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Abstract:
"Mathematical Bases of the Music in al-Risâla al-Sharafiyya" Safî alDîn's life, his works were discussed and his well-known book al-Risâla al-Sharafiyya
which was written about theory of music were described in brief.
Al-Risâla al-Sharafiyya explains seventeen-note octave gamut. Safî al-Dîn
refers to ancient Greek philosophers and later authors as al-Kindus, al-Farabius, and
Avicenna.
Al-Risâla al-Sharafiyya divided into five discourses (subdivided into
chapters) including acoustic -the theory of sound- intervalic ratios, establishment of
intervals and their proportions, and names, consonances-disconances, addition and
subtraction of intervals and constituting the genres, disposition of the genres within
the range of one and two octaves, accord systems of string instruments and ud,
classifications of the modes, modulation, composition and rhytmic analysis.
Mathematic subjects are in the second, third and fourth discource. While Sharafiyya
was studied under these subtitles I have indicated the points from the works of
Kindi, Farabi and Avicenna that were benefited by Safî al-Dîn. Beside, I have tried
to follow the traces of Sharafiyya by showing references to it in some works written
in later centuries, in order to emphasize the impact of the book on the successor
studies, innovations brought by it and the differences from the previous works
Key words: Safî al-Dîn, Sharafiyya, Interval, Musical Proportions, Genre,
Mode.

Giriú
Tarih içerisinde mûsikî nazariyâtına dair birçok eser yazılmıtır.
Ancak birçou Türkçe olmadıı için, günümüz insanı bu eserlerden yeteri
kadar yararlanamamaktadır. Bu sebeple, son yıllarda, yazma mûsikî eserleri
üzerinde yapılan çalımalar sevindiricidir.
Kindî ile balayan mûsikî tarihimizin nazariyât kaynakları içerisinde
Safiyyüddîn Abdülmümin el-Urmevî'nin yazdıı eserlerin önemi büyüktür.
Mûsikî nazariyâtı alanında yazılmı eski ve yeni bütün kitapların ilk
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sayfalarında Safiyyüddîn ismi ile karılaılmaktadır. Mustansıriyye'de birçok
ilmi tahsil etmi, zamanının en iyi hattatı ve edebiyatçısı olarak bilinen
Safiyyüddîn, aynı zamanda iyi bir fizikçi ve ud icracısı idi. Besteleri ile ünü
ülke dıına taan Safiyyüddîn iki enstrüman icad etmi, hat ve mûsikî
alanında örenciler yetitirmitir. arkın Zarlino'su olarak adlandırılan
Safiyyüddîn'in,
adlı eserinde
sistematize ettii, "17 Perdeli Ses Sistemi" bazı yazarlar tarafından en
mükemmel olarak görülmü ve savunulmutur.
Safiyyüddîn'in eserleri kendisinden sonraki birkaç yüzyıllık dönemde
mûsikî nazariyâtı üzerine eser veren birçok yazara kaynaklık etmitir.
Özellikle XV. yüzyılda youn olarak artan mûsikî nazariyâtı çalımalarında
Safiyyüddîn'in eserlerinin erhleri ve tercümeleri önemli bir yer tutmaktadır.
Kutbuddîn Mahmud e-irazî (ö. 1310), Abdülkadir Merâgî (ö. 1435),
Fethullah Mümin irvânî (ö. 1486), Ladikli Mehmet Çelebi (ö. 1494) ve
Aliah b. Hacı Büke (ö.1500) çalımalarında Safiyyüddîn'i takip eden
yazarlardan birkaçıdır.
erefiyye1 yaklaık 730 yıl önce yazılmı olmasına ramen
günümüzde faydalanılabilecek bir tercümesi yapılmamıtır. Rauf Yekta'nın
erefiyye'yi tercüme ettii bilinmekte ise de basılmamı olan bu tercümeyi
görme imkânımız olmamıtır. Murat Bardakçı bize, bu tercümenin bazı

bölümlerinin kendisinde bulunduunu ancak yıllardır bakmadıı için
bulamadıını ifade etmitir. 17 perdeli eski Dou ses sisteminin
sistematize edildii bu önemli eserin incelenmesinin gelecekte
yapılacak aratırmalara önemli katkılarda bulunacaı kanaatindeyiz.
Bu sebeple kendisinden sonra yazılan birçok edvârın kaynaı ve aynı
zamanda kendisinden önceki eserlerle sonrakiler arasında bir köprü
vazifesi gören Safiyyüddîn'in erefiyye'si üzerinde, yeni aratırmalara
ıık tutmak ve millî kültürümüze kazandırmak amacı ile bir çalıma
yaptık.2

Bundan sonra eserin adı için kısaca erefiyye diyeceiz.
Fazlı Arslan,
Basılmamı Doktora Tezi, Ankara, 2004. (Tez Giri dıında be bölümden
olumaktadır. Giri'te, çalımada esas alınan kaynakların deerlendirilmesinin
yanında, XIII. yüzyıldaki mûsikî nazariyâtı çalımalarına yer verildi. erefiyye'nin
kaynakları ve erefiyye üzerinde yapılan çalımalar da bu bölümde ele alındı. Birinci
Bölüm'de, Safiyyüddîn'in hayatı ve eserleri incelendi. kinci Bölüm'de, erefiyye'nin
muhtevası ele alınarak nüshaları tanıtıldı ve tahkîkte esas alınan nüshaların
deerlendirmesi yapıldı. Üçüncü Bölüm'de, erefiyye, tespit edilen balıklar halinde
analiz edildi. Dördüncü Bölüm'e erefiyye'nin tahkîki, Beinci Bölüm'e ise tercümesi
kondu.) Bu makale ise erefiyye'nin iki, üç ve dördüncü makaleleri esas alınarak
hazırlanmı ve büyük ölçüde tezimizden istifade edilmitir. Göndermeleri,
tezimizdeki "erefiyye'nin Tercümesi" bölümüne "erefiyye trc. s. ?" olarak
yapacaız.
1
2
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Safiyyüddîn Kimdir?
Tam ismi Safiyyüddîn Abdülmümin b. Yûsuf b. Fâhir elUrmevî3 olan müellif, 613/1216 yılında Urûmiye'de domutur.4
Badat'a gidinceye kadar Safiyyüddîn bu ehirde yaadı. Kendi ifadesi
ile çocuk yata Badat'a gitti.5 Zamanın en önemli ilim merkezi olan
Mustansıriyye Medresesinde iyi bir örenim gördü. Edebiyat,
Riyâziyât, Arap Dili, Târih, Hat, Münâzara, Münâkaa ve Fıkıh
ilimlerini tahsil etti.6 Kendi ifadesine göre Hat sanatında da zirveye
ulamı fakat daha sonra ud çalmakla megul olunca bu alandaki
kabiliyetinin Hat'tan daha üstün olduunu görmütür. Fakat kendisinin
o dönemde sadece Hat'la mehur olduunu söylemektedir.7 Bu da
Safiyyüddîn'in bir müzikolog olarak kıymetinin kendisinden sonra
anlaıldıını göstermektedir. Zira üzerinde çalıtıımız erefiyye'yi
ömrünün sonlarına yakın yazdıını ve asırlardır onun eserlerinin erh
edildiini düündüümüzde bu husus açıkça ortaya çıkmaktadır.
Fizik ve matematik ilimlerini de Halife Musta'sım'ın Yahûdî
olan kâtibinden örendii eklinde bilgiler aktarılsa da8 Safiyyüddîn'in
çadaı ve yakını ünlü matematikçi Nasîruddîn et-Tûsî'nin etkisini
unutmamak gerekir.9
Safiyyüddîn, daha sonra saraya intisap etmi ve halife
Musta'sım'ın, Abbâsî ve Mool devlet adamlarının yanında önemli bir
mevkiye sahip olmutur.10 Hilâfet Musta'sım'a geçince (640/1242)
bnu't-Tıktakâ, Muhammed b. Ali b. Tabatabâî, (ö. 709h.)
, Mısır, 1317, s. 298; el-Kutubî,
Muhammed b. âkir b. Ahmed, (ö. 764h.)
Mısır, 1951, II, 39; bnu
Fadlillah el-Umerî (ö. 749h.),
Frankfurt, 1988.
X, 309; Nâcî Marûf,
Kâhire, (t.y.) I, 166.
4
 Âdil el-Bekrî,
Badat, 1978 s. 29; Hâim Muhammed er-Recep,
Badat, 1980, s. 7. Doduu yer dikkate alınarak "ranlı" olarak da
zikredilmitir. Bkz. George Sarton,
Washington, 1931, II, 26; J. F. Coakley, "Urmiye",
Leiden 1995, X, 897. el-Hamevî, ihâbuddîn Ebu Abdillah Yakut b. Abdillah (ö.
626h),
Mısır, 1323h. I, 202; Ayrıca bkz. Evliya Çelebi,
stanbul, (t.y.) IV, 1318-1319; Coakley, "Urmiye",
X, 897-899.
5
el-Kutubî, II, 39; Nâcî Marûf, I, 166; Âdil el-Bekrî, s. 33.
6
el-Kutubî, II, 39; es-Safedî, ihâbuddîn Halil b. Aybek,
Beyrut 1993. cüz. XIX, s. 242-243; Abbas el-Azzâvî,
Badat 1935, I
(Hükûmetu'l-Mool) s. 362.
7
el-Kutubî, II, 39; Marûf, I, 166; el-Bekrî, s. 38.
8
 el-Umerî, X, 309; Abbâs el-Azzâvî,
Badat 1951, s. 26.
9
bnu'l-Fuvatî, Kemâlüddîn Abdürrezzâk b. Ahmed, (ö. 723h.) Telhîsu
(Thk. Mustafa Cevad), Dımek, 1965, IV. cüz, III. Kısım, s.
556.
10
el-Kutubî, II, 39-40; Nâcî Marûf, I, 166,
3
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Revâk-ı Azîz'de karılıklı iki kütüphane11 ina ettirmi ve istedii
kitabı istinsah etmeleri için iki kâtibe görev verilmesini emretmitir.
Bu kâtiplerden birisi de Safiyyüddîn'dir.12
Hülâgû'nun Badat'ı igalinden (656/1258) sonra onun
hizmetine girer ve daha çok maa almaya ve lütuflar görmeye balar.
Daha sonra Alâuddîn Atâ Melik el-Cüveynî (ö. 681/1282) ve kardei
emsuddîn el-Cüveynî'nin (ö. 683/1284) hizmetine devam eder ve bu
devrede divân-ı ina kâtipliine getirilir ve kendisine nedimlik rütbesi
verilir. emsuddîn el-Cüveynî'nin oulları Bahâuddîn Muhammed
(ö.678/1279) ve erefiyye'yi kendisine ithaf ettii erefuddîn Hârun'un
(ö. 685/1286) eitimi ile ilgilenir.13
Safiyyüddîn, Alâuddîn Atâ Melik ölüp kardei emsuddîn de
öldürülünce saadeti yok olur. Durumu kötüleir ve geçimi daralır.
Mecdüddîn ulam b. Sabbâ'a olan 300 dinarlık borç yüzünden hapse
girer ve 693/1294 yılında hapiste iken vefat eder.14
Safiyyüddîn, aldıı eitim sayesinde devletin en üst
kademesinde görev yapmıtır. Bugün biz kendisini mûsikî nazariyâtına
dair yazdıı iki eserle tanısak da zamanında bir çok alanda büyük bir
üne sahipti. Bunlardan balıcaları Hat sanatı ve Arap Dili ve
Edebiyatıdır. Halife Musta'sım'ın özel kütüphanesinin baında
bulunması bu hususiyeti sebebi iledir. Aynı zamanda büyük bir icracı
olan Safiyyüddîn kendi zamanında müzisyenlerin en büyüü kabul
edilmekteydi. Kısacası Safiyyüddîn zamanın bütün ilimlerini tahsil
etmi bir hattat, edebiyatçı, air ve esiz bir müzikolog ve
müzisyendir.15
Safiyyüddîn'in
ve
'si ile günümüze
ulaan birkaç bestesi adı geçen eserlerin son bölümlerinde yer
almaktadır. erefiyedeki beste denemeleri sözsüz olsa da Edvar'daki
Arapça güfteli beste, mûsikîmizin ilk beste örneidir. Bu açıdan tarihi
bir kıymeti de haizdir. Bu besteler, eserleri tahkîk ve tercüme edenler
tarafından günümüz notası ile gösterilmitir.16
 es-Safedî, XIX, 242-243.
 bnu't-Tıktakâ, s. 297-298; el-Kutubî, II, 39; es-Safedî, XIX, 242-243.
13
Hondmir Herâtî,
Türk Tarih Kurumu
Yazmaları, No:Y/538, v. 50b; el-Kutubî, II, 40; es-Safedî, XIX, 243; Farmer,
"Safiyeddin", , stanbul 1967, X, 63.
14
 es-Safedî, XIX, 243; Nâcî Marûf, I, 167; er-Recep,
, s. 9;
Safiyyüddîn'in, adı geçen ahsa olan borcu yüzünden mahbus iken öldüünü bir çok
eser bnu't-Tıktakâ'yı kaynak göstererek nakletmektedirler. Ancak bnu't-Tıktakâda
bu bilgiye rastlayamadık.
15
 Habîbu's-Siyer, vr. 51b.
16
erefiyye'de bu iki beste için bkz. Arslan,
126-127; d'Erlanger,
"Safiyu-d-dîn al-Urmawî, As-Sarafiyyah",
11
12
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Safiyyüddîn’in talebesi arasında hat alanında büyük bir öhrete
sahip olan, Yakut el-Musta'sımî (ö. 698)17 ve emsüddîn Ahmed b. esSühreverdî' (ö.741) yer almaktadır.18
Bütün kaynaklar Safiyyüddîn'in Nüzhe ve Munî adında iki saz
tasnif ettiini belirtirler. Rauf Yekta, Ahmed olu ükrullah'ın bu
sazlar hakkında verdii malumatı sazların orijinal resimleri ile
yayımlamıtır.19
Mûsikî Nazariyâtı Alanında Yazdı÷ı Eserleri
Safiyyüddîn mûsikî nazarîyâtı ile ilgili iki eser yazmıtır.
Bunlardan birincisi; Kitâbu'l-Edvâr20 dieri ise erefiyye'dir.21
erefiyye'nin yazılı tarihi hakkında çeitli rivayetler vardır.
Ulaabildiimiz kaynaklardaki bilgilerin deerlendirilmesi sonucunda
erefiyye'nin 1267'lerde yazıldıı sonucuna varmaktayız.22 Buna göre
erefiyye'nin, elimizdeki en eski nüshası, Dil ve Tarih Coraya
Fakültesi, Saib Sencer Yazmaları I. 4810 numaralı nüshadır.
kinci eski nüsha ise kullandıımız bütün kaynakların,
674/1276 istinsah kaydı ile gösterdikleri Berlin Staatsbibliothek, (Cat.
Berl. 5506) no'lu nüshadır. Berlin'deki bu nüsha, bazı yazarlara göre
dünyadaki en eski nüshadır.23
, Kubbealtı Neriyatı, stanbul, 1999, s. 243, Gevet Savt, s. 244;
Farmer, "The Music of Islam",
I, (Ancient and Oriental
Music) s. 454-455; Âdil el-Bekrî, s. 51,53; Ayrıca bkz. Liberty Manik,
Baessler Archiv, Band XXIII
(1975) s. 145-151.
17
Marûf, I, 168; el-Bekrî, s. 36.
18
Müstakimzâde Süleyman Sadüddîn Efendi
, stanbul 1928,
Ahmed es-Sühreverdî, s. 92-93, Yakut el-Musta'sımî s. 575. Müstakimzade,
Sühreverdî'nin Yakut'tan temeuk ettiini yazmaktadır. Ayrıca bkz. el-Azzâvî,
s. 41-42; Nâcî Marûf, s. 168; el-Bekrî, s. 36. lerde belirteceimiz
gibi erefiyye'nin elimizdeki en eski nüshası Ahmed b. es-Sühreverdî hattıdır.
19
Rauf Yekta, "Türk Sazları",
II. Cilt. Sayı. 5. s. 236239; Farmer,
s. 228 ve
(trc. M.
lhami Gökçen), Ankara 1999, (Munî) s. 59.
20

