürür.  

 

Otuzdördünci faśl   : Şol nesneleri bildürür ki bu śınāǾat ehli aña Ǿānāśır-ı  

                                       erbaǾa dirler.  

Otuzbeşinci faśl    : Terkiblerüñ ādın bildürür. (13/a) 

Otuzaltıncı faśl   : Terkiblerüñ aślın bildürür.  

FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL----I I I I EVVELEVVELEVVELEVVEL    
 

Naġme bildürür.Ve ĥiddet ve ŝeķil neye dirler anı bidürur. İmdi maǾlûm olsun ki 

naġme bir āvāza dirler ki ĥiddetten ve ŝeķĮlden ħāli ola bir ķarar üzerine ola. Bir zaman 

hiçbir dürlü daħı olmaya. Ve hem ol āvāzı nefs bi’ŧ-tabiǾ seve. Velikin muĥaķķiķler 

kitābında bu śoñraġı ķayd yoķdur. Ve yikregi daħı budur ki bu ķaydı añlaya. Zįrā ki bir 

naġmede muvāfıķlıķ bulunur ve muħālifliķ daħı bulunur. Ve muħālif olan naġmeye daħı 

naġme dirler. Pes naġme bu vechile taǾrįf itmek gerekdür ki bu śoñraġi ķayd ol taǾrįfte 

bulunmaya. Ve ĥiddet ve ŝeķįl bir vecihle işidilmek gerekdür ki āvāzlardan baǾżısı Ǿārıż 

ola baǾżısına ķıyas  idecek ve Fâris56 ħalķı Ǿibaretince ĥiddet’e tįzi dirler. (13/b) Ve 

ŝeķįle nimi dirler yaǾni tįzlik ve bamlık dimek olur. Ve ǾArab naġme-ǿi ĥād didükine 

ǾAcem naġme tįz dir. Ve ǾArap naġme-i ŝeķįl didüküne ǾAcem naġme-ǿi bam dir. Ve 

hiç naġme kendü źātında ne hāddür ve ne ŝeķįldür. Belki ĥiddet ve ŝeķįl şol vaķt  

bulunur kim bir naġmeyi bir naġmeye daħı ķıyas ideler. Şöyle ki kirüşüñ ortasından 

işidilen naġme kirişüñ tamamından işidilen naġmeye göre hāddur. Ķıyasile ve kirişüñ 

ortasından işidilen naġme kirişüñ rubǾundan işidilen naġmeye göre ĥād ŝeķįldür. 

                                                
56 Orijinal metinde bu kelime “Pars” olarak geçmektedir.   
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Ķıyasile ve kirişüñ tamamından işidilen naġmeye göre hāddur. Ķıyasile ve kirişüñ 

rubǾundan işidilen naġme kirişüñ sekiz baħş de birinden işidilen naġmeye göre ŝeķįldür. 

Ķıyasile ve bu dörd naġmenüñ her birinüñ bir nažįri vardur ki teǿlifde biri57 (14/a) 

birinüñ yerini ŧuta. Anları aşaġada beyān idevüz inşeallāh. Ve bu ĥiddetleruñ ve 

ŝeķįllerüñ her birinuñ sebebleri vardur. Anları daħı aşaġada demişüz bilesin. Amma 

ķıllar ŝeķįl olmaġa üç sebeb vardur. Evvel kiriş uzun olmaķdur. İkinci kiriş sust 

çeķılmekdür. Üçüncü kiriş yoġun olmaķdur. Meŝelā iki kiriş ki ikisi daħı yoġunluķda ve 

uzunluķda beraber ola. Ve amma birisi ķatı çekilmiş ola. Ol ķatı çekilen kirişüñ naġmesi 

birine göre zįrdür. Ve eğer iki kiriş olsa ve ikisi daħı uzunluķda ve çekilmekde beraber 

olsa amma birisi yoġun olsa bu yoġun kirişüñ naġmesi ol ince kirişe göre ŝeķįldür. Ve 

eger iki kiriş olsa ve ikisi daħı yoġunluķda ve çekmekde beraber olsa amma biri uzun 

olsa uzun kirişüñ (14/b) naġmesi ķıśa kirişe göre ŝeķįldür. Ve şol saz āletleri ki urmakile 

āvāz virur anlaruñ ŝeķįl olduġuna sebeb ikidür. Biri budur ki delükleri kik ola. Biri daħı 

budur ki çalan kişinüñ aġzından delükleri iraķ ola. Ve ķıllarda naġme ĥād olmaġa sebeb 

üçdür. Evvel kiriş ķıśa olmaķdur. İkinci ķatı çekilmekdür. Ücünci ince olmaķdur. Ve 

urmakile āvāz viren sazlaruñ  āvâzı ĥād olmaķllıġa sebeb ikidür. Bir sebeb budur ki 

delükleri tar ola ikinci sebeb budur kim delükleri uran kişinüñ aġzına yaķın ola.  

İmdi muśannif bu kitābda mūsiķį Ǿilminüñ taǾrifinde nesne söylememüşdür. 

Amma bu fenne şuruǾ idib heves iden kişinüñ mūsiķį bilmege elbette muĥtācı olur. Pes 

bu Ǿilm-i mūsiķį (15/a) den daħı bu kitāb içinde birķaç naġme añalum. İmdi mūsiķįnüň 

taǾrifine meşġul olmazdan ileru evvel buni diyelüm. Kim mūsiķį Ǿilmin bilmek dileyen 

                                                
57 Rauf Yekta Bey varağın sağ alt tarafına “Dimek oluyor ki nevâ had,  yegâh sakîl olur. Kıyâs nakranın 

her biriyle bir nakraya ki yegâhın nevâdır. Te’lifde biribirinedir.” diye açıklama yapmıştır.   
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evvel iki nesneye nažar itmek gerekdür. Tā ki bu fende ol kişi ķādir ola. Biri budur ki 

evvel naġmelere nažar ide ki biri birine muvāfıķmudur ya muħālifmidür. Añı bile. Bu 

nažara teǿlif dirler. Ve ikinci nažar budur ki şu zamanlara nažar eyleye ki naġmelerüñ 

veya naķralarıñ yaǾni iki nesne biri birine ŧoķununca ĥāśıl  olan āvāzlaruñ arasında olan 

zamanlara nažar ide. Ve bu zamanlara įķāǾ dirler. Teǿliften bu maǾlūm olur ki 

naġmelerdür ki biribiriyle ülfet dutar. YaǾni yanaşur ve yaraşıķlu olur. Ve ŧabiǾat ol 

naġmeler58 (15/b) den leźźet bulur. Ve ne naġmelerdur kim birbiriyle ülfet dutup yanaşıķ 

olacaķ ŧabiǾat ol naġmelerden leźźet almaz. Belki nefret ŧutar yaǾni kaçar ve įķāǾ’dan bu 

maǾlūm olurki şol zamanlar ki naġmeler arsında düşe ol zaman ne śūretiyle düşecek 

ŧabiǾat anūñ rastlıġına ve śıĥĥatine ĥükm ider. Bunuñ gibi nesneye vezn dirler. Ve bu 

zamanlar ki naġmeler arasında düşe ne śūretile düşecek ŧabiǾat anuñ rastladıġına ĥükm 

itmez ve hiç nefs daħı anuñ gibi zamanlaruñ śaĥįĥħine ĥükm idemez. Zįrā ki bu bir 

emrdür. Allāh-u TeǾālā'nūñ virmegine taǾalluķdur. Şöyle ki kitābuñ aşaġalarında 

maǾlūm ola. Geldük imdi bu Ǿilm-i mūsiķį bir Ǿilmdür anuñıla muvāfıķ naġmeleri 

                                                
58 Varağın sol yanına ve altına şu açıklama yazılmıştır: “Şarŧ-ı’ilm-i mûsikî nağmeye yaǾni āvāzelere 

maǾlum perdelere diķķat oluna.  İmtizaclarıyla muvâfıķdır. Muĥâlifiyle bu nažara ve diķķate teǾlif dirler.  

Nağmeleriñ yaǾni perdelerin veya naķraların yaǾni ĥarflerin dimekle ne naġme gibi iki perde arasında 

yaħut iki ĥarf arasına zaman dirler,  įķāǾda buna dirler.  Şol zamanlar ki ŧabiǾat ikinci zaman nağmelerin 

ve bularun yaǾni iki naġme ki dimek iki perde veya iki ĥarf neteki ĥâśıl  olur. Ses yaħut āġāzelerin 

yanında olan zamanlara nažar idüb ve bu zamanlara įķā dirler. Ķalınsada bu maǾlum olur ki ne naġmeler 

ki birbiriyle imtizāc itmez ve ŧabiǾat ol naġmelere yahut imtizac itmediġine ŧabiǾat itmez.  ĪķāǾda bu 

maǾlūm olur ki ŧabiǾat bunların ŝaĥįĥine ĥükm ider.   
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birbirine ne59 (16/a) vechile oluşdurmaķ ve ķārışdırmaķ gerekdür anı bildürür. Ve şol 

zamanlarıñ vezninü bildürür ki naġmeler arasında vaķiǾ olur. Ve rast olur ve śaĥįĥ olur.  

İKİNCİ İKİNCİ İKİNCİ İKİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    
 

 Ķısımları ve destanları bildürür. Destanlar diyü şol nesnelere dirler ki ķılile 

çalınır sazlaruñ destesinde nişanlar iderler. Tā ki nice nişandan nice naġme ķopar anı 

bileler. Kirişde ve şol naġmeler ki āvāzlar andan belü olur. On yedi naġmedür ki 

cemįǾisi bir kirişden žāhir olur bilunur.  

 

Lh LD LC LB LA L KŦ KĤ KZ KV Kh KD KC KB KA K YŦ YĤ 

_______________________________________________________________________ 

  YZ YV Yh YD YC YB YA Y Ŧ   Ĥ  Z V h  D Ĥ  B A 

 

Amma iş bu vechile bilunür ki iş bu çekilen ħaŧŧı bir kiriş yerinde ķoyavuz ve ol kirişüñ 

añılıb burġuya irişen (16/b) yire bu Ǿilm-i edvār bilen üstadlar Cānibu’l-Enf dirler. Ve 

şol taħtaki Ǿudun üzerine yapışdurmuşlardur. Ve anuñ üstünden kirişi almışlardur ve altı 

yanında baġlamışlardur, Ǿudun ol kirişi baġlanan yerine Cānibü’l-Muşŧ dirler. Ol ki 

Cānibu’l-Enfdür. Aña Ǿalāmeti elif (A) ķoyalum. Ve ol ki Cānibü’l-Muşŧdur. Aña 

Ǿalāmet mim (M) ķoyalum. Ve bunuñ gibi kirişe elif (A) ve mim (M) kirişi dirler. 

Üstadlar bunuñ gibi kirişi iki ķat itmişlerdür. Ortasına YĤ Ǿalāmeti ķomuşlardur. Andan 

śoñra bu kirişi üç baħş  itmişlerdür. Evvel baħşunuñ dokındugı yere ki Cānibü’l-Muşŧ 

                                                
59 Varağın sağ üst köşesinde “Ve bunuñ gibi şeylere vezin dirler” açıklaması vardır. Aşağı tarafta “Onun 

ile muvâfıķ nağme” açıklaması vardır.   
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dirler. Anda YA Ǿalāmet ķomuşlardur. Andan bu kirişi dört baħş  itmişlerdür. Evvel 

baħşinüñ dokındugı yere Ĥ Ǿalāmet ķomuşlardur andan śoñra (17/a) bu Ĥ ve M ortasın 

dört baħş  itmişlerdür. Evvel baħşüñ dokındugı yere Ǿalāmeti Yh ķomuşlardur. Andan 

cemįǾi kirişi ŧoķuz baħş itmüşlerdür. Ve evvel baħş doķundugı yire Ǿalāmeti D 

ķomuşlardur. Andan D ve M arasında daħı ŧoķuz baħş itmişlerdür. Ve evvel baħşine 

Ǿalāmeti Z ķomuşlardur. Andan śoñra Ĥ ve M ortasını sekiz baħş  itmişlerdür. Ve bu Ĥ  

ve mim ( M ) ortasında olan sekiz baħşede birisi ķadarı daħı bu Ĥ ve M ortasına  

ķomişlerdür. Ve bu baħşlerüñ evvel baħşi doķunduğı yere Ǿalāmet-i h ķomuşlardur. 

Andan śoñra  bu h  ve mim ( M ) ortasın sekiz baħş  itmişlerdür. Ve bu sekiz baħşüñ 

birisi ķadarı daħı bu h ve mim ( M ) ortasına ķomışlardur. Ve ol doķundugi yere 

Ǿalāmet-i B ķomuşlardur. Andan śoñra B ve mim ( M ) ortasını üç baħş itmişler (17/b) 

dür. Ve ol baħşüñ doķundugi yere Ǿalāmet YB ķomuşlardur. Andan śoñra B ve Ĥ ve 

baǾżı üstaźlar B ve M ortasın dört baħş itmişlerdür. Ve evvel baħş dokındugı yire de 

Ǿalāmeti Ŧ ķomuşlardur. Andan Ŧ ve M ortasını dört baħş itmişlerdür. Ve evvel baħş 

dokındugı Ǿalāmet YV ķomuşlardur Andan YV M iki baħş itmüşlerdür. Ve iki baħşün 

biri ķadarı daħı bu YV M üzerine ziyade itmişlerdür. Ve ol śoñra üstüne ķoyulan baħş 

tamam olduğı yerde Ǿalāmet V ķomışdur. Ve andan śoñra bu V ve M sekiz baħş  

itmişlerdür. Bu sekiz baħşün birisi ķadari daħı bu V ve M üzerine ķomışlardur. Ve bu 

śoñra ķodukları dokandugı yirde Ǿalāmet C ķomuşlardur. Andan śoñra bu C ve M 

ortasını dört baħş  itmişlerdür ve ol (18/a) baħşuñ dokındugı yerde Ǿalāmet Y 

ķomışlardur. Ve andan śoñra   Y ve M dört baħş  itmüşlerdür. Ve ol baħş  dokındıgı 

yerde Ǿalāmeti YZ ķomuşlardur. Ve andan śoñra V ve M dört baħş  itmişlerdür. Ve ol 

baħş  dokındugı yirde Ǿalāmet YC ķomuşlardur. Ve andan śoñra Z ve M dört baħş  
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itmüşlerdür. Ve ol baħş dokındugı yere de YD Ǿalāmet ķomışlerdur. Ve bu 

Ǿalāmetlerden destan yiri maǾlūm olur. Belki bu onyedi naġmeleruñ kopduġu yirler 

maǾlūm olur. Bu yazılanlar kirüşüñ şol yanıdur ki āvāz-ı ŝeķįldir. Pes eger kirüşüñ ol bir 

yarusı daħı ki YĤ dan degindür. İki bölük eyleseler ve orta yirine Lh Ǿalāmet ķosalar ve 

YĤ ve Lh degin daħı on yedi bölük eylese şol evvelki yarusı eyddüġümüz gibi iş bu 

ŧarįķ (18/b) üzerine YŦ  K  KA  Lh  Yh degin bu yarudan daħı on yidi tįz naġmeler 

bilinür. Niteki ol evvel yaruda ŝeķįl naġmeler bilinürdi. Ve her naġme ki biri birinüñ 

đıǾfi ola yaǾni bir naġme bir naġmece iki ola. Ol iki naġme biri birinüñ nažįrüdür. Şol 

vaķt ki ikisi daĥı ŝaķįl ola ve her iki naġme ki biri birįnüñ yarusunca ola. Ve her ikisi 

daħı tįz ola. Bunuñ gibi naġmeler daħı birü birünüñ naźįri durur. Ve bu naġmeler 

arasında olan nisbet şol kirişler arasında bulınan nisbet gibidür ki naġmeler ol kirişlerden 

işidülür. Meŝelā şöyle ki bir naġmenüñ kirişi bir naġme kirişince iki āvāz varsa ol 

evvelki kirişüñ naġmesi daĥı ol ikinci kirişüñ naġmesince iki olur ve evvelki kiriş ikinci 

(19/a) kirişüñ yanınuñ nažıri olur ve daĥı evvelki kiriş naġmesinüñ yarusınca olur. Pes 

bundan bu añlanur ki elif ( A ) mim ( M ) kirişini evvel iki bulalar. Ve ol ikinci 

buluñınuñ evvel nişanından ķopan naġmenüñ ki YĤ naġmesidür. Ol kirişüñ evvel 

ķısmından ķopanıla yaǾni A dan ķopan naġmeyle tįzdür. Ve daħı ikinci yarunuñ ikinci 

ķısmından ķopan naġme ki YŦ naġmesidür. Evvel ki bölügüñ ikinci kısmınuñ 

naġmesiyle tįzdür ki B naġmesidür. Bāķįsin daħı buları ķıyas itmekile bilinür. İş bu śūret 

üzerine ki A Y Ĥ ve B C K ve D KA ve KB ve V KC ve Z Kh ve  Ĥ Kh ve Ŧ KV  Y KZ 

ve YA K Ĥ ve YB KŦ ve YC L ve YD LA ve Yh LB YV LC ve YZ LD ve Y Ĥ Lh bu 

yazılanlar biri birinüñ yarusı düşübdür. Ve biri birince daħı  iki düşübdür. Ve naġmeler 

ki (19/b) ŝakįl olur ve  ĥād olur. Bu ŧariķa  üzerinedür.  
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ÜÇÜNCİ ÜÇÜNCİ ÜÇÜNCİ ÜÇÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    
 

BuǾudlaruñ biri birine nisbetin bildürür. İmdi maǾlūm olsun ki buǾd Ǿibāretdür 

iki naġmeden ki ikisi daħi bir yirde cemǾ ola. Amma biri zįr ola biri bam ola. Ve eger 

ikisi daħi bir śūretile olsa buǾd olmaz. Zįrāki eger bir sazda iki ķıl birbirine beraber 

olsalar yaǾni ikisi daħi bam olsa ve yaĥud ikisi zįr olsa oña buǾud dimeyeler. Zįrāki ikisi 

bir naġme yerin ŧutar. Ve daħi maǾlum olsunki buǾud iki dürlüdür. Birine buǾd-i 

muttefiķ dirler ve birine buǾd-i mütenāfir dirler. BuǾd-i müttefiķ oldur ki iki naġme bir 

yere gelicek nefs andan leźźet bula. Ve eger nefs leźźet almazsa oña buǾd-i mütenāfir 

dirler. Zįrā ki nefs ol naġmelerden ürker ve mütenāfir buǾd (20/a) laruñ üstadlar ķatında 

Ǿitibarı yoķdur. Zįrāki müstaǾmel degüldür. Amma buǾd-i müttefiķ üç kısımdur. Evvel 

ķısmı budur ki iki naġme şöyle birlige biteler ki işiden ikisin bir naġme śana. Amma 

ayırmaķ dileseler biri birinden ayırabileler. Āvāz teǿlifinde ve teǿlifi neydügin yuķaruda 

didügidi. Ve buǾd-i müttefiķüñ ikinci ķısmı budur kim eger ol iki naġmeyi ayru ayru 

işitseler her biri bir naġme yerinde ola. Amma şöyle benzeye biri birine ki teǿlifi laĥni de 

biri birinüñ yirine ķosalar farķı olmaya. Ve buǾd-i muttefiķuñ ikinci ve üçünci ķısmı 

budur ki eger iki naġmeyi biri biri ardınca işitseler müttefiķ ola. Ve eger ayru ayru 

işitseler nefs andan leźźet almaya amma evvel ķısım şunuñ gibi buǾddur ki anuñ iki 

naġmesünüñ nisbeti (20/b) biri birine ikiyile bir ortasında olan nisbet gibi ola. YaǾni bir 

naġme bir naġmece iki ola. Bunuñ gibi buǾda buǾdu’l-lezi bi’l- kül dirler. Meŝelā A 

naġmesiyle Y Ĥ naġmesi ortasında olan nisbet gibi. Zįrā ki A naġmesi C naġmesince 

ikidür. Anuñçun ki A kirişi Y Ĥ kirişince ikidür. Amma ikinci ķısım iki buǾddur. 
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Evvelki buǾd oldur ki bu buǾdun iki naġmesinüñ nisbeti üç nisbeti gibidür. İkiye YaǾni 

üçde iki bölünür. Ve ikinüñ yarusı bulunur. A naġmesiyle YA naġmesi ortasında olan 

nisbet gibi. Zįrā ki A kirişi YA kirişi gibidür. Ve anuñ yarusınca daħidur. Bunuñ gibi 

buǾda buǾdu’l-lezi bi’l- ħams dirler. Altıncı buǾd oldur ki iki naġmenüñ nisbeti biri 

birine dördile üç ortasında olan nisbet (21/a) gibidür. YaǾni bir naġmenüñ nisbeti bir 

naġmeye daħı  kendü gibidür. Ve üç baħşda biri gibidür, daħi meŝelā A naġmesiyle Ĥ   

naġmesi gibi yani A naġmesi Ĥ naġmesi gibidür ve daħi Ĥ naġmesünüñ üç baħş de biri 

gibidür. Zįrā ki A kirişi Ĥ kirişi gibidür. Ve daħi Ĥ kirişinüñ üç baħş  de birisi gibidür. 

Bu buǾda buǾdu’l-leźi bi’l- erbaǾ dirler. Amma üçünci ķısmı üç buǾuddur. Evveli budur 

ki iki naġmenüñ nisbeti biri birine sekizle ŧokuz ortasında olan nisbet gibidür. YaǾni 

birbirine beraberdür. Ve daħi birüñ sekiz baħşda biri gibidür. A naġmesi L A D naġmesi 

ortasında olan nisbet gibi YaǾni A nğmesi D naġmesi gibidür. Ve daħi D naġmesinün 

sekizde biri gibidür. Zįrā ki A krişi D krişi gibidür. Ve daħi (21/b) D kirişüñüñ sekizde 

biri gibidür. Bu buǾda buǾd-i ŧanini dirler. Üçüncü ķısmıñ ikinci buǾdi oldur ki iki 

naġmenuñ nisbeti biribirine on altıyıla on beş ortasında olan nisbet gibidür. Zįrāki A 

naġmesinün60 YaǾnibiri biri gibi ola. Ve biri birinüñ beşde birünüñ üçde birince ola. 

Meŝelā A naġmesi ile C ortasında olan nisbet gibidür. Zirā ki A naġmesi C naġmesi 

gibidür. Ve daħi C naġmesünüñ beşde birinüñ üçde birincedür. Zįrāki A kirişi C 

kirişincedür. Ve daħi C kirişinüñ beşde birinüñ üçde birincedür. Üçüncü buǾdun üçüncü 

ķısmı oldur ki anuñ iki naġmesünüñ nisbetü biribirine beraber ola. Ve daħi biri birinüñ 

on ŧoķuzda birinden artuğıraķ ola. Meŝelā A naġmesiyle B (22/a) ortasından olan nisbet 

                                                
60 Burasının üzeri çizilmiş.   
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gibidür. Zįrāki A naġmesi B naġmesiyle beraberdür. Ve daħi B naġmesinün on ŧoķuz 

baħşde birincedür. Bunun gibi buǾda buǾd-i baķiyye dirler. Amma ķadîm üstaźlar 

ķatında C buǾdinüñ ādı yoķdur. Amma Safiy’ud-din Mevlana Abdül mü'min 

raĥimehullah A D buǾdine buǾd-i Ŧ ād ķomışdur. Ve A C buǾdine C buǾdi diyü ād 

ķomışdur. Ve A B buǾdine B buǾdi diyu ād ķomışdur. Ve buǾudlar bu dedüğümüz 

ķaǾide üzerine altıdur. İş bu śūretde ma‘lumdur.  
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(22/b) Bu altı buǾd kirişüñ cānibü’l-enf didüğümüz ŧarafdan  hāśıl olur. Ammā A 

dan Ĥ ķoyulan yirden ķopar. Ve eğer Y Ĥ dan geçilürse üç buǾd daħi andan Ĥ āśıl olur. 

Ve ol üç buǾduñ evvel buǾdinüñ iki naġmesinüñ nisbeti biri birine biriledür. D ortasında 

olan nisbet gibidür. Meŝelā A naġmesiyle LD naġmesi gibi zįrā A naġmesi Y Ĥ 

naġmesince ikidür. Ve YĤ naġmesi Lh naġmesince ikidür. Eyle olsa A naġmesi Lh 

naġmesince dörd olur. Zįrā ki A kirişi Lh kirişince dörddür. Bu buǾda buǾdu’l- leźi bi’l- 

külli merrateyn dirler. Anuñçün ki cemǾi bam naġmeler ve daħi bulara beñzer. Zîr 

naġmeler bu buǾd içinde bulunur. Eyle olsa cemǾi naġmeler bu buǾd içinde bulunur. 

Amma ikinci buǾd oldur ki anuñ (23/a) iki naġmesi ortasında bulunan nisbet sekizle üç 

ortasında olan nisbet gibi ola. YaǾni niteki sekiz iki kez üçdür. Ve daħi iki üçün üçde 

ikisidür. Meŝelā A naġmesiyle Kh naġmesi arasında olan nisbet gibi. YaǾniA naġmesi 

Kh naġmesince ikidür. Ve daħi Kh naġmesinüñ üç baħşde ikisincedür. Zįrā ki A kirişiyle 
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Kh kirişi arasında olan nisbet bu yazılan gibidür. Bunun gibi buǾda buǾdu’l-leźi bi‘l- 

külli ve’r-rubǾ dirler. Amma üçüncü buǾd oldurki anuñ iki naġmesi arasında olan nisbet 

üçile bir arasında olan nisbet gibi ola. Meŝelā A naġmesiyle KĤ naġmesi ortasında olan 

nisbet gibi ola. Zįrā ki A naġmesi KĤ naġmesince üçdür. Zįrāki bularuñ kirişlerinüñ 

(23/b) nisbeti daħi bu yazılan gibidür. Bununñ gibi buǾda buǾdu’l-leźî bi’l -külli ve’l- 

ħams dirler. Bu üç buǾd daħi şunuñ gibi buǾdlardur ki buǾdi müttefiķ diye ād 

ķomuşlardur. Eyle olsa buǾdlar ŧoķuz olur. İş bu yazılan şekilde bulunur ve bilinür: 

 

 
Bu ŧoķuz buǾdlardur ki cemiǾi naġmeler ve āvâzeler bulardan ķopar. Üçine kiçi 

buǾdlar dirler. Ve laĥni buǾdlar daħi dirler. Ve bu üç buǾduñ birisi D buǾdıdur ve ikincisi 

C buǾdı (24/a) dür. Ve üçüncü A ve B buǾdidür. Ve bu üçden ġayri altı buǾd daħi vardur. 

Anlara ebǾād-i kübrâ dirler. YaǾni büyük buǾdlardur dimek olur. Ve her vaķt ki iki 

naġmenüñ arasında olan nisbet bilmek dilesevüz evvel kirişiñ evvel naġmesine nažar 

idevüz. Andan śoñra ikinci naġmesine nažar idevüz. Görevüzki bu iki naġmenüñ 

arasında nice nisbet vardur. Meŝelā bir naġmeki A noķŧasında işidevüz ol naġmenüñ 

kirişinüñ miķdarı A ve M kirişidür. Ve bir naġmeki Ĥ noķŧasından işidevüz ol 
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naġmenüñ kirişüñüñ miķdarı  Ĥ ve M dür. Ve A ve M kirişi ortasında olan nisbet Ĥ ve 

M ortasında olanıladur. D LA üç ortasında olan nisbet gibidür. Dördüñ birisi ve üç 

baħşde biri daħi dür. (24/b) Bu didügümüz nisbet sekizinci kirişde maǾlum olur. Pes A 

naġmesi daħi Ĥ naġmesinüñ dördde birisidür. Ve üç baħşde birisi daħidür. Ve eger evvel 

zaħmei A noķŧasında uralar ama kirişüñ biri birine daħi uralar. İkisinüñ daħi  Ĥükmi 

birdür. YaǾni naġmeleri kirişlerüñ miķdarınca ŧutarlar. Ve naġmeleri ol yerden olurlar 

Meŝelā eger evvel zeħmei B üzerine uralar andan śoñra Ŧ üzerine uralar B ve M 

naġmesinüñ nisbeti Ŧ ve M nisbetidür ki üç arasında Ǿaynı nisbet gibidür. Zįrāki B 

naġmesinün nisbeti Ŧ naġmesine bir kendü gibidür. Ve daħi üç baħşde biri gibidür. Ve 

kirişlerüñ cemǾi nisbetleri biri birine iş bu yazılan śūretde bilinür. Meŝelā A C ve B Ŧ ve 

C Y ve (25/a) D YA ve Ĥ  YB ve V YC ve Z YD ve  Ĥ   Yh ve Ŧ YV ve Y YZ YA Y Ĥ   

ve YB YŦve YC K ve YD KA ve Yh KB ve YV KC YZ KD veY Ĥ   KB bunlar cemǾi 

si buǾdu’l-leźi bi’l-erbaǾadur. YaǾni bunlaruñ her ikisinüñ ortasında olan nisbet dördile 

üç arasında olan nisbet gibidür. Ve bu nisbetleri anuñçün yazduķ ki bu Ǿilm-i edvāra 

heves iden ādemilere ķāǾide üzerine naġmeler çiķarmaķ āsān ola. Ve vaķt olurki 

naġmelerüñ baǾżısı baǾżısınıñ yirini dutar ol vaķt iki naġmenüñ  hükmi bir olur. Bu  hal 

yuķarıda añılmışdur. Ve vaķt olur ki buǾdlarun daħi baǾżısı baǾżısına beñzer olur. Bu  

hal şunuñ gibi kimselere maǾlum olur ki źevķile bu Ǿilmi tahķiķ idübdür. Añla evvel 

naġme-i zîr ŧarafına ururlar ki Ĥ noķŧasıdur (25/b) uralar. Ve andan śoñra bam noķŧasına 

uralar ki A noķŧasıdur. Ol vaķt bu iki naġme biri birine beñzer ve daħi Ĥ ve M kirişi  Y 

Ĥ ve M kirişiyle ikiyle üç ortasında olan nisbet gibidür. Bunuñ gibi nisbetden buǾdu’l-

leźi bi’l- ħams buǾdi işidilür. Ve eger zaħme-i evvel Ĥ üzerine uralar. Ve andan śoñra A 

üzerine uralar bunuñ gibi zaħmeden buǾdu’l- leźi bi’l-erbaǾa işidilür. Şeksüz bu daħi 
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giriş ķısmında maǾlum olmuşdur velâkin žâhiren bu zaħmeden buǾdu’l-leźi bi’l-ħams 

işidilür gibi olur. Zįrāki çün Ĥ dan A nakl ideler zaħmei Ĥ dan YĤ ya urmış gibidür. 

Zįrāki biri birinüñ nažîridür. Ol sebebile bunuñ gibi naġmeden buǾdu’l-leźi bi’l-ħams 

işidilür gibi olur. Ve eger evvel zaħmei A üzerine uralar andan śoñra (26/a) Ĥ üzerine 

uralar. Eyle olsa her buǾd kendü ĥalince ķalur. Zįrā ki bu yazılan sebebler bulunamaz. 

Ve buǾudulleźi bi’l- erbaǾ buǾdu’l-leźi bi’l-ħamsa beñzedügi gibi buǾdu’l-leźi bi’l-ħams 

daħi buǾdu’l-leźi bi’l-erbaǾ beñzer. Şol vaķt ki zaħme-i evvel bam ŧarafına uarlar,  andan 

śoñra zîr ŧarafına uralar. Meŝelā evvel zaħmei Ĥ noķŧasına uralar andan śoñra Y Ĥ   

üzerine uralar. Bunuñ gibi zaħmeden buǾdu’l-leźi bi’l-ħams ĥâśıl olur. Amma buǾdu’l-

leźi bi’l-erbaǾa naġmesi añlanur. Zįrāki Ĥ dan YĤ varmaķ Ĥ dan A varmak gibidür. 

Zįrāki Ĥ noķŧası noķŧası nažîridür. Amma şol kişi ki riyażat ehli degüldür bu bildiğimüz 

nesneleri ol farķ eylemez. Zįrāki taĥķiķ taķlid gibi olmaz ve daħi A naġmesinüñ nisbeti 

YA naġmesine üçile (26/b) iki ortasında olan nisbet gibidür. YaǾni buǾdu’l-leźi bi’l-

ħams. İş bu yazılan śuretde maǾlum olub YB ve C YC ve D YD ve Ĥ  Yh ve V YV 

bunlaruñ daħi nisbetleri buǾdul-leźi bil-ħamsdur. Ve Śafiüddin ǾAbdül Mü’min sözinden 

bu añlanur,  kim giru ķalan nisbetler daħi ĥuruf tertibince bu yazılan gibi ola. Amma bu 

ŧarîķâ baǾżı perde rast gelmez. Zįrāki Z nüñ nisbetü YZ nisbetine beñzemez. Şöyle ki 

ķısmetde maǾlum olmışdur. Ve daħi kiçi buǾdlardaki D buǾdidür ve C buǾdidür. B 

buǾdidür. Bu tertib rast gelmez. YaǾni B ve Ĥ ve C ve D veV ve Z bular daħi buǾdi 

ŧaninidür. Bulardan zikr olundı ve daħi maǾlum olsun ki buǾdu’l-leźi bi’l- kulli 

merrateyn ki bam A ŧarafıdur. Ve zîr Lh dir. Bu ŧoķuz buǾda daħi girur ve şol buǾd ki 

aña buǾdu’l-leźi bi’l- külli ve’l- ħams dirler. (27/a) Anuñ bam ŧarafı A dür ve zîr ŧarafı K 

Ĥ   dur. Bu naġmeler sekiz buǾda daħi girur. Ve şol buǾd ki aña buǾdu’l-leźi bi’l- külli 



59 
 

 

ve’r- rubǾ dirler. Anuñ naġmelerü altı buǾda girür. Ve şol buǾd ki aña buǾdu’l-leźi bi’l-

ħams dirler. Ol buǾduñ naġmeleri beş buǾda girur. Ve şol buǾd ki aña buǾdi’l-leźi bi’l-

erbaǾa dirler. Anuñ naġmelerü dörd buǾda girur. Ve şol buǾd ki aña buǾd-i ŧanini dirler. 

