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Hace Kemaledd!n Abdülkadir 
b. Gaybl el-Meragi 

(ö. 838 / 1435) 

Ünlü Türk mı1siki nazariyatçısı, 
bestekar ve icracı. 

_j 

Bugün iran sınırları içinde bulunan 
Güney Azerbaycan'ın Meraga şehrinde 
doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Araş

tırıcılar değişik değerlendirmeler ya
parak 1350-1360 yılları arasında çeşit
li tarihler verirlerse de henüz bunların 
hiçbiri itimada değer görünmemekte
dir. Ancak M. Ali Terbiyet'in kaynak gös
termeden verdiği 20 Zilkade 754 ( 17 
Aralık 1353) tarihi başka araştırıcılar 

tarafından da aynen tekrar edilmek
tedir (bk. Danişmendan-ı A~erbaycan, s. 
258 1. Doğduğu şehre nisbetle Meragr 
adıyla tanındı. Kendi ifadesine göre ba
bası. birçok ilirnde söz sahibi ve zama
nın değerli bir müsikişinası olan Gıya

seddin (Cemaleddin) Gaybi'dir. Handmir, 
ondan yanlış olarak Safiyyüddin diy-; 
bahseder. Diğer ilimlerle birlikte müsi
kiyi de bizzat babasından öğrendikten 
sonra, genç yaşta Meraga'dan ayrıla

rak Tebriz'e gitti. Burada müsiki bilgisi 
ve kabiliyeti ile kısa sürede kendini ta
nıttı ve Celayir Hükümdan Sultan Şeyh 
üveys'in !1356-1374) sarayına alındı. Şeyh 
Üveys'in ölümünden sonra tahta geçen 
oğlu Sultan Celaleddin Hüseyin ( 1374-
1382) zamanında da sarayda bulundu 
ve hükümdardan yakın ilgi gördü. Ab
dülkadir'le ilgili bütün kaynaklarda söz 
konusu edilen ve kendisinin de anlattığı 
"nevbet-i müretteb"in bestelenmesi ha-
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disesi bu hükümdar zamanında olmuş
tur. 29 Şaban 778'de ( 11 Ocak 1377) 
bizzat hükümdarıo da bulunduğu, dev
rin tanınmış alim, müsikişinas, saz ve 
söz icracılarının katıldığı müsiki toplan
tılarının birinde, beste türlerinin en zo
ru kabul edilen nevbet-i mürettebin bir 
tanesinin bir ayda bile zor bestelene
bileceğinin ileri sürülmesi üzerine, Ab
dülkadir günde bir adet nevbet-i mü
retteb besteleyebileceğini iddia ederek 
bunda ısrar etti. Bu iddiasını. aynı yılın 

ramazan ayında her gün birer adet ol
mak üzere otuz eser besteleyip arefe 
günü de bunların hepsini birden icra 
etmekle ispatladı. Bu başarı onun şöh
retini arttırmakla kalmamış, kendisi
ne müsikide günümüze kadar devam 
eden sarsılmaz bir yer temin etmekte 
de önemli rol oynamıştır (geniş bilgi için 
bk. Ma~aşıdü 'l-elhan, Nuruosmaniye Ktp ., 
nr. 3656, vr. 86a-87• ). 1380-1381'de Sul
tan Hüseyin'in arzusu üzerine yirmi dört 
zamanlı "darb-ı rebi'" usulünü tertip et
ti. Sultan Hüseyin'in vefatından sonra, 
onun Bağdat'ta bulunan kardeşi Şeh

zade Şeyh Ali'ye intisap etti. 1382 yılın
da Şeyh Ali'nin, kardeşi Ahmed Sahadır 
ile yaptığı savaşı kazandığı gün onun 
isteği ile kırk dokuz zamanlı bir usul 
meydana getirerek zaferin hatırası ol
mak üzere buna "darb-ı fetih" adını 

verdi. Aynı yıl Şeyh Ali'nin saltanat mü
cadelesinde yenilmesinden sonra Cela
yir hükümdan olan Sultan Ahmed Saha 
dır'ın ( 1382-14 10) himayesine girdi. Kendi 
ifadesine göre, meclis ve sohbetlerinde 
bulunduğu yirmi yıl süresince bu hü
kümdardan çok büyük yakınlık gördü ve 
yanında parlak bir müsiki hayatı geçir
di. Bağdat'ta geçen bu günlerde otuz 

