
rak tasnif edilen perdelerin on altısı sabit 
(tamam) ana perde, on yedisi ise yarım 
perde diye de bilinen değişebilir. tamam
lanmamış perde olarak sınıflandırılmış
tır. Kantemiroğlu. bu otuz üç işaretten 
başka. notada hiçbir zaman gösterilme
diğinden 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 üslubun
dan 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 kulla
nılır. Her ne kadar çağdaşı Şeyh N ayi Os
man Dede, Kantemiroğlu'nun icat ettiği 
yönteme çok benzeyen alfabetik nota 
yazımı metodunu kullanmışsa da her iki 
müzisyenin birbirinden ne kadar etkilen
diğini tesbit etmek imkansızdır. 

Kitdbü İlmi'l-musiki, makamların ye
ni bir tasnifi ve yeni bir tahlil yönteminin 
iza hı ile devam etmektedir. İnici ve çıkıcı 
makamlar hareketin yönüne ve öngördü
ğü perde-alan derecesine göre sınıflan
dırılmıştır. Kantemiroğlu 'nun tertibine 
göre makamlar eşit ses ölçüleri göz önüne 
alınarak yediye ayrılır. Bu bağlamda ma
kam. bir bestenin tasarımını belli bir açı
lımla şekillendiren melodik örgüleri n top
lanmasından oluşan . perde-alan özellik
leri içeren bir çerçevedir. Daha sonra ge
len ses uygunluğu (akort) ve akortsuzluk 
konusu tamamen yenilikçi bir yaklaşım
dır. Ardından geçki (modülasyon) yönte
minin de bir şaheseri olan ve "taksim-i 
küll-i külliyyat" denilen. bütün makamla
ra geçkiJi hüseynl taksim anlatılır. Eser. 
klasik faslın ayrıntılı bir tarifi ve ikinci bö
lümde 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 Enstitü
sü'nde kayıtlıdır (Hüseyin Sadeddin Arel 
Armağanı, nr. Y 2768). Kitap ilk defa Hü
seyin Sadeddin tarafından (Bed!' Mensl 
imzas ıyla) sahibi bulunduğu Şehbdl der
gisinin 66-85. sayılarında ( 70 sayı hariç). 
metin kısmı ve bazı notalarının kopyası 
yayımlanmak suretiyle Batı notasma çev
rilmeden neşredilmiştir. Ayrıca Eugenia 
Popescu-Judetz. Kantemiroğlu'nun bes
telediği peşrev ve sernailerin Batı nota
sma 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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bın orüinal metninin Latin harfleriyle ve 
metnin bugünkü Türkçe'ye çevirisiyle no
taların günümüz Batı notasma çevrimi 
1976 yılında Yalçın Tura tarafından ya
yımlanmaya başlanmış, ancak bu çalışma 
yarıda kalmıştır. Eser daha sonra aynı 
müellif tarafından tamamlanarak yeni
den neşredilmiştir (Kitabu 'İlmi'l-mO.sikf 

'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 ese
rinde Kantemiroğlu'ndan Batı notasma 
çevirdiği bazı notalara yer vermiştir. 

Kantemiroğlu'nun peşrev ve semai 
notaları koleksiyonu XVII. yüzyıl enstrü
mantal musiki repertuvarının önemli bir 
kaynağını teşkil eder. Ancak esas itibariy
le sistem, perde ve süreyi (duration) tek 
bir şekilde bütünleştirmeye uygun değil
dir. Çünkü notaların altında sayılarla gös
terilen ritmik değerler çoğu durumlarda 
okuma anında uyarlanması gereken rit
mik modellerin yaklaşık göstergesidir. 
İcraemın notaları sese uyarlaması gerekir. 
Notaları okumayı kolaylaştırmak için Kan
temiroğlu belirli parça ve dilimleri gös
teren ilave işaretler koymuştur. Onun bu 
eseri Ali Ufkl Bey tarafından yazılan Mec
mua-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 elli
ye yakın enstrümantal eserin (peşrev ve 
semai) bir kısmınota koleksiyonlarından, 
bir kısmı Kevseri Mecmuası'ndan ve 
büyük bölümü de sözlü gelenek ve Ham
parsum notaları yoluyla günümüze ak
tanimış olup konserlerde de icra edil
mektedir. 
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Bir devlette yetkili 
kamu organı tarafından çıkarılan 
uyulması zorunlu, genel, sürekli 

ve soyut hukuk kuralları anlamında 
bir hukuk terimi. 

