
leymaniye Ktp., Fatih, nr. 2985, Halet 
Efendi, nr. 429, Şehid Ali Paşa, nr. 1612; 

Ragıb Paşa Ktp., nr. 757, 813) esere dair 
birer hi\şiye kaleme almışlardır. Hayall 
tarafından ŞerlJ.U '1-Ma]faşıd'ın beşinci 

"maksad"ına bir haşiye yazılmış (/faşiye 
'ala Şerf)i'l-Ma~aşıd, Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 2829, vr. 9-29; Fat ih, 
nr. 2984/1; RagıbPaşa Ktp., nr. 796). onun 
bu çalışması için Kul Ahmed b. Muham
med Hızır tekrar bir haşiye kaleme almış
tır (Ragıb Paşa Ktp., nr. 1456; Antalya El
malı ilçe Halk Ktp., nr. 91/2; Edirne Seli
miye Ktp., nr. 975, 976; Diyanet i şleri Baş

kanlığı Ktp., nr. 4263; Şarkikaraağaç Ktp., 
nr. ı 2). Hatibzade Muhyiddin Efendi'nin 
Şer]J.u '1-Ma]faşıd'ın hüsün ve kubuh 
bahsine yaptığı haşiye -Teftazanl'nin çok 
zor olan bu konuyu "Maglatatü ceıri'l
eşam" diye isimlendirdiğini beyan etme
si sebebiyle (IV, 287) olsa gerektir- Süley
maniye Kütüphanesi'nde e1-Ce~rü '1-
eşam (Laleli, nr. 2200). Murad Molla Kü
tüphanesi'nde (nr. 706) Jjaşiye 'a1e'1-
]J.üsn ve'1-]fub]J. adıyla kayıtlı dır. Öte yan
dan Muhammed b. Muhammed ed-Delcl 
e1-Ma]faşıd'ın metnini Ma]faşıdü'1-Ma

]faşıd adıyla özetlemiştir (Beyazıt Devlet 
K tp., nr 3116). Kati b Çelebi, Ali el-Karl ve 
Hızır Şah ei-Menteşev'i'nin de esere birer 
haşiye yazdıklarını ve eserin bazı kimse
ler tarafından manzum hale getirildiğini 
belirtmektedir (Keşfü';;-;;unün, ll, 1780-
1781). 
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Mahmud Çelebi'nin 
(XVI. yüzyıl) 

musiki nazariyatma dair eseri. 
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Mahmud Çelebi Abdülkadir-i Meragr
nin tarunu olup babasının adı Abdülaziz'
dir. Onun Meragi'nin kitaplarından bü
yük ölçüde faydalandığı anlaşılmaktadır. 
Farsça kaleme aldığı eserini Osmanlı Hü
kümdarı Il. Bayezid'e ( 148 ı -1512) ith af 
etmiştir. Bir mukaddime ile sekiz bölüm-

den (fasıl) meydana gelen eserin giriş bö
lümünde mOsiki ilmi hakkında kısa bilgi 
verildikten sonra saz-ı çini ve Gd-i kamil 
adlı mOsiki aletleri üzerinde durulmakta
dır. Güzel sesin nitelikleriyle ilgili hadisle
rin konu edildiği mukaddimeyi savt. nağ
me. buut ve cem'in tarifi, mOsiki kelime
sinin anlam ve konusunun incelendiği bi
rinci bölüm takip eder. İkinci bölümde 
mOsiki dletlerinden nağme ve savtın el
de edilmesinin nitelikleri, seslerin tizlik ve 
pestlik sebepleri anlatılır. Üçüncü bölüm 
telli mOsiki aletlerinin kol kısmında ses
lerin çıkarılması için parmakla basılan 
belli noktaların (destan) taksim edilme
sine, sesler arasındaki incelik ve kalınlık 
farkını gösteren buutların oranlarına ve 
sesler arasındaki uyumsuzluğun sebep
lerine tahsis edilmiştir. Dördüncü bölüm
de buutların birbirine eklenmesi, ayrıl
ması ve taksimi , dörtlü ve beşli cinslerin 
birleştirilmesi ele alınır. Beşinci ve altıncı 
bölümlerde buutların birbirine eklenmesi 
yoluyla devirlerin tertibi, meşhur devirler 
(on iki makam). altı avaze, yirmi dört şu
be ve bu şu belerin telli saz perdelerinden 
meydana getirilm e yolları, edvar nağme
lerinin birleştirilmesi, ayrılması ve arala
rındaki münasebetleri üzerinde durulur. 
Eser. şedler konusunun işlendiği yedinci 
bölüm ve lka' bilgilerinin yer aldığı seki
zinci bölümden sonra saz-ı kasat-ı çininin 
ayrıntılı bir planı ile sona erer. 

