
SULTAN VELED 

Sultan Veled ve Rebabname, Atatürk Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 4. İn
tihdname. Mevlana yolu. Şems ile ilişki
ler ve semaa dair konuların anlatıldığı eser 
mukaddime dışında 1ZO başlık ve 8313 
beyit ihtiva eder (İÜ Ktp., FY, m ı 009) İn
tihaname-i Sultan Veled adıyla yayım
lanmıştır (nşr. Muhammed All-i Hızane
clari u, Tahran 1374 hş . ). 5. Ma'arif. Sul
tan Veled'in Farsça mensur tek eseridir. 
Elli altı bölümden oluşan eserde Sultan Ve
led mesnevilerinde anlattığı konuları tek
rar eder. Mevlana'ya ait sanılıp Fihi Ma 
Fih'in Il. .cildi olarak İran'da basılan eseri 
(Tahran ı 334 h ş.) Nec'ib Mayil-i Herevi beş 
yazma nüshayı esas alarak neşretmiş (Tah
ran 1367 hş./1988, 1377 hş./1998), Meliha 
Tarıkahya (Anbarcıoğlu), Türkçe'ye (Ankara 
ı 949; istanbul ı 985), Eva de Vitray-Me
yerovitch Fransızca'ya (Paris ı 982) çevir
miştir. Bunların dışında Katib Çelebi, Sul
tan Veled'in Hanefi a.Jimlerinden Ebü'l-Ka
sım Nasıruddin Muhammed b. Yusuf es
Semerkandl'nin fıkha dair en-Nafi' fi'l
für(i' adlı kitabına manzum bir şerh yaz
dığını kaydetmiş , Abdülbaki Gölpınarlı da 
kaynak belirtıneden 'Iş]fname, Tıraşna
me ve Risale-i İ'ti]fiid gibi eserleri ona 
nisbet etmiştir. 
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SULTANİYEGAH 
( o~.silW...) 

Türk mil.sikis inde bir makam. 
_j 

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bu
luşu olup Türk mOsikisi makam tasnifinde 
şed (göçürülmüş) makamlar sınıfına dahil 
olan ve yegah perdesinde karar eden bir 
makamdır. Dizisi büselik makamı dizisinin 
yegah perdesine göçürülmesiyle elde edi
lir; seyri inicidir. Buna göre sultanlyegah 
makamının dizisi, yegah perdesindeki bir 
büselik beşlisine, dügah perdesinde -ye
rindeki büselik dizisinde olduğu gibi- hem 
kürdl hem hicaz dörtlülerinin eklenmesiy
le meydana gelir. Ancak makamın giriş sey
rinde tiz tarafta hicaz dörtlüsünün tercih 
edilmesi kural durumundadır. 

Yegahta 2. şekil büselik dizisi 

1 Dügahta Yegahta 
hicaz dörtlüsü büselik beş i isi 

r ~ r *r .J w J J i 
Dügahta Yegahta 

kürdf dörtlüsü büselik besiisi 

f r ~ r Jw J w 
Yegahta 1. şekil büselik dizisi 

Sultanlyegah makamının seyir karakte
ri inici olduğundan tiz durak neva perdesi 
civarından seyre başlanacaktır. Dolayısıy
la tiz durağın üst tarafında bir seyir alanı
na ihtiyaç vardır. B Li da yegah perdesinde 
yer alan büselik beşlisini ve hatta dizinin 
tamamını tiz durak neva perdesi üzerine 
aynen göçürmekle elde edilir. Bu şekilde 
makamın genişlemesi de yapılmış olur. An
cak dizinin tamamını göçürmek daha çok 
saz eserleri için uygun olabilir. Çünkü bu 
suretle hemen her sazda bulunabilen on 
beş seslik bir ses alanı elde edilir. Halbuki 
her ses icracısı okuyucuda on beş ses bu
lunmayabilir. Bu sebeple sözlü eserler için 
bu genişlemede sadece yegahtaki büse
lik beşlisinin göçürülmesiyle yetinilmesi 
teknik bakımdan daha doğrudur. Ancak 
sözlü eserlerde bunun istisnasının çok ol
duğunu da ifade etmek gerekir. 

Nevada simetrik büselik dizisi 

Nevada 
büselik beş i isi 

Makamın birinci mertebe güçlüsü tiz 
durak neva perdesi olup bu perdede bCı

selik çeşnisiyle yarım karar yapılır. İkinci 
mertebe güçlü olan dizinin ek yerindeki 
dügah perdesi üzerinde bazan hicaz, ba
zan kürdl dörtlüsü yer alır. Ancak yukarı
da da ifade edildiği gibi başlangıç seyrin
de ve eserin zemin kısmında dügahta hi
caz bulunan dizi tercih edilerek bu perde
de hicaz çeşnili asma karar yapılır. Daha 
sonra ve özellikle karara gidilirken bu per
dede kürdlli asma karar belirtilir. Bu asma 
karar sırasında istenirse nlm-zirgüle per
desi de yeden olarak kullanılabilir. Dügah 
perdesi üzerindeki bu kararlar asma ka
rarlardır. Bu perdedeki kürdlli asma ka
rardan sonra rast perdesine düşülüp bir 
asma karar yapılırsa burada bir büselik 
çeşnisi meydana gelir. Bu arada küçük 
mücennep bemollü mi (nlm-hisar) perde
si de kullanılırsa bu pek çok eserde görül
düğü gibi nihavend makamına küçük bir 
geçkidir. 

