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Abdülaziz Meragizâde Hakkında Yeni Bulgular ve 

Sultan II. Mehmed’e Şâhişube Makam Hediyesi  

New Findings About Abdülazi̇z Meragi̇zade And The Musical Gift Shahishube Maqam To 

Sultan Mehmed II. 

Recep USLU  

Doç.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü İstanbul, Türkiye 

ÖZET 

Herat Sistemciler Müzik Ekolü kurucusu Abdülkadir Meragi’nin oğlu Abdülaziz Meragizade’nin hayati hakkinda 

özellikle son on yilda yeni bulgular ve bazilari bana ait yeni tespitler yapilmiştir. İlk defa hayatini 1999’da kaleme 

aldiğim Abdülaziz Meragizade, Osmanlilar içinde Herat Sistemciler Musiki Ekolünün bir temsilcisiydi. Yeni 

bulgular, değerlendirmeler ve tespitlerin bir araya getirilmesi bilgilerden topluca yararlanmak açisindan akademi 

alanina faydasi olacaktir. Ayrica makale başliğinda görülen şâhişube hakkinda bugüne kadar herhangi bir çalişma 

yapilmamiştir. şâhişube Abdülaziz Meragizade tarafindan icat edilmiş bir makamidir. O, bir taraftan kendine özgün 

yeni bir şube/makam icat etmiş, diğer taraftan ayni eserde bahsettiği 24 şube sayisinda bir değişiklik yapmamiştir. 

Bu yönüyle babasi Abdülkadir’in müzik teorisini temsil etmeye devam etmiştir. Diğer yönüyle II.Murad’in 

ölümünden sonra Edirne’de yeni padişah olmuş II.Mehmed’e müzik alaninda ustaliğini gösteren bir şube icadinda 

bulunmuş ve ona ayni şubede yapilmiş tebrikiyye bestesi hediye etmiştir. Abdülaziz’in Orta Asya’dan Osmanlilara 

geldiği 10 yaşindan beri içinde bulunduğu müzisyenler camiasi ile gizli bir savaşi olmuştur. Bu, müzik ekolleri 

savaşiydi. Bu savaşin içinde kendisini ilk kez II.Murad’a hediye ettiği safaşube makaminda bir bestesi ile 

göstermişti, fakat padişah değişikliğinde devam eden rekabet içinde kendisini yeniden göstermesi gerekti. 

Abdülaziz, 1451 yilinda padişah olan II.Mehmet için Nekâvetü’l-edvar (: seçkin devirler) adini verdiği yeni bir 

kitap yazip, o eserle birlikte icra ettiği makamdaki bestesiyle müzik alanindaki ustaliğini hem yeni sultana hem de 

rakiplerine gösterdi. Bugüne kadar müzikoloji alaninda Abdülaziz’in bestesinde kullandiği yeni icat şâhişubenin 

nasil bir dizisinin olabileceği sorgulanmamişti. Bu makale Abdülaziz Meragizade hakkinda yeni bulgular eşliğinde 

icat ettiği şâhişube makaminin nasil olabileceğini yorumlamakla sinirlidir. Nitel araştirma ve sistematik müzikoloji 

sunumuyla yazilan makalenin sonunda şâhişubenin ebced alfabe notasindan günümüze nota transkripsiyonuyla 

dizisi, yanliş değerlendirmelerden ayiklanarak sorgulanmiş, modern notaya çevrilmiş, ayrica bir etüt ile 

müzikolojik canlandirma yapilmaya çalişilmiştir. şâhişube makaminin nasil anlaşilmasi gerektiği önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Abdülaziz Meragizade, Abdülkadir Meragi, II.Mehmet, şâhişube, notasyon. 

ABSTRACT 

Especially in the last ten years, new findings and some new determinations have been made about the life of 

Abdulaziz Meragizade who was Herat Sistematist Music School founder Abdülkadir Meragi's son. Abdulaziz 

Meragizade, whose life I wrote for the first time in 1999, was a representative of the Herat Systematists Music 

School in the Ottomans. Bringing together new findings, evaluations and determinations will benefit the field of 

academia in terms of benefiting from the information collectively. In addition, no study has been carried out on the 

shahishube seen in the title of the article so far. Shahishube is a maqam invented by Abdulaziz Meragizade. On the 

one hand, he invented a unique new shube/maqam, on the other hand, he did not change the number of 24 shubes 

he mentioned in the same work. In this respect, he continued to represent his father Abdülkadir's music theory. On 

the other hand, after the death of Murad II, he invented a shube that showed his mastery in the field of music to 

Mehmed II, who became the new sultan in Edirne, and gave him a congratulatory composition made in the same 

shube. From the age of 10, when Abdulaziz came to the Ottomans from Central Asia, he had a secret war with the 

musicians he was in. It was a war of music schools. In this war, he showed himself for the first time with a 

composition in the Safashube makam, which he gifted to Murad II, but he had to show himself again in the ongoing 

rivalry in the change of sultan. Abdulaziz wrote a new book called Nekavetü'l-edvar (: distinguished maqams) for 

Mehmet II, who became the sultan in 1451, and showed his mastery in music to both the new sultan and his rivals 

with his composition in the maqam he performed with that piece. Until today, it has not been questioned what kind 

of a scale Abdulaziz's new invention shahishube mode can be used in his composition in the field of musicology. 