Bazı kütüphane kayıtlarında yanlış ola
rak Risa1e der Musi]fi, Mul]taşar ii 'il
mi'1-musi]fi gibi başlıklarla geçen eserin 
dördü Türkiye kütüphanelerinde (Nuru
osmaniye Ktp., nr. 3649, 3650; Süleymani
ye Ktp., Ayasofya, nr. 2413 [aynı nurnarada 
kayıtlı iki eserden diğeri Safiyyüddin ei
Urmevl'nin Kitabü 'l-Eduar'ıdır; bu nüsha
da eserin Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf 
edildiğine dair kayıt dikkat çekicidi rJ; is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Bele
diye Yazmaları, nr. K 4). ikisi de yurt dışın
da (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, FünOn-ı Ce
mlle-i Farisiyye, nr. 2; Medine Arif Hik
met Ktp., nr. 22) olmak üzere altı nüshası 
tesbit edilmiştir. 
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Türk mOsiki nazariyatçısı Abdülkadir-i 
Meragi'nin Farsça kaleme aldığı mOsikiy
le ilgili altı eserinden biridir. Meragi'nin 
gittikçe olgunlaşarak birbirini tamamla
yan bu eserleri arasında Cami'u '1-e1]J.an 
ve Ma]faşıdü'1-e1]J.an en meşhurları olup 
Ma]faşıdü '1-ell:ır'ln diğerlerinin özeti ni
teliğindedir. Müellif eserini 1418 yılında 
Timurl u Devleti'nin başşehri Herat'ta yaz
mış, aynı yıl Sultan Şahruh Mirza ve oğlu 
Gıyaseddin Baysungur Mirza'ya, 1423'te 
(veya 1421) Osmanlı Hükümdan II. Mu
rad'a ithaf etmiştir. Kitabın Seyyid Şerif 
ei-Cürcanl'nin oğlunun eğitimi için yazıl
dığı söylenmektedir. 

Eser bir mukaddime ile on iki bölüm 
(bab) ve bir hatimeden meydana gelmek
tedir. Hz. Muhammed'in güzel ses üzerine 
söylediği rivayet edilen hadislerinin yer al
dığı mukaddime bölümünü mGsiki. savt 
ve nağmenin tarifleriyle cem', savt ve iki 
ses arasındaki tizlik ve pestlik farkının 
(buud) nitelikleri; mOsiki ilminin ilk ortaya 
çıkışı. tizlik ve p.estliğin sebeplerinin in
celendiği birinci bölüm takip eder. İkinci 
bölümde. telli müzik aletlerinin kol kıs
mında seslerin çıkarılması için parmakla 
basılan belli noktaların (destan) taksimi; 
buudların oranları, birbiriyle birleştirilmesi 
ve birbirinden ayrılması, sayıları, tasnifi; 
sesler arasındaki uyumsuzluğun sebeple
ri, üçüncü bölümde dörtlü ve beşli buud
ların çeşitleri ve bunların birbiriyle birleş
tirilmesi yoluyla devirlerin elde edilme ko
nuları işlenir. Dördüncü bölümde meşhur 
devirler (on iki makam) ve bu devirlerin 
tabakalarının işaretleriyle telli çalgılarda 
akort biçimleri açıklanır. Altı avaze ve on
ların telli sazlarda elde edilmesi, bu konu
da Kutbüddln-i Şlrazl'nin Safiyyüddin ei
Urmevl'ye itirazları ve bu görüşlere Ab
dülkadir-i Meragi'nin cevapları. yirmi dört 
şube ve bu şubeterin telli saz perdelerin
den elde edilme usulleri, buudların birbi
rine benzerliği; makam, avaze ve şu bele
rin birbiriyle ilgilerinin izah edildiği beş, 
altı ve yedinci bölümlerden sonra sekiz 
ve dokuzuncu bölümlerde tarlka yapma 
yolları ve teller üzerinde tercller. iki oktav 
içerisinde dörtlü tabakalar, !ka' devirleri, 
altı parmağın eski kullanış yolları ve tas
nife başlangıç kaideleri ele alınır. Nağme
lerin etkisi, amel formunun başlangıcı ve 
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