, bir doktora çalıması ile Türkçeye tercüme edilmi ve analizi
yapılmıtır. Bkz. Dipnot 16.
21
Bkz. Habîbu's-Siyer, v. 51b; Kâtip Çelebi,
, stanbul 1971. II, 1903.
Ayrıca bkz. smail Paa el-Badâdî,
stanbul 1951.
22
Brockelmann GAL, I, 496; Farmer, Safiyeddîn,
X, 63;
s. 49;
s.229; Karatay, III, 881-882; Libery Manik,
s. 53;
Amnon Shiloah,
, (c.900-1900) München,
1979. s. 313; Neubauar, "Safî al-Dîn", , X, 807; Özcan, s. 10.
23
Bkz. Safiyyüddîn,
(thk. attas Abdülmelik Haebe,
müracaa ve tasdîr, Ahmed el-Hıfnî) Kahire 1986, s. 11; er-Receb,
, s.
12; el-Azzâvî,
, s. 32. Shiloah katalouna göre de tarihi
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ùerefiyye'nin Kaynakları

Safiyyüddîn, erefiyye'de sık sık Fârâbî'nin ismini zikrederek onun
bazı görülerine yer vermekte ve onları zaman zaman eksik ve yanlı
bulduunu ifade etmektedir. Fârâbî gibi bir otoritenin etkisinin Safiyyüddîn
üzerinde çok büyük olduu açıkça görülmektedir. Fârâbî'nin "Kitâbu'lMûsika'l-Kebîr"i24 ile erefiyye'yi inceleyen bunu açıkça görecektir.
Safiyyüddîn'in, ismini andıı ikinci kaynak bn-i Sînâ'dır.25 Fârâbî
kadar olmasa da özellikle erefiyye'nin birinci makalesinde bn-i Sînâ'dan
yapılan alıntılar açıkça görülmektedir.
Safiyyüddîn alıntı yaptıı Fârâbî ve bn-i Sînâ gibi bilginlerin
isimlerini verse de bazen "bazıları" bazen "bir grup" dedii kiilerden de
nakiller yapmaktadır ki bundan Safiyyüddîn'in hem kendinden önceki
bilginleri hem de çadalarını iyi okumu ve tahlil etmi olduu sonucuna
varmaktayız.
Safiyyüddîn'e kadar olan zaman içerisinde mûsikî nazariyâtına ilikin
eser veren ve eserleri bize ulaan ilk müellif Kindî (ö. 874) dir. Kindî'nin
"Mûsikî Risâleleri"nde de Safiyyüddîn'in kitabında bahsettii konuların
bazıları yer ad ayn1819mve18166 0 (.[(")12.zdîn 8.4837)d13.ı.3(ett)n13.ı.3(et2(k)-.4( v)16(d)-11 ye)me.483
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stinsâh Târihi:36
Müstensih: Ahmed b. Es-Sühreverdî.
Ölçü: 247×180 (169×113) st: 13, yz: Harekeli nesih, siyah
mürekkep, ct: sırtı ve kenarları siyah mein, teffeleri ebrulu kaıt kaplı
mukavva cilt. Yazı alanı yaldız cetvelle çevrilidir.
Baı:!"#$ %#       

4+5& -./0-0 1 23$,)*+ &'&(
Sonu: #< =>#?+;9&( % :67&68 1   /.& 6
B##D+#  7 #0@AB<*"## /#C #9&DE##  #3D  #F#
J7  "0B/F< 2 <I '2G  H05 7& G0
Bölümler:
Balangıç: 1b
I.
II.
III.
IV.
V.

Makâle: 2b
Makâle: 8a
Makâle: 19b
Makâle: 45a
Makâle: 81b

2. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi, III. Ahmed Yazmaları,
nr: 3460. (1b-68a)
3. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi, III. Ahmed Yazmaları,
nr: 2130. (86b-141a)
4. Bibliotheque Nationale, Departement Des Manuscrits, nr:
2479. (2a-56b)
5. Âtıf Efendi Kütüphânesi, nr:1598. (1b-76b)
6. Bayezid Kütüphânesi, Veliyyüdîn Yazmaları, nr. 2167. (1b55a)
7. Bayezit Kütüphânesi, nr. 4524. (1b-62a) stinsah tarihi: 1139
8. stanbul Belediyesi, Atatürk Kitaplıı, Belediye
Koleksiyonu, nr. B.6
9. Kâhire, Dârul-Kutub, Fünûn Cemîle, nr. 8. (1b-62a)
10. Nuruosmaniye Kütüphânesi, nr: 3647. (2a-59b)
11. Nuruosmaniye Kütüphânesi, nr: 3648. (1b-58a)
erefiyye'nin yurt dıında da birçok nüshası bulunmaktadır:
1. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Mxt 393, (Cat.
Fl.1515)
2. Berlin, Staatsbibliothek, Stiftung Preussischer Kulturbesitz.
Lbg. 11 (Cat. Berl. 5506)
3. Paris, Bibliotheque Nationale, Ar. 4867. 1055/1645.
4. Paris, Bibliotheque Nationale, Ar. 5070. 1153/1740
36

Nüshanın istinsah tarihi için bkz, Arslan, s. 24-25
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5. Oxford, Bodleian Library, Marsh 115. .
6. Oxford, Bodleian Library, Marsh 521.
7. US. Yale Universitesi Beineke Library, L. 12537
Farmer, Kâhire Dârul-Kutub'da, 349, 428, 567, 509
numaralarda Edvâr ve erefiyye nüshalarının bulunduunu
kaydetmektedir.38 Bardakçı, erefiyye'nin bir nüshasının da Beyrut
Amerikan Üniversitesi nr. B.14 KA' da bulunduunu belirtmektedir.
ùerefiyye'de Mûsikî Matemati÷i
(17 Perdeli Eski Do÷u Ses Sistemi)
Burada ele alınacak konu, be makaleden oluan erefiyye'nin
iki, üç ve dördüncü makâlelerinde ele alınan konulardan müteekkildir.
Zira erefiyye'nin Birinci Makalesi'nde Safiyyüddîn ses teorisini ele
almı ve bu konuyu genel olarak Fârâbî’den, az da olsa bn Sînâ'dan
görüler naklederek ilemitir. Bu makalede Safiyyüddîn ilk olarak
Fârâbî'nin, sesin oluması hakkındaki görülerine yer vererek onun
eksik noktalarını ortaya koyar. Bundan sonra namenin tarifini yapar
ve sesin tizlik ve pestlik sebeplerini açıklar. Bu konuda da Fârâbî'nin
ve bn-i Sînâ'nın bazı görülerini ele alarak onlara katılmadıını ve
onların eksik noktalarını belirtir. Daha sonra Safiyyüddîn, telli ve
nefesli sazlarda pestlik ve tizliin sebeplerini açıklar. Sonra namenin
özelliklerine yer verir. Safiyyüddîn Beinci Makaleyi ise son iki
sayfada beste yapımı hakkında verdii kısa malumat hariç, tamamen
îkâ konusuna ayırmıtır. erefiyye'nin Birinci ve Beinci Makale'sinde
de ele alınan konuları kısaca belirttikten sonra "17 Perdeli Eski Dou
Ses Sistemi"nin detaylı bir ekilde ele alındıı ve sistemletirildii
erefiyye'nin iki, üç ve dördüncü makalesine geçiyoruz.
ùerefiyye'nin økinci Makâlesi
(Sayıların Birbirlerine Oranları, Aralıkların Oluúturulması,
Oluúturulan
Aralıkların
Oranları,
Uyum-uyumsuzluk
Mertebeleri ve øsimleri)

Sayılar Arasında Bulunan Oranlar
Safiyyüddîn'e göre her iki sayı arasında mutlaka bir oran vardır.
Bunları 12 kısım olarak tertip etmitir. lk olarak iki sayı birbirine eit
olur. (Müsâvât durumu) ki sayı arasında eitlik yoksa aaıdaki
oranlardan biri bulunur.

