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dana geldiği şeklinde tarif edilmişse de el
deki eserler bu tarifin doğru olmadığını ve 
adı geçen iki nazariyatçının makamı doğru 

anlayamadığını göstermektedir. Nitekim 
Rauf Yekta Bey bu makam için, "Rast, bCı
selik, hüseynl gibi yekdiğerine mübayene
ti muhtac-ı Izah görülmeyen üç makamın 
bir suret-i mahiranede mezc ve telifinden 
hasıl olan sCızidilara" ifadesini kullanmış
tır (YM, sy. 16 [1917], s. 310). RaufYekta 
Bey'in bu tarifi eldeki eserlerin yapısına 
en uygun alanıdır. Belki buna bir de hü
mayun makamını eklemek gerekebilir. Za
ten lll. Selim gibi büyük bir mOsiki bes
tekarının sadece majör-minör ilişkisine 

dayanan, Türk mOsikisinin en karakteris
tik perde ve çeşnilerinin yer almadığı, bu 
mOsikinin renklerini taşımayan bir makam 
icat etmesi mantığa aykırıdır. 

III. Selim'in Mevlev'i ayiniyle ağır düyek 
usulündeki peşrevi, TanbOri Cemi! Bey'in 
saz semaisi; yine lll. Selim'in darbeyn usu
lünde, "Keman-ı aşkını çekmek o şCıhun 
hayli müşkilmiş" mısraıyla başlayan birin
ci bestesi, hafif usul ünde, "Çin-i glsCısuna 
zencir-i teselsül dediler" mısraıyla başlayan 
ikinci bestesi; "A gönül cur'a mıyız kar-ı 
penah eyleyelim" mısraıyla başlayan ağır 

semaisi ve "Ab ü tab ile bu şeb hanerne 
· canan geliyor" mısraıyla başlayan yürük se

maisi; ağır aksak usulünde, "Gülşende yine 
meclis-i rindane donansın" mısraıyla baş

layan şarkısı; NCıman Ağa'nın düyek usu
lünde, "Ey padişahım şevketin" mısraıyla 

başlayan şarkısı ; EyyCıbl Zekfıi Dede'nin dü
yek usulünde, "Barekallah dü ciMnın ser
veri" mısraıyla başlayan tevşihi bu maka
mın örneklerindendir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülbaki Nasır Dede, Tedkfk u Tahkfk (nşr. 

Yalçın Tura) , İstanbul 2006, s. 32; Haşim Bey. MQ
sikf Mecmuası, İstanbul 1280, s. 25-26; Suphi Ez
gi, Nazari-Amelf Türk Musikisi, İstanbul 1933-
40, I, 179-180; IV, 254 ; Hüseyin Sadeddin Are!, 
Türk Müsıkfsi Nazariyalı Dersleri (haz. Onur Ak
doğu) , Ankara 1991, s. 212-213; İsmail Hakkı Öz
kan, Türk MQsikfsi Nazariyalı ve Usulleri Kudüm 
Velveleleri, İstanbul 2006, s. 452-456; Rauf Yekta, 
"Sellm-i Salis Müsiklşinas " , YM, sy. 16 (191 7). s. 
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SÜZİNAK 
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Türk mfisikis inde bir makam. 
_j 

Türk mOsikisi makam sistemi içinde çok 
kullanılmış makamlardan biri olan sCızinak 
biri basit sCızinak, diğeri zirgüleli sCızinak 
olmak üzere iki çeşittir ve her ikisi de rast 
perdesinde karar eder. . ı 

Basit Sfizinak Makamı . Inici-çıkıcı bir se
yir takip eden makamın dizisi, yerindeki 
bir rast beşlisine beşinci derece neva per
desinde bir hicaz dörtlüsünün eklenme
sinden meydana gelmiştir. 

Yerinde basit süzinak makamı dizisi 

Yerinde 
rast besiisi 

Nevada 
hicaz dörtlüsü 

Rast beşiisiyle hicaz dörtlüsünün ek ye
r indeki neva perdesi güçlü sesidir ve bu 
perdede hicaz çeşnisiyle makamın yarım 
kararı yapılır. Basit sCızinak makamı asma 
kararlar bakımından da zengindir. Neva 
perdesindeki hicazlı yarım karardan son
ra çargah perdesinde nikriz çeşnisiyle as
ma karar yapılabilir. Segah perdesindeki 
asma karar hüzzamlıdır. Ancak bu karar 
için hisar perdesini biraz dikçe basmak 
gerekir. Dügah perdesinde de asma karar 
yapılabilir ve bu perde üzerinde bir karcı
ğar dizisi meydana gelir. 

