
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 

GERDIZI 

ı C tr D rJIC 

ı cı r 

~ij~ Pqr PEr ı qr rwr ı qr ~ur 

4j4,,(Jp,(Jj 19 U'f(t ı ,~r PQ-r 
Gerdaniye 
makamın ın 

seyir 
örneğ i 

-&jP"(}PtfJ 

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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Ebu Said Abdülhay b. ed- Dahhak 
b. Mahmud Gerdizi 

Zeynü'l-at_ı~ar adlı 

L 
eseriyle tanınan Iranh tarihçi. 
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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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sadece adı bilinen TôrilJ-i Vü1ôt-ı ljo
rôsôn, Ceyhani'nin Kitôbü'1- Mesô1ik 
ve '1- memô1ik ve Kitôb -ı Tevôril], İbn 
Hurdazbih'in Kitôbü'1-Mesôlik ve'1-me
môlik ve İbnü'I-Mukaffa'ın Rub'u'd
dünyô (Tevdu'd-dünya) adlı eserlerin
den büyük ölçüde faydalandığı anlaşıl
maktadır. Biri Cambridge King's Colle
ge (nr. 213). diğeri Bodleian (nr 240) kü
tüphanelerinde olmak üzere iki nüshası 
bilinen eserin Türkler'le ilgili on yedinci 
bölümü W. Barthold tarafından Rusça 
tercümesiyle birlikte neşredilmiştir (Ot
cet o poiezdke v Srednyuyu Aziyu, St. Pe
tersburg 1897, s. 78-128). Bu bölümle bir
likte Tibet ve Çinliler'e ait kısmı Geza 
Kuun Macarca'ya çevirmiştir (Keleti Kut

fök, Budapeşte 1898, s. 5 vd.; Keleti Szem
le, Budapeşte 1903, s. 17 vd.). Daha son
ra eserin Tahiriler. Saffariler. Samaniler 
ve Gazneliler'le ilgili bölümleri Muham
med Nazım (Berlin- London ı 928 ; Tah
ran 13 ı 5, 1327 h ş . ). Sasaniler'le ilgili dör
düncü bölümden Horasan emirlerini an
latan yedinci bölüme kadar olan kısmı 
Safd-i Nefisf (Tahran 1333 hş ) tarafından 
yayımlanmıştır. Tam neşrini Abdülhay 
Habibi'nin yaptığı eser (Tahran 1347, 1363 
hş. ) Muhammed b. Tavft tarafından Arap
ça'ya (Fas ı 392 / ı 972). Hindistan'daki 
mezhepler ve Hint gelenekleriyle ilgili 
kısmı V. Minorsky (BSOAS, Xll/3-4 11948). 
s. 625-640; lranica, s. 200-2 ı 5), Türkler'le 
ilgili bölümü de A. P. Martinez (Archivum 

Eurasiae Medii Aevi, ll 1 ı 9821. s. I 09-2 I 7) 
tarafından İngilizce'ye tercüme edilip 
Farsça metinle birlikte yayımlanmıştır. 
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XIV. yüzyılda yaşayan 
bir Osmanlı hekimi. 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma
maktadır. Babasının adı Murad'dır. Bazı 

kaynaklarda Yıldırım Bayezid devrinde 
( 1389-1403) yaşadığı. Hoca Tabib diye anıl
dığı ve Bursa Yıldırım Darüşşifası 'nda 
hastalara baktığı yazılı ise de bu bilgi
ler kesin değildir. 

İshak b. M ura d, 792 ( 1390) yılında Ge
rede'de Arkut dağında Türkçe olarak 
yazdığı tıp kitabı ile meşhurdur. Eserin 
özgün bir adı yoktur; genellikle nüsha
ları Hacı Paşa'nın Müntehabü'ş-Şifô'sı 

ile birlikte istinsah edilerek tek kitap 
halinde kullanıldığından adı bazı kütüp
hane kayıtlarına yanlış olarak Münteha
bü'ş-Şifô şeklinde geçmiştir. Bir kısım 
nüshaıarında ismi Havôssü '1- edviye bi
çiminde görülen eser hakkında yapılan 
araştırmalarda, önsözde müellif ismin
den sonra eser adının verilmesi beklenen 
yerde, "edviye-i müfrede"yi toplayan bir 
eser olduğunu ifade eden cümledeki bu 
terkip kitaba ad olarak kabul edilmek
tedir (Canpolat ıı9731. s. 25). Fakat Sar
ton'un, Havôssü'1- edviye yanında han
gi nüshaya dayandığını belirtıneden kay
dettiği Hu1ôsatü't- tıb adı (Introduction, 
lll 1 2, s. 1726) eserin muhtevasına daha 
uygundur. 

İshak b. Murad eserini yazarken Hi
pokrat. Galen, Zikorizos ve Ebü Bekir 
er-Razf gibi eski hekimlerden ve genel
likle İbn Sina'nın e1-~aniln ti't-tıb ile 
İsmail b. Hasan ei-Cürcanf'nin ~al]ire-i 

ljôrizmşôhi adlı eserlerinden faydalan
mış, derlediği bilgilere kendi tecrübele
rini de ilave etmiştir. İlaç terkipleri ki
tabından çok bir tıp kitabı olan eser iki 
bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Birin
ci bölümde Türkçe, Arapça ve Farsça ola
rak yazılan ilaç ve bitki isimleri alfabe
tik sırayla verilmekte ve ilaçların kulla
nılış şekilleri hakkında açıklamalar yapıl
maktadır. Bu bölümün sonuna ayrı bir 
kısım halinde baş, göz, kulak ve burun 
gibi organlarla ilgili ağrılara karşı yazı
lacak reçeteler eklenmiştir. İkinci bölüm 
tıp pratiğine dair bilgileri ihtiva eden 
dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kı

sım başla, ikinci kısım göğüs boşluğu 
ve üçüncü kısım karın boşluğundaki or
ganlarla ilgili hastalıklardan, dördüncü 
kısım da harici hastalıklardan söz eder. 
Bu bölümün sonunda . beş fasıldan iba
ret bir ek vardır. 

Hulôsatü't-tıbb ' ın (Edviye -i Müfrede) 
Türkiye'de ve Türkiye dışındaki çeşitli 

kütüphanelerde yazma nüshaları mev
cuttur (mesela bk. Millet Ktp ., Ali Emiri, 
Tıp, nr. 109 ; Zile ilçe Halk Ktp. , nr. 3097; 
TSMK, Revan Köşkü , nr. ı693/ 2, vr. 86b
ıı2• lsonu eksik!; Süleymaniye Ktp , Per
tevniyal Sultan, nr. 744 / 2; Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Ktp ., Haraççıoğlu. 
nr. 1134/ ı ; iü Ktp, 1Y, nr . 495; Malatya 
il Halk Ktp ., nr . ı ı 96/ ı ; Gotha Ktp lbk 
Pertsch, s. 991 ; Paris, Bibliotheque natio
nale, MS, Turcs, AF. 170/ 2) . 

İshak b. Murad'ın, bu kitaptan başka 
İbn Cezle'nin (ö. 493 / ı ıooı Talf.vimü'1-
ebdôn adlı eserinden yaptığı bir tercü
mesinin de bulunduğu kaydedilmekte
dir (Osmanlı Müellifleri, III , 203) 
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