Anuñ naġmeleri üç buǾda girur. Ve şol buǾd ki aña buǾd-i C dirler. Anuñ naġmelerü iki 

buǾda girur Ve şol buǾd ki aña buǾd-i B dirler. Anuñ naġmelerü ki A ve B buǾdi dür. Bir 

bǾuda girür. Ve bu buǾdlarun eñ kiçisinuñ naġmesinde iħtilaf itmek eyu olmaz. Ve şol 

buǾd ki buǾdlarda andan büyügi yoķdur. Ol buǾdun naġmeleri kiçi buǾdlara baħş olur 

(27/b) Ve vaķt olurki bu kiçi buǾdlarıñ her birisi ulu buǾdun birisinñ baǾżısından sayılur. 

Bu yazılan śuret iş bu vechile bilinür ki eger evvel zaħmei A üzerine ursalar andan śoñra 

C üzerine ursalar ol zaħmeden C naġmesi işidilür. Ancaķ ve eger evvel zaħmei A 

üzerine ursalar andan śoñra B üzerine ursalar andan śoñra C üzerine ursalar ol vaķt C 

naġmesi iki buǾda baħş olur. Biri B bǾudi olur,  ve biri daĥı B ve C buǾdinuñ naġmesi 

işidilür. Ve her vaķt ki bir buǾd iki buǾda veyaħud daħi buǾdlara baħş olsa eger bu 

buǾdlardan birisi ve yaħud ulu buǾduñ çokraġını ne śūretile ŧarĥ itseler evvelki buǾddan 

bir buǾd ķalur. Veyaħud kiçi buǾdlar ķalur. Ve eger bir buǾdi ve yaħud bir (28/a) bir nice 

buǾdları bir buǾda daħı  ķoşsalar bulardan çoķ buǾd  ĥāśıl olur. Ve ŧarħuñ ķānunı gibi 

müşkildür. Bu kitābda añılsa muŧāliǾa ķılan mubtedîlere ħayli zaĥmet  ĥāśıl olur. Amma 

şol ŧariķaı ki imam-ı Ǿâlim fāżıl Śafiy’ud-din ǾAbdül-Mü'min beyan imişdür. Yazalum ta 

mübtedîler zaĥmetsüz ŧarħ ķāǾidesini bileler. Eydelüm ki C buǾdinden B buǾdi ŧarħ   

olursa yine B buǾdi baķi ķalur. Zįrāki yerinde ķalan buǾduñ nisbeti yetmiş altıyla yetmiş 

beş arasında olan nisbet gibidür. YaǾni yetmiş altı yetmiş beş gibidür. Ve yetmiş beşüñ 

biri gibi daħidür. Ve B buǾdunuñ nisbeti yigirmiyla onŧoķuz ortasında olan nisbet 

gibidür. YaǾni yigirmi onŧoķuzcadur. Ve on ŧoķuzun birince daħıdur. Ve evvelki nisbet 
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bu nisbetde (28/b) çoh kiçidür. Ve çün Ŧ buǾdinden C buǾdin ŧarħ   ideler gine B buǾdi 

ķalur. Ve çün buǾdi źil erbeǾadan iki buǾd-i ŧanini ŧarħ ideler gine B buǾdi ķalur. Ve eger 

gine buǾdi źil-erbaǾdan C buǾdini ŧarħ ide gine B buǾdi ķalur. Ve eger buǾdi źil-ħamsden 

Ŧ buǾdini ŧarħ ideler buǾdi źil-erbaǾ ķalur. Ve eger buǾdi źil-ħamsden buǾdi źil-erbeǾa 

ŧarħ  ideler Ŧ buǾdi ķalur. Ve eger buǾd-i źil-külli ve’l-ħamsden Ŧ buǾdini ŧarħ ideler 

buǾdi źil-külli ve’l- erbeǾa ķalur. Ve eger buǾdi źil-külli ve’l-ħamsden buǾdi źil-külli 

ve’l erbeǾa ŧarħ iderler Ŧ buǾdi ķalur. Ve eger buǾdi źil-külli merrateyden buǾdi źil-

ħamsi ŧarħ ideler buǾdi źil-erbeǾaķalur. Giru ķalanun bunuñ üzerine ķıyas idüb bilmek 

olur.  

DÖRDÜNCİ DÖRDÜNCİ DÖRDÜNCİ DÖRDÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    
 

Naġmeleruñ terkibleri biri birine (29/a) uyuşmaduğuna sebeb nedür? Anı 

bildürür. İmdi maǾlûm olsun ki her terkib ki naġmelerüñ arasına düşer. Amma ŧabiǾat ol 

terkibden ürker ve nefs leźźet almaz. BaǾżı naġmeler biri birine muvāfıķ 

olmaduğundandur. Ve vaķt olur ki buǾdlar daħı  biri birine uyuşmaz. Anuñçün ŧabiǾat 

daħı  andan ürker. Amma terkib ŧabiǾat sevdügi buǾda ulaşsa ol vaķtin degmede ŧabiǾat 

andan ürkmez. B buǾdi gibi yaǾni B buǾdinüñ źātında bu vardur ki ŧabǾ andan ürker bu 

sebebileki eger üç zaħme biri biri ardınca B buǾdinün nisbetin gözedib kiriş üzerine 

ursalar ŧabiǾatda gibi ürkmeklik belirür. Amma eger buǾdi źil-erbeǾa’dan iki buǾd ŧanini 

ŧarħ   itseler birinde ķalan ki buǾdi źil-erbeǾa’dur anuñila tamam olur. B buǾdi ve bu 

yazıdandur (29/b) veya Ĥ dandur. Bu buǾddan ürkmek añlanmaz. Zįrāki buǾdi źil-erbeǾa 

ķarışmışdur. Ve buǾdi źil- erbeǾa dan ŧabiǾat ürkmez. Ve Mūsiķį Ǿilmi ne heves ķılana 

elbette gerekdür ki ŧabiǾat neden ürker anı bile ve saķına. Ve ol dörtdür. Evvel oldur ki 
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buǾdi tamam eylemekde buǾdi źi’l–erbeǾanuñ. zįr olduğu ŧarafınuñ evvelinden ki  Ĥ   

noķŧasıdur, geçe yaǾni zaħmei üzerine urmaya Meŝelā V üzerine ura ve andan śoñra Ĥ  

dan geçe andan zaħmei ura. Andan śoñra A üzerine ura andan bilâ ki üç buǾd 

birikmişdür. Ŧ nisbeti üzerine ol vaķt ŧabiǾat andan ürker. Zįrā ki üçünci buǾduñ zįr 

oldugu ŧarafı Y dur ki  Ĥ dan geçmişdür. Buncileyin dörd buǾd biri biri ardınca B nisbeti 

üzerine mütenāfirdür. YaǾni  ŧabiǾat ürker. Zįrā ki dördinci buǾdun zîr ŧarafına (30/a) Ŧ 

naġmesi düşübdür ki Ĥ  dan geçibdür. İkinci sebeb oldur ki B buǾdini ve C buǾdini ve D 

buǾdini buǾd-i źil-erbeǾa eyleye. Ol vaķt  daħı  ŧabiǾat naġmeden terkibden ürker. 

Üçünci oldur ki B buǾdinin zįr tarafını C buǾdinin bam tarafı ide. Ve zaħmei B nüñ zįr 

tarafına ura. Andan śoñra C buǾdi ĥāśıl olan yere ura. Ol naġmeden ŧabiǾat ürker. 

Dördünci sebeb oldur ki iki buǾdi ulaşdura. B buǾdinüñ nisbeti gibi bu sebeblerile 

naġmeden ĥāśıl olan terkibden ŧabiǾat ürker.  

BEŞİNCİ BEŞİNCİ BEŞİNCİ BEŞİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL        

ŦabiǾata leźźet ĥāśıl  olan te'lifleri bildirür. Bu śanāǾat ehli ulu buǾûdları ķısmet 

eyleyince istiǾmal itmezler. Ve anları ķısmet idecek üç kiçi de ķısmet  iderler. Ve şol 

buǾûd ki B buǾdinden kiçi ola veya (30/b) ħud Ŧ buǾdından ulu ola. Bunlarun gibi 

buǾûdları ķısmet eylemezler. Bu sebebçün bu buǾdlara kiçi buǾdlar dirler. Ve bu 

buǾdlara buǾd-i laĥni daħı dirler. Zįrāki āvāzlar bulardan terkib olur. Bu buǾdlarun teǿlifi 

herkezi ŧabiǾata yenişmez. Ve şol sebebler ki buǾd anuñla mütenāfir olur, dörddür. Her 

kim ki dilerse ki buǾd-i mütenāfirden ķaça, buǾd-i źil-erbaǾı yidi ķısmet den artuķ 

eylemesün. Bunuñ tafśillerin aşaġıda beyan idevüz. Ve buǾd-i źil-ħams daħı ŧoķuz 

ķısmetden artuķ gerekmez. Ta buǾdi mütenāfir olmaya. Amma iki şarŧı vardır. Biri budur 
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ki bu  źü’l-erbeǾa buǾdini ol üç kiçi buǾdlardan eylemeye. Ve ikinci şarŧ oldur ki şol zįr 

ki buǾd-i źil-erbaǾa ŧarfından bu buǾd içine düşmüşdür. Elbette zaħmeǿi anuñ üzerine 

ura. Bu maǾni şol vaķt bilinür ki (31/a) buǾdi źil-ħams yaǾni Ĥ ve C ķısmet olunmuşdur. 

BuǾdi źil-erbeǾa ve buǾdi ŧanini ye Yh noķŧası üzerüne zįrā ki Ĥ dan Yh degin buǾdi źil-

erbeǾadur. Ve Yh den YĤ degin buǾd-i ŧanini dirler. Şöyle ki buña işaret olmuşdur. Pes 

şöyle şarŧ idelüm ki ķısmet vaķtinde Ĥ YĤ dan zaħmeǿi elbette Yh üzerine ularalum ki 

buǾd-i źil-erbeǾañ tįzi ŧarafudur. Ve anuñla aralayalum. Pes bu şarŧdan lazım olur ki 

elbette YĤ dan Yh varmaķ gerek. Ve eger bir sebeble bir noķŧaya daħı vara ol vardıgı 

yeriyle aralamaķ lazım gelür. Eyle olsa buǾd-i źil-erbeǾa iki nisbet ise olur. Zįrā ki ānı 

ķısmet idecek nisbet anu buǾdlaruna itmişlerdür. Ve buǾd-i źil-ħamsün ķısmetiniñ de 

daħı riǾâyet anuñ nisbetine itmişlerdür. Bu añılan taķdirce amma buǾd-i źil-ħamsi ķısmet 

eylemekde (31/b) iki ŧarafın saķlamaķdan ġayrısın idelum. Ve Yh naġmesiyle 

aralayalum. Ve üç buǾdun arasında cemǾ itmek cayiz ŧutalum. Anuñçün ki buni on üç 

baħş itmeye yarar. Ve muśannif oniki ķısm getürmişdür. Ve anun edvārını beyan 

ķılmışdur. Ve on üçünci ķısmı çıķarmaķlığı bu kitāba nažar idene ĥavale ķılmışdur ki 

eger nažar idenüñ tefeĥĥuś ve teftiş eylemege himmeti olursa ol onüçünci ķısmı 

çıķarmaķ āsān olur. Ve bir cedveli ayru ķomışdur. Bu ķısımlariçün ta buni ol yidi 

ķısımlara yapışduralar. Ve biz ķısmet eylemegi buǾdi źil-erbaǾada evvel kirişi ki ol Ĥ  

dur. Anı evvel ŧabaķa diyu ād diyelüm. Ve yedi ķısm üzerine beyān idelüm ki çün ol 

buǾdları elbette üç kiçi buǾdlara ķısmet itmek gerek. Anuñ evvelini (32/a) ya Ŧ farż 

idelüm. Ya C ya B farż idelum. Eger evvelin Ŧ farż  idersevüz üç ķısımdan artuķ olmaķ 

imkanı yoķdur. Zįrā ki buǾdi tamam itmek üç nevǾun birisiyle ya daħı artuķ ile ola. Eger 

birden artuġile ve yāĥud üç nevǾile daħı tamam olursa fi’l-cümle birden artuġile her ne 
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olursa üç buǾd cemiǾ itmek lazım gelür. Bu ħud buǾdi mütenāfirdür. Ve eger iki nevǾile 

olursa aķluñ ķısmeti üzerine yine üç gibi olur. Eyle olsa mütenāfir olur. Zįrā ki bu iki 

nevǾ ya ŦB olur ya ŦC ya CB olur. Egerçi öñlü ve śoñlu olduğiçün herbiri iki nevǾa baħş 

olursa ŦC ile tamam eylemek olmaz. Zįrā ki Ĥ ĥaddından geçer ve C daħı ancüleyin. 

Zįrā ki üç buǾdi birine cemǾ itmek lazım gelür. Ve hem vefa daħı itmez. Pes nāçar anı Ŧ   

B yile tamam itmek (32/b) gerekdür. Ol vaķt Ŧ muķaddem olduġıçün iki nevǾ olur ve B 

śoñra   olduġıçün. Pes iki nevǾdaħı ŧabiǾata layıķ olur şol taķdirce ki Ŧ buǾdlaruñ evvel 

ola. Ve eger bu nevǾden daħı ziyādeyle olursa nesne ĥāśıl  olmaz. Evvel Ŧ Ŧ B ikinci Ŧ 

B Z. Amma eger bir  buǾdi bu üç nevǾün birisiyle tamam olınursa ol nevǾ ya bir Ŧ   ile 

ola yah’ud C ile ola veyaħud B yile ola. A yile olmaġa yaramaz. Zįrāki bir A yile buǾd 

tamam olmaz. Ve iki D yile olursa Ĥ dan geçer ve B yile daħı tamam olmaġa yaramaz. 

Zįrā ki bir B yile daħı tamam olmaz. Ve eger bir B den ziyadeyile olursa buǾd mütenāfir 

olur. Pes nāçār C ile tamam eylemek gerek. Amma bir C daħı vefâ itmez. Ve eger üç C 

olursa Ĥ ĥaddinden geçer. Pes nāçār iki Ĥ ile tamam olmaķ gerek. Bu taķdirce bir 

kısımdan (33/a) artuķ olmaz diyu Ŧ C C olur. Ve eger buǾduñ evvelin C farż  idersevüz 

yine üç ķısımdan artuķ olmaz. Zįrā ki buǾdi bir nevǾ ile tamam itmek gerek. Veyaħud 

daħı ziyadeyle tamam itmek gerek. Amma bir nevǾ olmaz. Anuñçün ki eger ol nevǾ Ŧ 

olursa bir Ŧ yila tamam olmaz. Ve eger ikiyle olursa veyaħud daħı ziyadeyle olursa Ĥ  

ĥaddinden geçer. Ve eger ol nevǾ B olursa giru tamam olmaz. Ve eger birden daħı 

ziyade olursa B buǾdlarınuñ yaķınında olmaķ lazım gelur. Ve eger birden daħı pes nāçār 

buǾdi bir nevǾden ziyadeyle olmaķ gerekdür. Amma üç nevǾile olmaķ gerekmez. Zįrā ki 

üç buǾdi cemǾ itmek lazım gelür. Ve hem Ĥ ĥaddinden geçer ve iki nevǾile aķl ķısmet 

eyledügi tertipce üç baħş olur. Nite yukarıda zikr olundı. Ve daħı ŦB yile tamam olmağa 
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(33/b) yaramaz. Zįrā ki bunda daħı üç buǾdi tamam itmek lazım gelür. Ve daħı B ve C 

ile daħı tamam olmaġa yaramaz. Zįrā ki vefâ itmez biraz baķi ķalur. Ve ol baķi ķalan C 

olur ve daħı yaramaz ki B önde ola veya ortada ola. Zįrā ki eğer böyle olursa üçünci 

sebebden saķınmaķ lazım gelür. Pes nāçār B āħirde gerekdür. Ve daħı bir ķısm lazım 

olur ki ki ol ķısm Ĥ C C B olur. Ve eger Ŧ ve C olursa öñlü ve śoñlu olmaķlıġıla iki 

ķısm ĥāśıl  olur. Biri C C Ŧ ve biri C Ŧ C. Ve eger evvel B buǾdi farż  idersevüz ŧabiǾata 

yarar bir ķısm olur. Zįrā ki buǾdi tamam itmek iki nevǾ ile olmaġa yaramaz. Anuñçün ki 

bu iki nevǾ ya C Ŧ olur veya B Ŧ olur. Lakin BŦ  ve B C vefâ itmez. Ve şol bāķį ķalan 

ya B olur ya B ĥükmünde olur. Öyle olsa B buǾdin (34/a) yaķın olur ki ol buǾd iki buǾd 

ola. Veyaħud B den C varmak lazım gelür ve Ŧ ve C ile daħı tamam olmaz. Zįrā ki bu 

iki ķısm olur bir ķısmı Ŧ C olur ve biri C Ŧ   olur. Öñlü ve śoñlu olduġı takdirce eger Ŧ 

C olursa vefa itmez. Bāķį ķalanı B buǾdine yaķın olur. Ve ikinci sebebden saķınmaķ 

gerekdür ki tenāfür olmaya. Ki üç buǾdi cemǾ  itmege tenāfür  dirler. Ve eger C Ŧ olursa 

ikinci sebebden ve üçüncü sebebden saķınmaķ lazım gelür. Ki ol B buǾdinün zįrinden 

bamına varmaķ lazım gelür. Ve daħı dördünci sebeb ki B buǾdinün yaķınında olmaķ gibi 

olur ki nüsĥalarda böyle yazılmışdur. Amma dördünci sebebden saķınmaķ nažar vardur. 

Zįrāki bu yazılanlar B buǾdinün ikisine B lazım gelmez. Amma Śafiyüddin raĥimehullah 

iki B buǾdine yaķındur dimişdür. (34/b) Anuñ maķśudį buǾdları cemǾ eylemekdür. 

Ancaķ ulaşıķ olmaķ degildür ve yaħud ayru ayru olmaķ degüldür. Bu taķdirce aralamaķ 

lazım gelür. Ve bu taķdirden maǾlum olur ki iş bu taķdirce ki ķısımlaruñ evvelini B 

buǾdi farż  idelum. Anı tamam eylemek bir nevǾile gerekdür. Ancaķ ve ol nevǾi ya C 

nevǾi gerekdür veyaħud B nevǾi gerekdür veyaħud Ŧ nevǾi gerekdür. Amma C nevǾi 

olmaġa yaramaz. Zįrā ki B buǾdinin zįri ŧarafından C buǾdinün bamı ŧarafına varmaķ 
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lazım gelür. Ve B nevǾ ile daħı olmağa yaramaz. Zįrā ki B buǾdlarına ulaşmaķ lazım 

gelür. Eyle olsa elbette lazım oldı ki Ŧ buǾdlarıyle ola. Ve bir ķısm lazım olur ki ol B Ŧ 

T ola. Ve bu añılıb yazılanlardan maǾlum oldı ki buǾdi źil-erbaǾun ŧabiǾaŧa mulâyim 

olan ķısmları yedidür. İş bu tafsilce (35/a) ki yazılur. Evvel ķısmuñ buǾdları üçdür Ŧ T 

B. Naġmeleri dörtdür  AD R H. İkinci ķısmuñ buǾdları üçdür Ŧ B Tdur. Ve naġmeleri 

dörtdür A D h Ĥ. Üçünci ķısmuñ buǾdları üçdür B Ŧ T. Ve naġmeleri dörtdür ABhĤ. 

Dördünci ķısmuñ buǾdları üçdür Ŧ C Ĥ. Naġmeleri dörtdür A D V Ĥ. Beşinci ķısmuñ 

buǾdları üçdür C C Ŧ. Naġmeleri dörtdür A C h Ĥ. Altıncı ķısmuñ buǾdları üçdür C Ŧ C. 

Naġmeleri dörtdür A C V Ĥ. Yedinci ķısmuñ buǾdları dörtdür C C C B. Ve naġmeleri 

beşdür A C h V Ĥ. Ve bu ķısımlaruñ altısınuñ buǾdları üçdür ve naġmeleri dörtdür. 

Amma yedinci ķısmuñ buǾdları dörddür ve naġmeleri beşdür. Bu sayıçün bu buǾda 

buǾdul’-leźį bi’l-erbeǾa diyu ād ķomuşlardur. YaǾni (35/b) dört naġmelu buǾd dimek 

olur. BuǾdi źil-erbeǾun ķısmetinüñ beyanını bu vechile dimişlerdür. Amma buǾdi źil-

ħams. YaǾni  beş naġmeli buǾd ki buǾdi źil-külden buǾdi źil-erbeǾa ŧarĥ  itdügümüzden 

śoñra   ķalur. Ki ol Ĥ  ve YĤ dur. Onüç baħş olmışdur ve bu buǾdun onüç baħşun  niçün 

olduġını beyan idüp yazmadıgumıza sebeb budur ki buǾdi źil-erbaǾa da dimiş idük 

añlanur. Şimdi bende daħı yazılsa kitāb içinde söz çoķ olur. Maķśud giç añlanur. Ve ol 

oniki ķısm ki bu kitābı taśnif iden yazmışdur. Bulardur: Evvel ķısmuñ buǾdları dört Ŧ Ŧ 

B Ŧ dur. Ve naġmeleri beş Ĥ YA YD Yh YĤ dur. İkinci ķısmuñ daħı buǾdları dört Ŧ B 

Ŧ Ŧ naġmeleri beş Ĥ YA YB Yh YĤ dur. Üçüncü ķısmuñ daħı buǾdları dörd B Ŧ Ŧ Ŧ 

dur. Naġmeleri (36/a) beş Ĥ Ŧ YB Yh YĤ dür. Dördünci ķısmuñ daħı buǾdları dört Ŧ C 

C Ŧ. Naġmeleri beş Ĥ YA YĤ Yh YĤ dur. Beşinci ķısmuñ daħı buǾdları dört C C Ŧ Ŧ 

naġmeleri beş Ĥ Y YB Yh YĤ dur. Altıncı ķısmuñ buǾdları dörtdür C Ŧ C Ŧ dur. 
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Naġmeleri daħı beş Ĥ Y YĤ Yh YĤ dur. Yedinci ķısmuñ daħı buǾdları beş C C C B Ŧ  

dur. Naġmeleri altı Ĥ Y YB YD Yh YĤ dur. Sekizinci ķısmuñ daħı buǾdları beş Ŧ C C 

C B dur. Naġmeleri altı Ĥ YA YC Yh YZ YĤ dur. Ŧoķuzuncı ķısmuñ daħı buǾdları beş 

C Ŧ C C B dur. Naġmeleri altı Ĥ Y YC Yh YZ YĤ dur. Onuncı ķısmuñ daħı buǾdları 

beş C B Ŧ C C dur. Naġmeleri altı Ĥ Y YA YD YZ YC dur. Onbirinci ķısmuñ buǾdları 

beş C C B Ŧ C dur. Naġmeleri altı  YĤ Y YB YC YV YĤ dur. On ikinci ķısmuñ 

buǾdları dörd (36/b) Ŧ C Ŧ C dur. Naġmeleri biş Ĥ YA YC YV YC. Bu yazılan oniki 

ķısma buǾdi źil-ħams dirler. Ve dört naġme ki anlara A Ĥ Yh YĤ Ǿalâmet ķoyulmışdur. 

Ol ŧoķuz ķısmda cemiǾinde varur ve şol naġme ki aña Yh Ǿalâmet ķoyulmışdur. Śoñraği 

üç ķısımlarda yoħdur. Belki A Ĥ Y Ĥ bu oniki ķısmda vardur. Ve Yh evvelki ŧoķuz 

ķısımda vardur. Ve bāķį naġmeler baǾżısında yoķdur. Ve şol naġmeler ki cemiǾ ķısımda 

vardur. Ve yaħud evvelki ŧoķuz ķısımda vardur. Ol naġmelere ŝevābit dirler. Zįrā ki 

cemiǾ ķısımlarda ŝabitdür ve giru ķalan tebdil ve taġyir olur. Zįrā ki baǾżısında ŝābitdür. 

Ve baǾżısında ŝābit degül. Ve eger eydürlerise ki naġmesi cemiǾinde vardur. Pes A 

naġmesi daħı cemiǾinde mevcud olmış ola. Amma bir niceler daħı vardur ki bu söze 

iǾtiraż iderler ve eydür (37/a) ler onuncı ķısım bu ķısımlar içinde mütenāfir 

terkiblerdendür dirler. Zįrā ki bu ķısımda Ĥ ve YD bir buǾduñ iki ŧarafıdur ki ol buǾd 

buǾd-i źil-erbaǾdan eksükdür. Ve anuñ baħşini şol vech üzerine ķılmışlardur ki üç buǾd 

daħı burada cemǾ  olmışdur. YaǾni C buǾdi ve B buǾdi ve Ŧ buǾdidür. Pes ikinci buǾduñ 

iĥtirazını aralamaķ gerkdür. Böyle itmek eyü degil amma biz cevab eyderüz: çün buǾdi 

źil-külli, yaǾni  A Y Ĥ buǾdi źil-erbeǾuñ iki buǾdine baħş olmışdur. YaǾni A Ĥ ve YA 

YH ve bir buǾd-i ŧanini ki iksinüñ ortasında vāķıǾdür. YaǾni Ĥ ve biz dilerdük ki buǾd-i 

źil-külli taķsim ideyidük AY buǾdi buǾdi źil-erbaǾ taksim ide. Evvel YaǾni AĤ  ye 
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ķısmet  eyleye. Bir vechile ki üç buǾd daħı andan olmaya. Şöyle ki bu AY yidi ķısmda 

añılmışdur. Andan śoñra ikinci buǾd-i źil-erbaǾ (37/b) ķısmet eyledük. Yine bir vechile 

ki ol üç buǾd anda bulunmaya. YaǾni dördünci ķısm ŧariki üzerine ve ol Ŧ C C dür. Yine 

diledük buǾd-i ŧanini ki ortada bāķį ķalmışdur. Ķısmet idelüm ve gördük buni ķısmet 

eylemeklik C B üzerine mümkindür. Ānį CB ye ķısmet eyledük ve çün buǾdi źil-erbaǾ 

ŝānį ķısmet eylemeklige YaǾni C C ulaşdı,  buǾdi źiǾl-ħams oldı. Ve bunı ķısmet  

eylemek bu vechiledür ki C B Ŧ C C ĥāśıl  oldı. Amma üç buǾd buǾdi źil-erbaǾda 

mevcuddur. Nice ki baǾżınuñ vehmine bir dürlü daħı düşer. Ve bu ķısm bu ķısmuñ bamı 

ŧarafına düşübdür. Hemān ķısmetdür ki sekizinci ķısmuñ ve ŧoķuzuncı ķısmuñ 

bamı6162zįrį ŧarafına itmişlerdür. Zįrā ki sekizinci ķısmuñ buǾdi źil-erbaǾ yaǾni, Ĥ Yh Y 

Ŧ C C ķısmet  itmişlerdür. Ve anuñ bāķį ķalanını YA YĤ (38/a) nuñ buǾd ŧaninisidür. Ol 

buǾdi C B ye ķısmet  itmişlerdür. Pes ol bu vechile olmışdur ki Ŧ C C C B ve ŧoķuzıncı 

ķısmuñ źil-erbaǾa yaǾni Ĥ YD YC Ŧ C ķısmet  itmişlerdür. Bāķį buǾdi ŧanini ķalmışdur. 

Ol bāķįsi C B ye ķısmet  itmişlerdür. Ŧoķuzuncı ķısmuñ buǾudları işbu vechiledür ki  C 

Ŧ C C B ye ķısmet  itmişlerdür. Ve çün bu yedi ķısmuñ her birini YaǾni uǾdi źil-erbaǾūn  

her birini,  buǾdi źil-ħamsun on iki ķısmınuñ her birine yapışdurmaķ eylesevüz çoķ 

cemeǾatler ĥāśıl  olur ki buǾdi źil-erbaǾa yaǾni  A YĤ naġmesi ol naġmelerün cemiǾine 

yarar ve bularuñ her biri bir dāire olur. Zįrā anuñ evveli A noķŧasındandur ve āħiri YĤ 

noķŧasına irişür ve YĤ noktası A noķŧasınuñ ķāim maķamıdur. YaǾni ol bulınmayacaķ 

bu anuñ yerini tutar. Pes A noķŧa (38/b) sınuñ ķaim maķamıdur. YaǾni ol bulınmayıcaķ 

bu anuñ yerini tutar. Pes A noķŧasından  ayrılmış olur ve giru A noķŧasına irişmiş olur. 

                                                
 
62 Bu kelimenin üzeri çizilmiş.   
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Ve bu dāire ķoduķları gibi olısardur. Bundan śoñra maǾlum olur ki bu dāirelerüñ her 

birini çün anlardan gireler. YaǾni anuñ evvelini A noķŧasından ŧutalar, belki B 

noķŧasından ŧutalar veya C noķŧasından ŧutalar, veya bulardan ġayriden ŧutalar ve 

bularuñ naġmelarinüñ ve buǾûdlarınuñ tertibi gibi bir dāire itdük ki hiç ħalel vaķiǾ 

olmaz. Zįrā ki bu on dāire kendü ŧabaķasında düşmişdür. Şöyle ki şimden giru maǾlum 

ola bu dāireler bu sebeb içün mütenāfir beñzemişdür. 

ALTINCI ALTINCI ALTINCI ALTINCI     FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL        

Edvārı ve edvāruñ nisbetlerini bildürür: Şöyle maǾlūm olsun ki çün naġmeleri 

teǿlif ideler. YaǾni biri birine muvāfıķmıdur muħālifmidür bileler. Bu (39/a) vechile ki 

her cemǾun mülâyim oldıġı ol cemaǾatten ola źil-erbaǾ ķısmı gibi veya źil-ħams ķısmı 

gibi niteki źil-erbaǾun bir cemaǾatin źil-ħamsüñ bir cemaǾatiyle terkib itseler bir cemǾ 

ĥāśıl  olur ki buǾdi źil-küll aña beñzer ve ol terkib olan nesneye dāire dirler şöyle ki bu 

babda añılmışdur ve her vaķt  ki evvelki ŧabaķanuñ cemaǾatlerinüñ her birini yaǾni buǾdi 

źil-erbeǾun yidi ķısımlarınuñ her birini yapışdursavuz seksendört dāire ĥāśıl  olur Meŝelā 

yidiyi on ikiye đarb itsevüz seksendört dāire ĥāśıl olur. Ve her dāirede nice naġme 

vardur ve nice nisbet vardur anarı daħı bu babda bildürmişüz ve vaķt olur ki nisbetler 

śayuda naġmeler śayusınca olur. Ve vaķt  olurki nisbetler naġmelerden eksük olur ve 

daħı maǾlum olsun ki bu (39/b) dāireler üç dürlüdür: Birine mütenāfir dirler ve birine 

daħı ħafiyetüt-tenāfür  dirler,  ve birine daħı mülāyim dirler. Mütenāfir oldur ki onuñ 

naġmelerini bir vechile teǿlįf ideler ki tenāfür sebeblerinden hiç birisi ānda bulunmaya. 

Amma nisbet śayısu naġme śayısından āz ola. Ve mülāyim oldur ki naġmesinüñ śayusı 

nisbeti śayusınca ola. Ve tenāfür  aña yol bulmaya. Ve biz evvelki ŧabaķânuñ ķısımlarını 
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ikinci ŧabaķaya büyük YA evvel ķısmı evvel ŧabaķaya ulaşdursavuz ve ikinciyi ikinciye 

ve üçncüyü üçüncüye ve dördünciyi dördinciye ve beşinciyi beşinciye ve altıncıyı 

altıncıya ulaşdursavuz altı dāire ĥāśıl  olur. Ve bularun naġmeleri ve nisbetleri arasında 

şol buǾdi mütenāfir iden nesneleri şol buǾdlarun arasından çıķarduķ.  Tā buǾd mütenāfir 

olmaya. Ve C buǾdinüñ bamı ŧarafından (40/a) B buǾdinüñ zįr ŧarafın düzmek olur. Zįrā 

ki evvel ŧabaķadan yedinci ķısm ki C C C B dur. Ve ikinci ŧabaķadan yedinci ķısm ki C 

C C B Ŧ  dur. Bu ikisini biri birne koşsavuz bir dāire ĥāśıl  olur. İş bu śuretce ki C C C B 

C C C B Ŧ. Pes B den C varmaķ lazım gelür. Ve mütenāfir olan dāirede bu dāirenüñ ĥāli 

maǾlum olur. Ve bu altı dāirenün nisbeti śayusı evvelki dāirede gibidür nisbetde. Zîra ki 

nisbetleri beraberdür. Ve daħı üçüñ yarusınuñ nisbeti daħı vardur. Ve daħı beraberliķ 

nisbeti daħı vardur. Ve beşin üç baħşde biri nisbeti daħı vardur. Ve ikinci dāirede daħı 

bunuñ gibidür. Ve üçünci dāirede beraberliķ nisbeti vardur. Ve üçüñ yarusi nisbeti daħı 

vardur. Ve daħı beraberliķ nisbeti,  ve beşüñ üç baħşde birisi nisbeti daħı vardur. (40/b) 

Ve beşinci dāirede beraberliķ nisbeti ve ikinüñ yarusınuñ nisbeti vardur. Ve daħı 

beraberliķ nisbeti ve daħı dördün üç baħş de biri nisbeti vardur. Ve altıncı dāire daħı 

bunuñ gibidür. Amma cemįǾįsinde iki ol ķadarlıķ nisbet vardur. Ve biz her bir 

cemaǾatiçün bir miŝal getürelüm. Ve bir dāire çekelüm. Ve ol cemaǾatuñ naġmelerini ol 

dāirede resm idelüm. Ve ol dāirenüñ içinde nisbetleri ħaŧŧıle bildürem. Ve beraberliķ  

nisbeti üzerine ve yaru nisbeti üzerine Türk dilince beş diyu yazalum. Ve daħı beraberliķ  

nisbeti üzerine ve üçte biri nisbeti üzerine dörd diyu yazalum. Ve her dāire ki tevābet 

naġmelerinüñ ortasında olanla yaǾni taġyir ve tebdįl olan dāirenüñ naġmeleri ortasında 

olmaya aña žāhire’t-tenāfür dirler. Zįrā ki buǾd mütenāfir olduğu bellü (41/a) bellü olur. 