( . ) 

1 cargahta nikriz beşlis il 

Segahta hüzzam besiisi 

Karcığar makamı dizisi 

Yerinde 
ussak dörtlüsü 

Bu asma kararların dışında hisar ve eviç 
perdelerinde de çeşnisiz asma kararlar ya
pılabilir. Durak rast perdesi üzerinde bulu
nan rast beşiisi dolayısıyla basit sCızinak ve 
rast makamları arasında geçki kolaylığı var
dır. Çünkü değişen sadece dizinin üst böl
gesidir. Bu yakınlıktan istifade ile seyir sıra
sında hisar ve eviç perdeleri atılıp yerine 
hüseynl ve acem perdeleri getirilirse acem
li rast dizisine geçilmiş olur. Bazı eserler 
bu şekilde rasta geçip acemli rast dizisiyle 
karar etmiştir. Donanımına si için koma, 
mi için bakiye bemalleri ve fa için bakiye 
diyezi konulan basit sCızinak makamı dizi
sinin seslerinin pestten tize doğru isimle
ri rast, dügah, segah, çargah, neva, hisar, 
eviç ve gerdaniyedir. Makamın yedeni por
tenin birinci aralığında yer alan bakiye di
yezli fa (ırak) perdesi olmasına rağmen bu 
makamdaki hemen hiçbir eserde yeden 
kullanılmamıştır. Basit sCızinak makamı tiz 
taraftan genişler. Bu genişleme, neva per
desindeki hicaz dör tlüsünün tiz tarafına 
gerdaniye perdesi üzerinde bir büselik beş
Iisi getirilmesi suretiyle yapılır ve genişle
meden neva üzerinde bir hümayun maka
mı dizisi meydana gelir. 

Nevada hümavan makamı dizisi 

ı Gerdaniyede ı 
büselik beşiis i 

Bunların dışında neva perdesi üzerinde 
nağmeler bir merdiven gibi durmaksızın çı
kıp inerse bu perdede bir ortalama hicaz 
dizisi meydana gelir. Çünkü çıkarken tiz 
segah, inerken sünbüle perdeleri kullanı
lır. Eğer muhayyer perdesiyle üst oya (bro
döri) yapılırsa yine sünbüle perdesi kulla
nılır ki bu da uzzal dizisinin seyre katılma
sı demektir. 

Nevada ortalama hicaz dizisi 

Basit sCızinak makamının seyrine neva 
perdesi civarından başlanır. Bu perdenin 
iki tarafındaki çeşnilerde karışık gezinildik
ten sonra güçlü neva perdesinde hicaz çeş
nili yarım karar yapılır. Yine karışık gezini
lerek asma kararlar da belirtiJip gerekirse 
genişlemiş bölgede dolaşıldıktan sonra ya 
dizinin kendisiyle ya da acemli rast dizisiy
le rast perdesinde genellikle yedensiz tam 
karar yapılır. 
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Basit 
sOzinak 
makam ı 

seyir 

Zirgüleli Siizinak Makamı. Şed makam
lardandır. Fakat genelde "zirgüleli" sıfatı 
pek kullanılmaz ve pratikte her ikisi için de 
sCızinak adı tercih edilir. Dizisi zirgüleli hi
caz makamı dizisinin rast perdesine gö
çürülmesiyle elde edilmiştir. Bu sebeple 
durak perdesi de basit sCızinak gibi rast 
perdesidir ve seyir karakteri yine diğeri 
gibi inici-çıkıcıdır. Zirgüleli hicaz dizisinin, 
dügahtaki hicaz beşlisine beşinci derece 
üzerinde bir hicaz dörtlüsünün eklenme
siyle elde edildiği bilinmektedir (bk. ziRGÜ
LELi HiCAZ). Bu dizi rast perdesine aynen 
göçürüldüğünde zirgüleli sCızinak makamı 
dizisi elde edilmiş olur. 