This article is limited to interpreting how the shahishube maqam, which he invented about Abdulaziz Meragizade, 

could be in the light of new findings. At the end of the article, which was written with a qualitative research and 

systematic musicology presentation, shahishube's string from the abcad alphabet note to the present day with note 

transcription was questioned by removing the wrong evaluations, translated into modern notes, and a musical 

enactment was tried to be made with an etude. It has been suggested how the shahishube maqam should be 

understood. 

Keywords: Abdulaziz Meragizade, Abdulkadir Meragi, Mehmet II, shahishube, notation. 

1. GİRİŞ 

Abdülaziz Meragi’zade’nin eser yazdiği Sultan II.Mehmed’in, 836/ 30 Mart 1432’de Edirne’de doğduğu ve eğitim 

gördüğü medreseden 845/1441 baharinda, yani yaklaşik Mayis ayinda Edirne’den Manisa’ya gönderilmesini 

değerlendiren tarihçilerden bazilarina göre, Fatih, ilk eğitimini tahminen Saatli Medrese’de tamamlamiştir. Yani, 

II.Mehmed, daha 10 yaşinda iken eğitiminin ilk aşamasini bu medresede tamamlamiş demektir. Aldiği dini eğitimle 

Kur’an okuma yaninda Arapça ve Farsça’ya, en azindan yüksek eğitimin temel kitaplarina, belki de müzik bilgisi 

derslerine başlamiş demektir. Manisa’ya tayin edildiği 845/1441 tarihinde Hizir b. Abdullah’in II.Murad’in emriyle 
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edvar kitabi yazmasi da ilginçtir, bu tarih bir tesadüf değildir, bu ikisi arasinda bir ilgi olabileceğine burada ilk defa 

dikkat çekilmektedir. Balkanlardaki savaş sonucu II.Murad’in uğradiği ilk yenilginin tesellisi de olabilir. Burada 

II.Mehmed’in yaşi konusunu özellikle andim, özellikle dikkat çekmek istedim, nedenini birazdan bahsedeceğim. 

Eğitimde gelinen bu yaş, Orta Asya’dan gelen bir başka kişinin hayatinda da müzik eğitimi aldiği çocuk yaşa 

benzemektedir. Bahsedeceğimiz kişi, Sultan II.Mehmed’in Edirne’de 855/1451’de padişah olduğunda sarayda Orta 

Asya’dan gelmiş biriydi: Abdülaziz Meragizade. Bizim konumuzu yakindan ilgilendiriyor.  

Makalenin amaci Sultan II.Mehmed için icat edilmiş şâhişube makaminin dizilerini doğru olarak tespit ve yeniden 

canlandirmasini ortaya koymaktir. Bu makam Meragi’nin oğlu Abdülaziz tarafindan icat edilmiştir. Konuyla ilgili 

araştirmalar içinde Koç ve Khazrai-Azadehfar’in çelişkili ifadeleri, kaynaklardaki bilgilerin karşilaştirilmasi ile 

giderilmeye çalişilmiş ve şâhişube makaminin dizisini doğru olarak ortaya koymayi amaçlanmiştir.  

Makalede önce zamanin şartlarina işaret ederek Udi Hace Abdülaziz’in hayati hakkinda yeni bulgular, düzeltilmesi 

gereken bilgiler ve şâhişube dizisinden bahseden yazdiği eser hakkinda bazi yeni tespitler ortaya konmuştur. 

Ardindan Abdülkadir Meragi’nin kitaplarinin Abdülaziz’e intikal edişi; Abdülaziz’in Nekâvetül-edvar adli eseri ve 

şâhişube; makamlari hakkinda bazi müzikolojik açiklamalar; şâhişube ve safaşube makamlari dizileri ve şâhişubenin 

yeniden canlandirilmasi; bu olayin Fatih Sultan Mehmet hakkinda yapilan filimler dolayisiyla sinema dünyasinda 

kullanilmamasini eleştiren bir sonuçla sonlanmaktadir.  

2. ABDÜLAZİZ MERAGİZADE’NİN HAYATI 

Müzik teorisyeni Abdülaziz Meragizade, ben onu artik Meragizade olarak tanimliyorum. Bu konuyla ilgili 1999 

yilinda ilk yazdiklarim birçok kişi tarafindan tekrar edilmiştir. Fakat yine de 2005’te makalesini yazan Fallahzade 

(2005: s.180), Farmer’in 1940’ta Encyclopedia of Islam’da yazdiği makaleden bu yana Abdülaziz hakkinda hiçbir 

şey bilmiyoruz ifadesini kullanir. Bu makaledeki derlemede 1999 yilinda yazdiklarimin bir kismini pekiştirip, bir 

kismini düzeltip, bu arada hakkinda yazilan yanliş ifadeleri tashih ederek konuya gireceğim.  