Abdülkadir-i 
Mer;igl'nln 
cami cu '[-el!J.an 

adlı eserinin 
ilk iki 
sayfas ı 

(Nuruosmani ye K tp., 

nr. 3645, vr. 1 ı. _ 2a ) 

zamanlı "devr-i şahi" adlı usulü vücuda 
getirdi. Bazı eserlerde, Hace Abdülka
dir'in o yıllarda Osmanlı Hükümdan Sul
tan Bayezid Han'ı Bursa'da ziyaret etti
ği kaydediliyorsa da sözü edilen kişinin 
Osmanlı hükümdan değil, Sultan Şeyh 
üveys'in oğullarından Şehzacte Sultan 
Bayezid olduğu artık bilinmektedir (bk 
Şerh-i Kitabü 'l-Edvar, Topkap ı Sarayı Mü
zesi Ktp., lll. Ahmed, nr. 3470, vr. 40b-41 b). 

1386'da Timur'un Azerbaycan) zap
tetmesi üzerine Ahmed Sahadır ile be
raber Bağdat'a gitti. Bölgedeki siyasi 
mücadeleler sebebiyle giderek ağırla

şan hayat şartları ve hamisi Ahmed Ba
hadır' ın Mısır'a gitmek zorunda kalma
sı, Meragf'yi Maveraünnehir'e geçmek 
mecburiyetinde bıraktı. 1398'de Timur 
tarafından verilen bir nişan ile Semer
kant'a gönderildi. Timur'un veliahtı Gı
yaseddin Muhammed Mirza'nın nedimi 
oldu. Onun arzusu üzerine 200 zamanlı 
"devr-i mieteyn" usulünü tertip etti. Bu 
devrede şehzadelerin saraylarında hür
met gördü ve şehrin ileri gelen kişile

ri arasında yer aldı; Cdmi cu'l-elf:zdn'ı 
da burada yazdı (1405) . Timur'un ölü
münden sonra tahta geçen terunu Sul
tan Halil'in ( 1405-1409) himayesine gir
di. "Devr-i kumriyye" adlı sekiz zaman
lı usulü bu hükümdarıo isteği üzerine 
yaptı. 

Sultan HalTI'in iktidar mücadelesinde 
kardeşi Şahruh'a yenilmesinden sonra. 
zamanın ilim ve sanat merkezi haline 
gelmiş olan başşehir Herat'a geçti. Ma
~aşıdü 'l-elf:zdn ' ı 1418'de burada yaz
dı. Sultan Şahruh ( 1405-144 7) ve oğlu 

Baysungur Mirza'ya Cdmi cu'l-elf:zdn ve 
Ma~aşıdü'l-elf:zdn'dan ithaflı nüshalar 
takdim etti. Herana özellikle Baysun
gur Mirza'dan yakın ilgi gördü. Fakat 
onun genç yaşta ölümü (20 Ara lı k 1433) 

ile bir müddet hamisiz kaldı. Daha son
ra Şahruh'a intisap ederek saray!:ıdaki 
meclisiere katıldı. Herat Sarayı 'nda ge
çirdiği günlerde sultanın adaletinin bir 
ifadesi olarak "devr-i adi " adını verdiği 
yirmi sekiz zamanlı yeni bir usul tertip 
etti. 

Ma~aşıdü'l-elf:zdn'ın bir kısım nüs
halarının Osmanlı Hükümdan Sultan IL 
Murad Han'a (1421-1451) ithaf edilmiş 
olması. öteden beri bazı araştırmacılar
da Abdülkadir'in Osmanlı ülkesine gitti
ği kanaatini uyandırmışsa da eserle
rinde bu konuya hiç yer verilmemiştir. 
Ayrıca zamanın gelişen siyasi olayları, 

iki bölge arasında böyle bir ziyaretin 



mümkün olamayacağını gösterdiğinden. 
başka deliller bulununcaya kadar onun 
Anadolu'ya geldiğini kabul etmek zor
dur. Ömrünün son yıllarında , iç ayak
lanmalar sebebiyle Şahruh ' un devamlı 

sefere çıkmasından dolayı beklediği il
giyi göremedi. ilerlemiş yaşından do
ğan hassasiyetin de tesiriyle, hüküm
dara hitaben bir "arzıhal" hazırladı. An
cak bunu sunamadan. Herat'ta çıkan 

bir veba salgınında , yaklaşık seksen iki 
yaşında vefat etti ve orada defnedildi. 