Rastta Nevada 
hicaz besiisi hicaz dörtlüsü 

örneği 

ze doğu rast, zirgüle, segah, çargah, ne
va, hisar, eviç ve gerdaniyedir. Makamın 
yeden sesi portenin birinci aralığındaki ba
kiye diyezli fa (ırak) perdesidir. Fakat basit 
sCızinakta da olduğu gibi karar sırasında 
pek kullanılmaz. Zirgüleli sCızinak makamı 
tiz taraftan ve iki şekilde genişler. Bunlar
dan birincisi, durak perdesi üzerinde bu
lunan hicaz beşlisinin tiz durak gerdaniye 
üzerine aynen simetrik olarak göçürülme
siyle yapılır. 

Ana dizı Gerdaniyede 
simetrik 

hicaz besiisi 

Genişlemis bölge 

Zirgüleli sCızinak makamının ikinci şekil 
genişlemesi yine tiz taraftan, fakat bu de
fa basit sCızinakta olduğu gibi güçlü neva 
perdesi üzerindeki hicaz dörtlüsünün tiz 
tarafına gerdaniye perdesinde bir bCıselik 
beşiisi getirilmesiyle yapılır ve bu genişle

me ile neva perdesi üzerinde bir hüma
yun dizisi meydana gelir. 

Ana dizi 

Nevada hümayün dizisi 

SOZiNAK 

Eğer istenirse basit sCızinakta olduğu 
gibi neva perdesi üzerinde çıkıp inen bir 
merdiven halinde ortalama hicaz dizisi de 
kullanılabilir. Zirgüleli sCızinak makamı ini
ci-çıkıcı karakterde olduğu için seyre güç
lü neva perdesi civarından başlanır. Diziyi 
meydana getiren çeşnilerde karışık gezi
nilip nevada hicaz çeşnili yarım karar ya
pılır. Yine karışık gezinilip gerekli yerlerde 
asma kalışlar da yapıldıktan ve genişlemiş 
bölgede dolaşıldıktan sonra zirgüleli sCızi
nak dizisiyle rast perdesinde genellikle ye
densiz tam karar yapılır. 

Leon Hanciyan'ın muhammes, Santari 
Edhem Efendi'nin devr-i keb'ir peşrevleri, 
Neyzen Aziz Dede'nin saz semaisi; Harna
mizade İsmail Dede'nin darbeyn usulün
de, "Müştak-ı cemalin gece gündüz dil-i 
şeyda", Deliaizade İsmail Efendi'nin devr-i 
keb'ir usulünde, "S'inede bir lahza aram ey
le gel canım gibi" mısralarıyla başlayan bes
teleri; Abdülhalim Ağa'nın. "Kapılır her gö
ren ol şCıh-i cihan-aşCıbu" mısraıyla başla
yan ağır semaisi, Küçük Mehmed Ağa'
nın , "Ey dil heves-i vuslat-ı canan sana 
düşmez" , Hamamizade İsmail Dede'nin, 
"Cana firak-ı aşkın ile sCızinakinem" mıs
ralarıyla başlayan yürük semaileri; Latif 
Ağa'nın curcuna usul ünde, "Benim yarem 
gibi yare bulunmaz", Enderunlu Hafız Hüs
nü Efendi'nin yürük semai usulünde, "Ne
dir bu cevr ü tegafül zaman zaman güze
lim", Ahmed Rasim'in curcuna usulünde, 
"Pek revadır sevdiğim ettiklerin", Gavsi 
Baykara'nın düyek usulünde, "Dokunma 
kalbime zira pek incedir kırılır" , Emin On
gan'ın sengin semai usulünde, "Feryad 
ederim halime imdad edecek yok" mısra
larıyla başlayan şarkıları; EyyCıbi Zekai De
de'nin ayin-i şerifiyle düyek usulünde, "Sa
like olmaz ayan ilm-i hak'lkat miftah", Mu
sullu Hafız Osman Dede Efendi'nin düyek 
usulünde, "Gamdan beni azad et" mısra
larıyla başlayan ilah ileri; Ali Rıza Şengel'in 
düyek usulünde, "Benimdir cümle isyan u 
kabahat ya ResCılellah" mısraıyla başlayan 