Abdülaziz, ünlü müzisyen Abdülkadir Meragi’nin küçük oğludur. Hayati hakkinda hiçbir şey bilinmiyorken, İslam 

Araştirmalari Merkezi’nde çalişmanin verdiği imkanlarla bazi bilgiler benim önüme geldi. İslam Ansiklopedisi için 

yazilmiş okuduğum yazidaki bir yanlişin düzeltilmesiyle birden elimdeki belgenin Abdülaziz’e, II.Murat tarafindan 

verilen Edirne Temürhan köyünün ikta belgesiyle karşilaştiğimi anladim. Anahtar kelime “Hace Abdülaziz” idi. 

Sonrasini araştirarak inşa ettim (Uslu 1999: 40; Uslu 2000: 452; Uslu 2007b: 31; Feldman 1996: 114. Abdülaziz’den 

bahseden Feldman’da bu bilgiler yoktur). Ben 1999 yilindan itibaren müzikoloji alaninda onun hayati için ne inşa 

etmişsem, ayni bilgiler diğer akademisyenler tarafindan biraz daha süslenerek aktarilmiştir. Benim yazdiklarimdan 

sonra kisa sürede bu bilgiler birden anonimleşti, atif yapilmadan kullanilmaya başlandi, ancak bazen yanliş olarak 

aktarmalar yapildiği da görülmektedir. Bu sebeple Abdülaziz’in hayati hakkinda yazilanlardan bazi düzeltmelerle 

konuya başlayayim. 

2.1. Abdülaziz’in Doğum Tarihi 

Abdülaziz’in hayatini ele alan ilk yazimda (Uslu 1999), henüz doğum tarihi bilinmeyen Abdülaziz’in 824/1421’de 

Edirne-Temirhan köyü ikta olarak verildiğine göre, yaşinin en az 10-15 olmasi gerektiğini hesaplamiştim. 10 yaşinda 

ud ustasi olabileceğine ihtimal vermedim ve ilk yazilarimda yaşinin 15 olabileceği ihtimaline göre hesaplamalar 

yaptim. Fakat bugün anliyorum ki yanilmişim, daha az ihtimal daha doğruymuş. Artik babasi Meragi’nin yeni 

yayinlanan kitaplarindan Camiü’l-elhan’in 816/1413 yilinda yazdiği kaydindan dolayi Abdülaziz’in doğum tarihini 

biliyoruz: 01 Muharrem 816/ 03 Nisan 1413. Bu tarih Abdülaziz meragizade’nin doğum tarihidir. Kitabi ve kitapta 

bulunan bu yeni notu İranli müzikolog Babak Khazrai yayinlanmiştir. Buna göre ve arşiv belgesi sebebiyle Edirne’ye 

geldiği kesin tarih 824/1421 olduğuna göre, Edirne’ye geldiğinde Abdülaziz henüz 09 yaşinda idi demektir.  

2.2. Abdülaziz’in Doğum Yeri 

Abdülaziz’in, ilk yaptiğim 15 yaş ihtimaline göre babasi o sirada Semerkant’ta idi, ben de doğum yeri olarak 

Semerkant olabileceğini yazmiştim. Fakat 09 yaşi bulgusuna göre babasi o sirada Herat’ta olduğu için Abdülaziz’in 

doğum yerinin doğrusu Herat olmasi gerekiyor. Böylece doğum tarihi, doğum yeri ve Edirne’ye geldiği yaşi hakkinda 

daha doğru bilgiler ortaya konmuş oluyor. 

2.3. Abdülaziz’in Gelişi Gizlice Değil 

Abdülaziz 09 yaşina kadar Herat’ta hem dini hem de müzik eğitimi aliyor. Kaynaklarda belirtilmediğine göre hafizlik 

yapmamiştir. Konuyla ilgili araştirma yapanlara göre öncelikle şu soru sorulmuş: Babasi Timurlularin elinde çok 

değerli biri olan, 09 yaşindaki bir çocuk, Orta Asya’dan Edirne’ye nasil gelecek? Tarih kaynaklarinda nasil gelmiş 

olabileceği anilmadiği için benden önceki yazilarda “gizlice” diyenler vardi. O sirada babasi Meragi’nin biat ettiği 
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Timurlu Şahruh, böyle yetenekli müzisyeni göndermeye izin vermez diye düşünerek, ben de önceki yazilanlar gibi, 

Abdülaziz’in Osmanliya “gizlice” gelmiş olabileceğini yazmiştim. Fakat sonradan anlaşildi ki II.Murat’in devraldiği 

Osmanli, 1402 Ankara savaşindan itibaren Timurlulara biat eden bir Bati eyaleti gibi olmuştu. Osmanlilar önceleri 

Timur, sonralari Şahruh tarafindan elçilerle birkaç yilda bir kontrol ediliyorlardi. Elçiler gidip geliyordu. İşte 

Abdülaziz bu elçi kervanlariyla, bilinenin aksine “gizlice” değil, Sultan Şahruh’un bilgisi dahilinde Edirne’ye 

gelmiştir.  