Aşagıda beyan itmişüz biline. Amma evvelki dāirelerü miŝalleri ki evvelki ķısmuñ ikinci 
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ŧabaķasını ikinci ķısmuñ ikinci ķısmuñ ikinci ŧabaķasına ulaşdurmaķlıķdan ĥāśıl olur. Ve 

bu dāirede ŧoķuz dürlü nisbet var. Beşi beraberliķ nisbetidür. Ve üç baħş de birinün 

nisbeti daħıdür. Ve üçü beraberliķ  nisbetidür. Ve yaru nisbeti daħıdür. Ve daħı iki ol 

ķadarlıķ nisbeti daħı vardur. Ve śūreti budur: 

 

 

 

ǾUşşaķ 

Şekil 1 

 

 

(41/b) Bu dāire evvelki ŧabaķadan ikinci ķısmı ulaşdurmaġla ĥāśıl olmışdur.  

Kendü ŧabaķasından ġayri ve ol A D Z dür. T A YA degin ve andan üçünci ķısm ki ol Z 

den YD degin dür ve ikinci dāirenün miŝali evvel ŧabaķadan ikinci ķısm ikinci ŧabaķadan 

ikinci ķısma ulaşdurmaġıla ĥāśıl  olmuşdur. Ve bu dāirede daħı ŧoķuz nisbet vardur beşi 
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beraberliķ  nisbetidür. Ve üçde biruñ daħı nisbetidür. Ve yaru ķadarı daħıdür. Ve iki ol 

ķadarlıķ daħı nisbeti vardur ve śūret budur: 

 

 

Nevâ 

 

(42/a) Ve bu dāirede evvelki ŧabaķanuñ üçünci ķısmından ĥāśıl olur ki D dan YA 

degindür. Ve andan h den YB degindür. Ve üçünci ķısım bunda mükerrerdür. Ve üçünci 

dāirenün miŝali oldur ki ikinci ŧabaķanuñ üçünci ķısmı evvel ŧabaķanuñ üçünci ķısmına 

ulaşmaķdan ĥāśıl olur. Ve bu dāirede sekiz nisbet vardur. Dördisi beraberliķ  nisbetidür. 

Ve üçde birüñ nisbeti daħıdür. Ve üç daħı beraberliķ nisbetidür. Ve yaru nisbeti daħıdür. 

Ve bu daħı iki ol ķadarlıķ nisbetidür ve śūret budur.   
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Bûselik 

 

(42/b) Ve bu dāire evvel ŧabaķanuñ evvel ķısmından ĥāśıl olur. Ve ol B den Ŧ   

ya degündür. Ve ikinci ķısm h den YB degündür. Ve dördünci dāirenüñ miŝali ikinci 

ŧabaķanuñ dördünci ķısmı evvel ŧabaķanuñ dördünci ķıamına ulaşmakdan ĥāśıl  olur. Ve 

bu dāirede sekiz nisbet var. Bişi beraberliķ  nisbetidür. Ve üçde birüñ nisbeti daħıdür. Ve 

iki daħı beraberliķ  nisbetidür. Ve yaruluk nisbeti daħıdür. Ve bir daħı iki ol ķadarlık 

nisbetidür. Ve śūretbudur: 
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Rast 

 

 

(43/a) Bu dāirede evvel ŧabaķanuñ ķısımlarından beşinci ķısmı ĥāśıl olmışdur. Ve 

ol D den YA degindür. Ve altıncı ķısmı daħı ĥāśıl olmışdur. Ve ol V dan YĤ degindür. 

Ve bunda beşinci ķısm mükerrer olmışdur. Ve ol YA dan YĤ dagindür. Ve beşinci 

dāirenüñ miŝālį ikinci ŧabaķadan beşinci ŧabaķadan evvel ķısma ulaşmaķdan beşinci 

ķısm ĥāśıl olur bu dāirede yedi nisbet vardur. Dördi beraberliķ  nisbetidür. Ve üçde 

birlik nisbeti daħıdür. Ve iki daħı beraberliķ  nisbetidür. Ve yaru nisbeti daħı dür. Ve bir 

daħı iki kendüce olmaķ nisbetidür. Üçünci dāire gibi. Śūret budur. 
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Hüseynî  

 

 

(43/b) Bu dāirede evvel ŧabaķanuñ ķısımlarından altıncı ķısm ĥāśıl olmuştur. Ve 

ol C den Y ye degindür. Ve dördünci ķısm C den YB degindür. Altıncı dāirenüñ miŝālį 

iknci ŧabaķadan altıncı ķısm evvel ŧabaķadan ikinci kısma ulaşmaķtan ĥāśıl olur. Bu 

dāirede yedi nisbet vardur. Dördi beraberliķ  nisbetidür ve üç de birlik daħı nisbeti 

daħıdür. Ve iki daħı beraberlik nisbetidür. Ve bir daħı iki kendüce olmaķ nisbetidür. 

Beşinci dāire gibi ve śūret budur: 
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Hicâzî 

 

 

(44/a) Bu dāirede ulaşmaķ sebebiyle evvel ŧabaķanuñ ķısımlarından dördünci 

ķısmı ĥāśıl olmuştur. Ve ol C den Y ye degindür. Beşinci ķısmı daħı ĥāśıl  olmışdur. Ve 

ol V dan YC degindür. Ve eger her birinüñ ulaşmadıġını ikinci ŧabaķanuñ ķısımlarından 

idersevüz veyaħut evvelki ŧabaķanuñ ķısımlarından idersevüz ve yaħut girü ķalandan 

idersevüz seksendört dāire hasıl olur. Ve ol dāirelerñ baǾżısı mülāyimdür.  

Şöyleki añılmışdur ve ol mülāyim olan dāireler şol dāirelerdür. Beşten ziyade 

olmaz. Ve baǾżı daħı žāhiretü’t–tenāfür olur. YaǾni ŧabiǾata yapışmaz. Ve nefs ile 
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sevmez ve ol şol dāirelerdür. Kim tebdil ve taġyir olan naġmeler ortasında nisbet 

bulunmaya. Ve ŝābit olan naġmeler içinde buluna ancaķ ve evvel dört naġmedür ki 

Ǿalâmeti A V A  Y C (44/b) ķomuşlardur. Bu duydugumuz nesneler añılmışdur. Ve 

tenāfür belürmeklik yaramaz ķısımları biri birine yapışdurmaķdandur. Şöyleki bir 

dāirede ikinci ŧabaķadan beşinci ķısma yapışdurmaķdur ki olar C Ĥ Ŧ Ŧ dur. Dördünci 

ķısmile evvelki ŧabaķadan ki ol Ŧ C C degin ĥāśıl olur. Ve bu śūretce olur ki Ŧ C C C C 

Ŧ Yh dür. Ve burada bu yapışdurmaķ vāsıŧasiyledür. BuǾd C nisbeti üzerine düşürmeķ 

ve bundan ol maǾlum olmışdı,  ki dörd buǾd biri biri ardınca olsa mütenāfir olur. 

Anuñçun ki źil-erbeǾa zįrinüñ ŧarafından geçmişdür. Şu sebeble ki bu dāirede C 

buǾdinüñ başlamaķlıġı naġmenüñ evvelidür. Ve C buǾdinüñ āħiri YB noktasınuñ 

dördüncisindedür. Ve dügāha degin buǾd-i źil-erbeǾdur. Ve zįri ŧarafı YA dur. Pes buǾdi 

źil-erbaǾūñ ķısmıni C buǾdinüñ dördine itmiġ (45/a) lerdür. Ve buǾûdlarınuñ āħiri B dür. 

KYA dan zįr ŧarafıdur. Ve biz āsânlıġla bilinsün diyu her dāirenüñ nisbetini cemiǾ 

dāirelerüñ içinde getürmişdür. İşbu śūretle: 
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Bam ŧaraf                                                             Zįr ŧaraf 

Evvel A D Z Ĥ Devr-i evvel YA YD Yh YĤ Evvel 

Evvel A D Z Ĥ 2.  BA YB Yh YĤ İkinci 

Evvel A D Z Ĥ 3.  Ŧ YB Yh YĤ Üçünci 

Evvel A D Z Ĥ 4.  BA YC Yh YĤ Dördünci 

Evvel A D Z Ĥ 5.  Y YB Yh YĤ Beşinci 

Evvel A D Z Ĥ 6.  Y YC Yh YĤ Altıncı 

Evvel A D Z Ĥ 7.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

Evvel A D Z Ĥ 8.  YA YCYh YZ YĤ Sekizinci 

Evvel A D Z Ĥ 9.  Y YC Yh YZ YĤ Dokuzuncı 

Evvel A D Z Ĥ 10.  Y YA YD YV YĤ Onuncı 

Evvel A D Z Ĥ 11.  Y YB YC YV YĤ On birinci 

Evvel A D Z Ĥ 12.  YA YC YZ V YĤ On ikinci 
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(45/b) 

İkinci A D h  Ĥ 13.  YA YD Yh YĤ Evvel 

İkinci A D h  Ĥ 14.  YA YB Yh YĤ İkinci 

İkinci A D h  Ĥ 15.  Ŧ YB Yh YĤ Üçünci 

İkinci A D h  Ĥ 16.  YA YC Yh YĤ Dördünci 

İkinci A D h  Ĥ 17.  Y YB Yh YĤ Beşinci 

İkinci A D h  Ĥ 18.  Y YC Yh YĤ Altıncı 

İkinci A D h  Ĥ 19.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

İkinci A D h  Ĥ 20.  YA YC Yh YZ YĤ Sekizinci 

İkinci A D h  Ĥ 21.  Y YC Yh YZ YĤ Dokuzuncı 

İkinci A D h  Ĥ 22.  Y YA YD YV YĤ Onuncı 

İkinci A D h  Ĥ 23.  Y B YC YV YĤ On birinci 

İkinci A D h  Ĥ 24.  YA YC YV YĤ On ikinci 
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46/a).  

Üçünci A B h  Ĥ 26.  YA YD Yh YĤ Evvel 

Üçünci A B h  Ĥ 27.  YA YB Yh YĤ İkinci 

Üçünci A B h  Ĥ 28.  Ŧ YB Yh YĤ Üçünci 

Üçünci A B h  Ĥ 29.  YA YC Yh YĤ Dördünci 

Üçünci A B h  Ĥ 30.  Y YB Yh YĤ Beşinci 

Üçünci A B h  Ĥ 31.  Y YC Yh YĤ Altıncı 

Üçünci A B h  Ĥ 32.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

Üçünci A B h  Ĥ 33.  YA YC Y Yh Z YĤ Sekizinci 

Üçünci A B h  Ĥ 34.  YA YC Yh Z YĤ Dokuzuncı 

Üçünci A B h Ĥ  35.  Y YA YD YV YĤ Onuncı 

Üçünci A B h  Ĥ 36.  Y YB YD YV YĤ On birinci 

Üçünci A B h  Ĥ 37.  YA YC YV YĤ On ikinci 
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(46/b).  

Dördünci A D V Ĥ 38.  YA YD Yh YĤ Evvel 

Dördünci A D V Ĥ 39.  YA YB Yh YĤ İkinci 

Dördünci A D V Ĥ 40.  YA YC Yh YĤ Üçünci 

Dördünci A D V Ĥ 41.  YA YC Yh YĤ Dördünci 

Dördünci A D V Ĥ 42.  Y YB Yh YĤ Beşinci 

Dördünci A D V Ĥ 43.  Y YC Yh YĤ Altıncı 

Dördünci A D V Ĥ 44.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

Dördünci A D V Ĥ 45.  YA YC Yh YZ YĤ Sekizinci 

Dördünci A D V Ĥ 46.  YA YC Yh YZ YĤ Dokuzuncı 

Dördünci A D V Ĥ 47.  Y YA YD YV YĤ Onuncı 

Dördünci A D V Ĥ 48.  Y B YC YV YĤ On birinci 

Dördünci A D V Ĥ 49.  YA YC YV YĤ On ikinci 
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(47/a) 

Beşinci A C h  Ĥ 50.  YA YD Yh YĤ Evvel 

Beşinci A C h  Ĥ 51.  YA YB Yh YĤ İkinci 

Beşinci A C h  Ĥ 52.  Ŧ YB Yh YĤ Üçünci 

Beşinci A C h  Ĥ 53.  YA YC Yh YĤ Dördünci 

Beşinci A C h  Ĥ 54.  Y YB Yh YĤ Beşinci 

Beşinci A C h  Ĥ 55.  Y YB Yh YĤ Altıncı 

Beşinci A C h  Ĥ 56.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

Beşinci A C h  Ĥ 57.  YA YC YHYZ YĤ Sekizinci 

Beşinci A C h  Ĥ 58.  YA C YD YZ YĤ Dokuzuncı 

Beşinci A C h  Ĥ 59.  Y YA YD YV YĤ Onuncı 

Beşinci A C h  Ĥ 60.  Y YB YC YV YĤ On birinci 

Beşinci A C h  Ĥ 61.  YA YC YV YĤ On ikinci 
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(47/b) 

Altıncı A C V Ĥ 62.  YA YD Yh YĤ Evvel 

Altıncı A C V Ĥ 63.  YA YB Yh YĤ İkinci 

Altıncı A C V Ĥ 64.  Ŧ YB Yh YĤ Üçünci 

Altıncı A C V Ĥ 65.  YA YC Yh YĤ Dördünci 

Altıncı A C V Ĥ 66.  YA YB Yh YĤ Beşinci 

Altıncı A C V Ĥ 67.  Y Z YC Yh YĤ Altıncı 

Altıncı A C V Ĥ 68.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

Altıncı A C V Ĥ 69.  YA YC Yh YZ YĤ Sekizinci 

Altıncı A C V Ĥ 70.  Y YC Yh YZ YĤ Dokuzuncı 

Altıncı A C V Ĥ 71.  Y YA YD W YĤ Onuncı 

Altıncı A C V Ĥ 72.  Y YB YC YV YĤ On birinci 

Altıncı A C V Ĥ 73.  YA YC YV YĤ On ikinci 
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(48/a).  

Yedinci A C h D Ĥ 74.  YA YD Yh YĤ Evvel 

Yedinci A C h D Ĥ 75.  YA YB Yh YĤ İkici 

Yedinci A C h D Ĥ 76.  T YB Yh YĤ Üçünci 

Yedinci A C h D Ĥ 77.  YA YC Yh YĤ Dördünci 

Yedinci A C h D Ĥ 78.  Y YB Yh YĤ Beşinci 

Yedinci A C h D Ĥ 79.  Y YC Yh YĤ Altıncı 

Yedinci A C h D Ĥ 80.  Y YB YD Yh YĤ Yedinci 

Yedinci A C h D Ĥ 81.  YA Yh YZ YĤ Sekizinci 

Yedinci A C h D Ĥ 82.  Y YC Yh YZ YĤ Dokuzuncı 

Yedinci A C h D Ĥ 83.  Y YA YD YV YĤ Onuncı 

Yedinci A C h D Ĥ 84.  Y B YC YV YĤ Onbirinci 

Yedinci A C h D Ĥ 85.  YA YC YV YĤ Onikinci 

 

(48/b) Ve ol seksendörd kere ki añılmışdı budur. Ve bu cemiǾi dāireleriñ aślı źil-

erbaǾ ķısımlaridur. Ve źil-ħams ķısımlarıdur. Ve bu ķısımlara baĥrler dirler. Amma baĥr 

manasın bilmek muĥtācdur. İşbu yazılan altı dāireleri bilmek yaǾni bu yazılan dāirelerüñ 

altısından her birinüñ ikinci ŧabaķasından bir muǾayyen ķısm bir bellü ķısma daħı 

yapışdurmaķdan evvelki ŧabaķa bulunur. İşbu şarŧilen ki anuñ evvelin A naġmesinden 
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meŝelā bu dāire rabiǾa yaǾnidördünci dāire ki dördünci ķısmıñ iżafetinden ikinci 

ŧabaķadandur. Dördünci ķısımla evvelki ŧabaķadan ĥāśıl  olmışdur. Beşinci ķısm evvelki 

ŧabaķadan mevcuddur. Şol vaķt  ki naġmenüñ D ŧutavuz ve aħirin YA dan ŧutavuz. Ve ol 

nesnelerüñ ki naġmeleri bu didükümüz gibi ola. YaǾni D V Ĥ olalar. Bu naġmeler bi 

Ǿaynihā beşinci (49/a) ķısmuñ naġmeleridür ki ol naġmeler A C h  Ĥ dur. Ol sebeble ki 

beşinci ķısm ikinci ŧabaķadan C C Ŧ   buǾdlarından mürekkebdür. Bu śūretde iki C buǾdi 

vardur. Ve Ĥ  daħı B buǾdindendür. Ve Ĥ  Ĥ YA daħı Ŧ   buǾdindendür. Pes bu buǾdlar 

biǾaynihā beşinci ķısımdur. Bularuñ ortasında farķ başlamaķlıķ iħtilafiledur. Ve çün bu 

maǾlum oldı. Eydelüm ki bu śanāǾat ehlleri bu dāirelerde vakıǾ olan ķısmlarçün baĥr 

dirler. Ve şol ķısma ki anuñ başlamaķlıġı dāirenüñ evvel naġmesinden ola. Aña dāire-i 

evvel dirler. Ve şol ķısm ki onuñ ibtidāsı dāirenüñ ikinci naġmesinden olan aña ikinci 

baĥr dirler. Ve bu ķıyas üzerine Meŝelā evvel baĥr dördünci dāireden işbu dörd 

naġmedür ki ol naġmelere A D V Ĥ  dirler. Ve ikinci baĥr bu dāireden bu dörd  

naġmedür ki D V Ĥ  (49/b) YA naġmesi dirler. Ve üçünci baĥr bu dörddür. V Ĥ YA YC 

ve dördünci baĥr bu dörddür ki Ĥ YA YC Yh. Ve beşinci bu dörddür ki YA YC Yh YĤ. 

Ve maǾlûm olsun ki bu baĥrler biaǾynihā bu añılmış aśıllardur. YaǾni evvelki ŧabaķanuñ 

ķısımlarından zįrā ki evvel baĥr evvel ķısmlaruñ dördünci ķısmıdur. Ve ikinci baĥr  

beşinci ķısmıdur. Şöyle zikr olundı. Ve üçünci baĥr  altıncı ķısmıdur. Ve dördünci baĥr  

dördünci ķısm. Ve beşinci baĥr  beşinci ķısm. Ve çün iǾbāret ķısmlardandur. Dördünci 

dāire beşinci  ķısmdandur dimege yaramaz. Belki vācib oldur ki eydeler ki üç baĥrdür. 

Zįrāki evvel baĥr  ve dördünci baĥr  bir ķısmdur. Ve ikinci baĥr  ve beşinci baĥr bir 

ķısmdur. Ve evvel baĥriyle dördünci baĥr  ortasında farķ bu ķadar vardur ki ol baĥr  

evvel ŧabaķada düşmedür. YaǾni evvel buǾdi źil-erbeǾada düşmişdür. Ve dördünci baĥr  
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bu ŧabaķa (50/a) da düşmişdür. Belki ŧabaķa-i ŝānide düşmişdür. YaǾnibuǾdi źil-ħamse 

düşmişdür. Ve hem ikinci baĥr ekŝer evvelki ŧabaķa da düşmişdür. Ve beşinci baĥr  

ikinci ŧabaķaya düşmişdür. Meger eydeler ki baĥr  ķısmlarından ibaretdür. Ancaķ 

gerekse kendü ŧabaķasında vaķiǾ olan gerekse ayru ŧabaķaya vaķiǾ olsun. YaǾni ānuñ 

buǾdlarına nažar itmeyeler belki vaķiǾ olduġı yerlere nažar ideler. Eyle olsa evvel baĥr  

ve ikinci baĥr  olur. Zįrā ki evvel baĥr  vaķiǾ olduġı yer dördünci baĥr  vaķiǾ yiru olmaz. 

Egerçi ĥaķįķatde ikisi bir kısmdur. Bu taķdirce eytmek olur ki dördünci dāire beş baĥr 

dür. Böyle olsa lazım olur ki baĥrler on yidi ola. Naġmeler saġışınca zįrāki her bir 

naġmeden başlayalar. Başına bir baĥr  olur. Meger şol şarŧile ki eydeler ki baĥr  (50/b) 

lere naġmeler gerekdür ki buǾd-i zi’l-külli zįri ŧarafından ki ol YĤ dur geçmeye. Bu 

didügümüz gibi diseler ol vaķt  baĥrler on yidi olur. Bu taķdirce baĥirler Ǿibaretdür. 

BuǾd-i źil-erbe’uñ ķısımlarından ki ol ķısımlar şol yire varmaķlıķdur ki buǾd-i źil-küllüñ 

cemiǾi ŧabaķalarından ol ŧabaķaya varmağa yarar. Amma buǾd-i źil-küllüñ ki zįri kad 

eyledügi yirden geçmeye ki ol yir YH naġmesidür.   

YİDİNCİ YİDİNCİ YİDİNCİ YİDİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

İki ķılla çalınur sazlaruñ ķāǾidesin bildürür. İmdi maǾlum olsun ki bu śanāǾat  

ehline her neçe ki ķuvvetleri yitdügi ķadarı ve elleri revān olmaķlıgı ķadarı bir 

naġmeden bir naġmeye varurlarısa Ǿalel husûs şol terkiblerde ki bu śanāǾat  ehli ķatında 

muĥkem olmışdur. Ve bu śanāǾat da tecrübe ķılmışlardur. Ve tamam riyāżat ehilleri 

(51/a) olmışlardur. Anuñ gibi kişilere mümkin degildür ki iki ķıl çalınur. Saz içinde anuñ 

dürlü dürlü naġmeleri bir zamanda cemǾ ide. Zįrā bir nice āletler taśnif itmişlerdür. İki 

ķıl üzerine ve üç ķıl üzerine ve dörd ķıl üzerine veyaħud  daħı artuķ ķıllar üzerine āsān 
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olmağıçün. Amma şol āletler ki iki ķıl üzerine durmışlardur. Ki yuķaru ķıluñ naġmesi 

YaǾni şol naġmeki anuñ nisbeti beraber ola. Ve daħı üç baħş de bir ola. Şol naġmeye 

nisbet ki aşaġa ķıldan işidilür. YaǾni AĤ gibidür. Bu taķdirle her bir naġmenüñ 

ķarşısındaġi naġmeye nisbet olur ki yuķaru ķıluñ aşaġa ķıla nisbeti beraberliğidür. Ve 

daħı üç baħş de biri daħı zįrāki bundan ol maǾlum olmışdur ki A V Ĥ V B V Ŧ nisbeti V 

C V Ŧ nisbeti biri birine (51/b) beraberlüķdür. Ve üç baħş de bir daħı YaǾni eger yuķaru 

ķıluñ evvelini A dan itsevüz ve aşaġa ķıluñ evvelini Ĥ  dan itsevüz yukaru kirişüñ ikinci 

cüzǿi aşaġa kirişüñ ikinci cüzǿine muķabil olur. YaǾni Ŧ muķabilinde olur. Ve CY 

muķabilinde olur tā āħire degin. Pes cemiǾi cüzlerüñ nisbeti biri birine beraberliķ  olur. 

Ve üç baħş de birisi daħı olur İşbu śūret gibi: 

 

A    B    C   D    h    V   Z   Ĥ    Ŧ     Y   YA      

 

Ĥ   Ŧ     Y   YA   YB   YC  YD  Yh  YV   YZ   YĤ 

 

Yuķardaği kiriş on bir baħşdür A dan YA degin aşaġa kiriş daħı on bir baħşdür. 

Ĥ dan YĤ ya degin. Ve şol destanlar ki yaǾni şol nişanlar ki sazgerde nişan ķılmışlardur 

ki naġmeler (52/a) andan bilinür.   

Bir ķılda on yididür. Amma iki ķılıla çalınur sazlaruñ iki ķılında bulunur. Ol on 

yidi nişan zįrā ki on destanlar ki A B C Z h V D Ĥ Ŧ Y dür. Bular yuķaru ķıluñ 

nişanlarıdur. Eger bulari bu sazuñ bilegine bağlasalar ol sazdan on yedi naġme maǾlum 
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olur. Zįrāki anda yedi naġme ki A B C D h V Z naġmeleridür. Aşaġa ķıluñ nişanlarından 

bilinür. Belki baǾżı naġmeler yaǾni Ĥ Y Ŧ ki buları iki kirişüñ ikisinde daħı nişan 

ķomuşlardur. Buları iki kirişinde daħı bilmege yarar. Meŝelā eger zaħmeǿi A üzerine 

ursalar andan śoñra   yuķaru ķıluñ sekizinci baħşine ursalar ol zaħmeden Ĥ naġmesinüñ 

āvāzı işidilür. Ve eger aşaġa kirişuñ evveline ursalar zaĥme ki ol Ĥ dur hemān. Ĥ 

naġmesinuñ āvāzı işidılur.  (52/b) Girü ķalan ortaķlığıla olan naġmeler daħı bunuñ 

gibidür. YaǾni Y ve Ŧ naġmeleri bunuñ gibidur. Ve eger dileselerkim edvāruñ 

baǾżısından nesne çıķaralar. Meŝelā bir dāire kim anuñ naġmelerinuñ evveli A D V Ĥ 

YA Yh YD Yh YĤ dur. Bir zaħme  yuķaru kirişüñ evveline uralar. Andan śoñra yine ol 

kirişüñ dördünci baħşine uralar. Andan śoñra   yedinci baħşine uralar Z. Andan śoñra 

sekizinci baħşine uralar Ĥ. Andan śoñra   gine ol kirişüñ evveline uralar A. Bunuñ gibi 

Ǿamalden evvel devr işidilür. Bu ķıyas  üzerine edvārlaruñ giru ķalanın daħı çıķaralar.  

SEKİZİNCİSEKİZİNCİSEKİZİNCİSEKİZİNCİ    FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    
 

ǾUd bildirür ve Ǿuduñ kirişlerini Ǿudun üstine yaraşdurmaķ bildirür. Ve Ǿuddan 

edvār çıkarmaķ bildirür. Üsatadlar ki ķadįm zamanda gelmişlerdür. Anlar bir saz taśnįf 

itmişlerdür ve anuñ üzerine biş (53/a) ķıl yaķışdırmuşlardur. Ve anuñ ādını ķomuşlardur. 

Ve ol biş kiriş ki anuñ üzerindedür. Her birine bir ād ķomışlardur. Ve ol biş kirişiñ 

aşaġāsında olan kirişe ĥad dirler. Andan yuķaru olan kirişe zįr ād ķomışlardur. Andan 

daħı yuķaru olana meŝnā ād ķomışlardur. Ve andan yuķaru olana meŝleŝ ād ķomışlardur. 

Ve andan daħı yuķaruda olana bam diyu ād ķomışlardur. Ve daħı bu biş kirişi şöyle 

düzmişlerdür: ki aşaġā ķılı yuķaru ķıluñ dörd baħş de üçünci salmışlardur. Şöyle ki şol 

ķıl ki aña bam dirler. Şol ķıla nisbet ki aña meŝleŝ dirler. A yla Ĥ ortasında olan nisbet 
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gibidür. Ve şol ķıl ki aña muŧlaķ meŝleŝ dirler. Şol ķıla ki aña muŧlaķ meŝnā dirler. Bu 

iki ķıluñ arasında olan nisbet Ĥ ile Yh ortasında olan nisbet (53/b) gibidür. Ve muŧlaķ 

meŝnāyla muŧlaķ zįr ortasında olan nisbet Yh yle K B ortasında olan nisbet gibidür. Ve 

muŧlaķ zįrle ĥād ortasında olan nisbet KB yle KT ortasında olan nisbet gibidür. YaǾni 

dördile üç ortasında olan gibidür. Ve daħı şol kiriş ki aña bam dirler sekiz ķısm 

itmişlerdür. Niteki evvelki buǾdi źil-erbaǾa itmişlerdür. A dan Ĥ  ya degin. Ve ol kiriş ki 

aña meŝleŝ ad ķomuşlardur. Anı daħı sekiz baħş  itmişlerdür. DN den KV degin. Şöyle 

ki bu miŝalden maǾlum olur. Giru ķalan daħı ve bu sekiz ķısmdan evvel ķısm muŧlaķdur. 

YaǾni kendü ķolayına ķoyulmışdur. Bāķįsi ki yididür. Nişanları çündür. Ve Ǿudun 

ķolunda nişan yididür. Ve her bir nişanuñ bir ādı vardur. Şol nişan ki evvel 

ķoyulmuşdur. Ve A ve B dür. Aña destān-ı zāyid dirler. Ve ikinci (54/a) nişan ki anda A 

ve C vardur. Aña destān-ı mücenneb dirler. Ve üçünci nişan ki A ve D yerindedür. Aña 

destān-ı sebābe dirler. YaǾni şehādet barmağı ķoyucaķ nişan dimek olur. Ve dördünci 

nişan A ve h  yerindedür. Aña destan-ı vusŧā furs dirler. (N. Uygun da Vusŧā  fars diye 

geçiyor. ) YaǾni orta barmaķ ķoyucaķ nişan dimek olur. Ve beşinci nişan A ve V 

nişanıdur. Aña destān-ı vusŧāyı źelül dirler. Ve altıncı nişan ki A ve Z yerindedür. Aña 

destān-ı bınśır dirler. YaǾni orta barmaķ yanındağı barmağı koyucak nişan dimek olur. 

Ve yedinci nişan ki A ve Ĥ  yerindedür aña destān-ı ħınśır dirler. YaǾni serçe barmaķ 

ķoyucaķ nişan dimek olur.  
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Bam Ĥ Z V h D C B A 

 

Meŝleŝ 

 

Yh 

 

YD 

 

YC 

 

YB 

 

YA 

 

Y 

 

Ŧ 

 

Ĥ 

Meŝnā KB KA 

 

K 

 

YŦ 

 

YĤ 

 

YZ 

 

YV 

 

Yh 

Zįr KŦ KĤ KZ KV Kh Kh KC KB 

 

Hād LV Yh LD LC LB LA L         KŦ 

 

 

 

(54/b) Ve bu śanāǾat ehli ķatında Ǿud kāmil  sazdur ki zįrā ki cemiǾ cemāǾatlar 

bunda bulunur. YaǾni ķamū naġmeler bunda vardur. Ol naġmeler gerekse ŝaķįl yaǾni 

gerekse zįr olsun gerekse bam olsun ve şol yereki Ǿudun ķolında evvel yere A Ǿalâmet 

ķomışlardur. Ol yeruñ ādı muŧlaķ bamdur. Ve bu muŧlaķ bam dedügümüz naġmenüñ 

tįzisi şol yerdür ki andan YĤ Ǿalâmet ķomışlardur. Ve ol yere sebābe meŝnā daħı dirler. 

Ve A nuñ nisbetine YĤ üzerine iki YĤ cedür Ve şol yuķaruda ķoyulan kiriş ki aña 

mutlaķ-ı veter diyu ād ķomışlardur. Ol evvelki kirişde şehādet barmaġı ķoyulan yere 

sebābeǿi bam dirler. Ve bu sebābeǿi bam didügümüz naġmenüñ yeri ol yuķaru kirişde ki 

Ǿalāmet ķomışlardur. Ve bu D Ǿalâmeti ķoyulan yerüñ tįzisi bınśır-ı meŝnā yaǾni diyu ād 
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ķoyulan (55/a) kiriş üstüne serçe barmaķ ķoyulan yerdür. Ve ol yire Ǿalâmet KA  

ķomışlardur. Ve serçe barmaķ yanındağı ķoyulan yer ki ol barmaķ yukaruğı kirişde ol 

yere Ǿalâmet Z ķomışlardur. Ve ol yere bınśır-ı bam diyu ād virmişlerdur. Bu naġmenuñ 

tįzisi KD ķoyulan yerdür. Zįr diyu ķoduķları kirişde ve muŧlaķ-ı ŝeleŝ didigümüz kirişde 

Ĥ Ǿalâmet olan yerüñ tįzisi şol perdedür zįr diyu ād ķoyulan kirişde şehādet barmağı 

ķoyulur. Ve ol yere Ǿalâmet Kh ķoyulmışdur. Ve bu yere sebābe-i zįr diyu ād 

ķomışlardur. Ve şol kiriş ki müŝelleŝ diyu ād ķomışlardur. Ol müŝelleŝ kirişüñ üzerine 

şehādet barmağın ķoduķları yere sebābeǿi müŝelleŝ diyorlar.Ve ol yere YA Ǿalâmet 

ķomışlardur. Bu YA naġmesinüñ tįzisi zįr diyu ād ķoyulan kirişüñ üzerine serçe barmaķ 

yanındaġi barmaġı ķoduķları yerdür. Ve ol yere Ǿalâmet (55/b) KC ķomışlardur. Ve bu 

yere bınśır zįr dirler. Ve şol kiriş ki aña meŝleŝ ād ķomışlardur. Ol kiriş üzerine serçe 

barmaķ ķoyulan yer ki ol yire Ǿalâmet YD ķomışlardur. Bu Ǿalâmetüñ naġmesinüñ tįzisi 

şol ĥād diyu ād ķoduķları kiriş de LA Ǿalâmet ķoduķları yirdür. Ve ol perde mücenneb-i 

ĥād dirler. Ve şol kiriş ki aña meŝnā diyu ād ķomışlardur. Ol kirişde Yh Ǿalâmet 

ķoduķları yiruñ tįzisi şol ĥād diyu ķoyulan kiriş üzerine şehādet barmağın ķoduķları 

yirdür. Ve ol perde YB Ǿalâmet ķomışlardur. Ve bu yere sebābeǿi ĥād dirler. Ve şol kiriş 

ki aña meŝnā diyu ād ķomışlardur. Ol kirişde şehadet barmaġın ķodıķları yire YĤ 

Ǿalâmet ķomışlardur. Bu naġmenüñ tįzisi ĥād didükleri kiriş üzerine serçe barmaķ 

yanındaġi barmaġı ķoduķları yirdür. Ve bu yere Ǿalâmet Lh (56/a) ķomışlardur. Ve 

taśnif bunda sekiz naġmenüñ tįzisin bildürmişdür. Üç bam naġmesinüñ tįzisidür. Ve üç 

müŝelleŝ didigümü naġmenüñ tįzisidür. Ve iki daħı meŝnā didigümüz kirişüñ 

naġmesinüñ tįzisidür. Ve çün mücennib-i meŝnāya irişe. YaǾni YZ nişanı ķoyulan 

naġmeye irişse ŝekįl naġmeler daħı tamam olur. Ve sebābeǿi meŝnadan yaǾni YĤ 
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Ǿalâmet ķoyulan yerden Lh ķoyulan yere varınca ŝekįl naġmelerüñ nežîrleri yaǾni tįzleri 

tamam olur. Ve giru ķalan naġmelerüñ tįzlerin bulub çıķarmaķ şimden giru āsāndur. 