Shiloah bunu S. 73 olarak göstermitir ki doru deildir. S. 73'te aynı müellifin
ı bulunmaktadır. Bkz. Shiloah, s. 313-315.
38
Farmer, "Safiyeddîn", , X, 63.
37
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Misil ve cüz': lk mertebesi 1+1/2 (3/2) sonra 1+1/3 (4/3),
1+1/4 (5/4)… eklinde sonsuza kadar devam eder. Bu süperpartiküler
(1+1/N) oranıdır.
Misil ve eczâ: Bunun da ilk mertebesi 1+2/3 (5/3), 1+3/4 (7/4),
1+4/5 (9/5)...olarak devam eder.
Dı´f ve cüz': 2+1/2 (5/2) ile balar, 2+1/3 (7/3), 2+1/4 (9/4)...
olarak devam eder.
Dı´f ve eczâ: 2+2/3 (8/3) ile balar. 2+3/4 (11/4), 2+4/5
(14/5)…olarak devam eder.
Emsâl: lk mertebesi 3, sonra 5, 6, 7, 9…olarak devam eder.
Emsâl ve cüz: lk mertebesi, 3+1/2 (7/2), 3+1/3 (10/3), 3+1/4
(13/4)… olarak devam eder.
Emsâl ve eczâ: ilk mertebesi 3+2/3 (11/3), 3+3/4 (15/4)…
olarak devam eder.
Edâ´f: lk mertebesi 4 tür. 8, 16 olarak devam eder.
Safiyyüddîn sözü kısa tutmak için "cüz ve eczâsı bu düzenle eklenir ve
sonsuza kadar devam eder." diyor. öyle ki, Edâ´f ve cüz: 4+1/2 (9/2),
4+1/3 (13/3)..olarak, edâ´f ve eczâ: 4+2/3 (14/3) ile balar ve 4+3/4
(19/4)..olarak devam eder.
Safiyyüddîn, bu arada tizlik ve pestlik, uyum-uyumsuzluk,
aralık, cem', lahn terimleri hakkında burada izaha gerek kalmadan
anlaılabilecek açıklamalar yapmıtır.39
Sonra 12 eit kısma bölmü olduu bir tel üzerinde iki sayı
arasında bulunan bütün oranları göstermitir.
M A

B

C

D

h

V

Z

H

T

Y

YA YB

imdi bu ekil üzerinde sayılar arasındaki oranlara göz atalım.
Önce misil ve cüz' oranlarını görelim. Hatırlanacaı gibi 3/2,
4/3, 5/4, 6/5... olarak devam eden aralıklar misil ve cüz' aralıkları idi.
Bunlar görüldüü gibi YB/YA=1+1/11(12/11), YB/Y=6/5, YB/T=4/3,
YB/H=3/2, YA/Y=11/10, Y/T=10/9, Y/H=5/4, T/H=9/8, T/V=3/2,
H/Z=8/7, H/V=4/3, Z/V=7/6, V/h=6/5, V/D=3/2, h/D=5/4, D/C=4/3,
C/B=3/2 arasında mevcuttur.

39

 Arslan,

s. 12-15.
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Misil ve eczâ ise; 1+2/3 (5/3), 1+3/4 (7/4), 1+4/5 (9/5)...olarak
devam eden oranlardı. Bakıyoruz bunlar da; h/C=5/3, YA/V=11/6,
Z/D=7/4, Y/V=5/3 arasında mevcuttur.
Dı´f oranı iki kattır ve D/B=2, H/D=2, Y/h=2, V/C=2, B/A=2
arasında bulunmaktadır.
Dı´f ve cüz': 2+1/2 (5/2) ile balayıp, 2+1/3 (7/3), 2+1/4 (9/4)
olarak devam ediyordu. Bu oranlar da T/D=9/4, h/B=5/2, YA/h=11/5,
Y/D=5/2 arasında bulunmaktadır.
Dı´f ve eczâ: 2+2/3 (8/3) ile balar. 2+3/4 (11/4), 2+4/5
(14/5)…olarak devam ediyordu. Bu oranları da H/C=8/3, YA/D=11/4
arasında bulmaktayız.
Emsâl; 3 ve katları idi ki bu oran da YB/D, T/C, V/B, C/A
arasında bulunmaktadır.
Emsâl ve cüz': 3+1/2 (7/2) den balayıp, 3+1/3 (10/3), 3+1/4
(13/4)… olarak devam ediyordu. Bakıyoruz bu oranlar da Z/B=7/2,
Y/C=10/3 arasında bulunmaktadır.
Emsâl ve eczâ: lk mertebesi 3+2/3 (11/3), 3+3/4 (15/4)…
olarak devam ediyordu. Buna göre bu aralık, YA/C=11/3 arasında
görülmektedir.
Edâ´f: 4 ve katları idi ki bunlar da YB/C, D/A, H/B arasındadır.
Edâ´f ve cüz ise 4+1/2 (9/2), T/B arasındadır.40
Aralıkların øsimleri
Telin 12'ye bölünmesinden ortaya çıkan aralıklar yukarıda
verildi. Safiyyüddîn, teli 12'den fazla kısımlara bölüp aralıkları
çoaltmanın mümkün olduunu belirtmektedir.
Safiyyüddîn aralıklardan "kullanılabilir" olarak adlandırdıı
aralıkların isimlerini verir. Bunların dıındakilerin de oranları ile
bilindiini ifade eder. Bu aralıklar unlardır:
1. Zü'l-kül merrateyn (iki oktav): Safiyyüddîn'in isimlendirdii
aralıkların ilkidir. YB/C, H/B, D/A arasında bulunan bu aralık "edâ´f"
mertebelerinin birinci mertebesidir. Oran'ı 2/1x2/1=4/1'dir.
2. Zü'l-kül ve'l-hams (oktav ve beli): YB/D, T/C, V/B arasında
bulunan bu aralık "emsâl" mertebelerinin ilkidir. 2/1x3/2=3.
Eitlik hali dıında sayılar arasında bulunan bu 11 oran
de
tamamen
deki anlatım biçimiyle ele alınmıtır. Bkz. Ahmet Çakır,
Basılmamı Doktora Tezi, stanbul
1999, s. 19. Ayrıca aralıklar ve oranları hakkında irvani'nin verdii bilgiler için bkz.
Bayram Akdoan,
Basılmamı Doktora Tezi, Ankara, 1996,
s. 200 vd.

40
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3. Zülkül ve'l-erba´ (oktav ve dörtlü): H/C aralıı buna örnektir
ve "dı´f ve eczâ" mertebelerinin ilkidir. 2/1x4/3=8/3.
4. Zü'l-kül (oktav): YB/V, Y/h, H/D, V/C, D/B, B/A arasında
bulunur ve bu aralık "dı´f" oranıdır. Deeri 2/1'dir.
5. Zü'l-hams (beli): "Misil ve cüz'" mertebelerinin ilkidir ve
YB/H, T/V, V/D arasında bulunur. Oranı 3/2'dir.
6. Zül-erba´ (dörtlü): YB/T, H/V, D/C aralıklarıdır. Dörtlü de
"misil ve cüz'ün" ikinci mertebesidir. Oranı 4/3'tür.
Safiyyüddîn, buraya kadar sıraladıı aralıkların adları ile,
bunların dıındakilerin ise oranları ile bilindiini söylese de, 9/8 oranlı
aralıın "tanînî" 256/243 oranlı aralıın da "fazla-bakiyye" olarak
bilindiklerini belirtmektedir. simlendirdikleri arasında bir de "irhâ"
aralıı vardır ve bunu "tanînî'nin dörtte biri" olarak açıklar.41
Kindînin
nde, oktav, beli, dörtlü ve tanînî
terimlerine sıkça rastlanmaktadır.42
hvân-ı Safâ’nın
nde sayıların birbirlerine
oranları ile ilgili olarak Safiyyüddîn’in ortaya koyduu tarzda bir
anlatım yoktur. Ancak, hvân-ı Safâ'da bu konu ile alakalı u
cümleler önemlidir. “En iyi besteler en uyumlu oranlarla
yapılanlardır.”43 Daha sonra bu uyumlu oranların 2/1, 3/2, 4/3, 5/4,
9/8 olduu belirtilir.

279

1. Büyük Aralıklar: Safiyyüddîn'e göre kullanılan büyük
aralıklar dört tanedir. Bunlar; ki oktav, oktav ve beli, oktav ve dörtlü
ve oktav aralıklarıdır.
2. Orta Aralıklar: Beli ve dörtlü aralıklarıdır.
3. Küçük Aralıklar: Büyük ve orta aralıkların dıında kalan,
5/4, 6/5 ve 7/6…olarak devam eden aralıklardır. Küçük aralıkları da
lahnî (melodik) aralıklar olarak adlandırır ve kendi içinde büyük, orta
ve küçük olmak üzere üç kısma ayırır.
a. Büyük lahnî aralıklar; 5/4, 6/5, 7/6 oranlı aralıklardır. Bunun
tanımını Safiyyüddîn u ekilde yapar. Dörtlüden çıkarıldıklarında
dörtlü içerisinde daha küçük bir oran kalıyor ise bu aralık büyük lahnî
aralıktır. Mesela; 5/4'ü 4/3'ten çıkaralım. 4/3÷5/4=16/15 kalır ki bu
oran çıkarılan (yani 5/4) dan daha küçüktür. Dierleri de buna göre
yapıldıı zaman dörtlü içerisinde kalan oranın çıkarılandan daha küçük
olduu görülecektir.
b. Orta lahnî aralıklar; iki katları dörtlüden çıkarıldıı zaman
dörtlü içerisinde kalan oran çıkarılan orandan daha küçük ise bu
aralıklar orta lahni aralıklardır. Bunlar da 8/7, 9/8, 10/9 dur. Mesela;
9/8 i ele alalım. ki katı 9/8x9/8=81/64. 4/3÷81/64=256/243 kalır ki bu
oran çıkarılan orandan daha küçüktür.
c. Küçük lahnî aralıklar ise 11/10 dan balayıp devam eden
aralıklardır.
Safiyyüddîn, aralıkları bu ekilde sınıflandırdıktan sonra çok
önemli bir hususa burada iaret eder ki o da udur: Yaadıı devrin
icrâcılarına göre lahnî aralıkların üç kısım olduunu belirtir. En
büyüü 9/8, ortası, 14/13 en küçüü ise 256/243 oranlı "fazla"
aralıklarıdır. Bütün güçlü melodilerin bu üçü ile meydana getirildiini
söyler. Çünkü dier lahnî aralıklar birbirlerine benzemektedirler ve
aynı ses gibi duyulurlar. Bu yüzden 8/7 ve 10/9 yerine 9/8'in, bütün
orta lahnî aralıklar yerine 14/13'ün, bütün küçük lahnî aralıklar yerine
de 256/243'ün kullanıldıını belirtir.
Uyumlu ve Uyumsuz Aralıklar
Safiyyüddîn, bundan sonra oluturduu bu aralıkların uyumlu
ve uyumsuz olanlarını belirtir. Uyumlu'yu “dinleyene ho gelen
aralıklar” olarak uyumsuz'u da dinleyenin çirkin bulduu aralıklar"
olarak tarif eder.47
47