MeragT, zamanının bütün makamları
na vukufu. birkaç yeni usul tertip ede
cek ve bütün formlarda olağan üstü 
besteler yapabilecek derecede kabiliye
tL pek çok müsiki aleti. özellikle ud çal
maktaki mahareti ile dikkati çekmiş 

ender sanatkarlardan biri olduğu için 
nazariyeci, besteci ve icracı olarak haklı 
bir şöhret kazanmıştır. Bu bakımdan 

Türk müsiki tarihinin önde gelen birkaç 
simasından biridir. Ressam, aklam-ı 
sitte• de hattat aynı zamanda Arap
ça, Farsça, Türkçe şiirleri olan bir şair
dir. Türkçe şiirlerinden on kadarı gü
nümüze intikal etmiştir. Ayrıca kıraat 

ilminde söz sahibi bir hafız ve Abdül
kadir-i Güyende diye tanınmış güzel 
sesli bir hanende idi. Saz-ı kasat- ı çi
ni, saz-ı eıvah , saz- ı murassa ' -ı gayibi 
(kanun -ı mezkOr- ı gayibi) adlı çalgıları 

icat etmesi, eski birkaç sazı geliştirerek 
yeniden müsiki alemine kazandırması , 

şöhretini arttıran diğer özellikleri ara
sında yer almaktadır. 

MeragT'nin pek çok eser bestelediği 
ve kendinden sonra gelen bestekarla
ra ışık tuttuğu muhakkaktır. Nitekim 
yazma güfte mecmualarında, bestesi
nin Hace Abdülkadir' e ait olduğu belirti
len bi rçok güfteye rastlanmaktadır. Bu 
bestelerden sadece otuz kadarının no
tası günümüze ulaşabilmiştir. Ancak. 
aradan geçen yüzyıllar içinde ağızdan 

ağıza nakil sırasındaki muhtemel de
ğişmelerden dolayı bu eserlerin bütü
nüyle ona aidiyeti kesinlik kazanma
mıştır. Bestelerinin notalarını ihtiva et
tiğini bildirdiği Kenzü'l-elhcln adlı eseri 
yakın zamana kadar bulunamamıştı. 

Ancak Murat Bardakçı. son araştırma
sında Tahran'da (Melik Ktp ., nr . 63 171 2) 
aynı isimde bir eserle karşılaştığını. fa
kat yeterince tetkik imkanı verilmedi
ği için muhtevası hakkında fikir sahibi 
alamadığını ve eserin gerçekten Ken
zü'l-elhan olup olmadığı konusunda 
kanaat edinemediğini bildirmektedir 
(bk. Maraga lı Abdülkadir, s. 148-1 49 ). 

Abdülkadir-i MeragT'nin eserlerinde 
bulunan mahdut bilgiler, çağın kaynak
larında görülen müphem ifadeler. Şe

rafeddin Ali Yezdi, Devletşah-ı Semer
kandi, Muinüddin Muhammed İsfizari, 
Gıyaseddin Muhammed Handmir gibi 
sonraki müelliflere ait eserlerde rastla
nan yetersiz bilgiler. hakkında incele
meler yapmış olan M. Ali Terbiyet. R. 
Yekta, H. G. Farmer gibi bazı araştırıcı
ları birtakım tutarsız yakıştırmalar ve 
yersiz yorumlara sevketmiştir. Bu yan
lışlıkların düzeltilmesiyle onun hayatı ve 
sanatı hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olmak, yeni kaynakların bulunması ile 
mümkün olacaktır. 

