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�ok eski �ağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hatt� kendilerinden sonraki 

nesillere aktarabilmek i�in yazmak ihtiyacı duyarak, en ilkel Ģekilleriyle de olsa bir nota yazısı 

oluĢturdukları bilinmektedir. Bir baĢka deyiĢle notalama sistemlerinin ge�miĢleri, en az ilk yazılar ve 

alfabe örnekleri kadar eskiye dayanmaktadır. “Nota”, sözlük anlamı “iĢaret, marka” olan, Latince 

kökenli bir kelimedir. Müzikte ise herhangi bir müzikal sesi yazılı olarak if�de etmek amacı ile 

kullanılmıĢ olan hece, harf ya da �eĢitli Ģekillerden oluĢmuĢ iĢaretlere “nota” adı verilmiĢtir. 1 

Günümüzde notalama sistemlerinin ge�miĢlerinin de en az alfabeler kadar eski olduğu artık 

bilinmektedir. “Nota yazmada denenen ilk yol, sözlerin yazıldığı harflerin üzerine sesleri hatırlatıcı 

nitelikteki bazı iĢaretlerin konulmasıdır. Bu tür iĢaretlere Sümer tabletleri ile eski Yunan yazıtlarında 

rastlanır”.2 

“M.�. VI. yüzyılda müzik üzerine yazılmıĢ Yunanca kitaplardan daha önceleri, Yakın Doğu‟da bir 

müzik yazısı oluĢturulmuĢtu. Yunanlılar biri vokal, diğeri enstrümantal olmak üzere iki notalama 

sistemi kullanmıĢlardır. Sözlü par�alarda her hecenin üzerine, sesin yüksekliğini belirten bir harf 

yazarlar, sesin süresini ise harfin üzerine konulan özel bir iĢaretle gösterirlerdi.”3 

Batıda, baĢlangıcından bu yana, Ģekil bakımından belli baĢlı iki tür notalama mevcuttur: 

Alfabetik notalama ve ĠĢaret notalaması. Alfabetik notada sesleri if�de etmek i�in harfler 

kullanılmakta, ĠĢaret notasında ise; bu görevi �eĢitli Ģekiller üstlenmektedir. Bunların birincisi Eski 

Yunan ve Latin kuramlarını yeniden ele alan kuramcıların kullanmıĢ olduğu nota �eĢididir. Diğeri ise; 

günümüze dek kullanılagelen porteli notanın kökenini oluĢturacak olan nota �eĢididir. Ġlk neuma 

örneklerine Kit�b-ı Mukaddes metinlerinde rastlanır.4 Bunlar, yorumcu tarafından bilindiği kabul 

edilerek, notaların ses yüksekliğini ve müzik cümlelerinin ritmini kesin olarak göstermeyen; sadece 

yorumcunun hafızasını tazelemeye yarayan hatırlatıcı birer iĢaret görevini üstlenmekte idiler. Daha 

sonraları bu basit iĢaretlerin sayısı gereksinime göre artmıĢ ve sesin yüksekliğine bağlı olarak sayfa 

üzerinde aĢağıya ya da yukarıya konmaya baĢlanmıĢtır (diastematik- aralıklı notalama). Zamanla 

notaların adlandırılmasını sağlayan �izgiler de bu iĢaretlere eklenmiĢ ve günümüz sistemine 

ulaĢılmıĢtır.5 M.�. V. yüzyıldan önce Yunanistan‟da kullanılmaya baĢlayan Yunan notası da diğer 

antik notalar gibi bir harf notasıydı yani sesler harflerle gösteriliyordu (Fr. notation alphabetique). 

Bizans notası ise; olduk�a karmaĢık bir sistemden oluĢmakta idi. Orta�ağ (476-1453) Hıristiyan 

�leminde kullanılmıĢ olan pek yaygın bir notalama yöntemi de; süreleri belirtmek konusunda yetersiz 

kalan Gregorien neumatik6 nota yazısıydı. Müzikte öl�ü kavramı ancak Orta�ağ‟ın sonuna doğru 

oturmaya baĢlamıĢ ve böylece nota, bir müzisyenin önceden bilmediği bir müzik par�asını icr� 

edebilmesi i�in tek baĢına yeterli bir h�le dönüĢmüĢtür. 
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Göktürklerin, Göktürk alfabesine dayanan bir nota yazısının olup olmadığı, bugün tamamen 

me�hûl bir konudur. Eski �ağlar bir yana M.S. VIII. ile IX. yüzyıllarda, Uygur (Dokuz Oğuzlar) mûsıkîsi 

hakkında bile, bu mûsıkînin yapısı üzerinde konuĢabilecek öl�üde bir bilgi elimizde Ģimdilik 