Aynı tarif için bkz. Akdoan, s. 208.
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Uyumluları; birinci derece uyumlular, ikinci derece uyumlular
olmak üzere iki kısma ayırır.
1. Oktav aralıı; Aralıkların en uyumlu ve en tabii olanıdır.
Çünkü bir ses, oktavı ile birlikte çalındıı zaman aynı name imi gibi
duyulur ve beste yaparken birbirinin yerine kullanılırlar. Sayısal olarak
farklı olsalar da nitelikleri aynıdır.
Pratik olarak oktav aralıını bir tel üzerinde tatbikini göstermek
için öyle der: Oktav aralıını bir çok kısma böler ve her bir kısmı
tınlatırsak görürüz ki ikinci kısım birinciden, üçüncü kısım ikinciden,
dördüncü kısım üçüncüden daha tizdir. Bu ekilde telin yarısına
gelindii zaman telin bu noktası bütün kısımların en tizidir ve nitelik
olarak birinci ses gibidir. Bir telin tam ortasından (1/2) çıkan ses açık
telden çıkan sesin oktavıdır.
Bir teldeki oktavlar içerisinde temel namelerin ilk oktav
aralıı içerisindeki nameler olduunu söyler. Dierlerinin melodiyi
zenginletirmek, namelerin lezzetini artırmak için ekleneceini ve
bunun zaruri olmadıını söyler.
2. kinci sınıf uyumlu aralıklar; ki oktav, oktav ve beli, oktav
ve dörtlü aralıklarıdır. Zîra iki oktav, oktav gibi duyulur. Oktav ve
beli, beli gibi, oktav ve dörtlü, dörtlü gibidir. Dörtlünün iki katı
(16/9) da ikinci sınıf uyumlu aralıklardan sayılır.
Bundan sonra "misil ve cüz'" oranlı aralıklardan en
uyumlusunun beli aralıı olduunu, ardından dörtlünün geldiini
belirtir. Bunların dıındaki 5/4, 6/5, 7/6 oranlı aralıklar zayıf
uyumludurlar. Küçük aralıklara (lahnî) gelince onların en uyumlu
olanları 8/7, 9/8 dir. Sonra aralıklar küçüldükçe zayıflıın da arttıını
belirtir.
Safiyyüddîn, bazı oranların neden daha uyumlu, bazılarının
uyumsuz olduklarını açıklar. Zevk veren ve kulaın kabul ettii bir
bestenin, geliigüzel, çeitli tizlik ve pestlikteki nameleri bir araya
getirerek elde edilemeyeceini belirtir. Kulak ancak uyumlu
nisbetlerde olanları kabul eder. Kötü ve uyumsuz oranlardan ruha
sıkıntı verdii için nefret eder.
bn-i Sînâ da aralıkları, büyük, orta ve küçük aralıklar
olmak üzere üç kısma ayırmaktadır. Oktav aralıı bn-i Sînâya göre
büyük aralık, dörtlü ve beliler orta aralık, dörtlüden sonra gelen
aralıklar ise küçük aralıklar (lahnî) olarak tasnif edilmitir.48 Yine
ona göre büyük lahnî aralıklar 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8, 10/9, 11/10,
12/11,13/12,14/13 oranlı aralıklardır. Orta lahnî aralıklar 15/14'ten
29/28'e kadar olan aralıklardır. 30/29'dan balayan dierleri ise
küçük lahnî aralıklardır.49

48
49



s. 18-19.
s. 23-25.
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Ladikli, aralıkları; Safiyyüddîn gibi büyük, orta ve küçük
aralıklar olarak sınıflandırmı ve bu tasnifin Safiyyüddîn'e ait
olduunu belirtmitir. Aynı tasnif irvânî'de de mevcuttur.50
Aliah, Safiyyüddîn gibi, uyumlu aralıkları birinci ve
ikinci derece uyumlular olarak sınıflandırmıtır. Ancak Aliah,
birinci derece uyumluları; oktav, beli, dörtlü, tanînî, mücenneb ve
bakiyye olarak, ikinci derece uyumlu aralıkları ise; ki oktav, oktav
ve beli, oktav ve dörtlü aralıklar olarak sıralamıtır.51
Rauf Yekta'nın "uyumlu aralıklar" balıı altında belirttii
büyük ve orta aralıklar Safiyyüddîn'in kaydettikleri ile aynıdır.
Yekta, bunların dıında kullanılan bütün aralıkları "küçük aralıklar"
olarak belirtmi ve porte üzerinde göstermitir.52

ùerefiyye'nin Üçüncü Makalesi
(Aralıkların Toplanması, Bölünmesi,
Çıkarılması ve Cinslerin Oluúturulması)
Aralıkların Toplanması
Safiyyüddîn Üçüncü Makâle'ye aralıkların toplanması,
bölünmesi ve çıkarılması ilemleri ile balar.
ki aralık birbiri ile toplanırken pay ve payda birbiri ile çarpılır.
Paylar (büyük sayılar) birbiri ile çarpılır ve aralıın en büyük sayısı
(uzmâ) elde edilir. Küçük sayılar da birbiri ile çarpılır ve küçük sayı
(surâ) elde edilir. Safiyyüdîn örnek olarak iki dörtlüyü toplamıtır. 4/3
ile 4/3'ü toplarsak her iki orandaki büyük sayıları bir biri ile çarparız.
4x4=16'dır ki bu uzmâ taraftır. 3x3=9 sayısı da surâdır. Daha sonra
orta (vasat) sayıyı bulmak için bu ikisi eit oran olduundan birinin
büyük sayısı ile dierinin küçük sayısını çarpar ve vasatı bulur.
4x3=12. u halde üç sayı ortaya çıkmı olmaktadır. 16, 12 ve 9.
Görüldüü gibi 16/12=4/3'tür. 12/9=4/3'tür.
Bunlara bir üçüncü dörtlüyü eklemek istersek 16/9 ile 4/3
arasında yukarıdaki ilemin aynısını yapmak gerekmektedir. Buna göre
64, 48, 36, 27 sayıları çıkar ki bu sayıların sırayla birbirlerine oranları
4/3'tür.
ki aralıktan biri büyük, dieri küçük ise pay ve paydaları
birbirleri ile çarparız. 4/3 ile 9/8'i toplayalım. 4/3x9/8=36/24 çıkar ve
bu büyük ve küçük taraflardır. Bundan sonra eer dörtlüyü bata
bırakmak istiyorsak, Safiyyüddîn'in ifadesiyle, "toplamayı tiz tarafta
yapmak istiyorsak", dörtlünün paydası ile dier oranın payını çarparız.
Yani 3x9=27 bu vasat sayılarımızdan biridir. öyle ki üç sayı 36, 27,
50
 Hakkı Tekin,
Doktora Tezi, Nide, 1999. s. 85; Ayrıca bkz. Akdoan, s. 219.
51
Çakır, s. 19.
52
Yekta,
s. 94 vd.

Basılmamı
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24 arasındaki oranlarda dörtlü bata tanînî ondan sonra gelmektedir.
36/27=4/3, 27/24=9/8
Eer toplamayı pest tarafta yapmak istiyorsak yani toplamak
istediimiz tanînîyi ba tarafta bırâkmak istiyorsak o zaman tanînînin
paydası ile dörtlünün payını çarparız. O zaman orta sayı 32 olur. öyle
ki 36, 32, 24 sayıları arasında görüldüü gibi 36/32=9/8 bata
32/24=4/3 sondadır.
Mesela dörtlü ile (4/3) beliyi (3/2) toplayalım. Pay ve
paydaların birbirleri ile çarpımından 12 ve 6 sayıları çıkar. Dörtlünün
bata olmasını istiyorsak dörtlünün paydası (3) ile belinin payını (3)
çarparız. Sonuç 9'dur ki 12/9=4/3 tür. Beliyi bata bırakma istersek
belinin paydası (2) ile dörtlünün payı (4)'ü çarparız. 8 çıkar ki,
12/8=3/2'dir. Bunu bir tel üzerinde gösterelim.
Beli bata
A

3/2

4/3

M

4/3

3/2

M

Dörtlü bata
A

Aralıkların Bölünmesi
Herhangi bir aralıı iki eit kısma bölersek, yapılacak ilem o
aralıın pay ve paydasını 2 ile çarpmak ve çıkan büyük sayı ile küçük
sayı arasındaki farkın yarısını küçük olana ekleyerek orta sayıyı
bulmaktır. Mesela; 4/3'ü ikiye bölelim. Pay ve paydayı 2 ile
çarptıımızda 8 ve 6 sayıları çıkar bunlar büyük ve küçük taraflardır.
Orta sayı için 8 ve 6 nın farkı, 2' nin yarısı 1'i küçük tarafa ekleriz. Bu
sayı da 7 dir. 8, 7, 6 sayıları bulunmu olur. Buna göre bir dörtlü 8/7 ve
7/6 olarak iki aralıa bölünmü olmaktadır.
Yine sekizli 2/1'i iki aralıa bölelim. Pay ve paydayı 2 ile
çarpıp 4 ve 2 sayısını elde ederiz. Ardından 4 ile 2 arasındaki farkın
yarısı 1'i, 2'ye ekler orta sayıyı buluruz. Böylece 4, 3, 2 sayıları
bulunmu olur. biliyoruz ki sekizli 4/3 ve 3/2' den, yani dörtlü ve
beliden olu
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Belirtilmesi gereken bir husus vardır. Burada iki eit kısma
bölmekten maksat bir aralıın oranları eit iki kısma bölünmesi demek
deildir. Görüldüü gibi 2/1 in iki eit kısma ayrılmasından 4/3 ve 3/2
olarak iki deiik oran çıkmaktadır ve oran deeri olarak birinci
ikinciden küçüktür. Bir önceki ekilde görüldüü gibi eitlik tel
üzerindedir.
Aralıklar ikiden fazla kısımlara da bölünebilir. Bu durumda
aralık kaça bölünmek isteniyorsa o sayı ile pay ve paydaları çarpılır.
Mesela 4/3 ü üç kısma bölelim. 3 ile çarpımlarından 12 ve 9 sayıları
çıkar. Bundan sonra bu iki sayı arasındaki fark, aralıı bölmek
istediimiz sayı 3'e bölünür. Bu deerlerden birisi uzmâdan çıkarılarak
veya surâya eklenerek orta sayılar bulunur. Buna göre 12, 11, 10, 9
sayıları bulunmu olur.
Aralıkların Birbirlerinden Çıkarılması
Büyük bir aralıktan küçük bir aralık çıkarılmak istendiinde
eer çıkarılacak olan oranın tiz tarafta kalması isteniyorsa, küçük
aralıın küçük sayısı ile büyük aralıın büyük sayısı çarpılır. Sonra
yine küçük aralıın küçüü ile büyük aralıın küçüü (paydalar)
çarpılır. Bu iki sonuç iki taraf kabul edilir. Ardından orta sayıyı elde
etmek için de büyük aralıın küçüü ile küçük aralıın büyüü
çarpılır. Diyelim ki 3/2 den 4/3 ü çıkarıyoruz. Küçük aralıın küçüü
3'ü büyük aralıın büyüü 3 ile çarparız. Çıkan 9 sayısı uzmâ taraftır.
Aynı oranın 3'ünü büyük aralıın küçüü 2 (paydalar) ile çarparız.
Çıkan 6 surâ sayıdır. Orta sayı için 2 ile 4'ü çarpacaız. 9, 8, 6 sayıları
ortaya çıkar ki 9/8'in tiz tarafta olmasını istediimiz zaman yapılacak
ilemdir. Burada 9/8 tizde, 8 ile 6 arasında var olan 4/3 oranı pestte
kalmı olmaktadır. Çıkarılmak istenen oranın pestte kalmasını
istiyorsak bu sefer payları birbiri ile çarparız. Bu sonuç da 12'dir.
Görülüyor ki 12, 9, 8 sayıları arasında 9/8 oranı pestte kalmı
olmaktadır.
Aralıkların toplanması, bölünmesi ve çıkarılması konuları
Kindî'nin Risâlelerinde ve hvân-ı Safâ'da yer almamaktadır.
Fârâbi bu konuya, "Ses aralıklarında basit sayısal
münasebetler" balıı altında yer vermi ve detaylı olarak
anlatmıtır.53
bn-i Sînâ ise eserinin ikinci makâlesini bu konuya
ayırmıtır. ki fasla ayırdıı ikinci makâlenin birinci faslı, aralıkların
birbirleri ile toplanması ve birbirlerinden çıkarılması, ikinci faslı da
aralıkların iki katının alınması ve ikiye bölünmesi hakkındadır.54
Sonraki edvâr kitaplarında aralıkların toplanması,
çıkarılması, bölünmesi konulara yer verilmeye devam edilmitir.55
Fârâbî, s. 188-204.