Anuñçun ki didük ki maǾlum olur ki muŧlaķ bunuñ nisbeti ki ol muŧlaķ bam A ķoyulan 

yerdür. Ol yerüñ naġmesinüñ nisbeti Lh Ǿalāmet ķoyulan yiri ki yaǾni bınśır ĥād 

didükleri yer ki buǾdi źil-külli merrateyn nisbeti gibidür. Zįrā ki bu buǾd cemiǾi ŝeķįl 

naġmelere ve ol naġmelerüñ (56/b) nažįrlerine irişür. Zįrā ki muŧlaķ  bam nisbeti bınśır 

ĥād nisbetince ikidür. Pes muŧlaķ bamuñ nisbeti bınśır-ı ĥād nisbetiyle đıǾf đıǾf yaǾni 

dört ol ķadardur. Pes buǾdi źil-külli ola. Ve bundan bu maǾlum olur ki bu naġmelerüñ 

tįzligi A Y Ĥ yla ve D Ŧ yle ve Z KD Lh Ĥ Kh yle ve YA LĤ yla ve Y D Ŧ V Yh YB 

yle ve Y Ĥ Z dür.  

ŦŦŦŦOOOOĶĶĶĶUZUNCIUZUNCIUZUNCIUZUNCI FAŚ FAŚ FAŚ FAŚLLLL    
 

Meşhur devrleri bildürür. Bu śanāǾat  ehli devrlere üşdür dirler. Ve her devrüñ 

bir aślı vardur ki ol devr evvel aśl üzerine bünyad olunmuşdur. YaǾni buǾd ķısmları ve 

edvār ķısmları bularuñ ķatında on ikidür. ǾUşşaķdur ve nevādur ve būselik ve rast ve 

Ǿıraķ ve iśfehān ve zįrefkend ve zengüledür ve Rāhevįdür ve ĥüseynįdür ve ĥicazdur. 

Amma Ǿuşşaķ evvel dāiredür. Ve bu devruñ naġmeleri ve buǾdları yuķaruda maǾlum 

olmuşdur. (57/a) Ve nevā on dördünci dāiredür. Amma şol yazılan altı dāirenüñ 

ikincisidür. Ve būselik yigirmi yedinci dāiredür. Amma şol yazılan dāirelerüñ 

üçüncüsidür. Ve būselik altıncı ķısmile evvelki ŧabaķa ve ŧoķuzuncı ķısmile evvelki 

ŧabaķaǿi biri birine yapışdurmaķdan ĥāśıl olur. Ve naġmeleri iş bulardur; A C V Ĥ Y YC 

Yh YZ YĤ. Ve altıncı devr iśfehāndur. Bu ķırķdördünci dāiredür. Ve bu daħı dördünci 

ķısmı evvelki ve sekizinci ķısmı ikinci ŧabaķaya yapışdurmaķdan ĥāśıl  olur. Ve 
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iśfehānuñ naġmeleri iş bulardur: A D V Ĥ YA YC Yh YZ YĤ. Ve zįrefkend elli 

ŧoķuzuncı dāiredür. Ve bu daħı beşinci ķısm evvelki ŧabaķa ve on birinci ķısm ikinci 

ŧabaķaya yapışdurmaķ ĥāśıl  olur. Ve zįrefkend daħı naġmeleri iş bulardur: A C h Ĥ Y Y 

B YC YV YĤ. Ve on iki devrüñ sekizincisi büzürkdür. Yetmişbeşincidür. Ve ol dāire 

(57/b)altıncı ķısmı evvelki ŧabaķaya varınca ķısmı ikinci ŧabaķaya yapışdurmaķdan ĥāśıl  

olur. Ve naġmeleri işbulardur: A C V Ĥ Y YA YD YV YĤ. Ve oniki dāirenüñ 

ŧoķuzuncısi daħı zengüledür. Ve evvel dördünci ķısm evvelki ŧabaķaya yapışdurmaķdan 

ĥāśıl olur. Ve bu zengüle naġmeleri iş bulardur: A D V Ĥ Y YC Yh YĤ. Ve on iki 

devrüñ üçüncisi rahevįdür. Altmışbeş dāiredür. Ve bu altıncı ķısm evvelki ŧabaķaya ve 

beşinci ķısm ikinci ŧabaķa yapışdurmaķdan ĥāśıl  olmışdur. Ve Rāhevįnüñ naġmeleri 

işbulardur: A C V Ĥ Y YB YD YC. Ve on iki devrüñ on ikincisi63 birincisi ĥüseynidür. 

Ve ĥüseyni elliüçünci dāiredür. Ve ol altı dāirenüñ beşincisidür. Ve naġmeleri bulardur: 

A  C h Ĥ Y YB Yh YC. Ve on ikinci devr ĥicazdur. Ve ĥicazı elli dördünci dāiredür. Ve 

bu beşinci ķısm evvel ŧabaķaya ve altıncı ķısm ikinci ŧabaķaya yapışdurmaķ (58/a) dan 

ĥāśıl olur. A C h  Ĥ Y YC Yh YĤ. Ve amma bāķį devrleri mütenāfirdür. Ülfet idecek 

nesne degildür. Ve vaķt olur bu śanǾatuñ üstadları yaǾni āvāzları mütenāfirden teǿlif 

iderler. Ĥüsn-i işķiyālile eger añları daħı anmaķ dilesevüz söz uzun olur. Ve bu risāleye 

sıġmaz. Ve olur ki tenāfir degiller. BaǾżısı bu meşhur dāirelerdedür. Amma kendü 

maĥalline vaķiǾ olmamışlardur. Ve her dāirenüñ on yidi vardur ki añlara ŧabaķalar dirler. 

Ve ol dāireleri bu onyidi yirden çıķarub bulmağa yarar. İşbu maǾniyle ki bu 

naġmelerinüñ ibtidāsini bu dāirelerüñ yidi yerden eylemege yarar. Ve ŧabaķalaruñ 

maĥalini ve dāire nice çıķarmaklıġı şimden giru añaruz ve eger eyu nažar iderseñüz şol 
                                                
63 Bu kelimenin üzeri çizilmiştir. 
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didigümüz gibi bulasız. YaǾni bellü ola ki bu dāireler meşhur dāirelerdür. Amma kendü 

maĥalline düşmişdur. (58/b) Ama biz baǾżısın iǾlām idelüm. Sen daħı giru ķalanın aña 

göre istħrāc idesin. Eydürüz ki iśfehān yitmiş altıncı dāiredür. İkinci ŧabaķada ve elli 

beşinci dāire daħı yine iśfehāndur. Üçünci ŧabaķada ve ķırķaltıncı ŧabaķa daħı giru 

iśfehāndur. On yedinci ŧabaķada ve şol maǾniye ki iki dāire bir dāire olur. İkisinüñ daħı 

evvel biribirine maħalif oldugı taķdirce onuncı faślın devrlerüñ naġmeleri biri birine 

ortaķ olduġı yerde zikr olına. İnşāǿellah ve bu muśannif bu kitābı, ŧabiǾatdan ĥāśıl  olan 

Ǿilm ŧarįķası üzerine taśnįf itmişdür. Zįrā ki bu kitāb içinde çoķ yer vardur ki bu kitābı 

taśnįf idenden śoñra  gelenlerüñ sözlerini bilmege mevķufdur ve üstadların baǾzısı ĥicāz 

perdesinde ħilaf itmişlerdür ki ĥicāzperdesi altmış dördünci dāiredür. Anlar ki eydürler 

(59/a) ki Ǿıraķ perdesidür. Bir naġme daħı artırmışlardur. Pes bunlaruñ ķavlince ki elli 

dördünci dāiredir. Eydürler ki Ǿıraķ naġmesinüñ üzerine YZ naġmesin arturmışlardur. 

Pes bularuñ ķavlince ĥicāz elli beşinci dāiredür. İkinci ŧabaķada ve biz bir cedvel çekib 

edvārı bu üstaźlar ıśŧılaĥı üzerine ve Ǿuddan edvārınca çıķar. Anı bildürelüm. İş bu 

üzeriyle śūretce:  
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(59/b) Bulardan ġayri nice daħı vardur ki āvāz dirler. Ve baǾżısı daħı vardur ki 

anlaruñ başka ādları yoķdur. Amma mürekkeb diyu ād virürler. Ve dirler ki fülān perde 

fülān perdeden mürekkebdür. Niteki altmış yidinci perdeye dirler ki iśfehāndan ve 

ĥicazįden mürekkebdür. Amma bu kavl yeni tevcihdür, zįrāki bir dayirenüñ baǾżısı 

naġmelerüñ perdesinden ola ve baǾżı naġmelerüñ bir perdesinden daħı ola. Pes bir dāyire 

iki perdeden olmaķ lâzım gelür. Eyle olsa dimek gerekdür ki Rāhevį nevrûzdan ve 

ĥicazdan mürekkebdür. Ve zengüle ĥicāzįden ve rastdan mürekkebdür. Ve iśfehān 

rastdan ve iśfehāndan mürekkebdür. Amma āvāzeler altıdur. Evvel geveştdür ve ol 

                                                
64 Bu sütun tabloda iki kez yazılmış,  biz bir kez yazdık  
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yitmiş birinci dāyiredür. İkinci gerdāniyedür ve ol ķırķ altıncı dāyiredür. Ve bu āvāzlar 

iksini daħı iśfehānuñ (60/a) ĥaķįķatındur. Bir ŧabaķa daħı şöyle ki ŧabaķaları bilicek 

maǾlum ola. Amma gerdāninde on yidinci ŧabaķada iśfehāndur. Ve üçünci āvāz 

selmekdür. Ve bu zengüledür. YaǾni şol vaķt ki YA naġmesinden başlayalar. Ve 

dördünci āvāz nevrûzdur. Şol vaķt ki YĤ naġmesini gidereler ĥüseynį olur. Ve beşinci 

āvāz māyedür. Ve bu āvāz naġmeleri taķdįm ve teǿħįr itmekden ĥāśıl olur. Zįrāki 

naġmeler ve āvāzlar bam ŧarafından zįr ŧarafına meyl ider. Şöyle ki işbu yazılan śūretde 

bilinür. Ve beşinci65 āvāz şehnazdur. Ve ol daħı bir śūretdür ki naġmeleri taķdįm ve 

teǿħįr itmekden ĥāśıl olur. Şöyleki bam ŧarafından zįre naķl olına,  andan zįrden rucuǾ 

ideler. Ve bunuñ niteligi işbu śūretden maǾlum olur. Ve ol altı āvāz Ǿudda işbu sûretile 

bulunur ve bilinür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Burası altıncı olması gerekir,  sehven beşinci olarak yazılmış olmalı.   
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 (60 a’nın eki) 

 

 
(60/b) 

ONUNCI ONUNCI ONUNCI ONUNCI FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Edvāruñ naġmelerinüñ ortaķlıķlarını bildürür. Vaķt olur ki iki dāyire ya daħı 

artuķ ortaķlıķ naġmelerde yaǾni iki dāyirerenüñ naġmesi iki nevǾ sağışında birikür. 

Amma bularuñ iħtilāfı başladıkları yir ĥisabıncadur. Şöyle ki evvelki naġmeden 

başlasalar tertibince bir bir naġmeye daħı intiķāl eyleseler daħı gine evvelki naġmeye 

gelseler bir dāyire olur. Ve ikinci naġmeden başlasalar gine tertib üzerine varsalar gine 

ikinci naġmeye irişseler bir dāyire daħı ol olur. Amma evvel naġme bir naġmenüñ daħı 

ki ol daħı evvel naġme ola. Zįri olmaz. YaǾni bir evvel naġme bir evvel naġmenüñ zįri 

                                                
66 Tablonun boşluk yerlerine “ya imam, ya ǾAlî” gibi kelimeler sonra dan yazılmış olabilir, çünkü 

mürekkeb farklı.  Buyüzden sormadan yazılan kelimeleri tabloya almadık.   

GEVEŞT GERDANİYE NEVRûZ SELMEK MAYE ŞEHNAZ 
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meŝleŝ  
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meŝleŝ 
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meŝleŝ 

    

Muŧlaķul-
meŝleŝ 

Muŧlaķul meŝleŝ 66 
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olmaz. Ve ikinci naġme ikinci naġmenüñ zįri olamaz. Ve üçünci naġme üçünci 

naġmenüñ zįri olmaz. Bāķįsi daħı bunuñ üzerine ķıyas  itmek gerekdür. Fil cümle iħtilāf 

bularuñ (61/a) eczasınuñ tertibin itmekdedür. Ancak bes sen eger fikr iderseñ Ǿuşşaķ 

dāiresin ve nevā dāiresin ve būselik dāiresin bu üçini bir dāirede bulasın. Zįrâki Ǿuşşaķ 

naġmeleri bulardur: A D V Ĥ YA YD Yh YV. Amma YĤ bundan ĥafz iderler. Tā āħiri 

irişürki YĤ nuñ nažįrıdur. Anuñla devr tamam olur. Ve çün ikinci naġme ki D dür anı 

evvel başlayacaķ yer eyleseler, daħı tertib üzerine seyr eyleyib ginede gelseler ol vaķt  

nevā olur. Ve devr daħı işbu śūretçe olur. D R Ĥ YA Yh YD YV AD V naġmelerüñ 

ķarar idecek yeri biǾaynihā Ǿuşşaķ ķarar eyledügi yer olur. Amma bunuñ evveli Ǿuşşaķuñ 

ikincisidür. Ve bunuñ yedinci Ǿuşşaķuñ evvelidür. Ve Ǿuşşaķuñ üçüncisi yaǾni V den 

beşlene ve naġmelerüñ tertibiyle seyr itseler ve gine V gelseler būselik olur. Ve 

bununñ(61/b) daħı evvel naġmesi Ǿuşşaķuñ ikinci naġmesidür. Ve būseligüñ altıncı 

naġmesi Ǿuşşaķuñ evvelidür. Ve rast ve ĥüseynį bu daħı bir dāirede bulınur. Rastuñ 

naġmeleri bulardur: A D V Ĥ YA YC Yh. Ve çün bu ikinci naġmesi ki D dür. Andan 

başlasa ve naġmeǿi tertib üzerine seyr idüb girü D varsalar ĥüseynį perdesi olur. Amma 

rāhevį zengüleye muvāfıķdur. Altı ķarar idecek yerde ve muħālifdür. YV de zįrāki 

rāhevį YV beraberine düşmişdür. Vācib bu yedi ki Yh beraberine düşe idi tā cemiǾi 

ķarar idecek yerler muvāfıķ olayıdı. Ve eger Ŧ buǾdini ki rāhevį nüñ ve zengülenüñ 

aħiridür. İki ķısm eyleseler YaǾni Yh C V B naġmeleriyle her biri sekiz olur. Rāhevį  bir 

ķarar idecek yerde ki ol B naġmesidür. Zengüleye muħâālifdür. Zįrāki şol ķarar (62/a) 

idecek yer ki anda Ǿalāmet AB ķomışlardur. Rāhevį  anuñ beraberine düşmişdür. Ve ol B 

ķoyulan yiruñ ġayrıdur. Zengüle anuñ beraberine düşmişdür. Ve Ǿıraķ daħı zengüleye 

muħâālifdür. Bir naġmede şol vaķt, şol vaķt ki ikisi daħı bir yerde olalar. Ve ol yer ikinci 
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naġmedür. Ve Ǿıraķuñ ikinci naġmesi C dür. Ve zengülenüñ ikinci naġmesi D dür. Giru 

ķalan naġmeler biri birine muvāfıķdur. Ve zįrefkend ve Ǿıraķ ikisi bir dāiredür. Şol vaķt  

ki zįrefkendün ikinci naġmesi ideler.  

ONBİRİNCİ ONBİRİNCİ ONBİRİNCİ ONBİRİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Edvāruñ ŧabaķalarını bildürür. Bu devrlerüñ cemįǾisį evvel A dan başlanur. 

Amma bu lazım degüldür ki elbette A dan başlayalar. Belki her ķanķį naġmeden ki 

başlasalar yaǾni bu onyedi naġmenüñ ķangķįsinden ki başlansa olur. Amma üstadlar 

eydürlerki: Eyle olsa edvār kendü maĥalline (62/b) düşmişdür. Ve şol naġmeler ki evvel 

anda baġlanur ve başlanur. Ol yirlere ŧabaķalar dirler. Ve ŧabaķalar onyedidür. Naġmeler 

gibi ve ŧabaķalaruñ evveli A dur. Ve ikinci Ĥ  ve üçünci Yh ve dördünci  h  beşinci YB 

altıncı B yedinci Ŧ sekizinci YV ŧoķuzuncu V onuncı YC onbirinci C onikinciY 

onüçünci YZ ondördünci Z onbeşinci YD onaltıncı D onyedinci YA. Çün dilesevüz ki 

bir naġmeǿi bir devrüñ evveli idevüz. Evvel bilmek gerekdür ki ol naġmelerüñ tertibi 

nedür? Meŝelā farż  idelüm ki bir devrüñ evvel naġmesi Z olsa nice olur? Andan śoñra   

ol naġmeden başlayalum. Daħı şol tertib üzerine ki Ǿudun ķolında düzilidür. Ol ķāǾide 

riǾāyet idib āħirine degin gitmek gerek. Meŝelā   evvel eger dilesevüz ki rast devrünüñ 

evvelini B noķŧasından  ŧutavuz,  bu tertib üzerine anuñ (63/a) naġmelerini bilevüz ki ol 

naġmeler iş bulardur: A D V Ĥ YA YC Yh YĤ ve bunuñ tertibi işbu śūretledür. A dan 

dördünci nışana varmaķ gerekdür. YaǾni D dür. Ve andan üçünci nişana ki V dür. Ve  

andan daħı üçünci nişana yaǾni Ĥ dur. Bāķįsin bunuñ üzerine ķıyas idelüm. Andan śoñra   

naġmeler başlanacaķ yeri şol yerden ŧutalum ki aña Ǿalāmet B ķomışlardur. Ve andan 

dördünci nişana ki h  dür. Ve andan üçünci nişanaki V dur. Ve andan Z nişanınuñ üçünci 



99 
 

 

nişanına varmaķ gerekdür ki Ŧ dur. Ve andan dördünci nişana ki YB dür. Ve andan gine 

üçünci nişana ki YD. Ve andan gine dördünci nişana ki YŦ dur. Ve andan daħı giru 

ķalan naġmeleri işbu ŧariķıyla eylemekdür. Ŧ Y B Y D Y V Y Ŧ. Amma şimdiki ĥalde 

biz bir cedvel resm eylemek daħı rast devrini anda cemiǾ ŧabaķalarıyla yazıldı. Çün bu 

ķadar istiħraç ŧarįķa (63/b) sın bildük bāķį edvāruñ daħı istiħracı āsān olur.  
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(64/a) Bu cedvelde A naġmesinüñ yerine YĤ naġmesi ŧutulmışdur. Ve çün gine 

A irişse naġmeler tertib üzerine devr tamam olur.  

ONİKİNCİONİKİNCİONİKİNCİONİKİNCİ    FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Isĥab ġayrı maǾhūd bildürür. YaǾni bilüsüz nesneleri biribirine uyuşdurmaġ 

ķāǾidesin bildürür. İmdi ķāǾide budur ki aşaġada olan kiriş kendi üstinde olan kirişüñ 

dört baħş da üçünce gerekdür. Bu ķāǾide yuķaruda Ǿudun kirişlerin beyan eyledügümüz 

yirde añılmışdur. Amma vaķt olurki ol ŧarįķa üzerine düzerler. Ve vaķt olurki bir 

nisbetile daħı düzerler ki ol nesne hiç düzilmemişdür. Amma bu śoñraġi ķāǾide de edvār 

çıķarmaķlıgı müşkildür. Meger üstad haźıķ ola. Yoğsa degme kişi çıķaramaz. Ve bu 

ķāǾidei bilmek ŧarįķası budur ki Ǿudun kirişleri (64/b) şeklinde bu şekil çıkar. Şöyleki 

Ǿudun üzerine kirişler çekildügi gibi ve daħı şol nişanlar ki kirişde naġmeleriçün ve 

śavtlariçün ķoyulmışdur. Ol nişanları ķoya. Andan śoñra fikr idib buna göre ki naġmeler 

nireden intiķal eylemişdür zaħmeǿi ol yire uralar. Meŝelā eger kirişleri şöyle düzmişler 

olsa ki meŝleŝ naġme orta barmaķ naġmesinüñ bamı gibi ola. Giru ķalan ķıllaruñ daħı 

bunuñ gibidür. Ve biz dilerüz ki rast devrini andan çıķaravuz. Evvel zaħmeǿį muŧlaķ 

bam üzerine uralum. Andan śoñra şehadet barmağı üzerine uravuz. Śoñra zāyid müŝelleŝ 

didüklerine uravuz. Andan śoñra bu zāyid müŝelleŝüñ şehadet barmağı ķoyulduğı kiriş 

üzerine (65/a) üzerine uravuz. Andan śoñra mücenneb meŝnā didükleri yire uravuz. 

Andan śoñra muŧlaķ zįr didükleri yire andan śoñra bu muŧlaķ zįrüñ mücennebine uravuz. 

Andan śoñra zāyid ol yirine uravuz. Giru ķalan edvār daħı bunun üzerine ķıyas itmegile 

bilinür. Bir daħı dilesevüz ki rast devrini istiħrac idevüz bir zaħme-i muŧlaķ bam 

didükleri kiriş üzerine uralum. Andan śoñra bu kirişüñ sebābesine yaǾni şehadet barmaġı 
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urduķları kiriş üzerine uralım. Andan śoñra zelül didükleri yir üzerine andan śoñra   

muŧlaķ müŝleŝ didükleri yir üzerine zįrāki ikisi bir naġmedür. Andan śoñra mücenneb 

müŝleŝ üzerine andan śoñra muŧlaķ-ı meŝnā üzerine andan śoñra bunun mücennebi 

üzerine andan śoñra vusŧā  (65/b) fars didükleri yir üzerine andan śoñra aşaġada olan 

mücennebi üzerine. Ve bundan maǾlum olur ki kirişler biri birine uyuşmaġa bir 

muǾayyen tertib olmazsa belki her kirişüñ deķmeķliġinüñ nisbeti kendüden yuķaruġı 

kirişe bir nisbet daħı olur. Vaķt daħı edvār çıķarmaķ yine mümkündür. Şol ŧarįķa ile ki 

nažar naġmelerüñ ŧabaķalarına idevüz. Eger ol cemǾuñ naġmelerini anı istiħrāc iderler 

bir ŧabaķada olursa bularuñ ĥükmi bir kiriş ĥükmindedür. Ve bunuñ gibi istiħrāc sehldür. 

Ve eger ŧabaķalarda muħtelif olurlarısa ol vaķt  kirişler nisbetine nažar ideler göreler ki 

naġmeler nireye işķāl ider. Ol intiķal itdügi yere uralar. Şimdiki ĥalde bir miŝal daħı 

bilesüz kirişleri biri (66/a) birine uyuşdurmağ ķaǾidesi üzerine getürelüm. Ve rast 

devrini andan idelüm. Ve ol uyuşdurmaķ şöyledür ki muŧlaķ-ı meŝleŝ serçe barmağuñ 

beraberine ola. Ve muŧlaķ-ı meŝnâ delül müŝelleŝile beraber ola. Ve muŧlaķ ĥād 

didükleri şehadet barmağınuñ zįri üzerine ve rast devrin şöyle idelüm ki zaħme-i evvel 

muŧlaķ-ı bam üzerine uralum. Andan śoñra sebābe üzerine yaǾni şehadet barmaġı 

ķoyulan kiriş üzerine andan śoñra źelül didükleri yire andan śoñra zâyid müŝelleŝ 

didükleri yire andan śoñra vusŧā fars didükleri yire andan śoñra zāyid-i meŝnā didükleri 

yire andan śoñra mücenneb zįr didükleri yir üzerine andan śoñra Ǿud devrüñi ideler. Çün 

naġmelerüñ baǾżısı (66/b) eydildi. Aķl ve fehm ehli ķatında giru ķalan daħı maǾlum 

olur. Biraz daħı įķāǾ ilmînden bildürelüm inşāǿellah.  
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ONÜÇÜNCİ ONÜÇÜNCİ ONÜÇÜNCİ ONÜÇÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL        

ĪķāǾ bildürür. ĪķāǾ bir nesneye dirler ki bir nice naķralar yaǾni avâz çıķmaķlar 

vāķıǾ ola ki anlaruñ ortasında muǾayyen zamanlar ki hādleri bellü ol buluna. Ve bu įķāǾ 

didigümüz bir ķaç edvāra müştemildür ki ol devrler maħśūśdur. Bir vađǾa ki anuñ 

irişmekligi yaǾni ol devrler biri birine beraber olmaķ ve zamanlar biri birine layık 

olmağa imkan ola. TabiǾi selim ve zihni müsteķįm ķuvvetile. Amma niteki Ǿilm-i Ǿarūż 

devrlerinde şiǾruñ biri birinden tefāvut varmı. Ve vezinleri  biri birine muħālifdür. Bu 

edvāruñ her bir nevǾinüñ nevǾi ve mįzānı ol arūż gibi degüldür. Ve ancüleyn (67/a) ŧab-

Ǿi selįm ve zihn-i müstaķįm įķāǾdur. Devrlerinden her devr mizana muĥtāc degüldür ki 

ol mizanile tabǾi selim anuñ üzerine yaradılmışdur. Ol emr-i ŧabįǾi bulalar. Ol mizana 

emr-i ġarįzį dirler. Ve emr-i ŧabįǾi cemįǾi ŧabiǾat  da bulınmaz. Zįrā ki birçoķ cemaǾatlar 

ķomişuz ki kuvvetleri yetdügi ķadarı çoķ cehd eylemişlerdür. Bu įķāǾ fennini bilmekçün 

ve onlaruñ üstaźları daħı çoķ müddetler ve uzun zamanlar dürişmişlerdür. Anlaruñ aķl 

ve fehmi bu įķāǾun zamanların bilmege bulamamışdur. Ve olara zaĥmetden artuķ nesne 

ĥāśıl olmamışdur. Ĥal budur ki Ǿālim ve fāżıl idiler. Ve her nesnenüñ ĥaķįķatın 

bilürleridi. Anlaruñ gibi kāmiller cehd idüb bu Ǿilmi įķāǾ bilmege imkan 

bulamamışlardur. (67/b) Amma biz elden geldügi ķadarı bu įķāǾ Ǿilminden aķlumuza 

sıġduġı ķadarı ve fehmümüz irüşdigi miķdarınca birķaç nesne iǾlām idelüm. Tā ki bu 

kitāba muŧaleǾa ķılanlar ol fende daħı maĥrum ķalmaya. İmdi eydelüm ki her ĥarflere ve 

śavtlara ĥareket ve sukūn Ǿarıż olur. YaǾni vaķt  olur bu ĥarfler ve bu śavtlar müteĥarrik 

olurlar. Ve vaķt  olurlarki iki ĥareketüñ ortasında ķalurlar. Ve bu zamanlar daħı muħtelif 

olurlar. Miķdar da ve her vaķt ki zamanlar birķaç ĥareket üzerine ortasına düşeler. Ve 
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andan śoñra gine birķaç ĥareketler birķaç zamanlarile ol evvel vaķiǾ olan beraber olub 

vaķiǾ olursa yaǾni ol ikinci zaman evvel gibi ki zaman gibi olursa biǾaynihā olara edvār 

dirler. Ve biz şol (68/a) muħtelif zamanlar ki ĥareket ortasına vaķiǾ olmağiçün bellü 

olmışdur ānį bildürmegiçün bir muķaddime yazalum. Ve eydelüm ki iki ĥarf bir yire 

düşse ve ikisi daħı ĥareketlü olsa yaǾni iǾrablu olsa aña sebeb-i ŝeķįl dirler. . . . LekeLekeLekeLeke gibi. 

Ve eger iki ĥarf bir yirde olsa ve evvel müteĥarrik ve ikincisi sākin olsa aña sebeb-i ħafįf 

dirler. LemLemLemLem gibi. Ve eger üç ĥarf bir yirde düşse ve iki evvel müteĥarrik olsa aña veted-i 

mecmūǾ dirler. DemetDemetDemetDemet gibi. Ve eger üç ĥarf  bir yire düşse ve evveli ve āħiri müteĥarrik  

olsa ve ortası sâkin olsa aña veted-i mefrūķ dirler. . . . ĶĶĶĶâleâleâleâle gibi. Ve eger dörd ĥarf  bir yirde 

olsa yaǾni bir kelimede vāķıǾ olursa ve ol üç ĥarf  müteĥarrik  olub dördünci ĥarf  sâkin 

olursa (68/b) aña fāśıla-i śuġra dirler. SekenetSekenetSekenetSekenet gibi. Ve eger bir kelimede beş ĥarf  cemǾ 

olsa ve dördi müteĥarrik  beşincisi sakin olursa aña fāśılaǿi Kübra dirler. SemeketenSemeketenSemeketenSemeketen gibi. 

Ve bu ıśtılaĥlar aruż ehli ıśtılaĥıdur. Çün bular maǾlum oldı eydelumki imkan vardur ki 

bamlara nisbet olan lafıžlar ki sen bulari āvāzlarda bulasın. Şu şarŧıla ki ĥareket 

ortasında vaķiǾolan zamanlar beraber ola ve daħı her ĥareket yanında bu ĥareketlerüñ 

sebeblerinden kiriş üzerine bir naķra ola. YaǾni bir āvāz ola ve ol naķraǿi elde uralar. 

YaǾni şol zaħme  ki ele urıncaķ ve eydincek ki ten ten ten ten hemān ol sebeb-i ŝeķįl 

gibidür. Elde daħı ve gine (69/a) imkan vardur ki lafıžda sebeb-i ħafįf bildüresin. Şöyle 

ki iki ĥarfüñ birini nun-i sakin idesin. Ve birķaç biri biri ardınca ardınca eydesin ki ten 

ten ten ten hemān sebeb-i ħafįf gibidür. Ve daħı mümkindür ki vetedi mecmuǾ daħı lafıž 

da bildüresin. Biri biri ardınca biri biri yanında işbu śūretile ki kiriş üzerine zaħme  

urasın. Ve eydesin ki tenen tenen tenen tenen. Ve gine imkan vardur. Bir nice fāśıla-i 

śuġrayı biri biri ardınca biri biri yanınca lafıžda bildüresin. Ve kiriş üzerine zaħme  
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urasın ve eydesin ki tenenen tenenen tenenen tenenen hemān fāśılaǿi suġra gibidür. Ve 

gerekdür ki senüñ lafžuñ ve naķralaruñ muǾtedil ola. YaǾni lafžuñ ile ayaķorsumaġın 

veyaħud kiriş üzerine urdugun zaħme  biri birine muvāfıķ ola. Ve iñen zįr olmaya (69/b)    

Ve iñen daħı bam olmaya. Ve iñen daħı tįz tįz olmaya. Ve uzun daħı olmaya. Ve daħı 

maǾlumdur ki elbette şol zamanlar ki sebeb-i ŝeķįl naķralarınuñ yaǾni ĥarflerinüñ ve 

naķra luġat içinde dört maǾniye gelmişdür. Ķazmaķ maǾnasina gelmişdür. Ve oyalamaķ 

maǾnasına gelmişdür. Ve ĥarf maǾnasına daħı gelmişdür. Ve bu śanāǾat ehli ĥarf  

maǾnasına istiǾmal iderler. Ortasına düşer sebeb-i ħafįf naķralarınuñ ortasına düşen 

zamandan ķıśadur. Ve şol zamanlar ki vetedler naķralarınuñ ortasına düşer. Fāśılalar 

naķralarınuñ ortasına düşen zamandan kıśadur. İmdi biz daħı şol zamanlara ki sebeb-i 

ŝeķįl naķralarınuñ ortasına düşmişdür. Ol zamana elif (A) zamanı diyu ād ķoduk. Ve şol 

zamanlar ki sebeb-i ħafįf ortasına düşmiş (70/a) ola. Ol zamanlara fi zamanı diyu ād 

ķoduk. Ve şol zamanlar ki veted-i mecmuǾlar ortasına düşmişdür. Ol zamanlara cim (C) 

zamanı diyu ād ķoduk. Ve şol zamanlar ki fāśılalar ortasına düşmişdür. Ol zamanlara dal 

(D) zamanı diyu ād ķoduk. Ve daħı eydüzür ki bir zaman ki dört fāśılayla ol zamanda 

telaffuž ideler. YaǾni iki gibi yeyi farż  idelüm ki birisi sekiz sebeb-i ŝeķįlüñ birisiyle 

telaffuž eylese ve birisi dört fāśılayla telaffuž eylese ve ikisi daħı telaffužların ve 

naķraların bir defǾada başlasalar öñlü ve śoñlu başlamasa ve zamanlar nisbeti daħı bile 

śaķlansa. Ve daħı dileseler ki devri döndüreler. Ve ikisi daħı naķralarını şöyle birikdirse 

ki evvel devr ikinci devrile bir yerde vaķiǾ olsa bunuñ zaman ki bunı67 (70/b) telaffuža 

getürmek dört vetedden ve bir fāśıladan ola. Dört fāśıladan telaffuž olan zamanıla 

                                                
67Üzerinde“ gibi sah” diye açıklama var.   
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beraberdür. Veyaħud sekiz sebeb-i ŝeķįl ile telaffuž olan zamana beraberdür. Ve eger 

telaffuža getüren kişi şol vaķt ki sebeb-i ŝeķįlile telaffuža getürse şol naķralar ki 

sebeblerüñ müteĥarrik nunlarınuñ yanında ola. Terk ideler ve anuñ Y lerinüñ 

naķralarınuñ üzerine iķtiśar ideler. Yh naķrasınuñ zamanı ve ol terk olunan nun 

naķrasınuñ zamanı Y zamanınuñ birine beraberdür. Ve gine eger telaffuž  iden kişi 

sebeb-i ħafįflerle iki naķra ortasından bir naķra ħaźf eylese ol vaķt  Y zamanınuñ ikisi ki 

birisi ħaźf olınmuşdur ve birisi şimdiki ĥalde vardur. Cim ( C ) zamanınuñ birisince olur. 

