KANTEMiROGLU (DJMITRIE CANTEMIRJ
ili sostoyaniye muhammedanskiya
religü. Rusça olarak 1722'de Petersburg'da yayımlanan eser İslam dini ve
bu dinin hoşgörüsü hakkında olup Türkİslam hüsn-i hattı, hıristiyan keşişlere
nisbetle dervişlerin üstünlüğü, zorla
müslüman olmanın yasaklanmış olması
ve Kur'an'ın eşsiz dil güzelliği gibi konuları da içermektedir. Ancak eser yayımlanır
ken Rus Ortodoks patrikliğince sansüre
tabi tutulmuştur. Kitap 1987'de Romence'ye çevrilmiştir. 4. Vita Constantini
Cantemyrii (Bucureşti ı 973). Babasının
hayatını konu alan bir eserdir. s. Historia M olda- Vlachica. Berlin Akademisi
tarafından istenen bu eseri daha sonra
genişleterek Homence Hronicul vechimii
Romano-Moldo- Vlahilor(Romen -Moldova- Eflak halkının eski tarihi) adıyla yeniden kaleme almıştır (Bucureşti ı 90 ı,
1983) . 1717-1723 yılları arasında yazılan
kitabın sadece ı. cildi tamamlanabilmiş
tir..Burada Romen halkının ve dilinin oluşumu, Hemenler'in dil ve adetlerinin ortaklığı üzerinde durulmuş. bunların tamamen Romalılar' a dayandığı ileri sürülmüştür. Ancak eski yerli halk olan Daçyalılar'ı ihmal eden bu Roma teorisi daha
sonra eleştirilmiştir. 6 . Istoria İeroglifi
ca (Bucureşti ı 973). Bir roman niteliğin
deki eserde kuşların dünyasına uyarlanarak Bağdan ve Eflak aristokrasisinin hikayesi anlatılır, bunların Osmanlı Devleti
ile olan münasebetleri tasvir edilir. 7.
Descriptio Moldavia. Yine Berlin Akademisi tarafından istenen eser Bağdan'ın
coğrafyası, tarihi, dili. müesseseleri ve
halk adetlerini ihtiva etmektedir. Ayrıca
Osmanlı- Bağdan ilişkileri ilk defa olarak
burada etraflıca tasvir edilmektedir (son
baskısı, Bükreş 1973 ). 8. Kitdbü İlmi'l
musiki ald vechi'l-hurutdt (aş. bk.).
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MIHAI MAXIM