2.4. Abdülaziz’in Yanında Getirdiği Kitap 

Hace Abdülaziz’in hayati hakkinda yazilanlar içinde düzeltilmesi gereken bilgilerden biri de yaninda getirdiği 

söylenen 1421 tarihli Makasıdü’l-elhan nüshasi konusu vardir. Fakat bu konu bir sonraki Abdülkadir Meragi’nin 

Kitaplari Edirne’de başliği altinda açiklanacaktir. 

3. ABDÜLKADİR MERAGİ’NİN KİTAPLARI EDİRNE’DE  

Bu bilgi düzeltmelerinden sonra Abdülaziz Meragizade, Edirne’den pek bir yere ayrilmamiş olduğunu belirtelim, 

II.Mehmed zamanina kadar Edirne’de yaşamiştir. Abdülaziz, II.Mehmed’in eğitim gördüğü Saatli Medresede 

cemaat-i mutribana ders vermiş olabilir (veya çalici mehterlerin çaliştiklari mekanda, mehterhanede ders vermiştir), 

daha da önemlisi küçük şehzade Mehmet ile burada, Saatli Medresede görüşmüş olabilirler. Saraydaki II.Murad’in 

müzik meclislerinden dolayi da Abdülaziz ile şehzade Mehmet birbirleriyle tanişiyorlardi. Ayrica burada II.Murad 

bir külliye yaptirmişti ve külliyede Mevlevihane de vardi.  

Abdülaziz’in müzik teorik görüşleri Mevlevi müzisyenlerin müzik teorisi görüşlerinden farkliydi, farkli 

görüşlerinden dolayi aralarinda rekabet vardi. Türk müziği tarihinde Yeni Sistemciler Ekolü denilen bu teoriye sahip 

Anadolu edvar yazarlari, müzikle ilgili edvar kitaplari yazip II.Murad’a hediye ediyorlarlardi. Babasinin Makasıdül-

elhan li’s-Sultan Murad es-Sani adlandirilan kitabi yazip göndermesini tetikleyen sebeplerden biri bu rekabetti. 

Abdülaziz, Karamanli müzisyenlerin ve Mevlevilerin de desteklediği bu müzisyenler ile teorik tartişmalara 

girdiğinde, daha genç ve tecrübesiz Abdülaziz, onlari ikna edemiyordu. Meragi, oğlunu desteklemek için bir kitap 

yazip gönderdi. Müzik nazariyati kavgasi bitmemişti, fakat bu rekabet konusu başka bir konudur bu makalenin 

sinirlarini aşar. Mayis 838/1435’te Abdülkadir Meragi öldüğü zaman II.Murad’a gelen elçiler, Meragi’nin kitaplarini 

da zaman içinde verese olarak Abdülaziz’e getirdiler. Muhtemelen bu organizeyi Herat’taki büyük kardeşi udi 

Nureddin Abdurrahman düzenlemiştir. Gelen kitaplar arasinda babasinin Baysungur’a yazdiği, Kitab-ı Lahniyye diye 

bilinen bir kitabi daha vardi. Kitabin içeriği ilk defa tarafimdan ayrintili bir şekilde tanitilmiştir (Uslu 2015: s.32).  

Abdülaziz, sahibi olduğu bu kitabin sonuna II.Murad için icat ettiği safaşube makamini not etmiştir, Farmer 

ansiklopedi makalesinde bu nottan bahsetmiş, fakat bu not İngilizce metinden Türkçeye “haşiye” diye tercüme 

edilmiş, kitabin adi da Makasıd diye verilince sonraki araştirmacilar için bir yanilgiya sebep olmuştur. Çünkü haşiye, 

bir kitaba kitabin metniyle ilgili sonradan yapilan açiklamali ilaveler için kullanilan bir terimdir, kitapla alakasi 

olmayan küçük notlar için haşiye terimi kullanilmaz. Ayrica Abdülaziz’e miras kalan kitaplar arasinda bir de 

babasinin Şahruh’a yazdiği Makasıdü’l-elhan li’s-Sultan Şahruh diye adlandirilan başka bir kitap daha vardi. 