s. 33-41
55
Ladikli, ikinci makâleyi tamamen bu konulara ayırmıtır. Bkz. Tekin, s. 102-110;
Akdoan, s. 215-217; Çada yazarlardan Rauf Yekta "Mûsikînin Mebâdî-i
53
54
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Aralıkların Dörtlü øçerisinde Tertibi ve Cinsler
Aralıkların toplanması çıkarılması ve bölünmesine ilikin
matematik bilgilerini verdikten sonra Safiyyüddîn, lahnî aralıkları 5/4'ten 256/243'e kadar- önce ilk dörtlü içerisinde tertip etmitir. Bu
da üç aralıı ve dört nameyi geçmez ve cins olarak isimlendirilir.
Dörtlünün aynı oran deerine sahip üç aralıa bölünmesinin mümkün
olmadıını belirtir.
imdi Safiyyüddîn'in cinslere verdii isimlere gelelim.
Dörtlü içerisindeki aralıklardan en büyüünün oranı dier
ikisinin toplamından büyük olur ise buna
denir. Bunun
dıındakilerin hepsi
olarak adlandırılır. Bir dörtlü içerisinde
dier iki orandan büyük olan üç oran vardır. Bunlar 5/4, 6/5, 7/6'dır.
Örnein 5/4'ü dörtlüden çıkardıımız zaman 16/15 kalır ki bu 5/4'ten
küçüktür. Aynı ekilde, dörtlüden 6/5'i çıkardıımız zaman 10/9, 7/6'yı
çıkarıldıımız zaman da geriye 8/7 kalır ki bu oranlar çıkarılanlardan
daha küçüktür.
Dörtlü içerisindeki büyük aralık tiz tarafta, pest tarafta veya
ortada bulunabilir. Bu durum dörtlü içerisindeki aralıkların üçünün de
oran deerlerinin farklı olduu zaman mümkündür. Yani dörtlü üç
deiik oranlı aralıktan oluuyorsa her bir oran hem baa hem ortaya
hem de sona gelir ve her bir cins altı sınıf olarak tertip edilir. Eer bir
dörtlü içerisindeki iki oran birbirine eit ise ancak üç sınıf olarak tertip
edilebilir ki bu daha sonra gelecektir.
Safiyyüddîn,
taksime balamadan önce dörtlü
içerisindeki oranların diziliini esas alarak bazı isimler vermitir. öyle
ki; üç aralıktan büyük olanı ortada ise
bu
aralık tiz veya pest tarafta olur, ikinci büyük aralık ortada olur ise
ikinci büyük aralık tiz ya da pest
tarafta olur ise muntazam
adını alır.
lk dörtlü taksimine 4/3'ten sonra dörtlü içerisindeki en büyük
oran olan 5/4'i çıkararak balar. lk olarak 4/3'ten 5/4 çıkarıldıı zaman
geri kalanı iki eit kısma bölerek üç aralıı tertip etmektedir.
4/3x5/4=16/15. 16/15 de ikiye 32/31, 31/30 olarak bölünür. Buna göre
ilk cins 5/4x32/31x31/30=4/3 olarak üç aralıktan oluturulmutur.
Leyyin cins üç kısma ayrılmı
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Birinci iki katlı: 8/7x8/7x49/48=4/3
kinci iki katlı : 9/8x9/8x256/243=4/3
Üçüncü iki katlı: 10/9x10/9x27/25=4/3
Safiyyüddîn "ikinci iki katlı" cinsteki 256/243 için bakiyye
aralıı adının verildiini hatırlatır ve en çok kullanılan cinsin bu
olduunu ve zü'l-müddeteyn olarak adlandırıldıını belirtir.
Bundan sonra dörtlüden pepee gelen iki oranla üç aralık tertip
ediliyor ve bu cins de
olarak adlandırılıyor.
Birinci sürekli : 8/7x9/8x28/27=4/3
kinci sürekli : 9/8x10/9x16/15=4/3
Üçüncü sürekli: 10/9x11/10x12/11=4/3
Ardından dörtlüden art arda deil de bir oran atlayarak devam
eden iki oran ile oluturulan cinslere geçiliyor.
olarak
adlandırılan bu cinsler üç kısımdır.
Zayıf ayrı
: 8/7x10/9x21/20=4/3
Orta ayrı
: 9/8x11/10x320/297=4/3
ed ayrı
:10/9x12/11x11/10=4/3.
Safiyyüddîn, dörtlüyü üç aralık olarak tertip ettii cinsleri
bitirdikten sonra "dörtlünün üç aralıktan oluacaı genel kuralı"na56
muhalif olarak dörtlünün dört aralıa bölünmesinin de mümkün
olduunu belirtir. Bu da en uygun olarak iki türlü tasnif edilir.
Birincisi: 13/12x14/13x13/12x96/91=4/3.
kincisi: 13/12x14/13x15/14x16/15=4/3.
Bu ikincisi 24 sınıf olarak tertip edilmi ve en uyumlusunun
birinci sınıf (13/12, 14/13, 15/14, 16/15) olduu belirtilmi ve
olarak adlandırılmıtır.
Safiyyüddîn, dörtlüden 16/15'i çıkarıyor ve geri kalanı
olarak adlandırır. Birinci müfred cinsin aralıkları ile
oluturulan melodiye kendi zamanında Isfahân, ikinci müfred cinsle
oluturulan melodiye de Râhevî adının verildiini ve bu iki müfred
cinsin dıında be nameden oluan cins bulunmadıını belirtir.57
Cinslerin Uyumlu ve Uyumsuzları
Safiyyüddîn bu cinsleri;
tam uyumlu, orta uyumlu ve
zayıf/eksik uyumlu olmak üzere üçe ayırmaktadır.
Leyyin cinsin 36 sınıfı (râsim, levnî, nâzım sınıfları) zayıf
uyumludurlar. Kullanılmazlar.
Kavî cinslerin
ile en uyumlu olanı, en çok
bilineni ve en fazla kullanılanıdır. kincisi, üçüncüsü, dördüncüsü,
56
57

Bkz. Arslan,
Bkz. Arslan,

s. 37.
s. 41.
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beincisi de böyledir. Altıncısı ise leyyin cinslere oranla orta
uyumludur.58 Sürekli ve ayrı cinsler de uyumlu ve çok kullanılan
cinslerdir.
–bütün sınıfları ile- kavî cinsin
dierlerine nisbetle zayıf uyumlu, leyyin cinslere nisbetle orta
uyumludur.
Safiyyüddîn devamla; bu cinsler içerisinde birbirlerine çok
yakın oran deerlerinde olanların bulunduunu ve bu yüzden aynı
aralık gibi duyulduunu ve bunların ayırt edilmesinin oldukça zor
olduunu belirtir. Mesela;
üç sınıfı ile,
üç
sınıfı birbirlerine,
ile
da birbirine
benzemektedirler. Ancak üç sınıfı ile
cins insan tabiatına
daha uygun gelmektedir. Bunun sebebi
daki bakiyye
aralıının oldukça küçük olmasıdır. Bu yüzden onun yerine
nın (9/8x9/8x256/243=4/3) kullanıldıını belirtir.
ya gelince o da -10/9 ile 9/8 birbirine yakın
olduu için-
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aralıklar birbirine oldukça yakındırlar. Safiyyüddîn bu risâleyi
inceleyenin kendi saydıı cinsler dıında çok sayıda cins tertip
etmesinin mümkün olduunu belirtir.
Görüldüü gibi Safiyyüddîn eserinde cinslere oldukça
fazla yer ayırmıtır. Bu konuyu detaylı olarak bir de Fârâbî ele
almıtır. Ancak Kindî de "cinsler" balıı altında tanînî, levnî ve
te'lîfî olmak üzere üç çeit cinsten bahsetmektedir. Tanînî cins
tanînî-tanînî-fazla aralıklarından oluur. Levnî, fazla-fazla-üç yarım
tanînî olarak tertip edilmitir. Te'lîfî cins ise, irha-irha-iki tanînî
olarak tertip edilir.61
Farâbî, "cinslerin tertibi ve sınıfları" balıı altında leyyin
ve kavî cinsleri detaylı bir ekilde ele almıtır. Fârâbî ile büyük bir
benzerlik arz etmesine ramen Safiyyüddîn cinslerin tertibini
anlattıı üçüncü makâlede Farabî'nin ismine hiç yer vermemitir.62
bn Sînâ, ifâ'nın üçüncü makâlesini cinslere ayırmıtır.
Üç aralık ve dört nameden olutuklarını belirttii cinsleri lahnî
aralıklar olarak adlandırmıtır. Kavî cinsler makâlenin üçüncü,
leyyin cinsler dördüncü faslında ele alınmıtır.63
Safiyyüddîn'den sonra yazılan edvârların bazılarında bu
konu detaylı olarak ele alınmıtır.64
Çada yazarlardan Rauf Yekta bu konuyu ele almı ve
Safiyyüddîn ile tamamen paralel ilemitir.65 Rauf Yekta
Safiyyüdîn'in anlattıı bütün cinsleri ele aldıktan sonra u
açıklamayı yapar. "Bu yorucu megaleden sonra birbiriyle uyum
arzeden kaç tane dörtlü elde edilmitir? diye sorulacaktır. Cevaben
ve biraz da mahcubiyetle yalnız dört adet uyumluluuna
hükmedilmi dörtlü elde edilmitir cevabını vereceiz. Dierleri
nazariye kitaplarında uyumaya mahkum edilmitir. Buna ilaveten
bu kadar yüzyıl geçtikten sonra bunlar Yunan mûsikîsinde cinslerin
esrarını ortadan kaldırmak isterken onları gerçekletirmek
konusunda semere vermeyen çalımalara teebbüs etmi olan
Avrupalı sanatkarların fikirlerini bulandırmılardır."66