o MÜSİKİ. Dimitrie Kantemir, siyasi
faaliyetleri ve çok yönlü çalışmaları yanında bir Türk mOsikisi nazariyecisi. bestecisi ve tanbur icracısı olarak da şöhret
kazanmıştır. MOsiki bilgisini dönemin ünlü hoca ve müzisyenleriyle kendi deneyimlerinden elde ettiğini ifade eden ve
Osmanlı kaynaklarında Kantemiroğlu diye tanınan sanatkar, 1700 yılı civarında
Türk mOsikisi tarihinde daha çok Kaniemiroğlu Edvdrı (Mecmuası) diye anılan
Kitdbü İlmi'l-musiki ald vechi'l-hurufdt adıyla Türkçe bir eser yazdı. İki bölümden ·oluşan kitap, nazari bilgiler yanında
alfabetik olarak sıralanmış 350'yi aşkın
enstrümantal beste (peşrevve semai) notasını da içine almaktadır. Eser, mOsikinin arneli tarafı ile daha tartışmalı bir yönü olan nazari esaslarını, Türk mOsikisinin standart çalgısı kabul edilen tanburun perdelerinden yararlanarak ana dizi
üzerinde özetlemiştir. Kitabü İlmi'l-mu
siki, Türk mOsikisinin teorik temellerine
yeni nazari esaslar ilave etmesi bakımın
dan bir dönüm noktası teşkil eder. Kantemiroğlu'nun "kavl-i cedid" ya da "kavl-i
hakir" diye adlandırdığı deneyci metoda
dayanan bu yeni teori onun nota sistemiyle uygulamasına istinat etmekte ve
"kavl-i kadim" olarak da bilinen geleneksel n azariye ile çatışmaktadır. Bu yeni
teori, Ortaçağ mOsiki otoritelerince sistemleştirilen soyut nitelikteki eski teoriye
güçlü bir karşı çıkış özelliği taşır. Kitaptaki konular genel ve özel olarak mantıki
sınıflamaya göre ele alınmakta, konuların tartışmasında iki kıyas kullanılmak
tadır. Bunlardan lengüistik kıyas mOsiki
unsurlarıyla dil unsurlarını karşılaştır
makta, diğeri ise tıpkı tıp bilimindeki
gibi anatomik (küçük) parçalara ayırarak
mukayeseye dayanmaktadır.
Kantemiroğlu'nun keşfettiği ve başlıca
ilkesi olarak uyguladığı yeni teorinin temeli alfabetik nota yazımıdır (notations,
notalama) . Harflerle sayıları bir araya getirdiği için bizzat Kantemiroğlu tarafın
dan "ebcedi ve adedi" olarak adlandırılan
tanımlayıcı (tasvir edici) ve kuralkoyucu
(belirleyici) iki boyuta sahip bu teorinin,
mOsiki eserlerinin kaybolmasını önleyerek onları okuyucuya ve müzisyenlere
sunmaya dayandığı açıktır. İslam mOsikisinde Ortaçağ'dan beri devam eden alfabetik nota (yaz ım ) sistemini ancak Kimtemiroğlu kendi çağındaki tanbur perdeleri için kullanmış. iki sekizliyi, yukarıdan
bir tam ses aşan yegahtan tiz hüseyniye
kadar uzanan bir ses alanı için otuz üç
harf ile (perde) göstermiştir. ikiye ayrıla-
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rak tasnif edilen perdelerin on altısı sabit
(tamam) ana perde, on yedisi ise yarım
perde diye de bilinen değişebilir. tamamlanmamış perde olarak sınıflandırılmış
tır. Kantemiroğlu. bu otuz üç işaretten
başka. notada hiçbir zaman gösterilmediğinden herhangi bir işlevi olmayan
ahenk telinin perdesine denk düşen
nerm çargah (kaba çargah) için de özel bir
işaret icat etmiştir. Semboller nesi h. rik'a
ve sülüs olmak üzere üç ayrı hat üslubundan esinlenilerek üretilmiş tek. çift ve üç
harfli yazı şekilleridir. Her sembol başlı
başına bir notayı gösterir. 1. Z. 3, 4. 6 ve
8 rakamları perde sembollerinin altında
notaların sürelerini göstermek için kullanılır. Her ne kadar çağdaş ı Şeyh Nayi Osman Dede, Kantemiroğlu'nun icat ettiği
yönteme çok benzeyen alfabetik nota
yazımı metodunu kullanmışsa da her iki
müzisyenin birbirinden ne kadar etkilendiğini tesbit etmek imkansızdır.
Kitdbü İlmi'l-musiki, makamların yeni bir tasnifi ve yeni bir tahlil yönteminin
iza hı ile devam etmektedir. İnici ve çıkıcı
makamlar hareketin yönüne ve öngördüğü perde-alan derecesine göre sınıflan
dırılmıştır. Kantemiroğlu 'n un tertibine
göre makamlar eşit ses ölçüleri göz önüne
alınarak yediye ayrılır. Bu bağlamda makam. bir bestenin tasarımını belli bir açı
lımla şekillendiren melodik örgüleri n toplanmasından oluşan . perde-alan özellikleri içeren bir çerçevedir. Daha sonra gelen ses uygunluğu (akort) ve akortsuzluk
konusu tamamen yenilikçi bir yaklaşım
dır. Ardından geçki (modülasyon) yönteminin de bir şaheseri olan ve "taksim-i
küll-i külliyyat" denilen. bütün makamlara geçkiJi hüseynl taksim anlatılır. Eser.
klasik faslın ayrıntılı bir tarifi ve ikinci bölümde yazılan notalarla ilişkili peşrev ve
sernailerin bir katalogu ile sona erer.