Ve eger telaffuža getüren kişi veted (71/a) lerden iki naķranuñ ortasından bir naķraǿi 

ħaźf eyleseler yaǾni  şol naķra ki TY yanında olur. Anı veted urur. Ve şol naķra ki TY ye 

yaķįndur bir veted daħı olur. Anı ħaźf ideler. Bu iki zaman daħı ki cim (C) zamanıdur. 

Birisi şimdiki ĥalde vardur. Ve birisi ħaźf   olunmuşdur. Bu iki zaman Z zamanınuñ 

beraberidür. Y zamanınuñ miķdarı üzerine zįrā ki telaffuža getüren bu zamanda dört ĥarf  

müteĥarrik ve iki ĥarf sākin telaffuž a getürmişdür. Ve ol zaman ki anda üç ĥarf  

müteĥarrik  ve bir ĥarf sākin olur. Ol dal (D) zamanıdur. Ve şol zaman ki anda bir 

müteĥarrik  ve bir sākin vardur, ol Y dür. Ve çün bu zamanlar maǾlum oldı. İmdi bilmek 

gerekdür ki edvāruñ meşhur   đarbları bu śanāǾat  ehli ķatında altıdur: Evveline ŝeķįl-i 

evvel dirler. İkincisine (71/b) ŝeķįl-i ŝāni dirler. Üçüncisine ħafįf-i ŝeķįl dirler. 

Dördüncisine remel dirler. Beşincisine ħafįf-i remel dirler. Altıncısına hezec dirler. 

Amma ŝeķįl-i evvel şol devrlerdür ki her devrüñ zamanını ŝeķįlün sekiz sebebile daħı 

telaffuža getürebileler. Eyle olsa anuñ naķraları on altı olur. Amma bu sanāǾat işleri bu 

on altı naķranüñ onbirini ħaźf iderler. Ve anları elif (A) zamanları düzerler. Ve biş naķra 

ururlar. Ve biz bu ķāǾideleri bilmeñe āsān olsun diyu bir śūret ķuralum ki anda iki veted 

ve iki fāśıla ve bir sebeb-i ħafįf  ola. Tenenen tenen tenenen tenenen ten bularuñ her 
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birinüñ evvelinüñ ĥareketi beraberinde bir naķra olur. Giru ķalan naķralar terk olınur. 

Niteki bu śanāǾat ehlinüñ ŧarįķasıdur ve şol ĥarekete (72/a) nişan ki naķra evvel ĥareket 

olduġı olur. Ānuñ nişanı M dür. Ve şol naķra olmayan yerlerün nişanı C dür. Gerekse ol 

yirler muteĥarrik olsun gerekse sakin olsun. Pes bir zaman ki evvel naķrayla ikinci 

naķranuñ ortasında ola. Bir zamana beraber olurki ikinci naķrayla üçünci naķra ortasında 

olan zaman gibidür. Zįrāki ikisi daħı C zamanı gibidür. Ve şol zaman ki üçünci naķrayla 

dördünci naķra ortasındadur. Beşinci naķrayla evvelki naķra ortasında zaman gibidür. 

Şol vaķt  olur bu ki devr-i iǾāde eyleyeler. Zįrāki ikisi daħı D zamanıdur. Ve şol zamanki 

dördünci naķrayla beşinci naķra ortasında olur. Aña B zamanı dirler. Amma bunuñ 

beraber devri yoķdur. Pes bu devr de üç (72/b) zaman bulındı. Ancaķ biri B zamanıdur. 

Ve ikinci C zamanıdur. Ve üçünci D zamanıdur. Amma įķāǾ ehilleri vaķt olur ki her 

ĥareketlerüñ yanında bir naķra iderler. YaǾni sebebler ĥareketlerinüñ ve vetedler 

ĥareketlerinüñ ve fāśıla ĥareketlerinüñ yanlarında birer naķra iderler. Amma aślı budurki 

beş naķra ki evvelde olur. Anlardan ĥareket ķaśdları añlanur. YaǾni ol biş naķra oldduġı 

yerde elbette ĥareket olmaķ gerekdür. Ve şol biş yir ki anda epsem olınur naķra olmaz. 

Ol yerlerde epsem olmaķ ķaśdları añlanur. Bu on yirden ġayrisinde eger dilerse ideler. 

Ve eger dilemezlerise iķāǾ itmeyeler. Ve baǾżı üstaźlar vardur ki iki naķradan artuķ 

urmazlar ve bāķįsin hazf iderler. Ve ol iki naķra üçünci naķradur. Ve bişinci(73/a) naķra 

ol naķralardan ki yuķaruda añıldı ve bu iki naķraya aŝl diyular. Ve bu śanāǾat ehli içinde 

bir cemāǾat vardur ki üçünci ĥareketile fāśıla-i ūlaya yaǾni evvelki fāśılaya bir naķra 

ķoşarlar ve evvelki ĥareketile śoñraġi fāśılaya bir naķra koşarlar. Giru ķalanın terk 

iderler. Ve bu kitāb evvel taśnįf iden miŝāl için bir dāire ziyāde ķılmışdur. Şimdi biz 

įķaǾları bu devrlerde bildürelim. Şöyle ki naķralara yaǾni āvāzlara Ǿalāmet elif (A) 
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ķoyalum. Ve bu āvāzlar ortasında olan zaman Ǿalāmetin daĥı ķoyalum. Ve her devrde 

nice naķra vaķiǾ olursa ve nice zaman vaķiǾ olur bildürelüm. Ve ŝeķįl-i evvel sekiz 

sebebile añulur. Öyle olsa onaltı naķra olur. Ve bu ŝeķįl-i evvel Ǿibāreddür. Üçer 

naķradan ki üç daħı biri biri (73/b) ardınca ola. Ve iki nakranuñ ortasında bir naķra 

ķadarı zaman eklene. Ve andan śoñra üç naķra daħı ola. Şöyleki bu üç naķra evvelki üç 

naķrayla beraber ola. Amma bu iki üçer naķranuñ ortasında daħı bir naķra ķadar zaman 

buluna Ve śūreti budur.  
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Ve emmā ŝeķįl-i   đarb oldur ki anuñ her devrinuñ zamanı ŝeķįl-i evvel zamanına 

beraber ola. Amma įķāǾ ehli ol zamanuñ on altı naķrasınuñ ikisin terk ideler. Ve altısın 

(74/a) getüre. Ol getürdükleri altı ĥareket bulardur. Evvel ve dördinci ve yedinci ve 

ŧoķuzuncı ve on ikinci ve on beşinci. İş bu śūret üzerine yaǾni evvel iki veted getüreler. 

Andan śoñra bir sebeb-i ħafįf  andan śoñra gine iki veted gine bir sebeb-i ħafįf . Ten 

tenen ten tenen tenen ten. Andan śoñra iki naķrayla evvel naķranuñ zamanınuñ ortası 

üçinci naķrayla ikinci naķra zamanı ortasıyle beraberdür. Zįrāki iki daħı C 

zamanudurular. Ve daħı dördünci naķrayla beşinci naķranuñ zamanınuñ ortası beşinci 

naķrayla altıncı naķra zamanı ortasıyla beraberdür. Zįrā ki bular daħı cim (C) zamanıdur. 

Ve üçünci naķranuñ zamanıyle dördüncü naķranuñ zamanı ortası devri giru döndürmege 

altıncı naķra zaman ortasıyla evvel naķranuñ zamanı ortası (74/b) gibidür. Zįrā ki iksi 

daħı fį zamanıdur. Bu devrde cim (C) zamanlarınuñ devri ve fį zamanınuñ ikisi vardur. 

Ve altı naķra ki andan maķśūd ĥareketdür. Ve altı naķra daħı anlardan maķśūd sākin 

olmaķdur. Bāķį ĥareketleri eger dilerise įķāǾideler. Ve eger dilemezlerise ħaźf   ideler. 

Ve dal (D) zamanı bu devrden terk olunmışdur. Ve baǾżı üstadlar evvelki vetedden 

evvelki ĥareketüñ yanında ve ikinci vetedden ikinci ĥareketüñ yanında ve ikinci 

vetedden ikinci  ĥarf iki naķra getüreler. Bāķįsin ħaźf  iderler. Ve bu đarb bu devrüñ 

aślįdur.  
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Ve dāire daħı budur: 

 

 

 

(75/a) Ve emmā ħafįf ŝeķįl oldur ki anuñ bir devrinüñ zamanı ŝeķįl-i evvel 

zamanına beraber ola. Amma įķāǾiden üstaź dört naķrai ħaźf ide ve ol ħaźf olunan 

naķralar bulardur. İkinci altıncı onuncı ondördünci giru ķalanın getüre. YaǾni oniki 

naķra ķalur. Oları iş bu śūret üzerine ten ten ten ten ten ten. Evvel bir sebeb-i ħafįf  

getüreler. Andan bir sebeb-i ŝeķįl getüreler. Bu tertib üzerine tā sekiz sebeb tamam 

olınca yaǾni dört sebeb-i ħafįf getüreler. Ve dört sebeb-i ŝeķįl ve bularuñ ortasında evvel 

đarb iki naķra ola. Bir naķra evvel sebebde buluna. Ve ikinci naķra yidinci sebebde 
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buluna. Ve bu devrde dörd zaman vardur, ki ol zamanlar B zamanıdırlar. Ve sekiz 

zaman daħı elif  (A) zamanı vardur. Devri giru döndürmek taķdįrince (75/b) ve cim (C) 

zamanı ve dal (D) zamanı bu devrü içinde bulınmaz. Amma baǾżılar bu devrüñ ķısmet 

inüñ sebebinde eydürler ki: Dal (D) zamanı bulınmaz. Ve baǾżılar daħı bu devrlerüñ 

ķısmetinün sebebinde eydürler ki: Dal (D) zamanı üç zamanuñ uzunidur. YaǾni bu üç 

zaman ki B zamanıdur ve cim (C) zamanıdur. Dal (D) zamanı bularuñ ortasında dal (D) 

zamanından uzun yoķdur. Bu zaman ol devre maĥśuś olduğına sbeb budur dimişlerdür. 

Ve bu dal (D) zamanı maĥśuś  olan devre ŝeķįl-i evvel diyu ād  ķomuşlardur. Ve cim (C) 

zamanı dal (D) zamanından kıśarakdur. Bu zaman daħı ikinci devre ŝeķįl-i ŝāni diyu ād   

virmişlerdür. Ve çün üçünci devrede dal (D) zamanı ve cim (C) zamanı bulınmaz. Ol 

devre ħafįf-i ŝeķįl ād   ķomışlardur. Ve baǾżılar bu devrleri bir dürlü daħı beyan iderler. 

(76/a) Ve eydürler ki: Devr-i ŝeķįl sekizdür. İki vetedi mecmuǾdur. Digeri sebeb-i ħafįf 

dür. İş bu śūret üzerine tenen tenen ten. Ve devr-i ħafįf -i ŝeķįl dörtdür dirler. Bir sebeb-i 

ħafįf  ve bir sebeb-i ŝeķįl. İş bu śūret üzerine ten ten. Pes bu sözi diyen üstādlar ķavlinde 

budur ki ikinci dāirenüñ ikinci devri evvel dāirenüñ bir devri yerindedür. Zįrā ki evvel 

devrüñ bir devrinüñ ĥarfleri ikinci devrüñ iki devrinüñ ĥarferine beraberdür. Pes bu 

sebebile evvel devre ŝeķįl-i evvel dirler. Ve ikinci devre ŝeķįl-i ŝānį dirler. Ve üçünciye 

ħafįf-i ŝeķįl dirler. Ve baǾżı üstaźlar ikinci devre ħafįf -i ŝeķįl dirler. Ve üçünci devre 

ŝeķįl-i ŝānį dirler. Zįrā ki śavŧlar ve ŧarįķalar ki ŝeķįl-i ŝānį de vardur üçünci devrde 

bulınur. Eger bir kimse dilese ki devrde giru döne ol devrüñ (76/b) đarbınunñ įķāǾını 

ikinci devr ŧarįķası üzerine ide. Ve bir kimse daħı devr-i ŝānįnüñ ŧarįķı üzerine eyde įķāǾı 
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bu kişi ki įķāǾikinci devr ŧarįķası üzerine eyde. Naķraları biri biri ardınca tįz itmek 

gerekdür. Ve Ǿādetden daħı çoħ itmek68 gerekdür. Ta şol kişiye irişe ki įķāǾı ŝeķįl-i ŝānį 

ŧarįķası üzerine eydür. Ve eger Ǿādet üzerine eydürse naķraların geç itmek gerekdür. Tā 

üçünci devr ki ŝeķįl-i ŝānį devridür. Evvel devrde įķāǾeyden kimseye yetişe ve eger 

naķraı tįz tįz eydürse yaǾni şol ki evvelden Ǿādet ola gelmişdür. Evvel Ǿādetden tįz tįz 

eydürse naķrasını vaķt ola ki ħafįf -i ŝeķįl-i įķāǾ iden yaǾni devr-i ŝānįyi įķāǾ iden Ǿāciz 

ķala, ġâyet sürǾatile olduğiçün . Pes maǾlum oldı ki (77/a) ikinci devr üçünci devrden 

ħafįfdür. YaǾni yeynidür. Ve bu devr-i ħafįfüñ śūreti budur. Ve baǾżı üstaźlar bu üçünci 

devre muħammes dirler.  

 

 

                                                
68 Bu kelime iki kere tekrar edilmiştir 
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Amma ŝeķįl-i reml oldur ki anuñ her devrinüñ zamanı on iki devrden sebeb-i ŝeķįl ola. 

Pes anuñ naķraları yigirmi devr gerekdür. Ve bu devrüñ zamanı daħı ŝeķįl-i evvel 

zamanı Y ola. Ve daħı ŝeķįl-i evvel zamanınuñ yarusınca ola. Amma įķāǾ iden kişi evvel 

naķranuñ ve ikinci naķranuñ (77/b) ve üçünci naķranuñ aralarını dal (D) zamanın 

beraber ide. Giru ķalanını (B) zamani gibi ide. Ve vaķt-i evvelki iki devruñ ortasında 

olan zaman giru dal (D) zamanı ola. İş bu śūret üzerine tenenen tenenen ten ten ten ten 

ten ten tenenen. Ve ǾAcemler bu đarblara aśl dirler. Ve anlar her ne ki eydürler çoķını bu 
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đarbdan eydürler. Ve bu devrüñ aśl đarbı fāśıla-i evvelden evvel naķradur. Ve daħı 

altıncı sebebuñ naķrasıdur. Ve devr-i ŝeķįl-i reml śūreti iş bu devrdür: 

 

 

(78/a) Ve amma reml oldur ki anuñ her devrinüñ zamanı on iki naķra ola. Ve ol 

altı sebeb ola ve ol sebeblerüñ    tįlerinüñ evvelinde bir naķra ola. Ve baǾżı üstadlar altıncı 

sebebüñ tįsinüñ naķrasını terk iderler. CemįǾ zamanlar beraber olmamaġiçün ve iki 

devrüñ arasındaġı zaman dal (D) zamanı olur. İşbu śūret üzerine ten ten ten ten tenenen. 
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Ve bu naķralaruñ aśıl đarbı evvelki đarbdur. Ve beşinci naķradur. YaǾni sebeb-i evvelde 

olan naķradur. Ve şol vaķt  ki bu iki naķra ki aña aśl dirler. Remlde vaķiǾolsa ancaķ aña 

mürsel dirler. Ve ol dāyire budur: 

 

 

 

(78/b) Ve emma ħafįf ur-reml oldur ki on naķra ola. Ve aśl đarb evvel naķradan 

sebeb-i evvel ve śoñraġi vetedüñ evvelinde daħı bir naķra ola. Ve śūret budur: ten 

tenenen ten tenen 
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Ve emma hezec oldur ki anuñ bir devrinüñ zamanı ħafįf-i reml devrinüñ zamanına 

beraber ola. Ve śūret budur: tenen ten tenen ten. Bunuñ aśl đarbı evvelki naķradur. Ve 

daħı veted-i ŝānįnüñ yaǾni ikinci vetedüñ nuninüñ naķrası ve baǾżı üstadlar eydürler ki 

devr-i hezecüñ iki devri daħı reml devrinüñ (79/a) beraberidür. Ve anuñ śūreti iş bunuñ 
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gibidür. Tenenen ten. Ve bunuñ đarbınuñ aślį evveliñ naķradur. Ve dördünci naķradur. 

Ve bu dāyirenüñ śūreti iki vech üzerine daħı işbunuñ gibidür. 69 

Dāire-i hezec 

 

             

                                                
69 Nuri Uygun’un hazırladığı “Safiyüd-dîn Abdul-Mü’min Urmevî ve Kitâbül-Edvârı” isimli çalışmasında 

da 1. hezec dāiresiyle 2. hezec dāirei’nin yerleri farklıdır. Şükrullahın 1. hezec dediğine 2. hezec 

denilmîştir.  
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Ve ǾAcem ehli ķatında bir đarb daħı vardur ki aña đarb-ı faħtį dirler. YaǾni oñıñ đarbı 

dimek olur. Bu đarb üzerine taśnįf az eydürler. Ve bu đarbuñ bir devrinüñ zamanı 

yigirmi naķradur. İş bu śūretce tenenen ten tenenen tenenen ten tenenen. Ve bu devrüñ 

(79/b) naķralarını bundan artuķ eylemezler. Ve bu devrüñ dāyiresinüñ śūreti işbudur. 

Meşhur įķāǾlaruñ devrleri bu yazılanlardur.  70  

 

 

                                                
70 Orijinal metinde nakralar yoktur. Transkribede biz koyduk. Ayrıca değişik nazariyat kitaplarındaki aynı 

ismli usûllerde farklı vuruşlar ve farklı sayılar olabiliyor. Bakınız: Nuri Uygun, Safiy’ud-dîn Abdul-

Mü’min Urmevî ve Kitâb-ul Edvârı, s, 116-126. Bayram Akdoğan, Fethullah Şirvânî ve “Mecelletün fil-

Mûsîkâ‘” adlı eserinin XV. Türk Mûsikîsindeki Yeri, s, 243-259. Şükrullah, Edvâr-ı Mûsikî, vr. 73b-79b  
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Ve eger kūyende ŝeķįl-i ħafįfden hezec devrine varsa ġāyet zevķlü olur. Ve ol naġmeye 

şūr engiz dirler. Ve eger hezec devrinden ħafįf  devrine varusa ol daħı ġāyet ĥōb olur ve 

buña şehr āşūb dirler. Ve eger hezec devrinden ħafįf-i reml devrine varsalar ol daħı ĥōb 

olur. Aña dilāram dirler. Ve eger ħafįf-i ŝeķįlden ŝeķįl-i evvele (80/a) varsalar aña 

nānebürdān dirler ve eger ħafįf-i remlden remle varsalar Ǿāşık nüvāz dirler. Ve eger 

ħafįf-i remlden maħūrįye varsalar maǾşūķı ķarįb ve eger sāzende kendü ķatında ķādir 

olsa reml devrüyinüñ iki naķrasın eydib iki naķra daħı maħūrįden eydürse aña müşkil 

guşāyi dirler. Ve eger maħūrįden ŝeķįl-i ŝānįye varursa aña ŧarab efzāy dirler. Ve eger 
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ŝeķįl-i ŝānįden maħuriye varursa aña mestāne dirler. Ve bulara intiķāli müstaĥsen dirler. 

İntiķāli müstaĥsen oldur ki işidenler ķatında raġbetlü ola ve taĥsįn ideler.  

ONDÖRDÜNCİ ONDÖRDÜNCİ ONDÖRDÜNCİ ONDÖRDÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    
 

Naġmelerüñ ve āvāzlaruñ enflerini bildirür. YaǾni meŝelā nice ŧabiatlu ādemi 

śoĥbetinde nice naġmeler çalalar ve nice āvāzlar getürseler śoĥbetinde (80/b) ve 

ķuvvetlü ādemįler śoĥbetinde Ǿuşşaķ ve būselik ve nevā gerekdür. Zįrā bu maķamlar 

Türk ehlinüñ ve Ĥabeşe ehlinüñ ve Zengübār ehlinüñ ve ŧaġlar başında olan ħalāyıķuñ 

ŧabįǾatına mülâyimkdür. Ve emmā rast ve nevrūz ve Ǿıraķ ve iśfehān bu maķamlaruñ 

eŝeri laŧįf ŧabįǾatlu ādemįler śoĥbetinde gerekdür. Ve emmā büzürk ve rāhevį ve 

zįrefkend bu maķamları melül ādemįler ve süst ādemįler śoĥbetinde gerekdür. Ve andan 

śoñra gerekdür ki ħānende ve kūyende her perdeye muvāfıķ şiǾr oķuyalar ki oķuduķları 

şiǾruñ maǾnįsi ol eyitdükleri perdeye muvāfıķ ola tā ki eseri daħı yikrek ola. Niteki 

zįrefkend eytse bir şiǾri okuya ki ĥale münasib ola. Eger bu didüküm nasihatleri ķabul 

eylemezlerise śoĥbeti müǿeŝŝir düşüb eŝeri (81/a) artuķ olmaz. Meŝelā eger bir yerde 

śoĥbet olsa ve ol śoĥbet ehli yaslu olsalar ve yaħud melul olsalar anlaruñ ĥaline münasib 

şiǾr okuya 

ŞiǾr 

Cihanuñ çünki yoķdur beķāsı 

Beķāsuzuñ yüzine ne beķāsı.  

Anuñ gibi meclisde kim Ǿazā ehli ola iş bunuñ gibi ebyāt oķıyalar. Giru ķalan meclisler 

daħı bunuñ üzerine ķıyas  ideler,  ta śoĥbet müeŝŝir ola. Çün buni didük. İmdi bu 

edvāruñ Ǿamelisinden bir nesne iǾlām idelüm. Tā ki ŧarįķaların bilmek asān ola.  
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ONBEŞİNCİ ONBEŞİNCİ ONBEŞİNCİ ONBEŞİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    
 

Bu Ǿilm-i edvāruñ Ǿamelisin bildirür. İmdi imkan vardur ki her bir ĥareketüñ ve 

sebeblerüñ ve vetedlerüñ ve fāśılalaruñ beraberinde zaħmeyle bir naķra uralar. Kiriş 

üzerine ve daħı şöyle gerekdür, zaħmeǿi devr ide elbette (81/b) şöyle gerekdür. Bir naķra 

her sebebüñ tāsiyle aşaġa ŧarafa meyl ide. Ve ol sebebuñ nūniyle yuķaru ŧarafa meyl ve 

bunda birķaç ŧarįķa ki anlara pįşrev dirler. Ol ŧarįķalaruñ śūretin bildürmekiçün yazalum 

ve ol pįşrevlerüñ naġmelerüni bildirelüm. Ve her naġmenüñ altında zaħmelerinüñ 

hisablarıni Türk dilince yazalum. Tā her kişi ki bu yazılan śūrete baħıb ol pįşrevi Ǿamele 

getürse ve zaħmeǿi didügümüz yire ursa bu śanāǾatda lā nažįr ola. Amma şol şarŧıle ki 

bu ķāǾidei ħāŧırında duta ve eger kitāb içinde görse ve ĥāŧırında dutmasa Ǿamele 

getürmek dilese deñemede rast düşmez. Meger ġāyet zįrek ola ve źihni tįz ola. Ve bu 

śavtlaruñ śūretinden ħaberi ola, ol vaķt  kitābda (82/a) görmek ile Ǿamele getürebilür. 

Meŝelā   dileseler ki nevrūzda pįşrev çalalar, reml đarbında iş bu naġmeleri gözetmek 

gerekdür. Yh de YB Y de YB de Y de C de 

Altı   altı  oniki altı    altı   oniki 

ŞiǾrin daħı bu vezinde oķuyalar.  

ǾAleyye śabukum ya ĥākimįne teraffeķu 

Ve min vaśliküm yevmen aleyhi taśdiķu 

Velā tetlefu biś-śududi fein-nehū 

Yuĥaźįr en yeşkū likum ve teşfeķū71 

Bu buyūtuñ taktiǾ iş bu śūretiledur.  

                                                
71 Sizi eleştirmek benim görevimdir ey yöneticiler. Varacağınız o gün için sadaka verin (yumuşak 

davranın). Bezdirip ezerek yok etmeyin onu. Bir şikâyet gelirse size sakın ola şefkatten ayrılmayın.  
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18 zaħme                   6          6          6  2    12  zaħme  

ǾAleyye  śabbukum  ya  ĥakimine  terafi  ķū 

    Yh        YB           Y       Y             C     

 

Ve min  vaślikum  yevmen Ǿaleyhi  taś  di  ķu 

        Yh                YB             Y     YB  Y    C  12 zaħme  

18 zaħme              6 zaħme     6        6    2 zaħme  

                                         zaħme   zaħme  

Ve lā tetlefu   biś-śudūri   fa  ni  hū 

Yh                 YB     Y   YB   Y   C 

18zaħme         6        6     6      2    12 zaħme  

             zaħme  zaħme  zaħme  

 

Yuĥaźirān   yeşkū   likum  veteş  fe   ķū 

        Yh        YB       Y          YB   Y   C 

         18          6         6 zaħme 6     2    12 zaħme  

     Zaħme    zaħme           zaħme  zaħme  

(82/b) Ve eger bu śūret bi Ǿaynihį ĥicāzperdesinde çalarlarise imkan vardur,  şol 

śūretile ki YB naġmesi olan yirde YC naġmesin ķoyalar. YB naġmesin gidereler giru 

ķalanın kendü ĥalince ķoyalar ve naķraların ve lafıžların hiç taġyįr ve tebdįl ķılmayalar. 

Ve bu śūreti biǾaynihį rast perdesinde çalmaķ imkan vardur. Şol vaķt ki YC naġmesin 

gidereler. Ve anuñ yirine YA naġmesin ķoyalar. Ve bu śūret biǾaynihį zįrefkend 

perdesine götürmek imkan vardur. Şol vaķt  ki Yh naġmesin gidereler ve anuñ Ǿıvażında 
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YC naġmesin getüreler. Giru ķalanın kendü ĥalince ķoyalar. Filcümle çün saz ŧutan kişi 

kendü śanāǾatında ķādir olsa her naġme perdeleri riǾāyet eylemek istese bir perde de 

düzdügi śavti bir perdeye daħı itmege imkan (83/a) vardur. Bir ŧarįķa daħı güveştde 

Ĥ   YC   YB   Y   YB   Ĥ    Y   Ĥ    Y   Ĥ    C   V     Ĥ 

________________________________________________________ 

2      6      2     6      6    4     6    2     6     2     2     2   12 

 

Śūret ve şiǾr budur: 

ǾAleyye el-hicru la vallahi mā ene śābirun 

Ve ġayri Ǿaleyye faķdul-eĥibbeti ķādirun 

 

Ketemtü hevakum ħįfeten min Ǿavāizi 

Veli veleküm Ǿindel-liķāǿi serayiru72 

 

TaktiǾ bu śūretle olur:                  

ǾAleyyel  hicrula valla   hi  ma   e  ne   śā    bi    run  

     C          YC       YB    Y   Ĥ    V  C   VĤ  YB   Ĥ           

    12          6         2      2    2     2    2       4     2    12 

zaħme  zaħme  zaħme  zaħme  zaħme  zaħme  zaħme    

 

                                                
72Türkçesi: Ayrılık düştü bana ama vallahi sabredemem ben ona. Belki başkaları kadirdir dostlarından ayrı 

kalmaya. Kendi kusurlarımdan korktuğum için sizin kusurlarınızı gizli tuttum. Buluştuğumuz zaman 

benimde sizinde gizlememiz gereken sırlar var.   
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Ve ġayri Ǿaleyye   faķ    du    l-         eĥibbe    ti    ķa      di    run 

     C    V   Ĥ     YĤ        YB   Y    Ĥ V Ĥ     V   Ĥ YB   Y     Ĥ 

     2          4   6       6            2    2     2  2  4      2    2    4     2    12                                                     

Zaħme   zaħme    zaħme     zaħme    zaħme    zaħme   zaħme  zaħme 

 

İkinci beytiñ taķŧıǾ bu śūret üzerinedir: 

 

YC  Yh  YC  YD  Y  Ĥ   V  Ĥ   Y  Ĥ   V  Y  Ĥ   V  YC  A 

  2      2    4     4     4   4    2   2    4   4   4    2  4     2    1     2 

 

 

(83/b) Evvelden ŝeķįl evvelçün bu ŧarįķayı ķomuşlardur.   

Ve bu ŧoķuz devrdür vesselām: 
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Evvel h    Ĥ     Y    YB    Y    Ĥ      Y    YB    Y        Ĥ 

1    1       1      1      1     1       4       2      2        2 

İkinci C    h     Ĥ     Y     C    h      Ĥ     Y      Ĥ         h 

1     1     1      1      1    1       4      2      2         2 

Üçünci h   Ĥ     Y    YB    Y     Ĥ      Y    YB    Y    Ĥ 

1   1       1     1       1      1       4      2      2     2 

Dördünci C    h     Ĥ      Y    C    h      Ĥ      Y     Ĥ       h 

 

Beşinci A     C     A     C       h       Ĥ      YC     YB     C 

1      1      1      1        2      3         1         1      1 

Altıncı A     Yh    C     Y       A      Y     YB    Yh 

3        3     1      1        2      1       1       2 

Yedinci h      Yh    YB    Y       A      YB     Y     Ĥ 

3       3        1      1       2         2        2      2 

Sekizinci A    C     A     C       h        Ĥ      YC    YB      Ĥ 

1     1      1     1        4          3       1          1      1 

Ŧoķuzuncı A      Yh    YB    Y      YB      Y       Ĥ 

1         2      1       1         2       2        2 
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Çün bu ķāǾide tamām oldı. On iki maķamuñ daħı devrini beyan idelüm. Bu on iki 

cedvelde tā mübtedilere āsān ola. BaǾżısı sekiz evde on yedi ŧabaķada ve baǾżısı ŧoķuz 

evde iş bu śūretce. (84/a) 

ǾUŞŞAĶ                                                     Adet:138 

Evvel Ŧabaķa A D Z Ĥ YA YD Yh YĤ 

İkinci Ŧabaķa Ĥ YA YD Yh YĤ KA KB Kh 

Üçünci Yh YĤ KA KB Kh KĤ KŦ LB 

Dördünci h Ĥ YA YB Yh YĤ YŦ KB 

Bbeşinci YB Yh YĤ YŦ KB Kh KV KŦ 

Altınci B h Ĥ Ŧ YB Yh YV YŦ 

Yedinci Ŧ YB Yh YV YŦ KB KC KV 

Sekizinci YV YŦ KB KĤ KV KŦ L LĤ 

Ŧoķuzuncı V Ŧ YB YC YV YŦ K KĤ 

Onuncı YC YV YŦ K KC KV KZ L 

On birinci C V Ŧ Y YC YV YZ K 

On ikinci Y YC YV YZ K KC KD KZ 

On üçünci YZ K KC Kh KZ L LA LD 

On dördünci Z Y YC YD YZ K KA KD 

On beşinci YD YZ K KA KD KZ KĤ LA 

On altıncı D Z Y YA YD YZ YĤ KA 

Onyedinci YA YD YZ YĤ KA KD Kh KĤ 
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(84/b) EBU SELİK                                              ‘ADED 138 

  1. Ŧabaķa A B Ĥ Ĥ Ŧ YB Yh YĤ 

  2. Ŧabaķa Ĥ Ŧ YB Yh YV YŦ KB Kh 

  3. Ŧabaķa Yh YV YŦ KB KC KV KŦ LB 

  4. Ŧabaķa h V Ŧ YB YC YV YŦ KB 

  5. Ŧabaķa YB YC YV YŦ K KC KV KŦ 

  6. Ŧabaķa B C V Ŧ Y YC YV YŦ 

  7. Ŧabaķa Ŧ Y YC YV YZ K KC KV 

  8. Ŧabaķa YV YZ K KC KD KZ L LC 

  9. Ŧabaķa V Z Y YC YV YZ K KĤ 

10. Ŧabaķa YC YD YZ K KA KD KZ L 

11.  Ŧabaķa C D Z Y YA YD YZ K 

12.  Ŧabaķa Y YA Yh YZ YŦ KB KD KZ 

13.  Ŧabaķa YZ YĤ KA KD Kh KC LB LZ 

14.  Ŧabaķa Z Ĥ YA YD Yh YĤ KA KD 

15.  Ŧabaķa YD Yh YĤ KA KB Kh KĤ LA 

16.  Ŧabaķa D h Ĥ YA YB Yh YĤ KA 

17.  Ŧabaķa YA YB Yh YĤ YŦ KB Kh KĤ 
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(85/a) NEVĀ                                                ǾADED 138 

  1. Ŧabaķa A D h Ĥ YA YB Yh YĤ 

  2. Ŧabaķa Ĥ YA YB Yh YĤ YŦ KB Kh 

  3. Ŧabaķa Yh YĤ YŦ KB Kh KV KŦ LB 

  4. Ŧabaķa h Ĥ Ŧ YB YĤ YV YŦ KB 

  5. Ŧabaķa YB Yh YV YŦ KB KC KV KŦ 

  6. Ŧabaķa B h V Ŧ YB YC YV YŦ 

  7. Ŧabaķa Ŧ YB YC YV YŦ K KC KV 

  8. Ŧabaķa YV YŦ K KC KV KZ L LC 

  9. Ŧabaķa V Ŧ Y YC YV YZ K KC 

10. Ŧabaķa YC YV YZ K KC KD KZ L 

11. Ŧabaķa C V Z Y YC YD YZ K 

12. Ŧabaķa Y YC YD YZ K KA KD KZ 

13. Ŧabaķa YZ K KA KD KZ KŦ LB Lh 

14. Ŧabaķa Z Y YA YD YZ YĤ KA KD 

15. Ŧabaķa YD YZ YĤ KA KD Kh KĤ LA 

16. Ŧabaķa D Z HĤ YA YD Yh YĤ KA 

17. Ŧabaķa YA YD Yh YĤ KA KB Kh KC 
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(85/b) RAST                                                            ǾADED 138 