Cinsler bölümünü Kindî'nin bur cümlesini naklederek bitirmek
istiyorum. Kindî öyle der; "Filozofların genel adeti, ilmü'l-evsat da
denilen matematik ilmi ile pratik (egzersiz) yapmaktır."67

Detaylı bilgi için bkz.
(Turabi, tez. s. 124).
Fârâbî, s. 278-317.
63
Detaylar için bkz
s. 45-56.
64
Bkz. Tekin, s. 112 vd.; Ladikli eserinde cinslere önemli bir yer ayırırken irvânî,
"Muhtasar eserinin kapasitesini aacaı için yer vermediini" belirtmitir. Bkz.
Akdoan, s. 222.
65
Yekta,
s. 59.
66
Yekta, a.e.g. s. 63.
67
Kindî,
(Turabi, tez, s. 134)
61
62
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ùerefiyyenin Dördüncü Makalesi
(Büyük Tabakalar øçerisinde Cinslerin Tertibi) 68
Dörtlülerin øki Oktav øçerisinde Tertibi
Safiyyüddîn bu bölümde ilk olarak dörtlüleri iki oktav
içerisinde tertip etmektedir. Buna geçmeden önce iki oktavı kendileri
ile kurduu beli, dörtlü ve tanînî aralıkları ile ilgili u hatırlatmayı
yapar. "Bilindii gibi oktav aralıından dörtlü çıkarıldıı zaman beli,
beliden dörtlü çıkarıldıı zaman tanînî kalmaktadır."Yani;
2/1÷4/3=3/2, 3/2÷4/3=9/8.
Safiyyüddîn iki oktav içerisinde tertip ettii dörtlülere
adını verir ve sırayla onları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tabaka
olarak ifade eder. Tanînî'ye de bu tertip içerisinde
adını verir.
Buna göre bir oktav iki tabaka ve bir fâsıladan, iki oktav da dört tabaka
ve iki fâsıladan olumu olmaktadır.
Yukarda belirtilen dörtlü ve tanînîleri iki oktav içerisinde
dokuz sınıf olarak tertip eder. lk üç sınıfta fâsıla pest tarafta, dörtlüler
tiz tarafta, ikinci üç sınıfta fâsıla tiz tarafta, dörtlüler pestte, üçüncü üç
sınıfta ise fâsılalar ortada dörtlüler tizde ve pesttedir. kinci oktav
içerisinde de aynı ekilde iki dörtlü ve bir tanînî bulunmaktadır. kinci
oktavda tanînîler her bir sınıfta yer deitirmekte, pestte, tizde veya
ortada bulunmaktadırlar. Safiyyüddîn dörtlülere C, tanînîye de B
iareti koymu ve tertip ettii bu iki oktavlık dizileri;
ki fâsıla (tanînî) de pest tarafta ise; Munfasılu'l-eskal,
Fâsılalar tiz tarafta olursa; Munfasılu'l-ehad,
Birinci fâsıla pestte, dieri tiz tarafta olur, araya dörtlüler
girerse; Muttasıl,
ki fâsıla da dörtlüler arasında olursa; Munfasılu'l-evsat veya
fâsılatu'l-vustâ olarak adlandırmıtır.
Dörtlü ve tanînîlerle iki oktav içerisinde tertip ettii bu dokuz
sınıfın rumuzu, oranları ve isimleri öyledir:69

Safiyyüddîn Dördüncü Makâle'nin balıını böyle koysa da bu makâle eserde en
büyük makâledir. Cinsleri büyük tabakalar içerisinde tertip ettikten sonra, ileride
görülecei gibi bir çok konuya daha bu makâlede yer vermektedir.
69
Buraya sadece ilk cetveli alarak dier sınıfların oranlarına yer veriyoruz. Dier
cetveller için bkz. Arslan,
s. 51-54.
68
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I.

C-C-B C-C-B: 4/3x4/3x9/8x4/3x4/3x9/8=4/1=4: Munfasılu'l-ehad

ki oktav
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C-C-B B-C-C: 4/3x4/3x9/8x9/8x4/3x4/3=4: Munfasılu'l-ehad el-eskal
C-C-B C-B-C: 4/3x4/3x9/8x4/3x9/8x4/3=4: Munfasılu'l-ehad el-evsat
B-C-C B-C-C: 9/8x4/3x4/3x9/8x4/3x4/3=4: Munfasılu'l-eskal
B-C-C C-C-B: 9/8x4/3x4/3x4/3x4/3x9/8=4: Munfasılu'l-eskal el-ehad
B-C-C C-B-C: 9/8x4/3x4/3x4/3x9/8x4/3=4: Munfasılu'l-eskal el-evsat
C-B-C C-B-C: 4/3x9/8x4/3x4/3x9/8x4/3=4: Munfasılu'l-evsat
C-B-C C-C-B: 4/3x9/8x4/3x4/3x4/3x9/8=4: Munfasılu'l-evsat el-ehad
C-B-C B-C-C: 4/3x9/8x4/3x9/8x4/3x4/3=4: Munfasılu'l-evsat el-eskal
Dörtlüler yukarıdaki gibi bir araya getirilerek iki oktav düzenlenmitir.70

øki Oktavdaki 15 Perde
Safiyyüddîn iki oktav içerisindeki on be temel nameyi
aaıdaki ekilde belirlemektedir.
ki dörtlü içerisinde altı aralık ve yedi name bulunmaktadır.
Bu da 16/9 (yedili) oranıdır. Buna noksan cem´ denir. Oktavın
tamamlanması için bir 9/8 gerekmektedir. Bu da tabakaların tertibinde
"fâsıla" olarak adlandırılır. Bu fâsıla 16/9'a eklenirse devir tamamlanır
ve her cem´ (oktav) sekiz name ve yedi aralıktan olumu olur. ki
dörtlüye bir dörtlü daha ilave edersek o zaman 10 aralık ve 11
Fârâbî de tanînî(fâsıla)-dörtlü-dörtlü tertibine munfasılu'l-eskal, dörtlü-dörtlütanînî tertibine munfasılu'l-ehad, dörtlü-tanînî-dörtlü tertibini ise munfasılu'l-evsat
adını vermitir. Bu tertibi iki oktav içerisinde de yapmı ve "tanînî-dötlü-dörtlü
tanînî-dörtlü-dörtlü" tertibine "munfasıl cem-i tam", "dörtlü-dörtlü-tanînî dörtlüdörtlü-tanînî" tertibine, "muttasıl cem-i tam", "dörtlü-tanînî-dörtlü dörtlü-tanînîdörtlü" tertibine ise "cem'ul-ictima" adını vermitir. Fârâbî, Safiyyüddîn gibi
dörtlüler için C, tanînî aralıkları için B remzini koymamıtır. Bkz. Fârâbî, s. 329-332;
Bu konu Ladikli'de tamamen erefiyyede'ki gibi ilenmitir. Bkz. Tekin, s. 88-93.
70

32
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nameden müteekkil bir cem´ elde edilmi olur. te bu oktav ve
dörtlü aralııdır.71 Oktav ve dörtlünün de eskiler tarafından tam cem´
(cem'i kâmil) olarak adlandırılmasını Safiyyüddîn doru bulmuyor.
Çünkü tam cem'in bütün sesleri içermesi gerektiinden, oktavı ve iki
oktavı tam cem´ kabul etmek gerektii görüündedir.72
Yine oktav ve dörtlüye bir tanînî eklendii zaman 12 name 11
aralıktan oluan oktav ve beli ortaya çıkmı olur. Buna dördüncü
dörtlüyü eklersek devir tizleri ile de tamamlanır. Böylece 15 name, 14
aralıktan oluan ve tam cem´ olarak adlandırılan iki oktavlık dizi
olumu olur.73
ki oktavlık "büyük mükemmel sistem" olarak adlandırılan
bu dizi eski Grek müzii kaynaklarında olduu gibi74 slam
dünyasında yazılan hemen bütün edvârlarda aynı isimlerle yer
almıtır. Kindî "cem´" balıı altında isimleri biraz deiik olsa da
iki oktav içinde 15 nameden bahsetmitir. Udda açık bam teline
(A) "mefrûda" ikinci zîrdeki (A) yı da "hâddetü'l-haddât" olarak
isimlendirmitir.75
Fârâbî, "cem-i tam" dedii iki oktav içerisindeki bu 15
nameye aynı isimleri vermitir. Yunanca isimleri de cetvelde yer
almıtır. Ancak namelere verilen remizler Safiyyüddîn'in
verdiklerinden farklıdır. Fârâbî, sırasıyla, A, C, D, h, Z, H, T, Y, K,
L, M, N, S, A (Ayn) ve F remizlerini kullanmıtır.76 bn-i Sînâ ise
15 nameden oluan cem-i tam'dan bahsetmi fakat bu isim ve
remizlere yer vermemitir.77

Safiyyüddîn, bu iki oktavda tertip edilen namelerin Yunanca
ve Arapça isimlerini kaydetmi ve ebced harfleri ile remizlerini
koymutur.78
Dörtlülerin Bir Oktav øçerisinde,
Cinslerdeki Aralıklar øle Tertibi
Safiyyüddîn üçüncü makâlede oluturduu cinslerden bazıları
ile "munfasılu'l-ehad'ı" düzenlemektedir. Munfasılu'l-ehad'in (C-C-B):
4/3x4/3x9/8=2/1 aralıklarından olumakta olduunu hatırlayalım.
Yukarıdaki namelere verilen isimleri de kullanarak munfasılu'l-ehad
(4/3x4/3x9/8=2/1) içerisindeki dörtlüleri önce "birinci kesintili kavî
cinsin" aralıkları ile tertip eder. "Birinci kesintili kavî cinsin" aralıkları
ise 8/7x14/13x13/12=4/3 idi. Birinci ve ikinci dörtlüyü bu aralıklardan
71
72

2/1x4/3=8/3.
Aynı görü olu
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oluturur ve sonuna devrin tamlanması için 9/8 koyar. Safiyyüddîn,
leyyin cinsler uyumsuz, kavî cinslerin bazıları da birbirine çok yakın
deerlerde olduu için kullanılmadıklarını burada ifade eder.
I. Pest munfasılu'l-ehad, "birinci kesintili kavî cinsin" aralıkları
ile edilince u aralıklardan olumu olmaktadır.

