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Türk musikisinde 

L bir birleşik makam. 
_j 

Türk müsikisinde en az sekiz asırdır 
kullanıldığı bilinen en eski makamlar
dandır. "Büzürk" olarak da söylenir. Ba
zı nazariyat kitaplarında "büzrük" şekli
ne de rastlanmaktadır. Farsça bir keli
me olan büzürg "büyük, ulu" manasma 
gelmektedir. Dizisi, hüseynl perdesine 
göçürülmüş bir hüseynl beşlisine, yerin
de bir büselik beşiisi ile rast perdesine 
göçürülmüş bir çargah beşlisinin ilave
sinden meydana gelmiştir. Donanımına 
herhangi bir arıza işareti yazılmaz. Ma
kamın güçlüleri birinci derecede hüsey
nl, ikinci derecede neva, üçüncü derece
de dügah perdesi, durağı ise rast per
desidir. Bütün birleşik makamlar gibi 
inici seyreder. 

Türk müsiki repertuvarında tesbit edi
lebilen büzürg makamındaki eser sayısı 
yirmi beş civarındadır. Bu makama ör
nek olarak lll. Selim'in çember, Kante
miroğlu'nun darbeyn usulündeki peşrev
leri, Sadık Ağa'nın, "Hüban seninle leyl ü 
nehar istlnas eder" mısraı ile başlayan 
berefşan usulündeki 1. bestesi verilebilir. 

Hüseynide hüseynl beşiisi Dügahta bOselik beşiisi 
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Rastta çlirgah beşlisi 
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Büzürg b. Şehriyar er-Ramhürmüzl 
(N /X. yüzyıl [?]) 

Kittibü 'Acti ' ibi'l-Hind adlı 
L eseriyle tanınan İranlı bir denizci. _j 

Hayatı, şahsiyeti ve eğitimiyle ilgili ola
rak gerek klasik gerekse modern kay
naklarda herhangi bir bilgi yoktur; sade
ce Ramhürmüzl nisbesinden Hüzistan'ın 

Ramhürmüz şehrinde doğduğu veya ora
da yetiştiği anlaşılmaktadır. 

Seyahat hatıralarını anlattığı Kitabü 
cA ca' ibi1-Hind adlı eserinden öğrenil
diğine göre Z88-34Z (901-954) yılları ara
sında Güneydoğu Asya'yı gezmiş ve ki
tabını da muhtemelen dönüş tarihinden 
hemen sonra yazmaya başlamıştır. Irak 
sahillerinden gemisiyle yola çıkan Bü
zürg, hatırat şeklinde kaleme aldığı 134 
küçük hikayeden oluşan eserinde Güney 
Hindistan, Gucerat, Hint takımadaları, 
Çin ve Japonya'da gördüklerini anlatmış, 
ayrıca tanıştığı gemici, tüccar ve seyyah
ların bu bölgelerle Doğu Afrika üzerine 
naklettikleri hatıratarına da yer vermiş
tir. Eser anlattığı ülkelerdeki insanların 
yaşayışlarını, örf ve adetlerini yansıtma
sı bakımından son derece önemlidir; bu 
arada o dönemdeki bir Hint mihracesi-
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Büzürg b. Şehriyar' ın Kitlibü 'Aca' ibi'l-Hind ad lı eserinin 
unvan sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3306) 

nin Kur'an-ı Kerlm'i kendi diline tercü
me ettirmiş olduğunu da haber vermek
tedir. 

Bilinen tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Ayasofya, nr. 3306) bulu
nan eserin metnini P. A. van der Lith 
neşre hazırlamış ve L. Mareel Devic'in 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır (Leiden 1883-1886). Bu tercüme 
1926'da Routledge Yayınevi (Londra) ta
rafından ingilizce'ye çevrilerek Arapça 
metnin tıpkıbasımıyla birlikte yeniden 
basılmıştır. İki yıl sonra P. Quennel'in ori
jinalinden İngilizce'ye yaptığı bir tercüme 
(London I 928), daha sonra da J. Sauva
get'nin yeniden yaptığı Fransızca tercü
me, onun ölümünden sonra adına çıka
rılan bir armağanın içinde (Memorial, Da
mascus 1954, I, 188-300) neşredilmiştir. 

Bunlardan başka eser R. ı. Ehrlich tara
fından Rusça 'ya da tercüme edilmiştir 
(Moscow 1959). 
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