Maalesef bu kitabin orjinali muhtemelen Orta Asyadan Anadoluya yolculuk sirasinda yiprandiği için elimizde 1436 

tarihinde kopya edilmiş, daha sonraki tarihlerde tamir görmüş bir başka nüshasi vardir, asli yoktur. Fakat istinsah 

eden Hizir b.Mali, kitabin orijinalini yansittiğini özel bir istinsah kaydi biçimiyle belirtmiştir: Bu kitap 1418 tarihinde 

yazilmiş olan kitaptan 1436 yilinda istinsah edilmiştir şeklinde ferağ kaydini bitirmiştir. Bu Makasıd versiyonlari 

konusu ilginçtir ve aralarindaki önemli metin farklarindan dolayi üç versiyon olduklari artik biliniyor (Uslu 2019: 1-

20; Aralarindaki farklarin ayrintilari konusunda Uslu 2021: 1643).  

Burada özetlediğimiz durum ayni zamanda Meragi’nin kitaplarinin Herat’tan miras yoluyla Osmanliya geçişini 

göstermektedir. Sultan II.Murad’a yazilan Makasıd nüshalari bundan sonra hep Osmanli topraklarinda çoğaltilmiştir. 

Abdülaziz’in büyük kardeşi udi Nureddin Abdurrahman o sirada Herat’ta idi, oğlu Mahmud Meragizade eserinde 

amcasindan Haci Abdurrahman diye (Agayeva 2009: 65) bahsetmiştir.  

Hem Abdülaziz’in hayati hem de Meragi’nin Makasıd adli eseri ile ilgili düzeltilmesi gereken bilgilerden biri de 

Makasıdü’l-elhan’ın (: Müziğin maksatlari) 1421 tarihli nüshasi var mi yok mu problemidir. Farmer, 1421 tarihli bir 

Makasıd’dan söz edince, göremediğim bu kitabin Abdülaziz’le birlikte gelmiş olabileceğini düşündüm ve 1999 

yilinda yayinlanan ilk makalemde Abdülaziz’in yaninda 1421 tarihli bir nüshayi getirmiş olabileceği savini yazdim. 

Bu bilgi, bugüne kadar 20 yil içinde yine bana atif yapilmaksizin birkaç ünlü tarihçimiz tarafindan da (Bardakçi; 

Halil İnalcik, 2020 youtube videosu) kullanildi, televizyon programlarinda dile getirildi. Hatta birkaç akademik 

kitapta (S.Agayeva, 2006 bildirisinden 2011; C.Behar, 2020) artik ortaya attiğim teori, “anonim bilgi” olmuş, yani 

kaynaği belirtilmeden anilan bilgi gibi aktarilmiştir. Oysa Farmer’dan (1940) kaynaklanan 1421 tarihli Makasıd 

bilgisinin bir hata olduğunu, birkaç kez yazmiştim; yani ilk yazdiğim gibi Abdülaziz yaninda ne 1418 ne de 1421 
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tarihli Makasıd nüshasi getirmemiştir, sonuna da haşiye yazmamiştir. Doğrusu ortada 1421 tarihli bir Makasıd 

nüshasi olmadiği artik anlaşilmiştir. O Edirne’ye yerleştikten iki sene sonra, babasi Meragi, Sultan II.Murad için özel 

olarak yazdiği 826/1423 tarihli bir Makasıdü’l-elhan li’s-Sultan Murad es-Sani’yi (Rauf Yekta nüshasi) yine 

Şahruh’un elçileriyle, Şahruh’un bilgisi dahilinde gönderilmişti (Uslu 2019: 19). Üstelik daha özet bir Makasıdü’l-

elhan li’s-Sultan Şahruh’u bundan birkaç yil önce, 1418’de onun adina yazmişti; birkaç yil sonrasinda Sultan 

II.Murad’a daha geliştirilmiş bir halde, %85-90 oraninda ilave ettiği bilgilerle yeniden metin inşa ederek Makasıdü’l-

elhan li’s-Sultan Murad es-Sani’yi yazdi ve gönderdi. Ayni adi taşiyan bir kitabin sunum kisminda her ikisinide de 

“Sultan” ünvanlariyla yazmasi siyasi tarih açisindan çok önemlidir (Sultan ifadesi artik doğuda ve batida birbirlerine 

siyaseten denk sayildiklarini tescil etmektedir). Bu kitabi, öncekinden çok daha farkli bir metinden oluşan Sultan 

II.Murad’a yazilan ilk Makasıd kitabinin Farsça üç nüshasini karşilaştirarak ben Türkçeye tercüme ettim, T.C.Atatürk 

Kültür Merkezi tarafindan basildi (2015). 