Ŧabaķaievvel A D V Ĥ YA YC Yh YĤ 

2.Ŧabbaka Ĥ YA YC Yh YĤ K KB Kh 

  3.  Yh YĤ KA KB Kh KZ KŦ KB 

  4.  h Ĥ h YB Yh YZ YŦ KB 

  5.  YB Yh YZ YŦ KB KD KV KD 

  6.  B h Z Ŧ YB YD YV Yŧ 

  7.  Ŧ YB YD YV YĤ K KC KV 

  8.  YV YŦ KA KC KV KĤ L LC 

  9.  V Ŧ YA YC YV YĤ K KC 

10.  YC YV YĤ K KC Kh KZ L 

11.  C V Ĥ Y YC Yh YZ K 

12.  Y YC Yh YZ K KB KD KZ 

13.  YB K KB KB KZ KŦ LA Lh 

14.  Z Y YB YD YZ YŦ KA KD 

15.  YD YZ YŦ KA KD KZ KĤ LA 

16.  H Z Ŧ YA YD YV YĤ KA 

17.Ŧabaķa YA YD YV YC KA KC Kh KĤ 
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(86/a) ĤÜSEYNĪ                                                       ǾADED 138 

Ŧabaķaivvel A C h Ĥ Y YB Yh YĤ       

2.Ŧabaķa Ĥ Y YB Yh YZ YŦ KB Kh 

  3.  Yh YZ YŦ KB KD KV LŦ LB 

  4.  h Z Ŧ YB YD YV YŦ KB 

  5.  YB YD YV YŦ KA KC KV KŦ 

  6.  B D V Ŧ YA YC YV YŦ 

  7.  Ŧ YA YC YV YĤ K KC KV 

  8.  YV YĤ K KC Kh KZ L LC 

  9.  V Ĥ Y YC Yh YZ K KC 

10.  YC Yh YZ K KB KB KZ L 

11.  C h Z Y YB YD YZ K 

12.  Y YB Yh YĤ K KB Kh KĤ 

13.  YZ YŦ KA KD KV KĤ LA Lh 

14.  Z Ŧ YA YD YV YĤ KA KD 

15.  YD YV YĤ KA KC Kh KĤ LA 

16.  YC V Ĥ YA YC Yh YĤ KA 

17.  YA YC Yh YĤ K KB Kh KĤ 
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(86/b) ĤİCĀZĪ                                                          ǾADED 138 

EvvelŦabaķa A C h Ĥ Y YC Yh YĤ 

2.Ŧabaķa  Ĥ Y YB Yh YZ K KB Kh 

  3.  Yh YZ YŦ KB KD KZ KŦ KB 

  4.  h Z Ŧ YB YD YZ YŦ KB 

  5.  YB YD YV YŦ KA KD KV KŦ 

  6.  B D V Ŧ YA YD YV YŦ 

  7.  Ŧ YA YC YV YĤ KA KC KV 

  8.  YV YĤ K KC Kh KĤ L LC 

  9.  V Ĥ Y YC Yh YĤ K KC 

10.  YC Yh YZ K KB Kh KZ L 

11.  C h Z Y YB Yh YZ K 

12.  Y YB YD YV YŦ KB KD KZ 

13.  YZ YŦ KA KD KV KŦ LA LD 

14.  Z Y YB Yh YZ K KB Kh 

15.  YD YV YĤ KA KC KV KĤ LA 

16.  D V Ĥ YA YC YV YĤ KA 

17.  YA YC Yh YĤ K KC Kh KĤ 
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(87/a) RĀĤEVĪ                                                   ǾADED 121 

EvvelŦabaķa A A V Ĥ Y YB Yh YĤ 

2.Ŧabaķa  Ĥ YĤ h YZ YŦ KB Kh 

  3.   Yh K KB KD KV KB KB 

  4.   h Y YB YD YV YŦ KB 

  5.   YB YV YŦ KA KC KV KŦ 

  6.   B Z Ŧ YA YC YV YŦ 

  7.   Ŧ YD YV YĤ K KC KV 

  8.   YV KA KC Kh KZ L LC 

  9.   V YA YC Yh YZ K KC 

10  YC YĤ K KB KD KZ L 

11.   C Ĥ Y YB YD YZ K 

12.   Y Yh YZ YŦ KA KD KZ 

13.   YZ KB KD KV KĤ LA LD 

14.   Z YB YA YV YĤ KA LD 

15.   YD YŦ KA KC KD KĤ LA 

16.   YC Ŧ YA YC Yh YĤ KA 

17.   YA YV YĤ K KB Kh KĤ 

 

 

 



133 
 

 

(87/b) ZENGÜLE                                                       ǾADED 138 

EvvelŦabaķa A D V Ĥ Y YC Yh YĤ 

İkinciŦabaķa Ĥ YA YC Yh YZ K KB Kh 

  3.  Yh YĤ K KB KD KV KŦ L 

  4.  h Ĥ Y YB YD YZ YŦ KB 

  5.  YB Yh YZ YŦ KA KD KV KŦ 

  6.  B h Z Ŧ YA YD YV YŦ 

  7.  Ŧ YB YD YV YĤ KA KC KV 

  8.  YV YŦ KA KC Kh KĤ L LC 

  9.  V Ŧ YA YC Yh YĤ K KC 

10.  YC YV YĤ K KB Kh KZ L 

11.  C V Ĥ Y YB Yh YZ K 

12.  Y YC Yh YZ YŦ KB KD KZ 

13.  YZ K LB KD KV KŦ LA LD 

14.  Z Y YB YD YV YŦ KA KD 

15.  YD YZ LŦ KA KC KV KĤ LA 

16.  D Z Ŧ YA YC YV YĤ KA 

17.  YA YD YV YĤ K KC Kh KĤ 
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(88/a) ǾIRĀĶ                                                            ǾADED 143 

Evvel Ŧabaķa A C V Ĥ Y YC Yh YZ YĤ 

İkinci Ŧabaķa Ĥ Y YC Yh YZ K KB KD Kh 

ÜçünciŦabaķa Yh YZ K KB KD KZ KŦ LA LB 

  4.  h Z Y YB YD YZ YŦ KA KB 

  5.  YB YD YZ YŦ KA KD KV KĤ KŦ 

  6.  B D Z Ŧ YA YD YV YŦ K 

  7.  Ŧ YA YD YV YĤ KA KC Kh KV 

  8.  YV YĤ KA KC Kh KĤ L LB LC 

  9.  V Ĥ YA YC Yh YĤ K KB KC 

10 YC Yh YĤ K KB KD KV KĤ KŦ 

11.  C h Ĥ Y YB Yh YZ YŦ K 

12.  Y YB Yh YZ YŦ KB KD KV KZ 

13.  YZ YŦ KB KD KV KŦ LA LC LD 

14.  D Ŧ YB YD YV YŦ KA KC KD 

15.  YD YV YŦ KA KC KV KĤ L LA 

16.  D V Ŧ YA YC YV YĤ K KA 

17.  YA YC YV YĤ K KC Kh KZ KĤ 
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(88/b) İSFEHĀN                                                         ǾADED 143 

EvvelŦabaķa A D V Ĥ YA YC Yh YV YĤ 

İkinciŦabaķa Ĥ YA YC Yh YC K KB KD Kh 

  3.  Yh YĤ K KB Kh KZ KŦ LA LB 

  4.  Ĥ h Y YB Yh YZ YŦ KA KB 

  5.  YB Yh YZ YŦ KB KD KV KĤ KŦ 

  6.  B h Z Ŧ YB YD YV YĤ YŦ 

  7.  Ŧ YB YD YV YŦ KA KC Kh KV 

  8.  YV YŦ KA KC KV KĤ L LB LC 

  9.  V Ŧ YA KC YV YĤ K KB KC 

10 YC YV YĤ K KC Kh KZ KŦ L 

11.  C V Ĥ K YC Yh YZ YŦ K 

12.  Y YC Yh YZ K KB KD KV KZ 

13.  YZ K KB KD KZ KŦ LA LC LD 

14.  Z Y YB KD YZ YŦ KA KC KD 

15.  YD YZ YŦ KA KD KV KĤ L LA 

16.  D Z Ŧ YA YD YV YĤ K KA 

17. Ŧa YA YD YV YĤ KA KC Kh KZ KĤ 
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(89/a) ZİREFKEND                                                       ǾADED 143 

EvvelŦabaķa A C h Ĥ Y YB YC YV YĤ 

2.Ŧabaķa Ĥ Y YB Yh YZ YŦ K KC Kh 

3.  Yh YZ YŦ KB KD KV KZ L LB 

4.  h Z Ŧ YB YD YV YZ K KB 

5.  YB YD YV YŦ KA KC KD KZ KŦ 

6.  B D V Ŧ YA YC YD YZ YŦ 

7.  Ŧ YA YC YV YĤ K KA KD KV 

8.  YV YĤ K V Kh KZ KC LA LC 

9.  V Ĥ Y YC Yh YZ YC KA KC 

10 YC Yh YZ K KB KD Kh KĤ KV 

11.  C h Z Y YB YD Yh YĤ K 

12.  Y YB YD YZ YŦ KA KB Kh KZ 

13.  YZ YŦ KA Z KV KĤ KŦ L LA 

14.  Z Ŧ YA YD YV YĤ YŦ KB LA 

15.  Yh YV YĤ KA KC Kh KV KŦ KA 

16.  D V Ĥ YA YC Yh YV YŦ KĤ 

17.  YA YC Yh YĤ K KB KC KV KĤ 
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(89/b) BÜZÜRK                                                         ǾADED 143 

Evveltabaķa A C V Ĥ Y YA YD YV YĤ 

  2.  Ĥ Y YC Yh YZ YĤ KA KC Kh 

  3.  Yh YZ K KB KD Kh KH L LB 

  4.  h Z Y YB YD Yh YĤ K KB 

  5.  YB YD YZ YŦ KA KB Kh KZ KŦ 

  6.  B D Z Ŧ YA YB Yh YZ YŦ 

  7.  Ŧ YA YD YV YĤ YŦ KB KD KV 

  8.  YV YC KA KC Kh KV KŦ LA LC 

  9.  V Ĥ YA YC Yh YV YŦ KA KC 

10.  YC Yh YĤ K KB KC KV KĤ L 

11.  C h Ĥ Y YB YC YV YĤ K 

12.  Y YB Yh YZ YŦ K KC Kh KZ 

13.  YZ YŦ KB KD KV KZ L L LD 

14.  Z Ŧ YB YD YV YZ K KA KB 

15.  D YV YŦ KA KC KD KZ KŦ LA 

16.  D V Ŧ YA YC YD YZ YŦ KA 

17. Ŧabaķa YA YC YV YĤ K KA KD KV KĤ 

 

(90/a) Bu yazılan ķaǾide-i her kim riǾāyet idib Ǿuduñ perdelerinde saķlarise fenni 

içinde nažįri olmaya. (Bir alt cümlede aynı cümle tekrar edilmîş. ) (90/b) Ve çün imam-ı 
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Ǿāmil-i kāmil sulŧānü’l-muĥaķkķıķįne ĥaberü’l-müteķaddimįn cāmiǾu Ǿulumi’l-evvelįn 

ve’l-āħirįn ve ceddid dehr ve ferįd-i Ǿaśr Śafiyüddin ǾAbdu’l- Müǿmin raĥmetullahi 

Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten taśnįf ķıldığı kitābuñ tercümesinden fāriġ oldu. ŞuruǾ 

ķılalum bir niçe üstadlar Ǿālimler ve fāżıllar taśnįf ķılduķları kitāblara. Şeyħ Ebu ǾAli 

Sîna kitābına ve İbni Nâśır kitābına ve üstad Kemal Tebrįzį kitābına ve Hüsamed-din 

Şeyħ Ĥasan Kazurūnį kitābına ve İħvānu’s-Safa kitābına raĥmetullahi Ǿaleyhim 

ecmeǾįn. Ve yigirmi bir fasıl daħı bularuñ kitāblarından bu kitāba derc ide. Tā 

mübtedilere hiç nesne müşkil olmaya. Ve ol Ǿālimlerüñ sözi daħı yirde ķalmaya. Ve eyle 

olsa bu kitāb otuz altı faśıl oldi. Zįrā ki aślı on beş faśıldı ve yigirmi (91/a) bir faśıl daħı 

bu añılan üstadlar kitābından alıb derc eyledüm. Ve ol faśıllar bu śanāǾata heves 

ķılanlaruñ dirligin ŧurişin ve oturuşin ve śoĥbete girişin ve çıkışun ve her sazuñ aġāci 

nice aġaçdan gerekdür? Ve uzunlıġı ve kıśalıġı ve ini ve deriñliġi ve yukası ne ķadar 

gerekdür? Ve kirişleri ķaç gerekdür? Ve kirişleri kaç gerekdür?73 

ONONONONALALALALTINCITINCITINCITINCI    FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL                                    

ǾUduñ miķdarın ve Ǿud nenüñ aġācından gerekdür anı bildürür. Bu śanāǾat  ehli 

üstadlar şöyle ittifaķ ķılmışlardur ki Ǿudı bir aġaçdan yonmaķ gerekdür ki ol aġaç iñen 

yeyni olmaya. Ve iñen āġır daħı olmaya. Ve daħı ol aġaç ayaġın dururken sebebsüz 

kurumış ola, andan kesilmiş ola. YaǾni aśla aġaç da yaşlıķ bulınmaya. Ve Ǿuduñ aġācı 

(91/b) nuñ eyusi şāhçubdur. Şāhçub bir aġācuñ ādidur ki ol aġaç  deñiz kenarından 

gelür. Ve eger ol şāhçub bulınmasa servi aġācından olmaķ eyüdür. Ve eger servi aġācı 

daħı bulınmasa bir aġaç gerekdür ki berklikde ve ağırlıķda ve yiynilikde bularuñ gibi 

                                                
73 Tekrarın üzeri karalanmıştır. 
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ola. Ve bu Ǿuduñ uzunlığı otuz altı barmaķ gerekdür. Veyaħud üç ķārış gerekdür. Ve ini 

on biş barmaķ gerekdür. Ve deriñligi yidi barmaķ yarım gerekdür. Ve şol yir ki aña muşŧ 

dirler. Ol muşŧ ulaşduġı yirile muşŧuñ arasınuñ ini altı barmaķ ini gerekdür. Ve bir ķol 

daħı dimişlerdür ki Ǿuduñ uzunluğı kendü inince bir yarım ve deriñliği ininuñ ve 

yarusınca gerekdür. Bu didigümüz Ǿuduñ teknesinüñ vađǾınuñ şerhidür.  

(92/a) Amma Ǿuduñ boynına ħazįne dirler. Ol ħazįnenüñ uzunlıġı Ǿuduñ dört 

baħş de birince gerekdür. Ve şol taħta ki ol ħazįnenüñ üstüne yapışdururlar. Ol taħta 

ġāyet berk aġaçdan gerekdür. Ve ġāyet yuķa gerekdür. Ve Ǿuduñ kirişi biş gerekdür. Ve 

her birisi bir dürlü gerekdür. Ol bįş kirişüñ her birinün bir ādı vardur. Evvel kirişe bam 

dirler. Ve ol bam didükleri kiriş cemiǾ kirişden yoġun gerekdür. Ve baġarsuķdan 

burulmuş kiriş gerekdür. Ve bağarsuķdan kirişi nice düzmek gerekdür? Anı aşaġada 

bildürevüz inşallahel-Ǿazįz. 

 İkinci kirişe veter-i müŝelleŝ dirler. Bu daħı ol üç kirişden ki yuķarudadur,  

anlardan daħı yoġun gerekdür. Amma bam didükleri kirişden ince gerekdür.  

(92/b) Üçünci kirişüñ ādı veter-i meŝnādur. Bu kiriş cemiǾ kirişlerden ince 

gerekdür. Ve dördünci kirişüñ ādı zįrdür. Bu kiriş veter-i meŝnāya nisbet yoğun 

gerekdür. Ve meŝleŝe nisbet ince gerekdür. Ve beşinci kirişüñ adı veter-i hāddur. Bu 

daħı veter-i meŝnāya nisbet yoğun gerekdür. Ve veter-i zįre nisbet ince gerekdür. Ǿuda 

kiriş çeküldügi vaķt  bu didügimizi elbette riǾāyet eylemek gerekdür.  

TāǾuduñ naġmeleri ve śavtları rast ola. Ve Ǿudun şekli bu yazılandur: 
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(93/a) Ve bu Ǿuduñ đarbı dörd dürlüdür. Ve her bir đarbuñ bir ādı vardur. Evvel đarba 

bir ve iki dirler. Ve bu đarbuñ ķāǾidesi şöyle gerekdür. Evvel bir zaħmeǿi bam kiriş 

üzerine uralar. Andan iki zaħme veter-i meŝnā didükleri kiriş üzerine uralar. Ve 

ikincisine şıķķı ve terciǾ dirler. Ve bu đarb bir ve iki didükleri đarbuñ aksidür. YaǾni 

evvel veter-i meŝnā didükleri kiriş üzerine bir zaħme uralar. Andan śoñra veter-i bam 

didükleri kiriş üzerine iki zaħme  uralar. Ve üçünci đarba yik ve yik yaǾni bir bir dirler. 

Ve bunuñ daħı ķāǾidesi şöyle gerekdür. Bir zaħme veter-i bam didükleri kiriş üzerine 

uralar. Ve bir zaħme  veter-i meŝnā didükleri kiriş üzerine uralar. Ve bu üçünciye reftāri 

kebk daħı dirler. YaǾni keklik yürüyüşi dimek olur. Dördünci (93/b) đarba müselsel 

dirler. Ve bu đarbuñ ķāǾidesi böyledir ki bir đarbı bir đarba daħı ķarışdırmayalar. Meŝelā   

şöyle uralar:  Zaħmeǿi  ki bam üzerine urduķları zaħme  meŝnāya doķunmaya. Ve meŝnā 

üzerine urduķları zaħme  meŝleŝe doķunmaya. Ve meŝleŝ üzerine urduķları zaħme zįre 
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doķunmaya. Ve gine meŝnā üzerine urduķları zaħme ĥād üzerine doķunmaya. Ve bu 

đarbuñ dördünci nevǾine müŝemmer daħı dirler. Ve bu đarbı ekŝer rebâbda istiǾmal 

iderler. Ǿudda artuk istiǾmal itmezler.  

ONONONONYEDİNCİ YEDİNCİ YEDİNCİ YEDİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL        

Iķlıġı düzmek ķāǾidesin bildürür. Ve ālātın nice itmek gerekdür. Anı bildürür. 

İmdi şöyle maǾlum olsun ki ıķlıġuñ ŧası işbidurudan gerekdür ki ol ŧasuñ ķalınlıġı iñen 

daħı ķalıñ gerekmezdür. Ve yuķalıġı iñen daħı yuķa gerekmezdür. Ve ululıķda iñen ulu 

(94/a) gerekdür74. Ve yuķalığı iñen daħı yuķa gerkmezdür. Ve ululıķda iñen ulu 

gerekmezdür. Ve kiçilikde iñen daħı kiçi gerekmezdür. Orta gerekdür ve de degirmi 

gerekdür. Ve ol tasuñ iki yanı daħı delük gerekdür. Ve ol iki delük birisi ŧar ve birisi kik 

gerekdür. Ol kik deluge ıķlıġuñ destesin bekrideler. Ve ol tasuñ yüzine bir pare raķi 

yaǾni geyik derisin yapışduralar. Ve ol raķ yuķacuķ ola ve yüzi düz ola, yaǾni bir yeri 

yuķa bir yeri ķalıñ olmaya. Ve bir siyħce düzeler yaǾni bir mıħ düzeler bulardan. Şöyle 

ki ol mıħıñ uzunı bir buçu ķārış ola. Ve ol mıħıñ yarusı ince ola yarusı yoġun ola. Ve şol 

yirde ki yarusı ince ola ve yarusı yoġun ola. Ol ortalıķda iki çengel (94/b) ola. Kirişi 

berkitmekuçun ve ıķlıġuñ destesi ġayet ķatı aġaçdan gerekdür. Badem aġācı gibi ve ķöz 

aġācı gibi. Ve eġer abanas aġācı olursa cemǾisinden eyüdür. Ve iki ķıl ķılludur ve ol iki 

ķıluñ biri birinden yoġun gerekdur ve bu ıķlıġun ħarakın tasuñ ortasında ķomaķ 

gerekdur. Ve beraberlıķ gerekdur. Bam üzerine sirçe barmaġı ķoyucaķ āvāzi ber 

ķoyulmaz. Kiriş āvāziyla beraber ola. Ve ol ıķlıġı çalaçaķ nesne bir yay gerekdür, ġayet 

berk aġaçdan ve ol yaya āt ķılın yay kirişi gibi degmek gerekdür. Ve ol ķıllarun sayusı 

                                                
74 Bu cümle bir önceki cümlenin tekrarıdır ve üzeri çizilmîştir 
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otuz gerekdür. Ve eġer otuzdan artuķ olursa revadur. Amma ķırķdan artuķ gerekmez. 

Her kim ki bu tertibi ıķlıķda riǾayet eylemeyene75 ġayet kāmil  (95/a) ola. Iķlıġun şekli 

budur: 

 

 

ONONONONSEKİZİNCİ FASILSEKİZİNCİ FASILSEKİZİNCİ FASILSEKİZİNCİ FASIL    

Rebāb düzmek bildürür. İmdi maǾlum olsun ki rebābuñ çanaġı ġalbi budur ki 

zerdālü aġācundan olmaķ yigdür. Amma şöyle gerekdür ki rebābuñ çanaġınuñ aġācun 

evvel süd içinde ķaynadalar. Ve eger süd ele girmezse ķaynar śu içinde ķaynadalar. Ve 

eger süd içinde ķaynadurlarsa ġāyet eyüdür. Ve hem ķazmaķ vaķtinde çanaġı āsān 

ķazılur. Ve ol rebābuñ destesin daħı zerdālüden düzeler. Ele girmezise ķöz aġācından 

düzeler. Amma rebābuñ çanaġı ġāyet yuķa gerekdür. Ve düz (95/b) yonulmaķ gerekdür. 

Ve baǾżı üstaźlar eydürler ki: Sırçai dökib ŧutķalile yoġurub ol rebābuñ çanaġın 

sıvayalar. Tā ki rebābuñ āvāzı ķaba ola. Ve rebābuñ iki ķarnı vardur. Birisi çānaķdur ve 

birisi daħı çanāġuñ boynidur. Ve her ķārınūñ deriñligi yidi barmaķ gerekdür ki ol 

barmaķlar biri binden ayrılmış olmayalar. Biri birine yapışmış olalar. Ve her ķārınūñ įni 

bir ķārış ve iki açuķ barmaķ gerekdür. Ve bu iki çanāġuñ uzunlıġı bir ķārış ve dörd açuķ 

barmaķ gerekdür. Ve bu rebābuñ destesį üç ķārış gerekdür. Ve çanāġınuñ yüzüne bir 
                                                
75 Bu kelime eylerse olmalı. Sehven yanlış yazılmıştır. 
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pare yuķa taħta yapışdurmaķ gerekdür. Ve bu şol çānaķdur ki desteǿi aña yapışdırurlar. 

Amma ol bir çanaķ ki aña boyun diyu ād ķomışlardur. Ol (96/a) boyunuñ yüzüne raķ 

yapışduralar. Ve baǾżı üstadlar ol boyuna daħı taħta yapışdururlar. Amma ortasında bir 

pare delük yer ķorlar. Ve ol delük üzerine raķ yapışdururlar. Ve bu rebāb daħı altı 

ķılludur. Üç dürlü ibrişimden, evvel ķılına zįr dirler. Bu ķıl cemiǾ ķıllardan yoġundur. 

Ve ikincisine ĥād dirler. Bu kiriş zįr didükleri kirişe göre ince gerekdür. Ve üçünci kirişe 

meŝnā dirler. Bu daħı ol ĥād diyu ād ķoduķları kirişe nisbet ince gerekdür. Ve ol çanāġ 

laruñ eñ aşaġāsından dört barmaķ yire kiriş baġlamaġa ķoyolar. Andan ki rebābuñ 

harakın ķoyalar. YaǾni eşegin ķoyalar. Ve rebābuñ daħı tertibi bu yazılandur. Her ki 

bunları riǾāyet eyleye kendü ķatında kāmil ola. Ve rebābuñ śūreti budur. (96/b) 

 

 

 

ONONONONŦOŦOŦOŦOĶUZĶUZĶUZĶUZUNCI FAŚUNCI FAŚUNCI FAŚUNCI FAŚLLLL    

Mizmār düzmek bildürür. Ve mizmār diyu bir nāye dirler ki ol nāyi iki pāreden 

düzerler. Bir pāresi ķara ķamışdan ola ve bir pāresi aġāçdan ola. Ve ol aġācı daħı ķāmış 

gibi yonalar ve düzeler ve için deleler. Ve anuñ üzerini bir ķārış ve bir barmaķ ola. Ve 

iki ucundan daħı bile ikişer ķūşe barmaķ ķadarı ķoyalar. Giru ķalanın yidi bölük ideler. 

Her bir baħşinde bir delük daħı deleler. Amma įken daħı kįk delmeyeler. Ve ŧar daħı 
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delmeyeler. Ve urulacak yanında bir delük daħı deleler. Amma ol delükler olduġı 

yañaya (97/a) delmeyeler, dikden yaña deleler. Amma ol delüküñ iksinüñ arası 

beraberinde deleler. Amma ol delüküñ ikisinüñ arası beraberinde deleler.76 Ve ķāmış dan 

olan pārenüñ daħı üzerini bir ķārış ve bir barmaķdan artuġırak olmaķ gerekdür. Ve eger 

mizmāruñ uzunluġı bir ķāruş ve bir barmaķdan artuķ olursa delüklerin daħı seyrek 

deleler. Ve mizmāruñ aślı şol nāy pāresidür ki ol aġaçdan düzdükleri nāyi anuñ üstine 

berkideler. Ve şol naġmeler ki nāyden belürür, ķāmış olduğundadur. Ve buǾudlar 

belürdügi ol aġaçdan olan nāy sebebdendür. Ve ol ķāmışdan olan pāre evvel daħı 

yaşiñen çenk kirişiyle bir yanın muĥkem bağlayalar yaǾni ŝaralar. Ve bir yanın daħı iki 

üç gün iki aġaç  ortasına ķoyup şiñenceye uralar. (97/b) Tā kigrek ola. Andan śoñra yaş 

aġaçdan bir ĥalķa düzeler. Ve ol ķāmışdan olan yarunüñ aġzına berkideler. Naġmeler 

nāyda ŝeķįl ve ĥād olduġı  yaǾni zįr ve bam olduğı ol ĥalķa sebebindendür. Ve iki pare 

ķāmış daħı biri birine ulayalar. Ve ikisinüñ başını biri birine baġlayalar ebrişimile. Şöyle 

ki, iki nāyuñ ortasında bir yaruķ gibi olur. Ve şol vaķt  ki nāy çalmakķan fāriġ olalar. Ol 

mizmāruñ aġzına ķoduķları ĥalķaǿi alalar. Ve şol barmaķ ki nāyuñ urulacak yirine 

yaķındur. Anuñ naġmesi zįrdür nisbetile, yaǾni yaķında olan delüklerüñ naġmesi yiraķda 

olan delüklere nisbet zįrdür. Ve yiraķda olan delüklerüñ naġmesi yaķında olan 

delüklerin naġmesine bamdur. Ve ĥammāmuda ķara nāyi (98/a) dür. Artuķ saz çalınmaķ 

imkanı yoķdur. Ve mizmāruñ śureti budur ki uş yazıludur: 

 

 

                                                
76 Bir önceki cümlenin tekrarı ve üzeri çizilmîştir.   
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ağza urulacakyer           

      

    

 

         Evvel delük  2      3     4     5     6    7     

YİGİRMİNCİ FAYİGİRMİNCİ FAYİGİRMİNCİ FAYİGİRMİNCİ FAŚŚŚŚLLLL    

Pįşeǿi neydür āni bildürür. Ve pįşeyi düzmek bildürür. Pįşe bir nāydur ki ānį 

ķāmışdan düzerler ki ġāyet degmiş ola. YaǾni yerinden ħām kesilmemiş ola. Ve yaħud 

įken daħı ķurumuş olmaya. YaǾni geçmiş olmaya. Ve pįşe düzdükleri ķāmışıñ eyüsi 

oldurki ānį nişāburdan getüreler. YaǾni nişābur vilâyetinde yetişmiş ola. Ve bu 

didügümüz śūretde kesilmiş ola. Veyaħud tegmiş ķāmış ola Ve ġāyet ŧoġru ola. Ve 

pįşenüñ uzunluġu bir ķārış ve iki barmaķdan artuķ gerekmez. Amma bir ķārışdan (98/b) 

daħı kıśa gerekmez. Ve eger pįşenüñ āvāzın zįr olmaķ dileseler eksük itmeyeler. Bu 

didügümüz gibi ideler. Ve eger pįşenüñ āvāzın bam olmaķ dileseler iki ķārış ve dört 

barmaķdan ideler. Bunuñ daħı delükleri yididür. Amma baǾżı üstadlar ŧoķuz daħı 

delerler. Ve bunuñ delüklerinden kįk gerekdür. Ve uracak yirden delügi įrāķ gerekdür. 

Ve pįşenüñ śūreti budur ki uş yazıludur: 
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Ağıza alıb uracak yer 

  

                  Evvel delük  2  3  4  5   6  7   8  9  

 

 

Bu yazılan sazlar kāmil sazlardur. Amma bir ķaç daħı vardur ki üstadlar ķatında ol 

sazlara eksük saz dirler. Ve ol eksük sazlar dörtdür 

YİGİRMİ BİRİNCİ FASILYİGİRMİ BİRİNCİ FASILYİGİRMİ BİRİNCİ FASILYİGİRMİ BİRİNCİ FASIL    

Çengi bildürür ve çenk nice (99/a) bir nice aġaçdan düzmek gerekdür ve nice 

düzmek gerekdür anı bildürür. İmdi maǾlum olsun ki çenk tamam sazlara nisbet tamdur. 

Ve bu çengüñ çānaġı bir tuyra gibi gerekdür. Ve boyni uzun ve egri gerekdür, āt boyni 

gibi. Ve eyüsi oldur ki çanāġı bir pāreden ola ve zerdālü aġācından ola. Ve anuñ uzuni 

boynuyla dörd ķārış gerekdür. Ve įni bir ķārış gerkdür. Amma vara vara eksilür. Şol vaķt  

ki įni bir ķārış olsa derinligi dört açuķ barmaķ gerekdür. Ve destesini daħı zerdālü 

aġācından gerekdür. Ve destesinüñ daħı uzuni üç ķārış gerekdür. Ve çengüñ çanāķınuñ 

dökülmüş sırçayla ve ŧutķalile śıvamaķ gerekdür. Ve çanāġuñ içini yüzini rakıyyile yaķu 

yaķalar. Ve anuñ perdesi daħı (99/b) zerdālü aġācından gerekdür. Ve eger ķöz aġācı daħı 

olsa revādur. Ve perdenüñ daħı uzıni iki ķārış ve üç açuķ barmaķ gerekdür. Ve daħı 

şöyle gerekdür ki çengile perdenüñ arası üç açuķ barmaķ ķadarı açuķ ola. Ve śol 

yakadan çengüñ ħarakinuñ perdelerini yigirmi dört baħş veyaħud yigirmi beş baħş  
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ideler. Yapışduralar77 ve çengüñ yüzinde bir aġaç daħı vardur ki aña nįze diyu ād 

ķomuşlardur. Ānį daħı yigirmi dört baħş ideler veya yigirmi beş baħş ideler. Meŝelā   

ħarak nice baħş olursa nįze daħı ol ķadar baħş ola. Ve bu nįzeǿi dört yirden çengüñ 

yüzinde muĥkem baġlayalar. Ve on iki burulmış ipler ki ol ipler atuñ kuyruğı ķılından 

ola ki ol ķıllar ne ķadar uzun olursa ol ķadar yikdür.  

(100/a) Ve ol iplerüñ her birini üçer kerat ħarkuñ her bir delügine geçireler. Ve 

muĥkem bekrideler. Ve bu çengüñ kirişlerini üç dürlü gerekdür,  ĥāddür ve zįrdür ve 

müŝelleŝdür. Şöyle ki sekiz kiriş ĥāddür ve sekiz kiriş müŝelleŝdür. Bu şol vaķtdür ki 

kiriş yigirmi dört ola. Ve eger yigirmi beş olursa ol bir artuķın daħı bam üzerine ķoyalar. 

Eyle olsa ol bir artuġın daħı bam üzerine ķoyalar.78 Eyle olsa bam kiriş ŧoķuz olur. Ve 

çengi śol ķoltuġa alalar ve ķıllarını śol eliyle düzeler. Ve perdelerinüñ iplerini śaġ eliyle 

düzeler. Ve śol eliyle te’lifleri ve buǾdları biri birine münasib ideler. Ve evvel çengüñ 

kirişin düzmege başlayıcaķ ĥād ŧarafından on beşinci ķıldan başlaya. Ta ĥād ŧarafı 

tamam ŧoġru olınca ve andan (100/b) śoñra anuñ yanındağı kirişleri düzede. Ve ĥād 

ŧarafından ŧutduġı beraberinde olan bam kirişin düzede. Ve şöyle düzede ki zįr 

naġmesiyle bam naġmesinüñ ortasında düşen nisbetler buǾdu’l-lezi bi’l-küll nisbeti gibi 

ola. Ve çün bu didüklerümüz gibi ola. Ve çün bu didüklerimüz gibi düzüle.79 Zįrleri śol  

barmağile çalalar. Ve śol  elüñ şehādet barmağı ki aña sebābe dirler. Bu sebābe barmağı 

śāġ  elüñ baş barmağı tokunduğu kirişüñ altındağı dördünci kirişe tokuna. Ve sekizinci 

                                                
77 Bu kelimenin üstü çizilidir.   
78 Bir önceki cümlenin tekrarı ve üzeri çizilmîştir.   
79 Bu cümlenin üzeri çizilmiştir. 
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kirişe śāġ elüñ sebābesi tokuna. Ve on birinci kirişe śāġ elüñ baş barmağı tokuna. Ves-

selâm. Ve çengüñ śūreti budur: 

(101/a)         

 

YİGİRMİ İKİNCİ YİGİRMİ İKİNCİ YİGİRMİ İKİNCİ YİGİRMİ İKİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Nüzhe didükleri sazı ve anuñ niteligin ve neden olduġın ve nice olduġın bildürür. 