bulunmamaktadır. H�lbuki, Uygurların sahip oldukları ileri kültür ve medeniyetlerinin yanı sıra, �ok ileri 

ve yüksek seviyede bir mûsıkîye, hatt� mükemmel bir nota yazısına da m�lik bulundukları 

bilinmektedir.7 745‟te Göktürklerin yerine Büyük Türk H�kanlığı‟na ge�en Uygurların, bir �ok 

h�kanının Mani8 dininden oldukları bilinmektedir, bu durumda Türklerin Doğu Türkistan‟da Mani nota 

yazısını kullandıkları muhakkaktır.9 

Ġsl�miyet‟in kabulünden sonraki dönemlerde ise; Türkler, müĢterek Ġsl�m Medeniyeti‟nin ebced 

notasını kullanmıĢlardır. Müslüman müzisyenler, daha IX. yüzyılda, bir notalama sistemine 

sahiplerdi.10 Ġsl�m dünyasına ait, bilinen bu ilk nota yazısı, ebced harflerinden yararlanılarak 

oluĢturulmuĢ “Ebced Notası”dır. Ebced notasının kökeni ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, 

bu nota ile yazılmıĢ bir eserin yer aldığı en eski belge IX. yüzyılda Arap müzik kuramcısı El-Kindî‟ nin 

(790-874) “Ris�le fî Hubri Telif‟il-Elhan” adlı kitabıdır. “Maam�fih Arapların Kindî‟den önce de nota 

kullandıkları tahmin edilebilir.”11 Kindî‟den sonra, pratik olarak müzik icr�sında olmasa bile kuramsal 

a�ıklamalar i�in pek�ok Müslüman müzikbilimcilerinin yanında Türk müzik kuramcıları ve 

düĢünürlerinin de harf notasına dayalı ebced alfabesine dayanan notalama yöntemini aynen yahut 

yeni düzenlemelerle geliĢtirmeye �alıĢarak kullandıkları bilinmelktedir: Far�bî (872-650), Safiyuddîn 

Urmevî (1228?-1294), Abdülkadir Mer�gî (1360?-1435), N�yî Osman Dede (ö.? 1730), N�sır 

Abdülb�ki Dede (ö.1821) gibi.  

Osmanlı Devleti zamanında da Türk Müziği eserlerini notaya dökebilmek i�in ebced notasının 

h�ricinde geliĢtirilmiĢ, farklı notalama metotlarının denendiğine Ģ�hit olmaktayız. Ali Ufkî Bey‟in, 

Kantemiroğlu‟nun, Hamparsum Limonciyan‟ın uyguladıkları notalar bunlara bir örnek teĢkil ederler.  

Daha sonra Osmanlı Devleti i�inde baĢlayan yeniden yapılanma amacına yönelik modernleĢme 

hareketlerine uygun olarak, Sultan II. Mahmud Dönemi‟nde Muzıka-yı Hüm�yûn‟daki öğrencilere ders 

vermek amacıyla yurt dıĢından getirtilen yabancı müzik öğretmenlerinin aracılığıyla batı porteli notası 

Türk Müziği‟nde kullanılmaya baĢlar. XX. yüzyılın baĢında kurulan D�rü‟l Elhan‟dakiler de porteli batı 

notasını aynen almıĢlar, ancak notanın soldan sağa kullanılmasına rağmen güfteler Osmanlıca 

olduğu i�in sağdan sola doğru, hecelere bölünerek yazılmıĢtır.  

Ancak üzerinde Türk Müziği‟ndeki zengin ses yelp�zesini gösterebilecek bir yeniden düzenleme 

henüz yapılmadığı i�in bu nota müziğimizi if�de etmek konusunda eksik kalır. Hüseyin Sadettin Arel, 

Suphi Ezgi, Rauf Yekta, Ali Rıfat �ağatay bu eksikliği fark ederek gidermeye �alıĢmıĢlardır.  

Günümüze ulaĢabildiği kadarı ile Türklerin tarih boyunca kullanmıĢ oldukları notalama sistemleri 

incelendiğinde daha �ok alfabetik harf notasının kullanılmıĢ olduğu dikkat �ekmektedir.  