4. ABDÜLAZİZ’İN NEKÂVETÜL-EDVAR’I VE FATİH İÇİN İCAT ETTİĞİ MAKAM: ŞÂHİŞUBE 

1451’de II.Murad öldüğünde, II.Mehmet padişah oldu, tebrikler edildi, ona hediyeler getirildi. O sirada 38 yaşinda 

olan Abdülaziz Meragizade de babasinin kitabindan esinlenerek, takipçisi olduğu Herat Sistemciler ekolünde, 

Edirne’de, yeni padişaha bir kitap yazdir: Nekâvetü’l-edvar (yani Devirlerin seçkinleri; yazmasi: TSMK III.Ahmed; 

Koç, 2017 içinde; Farmer 1940, EI’deki Abdulkadir Meragi maddesinden Feldman 1996: 114; Massoudiyye’den 

Fallahzadeh 2005: 180). 1940 öncesi araştirmalara dayanan Farmer, makalesinde Abdülaziz hakkinda herhangi bir 

bilgi vermemesi normal olmakla birlikte, 2005 yilinda eserini yazan Massoudyye’nin Abdülaziz hakkinda tek 

bahsettiği konunun yazdiği kitap olduğu görlmektedir. Massoudyye’nin Abdülaziz hakkinda Türkiye’deki bilimsel 

yayinlardan haberi olmadiği, yeterince araştirma yapmadiği anlaşilmaktadir.  

Abdülaziz, böylece diğer Anadolu edvari Yusuf Kirşehirli’nin etkisindeki müzisyenlere ve padişaha müziğin gerçek 

teorisi budur, diğerleri doğru değildir, beni destekleyin demek istiyordu. Fakat müzisyenler arasinda rekabet var, 

kavga durur mu? Hayir. Müziğin Anadolu Türk-Rumi tarzini temsil eden Yeni Sistemci Anadolu ekolünün 

müzisyenleri II.Mehmed’in etrafinda varliklarini devam ettirdiler. Bir yil sonra Kutbuddin Şirazi, Edirne’ye gelip bir 

müzik kitabi yazdi, Bursa’da bulunduğu sirada veya Edirne’de yazdiği saniliyor, kitabini kesinlikle Edirne’de sunmuş 

olduğu anlaşiliyor. Riyaziyye alaninda Mehmet Ladikli’yi yetiştiren Şirazi, kitabinda Meragi’nin kurucusu olduğu 

Herat Sistemciler Ekolünü, Mecelle fi’l-edvar (: Devirlerde seçkinler) başlikli kitabiyla özetlemiştir, Anadolu 

müzisyenlerinden de bazi bilgiler yazmiştir (Agayeva 2011: 55-56), burasi önemlidir. Şirazi, konumuz olan 

Abdülaziz’i, bu eseriyle desteklemiş oluyordu.  

Orta Asya’dan gelmiş olan Abdülaziz, 38 yaşinda yazdiği Herat Sitemciler Ekolü etkisindeki Nekaavetü’l-edvar adli 

müzik edvari eserinde iki makam icat ettiğini belirtmektedir. II.Murat için icat ettiği birincisine “safaşube” adini 

vermiş; ikincisini ise 1451’de tahta oturan yeni padişah II.Mehmet için icat etmiştir, ona “şâhişube” adini vermiştir. 

Bu makamlarda sözleri kendine ait “culusiyye veya tebrikiyye besteleri” yapmiştir. Bunlari Fatih Döneminde Musiki 

(Uslu 2007b: 64) adli kitabimda “Fatih için yapilan besteler” bölümünde uzun uzun yazdim. Fakat konunun 

uygulamasi farkli bir konu olduğu için bu makalede, şâhişubenin dizisi ve yeniden canlandirma müzikoloji metoduyla 

icrasi konusuna dikkat çekiyoruz.  

Abdülaziz Meragizade’nin (ö.890?/1485?) icadi olan şâhişube ve safaşube makamlari II.Mehmed dönemine mahsus 

makamlardir. Safaşube, babasi II.Murad için icat edilmişti. Konumuz olan şâhişube makaminda bir sedarb usulde 

tarika canlandirmasi dinleti örneğine burada ilk defa yer verilecektir. Bundan sonraki kisimda makamlarin 

müzikolojik açiklamalari yer almaktadir. 

5. MAKAMLAR HAKKINDA MÜZİKOLOJİK AÇIKLAMALAR 

Bu bölümde Abdülaziz’in icadi şâhişube ve safaşubenin nağmeler ve araliklari üzerinden dizisini/seyrini tespit 

etmeye çalişacağiz. Konuyla ilgili yazilanlardaki çelişkileri hal etmeye çalişacağiz. 

Edirne Valiliği tarafindan düzenlenen Fatih ve Dönemi Arama Konferansi (Edirne-2020) programi içerisinde bu 

makam dizilerinin doğru olarak tespiti, dönemin müzik anlayişindaki yenilikleri tespit açisindan önemlidir. 1451’de 

yazilan Nekâvetü’l-edvar, 2017 yilinda Türkçeye tercüme edilmiştir (Koç, 2010 ve 2017), ancak buradaki 

değerlendirmeler için yazmasindan da faydalanarak ortaya konmuştur.  

5.1. Şâhişube Makamı 

1451’de icat edildiğini söyleyebileceğimiz şâhişube makami dizisinin nağmeleri Koç tarafindan yapilan çalişmada 

ebced notasiyla iki şekilde verilmiş olduğu görülür: 

1-“A-C-h-H-YA-YC-Yh-YH” (Koç, 2010: s. 66); 
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2-“A-C-h-H-YA-YC-YD-YH” (Koç, 2010: s.127).  