İmdi maǾlum olsun ki çenkden geçdükde nüzheden yigrek saz olmaz. Bu nüzhe 

didükleri sazuñ yüz sekiz kirişi vardur. Ve bu sazı Mevlana imam Ǿāmil kāmil Safiyüd-

din ǾAbdul-müǿmin taśnįf eylemişdür. Rahimeĥullahu Ǿaleyhi. Ve bu nüzhe didügümizi 

saz dört bucakludur. Amma uzuni artuğirakdur įninden. Ve anuñ aġācı (101/b) kızıl 
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sögüt aġācı gerekdür. Veya şahçub gerekdür. Ve eger şimşad80 aġācından olursa ġāyet 

ħōbdur. Ve servi aġācı daħı eyüdür. Ve bu sazuñ uzuni iki ķārış gerekdür ve üç açuķ 

barmaķ daħı ve įni tamam iki ķārış gerekdür. Ve deriñligi dört açuķ barmaķ gerekdür. 

Ve nüzhenüñ yüzi Ǿud gibi yuķacuķ gerekdür. Taĥtayile örtülmek gerekdür. Ve anuñ bir 

yanı üç baħş gerekdür ve her baħşi yigirmi yidi bölük olmaķ gerekdür. Şöyle ki cemiǾi 

seksen bir bölük olur. Ve her bir bölügine bir delük gerekdür her biri bir burğiçün. 

Andan śoñra bir uzun ħarak YaǾni eşek didükleri aġācı bir įninden bir įnine yapışdurmaķ 

gerekdür. Amma şöyle gerekdür ki nüzhenüñ yüzinden bir barmaķ (102/a) įni ķadarı 

yüksek ola. Īni andan śoñra įni daħı yigirmi bulub her bölügi bir delük delmek gerekdür. 

Andan śoñra her delük iki yanında bir delük daħı delmek gerekdür. Şöyle ki üç delük 

biri biri yanında olalar. Ve daħı bu üç delügile giru ķalan üçer delükler aralıġı beraber 

olmaķ gerekdür. Ve andan śoñra nüzhenüñ uzun ŧarafından her bir yanını dörder baħş  

itmek gerekdür. Ve bir ŧarafunuñ dörtd bölüġe dörd Ǿalāmet ķomaķ gerekdür. Ve ol dörd 

Ǿalamet bulardur: ABCD. Ve ol bir ŧarafına daħı ķoyulan dörd Ǿalāmet bulardur h V Z 

Ĥ. Andan śoñra Bi (B) den Vav’a (V) bir ħaŧ çekmek gerekdür. Ve ol ħaŧ daħı yigirmi 

yidi baħş itmek gerekdür. Ve ol delüklere uvacuķ burġucuķ (102/b)lar śoķmaķ gerekdür. 

Zįr kirişleri daķmaġiçün ve bir ħād daħı C den Z ye çekmek gerekdür. Şöyle ki ol iki ħat 

biri birine beraber ola ve bu ħaŧŧı daħı yigirmi yidi baħş  itmek gerekdür. Ve yigirmi yidi 

delük delmek gerek. Amma çünki on üç delük deline, dört barmaķ įni ķadarı açuķ ķoyub 

on dörd delük daħı biri biri ardınca delmek gerekdür. Ve bu delükler daħı yigirmi yidi 

burġu ķomançindür. Amma nüzhenüñ kirişleri dörd dürlü gerekdür: Ĥād ve meŝleŝ ve 

                                                
80 Şimşir ağacı olabilir.   
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meŝnā ve bam. Kirişlerinüñ baǾżısı bir niceden gerekdür? Ve şol kirişler ki birinci 

çekmişlerdür, ķırķ sekiz meŝleŝ kirişidür. Ve sekiz daħı bam kirişidür. Ve bularuñ 

zįrleriçün yigirmi üç daħı meŝnā kirişi gerekdür. Ve meŝnā kirişleri (103/a) burğuları 

ŧarafından olalar. Ve şol küçücük ħarklar ki nüzhenüñ yüzinde vardur anlara berkideler. 

Ve üç kiriş daħı meŝnālardan olalar. Ve nüzhenüñ yüzünde olan burġulara ŝāralar. Ve 

andan śoñra dört kiriş daħı birinciden zįrlerden bam düzeler. Burġular ŧarafından ve her 

üç kirişi bir naġmede ortaķ ideler. Şöyle ki her ŧarafda ol üç kirişüñ ikisi bam ola ve 

birisi zįr ola. Ve evvel bam ŧarafından ŧutalar,  on dört kiriş ŝayalar. Şöyle ki elli altı kiriş 

ĥisabında ola. Şol vasıŧayla her üç kiriş bir naġmede ortaķdur. Üçi bir kiriş 

ĥükmindedür. Ve çālmaġa başlayan evvel on dördünci kirişden başlaya. Andan śoñra   

göñli diledigi gibi seyr ide. Maķśūdı ĥāśıl  olıncaķ giru başladugı yirde (103/b) ķarar ide. 

Amma çenkde kirişüñ nažįrlerin nice riǾāyet iderlerise bunda daħı eyle ideler. Ve şol 

vaķt ki bu sazı Ǿamele getürmek dileseler burġudan yanını śol yanına ŧutalar. Ve 

ħarakdan yanını ŧutalar. Ve śol eliyle burġudan yanını çalalar. Ve śāġ eliyle ħarakdan 

yanını çalalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

Ve śūret-i nüzhe budur:      

               A                             B                                C                               Z 

 

               Ĥ                                    D                                V                              h 

Burğu ŧarafı         Ħarak ŧarafı 

YİYİYİYİGİRMİ ÜÇÜNCİ GİRMİ ÜÇÜNCİ GİRMİ ÜÇÜNCİ GİRMİ ÜÇÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Ķānunı ve ķānunuñ aġācı neden (104/a) yonulmaķ gerekdür ve nice yonulmaķ 

gerekdür anı bildürür. İmdi maǾlum olsun ki nüzhe iki ķānundan düzilübdür. Ve 

ķānunuñ daħı şekli dört bucaķludur. Amma bir yānı įnlū bir yānı įnsüzdür. Ve bu ķānun  

daħı rebāb gibi zerdālü aġācından yonulmaķ gerekdür. Ve bir yanınuñ uzuni üç ķārış 

gerekdür ve bir yanınuñ daħı uzuni bir buçuķ ķārış gerekdür. Ve burġuları olan yanınuñ 

įni iki ķārış ve üç barmaķ gerekdür. Ve şol yanınuñ įni ki kirişi ol yañıya berkiderler iki 

ķārış tamam gerekdür. Ve burġudan yañıya bir uzun ħarak berkideler. Ve bu ķānunuñ 

derinliği üç açuķ barmaķ ķadarı gerekdür. Ve kirişi altmış dörddür. Ve bu altmış dört 
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kiriş üç dürlü gerekdür. Bam ve meŝleŝ ve meŝnā. Ve bu (104/b) kirişleri ŧaķduġı vaķt  

üç kirişi bir naġmeye ortak ideler. Ve bunuñ daħı şöyle gerekdür. İki meŝnā kirişüñ 

ortasına bir bam kirişi daķalar. Ve baǾżı üstadlar ŝeķįl olan ŧarafa birinciden beş kiriş 

daķalar. Beş kiriş bam kirişler Ǿivażına ŧutalar. Ve zįrlerini mumlayıb meŝleŝ kirişleri 

üstüne çekerler. Ve biş bam kirişleri daħı şol beñzedeyi. Dutduķları kirişlerüñ 

yuķarısından alurlar ve zįrlerini meŝleŝ kirişlerüñ üzerine çekerler. Giru ķalan kirişleri 

bam ve meŝnā ķılurlar. Ve ķānunuñ daħı şekli işbu śūretiledür. Ve’s-selâm.  

                                            Burğu ve ħarklar bu ŧaraftadur 

         

  Bam  ŧaraf budur  81                                                                          Zįr ŧaraf budur 

 

(105/a)  

                                                
81 Resmin sol tarafında “on tokuzuncı kıldan başlanur” ibaresi vardır.   
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YİGİRMİ DÖRDÜNCİ YİGİRMİ DÖRDÜNCİ YİGİRMİ DÖRDÜNCİ YİGİRMİ DÖRDÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Muġnį düzmegi ve muġnįnüñ vaśfını bildürür. İmdi muġnį daħı bir sazdur ki 

Śafiyüd-din ǾAbdu’l-müǿmin taśnįfindendür. Raĥimehullahu ve bu sazı İsfehān’a 

gelicek düzmişdür. Ve muġnį rebābdan ve ķānun dan ve nüzheden çıķarmışdur. Ve bu 

daħı zerdālü aġācından yonulmaķ gerekdür. Ve muġnįnüñ çanāġı rebāb çanāġından 

büyük gerekdür. Ve destesi dört bucaķlu gerekdür ve çanāġınuñ uzunlıġı bir ķārış ve bįş 

ķūşe barmaķ gerekdür. Ve destesi dört bucaķlu gerekdür. Ve çanāġınuñ uzunluğı bir 

ķārış ve bįş ķūşe barmaķ gerekdür.82 Ve įni bir ķārış ve dört ķūşe barmaķ gerekdür. Ve 

derinligi dört açuķ barmaķ gerekdür. Ve destesinüñ uzuni iki ķārış ve üç açuķ barmaķ 

gerekdür. Ve deriñligi iki ķuşe barmaķ (105/b) gerekdür. Ve çanāġınuñ yüzini raķıle 

yapışdurmaķ gerekdür. Amma çenk gibi anuñ daħı içini ŧutķalile ve sırça uniyle 

śuvamaķ gerekdür. Andan śoñra rakı yapışduralar. Ve destesine başdan başa yūķacuk 

taħta yapışdurmaķ gerekdür. Amma destenüñ başında dört açuķ barmaķ ķadarı açuķ  

ķomaķ gerekdür. Ve bir uzun ħarak ol açuķ yire yapışdurmaķ gerekdür. Şöyle ki 

ħarakdan yuķaru ķalan dört bucaķlu ola. Ve dört bucaġı beraber ola. Ve ol açuķ  yiri 

yigirmi altı baħş eylemek gerekdür. Ve her baħş de bir delük delmek gerekdür. Ŝeķįl 

kirişlerüñ burġusun ķomaķiçün ve andan śoñra destenüñ çanāġından yakasından yaǾni 

çanāġa yapışdurduķları yerden bir ħaŧ çekeler. Şöyle ki bir uci bir ŧarafa daħı yetişe. 

YaǾni(106/a) burğu ŧarafına irişe. Ve destenüñ yüzi iki meŝleŝ baħş ideler. Ve ol ħaŧŧı 

başdan başa ķazalar. Bir cedvel ĥāśıl olur ki ol cedvelüñ įni bir barmaķ buçuķ įnince ola. 

Ve deriñligi deste deriñligincedür. Ve andan śoñra ol cedvel olan ŧarafuñ bir ŧarafı daħı 

                                                
82Asıl metinde bir önceki cümle tekrar edilmîş ve üzeri çizilmîş 
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on üç ķısmet ideler. Ve on üç küçücük ħaralar ol ŧarafa yapışduralar. Ve çanāġuñ bir 

yanında daħı desteye yapılan yirde üç delük daħı deleler. Şöyle ki cedvelüñ ikinci 

divārına irişe. Ve andan śoñra bir ŧarafına daħı ol üç burġu yiri ķadarı ķoyalar. Andan 

artuġına on baħş ideler. Ve on burġu yiri deleler. Ve ol delükleri beraber deleler. Ve 

şöyle deleler ki aralıķları daħı beraber ola. Ve burġulara daħı tįz girişler taķalar. (106/b) 

Ve bu muġnįnüñ kirişleri otuz ŧoķuzdur. Amma bu otuz ŧoķuz kiriş dört bölük gerek. 

Ĥād ve meŝnā ve meŝleŝ ve zįr. Ve bularuñ her üçüni bir kiriş hükminde düzeler. YaǾni 

üçer ola ve her üçi bir naġmede ortaķ ola. Ve bu ŝeķįl kirişlerüñ on sekizi zįr gerekdür. 

Ve sekiz daħı meŝleŝ gerekdür. Ve bu tįz kirişlerde ŧoķuzi meŝnā gerekdür. Ve dördi tįz 

gerekdür. Ve muġnį çanāġı desteye yapışduġı yerden kiriş burġuya irdügi yire degin bir 

uzun ħarak gerekdür ki ol kirişler tamam ol ħarakuñ üstine bine. Ve çalmaya başlayan 

kişi evvel beşinci kirişden başlaya. Ve muġnįnüñ şekli işbunuñ gibidür: 

 

                                              Zįr burġularındur                                                                                   

 Kirişleri                                     Bularda zįrdür            Ķalın burġular                                                                                                  

Saldıķlaru ŧaraf yerleridür83  

                                                
83 Muğnî’nin sapının içindeki burguların üzerinde “uvak burğulardur” ibaresi yazılıdır.   
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(107/a)  

YİGİRMİ BEŞİNCİ YİGİRMİ BEŞİNCİ YİGİRMİ BEŞİNCİ YİGİRMİ BEŞİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Kiriş burmaġuñ turaśın bildirür. İmdi maǾlum olsun ki āvāzeler sazlarda eyu 

olmaķ ve ŧoġru olmaķ ve egri olmaķ kirişler sebebile olur. YaǾni kirişler eyu olursa 

āvāzlar daħı eyu olur ve kirişler eyu olmazsa āvāzlar daħı eyu olmaz. Pes kiriş eyu 

gerekmiş. Ve kirişiñ eyusi oldur ki ebrişimden ola veyaħud  ķoyun baġarśuġından ola. 

Ebrişim kiriş bulınmasa ve kiriş itmege ebrişim gerekdür ki aķ ola ve düz ola ve hiç 

vechile biri biründen farķ olmaya ve ķılları yassı olmaya ve perdaħtı ġāyet ola ve ĥōb 

burulmuş ola. Ve iyi suya ķaynanmış ola. Ve ķaynaduķdan śoñra śudan çıkara ve śovuk 

śuyile üç dört kerat eyi yuyalar. Ve gölgede ķurıdalar. Ve burduġı vaķt güne ķarşı 

buralar. (107/b) Amma bir nice şarŧlar vardur ki elbette ol şarŧları riǾāyet itmeyince 

olmaz. Şöyle gerekdür ki bam kirişinüñ ķılınuñ sayısı altmış gerekdür. Ve meŝleŝ 

didügümüz kirişüñ ķıl sayısı ķırķ sekiz gerekdür. Ve meŝnā didügümüz kirişüñ 

ebrişiminüñ ķıl sayusı otuz iki gerekdür. Ve zįr olan kirişüñ ebrişiminüñ ķıl sayusı 

yigirmi dört gerekdür. Ve ĥād olan kirişüñ ebrişiminüñ ķıl sayusı on altı ķat gerekdür. 

Ve ġāyet latįf ve düz burmaķ gerekdür. Ve andan bir pāre arı ŧutķalı eridib biraz daħı 

zaǾferanile ķatıb, amma şöyle ideler ki iñen ķatı olmaya ve įken daħı sıvuķ olmaya ve 

iñen issi olmaya. Ve įken daħı sovuķ olmaya. Filcümle muǾtedli olmaya. Bu śūretlü 

ŧutķalile zaǾferanı (108/a) bir eski bez içine ķoyalar. Ve ol burulmuş ebrişime şol ķadar 

süreler ki cemiǾi ķatına irişe. Ve andan śoñra ķurudalar. Ve sazlara yirlü yirine ŧaķalar tā 

maķsud ĥāśıl  ola.  
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YİGİRMİ ALTINCI YİGİRMİ ALTINCI YİGİRMİ ALTINCI YİGİRMİ ALTINCI FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Baġarśuķdan olan kirişleri düzmegüñ beyanındadur. Ĥakįmler şöyle ittifaķ 

eylemişdür ki baġarśuķdan olan kirişlerde ķoyun baġarśuġından olan kiriş gibi kiriş 

olmaz. Ve ol daħı şol vaķt  eyu olur ki mumile buralar. Anunçun ki mum olmayınca 

baġarśuķlar biri bine ulaşmaz. Ve muma ümmül-evtar diyu ād ķomışlardur. YaǾni 

kirişler anası dimek olur. Ve baǾżı üstadlar ķatında keçi baġarsuġından olan kiriş,  ķoyun 

baġarsuġından olan kirişden eyüdür. Ve baǾżılar eydürler: Āk ķoyunuñ (108/b) kirişi 

kara ķoyunuñ kirişinden eyu olur. Amma bu mübalaġadur. Ġaraz budur ki saz ehli bam 

kirişlerin baġarsuķdan olan kirişi ide. Amma şöyle gerekdür ki baġarsuķlar incelikde ve 

yoġunlukda beraber ola. Ve kiriş idecek baġarsuķları bir gün śu içinde yaturalar. Andan 

ki burmaġa başlayalar. Buracaķ vaķt  göreler. Eger baġarsuķ ince olursa bam kirişiçün 

ince baġarsuķi üç ķat buralar. Ve eger baġarsuķlar yoġun olursa iki ķatdan buralar. Ve 

baǾżı üstadlar meŝleŝ kirişlerin daħı baġarśķdan buralar. Amma meŝleŝ içün burulan 

kirişler bamiçün burulan kirişlerden bir ķat eksük gerekdür. Ve andan śoñra sığıdāc 

śuyuna ıślanmış zaǾferana bir eski pāresini bulaşdura ve birķaç keret  (108 b ile(108 b ile(108 b ile(108 b ile 109 a  109 a  109 a  109 a 

arasındaki ek)arasındaki ek)arasındaki ek)arasındaki ek) Nühüft baǾżıları ŧarafında oldur ki tįz perde dügāh āġāze ide ine Ǿuzzal 

yüzünden ĥicāz ķarar ide. Ve zirkeş haveran oldur ki ĥüseynį āġāze ide ine Ǿıraķ ķarar 

ide. Ve āvāze-i zenbūr budur ki zengüle āġāze ide, ine segah ķarar ide. Ve sabā vafir 

oldur ki nevruz āġāze idesin segah māyende ķarar idesin. 84 (10/9a) ol baġarsuķdan ola,  

kiriş üzerine süre,  andan śoñra güzelce ķurıya.  

                                                
84 Bu yazılar 108 B ile 109 A arasında küçük bir not şeklinde eklenmiştir. Yazı karakteri ve mürekkebi asıl 
kitaptan farklıdır. Eser nesih yazısıyla yazıldığı halde, bu not ise divânî yazı sitiliyle yazılmıştır. Arasında 
bulunduğu varaklardaki konularla hiç alakası yoktur. Kanaatimizce bu küçük not sonra dan başkası 
tarafından eklenmiş olabilir.   
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YİGİRMİ YİDİNCİ YİGİRMİ YİDİNCİ YİGİRMİ YİDİNCİ YİGİRMİ YİDİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Bu Ǿilm-i mūsikįye heves idenüñ naśiĥatlerin bildürür. Bu śanāǾat  ehlinüñ dirligi 

ve oturuşi ve śoĥbet içinde girmeġi ve çıķmaġı ne resmile gerekdür,  anı bildirür. İmdi 

bu Ǿamele heves idenlere şöyle maǾlum olsun ki bu śanāǾat  ehline vācibdür ki evvel 

kendü meźhebin riǾāyet eyleye. YaǾni Ĥanefį meźhebi olursa ol meźhebe riǾāyet ide. 

Eger ŞāfiǾi mezhebi olursa kendü meźhebine riǾāyet ide. Ve eger Ĥanbeli daħı olursa 

gine eyle ide. Ve eger Māliki daħı olursa gine eyle ide. Filcümle kendü meźhebinden 

ayruķ meźheb hükmünce Ǿibādet itmeye. Ve dāǿim Ǿibādet ve śalāĥiyyet itmege cehd 

ide. Ve elbette zāhidliķ ide. Ve yavuzlıķdan ve yaramazlıķdan (109/b) filcümle muħālifi 

şuruǾ olan nesnelerden kendüyi ŝaķını ŧuta ve nefsine uymaya. Ve az yimek ve az 

giymek ve az uyumaķ ve ħalkile çoķ söyleşmekden saķına. Ve şol duǾālar ki Zühre için 

düzmişlerdür,  ol duǾāları aşaġıda bir faŝılda daħı anacaġuz. Ol duǾāları ezberleye ve 

dāim oķuya ve belki yazdura ve kendüde ŧuta. Ve çünki Zühre şeref maķamına irişe. 

Şeref-i Zühre diyu bir nesne yazmışlardur. Üstadlar ol şekli yazduralar veyaħud  yazalar 

bila götüreler ve Zühre ŧolunduġı vaķt  dāim aña karşu ol ķavşurub ŧuralar ve kendüleri 

zühreye ķul gibi göstereler. Ve andan yardım ŧaleb ideler. Ve dünyada olan 

yaramazlıķdan saķını ŧuralar. Ve dāim ārı ŧonlar giyeler ve eyu ķoķular dörtüneler. Ve 

eger śāliĥler ve zāhidler (110/a) ŧoni gibi ŧonlar giyerlerise daħı ħōb olalar. Ve dāim 

güleç yüzlü ve açuķ  ķaşlu olalar. Ve dāim riyāżat içinde gerekdürler. Ve bu Ǿilmden çoķ 

nesneler azırlamak gerekdür. Ve ħōş ĥikāyetler ve güldürici laŧįfeler ve rubāǾiler ve 

ġarib beyitler ħaŧırlarında ŧutmaķ gerekdür. Ve şol vaķt ki üstadlardan taǾlim ālur ola. 

İvmeye. Ve üstadlar ķatına varıcaķ miskįnlik śūretiyle varalar. Ve şol nesneleri ki 
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ŧabiǾatları aña ögrenmāmişdür, añun gibi nesnelerden ögrenmek dilerseler ve giç 

ögrenseler melul olmayalar. Ve bir śoĥbetde bu śanāǾat ehlinden kendüden yik kimse 

aña ĥaset idüb melül olmayalar. Amma kendü daħı şöyle dürişe ki anuñ mertebesine 

irişe,  belkidaħı artuķ ola. Ve elbette evlenmek gerekdür.  

(110/b) Şeyŧanıñ şerrinden emin olalar. Ve Ǿaķl giderici nesneler yimekden perde 

ehli ħātunlar śoĥbetinden śaķını ŧuralar. Ve eger bu didügümüz ĥal żaruretile olursa 

ĥādden artuķ itmeyeler. Ve göñgli itmekde daħı ürānile ideler. Ve şöyle cehd ide ki gice 

giç uyuya. Zirâ ki gice tekrar çoķ uyunur ve şöyle cehd ideler ki āvāzları dāim śāfi ola. 

Ve āvāzı boġuķ iden nesnelerden saķını ŧuralar. Ve āvāz neden boġulur ve neden açılur? 

Anları daħı aşaġada bir faślda bildirevüz inşaallah. Ve kendüni bu śanāǾat  ehlinden 

olduġını cāhillerden saķlaya. Ve eger saz çalmaġa heves iderse bir saza heves ide ki 

sazlarda andan eyusi olmaya. Ve ħalayıķ ķatında andan ĥurmetlüsi olmaya. Ve ol saz ki 

andan ulu yoķdur. (111/a) Ve andan ĥurmetlu yoķdur. Ol Ǿuddur ki andan tamam saz 

yoķdur. Ve şol sazlar ki Ǿavāmu’n-nās ķatında ŝeķildür. Çenk gibi ve nāy gibi bularuñ 

gibi sazlara artuķ heves eylemeye. Ve eger ħāŧırı elbette meyl idüb bu sazı ögrenmek 

dilese zinhar ki cāhillerden saķlayı ŧuta.  

YİGİRMİ SEKİZİNCİ YİGİRMİ SEKİZİNCİ YİGİRMİ SEKİZİNCİ YİGİRMİ SEKİZİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Meclislerüñ ve maĥfillerüñ edeblerin bildürür. İmdi maǾlum olsun ki gūyende ve 

sāzende yaǾni eydici ve çalıcı şol vaķt  ki bir śoĥbete vara. Meclisde oturanlardan aşaġa 

oturmaķ ķaśtında ola. Ve ol śoĥbet içinde olanları mertebelü mertebesince śora ve 

miskinlik göstere. Ve eger ol śoĥbetde oķımaķla gelmiş kimse varise anuñ gibi kişiyle 

artuġarıķ söyleşe. Ve ol śoĥbet ehli ne ĥalluysa bu daħı anlara (111/b) muvāfaķat ide. Ve 
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eyd demeyince ve yaħud çal dimeyince nesne eytmeye ve çalmaya. Ve ol meclisde 

ħavrat veyaħud  oġlan olursa anlardan yaña çoķ baķmaya. Ve ol oturdıġı evüñ bacasına 

ve ķapusına ve dericelerine baķmaya. Ve ol meclisde oġlanlarıla ve Ǿavratlarıla hiç söz 

söyleşmeye. Ve eger olar bundan yaña baķarlar ise kenü kendüyi ol mertebede ķomaya. 

Zįrāki baǾżı ķavmüñ ŧabiǾatı zühreye mensubdur. Mūsiķįye ve sazlara meyl ider olur. Ve 

Şeyħ ǾAli Sįnā raĥimehullahu eytmişdür ki “Mūsiķį caźulıķdan bir budaķdur”. ŦabiǾat  

larda anuñ muĥabbeti žāhir olur. Ve Ǿavratlaruñ daħı ŧabiǾatları bu Ǿilme meylider olur. 

Ve bu fen ehline elbetde gereklü budur ki her vaķt de nice perde çala ve nice maķamda 

eyde (112/a) anı bile ve buni daħı ayruķ faślda bildürevüz inşeallah. Ve çün bu gūyende 

itmeġe ve çalmaġa başlaya. Ve göre ki işidenlere ol eytdüginden ve çalduġından bir 

źevķ ĥāśıl olur. Bir ķaç kerat ol eytdügin ve çalduġını tekrar ide. Amma ĥādden artuķ 

eytmeye ve işidenlere źevķ ĥāśıl olduğın şundan bilürler ki yüzlerinüñ rengi bir dürlü 

daħı olur ve āh iderler. Ve başların depradurlar ve ol vaķt  gūyendeler çoķ nesne ĥāśıl  

olur. Ve şol kişinüñ ki śoĥbetlerine çoķ gelür. Ānuñ ķatından tįz gitmek ķaśdın 

eylemeye. Ve eydürken dāim kendü eytmeye. Bir iki āvāz kendü eydicek bir iki daħı 

girişe eytdüre. Eyle olsa işidenlere leźźet artuķ ĥāśıl  olur. Ve hem āvāzı daħı diñlenür. 

Ve ŧamaĥ daħı eylemeye ve eger ŧamaĥ iderse belürtmeye (112/b) ki ǾArab eydür: “eŧ-

ŧameĥu muzįlü’l-muĥabbe”. YaǾni ŧamaĥ sevgüyi giderür. Ve eger ŧamaĥ Ǿarżusı hādden 

aşar gibi olursa bi sebeb nesne dilemeye,  bir laŧifeyile ve bir ĥikâyetile ve bir ŧarįķayile 

bildüre ki andan āşikār dilemek añlamaya. Ve ol meclisde ulu olanuñ mizacına göre 

naġmeler başlaya ve şiǾrler okuya. Ve çün meclis içinde söz ķarşulaşsa fi’l-ĥāl elindeki 

sazı aşaġa ķoya. Ve laŧifeleriyle bu ġavġayı basmaķ ardınca ola. Ve ĥikāyetde gelmişdür 

ki Ebu Naśr Farābi raĥimehullah bir meclisde ĥażır oldı ve andan iki kişi varidi ki biri 
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biriyle kinlüyidi. Ebu Nasr anda bir perde başladı ki ol düşmanlar biri biriyle barışdılar 

ve görişdiler. Ve eger şöyle ki laŧįfeyle ve ĥikāyetleriyle ol sözleri ķarşu (113/a) düşen 

kişilerüñ arasında śulĥ olmaz gibi olursa kūyende ķalķa ol śoĥbetden gide. Ve bir 

meclisde ki anuñ kavmi gülmek ve oynamaķ içinde ola. Anuñ gibi śoĥbet içinde kayğu 

getüren perdelerden nesne çalmaya. Ve bunuñ aksini daħı saķlaya. YaǾni ķayġu ve 

melullik olan yirde daħı şādılık perdelerinden nesne çalmaya. Ve eger ĥāżır olduġı 

meclisin kendü gibi bir daħı olursa anuñla baĥŝ idib ķatılaşmaya. Eger mertebede andan 

eyü daħı olursa ve eger ol meclisde olanlar kendüden ġayriye artuķ raġbet ķılurlarise 

melul olmaya. Ve ĥased itmeye ve kendü vaķtini şūrinde eylemek cehdinde ola. Ve bu 

meşhurdur dimişlerdür ki mūsiķį evvel eyden kişiye eŝer itmek gerekdür. Andan ki 

işidene daħı eŝer ide. Bunuñ içün dimişlerdür ki eydici ve çalıcı (113/b) Ǿāşıķ gerekdür. 

Ve daħı śoĥbetde yiyecek istemeye ve aclıġın ve śusuzlıġın bildürmeye. Ve nuķlden ve 

yemişden eyusin almaķ eylemeye. Ve öñine gelenden kendüçün baħş ayırıb ķomaya. Ve 

bir meclisde olan sözi bir meclisde daħı söylemeye. Ve eger kendüye kimse nesne 

baġışlasa bir meclisde daħı anı söylemeye ki andan ŧamaĥ añlanur. Ve eger meclis içinde 

kendüsi ħabŝ eyleseler melul olmıya. Ve kendü daħı kimseyi ħubŝ eylemeye yaǾni 

kimseǿi yaramaz añmaya. Ve cāhillerüñ śoĥbetinden saķına. Ve eger nāgah olaruñ 

śoĥbetine düşerse anlaruñ aĥmaķlıġına taĥammül eyleye. Ve ķatı sözlerine śabr ide. 

Eger bu didüklerümizi ŧutarlarise kendüler daħı ve sazları daħı dāim selāmet ola.  

YİGİRMİ YİGİRMİ YİGİRMİ YİGİRMİ ŦOŦOŦOŦOĶUZĶUZĶUZĶUZUNCI UNCI UNCI UNCI FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Zührenüñ ħitabın bildürür. Rivāyet iderler Şeyħ Şahābü’d-dįn maķtūl (114/a) den 

raĥmetullahi Ǿaleyh ki; bu Ǿilm-i mūsiķįye heves iden gerekdür. Her vaķt ki Zühre ĥūd 
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burcına irişe ve yigirmi yidi dereceye ire. Ebrişimden ŧonlar giye. Ve etlü yağlu nesne 

yemeye. Ve Zühre ŧolunduġu vaķt iş bu buhurları tütüne. Öd, şeker, ķasŧ zaǾferan, ladān,  

ħaşħaş ķabı. Ve bu ħiŧābı okuya ve dilek dileye. Maķŝūdı ĥāśıl  ola.  

DaDaDaDaǾǾǾǾvetüvetüvetüvetü’’’’zzzz----zühretizühretizühretizühreti    

Lekit-taķdisu veŝ-ŝenāǿu Ǿaleyki eyyuhe’s-seyyidetü’ş-şerįfeh. El-Ǿālimetü’l-

Ǿāmiletu evāne mā şehru’l-muşriķatu’s-saǾįdetu’l-kerįmetu. Eś-śabįĥatu źātu’đ-đavǿil-

maǾşuķi ve’l-beriķı’l-maĥbūbi ve’l-laŧįfi. Ve’z-zįnetu ve’l-behcetu ve’l-cemālu ve’l-

Ǿiŧru ve’l-iǾtidālu ve’l-meĥabbetu. Ve’l-bereketu limubdiǾihe’l-muteĥarriketu fį şevķi 

maǾşūķihe’l-ķadįmu. El-mefāriuu biĥareketi fulkihe’l-beriyyi Ǿalā ķubūli’l-ħarki ve’l-

āfeti’l-mużilleti. El-musteķimetu teǾālā mubdiǾuke ve munevviruke ve muĥarrikuke’l-

eǾlā şerķan. Ve ışķan fenbeǾaŝe mine’ş-şevķi ĥarekātuke’l-munāsibetu’l-ħayyiratu ve 

munevviruke fiǾl-feleki’ŝ-ŝālisi eseluke’s-seǾādete fi’d-dāreyni ve in nesǿel. İyyake ve 

Ǿalleteke’l-Ǿakli’l-mucerradeti in tesǿelū ābāehum ve Ǿalletehum. El-meǾluluǾl-evvelu’l-

efđalu. ǾAklu’l-kulli suǿālen lāyiķān biǾālemin. Es-sermediyyetu bimenni’l-cudūdi ve’t-

teġayyuri liyesǿele’l-mubdiǾ a’l-evvele vācibu’l-vucūdi ķıyamu’l-kulli źevātu’ź-źevāti 

en yunevvira nefsi ve yusehhile emri ve yuķarrinį ledeynį ve yenśura ehle’n-nūri ve’l-

işrāķi fe yubārikuhum ve iyyānā ile’d-dehri ve’l-ebedi. Āmįn yarabe’l-Ǿālemįne85 

                                                
85 Zühre du’ası: Sanadır saygı ve övgü ey şerefli hanımefendi, Ǿİlmîyle Ǿamil olan sensin,  o aydınlık ve 

değerli ay geldiği zaman,  sabah yüzlüsün hoş parıltılı ve naziksin hoş ışıltıların var, zinetsin sen, sevinç 

güzellik hoş koku itidal ve sevgi sende, bereketsin kadim maşuksun özlemiyle sürekli hareket halindesin,  

karadaki geminin hareketiyle olağan üstü şeyler ve afetler oluşur, dosdoğrusun sen seni var eden 

nurlandırıp hareket ettiren ne yücedir, bir aşksın özlemden doğan, davranışların hep uygun ve hayırlıdır,  

üçüncü felektesin sana iki cihanda da mutluluklar dilerim, sorsak sana nedir diye mücerret akli illetin ve 

sorsalar babalarına illetlerini, birinci ve en üst illet külli akıldır, işte bir Ǿalime yakışan soru, payında 
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Çün Zühre şeref burcuna irişe. İş bu şekli yaza kendüde götüre.  

Mevlānā Naśıru’d-dįn raĥmetullahi Ǿaleyhi.  