Eserleri. Hepsi müsiki ile ilgili olan 
eserleri şu şekilde sıralanabilir : 1. Cami
'u '1-elJ:ıan • . Müsiki n azariyatı ile ilgili 
olarak bir mukaddime. on iki bab ve bir 
hatimeden meydana gelen eser 1405'te 
kaleme alınmıştır. Müellif nüshaların

dan biri Nuruosmaniye Kütüphanesi'n
dedir (nr 3644) Eser, TakT Biniş tara
fından neşredilmiştir (Tahran ı 366 hş./ 
ı 987J 2. Makiişidü'l-elhan•. 1418'de 
Herana yazılmış olan bu .eser de bir 
mukaddime, on iki bab ve bir hatime
den meydana gelmiş bir nazariyat kita
bıdır. Çeşitli nüshaları vardır. 1434'te is
tinsah edilen bir nüshası . Topkapı Sara
yı Müzesi Kütüphanesi'nde (Revan, nr. 
ı 726) bulunma}<tadır. Bu eser de Taki 
Biniş tarafından yayımlanmıştır (Tahran 
1344 hş/ ı 966) 3. Kenzü 'l-elfıan. Ebced 
notası ile yazılmış, kendi bestelerini de 
ihtiva eden bir eserdir. Ancak bugüne 
kadar hiç bir nüshası elde edilememiş
tir. 4. Risale-i Peva ,id-i 'Aşere. Her bi
ri ikişer fasıllık "faide" adını verdiği on 
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kısımdan müteşekkil bir nazariyat kitabı 
olup müellif nüshası Nuruosmaniye Kü
tüphanesi 'ndedir (nr . 365 ı 1 lll s. Şerh-i 
Kitabü 'l-Edvar. Safiyyüddin Abdülmü '
min ei-UrmevT'nin Kitabü 'l-Edvar• adlı 

müsiki nazariyatı ile ilgili kitabına yaz
dığı şerhtir. Müellif nüshası Nuruosma
niye Kütüphanesi'ndedir 1 nr 365 ı 1 l l 6. 
Zübtedü 'l-edvar. İlk defa Rauf Yekta 
Bey'in bir makalesinde lbk "Eski Türk 
Mılsikisine Dair Tarihi Tetebbıllar I : 
Kökler", MTM, 1/ 3, s. 460) adından bah
settiği bu eserin. Fethullah-ı ŞirvanT'nin 
müellif hattından 6 Şewal 845 tarihin
de kopya ettiği nüshaya dayalı kıymetli 
bir yazması. Tahran 'da Sipehsalar Kü
tüphanesi'ndedir 1 nr. 565) Ayrıca, Tah
ran'daki Melik Kütüphanesi ve Milli Kü
tüphane'de birer nüshası mevcuttur. 

Bu eserlerden ilk ikisi Batı Türkis
tan'da, diğerleri Azerbaycan'da Celayirli 
ülkesinde iken Farsça kaleme alınmış

tır. Eserlerin, muhteva bakımından git
tikçe olgunlaşmak üzere. birbirinin aynı 
olduğu söylenebilir. Nitekim Cami 'u 'l
elfıan ve Mal;{iişıdü '1- elfıan ' ın muhte
vaları mukayese edildiğinde bu husus 
açıkça ortaya çıkmaktadır. Abdülkadir-i 
MeragT'nin Kitabü 'l-Edvar adlı Türkçe 
bir. eserinden de (Leiden University Li

brary, Or. 1175 ı bahsedilmektedir (b k. 
iA, 1, 841 

MeragT'nin Abdülkadirzade diye tanı
nan. üç oğlundan en küçüğü olan Ab
dülaziz. yazdığı N eJ.iivetü'l-edvar• adlı 