Dizilerde yer alan ebced harf notasyonu perdelerinden Yh ve YD farki görülüyor. Bunlardan doğru olan hangisidir? 

Ortaya bir problem çikmaktadir ve bu durum konuyla ilgili yazi yazan ne Koç’un tezinde ne de Khazrai-Azadehfar’in 

araştirmalarinda tartişilmamiş, bir sonuca ulaştirilmamiştir. Koç, tezinin baskisinda da görüleceği üzere, tezinde 

sayfa 66’da verilen dizi çevirisinde “YH” nağmesinin öncesinde “YD” nağmesi harfleri yoktur, ama sayfa 127’de 

verilen dizide ise “YD” vardir. Bu durumda ortaya bir çelişkili durum çikmaktadir ve kaynaği olan yazmasina 

bakmak gerekmektedir. Nekâvetü’l-edvar yazmasinda vr.25b’de şâhişube nağmeleri arasinda, Koç tarafindan “YD” 

olarak çevrilen nağme harfleri öyle bir yazilmiştir ki, dikkatsiz ve özensiz yazim sebebiyle nağme diğer taraftan “Yh” 

nağmesine de benziyor. Yazmadaki yazimdan da netlik ortaya çikmamakta ve çelişkili durumla karşilaşilmaktadir. 

Nitekim bir başka araştirmaci ikilisi olan Khazrai ve Azadehfar (2018: 177) da bu nağme konusunda tereddüt etmişler 

ve nağmenin yerine soru işareti koymuş olduklari görülüyor. Bu durumda konuyu diğer makam dizilerinin ebced 

harfleriyle karşilaştirarak araştirmak zorunlu olmaktadir. Nitekim yazmada açiklanan “muhayyer”i (Abdülaziz 1451: 

vr.25a) oluşturan nağmelerin harf karşiliklarina dikkat edildiğinde: “A-C-h-H-YA-YC-Yh-YH/ C-C-T-T-C-C-T” 

olduğu, yani Yh perdesiyle görülmektedir. Yh’nin bulunduğu dizi ve araliklarin Sistemciler Dönemi teorisyenlerinin 

muhayyeri ile ayni olduğu görülmektedir. Diğer kaynaklardan Safiyyüddin’in edvarinda, Meragi ve Abdülaziz’in 

eserlerinde, Ladikli’nin eserinde gösterilen Meragi’ye ait muhayyer makaminin dizi nağmeleri ebced harfleri hep 

ayni harflerledir. Bu karşilaştirma sonunda yukarida Nekave’de yer alan dizideki nağmenin “Yh” olmasi durumunda 

muhayyerle ayni olacaği anlaşildiğindan, şâhişube dizisinde “Yh” nağmesinin değil, “YD” nağmesinin olmasi daha 

doğrudur sonucu ortaya çikmaktadir. 

Makaledeki bu karşilaştirmalar sonucunda şâhişube makaminin nağme ve araliklarinin: “A-C-h-H-YA-YC-YD-YH/ 

C-C-T-T-C-C-T” (Abdülaziz 1451: vr.25b) şeklinde olmasi gerektiği tespit edilmiş ve gösterilmiştir. Abdülaziz’in 

tanimiyla şâhişube makaminin asli iki eski “nevruz-i asil”dan oluşmaktadir (Abdülaziz 1451: vr.25b; Khazrai-

Azadehfar 2018: s.177), araliklar nağmeler gibi paraleldir. Elde edilen sonuç Can hocanin gösterdiği Sistemciler 

Ekolünün dörtlü ve beşlilerine uygun bir dizidir (Can, 2001: s. 176, dörtlü 5, beşli 4). Bu sonuca göre Agayeva’nin 

bu şube için alti nağme demesi doğru değildir. 

Abdülaziz’in eski musiki biçimlerinden biri olan “kavl-i murassa” formunda şâhişube bestesinin Arapça ve Farsça 

sözleri için şu eserlere bakilabilir: Abdülaziz 1451: vr. 25a; Uslu, 2007b: 64; Khazrai-Azadehfar, 2018: s. 176-177. 

5.2. Safaşube Makamı 

Yukarida gösterildiği gibi bir makamin dizilerini araştirmak farkli kaynaklari ve dizileri karşilaştirmayi 

gerektirmektedir. Sultan II.Murad zamaninda icat ettiği Abdülaziz’in safaşube makaminin incelenmesi ise başka bir 

makalenin konusu olmalidir.  

Ancak bilinen ve yazilanlar arasinda düzeltilmesi gereken konulardan biri de Abdülaziz Meragizade’nin bestelerini 

kaydeden Şemseddin Aydini (Uslu 2007b) konusu vardir. Bu konuda yazilanlar da çoğunlukla benim 

araştirmalarimdan oluşmaktadir (Uslu 2007a: 307).  