Zühreçün manžum duǾā taśnįf ķılmışdur. Her kim ki bu duǾāyı daħı oķuyıb ol tüt (115/a) 

süleri tütüzüvirse ve ne duǾā kim dilerise Allahu teǾāla ķabūl ider. Ve ol manžum duǾā 

budur: 

Ey Zühreǿi mubārek ve ey menbaǾi śafā 

Nāhid-fer-i ħuceste ve şehānşāh-za 

(Ey kutlu Zühre, ey sefa kaynağı; ey ışığı kutlu şahlar doğuran Nahit. ) 

Źil-Ǿizzi ve’l-kerāmet ve’l-mecdi ve’l-kemāl 

Źu’l-lutfi ve’s-selāmet ve etemmi ve Ǿala 

(Ey izzet, keramet, ululuk ve olgunluk sahibi, ey lutuf selâmet yücelik ve büyüklük 

sahibi. ) 

Ey ez cemāl-i rūy-i tū ervāĥ-ra ĥayāt 

Vey an kemāl-i cūd-i tū eşbāĥ-rā nümā 

(Ey yüzüyle ruhlara hayat veren,  ey cömertliğinin kemaliyle varlıklara görünen. ) 

Der kāyināt-i serdi vu tundį vu māddegį 

Ez cud-i feyż-i tūst ve tu-ra hest kibriyā 

(Soğukluk, sertlik madde alemi, senin kereminin feyzindedir ve ululuk sana aittir. ) 

Ez çihr-i tust der ten-i ħalķ-i ciĥān nişāŧ 

Vez mihr-i tust der dįl-i ehl-i an hevā 
                                                                                                                                           
sonsuzluk ve değişim var ki bu, örneksiz var eden vacibul-vücuttan istenir,  her şey değerini ondan alır her 

şeyin sahibidir, nefsimi aydınlatıp işimi kolaylaştırmasını umarım ve beni kendine yaklaştırmasını nur ve 

‘işrak ehline yardım etmesini arzularım, dilerimki bana ve onlara sonsuza kadar hayır versin, kabul eyle ey 

Ǿalemlerin Rabbi.   
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(Dünya halkının vücudunda sevinç senin yüzündedir; dünya ehlinin gönlünün Ǿarż usu 

senin sevgindedir. ) 

Ez feyż-i yust ħūbi-yi mūsiķį ve ŧarab 

Vez lutf-i tust ħūy-i ħōş-i neva-yi mā 

(Müziğin ve eğlencenin güzelliği senin feyzindendir; bizim güzel ezgilerimiz senin 

lutfundandır. ) 

Bercis ber tū nāžįr ve Behram ez tu ħavf 

Ħorşid ba tū ülfet ve Neyyir ez tū bā-nevā 

(Bercis sana bakar Behram senden korkar; güneşin ülfeti seninledir. Neyyir seninle 

nasiplenir. ) 

Meh āşıķ-i cemāl-i tū Keyvan be-tū umid 

Çerħ ez hevā-yi rūy-i tū gerded ber Āsiya 

(Ay senin cemaline aşıktır, keyvanın ümidi sanadır; felek senin Ǿarż unla değirmen gibi 

döner. ) 

İzed tu-ra ez raĥmet ve luŧf āferide-est 

Zįrā saǾadet-est be-yekbaregi tu-rā 

(Tanrı seni rahmetten ve lutuf tan yaratmiş; çünkü saâdet tümüyle sana aittir. ) 

Tū kirdigār-isebǾ-i cihāni bā sırr-ı ĥaķ 

Perverdigār-i ħalķ-i ħōdi zan-ru dayimā 

(Sen Hakkın sırrıyla yedi iklimin sahibisin, o yüzden daima kendi halkını görüp 

gözetmektesin. ) 

Eknun be-ĥaķ tū be tū kimen beşnevį zi luŧf 

Dergāh-i . . . ke ez kerem-i ħōd duǾā yi mā 
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(Şimdi kendi kendine, kereminle bizim duamızı işitmen sana haktır. ) 

(115/b) 

 Umįd-i men çunan-est ki ħūban-i ruzgār 

Bā māl u cāh u ĥaşmet uba śıdķ u bā śafā 

(Benim umudum şudur ki zamanın güzellerini, bütün mal, makam sadakat ve 

safalarıyla.) 

Maġlūb-i men koni tū be fermān-ı ġālibet 

Der zįr-i ĥumken averi ey ĥukm-i tū revā 

(Bana galip olup fermanınla boyun eğdir; hükmün altına al ey hükmü geçen. ) 

Ħāśśe filan ki ħāŧır-ı men beste-i vey-est 

Rencūrem ez firāķ-ı vey ve ħaste der belā 

(Özelikle filanı, ki benim gönlüm ona bağlıdır; onun ayrılığıyla sıkıntı ve bela içinde 

hastayım. ) 

Mekzār yek-demeşki zi mihrem şeved birun 

Mekzār yek-demeş zi hicrem şeved cudā 

(Onun bir an olsun benim sevgimden ķopmasına izin verme; onun bir an olsun yanımdan 

ayrılmasına izin verme. ) 

İn laħža der kenār-ı meneş āveri be-ķayd 

Ey ķadr-i tevānā ve ey rab vey senā 

(Hemen şu anda onu benim yanıma bağla getir, ey her şeye gücü yeten, ey Rab, ey 

yüceler yücesi. ) 

Diger be haķķ-ı Ĥ ve be Y ve be Ǿayn ve Z 

Van-ki be haķķ-ı Ş ve be Ŧ ve be-haķķ-ı LA 
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(HY ayn ZŞT ve LA hakkı için öyle yap.  )  

OTUZUNCI OTUZUNCI OTUZUNCI OTUZUNCI FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Āvāzı açan otları bildürür. Bezirķaŧunuñ luǾābını culabile ısıdub içmek āvāz açar. 

İsfenaħ daħı bişürüb yimek ve ebem gümeci daħı yimek, semiz tavuķ şürvesini içmek  

ve ķatı bişmemiş yumurta sarusın yimek ve taze süde şeker ķatub yimek. Ve şeker ķāmış 

ın śovramaķ. Ve tere86 yağın yimek ve āķ şeker yimek ve melisi narı sıķıb śuyuna şeker 

ķatub içmek. Ve çale ısınmış suyile muǾtedil ĥamāmda ġarġara eylemek. Ve ıslaġmış 

zencefili atıb (116/a) incirile ķaynadub yimek. Ve āc ķarına āvāzile oķımaķ. Ve bişmiş 

baķla yimek. Ve bal şerbettin içmek. Ve badem yaġıyile yiyecek yimek. Ve ħardal 

bişirub yimek. Ve kelem şürvasın irkek şişek etiyile yimek. Bu yazılanlar āvāzı açar ve 

śāfi  ider.  

OTUZ BİRİNCİ OTUZ BİRİNCİ OTUZ BİRİNCİ OTUZ BİRİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Āvāzı ħarab iden nesneleri bildürür. Kar śuyu içmek ve manuş yimek. Ve ekşi 

taǾamlar yimek. Ve sıġır yaġıyla taǾam yimek. Ve esrar yimek. Ve sovuķ śuda gusl 

eylemek. Ve cimāǾı çoķ eylemek. Ve yaturiken nesne oķımaķ . Ve çoķ istifraġ eylemek. 

Ve başlarların āçuķ  ŧutmaķ. Bu ķāmusį āvāzı harab ider boğar.  

                                                
86 Metin de “kere “olarak geçiyor.   
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OTUZ İKİNCİ OTUZ İKİNCİ OTUZ İKİNCİ OTUZ İKİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Her vaķt de nice perde gerekdür? Anı bildürür. Bu babda Şeyħ Ebu ǾAli Sinā 

raĥmetullahi āleyhi şöyle buyurmuşdur ki: Śubĥ-i evvelde rāhevi perdesi……87  Śubĥ-i 

sadıkda ĥüseynį muvāfıķdur. Ve çün gün (116/b) iki süngi boyi ķalkķ rast muvāfıķdur. 

Ve ķuşluķ vaķtinde būselik muvāfıķdur. Ve gün ortaya gelicek zengüle muvāfıķdur. Ve 

öyle vaķtinde Ǿuşşāķ muvāfıķdur. Ve iki namaz ortasında ĥicāz muvāfıķdur. Ve ikindü 

vaķtinde Ǿıraķ muvāfıķdur. Ve gün ŧolunurken iśfehān muvāfıķdur ve aħşam vaķtinde 

nevā muvāfıķdur. Ve yatsu namazından śoñra büzürk muvāfıķdur. Ve ĥerifler yatmaķ 

dileseler muħālif perdesi muvāfıķdur. Ve andan śoñra sazı elden ķoyalar. Ve eger 

ĥerifler saz ŧalep eyleseler şehnāz çalalar. Ki şehnāz iki muħālifden ĥāśıl  olur. Bu āvāzı 

nefs işidicek uyumaķ ķaśdında olur ve uyur.  

OTUZ ÜÇÜNCİ OTUZ ÜÇÜNCİ OTUZ ÜÇÜNCİ OTUZ ÜÇÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Şol nesneleri bildirür ki anlara bu śanāǾat  ehli Ǿānāsır-ı erbeǾa diyu ād 

ķomışlardur. Ve anlar dörddür. Evveli yikgah,  ikinci dügah,  üçünci sigah,  dördünci 

(117/a) çahargah.  

OTUZ DÖRDÜNCİ OTUZ DÖRDÜNCİ OTUZ DÖRDÜNCİ OTUZ DÖRDÜNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Terkibleri bildürür. Ve ol elli altı terkibdür. Evvel beste Nigār, ikinci tįz Nevā,  

üçünci Pençgāh, dördünci Besteǿi iśfehān, bişinci İśfehānek, altıncı Zilkeşi hevarān,  

yidinci Zįrkeşįde, sekizinci ǾAşirān, ŧoķuzıncı Nigār, onuncı Gerdāniye nigār,  on birinci 

Gerdāniyede būselik, on ikinci Muĥayyer, on üçünci Vechi ĥüseynį, ondördünci 

                                                
87 Fiziki tahribattan dolayı bir kelimesi okunmadı kanaatimizce “muvâfıkdur”olmalı.   
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Karciġār, on beşinci Ruy-i Ǿıraķ, on altıncı Müste’ār, on yidinci Nühüft, on sekizinci 

Siphr, on ŧoķuzuncı Ĥüseyn-i Ǿacem, yigirminci ǾAcem Ǿuzzal, yigirmi birinci Ĥisar,  

yigirmi ikinci Nihāvend, yigirmi üçünci Humāyun, yigirmi dördünci Baĥri nazik,  

yigirmi beşinci Ĥiśārek, yigirmi altıncı Ĥicāz-ı Türk, yigirmi yidinci Hicāz-ı büzürk,  

yigirmi sekizinci Muħālif, yigirmi ŧoķuzuncı, otuzuncı Rāĥatül-ervāh, otuz birinci 

Nevāyi Ǿaşiran, otuz ikinci ǾIraķ māye, otuz üçünci Zāvuli otuz dördünci MüberķaǾ 

(117/b) otuz beşinci Zemzeme, otuz altıncı Nevrūzi rumi, otuz yedinci Rekb, otuz 

sekizinci Rekb-i nevrūz, otuz ŧoķuzuncı Zįrefkend, ķırķıncı Sāzkār, ķırķ birinci 

Nihāvend-i rumi, ķırķ ikinci Hiśār-ı evc,  ķırķ üçünci Rast maye, ķırķ dördünci Nevrūz-i 

Ǿacem ķırķ beşinci Çihārgāh-ı Ǿacem, ķırķ altıncı Sigāh Ǿacem, ķırķ yedinci Dügāh-ı 

Ǿacem, ķırķ sekizinci Rast Ǿacem, ķırķ ŧoķuzuncı Sebz ender sebz, ellinci Nişāvürek, elli 

birinci ǾAcem-i Ǿıraķ, elli iknci Ĥicāz-ı Ǿacem, elli üçünci Sigāh māye,  elli dördünci 

ǾUşşaķ māye, elli beşinci Nigār-ı nek, ellialtıncı Mahūri. 

OTUZ BEŞİNCİ OTUZ BEŞİNCİ OTUZ BEŞİNCİ OTUZ BEŞİNCİ FAŚLFAŚLFAŚLFAŚL    

Bu terkiblerin aslın bildürür ki neden ķopar? İmdi maǾlum olsun Beste Nigār 

oldur ki rast başlana ve çehargāh ķarar ide.88 Tįz Nevā oldur ki ĥicāzbaşlana rast ķarar 

ide. 89 Amma baǾżı üstadlar dimişler (118/a) dür ki tįz Nevā oldur ki Ǿuzzal başlana ve 

rast ķarar ide. Pençgāh oldur ki iśfehān başlana rast ķarar ide. Pençgāh oldur ki iśfehān 

başlana rast ķarar ide90. Beste-i iśfehān oldur ki iśfehān başlana ve sigāh ķarar ide.91 

                                                
88 Rauf Yekta Bey varağın sağ tarafına “gerdaniye ağaze ide çargah yüzünden segah karar” diye açıklama 

yapmıştır.  
89 “ Hicaz ağaze ide rast evinde karar”,  diye açıklama var.   
90 “İfehān ağaze ide rast evinde karar “diye yan tarafta açıkkama yapılmış.   
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Įśfehānek oldur ki iśfehān başlana Ǿacem evinde ķarar ide. Zilkeşi heverān oldur ki 

ĥüseyinį başlana Ǿıraķ ķarar ide. Zîrkeşide oldur ki ĥüseynį başlana rāhevį  ķarar ide. 

ǾAşiran oldur ki ĥüseynį başlana rast ķarar ide. Nigār oldur ki Ǿacem başlana rāhevį  

ķarar ide. Gerdāniyede Nigar oldur ki gerdāniyede göstere amma çārgāh ķarar ide. 

Gerdāniyede būselik oldur ki gerdāniyede başlana būselik yüzünden rast ķarar ide. BaǾżı 

üstadlar dimişlerdür ki Muĥayyer iki nevrūzdan ĥāśıl  olur. Amma Muĥayyer oldur ki tįz 

dügāh başlana ve ĥüseynį yüzünden yine (118/b) dügāh ķarar ide. Vechi ĥüseynį oldur 

ki ķarciġār göstere ĥüseynį tamam ķarar ide. Ķarciğār oldur ki nevā yüzünden çārgāh 

göstere amma dügāh ķarar ide. Ruyi Ǿıraķ oldur ki sigāh başlana Ǿıraķ ķarar ide. 

MüsteǾār oldur ki Ǿuzzal başlana ve gine Ǿuzzal yüzünden ĥicāz ķarar ide. Nühüft bir 

nevrūzdan ve bir ĥicāzdan ĥāśıl  olur. Ve baǾżı üstadlar dimişlerdür ki Ǿuzzaldan üç 

naġme ziyade olıcaķ nühüft olur. Siphr oldur ki muĥayyer başlana ve ĥiŝar yüzünden 

kūçek ķarar ide. Ĥüseynį Ǿacem oldur ki muĥayyer evinden ĥüseynį başlana amma 

Ǿacem ķarar ide. ǾUzzal oldur ki ĥüseynį evinden başlana amma ĥicāz tamam ide. 

ǾUzzal Ǿacem oldur ki Ǿuzzal başlana ve Ǿacem ķarar ide. Hiśar oldur ki muħālif üzerine 

bir naġme ziyade ideler. Nihāvend oldur ki (119/a) Buħāra ħalkından ġayrı aña zengüle 

dirler. Amma Buħāra ħalkı nihāvend diyu ād ķomışdur. Amma baǾżı üstadlar eydürler ki 

Nihāvend oldur ki ĥicāz göstere ine nerm yüzünden yine ĥicāz göstere. Humāyun oldur 

ki zengüle göstere rāhevį  ķarar ide. Baĥri nāzuk oldur ki ĥicāz yüzünden sigāh göstere 

ve dügāh ķarar ide. Ĥiśarek oldur ki ĥüseynį evinden sigāh göstere ine kūçek ķarar ide. 

Ĥicaz-ı Türkį oldur ki ĥiśar göstere ve Ǿuzzal yüzünden ine ĥicāz ķarar ide. Ĥicaz-ı 

                                                                                                                                           
91 “Įŝfehān ağaze ide tamam segah evinde karar”diye açıklama yapılmış.   
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büzürk oldur ki ĥicāz göstere tamam ve büzürk ķarar ide. Muħālif oldur ki nirizi başlana 

ve sigāh ide ve gine Ǿuzzal yüzünden sigāh ķarar ide. Amma Ǿıraķ ħalkı iśfehāna muħālif 

dirler. Ĥicāz-ı muħālif oldur ki ĥicāz başlana ve ķarciġār tamam ķarar ide. Rāĥatü’l-

ervāĥ (119/b) oldur ki ĥicāz başlana ve Ǿıraķ tamam ide. Nevāyı Ǿaşiran oldur ki nevā 

başlana ine ķarciġār ķarar ide. ǾIraķ māye oldur ki Ǿıraķ tamam göstere amma māye 

ķarar ide. Zāvulį oldur kim sigāh başlana ve dügāh ķarar ide. MüberkaǾ oldur kim 

çihārgāh başlana ve sigāh ķarar ide. Zemzem oldur kim nevrūz başlana ve rahevį ķarar 

ide. Nevrūzi rūmi oldurki pençgāh başlana ve dügāh ķarar ide. Rekb oldur ki kūçek 

yüzünden çehārgāh başlana ve dügāh ķarar ide. Amma baǾżı üstaźlar dimişlerdür ki 

nevrūzuñ evvelinden yarım āvāz eksük eydürlerise rekb olur. Rekbi nevrūz oldur ki rekb 

başlana nevrūz ķarar ide. Zįrefkend oldur ki büzürk evinde sigāh göstere ve māye ķarar 

ide. Sāzkār oldur ki sigāh (120/a) başlana ve māye göstere amma rast ķarar ide. 

Nihāvendi rūmi oldur ki ĥicāz başlana iśfehān evinde amma kūçek ķarar ide.  Ĥiśarı evc 

oldur ki  ĥiśar tamam ide ine büzürk ķarar ide. Rast māye oldur ki rast göstere ve māye 

ķarar ide. Nevrūzi Ǿacem oldur ki nevrūz başlana ve Ǿacem ķarar ide. Ve ǾAcem oldur ki 

Ǿıraķ tamam göstere ve ine dügāh ķarar ide. Ve çehārgāh Ǿacem oldur ki çehārgāh 

başlana ve Ǿacem ķarar ide. Ve sigāh Ǿacem oldur ki sigāh başlana ine Ǿacem ķarar ide. 

Dügāh-ı Ǿacem oldur ki dügāh başlana ve Ǿacem ķarar ide. Rast Ǿacem oldur ki Ǿıraķı 

Ǿacem göstere ine rast evinde ķarar ide. Sebz ender sebz oldur ki çehārgāh ve büzürk ve 

māye ve pençgāh ve rāhevį  ve selmek ve Ǿuzzal cemǾ  ola. Nişāvurek oldur ki (120/b) 

çehārgāh başlana döne ĥüseynį ola ve ine māye ķarar ide. Ve Ǿıraķ Ǿacem oldur ki Ǿıraķ 

başlana ve Ǿacem ķarar ide. Ve ĥicāz Ǿacem oldur ki ĥicāz başlana Ǿacem ķarar ide. 

Sigāh māye oldur ki sigāh tamam göstere ve ine māye ķarar ide. ǾUşşaķ māye oldur ki 
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Ǿuşşaķ başlana ve tamam göstere ve ine māye ķarar ide. Nigārı nek oldur ki gerdāniyede 

başlana çehārgāhdan ve māye ķarar ide. ǾUzzāl-ı Ǿacem oldur ki Ǿuzzāl başlana ve Ǿacem 

evinde ķarar ide. Māhūri oldur ki gerdāniye de başlana Ǿuşşaķ ķarar ide.  

Ve Mevlānā Śafiyüd-din ǾAbdul-Müǿmin raĥimehullah rāhevįye şeddül-bükā ād 

ķomışdur. YaǾni aġlamaķ baġı dimek olur. Ve zįrefkende şeddü’l-hüzn ād ķomışdur. 

YaǾni ķayġu baġı dimek olur. Ve büzürke şeddü’l-baħl ād ķomışdur. YaǾni baħillik baġı 

dimek olur. Ve iśfehāna (121/a) şeddü’l-cūd ād ķomışdur. YaǾni cömertliķ baġı dimek 

olur. Ve Ǿıraķa şeddü’l-leźźet ad ķomışdur. YaǾni leźźet baġı. ǾUşşaķa şeddü’đ-đıĥk 

yaǾni gülmek baġı.Ve zengüleye şeddü’n-nevm yaǾni uyķu baġı. Ve nevāya şeddü’ş-

şeceǾa yaǾni bahadurlık baġı. Ve būselige şeddü’l-ķuvve yaǾni kuvvet baġı. Ve 

ĥüseynįye şeddü’ś-śulĥ ve’l-Ǿitab yaǾni barışmaķlıķ ve ķagımaķlıķ baġı. Ve ĥicāza 

şeddü’t-tevāżuǾ yaǾni miskinlik baġı dimek olur.  

Amma eydici ve çalıcı şöyle gerekdür: Varduġı śoĥbetün ehli iş bu yazılanlardan 

ķanķısına yaķındur? Firasetile bile ve anlaruñ mizacına layık perdede başlaya. Tā śoĥbet 

eŝerlü ola. Vesselām.  
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                                                SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    
 
   Günümüzde her bilimin kendi sahasında derinleştiğini müşahede etmekteyiz. 

Geçmişte değişik ilimlerin içerisinde irdelenen Mûsikî de şimdi değişik alt ilim dalları 

olan büyük bir ilim haline gelmiştir. Bu seviyeye gelene kadar çok badireler atlatıldığı 

malûmdur.   

 Zaman zaman İslâm toplumlarında müziğin haram olduğunu savunan görüşler,  

hatta müziği kabul edenlerin kâfir sayılmaları92 kültürel ve sanatsal olarak bizleri 

oldukça geriletti. Makamla Kur’ân okumanın bile tartışıldığı dönemler,  ilim adına 

bizlere çok şeyler kaybettirmiştir.   

 Bunca sıkıntılı tartışmalara rağmen Farabi,  İbn-i  Sina,  Urmevi ve Meraği gibi 

dehalar Türk müziğinin bu günlere gelmesini sağlamışlardır. Üstelik her birisi birden 

fazla ilimle uğraşıp,  o ilimlerde hem kendi dönemlerini hem de  kendilerinden sonra   

gelen insanları aydınlatan yıldızlar olmuşlardır. Daha sonra  ki dönemlerde yapılan Türk 

mûsikîsi nazariyat çalışmaları genelde bu âlimlerin düşüncelerini açıklar mahiyettedir. 

Ancak mûsikî âlimleri tekamül ettirerek Türk müziğinin serüvenini günümüze 

taşımışlardır.   

 Bu kültürel aktarmada emeği geçenlerden birisi de Ahmed Oğlu Şükrullah’tır. 

XV. Yüzyılın parlaklığından o da nasibini almış,  ilim deryasına akan bir ırmak 

                                                
92 Süleyman Ul’udağ,  İslâm Açısından Mûsikî ve Sema,  Bursa 1992,  s. 383.   
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olmuştur. Kendisinden önceki mûsikî kitaplarını inceleyerek telif ettiği Edvâr-ı Mûsikî 

adlı eseri,  mûsikî tarihimizin en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Eserin ilk 

onbeş bölümü Urmevî’nin Kitâbü’l-Edvârı’nın tercümesi niteliğinde olup,  daha sonra  

ki bölümlerini de Şükrullah’ın çeşitli kaynaklardan faydalanarak elde ettiği mûsikî 

nazariyatı ve çalgı yapımına dair bilgiler oluşturmaktadır. Bu eserin fotokopisini 

gördüğümde bu eseri çalışıp günümüze kazandırmak istedim. Hamdolsun bu isteğimi 

hocalarımın ve dostlarımın yardımlarıyla gerçekleştirdim.   

 Edvâr-ı Mûsikî,  Türk Mûsikîsi nazariyatı kitabı olmasının yanı sıra,   hem edep 

ve âdâp kitabı hem de tel yapımı ve çalgı yapımı kitabı olmasıyla dikkat çekicidir. XV.  

yüzyıla kadar çalgı yapımıyla ilgili herhangi bir Türkçe kaynağa rastlanamaması göz 

önünde bulundurulduğunda,  Edvâr-ı Mûsikî’nin ne derece bir öneme sahip olduğu 

âşikârdır.  

 Ayrıca günümüzde dah ses rahatsızlıklarında kullanabileceğimiz bitkisel 

ilaçlardan bahsedilmiştir. Sesin bozulmaması için neler yapılması gerektiği izah 

edilmiştir. Nerede, nasıl, kimlere, hangi makam ve usûlün icra edilmesinin etkili 

olacağını belirterek mûsikîşinaslara rehberlik yapılmıştır. Meclislerde nasıl hareket 

edileceği,  nasıl davranılacağıve nereye oturulacağı anlatılarak edep dersi verilmiştir.   

 Çalışmamızda diğer nazariyat kitaplarında yer alan ve aynı isimle anılan makam 

ve usûllerin birbirleriyle farklılıklar arzettiğini gözlemledik. İleride farklı bir çalışmayla 

o dönemdeki eserlerde bulunan farklılıklar ve birliktelikler tespit edilirse Türk müziği 

açısından yeni bir kolaylık olacağı kanısındayım. Çalışmamızın yeni çalışmalara faydalı 

olması dileğiyle.    

 



173 
 

 

 

BİBLİYOGRAFYABİBLİYOGRAFYABİBLİYOGRAFYABİBLİYOGRAFYA    

 
ABDÎZÂDE HÜSEYİN HÜSÂMEDDİN EFENDİ,  Amasya Tarihi,  (Transkript ve 

Düzenleme: Mesut Aydın-Güler Aydın),  Malatya 2007.   

AKDOĞAN,  Bayram,  Fethullah Şirvânî ve “Mecelletün fi’l-Mûsîkâ‘” Adlı Eserinin  

15. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatındaki Yeri,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler  

Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi ,  Ankara 1996.  

ARSLAN,  Fazlı,  Safiyüddin Abdulmümin el-Urmevî ve er-Risâletü’ş-Şerefiyyesi,  A.  

Ü.  S.  B.  E.  ,  Ankara 2004.   

ATSIZ,  Nihal,  15. Asır Tarihçisi Şükrullah Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultânları 

Tarihi,  İstanbul 1939.   

BABİNGER,  Franz,  Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri,  (Çev. Coşkun Üçok),  

Ankara 1992.   

BAYRAK,  M. Orhan,  Osmanlı Tarihi Yazarları,  İstanbul 1982.   

CAN,  M. Cihat,  15. Yüzyıl Türk Mûsikî Nazariyatı,  Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi ,  İstanbul 2000.   

DEVELİOĞLU,  Ferit,  Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat,  Ankara 1972.   

ERGUNER,  Süleyman,  Rauf Yekta Bey,  İstanbul 2003.   

ETİK,  Arif,  Farsça-Türkçe Lügat,  İstanbul 1968.   

EUGENIA,  Popescu-J’udetz,  Türk Mûsikî Kültürünün Anlamları,  (Çev. Bülent 

Aksoy),  İstanbul 1994.   



174 
 

 

HIZÎR BİN ABDULLAH,  Kitâbü’l- Edvâr,  Konya Mevlanâ Yazmalar Kütüphanesi,  

Nr. 5762,  Konya.  

KALENDER,  Ruhi,  15. Yüzyılda Mûsikî Kuramı (Nazariyatı) ve Zeynü’l-Elhân fî 

‘İlmî’t-Te’lîf ve’l-Evzân,  Ankara  Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Basılmamış 

Doktora Tezi ,  Ankara 1982.   

KAMİLOĞLU,  Ramazan,  Kırşehirli Yusuf bin Nizâmeddin ve Mûsikî Risâlesi,   

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

 Basılmamış Yüksek Lisan Tezi, Malatya,1998.                             

KÂTİP ÇELEBİ,  Keşfü’z-Zünûn,  İstanbul 1941.   

KAVAS,  Ahmet,  “Şükrullah”,  Osmanlılar Ansiklopedisi,  c. II,  İstanbul 1999.   

ÖZALP,  M. Nazmi ,  Türk Mûsikîsi Tarihi,  Ankara 1998.  

ÖZCAN,  Nuri,   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ders Notları.   

----------------- “Osmanlılarda Mûsikî”,  Osmanlı Ansiklopedisi,  c. III,  İstanbul.   

ÖZÇİMİ,  Sadrettin,  Hızır bin Abdullah ve Kitâbu’l-Edvâr,  Marmara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek  Lisans  Tezi,  İstanbul 1989.   

ÖZKAN,  İsmail Hakkı ,  Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri,  İstanbul 1987.   

ÖZTUNA,  Yılmaz,  Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi,  c. I-II,  Ankara 1990.   

SÜRELSAN,  İsmail Baha,  “Onbeşinci Yüzyıl Türk Mûsikîsi Müelliflerinden Ahmet 

oğlu Şükrullah”,  

TEKİN,  Hakkı,  Ladikli Mehmet Çelebi ve er-Risâletü’l-Fethiyyesi,  Niğde 

Üniversitesi,  Sosyal Bilimler  Enstitüsü,  Basılmamış Doktora Tezi  ,  1999.   

TOPALOĞLU,  Bekir-KARAMAN,  Hayrettin,  Arapça-Türkçe Yeni Kamus,  İstanbul 

1977.   



175 
 

 

TURABİ,  Ahmet Hakkı,  el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri,  Marmara Üniversitesi, Sosyal  

Bilimler Eenstitüsü, Basılmamış Yüksek  Lisans  Tezi,  İstanbul 1996.   

------------------------,  “Klasik İslâm Düşüncesinde Mûsikî Tasavvuru”,  Sanat ve Klasik 

Dergisi,  Nisan 2006.   

TURAN,  Osman,  Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi,  İstanbul 1996.   

TÜRK ANSİKLOPEDİSİ,  c. XXX,  Ankara 1981.   

UL’UDAĞ,  Süleyman,  İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ’,  Bursa 1992.  

UYGUN,  Mehmet Nuri,  Safuyiddin Abdulmü’min Urmevî ve   Kitâbu’l-Edvâr’ı,  

Marmara Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  ,  Basılmamış Doktora Tezi,  

İstanbul, 1996.   

YUSUF KIRŞEHRÎ,  Risâle-i Mûsikî,  Milli Kütüphane,  Nr. 131,  Ankara.   

 

 

 

 

 

 

ÖZET 
    
    

Kamiloğlu  Ramazan,  Ahedoğlu Şükrullah ve  Edvâr-ı Mûsikî  adlı  eseri, 
Doktora  Tezi, Danışman, Yrd.Doç. Dr. Bayram Akdoğan,XX+174s.+121s. ekler 
 

Yapmış olduğumuz Edvâr-ı Mûsikî adlı bu çalışmanın ilk onbeş bölümü, Türk 
Mûsikîsi nazariyatı açısından en önemli kaynak eserlerden birisi olan Urmevînin 
Kitâbü’l-Edvâr adlı Arapça olan eserinin XV. Yüzyılda Osmanlı Türkçesine tercümedir. 
Daha śonra  ki Bölümlerde Çalgı yapımıyla olan kısımlar, o döneme kadar yapılan ilk 
çalgı yapımından bahseden  Türkçe kitab olması yönünden oldukça önemlidir. 
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Edvâr-ı Mûsikî, onsekiz ses ve onyedi aralıktan oluşan eski Doğu ve eski Türk 

mûsikî ses sistemini, usulleri, saz akortlarını, çalgı yapımını, tel yapımını, meclislerdeki 
oturma âdâbını, sesi bozan nesneleri ve sesi açan nesneleri anlatan bir kitaptır. Şükrullah 
bu eseri telif ederken Fârabî, İbni sinâ, Urmevî, Kemal Tebrizî, Hüsameddin Şeyh Hâsân 
Kazurûnî ve İhvânı safâ dan faydalanarak yazdığını ifade etmiştir. 

 
Klasik nazariyat kitaplarında olan konular işlenmiştir.Nağmelerin tarifi, tizlik ve 

pesliğin açıklanması, seslerin oluştuğu perdelerin açıklanması, aralıkların oranları, uyum 
ve uyumsuzluğun sebebleri, devirler ve oranları, iki telin hükmü, ud tellerinin düzeni, 
meşhur devirler, devirlerin nağmelerin ortak sesleri, devirlerin tabakaları, udun akortları, 
usûl’ün (ritim) devirleri, nağmelerin etkileri, uygulamaya giriş, tel yapım teknikleri, 
çeşitli çalgıların yapım teknikleri ve kullanılan ağaçlar, mûsikî öğrencilerinin yapması 
gereken şeyler, sesi bozan ve sese iyi gelen nesneler, terkipler, dört unsur, vakitlere göre 
makamların icrası, hangi makamın hangi duyguları harekete geçirdiği ve hangi duyguları 
ifade ettiği  konular işlenmiştir. 
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Kamiloğlu Ramazan, Ahedoğlu Şükrullah and his written work of art Edvar-ı         
Musiki, Ph.D thesis, Supervisor: Assc.Prof. Dr. Bayram Akdoğan, XXp + 174p + 121p. 
appendix. 
 

The first fifteen chapters of this st’udy which we named Edvar-ı Musiki is a 15.Century 

Turkish translation of Urmevi’s “Kitabül Edvar” in Arabic, which is one of the most 

important written sources with regard to theoretical aspects of Turkish Music. In the 

other chapters of Edvar-ı Musiki, there are some discussions with respect to how a 
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musical instrument is constructed. This is very important in that those discussions are 

the first theoretical discussions in Turkish about how to construct a musical instrument. 

 

Edvar-ı Musiki is a book about sound systems of ancient East and Turkish 

musics consisting of 18 sounds and 17 intervals,  saz tunes, rhythms, instrument 

constructing, wire making, sitting and listening manners in an assembly, objects which 

taint and clear musical sounds. The author of the book, Şükrullah states that he referred 

to Farabi, İbn Sina, Urmevi, Kemal Tebrizi, Hüsameddin Şeyh Hasan Kazuruni and 

İhvan-ı Safa when writing this work of art. 

 

The other topics which are taken into consideration in Şükrullah’s book are: the 

description of musical tunes, the explanation of high-pitched and low-pitched, the 

illustration of pitches in which sounds are created, ratios of intervals, the reasons of 

harmony and disharmony, periods and their ratios, judgement on two wires, the 

regulation of ud wires, popular periods, common sounds of periods and tunes, phases of 

periods, accords of ud, periods of rhythms, effects of tunes, introduction to practice, 

techniques with regard to wire construction, techniques about various instruments, 

varieties of wood which are used in constructing musical instruments, things that music 

st’udents should do, objects which destroy and clear sounds, terkis, four elements, 

performance of the modes in particular times, which mode trigger which emotions. 
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