Munfasılu'l-ehad'in iki dörtlüsü A-D ile D-Z "birinci kesintili
kavî cinsin" aralıkları ile yukarıdaki gibi tertip edilir. Safiyyüddîn bu
oktav içerisindeki bazı perdelerin birbirlerine oranlarını da zaman
zaman vermi ve bazı aralıklardan da bahsetmitir. Tercümede açıkça
yer aldıı için hepsini buraya tekrar almıyoruz. Mesela; yukarıdaki
oktavda son dörtlü ile birleen 9/8 olmasa idi beli (3/2) oranının bu
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VII. "Birinci iki katlı cinsin" aralıkları ile tertip edilir.
8/7x8/7x49/48x8/7x8/7x49/48x9/8=2/1.
VIII. "kinci iki katlı cinsin" aralıkları ile tertip edilir.
9/8x9/8x256/243x9/8x9/8x256/243x9/8=2/1.
IX. "Üçüncü iki katlı cinsin" aralıkları ile tertip edilir.
10/9x10/9x27/25x10/9x10/9x27/25x9/8=2/1.
X. "Birinci ayrı cinsin" aralıkları ile tertip edilir.
8/7x10/9x21/20x8/7x10/9x21/20x9/8=2/1.
XI. "Orta ayrı cinsin" aralıkları ile tertip edilir.
9/8x11/10x320/297x9/8x11/10x320/297x9/8=2/1.
XII. "ed ayrı cinsin" aralıkları ile tertip edilir.
10/9x12/11x11/10x10/9x12/11x11/10x9/8=2/1.
Dörtlülerin øki Oktav øçerisinde,
Cinslerdeki Aralıklar øle Tertibi
Safiyyüddîn buraya kadar "munfasılu'l-ehad'ı" pest sekizlide
kavî cinslerin aralıkları ile tertip etti. imdi ise aynı ilemi iki oktav
içerisinde, yine munfasılu'l-ehad tertibiyle, yukarıdaki kavî cinslerin
çeitleri ile düzenleyecektir. Bu da 12 çeittir. lk cetveli alıyoruz.
Dierleri aynı tertip üzere devam etmektedir. Munfasılu'l-ehad'ın pest
oktavdaki tertibinin aynısını iki oktav içerisinde yapmaktadır. Oranları
aaıdadır.80
I. "Birinci kesintili cinsin" aralıkları ile tertibi.
ki oktav

80

Cetveller için bkz. Arslan,

s. 66-71.
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II. "kinci kesintili cinsin" aralıkları ile tertibi ile oranları:
9/8x64/59x59/54x
9/8x64/59x59/54x9/8x9/8x64/59x59/54x9/8x64/59x59/54x9/8=4/1=4.
III. "Üçüncü kesintili cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
10/9x12/11x
11/10x10/9x12/11x11/10x9/8x10/9x12/11x11/10x10/9x12/11x11/10x9
/8=4.
IV. "Birinci sürekli cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
8/7x9/8x28/27x8/7x
9/8x28/27x9/8x8/7x9/8x28/27x8/7x9/8x28/27x9/8=4.
V. "kinci sürekli cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
9/8x10/9x16/15x9/8x10/9x16/15x9/8x9/8x10/9x16/15x9/8x10/9x16/1
5x9/8=4.
VI. "Üçüncü sürekli cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
10/9x11/10x
12/11x10/9x11/10x12/11x9/8x10/9x11/10x12/11x10/9x11/10x12/11x9
/8=4.
VII. "Birinci iki katlı cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
8/7x8/7x49/48x
8/7x8/7x49/48x9/8x8/7x8/7x49/48x8/7x8/7x49/48x9/8=4.
VIII. "kinci iki katlı cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
9/8x9/8x256/243x9/8x9/8x256/243x9/8x9/8x9/8x256/243x9/8x9/8x25
6/243x9/8=4.
IX. "Üçüncü iki katlı cinsin" aralıkları ile tertibi ve
oranları:10/9x
10/9x27/25x10/9x10/9x27/25x9/8x10/9x10/9x27/25x10/9x10/9x27/25
x9/8=4.
X. "Birinci ayrı cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
8/7x10/9x21/20x8/7x
10/9x21/20x9/8x8/7x10/9x21/20x8/7x10/9x21/20x9/8=4.
XI. "Orta ayrı cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
9/8x11/10x
320/297x9/8x11/10x320/297x9/8x9/8x11/10x320/297x9/8x11/10x
320/297x 9/8=4.
XII. "ed ayrı cinsin" aralıkları ile tertibi ve oranları:
10/9x12/11x
11/10x10/9x12/11x11/10x9/8x10/9x12/11x11/10x10/9x12/11x11/10x9
/8=4.
Safiyyüddîn; bu dizilerin, incelendii zaman en uyumlu, insan
tabiatına en ho gelenlerinin "iki katlı cinsin" iki dizisi ile
(9/8x9/8x256/243=4/3 ve 10/9x10/9x27/25=4/3) "ikinci sürekli cins"
(9/8x10/9x16/15=4/3) ve dört "müfred" cins olduunun görüleceini belirtir.
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Ancak müfred cinslerin denkleri ile toplanmadıını, "birinci müfred cinsin"81
aralıklarının birbirine çok yakın deerlerde olduu için uyumsuz olduunu
ifade eder. "Büyük müfred cinsin",82 "orta ve küçük müfred cinslerin"
oktavdan küçük olduu için83 burada kullanılmadıını açıklar. "ki katlı
cinsin" yukarıda belirtilen iki sınıfı (ikinci ve üçüncü iki katlı) ile "ikinci
süreklinin" sınıflarından da üç sınıfın en uyumlu cinsler olduunu belirtir.
Dizilerdeki Ortak Sesler
Bunların dıında, yani eklenen ve kendisine eklenilen cinslerin
dıında baka cinsler de tertip edilebilir. Safiyyüddîn bir örnekle bunu öyle
anlatır. Pest oktavda "ikinci sürekli cinsin" aralıkları ile tertip edilmi diziyi
ele alalım.

Pest taraf




2/1

Tiz taraf

NLP
OLNOLNOLNOLN




A

B
9/8

720

C
10/9

640

D
16/15

576

h
9/8

540

V
10/9

480

Z
16/15

432

H
9/8

408

Buradaki 9/8x10/9x16/15=4/3 dizilii "ikinci sürekli cinsin"
birinci sınıfının oranlarıdır. Aynı cinsin üçüncü sınıfı ise
10/9x16/15x9/8=4/3 eklinde idi.84 Bu üçüncü sınıf da burada B-h
arasında mevcuttur. Bu da bir dörtlüdür. Normal olarak ilk dörtlü (AD) ikinci dörtlü (D-Z) ve bir tanînî (Z-h) ile yukarıdaki diziler
oluturulmutur. Ancak bu diziler içerisinde burada anlatıldıı gibi bir
çok dörtlülere bu ekilde rastlamak mümkündür. te Safiyyüddîn'in
"eklediimiz ve kendisine eklenen dıında baka cinsler" dedii
bunlardır. ekiller incelendii zaman kolaylıkla anlaılacaktır.
Safiyyüddîn bunlara
adını vermektedir.
13/12x14/13x15/14x16/15=4/3.
14/13x8/7x13/12x14/13x 117/112=3/2.
83
Müfred cinsler için bkz. Arslan,
84
Bkz. Arslan,
s. 35.
81
82

s. 43-44.
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Burada B-h arasındaki dörtlü ikinci bahir olarak kabul edilir.
Yine C-V dörtlüsü de "ikinci sürekli cinsin" altıncı sınıfının oranlarıdır
dörtiüs eu ci(dört)-95(li)1.2üu
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4/3÷81/64=256/243. Böylece bam telinin perdeleri, A-D-Z-H dörtlüsü
ton-ton limma eklinde bulunmu oldu. Bu perdelerden D, sebbâbe, Z,
bınsır, H, hınsır parmaklarının bastıı perdelerdir ve bu parmakların
isimlerini almıtır.
Safiyyüddin bu aamada dörtlüyü, 256/243-9/8-9/8 limma-tonton aralıklarına bölerek dörtlü içerisindeki dier sesleri (B, C, h, V)
elde eder. Bunun için;
H-M'yi sekiz kısma bölüp bir kısmı kendi üzerine ekler. Bu h
perdesidir. Bu dörtlüden bir tanînî çıkarmak (4/3÷9/8=32/27) veya
tanînîye bir bakiyye eklemek (9/8x256/243=32/27) demektir.
h-M aynı ilemle sekiz kısma bölünmü bir kısım kendi üzerine
eklenmi ve B perdesi bulunmutur. Bu da h'den bir tanînî çıkarmak
(32/27÷9/8=256/243)
veya
A'ya
bir
bakiyye
eklemek
(1/1x256/243=256/243) demektir. Bu perde "zâyid" olarak adlandırılır.
A-B-h-H perdeleri dörtlünün limma-ton-ton tertibidir.
Sonra B-M'yi dört kısma bölüp birinci kısmın sonundan T
perdesi elde edilir. (256/243x4/3=1024/729). Bu, bakiyyeye dörtlü
veya dörtlüye bakiyye eklemek demektir. Bu mesles telinin ilk
perdesidir. Zâid olarak adlandırılır.
imdi de V perdesini bulmak için T-M sekiz kısma bölünür ve
buna bir kısım eklenir. V ile T arası tanînî olduu için bu aynı
zamanda
T'den
bir
tanînî
çıkarmak
demektir.
(1024/729÷9/8=8192/6561) Bu perde aynı zamanda h'ye bir bakiyye
eklenerek de bulunabilir. (32/27x256/243=8192/6561) V perdesi zelzel
vustâsının bastıı perdedir.
V-M'yi sekiz kısma bölüp V'den peste doru bir kısım eklenir
ve C perdesi bulunur. (8192/6561÷9/8=65536/59049) Buna mücenneb
perdesi adı verilir. Buraya kadar Safiyyüddîn bam teli üzerindeki
dörtlü içerisinde bilinen yedi perdeyi bu ekilde tesbit etmi oldu.
Bundan sonra dier tellerdeki perdelere sadece iaret eder.
Meslesin bo hali; H, zâyidi; T, mücennebi; Y, sebbâbesi; YA, kadîm
vustâsı; YB, zelzel vustâsı; YC, bınsırı; YD, hınsırı; Yh perdeleridir.
Mesnânın açık hali; Yh, zâyidi; YV, mücennebi; YZ,
sebbâbesi; YH'dır ve burada pest sekizli tamamlanmı olur. Zîra bu
perde A'nın oktavıdır. Ud üzerindeki bu perdeler tiz oktavdaki
perdeleri ile Edvâr ve
'de bir ud cetveli üzerinde u ekilde
gösterilmitir.97

97

Uygun, s. 92; Arslan,

s. 75.
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H
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Safiyyüddîn bamdan sonra dier teller üzerindeki perdeleri,
isimlerini vererek göstermitir. Ancak Edvâr'ında bir oktavı 17 aralıa
bölme ilemini detaylı olarak anlatmı ve bu anlatım ekli sonraki
edvârlarda ve yeni çalımalarda devam ettirilmitir.98 Bu 17 perde
(oktavı ile 18) balangıç sesine uzaklıkları ile aaıdaki gibi
gösterilmitir.

98

No

Per. Adı

Oran

Sent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A()
B (R)
C (S)
D (A)
H ()
V (B)
Z (T)
H (U)
T (V)
Y (W)
YA (F)
YB (!F)
YC ()F)
YD ( F)
Yh (F)
YV (5F)
YZ (>F)
YH (XF)

1/1
256/243
65536/59049
9/8
32/27
8192/6561
81/64
4/3
1024/729
262144/177147
3/2
128/81
32768/19683
27/16
16/9
4096/2187
1048576/531441
2/1

0,00
90,22
180,45
203,91
294,13
384,36
407,82
498,04
588,27
678,49
701,96
792,18
882,40
905,87
996,09
1086,31
1176,54
1200,00

Uygun, s. 66-67 ve 136-145; Çakır, s. 63; Tekin, 72-73; Ayrıca bkz. Yalçın Tura,
stanbul, 1988, s. 182-184; Can, s. 156-157; Bardakçı,
stanbul, 1986, s. 56-57.
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Bu perdeler porte üzerinde u ekilde gösterilmektedir.