Safaşube makamindaki bestenin makami Yeni Sistemciler tarafindan sümbüle makami olarak bilinmekte olduğu, 

Mehmet Haki’nin 975/1567’de yazdiği biyografik kaynakta gerçek adinin Ahmed (Yazici 2020: 500) olduğu 

anlaşilan Şemseddin Aydini’nin (ö.900/1495) güfte mecmuasi sayesinde ortaya çikmiştir. Bu iki müzisyenin 

II.Mehmed zamaninda saraya davet edilen hanende Şemseddin Ahmed Aydini’nin kendinden yaşça küçük olan 

besteci Abdülaziz Meragizade’nin birbirlerini dinledikleri ve bestelerini öğrendiğini söyleyebiliriz. 

Aşağidaki şekilde Abdülaziz’in şâhişube ve safaşubesinin porte üzerinde gösterimi vardir. Ebced harflerinin notaya 

çevirimi için Reşat Önal ile birlikte tasarladiğimiz nota transkripsiyonu esas alinmiştir.  

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (51) APRIL 
 

471 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bildirimde iki makamdan şâhişube ve safaşubeyi anlattim, birinin dizi ve seyrini porte üzerinde yazildiği şekilde 

dinlettim. Fatih Sultan II.Mehmed için Abdülaziz tarafindan icat edilen şâhişube makaminin gerçekte “A-C-h-H-

YA-YC-YD-YH/ C-C-T-T-C-C-T” nağme ve araliklarindan olduğu tespit edildi. Bazi araştirmalarda yanliş yazim 

böylece düzeltilmiş oldu. 

Şimdiye kadar birkaç 1453 Fetih veya Fatih ve benzer konularda filimler çevrildi (Tökel, 2018: s.481). Filimlerde 

kurgular, senaryolar çok güzel, çok muhteşem. Bize hitap eden filmler, destansi filmler. Peki ya müzikler. Müzikler 

Fatih Sultan II.Mehmed döneminden hiç iz taşiyor mu? diye sorguladiğimiz zaman verilecek cevap: Hayir. Kullanilan 

müzikler için bir Fatih Sultan II.Mehmed dönemi müzik uzmanina “ne yapabiliriz?” diye sorulmadiği ortada. Umarim 

bu konuda bir çalişma grubu ve proje bütçesi oluşturulur, müzikoloji biliminin verilerine uygun bir Fatih dönemi 

müziği yeniden canlandirilabilir.  

Canlandirmaya örnek: Şâhişube, sedarb, tarika: 

 

(Şahişube sedarb tarika müzik icrasi kayittan dinletildi: www.youtube.com/watch?v=SI8r_xhkUUc).  

Bu şâhişube makam örneği benim elde ettiğim teorik bilgiler işiğinda, yeniden müzikolojik canlandirilmasini Ordu 

Üniversitesi Konservatuvari öğretim üyesi Dr.Aytunç Aydin tarafindan tasarlanmiştir, bestelenmiştir, konferansta 

dinletilen etütteki udla icrayi gerçekleştiren Dr.Mehmet S.H.Gencoğlu, her ikisine teşekkür ederim.  

Abdülaziz’in besteleri, bestelerinde kullandiği makam ve usuller de Fatih Sultan II.Mehmed dönemine mahsustur. 

Bunun yaninda II.Mehmed için yapilan besteler, sözler (Uslu 2007b: 64-66); Anadoluda yükselen Yeni Sistemciler 

Ekolünden bestecilerin kullandiği Türk-RRumi tavri makamlar ve usuller vardir. Makamin mucidi Abdülaziz 

Meragizade icrasina, teorisinin dişinda, Anadolu müziğinin yansimasi, Orta Asya’da bilinmeyen sünbüle gibi 

makamlarda yaptiği bestesinde de görülebilir (Uslu 2007b: 31; Bu bilgi ben yayinlandiktan sonra birkaç yil içinde 
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hemen anonimleşmiş görünüyor: Agayeva 2011: s.50). Bütün bunlar Fatih dönemi müziği için ham malzemeler, 

gerçekliğinden yararlanmak lazimdir.  

Bence valilikler veya belediyeler tarafindan düşünülen Fatih müzesi teşebbüsleri içinde mutlaka müzik ve mehtere 

bir bölüm ayrilmalidir. Her ne kadar öncesi hakkinda bilgilerimiz yetersiz ise de, Osmanli savaşlarinda mehter 

kullanildiği, Fatih’in İstanbul’u fetihten sonra Demirkapi’da nevbethane kurduğu meşhurdur. Bu bölümde yeniçeri 

mehter müzisyenler mankenleri önünde mehter çalgilariyla canlandirma yapilabilir. Fonda Fatih dönemi müziğinden 

örnekler dinletilebilir. Fatih’e sunulan müzik eserleriyle ve müziklerle “Külliyat-i Fatih” oluşturulabilir ve müzenin 

bu bölümünde teşhir edilebilir. 
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