Rastta 
büselik besiisi 

Nih2ıvendden 
altı ses 

Dügahta hicazlı kalındıktan sonra rast 
perdesine düşülüp bir asma karar yapılır
sa bu perdede nikrizli asma karar yapıl
mış olur. Sultanlyegah makamı Batı müzi
ği bakımından re minör sayılır. Batı müzi
ğinde re minör eserlerin karara yakın sol 
min öre, yani Türk mOsikisinde nihavend 
makamına küçük bir geçki yapma adeti 
vardır. Yukarıda sözü edilen nihavend geç
kinin de bu özellikle ilgili olduğu söylenebi
lir. Bu husus eski bestekarların sezgilerini, 
daha doğrusu dehalarını göstermesi bakı

mından son derece önem taşır. Nihavend 
geçkisi sırasında bakiye diyezli do (nlm-hi

caz) ve yine bakiye diyezli fa (eviç) perdesi 
de kullanılırsa bu neveser makamına bir 
geçkidir ve birçok eserde görülür. 

Neveser makamı dizisi 
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Bunların dışında sultaniyegah makamı

nın seyri sırasında hüseynide kürdili, nim
hicaz ve dik kürdide çeşnisiz küçük kalış
lar yapılabilir. Acem-aşiran perdesinde de 
pek küçük ve belli belirsiz olmak üzere as
ma kalış yapılabilirse de bunda ısrar et
memek gerekir. Zira makam ferahfeza ma
kamına benzeyebilir. Sultaniyegah maka
mının donanımında dügah perdesinde hi
caz bulunan dizi esas alınarak si için baki
ye bemolü ve do için bakiye diyezi yer alır 
ve gerekli değişiklikler eser içinde gösteri
lir. Makamın dizisini meydana getiren ses
lerin pestten tize doğru isimleri yegah, hü
seyni-aşiran, acem-aşiran. rast. dügah, dik 
kürdi veya kürdi, nim-hicaz veya çargah 
ve nevadır. Yeden sesi portenin altındaki 
bakiye diyezli do (kaba nlm-hicaz) perdesidir. 

Tiz taraftan genişlediği için sultaniye
gah makamının seyrine tiz durak neva 
perdesi civarından başlanır. Bu perde üze
rinde yer alan genişlemiş bölge dahil ol
mak üzere dügah perdesi üzerinde bulu
nan orta bölgede gezinilip neva perdesin
de büselik çeşnisiyle yarım karar yapılır. 
Sonra dügah-neva perdeleri arasında sey
redilip bu bölgede dügahta önce hicaz. ar
dından karara gidilirken de kürdi çeşnili 
asma kararlar belirtilir. Bu arada bütün 
seyir esnasında gerekli yerlerde asma ka
rarlar ve geçkiler gösterilir. Nihayet bütün 
dizide karışık gezinildikten sonra yegah 
perdesindeki 1. şekil büselik dizisiyle (bil
selik beşiisi + kürdl dörtlüsü) inilip yegah 
perdesinde genellikle yedenli büselik çeş
nisiyle tam karar yapılır. 

Nedim Ağa'nın çifte düyek peşreviyle saz 
semaisi, Kanuni Hacı Arif Bey'in muham
mes peşreviyle saz semaisi; Hamamizade 
İsmail Dede Efendi'nin, "Misalini ne zemin 
ü zaman görmüştür" mısraıyla başlayan 
zencir ve. "Can ü dilimiz lutf-i keremkar 
ile ma'mür" mısraıyla başlayan hafif usu
lündeki besteleri; "Nihan ettim seni sinem
de ey mehpare canımsın" mısraıyla başla
yan ağır ve. "Şad eyledi can ü dilimi şah-ı 

suıtaniyegah 

makamı 

seyir 
örneğ i 

cihanım" mısraıyla başlayan yürük sema
ilerinden oluşan takımı; Zeki Arif Ataer
gin'in sengin semai usulünde, "Zencir-i aş
kın dil-bestesiyim". Münir Nurettin Sel
çuk'un nim-sofyan usulünde, "Sen şarkı 
söylediğin zaman". Yesari Asım Arsoy'un 
aksak usulünde, "Biz Heybeli'de her gece 
mehtaba çıkardık" mısralarıyla başlayan 
şarkıları; Ali Rıza Şengel'in evsat usulün
de, "Vücüdundur cihan-ı halka badi ya Re
sülellah" mısraıyla başlayan tevşihiyle Şeh
zade Seyfeddin Efendi'nin nim-evsat usu
lünde, "Gel berü ey derde derman isteyen" 
mısraıyla başlayan cumhur ilahisi bu ma
kamla bestelenmiş eserlerden bazılarıdır. 
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Iii] İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

SULTANiYYE 
( a;;JLW.JI) 

Memlük Devleti ordusunda 
kapıkulu birlikleri. 