A

B

C

D

h

V

Z

H

T Y YA YB YC YD Yh YV YZ YH

Makam Dizileri
Safiyyüddîn, tanînî, mücenneb ve bakîyye aralıklarının uyumlu
tertiplerini anlattıktan sonra bu aralıklarla makam dizilerini
oluturmaya balar. Yukarda saydıı dizilere kendi zamanındaki
icrâcıların aaıdaki isimleri verdiklerini belirtir ve aralıklarını verir.
1

Uâk

T-T-B

A-D-Z-H

2

Nevâ

T-B-T

A-D-h-H

3

Ebûselik

B-T-T

A-B-h-H

4

Râst

T-C-C

A-D-V-H

5

Nevrûz

C-C-T

A-C-h-H

6

Irâk

C-T-C

A-C-V-H

7

Isfehân

C-C-C-B

A-C-h-Z-H

8

Büzürk

C-T-C-C-B

A-C-V-H-YYA

9

Zîrefkend

C-C-B

A-C-h-V

10

Râhevî

C-C-C

A-C-h-Z

Safiyyüddîn cetvelde verdii on cinsten yedisinin 4/3, bir
tanesinin 3/2, bir tanesinin 5/4 ve bir tanesinin de 6/5 deerinde
olduunu belirtmektedir.
Cetvelde verilen aralıkların oranlarını u ekilde sıralayabiliriz.
Bu ekilde Safiyyüddîn'in tanînî, mücenneb ve bakiyye aralıkları için
hangi oranları kullandıını tekrar hatırlamı olacaız.
Uâk
: 9/8x9/8x256/243=4/3
Nevâ
: 9/8x256/243x9/8=4/3
Ebûselik
: 256/243x9/8x9/8=4/3
Râst
: 9/8x65536/59049x2187/2048=4/3
Nevrûz
: 65536/59049x2187/2048x9/8=4/3
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Irâk
Isfehân
Büzürk

: 65536/59049x9/8x2187/2048=4/3
: 65536/59049x2187/2048x2187/2048x256/243=4/3

Zîrefkend

: 65536/59049x2187/2048x256/243=8192/656199

:65536/59049x9/8x2187/2048x65536/59049x256/243

=3/2

Rahevî
: 65536/59049x2187/2048x2187/2048=81/64100
Safiyyüddîn, yukarıdaki cinslerin tam dörtlü deerine sahip
olan ilk yedisini denkleri ve bir tanînî ile, yani; bu dörtlülere aynı
dizilerin belilerini ekleyerek tertip eder. Bunu yaparken fasılayı
(tanînî-9/8) tiz tarafta (munfasılu'l-ehad) pest tarafta (munfasılu'leskal) ve ortada (munfasılu'l-evsat) bırakarak düzenler ve bu dizilerin
en çok kullanılanlarını belirtir.
Birinci cinsi (uâk) birinci ve ikinci dörtlüler ile, munfasılu'lehad, munfasılu'l-eskal ve munfasılu'l-evsat tertibiyle u ekilde
düzenlenir.101
Munfasılu'l-ehad: A-D-Z-H-YA-YD-Yh-YH: 4/3x4/3x9/8=2/1.
Munfasılu'l-eskal: A-D-Z-Y-YA-YD-YZ-YH: 9/8x4/3x4/3=2/1.
Munfasılu'l-evsat: A-D-Z-H-YA-YD-YZ-YH: 4/3x9/8x4/3=2/1.

Bu üçünden en çok kullanılanın munfasılu'l-ehad olarak tertip
edilen dizi olduunu belirtir. Dörtlü-dörtlü-tanînî olarak tertip edilen
bu dizi uâk dizisi olduu için dörtlülerin de T-T-B:
9/8x9/8x256/243=4/3 olarak düzenlendiini hatırlayalım.
Yukarıdaki bu dizilerin aralık oranları verildii için tekrar
buraya almıyoruz. Yani buna göre bir Uâk dizisi tam bir oktav
içerisinde
9/8x9/8x256/243x
9/8x9/8x256/243x9/8=2/1
oran
deerlerinden olumaktadır. Bir sonraki konu budur ve burada
düzenlenen dizilerden makam dizileri oluturulacaktır. Aynı ekilde
Neva, Ebûselik, Râst, Nevrûz, Irâk, Isfehân, cinsleri de yukarıdaki gibi
düzenlenerek toplam 63 dizi elde edilmitir.
Safiyyüddîn, bu dizilerden mûsiki sanatkârları arasında bilinen
ve en çok kullanılanları u ekilde tesbit etmi ve perdeleri cetvellerle
göstermitir.102
Uâk
: A-D-Z-H-YA-YD-Yh-YH
Nevâ
: A-D-h-H-YA-YB-Yh-YH
Ebûselik
: A-B-h-H-T-YB-Yh-YH
 Safiyyüddîn'in 5/4 oran deerine sahip olduunu belirttii bu cinstir. 5/4 oranı
8192/6561 deerindeki büyük üçlünün pratikte kullanılan yaklaık deeridir. 4/3 için
bir C (2187/2048) gerekmektedir.
100
Safiyyüddîn Rahevî için 6/5 oranını vermitir. Ancak 6/5 oranı 32/27 oranlı
küçük üçlünün yerine kullanılan orandır.
101
 Yedi cinsin cetvelleri için bkz. Arslan,
s. 79-82. Burada sadece
perdelerini veriyoruz.
102
Bkz. Arslan,
s. 90-91.
99
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Râst
: A-D-V-H-YA-YC-Yh-YH
Hicâz
: A-C-V-H-Y-YC-Yh-YH
Nevrûz
: A-C-h-H-Y-YB-Yh-YH:
Isfehân
: A-D-V-H-YA-YC-Yh-YH
Zengüle
: A-D-V-H-Y-YC-Yh-YH
Râhevî
: A-C-V-H-Y-YB-Yh-T
Zîrefkend
: A-C-h-H-Y-YB-YC-YV-YH
Büzürk
: A-C-V-H-Y-YA-YD-YV-YH
Muhayyer-i Hüseynî : A-C-h-H-YA-YC-Yh-YH
Nühüft
: A-C-V-H-Y-YA-YC-Yh-YH
Hicâz(dier bir devri) : A-C-h-H-Y-YC-Yh-YH
Gevat
: A-C-V-H-Y-YB-YC-YV-YH
Gerdâniye
: A-D-V-H-Y-YA-YD-YV-YH
Hüseynî
: A-C-h-H-YA-YB-Yh-YH
Irâk
: A-C-V-H-Y-YC-Yh-YZ-YH
Safiyyüdîn bu dizilerden seçtii birisini (Râst) 17 perdede
göstermi ve aralıkların tertibini bilen kimselerin her devri aynı
metotla gösterebileceini belirtmitir.103
Safiyyüddîn, yukarda isimlerini ve aralıklarını verdii
makamların
hepsini
cetvellerle
göstermemitir.
Cetvellerle
gösterdikleri makamlar unlardır. Uâk, Ebûselik, Nevâ, Râst,
Hüseynî, Rahevî, Zengüle, Irâk, Isfehân, Zîrefkend, Hicâzî/Hicâz,
Büzürk. Bu makam dizilerini 17 tabaka halinde her perdeye göçürerek
göstermitir. Ancak her tabakada bir önceki dizinin ikinci dörtlüsünün
balangıç sesinden balamıtır. 104
Kindî'nin Risâlelerinde, Safiyyüddîn'in yukardaki isimlerle
bahsettii makamlara yer verilmemesine ramen, makamları
oluturan tanînî, levnî ve te'lîfî isimleri ile üç çeit cins ve yedi
makam dizisi sunulmutur. Bunlar Kindî üzerine çalımalar yapan
müellifler tarafından günümüz notası ile gösterilmilerdir. Bu
makamların Kindî'de özel bir ismi olmayıp Grek müziinde bu
makamlara karılık gelen eleri gösterilmitir.105 Makam konusu
Safiyyüddîn'den sonraki edvârların önemli konuları arasındadır.106
Bkz. Arslan,
s. 92.
Bu 12 makam dizisi gösterilirken nüshalar arasında bulunan bazı farklılıklara
tercümede iaret ettik. Bkz.
s. 93-107.
105
Bkz. Turâbi, tez. s. 83-84.
106
Bu eserlerin kaynaı genel olarak Safiyyüddîn'dir. Ancak makamların
anlatımlarında, sayılarında önemli deiiklikler olmu ve edvârlar arasında önemli
farklılıklar meydana gelmitir. Bkz. Oya Levendolu,
Basılmamı Doktora Tezi, Ankara, 2002;
Ayrıca makam konusu için bkz. Uygun, s. 74 vd.; Çakır, s. 29 vd.; Tekin, s. 146 vd.;
Akdoan, s. 220 vd.; M. Sadreddin Özçimi,,
Basılmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul 1989, s. 138 vd.; Can, Safiyyüddîn, Ladikli
ve Aliah'a göre dizileri oluturan bütün dörtlü, beli ve makam dizilerini sent
cinsinden deerleri ile birlikte vermitir. s. 175-198.
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Safiyyüddîn udun çeitli akortlarına, namelerde intikal
konusuna ve -daha önce belirttiimiz gibi- beinci makalede de îkâ´
konusuna ve beste yapımına yer vererek eserini tamamlamıtır.

Sonuç
Safiyyüddîn, miladî XIII. yüzyılda yetien ve mûsikî nazariyâtı
alanında te'lif ettii eserleri ile Dou Mûsikîsi tarihi içerisinde önemli
bir yere sahip olan bir yazardır. Nazariyâtçılıının yanında profesyonel
bir mûsikî icracısı, bestekâr ve enstrüman mûcididir. Safiyyüddîn,
Dou kaynaklarında olduu gibi Dou mûsikîsi hakkında çalıan Batılı
aratırmacıların eserlerinde de en önde gelen birkaç nazariyeciden
biridir. Eserleri kendisinden sonraki birkaç yüzyıllık dönem içerisinde
yazılan hemen bütün mûsikî yazmalarına kaynak olmutur. Bu
yazmalar adeta Safiyyüddîn'in erhleri mahiyetindedir ve müellifleri,
bu alanın üstadı olarak nitelendirdikleri Safiyyüddîn'den övgü ile söz
ederek ona, layık olduu ve hak ettii deeri vermilerdir.
Safiyyüddîn, erefiyye’de sayılar arasında bulunan oranları çok
sistemli bir ekilde ilemi, bu oranlarla kurulan aralıkları adlandırmı,
sınıflandırmı
an B8( )3.4bu(l)1313.6(2)-12.(tı)-9.3.8691TJ-14.3892 -1.1489 TD356018 Tc.en
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tertip etmi, bunlardan 18 makam disizini çıkarmı ve bunlar
içerisinden de 12 tanesinin dizilerini 17 perdeye göçürerek cetveller
halinde göstermitir. XV. yüzyıl sonrasına kadar Safiyyüddîn'in yaptıı
makam tasniflerinde ve isimlerinde ciddi deiiklik göze
çarpmamaktadır. Safiyyüddîn'in verdii makam dizileri ve isimleri
günümüze kadar önemli ölçüde deiiklie uradıı için o dizilerin
bugün tam olarak hangi makamların sesleri olduunu söylemek belli
bir yorumla mümkündür. Safiyyüddîn, kinci Makâlede dizilerin
genileyebileceinden, hatta dört oktava kadar çıkarılabileceinden
ancak bundan kulaın holanmayacaından bahsetmektedir.
Zamanındaki müzik terminolojisine derin bir vükûfiyetinin
olduu görülen Safiyyüddîn,
'de mûsikînin hemen bütün
konularını sade ve anlaılır bir dil ve üslûpla ortaya koymutur.
Gelecekte yapılacak aratırmalara ıık tutması amacıyla ortaya
koyduumuz bu çalıma sonucunda,
'nin bugüne kadar
olduu gibi bugünden sonra da mûsikî hakkında yazan herkese önemli
katkılar salayacak deerli bir eser olduu kanaatindeyiz.
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