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kili oldu (3 Mayıs 1920) Fevzi Paşa (Çak
mak) başkanlığında kurulan İcra Vekil
Ieri heyetlerinde de aynı görevini koru
du. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa'nın bu
lunmadığı zamanlarda İcra Vekilieri He
yeti'ne başkanlık etti. Bu sırada Kuva-yi 
Milliye kurucularından olduğu için istan
bul Örfi idare Mahkemesi 'nce i dama 
mahkum edilenler listesinde yer aldı ( 14 

Haziran 1920). Şer'iyye ve Evkaf vekili 
sıfatıyla Büyük Millet Meclisi adına Ocak 
1922'de istanbul halkına hitaben bir be
yanname neşretti. Burada, Anadolu'da 
mukaddes bir savaş verilirken istanbul'
da bazı müslüman kadınların islam ah
lakı ile bağdaşmayan davranışlar içinde 
bulunduklarını, yabancı erkeklerle umu
mi yerlerde dans ettiklerini belirttikten 
sonra istanbul halkını irşad etmekle gö
revli kimselerin bu davranışlara müsa
maha ile bakmalarının asla mazur gö
rülemeyeceğini, bu kişilerin yakında he
sap vermek zorunda kalacaklarını ifade 
ediyordu. ' 

27 Nisan 1922'de Şer ' iyye vekilliğin
den istifa eden Mustafa Fehmi, Şer'iyye 
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ve Evkaf encümenlerindeki çalışmaları
nı sürdürdü. Bazı tahkikat komisyonla
rına başkanlık etti. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, yaptığı hizmetlere karşılık 

olmak üzere kendisine birinci derece
den emeklilik maaşı bağladı . Medeni ce
sareti, ilmi ve vatanperverliğiyle tanınan 
Mustafa Fehmi 16 Eylül 1950'de Bur
sa'da vefat etti. 

Devrine göre sade bir Türkçe ile ya
zan Mustafa Fehmi cuma hutbelerinin 
Türkçe okunınası fikrini savunmaktay
dı. Yayımianmış olan mektuplarından 

17 Mart 1928 tarihiisi hutbe konusuna 
ayrılmıştır. Burada, hutbede okunan ayet 
ve hadislerin Türkçe açıklamalarının ve
rilmesiyle Arapça bilmeyenierin de Al
lah'ın emirlerini anlamış olacaklarını be
lirtmektedir. Şiirle de meşgul olan Mus
tafa Fehmi'nin devrin mecmualarında 
yayımlanan şiirlerinden orta derecede 
bir şair olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. Hilye-i Fahr -i Alem (İstan
bul 1363/ 1944) Kendi türünde en son 
yazılmış olma özelliğini hala koruyan ve 
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"mef'Giü mefailün feülün" vezniyle naz
medilen eserin sonunda otuz iki sayfalık 
bir lugatçe yer almaktadır. Yayımlandı
ğında sade dili, akıcı üsiGbu ve aşıkane 
ifade tarzından dolayı takdirle karşılan
mıştır. 2. Karacabey'den Ankara'ya (An
kara 1982). Bir kısmı mensur, bir kısmı 
manzum olan mektup şeklindeki çeşitli 
yazılarından meydana gelmektedir. Di
yanet işleri eski başkanlarından oğlu 
Mehmet Tevfik Gerçeker'in derleyip La
tin harflerine çevirdiği bu yazıları toru
nu Mustafa Gerçeker yayımlamıştır. 
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Türk rriusikisinde bir perde 
ve birleşik makamın adı. 

_j 

Gerdaniye Perdesi. Türk mOsikisinde 
portenin sol anahtarına göre beşinci çiz
gisinin hemen üzerinde bulunan perde
nin adıdır. Bu ise rast perdesinin bir se
kizli tizindeki (oktav) ses olup tiz sekiz
linin on beşinci perdesidir. Bunun bir se
kizli tizine de "tiz gerdaniye" adı verilir. 
Batı müziğindeki adı sol olan gerdaniye 
perdesi fa (acem) notasının önüne çift 
diyez veya la (muhayyer) notasının önü
ne çift bemol koymakla da elde edilir. 
Tarihte muhtelif ebced notalarında çe
şitli harflerle gösterilmiştir. Yakın tarih
te kullanılan Hamparsum notasında ise 
(.J!) şeklindedir. 

r 
Gerdaniye Makamı. Türk mOsikisinin 

en . eski makamlarındandır. Dizisi, yerin
de inici rast makamı dizisine yine yerin
de inici hüseyni makarnı dizisinin eklen
mesinden meydana gelmiştir. 



Gerdaniye makamı inici bir makam 
olduğundan gerdaniye perdesi civarın

dan seyre başla nı r. Bu tiz bölgedeki gi
riş seyrinde gezinebilmek için bir seyir 
alanına ihtiyaç vardır . Bu da yerindeki 
rast beşlisini simetrik olarak tiz durak 
gerdaniye perdesi üzerine göçürmekle 
elde edilir. Bu suretle aynı zamanda ma
kamın genişlemesi de mümkün olur. Ma
kam ayrıca pest taraftan da nadiren rast 
makamı gibi genişleyebili r. 

Nota yazımında donanımına rast ve 
hüseynf makamlarının müşterek dona
nımı olan si bakiye bemolü ile fa bakiye 
diyezi yazılır, gerekli değişiklikler ise 
eser içerisinde gösterilir. Yedeni rast, 
durağı ise dügah perdesidir. Makamın 
birinci mertebe güçlüsü gerdaniye, ikin
ci mertebe güçlüsü neva perdesidir. An
cak birinci ve ikinci mertebe güçlülerin 
yer değiştirip neva perdesinin birinci , 
gerdaniye perdesinin ikinci mertebe güç
lü olarak kullanıldığı eserler de vardır . 