_j 

Aslının Grekçe'de önceleri en dar anla
mıyla. vergilerneye yönelik arazi tahririn
de kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimini 
belirten kanon kelimesi olduğu tahmin 
edilmektedir. Daha sonra bu işlem sonu
cunda birer ölçüt teşkil etmek üzere ha
zırlanan vergi kural ve listelerine. hatta 
onların kaydedildiği tahrir defterlerine de 
isim olmuş. zamanla anlamı genişleyen 
kelime. "vergiye ilişkin olanlar başta ol
mak üzere kamu alanındaki çeşitli esas, 
kural, ilke ve düzenlemeler" manasında 
kullanılmaya başlanmıştır. Muhtemelen 
Mısır ve Suriye bölgesinin müslümanlar 
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tarafından fethedilmesinden sonra Arap
ça'ya kanun (çoğulu kavanln) şeklinde 
geçmiştir. 

Kanun kavramının İslami dönemin ma
liye terminolojisinde yukarıdaki anlamını 
koruduğu görülür. Nitekim haraç takdir 
ve tahsil kurallarını ve vergi miktarlarını 
gösteren kayıtlara "kanCınü'l-harac" adı 
verilmiştir. Günümüzde Tunus gibi bazı 
Arap ülkelerinde zeytin, hurma vb. ürün
lere konulan vergileri ifade etmesi de bu 
kullanırnın devamı olmalıdır. Kelimenin 
anlamı zamanla ahlaki, dini. içtimaL si
yasi. ilmi vb. konularda söz konusu edile
bilecek her türlü esas. usul ve kaideleri 
(di n. dünya , ahiret. şeria t , hi sbe. edep, 
dav ranı ş, usul, siyaset , dil, nahiv, tıp ka
nunları tamlamalarında olduğu gibi) kap
sayacak şekilde genişlemiştir. 

Kanun kelimesi. kazandığı "dünya ve 
ahiret işlerinde ölçüt alınması gereken 
dosdoğru kurallar" (hayat düsturu) anla
mına uygun bir hukuk terimi olarak Hı
ristiyanlık'ta kilise hukukunu ve kilise 
konsillerinin kararlarını (Canon law), İs
lam'da ise şer'! hukuku (el- kanOnü'ş-şer'i) 

ifade etmekte de kullanılmıştır. Ancak 
İslam hukuk terminolojisinde kanun ke
limesiyle daha çok devlet başkanının be
lirli alanlardaki yasama yetkisine istina
den özellikle idare. ceza. anayasa ve ma
liye hukuku alanlarında yürürlüğe koydu
ğu kurallar ve yaptığı düzenlemeler kas
tedilmiştir. Şer'! ahkamı yorumlayıcı . ta
mamlayıcı veya şartlara uyarlayıcı mahi
yet taşıyan bu tür hüküm ya da yasaları 
ifade eden bu terimin kapsamı zaman 
içinde özellikle İran ve Türk hukuk ve tö
relerinin etkisiyle (Büveyhller, Samanller, 
Gazneliler. Se lçuklular, Moğo lla r, Osman
lıl a r. Sa feviler dönemlerinde) "kaynağını 
geleneksel şer'! hukuktan almayan örf 
ağırlıklı yasa" şeklinde daha özel bir an
lam kazandığı . literatürde rastlanan şe
riat-kanun ayırımının da bu gelişmenin 
ürünü olduğu görülür (bk. ŞERiAT). Ni
hayet Osmanlı Devleti'nin son dönemle
rinde Batı hukukunun etkisiyle başlatılan 
kanuniaştırma hareketleriyle birlikte ke
lime Türkçe'de geniş anlamıyla (mevzuat) 
yetkili kamu organları tarafından çıkarı
lan yazılı hukuk kurallarını , dar ve teknik 
anlamıyla yasama organı tarafından bu 
adla çıkarılan genel, sürekli ve soyut hu
kuk kurallarını ifade eder olmuştur. Aynı 