müsiki eserini Fatih Sultan Mehmed'e 
ithafetmiş ve istanbul 'a gelerek saraya 
alınmıştır. Abdülaziz'in Abdülkadirzade 
Derviş Üdi lakabıyla tanınan oğlu Mah
mud da Sultan ll. Bayezid zamanında 
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Osmanlı ülkesinde yaşamış ve mOsiki
ye dair Ma~ö.şıdü'l-edvô.r adlı bir eser 
yazmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Abdülkadir-i Meragi, Cami 'u'f.elJ:ıan, Nuru· 
osmaniye Ktp., nr. 3544, vr. 48b·50 •, 54b·55 ', 
118'; a.mlf .. MakasLdü 'l·elJ:ıan, Nuruosmaniye 
Ktp., nr. 3656, vr. 1 b.2', 3', 86'·87', 102b. 
1 03"; a.mlf.. Risale·i Fe va' id· i 'Aşere, N uru os· 
maniye Ktp. , 3651 / ll , vr. 91 "·92b, 96b·98b, 
105b, 107b·108'; a.mlf .. ŞerJ:ı·i KiUibü 'lEdvar, 
Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III , Ahmed, nr. 
3470, vr. 40b·41 b; Devletşah, Tezkiretü'ş·şuara 
(tre. Necati Lugal). Ankara 1963, 1, 348; 1967, 
ll , 12, 94; Zebihulliih-ı Safa. Taril]·i Edebiyyat 
der lran, Tahran 1346 hş . , IV, 108·109; 
Handmir. Habfbü 's·siyer, Tahran 1362 hş. , lll , 
578, 582; IV, 13·14 ; Müneccimbaşı, Sahaifü 'l· 
ahbar, istanbul 1285, III , 57; Raüf Yekta. 
Esatiz-i E/han: ll, Hace Abdülkadir Meragi, 
istanbul 1318; Hammer (Ata Bey). lll, s. 27; M. 
Ali Terbiyet. Danişmendan-ı A?erbaycan, Tah· 
ran 1314 hş. , s. 258·264 ; Muhammed Taki Da
nişpejüh, Fihrist-i Mikr6{ilmha·yL KitabJ:ıane·i 

Merkezi ve Merkez-i Esnad·L Danişgah·L Tah· 
ran, Tahran 1363 hş., s. 166; Ta ki Biniş, Ca· 
mi'u'l·elhan, Tahran 1366 hş .; G. Sarton, In · 
troduction, New York 1975, 111 / 2, s. 1570·1571; 
Murat Bardakçı, Maraga/1 Abdülkadir, istanbul 
1986; Rauf Yekta Bey. "Eski Türk Mı1sikisine 
Dair Tarihi Tetebbı1lar 1: Kökler", MTM, 1/ 3, 
s. 457·463 ; H. G. ·Farmer, "Abdalqadir Ibn 
Gaibi on lnstruments of Music", Oriens, XV, 
Leiden 1962, s. 242·248; a.mlf., "Abdülkadir", 
iA, 1, 83·85; a.mlf., "'Abd ai-J5:iidir b. Ghaybi", 
E/2 (İng . ). ı , 66·67; M. Kemal özergin. "Hace 
Abdülkadir Marilgi'nin Manzum bir Arzıha
li", Kemal Ç1ğ'a Armağan, istanbul 1984, s. 
131·156 ; Ehad Arpad. "Abdülkadir Mera
gl", Küçük Türk-islam Ansiklopedisi, istanbul 
197 4, 1, 25· 26. liJ NuRi ÖzcAN 

ı ABDÜLKADiR b. MUHYİDDiN -, 

( .f....UI..?"-- .:,r. .;Jlall~ ) 

L 
(bk. ABDÜLKADiR el-CEzAiRİ). 

_j 

ı -, 
ABDÜLKADiR ŞEYHI EFENDi 

(ö. 1002 / 1594) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

920'de (1514) istanbul'da doğdu. 
Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'nin 
kardeşi olan Şeyh Hacı Efendi'nin oğlu
dur. Bundan dolayı Şeyhi lakabı ile ta
nınmıştır. ilk tahsilinden sonra Ebüssu
Od Efendi'ye intisap etti ve ondan ders 
alarak mülazım oldu. Öğretim hayatına 
Gelibolu'daki Sarıca Paşa ve Bursa'daki 
Yıldırım medreselerinde başladı. Daha 
sonra 1551-1562 yılları arasında sıra

sıyla Çorlu'da Ahmed Paşa, istanbul'da 
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Haseki, Sahn-ı Seman, Ayasotya ve Sü
leymaniye medreselerinde müderris
lik, ardından Şam. Mısır, Bursa ve is
tanbul'da kadılık yaptı. 1570'te Anado
lu, 1571'de de Rumeli kazaskerliğine 