Gerdaniye makamı iki ayrı makamın 
birleşmesinden meydana geldiği için as
ma karar perdeleri bakımından da zen
gindir. Hem rast hem de hüseyni ma
kam ve dizilerinde gezinilip dügah per
desinde karar edileceğine göre her iki 
dizinin asma karar perdeleri birlikte kul
lanılacaktır. Üzerinde rast çeşnisiyle ya
rım karar yapılan gerdaniye, çok ısrar 

etmemek şartıyla uşşak çeşnili küçük 
asma kararlar yapılan muhayyer, yine 
üzerinde uşşak çeşnisiyle asma karar 
yapılan ve hüseynf dizisinin güçlüsü olan 
hüseynf, üzerinde rast veya büselikli as
ma kararlar (bazan yarım karar) yapılan 
neva, hüseynf makamının da karakte
ristik asma karar perdelerinden olan 
ve üzerinde çargahlı veya pençgahlı as
ma karar yapılan çargah, aynı zamanda 
rast ve hüseynf makamlarının müşterek 
önemli asma karar perdesi olan ve üze
rinde segah, eksik veya tain ferahnak 
beşiisi veya segah üçlüsüyle asma ka
rarlar yapılan segah ile rast makamı di
zisinin de karar perdesi olan ve üzerin
de rast çeşnisiyle asma karar yapılan 
rast perdesi. gerdaniye makamının ya
rım ve asma karar perdeleridir. Bu ma
kamın icrasından sonra yerinde büselik 
beşiisi veya dizisi ile karar verilirse ger
daniye -büselik makamı meydana gelir. 

Gerdaniye makamına örnek olarak 
Ebübekir Ağa ' nın ağır çenber usulünde. 
"Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-aba
da" mısraı ile başlayan bestesi, Hacı Faik 
Bey'in, "Beni sermest eder çeşminle ah 
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ebrüların cana" mısraı ile başlayan ağır 
semaisi, yine Ebübekir Ağa'nın . "Mun
tazam kameti bi misl ü bedel" mısraı ile 
başlayan yürük semaisiyle Eyyübf Zekaf 
Dede'nin düyek usulünde, "Durman ya
nalım ateş-i aşka " mısraı ile başlayan 
ilahisi verilebilir. 
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Bugün Afganistan sınırları içinde bu
lunan Gerdiz'de (Cerdfz) doğdu . Hayatını 

nerede ve nasıl geçirdiği. ne zaman öl
düğü kesin olarak bilinmemektedir. Gaz
neli Sultanı Zeynülmille Ebü Mansür Ab
dürreşfd döneminde ( ı 049-1 052) yazdığı 

ve ona takdim ettiği Zeynü 'l-al]bdr'
dan, Gazneli Devleti 'nde resmi bir görev 
aldığı ve sultanın sarayına girdiği anla
şılmaktadır. Yine eserinde Sultan Mah
müd döneminin (998-1 030) fetih ve olay-

larını bizzat kendisinin görerek nakledi
şinden , onun zamanında bunları aniayıp 

belieyecek bir yaşta bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Hintliler 'in dini tören ve 
ayinlerini anlatırken bu bilgileri Bfrünf'
den (ö 453 / 106 1 l?ll duyduğunu söyle
mesi Bfrünf ile tanıştığını gösterir. Öyle 
anlaşılıyor ki Gerdizi Gazne'de ikamet 
etmiş ve eserini orada yazmıştır. 

Gerdfzf, yaklaşık 442 ( 1 050) yılında 

Farsça olarak kaleme aldığı ve Sultan 
Abdürreşfd'in Zeynülmille lakabına iza
feten Zeynü'l-al]bdr ( Tarıtı-i Gerdfzf) 
adını verdiği eserinde islam öncesi iran 
tarihiyle Hz. Peygamber devrini ve 423 
( 1 032) yılına kadar hüküm süren halife
leri n dönemini özetler ; 432 ( 1 041 ) yılına 
kadar olan Horasan tarihini ise ayrıntılı 
bir şekilde anlatır. Bizzat şahit olduğunu 
belirttiği Gazneliler'in ilk devrine ait olay
lar hakkında verdiği bilgiler önemlidir. 
Zeynü 'l -alJbdr'a daha sonraki tarihçi
ler nadiren atıfta bulunurlarsa da eser 
Samaniler devri de dahil Horasan'ın si
yasi ve içtimal tarihi için başvurulması 
gereken ilk kaynaktır. Nitekim 344-365 
(955 -975) yılları arasında Horasan 'da 
meydana gelen olaylar hakkında sade
ce Gerdizi'nin tarihinde yeterli bilgi var
dır. Eser ayrıca çeşitli toplulukların di
ni törenlerine, milletierin geleneklerine, 
eski alim ve filozoflara. muhtelif ilim 
dallarına , Türk. Yunan ve Hint inançları
na dair son derece önemli bilgiler ihtiva 
etmektedir (ge ni ş bilgi için bk. Merçil, ı 

11970 1. s. 273-275) Gerdfzf'nin. başta Bf
rünf'nin TaJ:ı~iku md li'l- Hind ve el
Aşdrü '1- bd kı ye 'si olmak üzere Ebü Ali 
Hüseyin b. Ahmed es-Sellamf'nin bugün 
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