Eserin bizzat müellif elinden

çıktığı

an-

laşılan bilinen tek nüshası , İstanbul Üni-

versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde kayıtlıdır (Hüseyin Sadeddin Arel
Armağanı, nr. Y 2768). Kitap ilk defa Hüseyin Sadeddin tarafından (Bed!' Mensl
im zas ıyla) sahibi bulunduğu Şehbdl dergisinin 66-85. sayılarında ( 70 sayı hari ç).
metin kısmı ve bazı notalarının kopyası
yayımlanmak suretiyle Batı notasma çevrilmeden neşredilmiştir. Ayrıca Eugenia
Popescu-Judetz. Kantemiroğlu'nun bestelediği peşrev ve sernailerin Batı notasma çevrilmiş şekillerine ve kitabın aslı
nın küçültülmüş fotoğrafiarına da yer
vererek eseri Rumence'ye tercüme etmiş
ve 1973'te Bükreş'te yayımlamıştır. Kita-
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'ala vechi 'l-hurO.{at: MO.sikfyi Harflerle
Tesbft ve İcra ilminin Kitabı, istanbul
2001. l-ll) Bu aradaOwen Wright eserin

nota bölümünü Batı notasma çevirerek
neşretmiş (ı 992). Walter Feldman da
Music of the Ottoman Court adlı eserinde Kantemiroğlu'ndan Batı notasma
çevirdiği bazı notalara yer vermiştir.
Kantemiroğlu'nun peşrev

ve semai
koleksiyonu XVII. yüzyıl enstrümantal musiki repertuvarının önemli bir
kaynağını teşkil eder. Ancak esas itibariyle sistem, perde ve süreyi (duration) tek
bir şekilde bütünleştirmeye uygun değil
dir. Çünkü notaların altında sayılarla gösterilen ritmik değerler çoğu durumlarda
okuma anında uyarlanması gereken ritmik modellerin yaklaşık göstergesidir.
İcraemın notaları sese uyarlaması gerekir.
Notaları okumayı kolaylaştırmak için Kantemiroğlu belirli parça ve dilimleri gösteren ilave işaretler koymuştur. Onun bu
eseri Ali Ufkl Bey tarafından yazılan Mecmua-i Sdz ü Söz adlı musiki antolojisine
benzetilebilir. Kantemiroğlu'nun melodi
koleksiyonu, XVIII. yüzyılın ikinci yarısınc
da onun sistemiyle kaydedilen Kevseri
Mecmuası ile de benzerlikler taşımak
tadır. Kantemiroğlu'nun bestelediği elliye yakın enstrümantal eserin (peşrev ve
semai) bir kısmınota koleksiyonlarından,
bir kısmı Kevseri Mecmuası'ndan ve
büyük bölümü de sözlü gelenek ve Hamparsum notaları yoluyla günümüze aktanimış olup konserlerde de icra edilmektedir.
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bın orüinal metninin Latin harfleriyle ve
metnin bugünkü Türkçe'ye çevirisiyle notaların günümüz Batı notasma çevrimi
1976 yılında Yalçın Tura tarafından yayımlanmaya başlanmış, ancak bu çalışma
yarıda kalmıştır. Eser daha sonra aynı
müellif tarafından tamamlanarak yeniden neşredilmiştir (Kitabu 'İlmi'l-mO.sikf
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Bir devlette yetkili
kamu

organı tarafından çıkarılan

uyulması

L

zorunlu, genel, sürekli
ve soyut hukuk kuralları anlamında
bir hukuk terimi.
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Aslının

Grekçe'de önceleri en dar anlavergilerneye yönelik arazi tahririnde kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimini
belirten kanon kelimesi olduğu tahmin
edilmektedir. Daha sonra bu işlem sonucunda birer ölçüt teşkil etmek üzere hazırlanan vergi kural ve listelerine. hatta
onların kaydedildiği tahrir defterlerine de
isim olmuş. zamanla anlamı genişleyen
kelime. "vergiye ilişkin olanlar başta olmak üzere kamu alanındaki çeşitli esas,
kural, ilke ve düzenlemeler" manasında
kullanılmaya başlanmıştır. Muhtemelen
Mısır ve Suriye bölgesinin müslümanlar
mıyla.
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