Diziyi meydana getiren çeşnilerin ek ye
rindeki neva perdesi makamın güçlü per
desi olup bu perdede hicaz çeşnisiyle ya
rım karar yapılır. Makam asma kararlar 
bakımından basit sCızinak kadar zengin 
değildir. Nevadaki hicazlı yarım karardan 
sonra çargahta nikrizli, segahta hüzzamlı 
asma kararlar yapılabilir. Özellikle segah
taki asma karar karakteristik olup bu ka
rar yapılırken hisar perdesinin biraz dikçe 
bastiması gerekir. Bunların dışında hisar 
ve eviç perdelerinde de çeşnisiz asma ka
rarlar yapılabilir. ::l~ :j ~ .. ~-~- b~ 
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nikriz besiisi 

Donanımına si için koma bemolü, la ve 

mi için bakiye bemolü, fa için bakiye di

yezi konulan zirgüleli sCızinak makamının 

dizisini meydana getiren sesler pestten ti-

Zirgüleli 
sOzinak 

seyir 
örneği 
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SÜZiNAK 

tevşlhi her iki makamın örnekleri arasın
dadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülbaki Nilsır Dede, Tedkik u Tahkfk (nşr. 
Yalçın Tura). İstanbul 2006, s. 61-62; Haşim Bey, 
Müsikf Mecmuası, İstanbul 1280, s. 24; TanbOri 
Cemi! Bey, Rehber-i MQsikf, İstanbul 1321, s. 72-
73; Suphi Ezgi, Nazarf-Amelf Tark Musikisi, İs
tanbul 1933-40, I, 121-124, 242-245; IV, 219-
220; Rauf Yekta. Tark Musikisi, s. 77; Hüseyin 
Sadeddin Are!, Türk Müsıkfsi Nazariyalı Dersle
ri (haz. Onur Akdoğu). Ankara 1991, s. 57-58, 
349, 356; İsmail Hakkı Özkan, Türk Müsikfsi Na
zariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri, İstanbul 
2006, s. 203-207, 260-263 . 
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SÜBAiYYAT 
(.;:..Çe~!) 

Bir hadisi kitabına alan müelliften 
Hz. Peygamber' e varıncaya kadar 

senedinde yedi ravi bulunan hadisler 

L 

r 

L 

r 

L 

r 

L 

r 

L 

(bk. İSNAD). 

SÜBEY'A hint EBU LEHEB 

(bk. DÜRRE bint EBU LEHEB). 

SÜBHA 

(bk. TESBİH). 

SÜBHANALLAH 

(bk. TESBİH). 

SÜBHATÜ'l-AHBAR 
()~~~~) 

Derviş Mehmed'in 
(X./XVL yüzyıl) 

peygamberler ve hükümdarlara 
dair eseri. 

__j 

__j 

__j 

__j 

__j 

Eserin müellifı, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde ( I 5 20-1566) yaşadığı anlaşılan 

Derviş Mehmed b. Şah (Şeyh) Ramazan 
hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yok
tur. Aslı tomar şeklinde ve 20,40 m. uzun
luğunda olan eserin tam adı Sübhatü'l
ahbdr ve tuhfetü'l-ebrdr'dır (Keşfü'?-?U
nun'da ahyar). Kitapta Hz. Adem'den baş
layarak peygamberlerden ve büyük hüküm
darlarla bazı efsanevl şahsiyetlerden, bu 
arada Kanuni Sultan Süleyman'a kadar 
gelen Osmanlı padişahlarından ve çok kı
sa biçimde bunların döneminde geçen olay
lardan söz edilir. Telifi Kanuni zamanın-
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da yapılan eser daha sonra yazılan zeyil
lerle lll. Mehmed, N. Mehmed, lll. Ahmed 
ve Il. Mahmud zamanlarına kadar getiril
miştir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde kayıtlı olup (Bağdat Köşkü, nr. 193; 
III. Ahmed, nr. 3597) Şeffi tarafından Fars
ça yazılmış ve Yusuf b. Abdüllatıf tarafın
dan Türkçe'ye tercüme edilmiş Sübha
tü '1-ahbdr yazmaları lll. Mustafa devrine 
kadar gelirken aynı kütüphanede bulunan 
(Hazine, nr. 1443) bir başka nüsha lll. Ah
med'in cülusuna kadar gelir (diğer yazma
lar için bk. Babinger. s. 79). Il. Mahmud 
devrine kadar ulaşan nüsha, Sübhatü'l
ahbdr min zübdeti'l-dsdr adıyla taşbas
kı olarak iki defa yayımlanmıştır (İstanbul, 
ts., 1289). Bu baskıda siyah beyaz resim
ler de yer almaktadır. Eserin seksen altı 
minyatür ihtiva eden bir nüshası Dublin 
Chester Beatty koleksiyonunda bulunmak
tadır. 