getirildi. 1573'te bu görevinden ayrıl

dı. 1583'te kendisine Süleymaniye Da
rülhadisi müderrisliği verildi. 8 Mayıs 

1587'de Çivizade Mehmed Efendi'nin 
ölümü ile boşalan şeyhülislamlığa geti
rildi. Şeyhülislamlığı döneminde, çekilen 
mali sıkıntı yüzünden akçenin değerinin 
düşürülmesi ve bu değeri düşük akçe
nin askere ulüfe olarak verilmek isten
mesi üzerine çıkan olaylar sırasında, bir 
grup sipahi Abdülkadir Efendi'ye, veri
len bu "mağşuş akçe" ile esnaftan zorla 
alınan eşya ve yiyeceğin helal olup ol
madığını sormuştu. Abdülkadir Efen
di'nin "haramdır" şeklindeki fetvası üze
rine gelişen ve tarihe Beylerbeyi Vak'ası 
adıyla geçen kanlı olaylar sonunda Ru
meli Beylerbeyi Mehmed Paşa ve Baş
defterdar Mahmud Efendi idam edilir
ken, Veziriazam Siyavuş Paşa, bazı ve
zirler ve devlet erkanı ile birlikte 2 Ha
ziran 1589'da 250 akçe maaş ile o da 
aziedildL 27 Receb 1002'de (18 Nisan 
1594) vefat etti; cenazesi Eyüp'te ken
di yaptırdığı mescidin haziresine defne
dildi. 

Abdülkadir Şeyhi Efendi'nin bi r · fetvası 

(llmiyye Salnc1mesi, s. 409) 
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ABDÜLKADiR ÜDEH 
( •J.J'- .;Jlall~ ) 

(1907-1954) 

Mısırlı hukukçu, 
Müslüman Kardeşler teşkilatının 

önde gelen liderlerinden. 
_j 

1930'da Kahire Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdikten sonra savcılık ve 
hakimlik yaptı. Daha kuruluş yıllarından 
itibaren Müslüman Kardeşler (el -ihva
nü 'l-müslimln) teşkilatında yer aldı. Kral 
Faruk tahttan indirildikten sonra yeni 
Mısır anayasasını hazırlamak üzere ku
rulan komisyonda üyelik yaptı. Komis
yon çalışmaları sırasında hürriyetleri 
savunan ve anayasanın islamı esaslara 
dayandınlmasını isteyen tavırlarıyla dik
kati çekti. 

General Necib'in hürriyetçi subaylar 
(ed-dubbatü'l-ahrar) tarafından iş başın
dan uzaklaştınlmasına tepki olarak 
başlayan halk gösterilerinde faal rol oy
nadı. Müslüman Kardeşler teşkilatı ile 
Cemal Abdünnasır ve taraftarları ara
sında bir yakınlaşma sağlamaya çalışan 
Üdeh bu gayesini gerçekleştiremedi ve 
hükümet teşkilatı kapatma kararı al
dı. Abdünnasır'ı kararından döndürmek 
için yaptığı bir görüşmede kullandığı 

sert üslüp ve General Necib'in göreve 
iadesi için yapılan gösterilerdeki rolü 
sebebiyle Abdünnasır'la arası açıldı. Ab
dünnasır' ın ingiltere ile imzaladığı ant
laşmayı Müslüman Kardeşler adına in
celeme görevinin Abdülkadir Üdeh'e ve
rilmesi üzerine hazırladığı raporda, in
giliz menfaatlerini koruduğu ve ingiliz 
işgaline zemin hazırladığı gerekçesiyle 
antlaşmaya karşı çıktı; antlaşmanın 

Amerikan ve ingiliz menfaatlerini koru
ma uğruna bölgeyi harp ve sıkıntıların 

içine çekeceğini söyledi. Bu rapor da 
Abdünnasır ile Müslüman Kardeşler ve 
Abdülkadir Üdeh arasındaki uçurumun 
büyümesinde etkili olmuştur. 

Müslüman Kardeşler teşkilatındaki 

çalışmalarına daha çok zaman ayıra-