kökten türeyen kanuni "kanunlara uy
gun ", t aknin "yasama" . kanun-ı esasi 
"anayasa". kanunname ''kanun ve kanun
lar mecmuası" anlamına gelir. 
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Mali Yönetim ve Kamu Yönetimi. Ka
nun kelimesi "resmi kayıtların tutulduğu 
defter ve toprak vergilerinin kaydedildi
ği liste" ile (kanOnü 'l-harac, kanOnü'l-ce
raid) "tesbit edilmiş kurallar" şeklindeki 
anlamlarını korumuştur. Vergi tarhıyla 
ilgili bu prensip. Sevad topraklarına dair 
düzenlemeleri ve belirli bir toprak parça
sı üzerine muayyen bir vergi konulması 
uygulamasını başlatan kişi olarak kabul 
edilen Hz. Ömer dönemine kadar götü
rülebilir. Bu düzenleme Sasanller devrin
deki vergi sisteminin devamı olarak ka
bul edilmektedir. Eski İran geleneğinde 
olduğu gibi İslami dönemde de kesin ka
yıtlara ve resmi sicillerle ilgili kurallara 
olan sıkı bağlılık doğru ve adil bir idare
nin kuruluşu olarak kabul edilmiştir (Ma
verdi, s. 151, 215-218). Klasik hilafet dev
rinde Farsça birer terim olan düstur ve 
avarec "vergi listesi" manasında kanun 
teriminin eş anlamiısı olarak kullanılma
ya başlanmıştır. Mukataa yoluyla toprak 
vergilerinin toplanmasını düzenleyen 
şartları (şürOt) ifade eden kanun kelime
si. Ebu Yusuf ( ö. 182/798) tarafından kul
lanılmadığı ve Maverdi (ö. 450/1 058) tara
fından sıkça kullanıldığı için Irak ve doğu 
eyaletlerine daha sonra yayılmış olmalı
dır. Abbasller döneminden sonra kanun 
Mısır'da . İran 'da. Anadolu'da ve Hindis
tan'da aynı anlamlarla mali bir terim ola
rak görülür. "Kanun-ı memleket" Risdle-i 
Felekiyye'de (s. 182), "kesin meblağlar 
ve hisselere göre her bölge için bir vergi 
defterine önceden kaydetme" olarak ta
nımlanır. Tahsildarlar da vergileri bu def
tere göre toplamak zorundadırlar. Son 
olarak Osmanlı Devleti'nde özellikle top-

rak vergilerini ve bu vergilerin toplanma
sıyla ilgili yöntemleri ayrıntılı biçimde be
lirleyen tahrir defterleri ve ayrı ayrı san
caklar için çıkarılan kanunnameler aynı 
sistemin devamı olarak kabul edilmek
tedir. Bu tür kayıtların muhafaza edildiği 
daireler ise İlhanlı Devleti 'nde "beytü'l
kanun", Osmanlı Devleti 'nde "defterha
ne" şeklinde adlandırılmıştır. 

Kanun terimi. "mail kurallar" biçimin
deki anlamı gelişerek "sultanın idareci 
olmasından dolayı elinde bulundurduğu 
yetki sebebiyle şeriattan bağımsız olarak 
ortaya koyduğu hukuki emirler" manasını 
kazanmaya başladı. Buna daha önce Ab
basller devrinde de rastlanmaktadır (Ma
verdi, s. 32-33). Bu çerçevede. hüküm/ah
kam. düstur. zabite 1 zavabit (zavabit-i 
mesa il-i örfiyye ifadesinde o lduğu gibi Os
ma nlı terimi olarak), ayin (ayin-i şa h a n , 

ayin-i şehriyarl, ayin- i cihanhani ifadele
rinde olduğu gibi özellikle devlet teşki l at

l a rı ve törenlerle ilgili olarak gayr-i islami 
kurallar için ve daha gene l olarakayin-i 
narh-i ecnas ifades inde o ldu ğ u gibi) ve 
resm 1 rüsum kanun kelimesiyle eş an
lamlıdır. XIX. yüzyılda Batı etkisinin yayıl
masıyla birlikte kanun kelimesi Avrupa 
modellerine dayalı olarak çıkarılan bütün 
seküler kanunları , kanun-ı esasi de ana
yasayı ifade etmek için kullanılmıştır. Ka
nun kelimesi aynı zamanda, Osmanlı dö
neminde esnaf birlikleri yöneticileri tara
fından belirlenen ve kadı tarafından kay
dedilen esnaf birlikleriyle ilgili nizarnlar
da olduğu gibi herhangi bir teşkilatı dü
zenleyen kuralları ifade etmek için de kul
lanılır. Son olarak kanun. hareket tarzı 
nizarnlarda ve aynı zamanda "kanunü'l
belağa" ya da "kanun fi't-tıb" ifadelerinde 
olduğu gibi din dışı bilimlerden herhangi 
birindeki temel bilgiler ya da genel ilke
lere işaret edebilir. 

"Din dışı hukuki emir" anlamı taşı
yan kanun kelimesi ve bunun şeriat
la ilişkisi öteden beri üzerinde durulan 
konuların başında gelir. İlk halifeler döne
minden itibaren Hz. ömer'in Sevad top
raklarıyla ilgili kararında olduğu gibi yal
nızca ülü'l-emrin iradesiyle uygulanan hu
kuki em iriere dair kayıtlar mevcuttur. Bu 
tür emirler genellikle şeriatın şekillendi
ği süreçte şeriata dahil edilmiştir. İdari 
düzenlemeler ve uygulamalar şeriata, örf 
ve adet kavramları gibi sünnet kavramı

nın geniş yorumu ve istihsan ilkesine baş
vurma yoluyla girdi (Schacht, s. 99-11 2). 
Fakat bu süreç. Şafii ve özellikle İbn Han
bel ve Davud b. Halefin dönemlerinden 