Derviş Mehmed'in eserinin Viyana nüs
hası N. Mehmed zamanında istinsah edil
miş ve resimlendirilmiştir. Yazma, 1 08S 
(1674) yılındaki bir hadisenin nakliyle son 
bulmaktadır. Son sayfaya eklenen Latince 
bir kayıttan bu nüshanın Türkler'den alı
nan savaş ganimetieri arasından çıktığı, 
bir süre Prens Eugene'nin özel kütüpha
nesinde kaldığı ve 1737'de Viyana Kraliyet 
Kütüphanesi'ne nakledildiği belirtilmekte
dir. Bu kayda göre eserin ya 1683 Viyana 
Kuşatması sonrasında veya daha kuwet
li bir ihtimalle 1716 Varadin savaşı esna
sında Avusturyalılar'ın eline geçmiş ola
bileceği anlaşılmaktadır. Sübhatü'l-ah
bdr'ın kıymeti, verdiği bilgilerden ziyade 
XVII. yüzyıl ortalarında hakkında hiçbir bil
gi bulunmayan Hasan el-İstanbCıll tarafın
dan yapılan 1 02 adet minyatürden kay
naklanır. Adem ve Hawa ile Osmanlı pa
dişahları dışındaki minyatür dairelerinin 
çapı 3-S cm. arasında değişmektedir. On 

Sübhatü'L
ahbilr'ın 

ilk ve son sayfaları 
(Österreichische 

Nationalbibliothek, 
COD.AF, nr. 50) 

yedi varaklık bu minyatürlü nüsha siyah 
ve yer yer kırmızı nesihle yazılmıştır. Ser
levha müzehhep ve cetveller yaldızlıdır. 

Allah'a hamdü sena ve Hz. Peygamber' e 
salatü selam ile başlayan eserin altı say
falık giriş kısmında Hz. Adem ile Hz. Pey
gamber arasında geçen süre hakkındaki 
rivayetler üzerinde durulmakta, İslamiyet 
öncesinde ve sonrasında hüküm süren ha
nedanların isimleri ve saltanat müddetle
ri verilmektedir. Ardından başlayan min
yatürlü sayfalarda Hz. Adem ile Hawa'
dan itibaren peygamber kıssaları, efsanevl 
İran ve Arap hükümdarları dönemlerinin 
önemli olayları özetlenir ve Osmanoğulla
rı'na geçilir. Bu hanedanın menşei (Türkis
tan kökenli olduğu ve soyunun Nuh pey
gambere kadar gittiği). Anadolu'ya gelişi, 
Selçuklu sultanı tarafından Bitinya bölge
sine yerleştirilmesi ve Bizans'a karşı ilk fe
tihler aniatıldıktan sonra N. Mehmed'e ka
dar gelen Osmanlı padişahları ve dönem
leri olayları kısaca belirtilir. Minyatürlerin 
yapıldığı N. Mehmed dönemi olaylarının 
biraz daha ayrıntılı biçimde verildiği eser 
bu padişaha dua kıtasıyla sona erer. 

Nüshanın en önemli özelliği, peygam
ber minyatürlerinden başka Abbas! ve Sel
çuklu hükümdarları ile Moğol hanları ve 
IV. Mehmed'e kadar gelen Osmanlı padi
şahlarının tasvir edilmiş olmasıdır. Hz. Mu
hammed dışındaki bütün minyatürlerin 
yüzleri açıktır. Eserde ayrıca Büyük İsken
der, Nuh peygamberin oğulları Ham, Sam 
ve Yates ile bunların torunları da resme
dilmiştir. Bu arada Kabil ve Şit'in torun
ları, İran mitoloji kahramanlarının ecdadı 
kabul edilen Geyümers çizgisi takip edile
rek bulunabilmektedir. Eserdeki minyatür
ler kronolojik olarak ve genellikle konula
rına uygun yerlere yerleştirilmeye çalışıl
mıştır. Kenar boşluklarında ise itinalı bir 