_j 

Memlükler'de Dlvanü'l -ceyş'e bağlı bu
lunan ve üç kısma ayrılan nizami ordu
nun birinci kısmını, statü ve eğitim bakı

mından en önemlileri olan ve el-memali
kü's-sultaniyye denilen sultanın kapıkulu 
birlikleri teşkil ediyordu. Diğer iki kısım ise 
n ai b veya valilerin kapıkulu birlikleri olan 
memalikü'l-ümera ve ecnadü'l-halka bir
likleriydi. Memlükler döneminde bu niza
mi kuwetlerin dışında ihtiyaç anında gö
reve çağrılan ecnadü'l-Arab, ecnadü't-Türk
man ve ecnadü'l-Ekrad diye isimlendirilen 
yardımcı kuwetler bulunuyordu. 

Sultaniyye birlikleri Kal'atü'l-cebel'deki 
kışlalarda (tıbaku's-sultaniyye) kalıyordu ve 
kışlalara nisbetle onlara "mema!ikü't-tıbak" 

SULTAN iYYE 

da deniliyordu. Orada bulunan on iki kış
ladan her biri 1 000 memlükü barındıra
bilecekgenişlikteydi (Halll b. Şahin, s. 27) . 

Sultaniyye memlükleri, önceki sultanlar
dan kalan memlüklerin teşkil ettiği müs
tahdemQn 1 memalikü's-selatini'l-müte
kaddime 1 sultaniyye, önceden emirlerin 
birliklerinde görev yapıp sonradan sulta
na intisap eden memlüklerin oluşturdu
ğu seyfiye ve doğrudan sultan tarafından 
satın alınan memlüklerden meydana ge
len birlikler olmak üzere üç gruba ayrılıyor
du (a.g.e., s. 116). İlk iki gruptakiler ken
dilerini satın alan sultan veya emirlerin 
lakabını taşımaya devam ederdi. Sultan 
tarafından esir pazarlarından satın alınan
lara "müşterevat"; Kafkas, Kırım ve Ana
dolu'dan getirilenlere "eclab" veya "cül
ban" denirdi (Tekindağ, Berkuk Devrinde, 
s. ı sı ) . Maaşlı ve iktalı askerlerden mey
dana gelen sultaniyye memlüklerinin ma
li işlerini nazırü'l-ceyşin maiyetinde çalışan 
katibü'l-memalik yürütürdü. Ancak Ber
kuk'un üstadüddar (üstadar) başkanlığın

daki ed-Dlvanü'l-müfred'i kurmasından iti
baren sultan memlüklerinin idaresi Dlva
nü'l-ceyş'ten bu divana aktarıldı. katibü'l
memalikin görevini de üstadüddar üstlen
di (Halll b. Şahin, s. 107) 

Sultaniyye birliklerinin genel kumandan
lığı görevini re'sü nevbe unvanını taşıyan 
mukaddemü elf rütbesindeki emir yürü
tür, ona bağlı aynı rütbedeki kumandanlar 
ise mukaddemü'l-memaliki's-sultaniyye un
vanını taşırdı. Bu birliklerin asker sayısı Bay
bars'tan önce 6000, Kalavun devrinde 6700 
kadardı. Muhammed b. Kalavun dönemin
de hem sayıları hem maaşları arttı. İbn İyas 
onun müşterevatının 12.000'e ulaştığını 
kaydeder (Beda'i'u'z-zühür, lll , s. 481) . 
Berkuk'un müşterevatının ise 5000 civa
rında olduğu zikredilmektedir (İbn Tağrl
berdl, XII, 107). Kendisi de sultaniyye mem
lüklerinden olan Memlük devlet adamı ve 
tarihçi Ham b. Şahin ez-Zahiri, 857 (1453) 
yılında tamamladığı eserinde toplam mev
cutlarını 10.000 diye zikreder (Zübdetü Keş

fl'l-memalik, s. 104). Bu sayı daha sonra 
artmaya devam etti. Kansu Gavri kendi 
memlüklerinin sayısını 13.000'e çıkarmış

tı. Askeri kıyafet olarak Tatar kabası, onun 
üstüne teklavat ve daha üste kaba-i İsla
mi giyerlerdi. Elbise üzerine kılıçlarını sol
dan bağlar, sadakla hançerlikleri sağ ta
rafa asarlardı . Başlarına kelQte denilen ser
puş giyerler, üstüne sarık sararlardı. Yaz 
aylarında beyaz, kış aylarında sarı renkte 
olan çizmelerinde gümüş mahmuzlar olur-
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