Ebced Notası 
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Ebced: Arap alfabesinin ilk tertibi ve harflerinin taĢıdığı sayı değerlerine dayanan hesap bir 

sistemi. Ebced aslında alfabedeki harflerin kolaylıkla hatırda tutulmasını sağlamak i�in eski 

dönemlerde geliĢtirilmiĢ bir formül olup ger�ekte bir anlamı bulunmayan kelimelerinin ilki “ebced 

(abucad, ebuced)” Ģeklinde okunduğu i�in bu adla anılmıĢtır. Bu formülde yer alan kelimeler Ģunlardır: 

Ebced, Hevvez, Huttî, Kelemen, Sa‟fes, KaraĢet, Sehaz, Dazağ. Türk�ede bu tertibin son kelimesi, 

ayrı bir rakam değerine sahip olmayan “l�melif” ile bitirilerek “dağızlen” Ģeklinde söylenmektedir.12 

Ebced sistemi Ġsl�m dünyasında özellikle tasavvuf, astronomi, astroloji, edebiyat, mim�rî alanlarıyla; 

cifr (cefr) ve vekfe ait konuları geniĢ anlamda i�ine alan hav�s ilminde (Ġbn Haldûn, II. 1194 vd.), 

ayrıca sihir ve büyücülükte kullanılmıĢtır.13 

Müslüman müzik kuramcıları ile bestek�r ve müzisyenlerin, “Sistemci okul” öncesi dönemlerden 

kalma mûsıkî ris�lelerinde eser kaydetmek amacıyla olmasa bile, bir ses sistemini a�ıklamak i�in bu 

notadan faydalandıkları14 bilinmektedir. “Ebced Notası” adı verilen bu sistemde, birleĢtirilmiĢ ya da 

tek baĢına kullanılan Arap harfleri, belirli sesleri temsil etmekte kullanılmıĢtır. Notaların süreleri ise, 

harflerin altına konulan rakamlar aracılığıyla belirtilir. Sistemini oluĢturan ve perdeleri göstermek 

amacı ile belirlenen notaları if�de etmek üzere ebced alfabesindeki harflerin kullanılması nedeniyle, 

bu nota yazısına (günümüzde) “ebced notası” adı verilmiĢtir.  

Ebced notasında dikkat edilecek nokta: Bugünkü Türk müziği notasından farklı olarak ebced 

notasında bir tane “mücennep” değerinin bulunduğu; günümüzde olduğu gibi “Büyük mücennep” ve 

“Kü�ük mücennep” Ģeklinde ikiye ayrılmadığıdır. Oysa Türk müziğinde bugün bir tanini (tam aralık) 

i�erisinde, bakiyyeden sonra bir “kü�ük mücennep”, bir “büyük mücenneb”in olduğu 

varsayılmaktadır.15 Ebced notasında süreler �oğu kez detaylı bir Ģekilde yazılmadığından, günümüz 

notasına �eviriminde gü�lüklerle karĢılaĢtırılmaktadır. 

Ebced notası ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da günümüz porteli notasına 

�evirisi yapılırken “Elif”i16 hangi nota ile göstermenin gerektiğidir. Kullanıldığı dönemlerde “Diapazon 

La”sı olmadığı i�in, bu bilinmemektedir. Batılı müzik kuramcıları; “Elif”i bugünkü “Sol” notasına karĢılık 

olarak göstermektedirler. Onları t�kip eden günümüzdeki �ağdaĢ Arap ve Ġranlılar da “Elif”i; “Yeg�h” 

olarak kabul etmektedirler. Ebced notasındaki “Elif” Türk müziğindeki “Yeg�h”ın karĢılığı gibi 

düĢünülmekte, bazen “Hüseynî AĢîran”a da karĢılık gelebilmektedir. Ancak uluslararası kabul edilen 

anlayıĢ, ebced notasındaki Elif‟in batı notasındaki Sol perdesi olduğudur.  

Ebced notası, daha �ok eski Müslüman müzik nazariyat�ıları tarafından kaleme alınan, müzik 

nazariyatı kitaplarında mevcut ve tavsiye edilen ses sistemini a�ıklamak, enstrümanların akort 

düzenleri hakkında bilgi vermek ve örnekler sunmak amacıyla kullanılmıĢtır. Müzisyenler tarafından 

pek rağbet görmemiĢ olduğu i�in daha �ok müzik teorisinin anlatıldığı kuram kitaplarında kalmıĢtır. 

Ebced notalama sistemi; “Far�bî (872-950), Urmiyyeli Safiyüddîn Abdülmü‟min (1228?-1294), 

Abdülkadir Mer�gî (1360?-1435), ġeyh Nayî Osman Dede (ö. 1729), ġeyh Abdülb�ki N�sır Dede (ö. 

1821) gibi ünlü Türk müzik kuramcıları tarafından bazı değiĢiklikler uygulanarak kullanılmıĢ, ancak bu 
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değiĢik seslerin karĢılıklarında baĢka harflerin gösterilmesi bi�iminde olmuĢ,”17 bu notalama 

sisteminin ana kuralları üzerinde oynama yapılmamıĢtır. Aslında yukarıda adı ge�en isimlere dikkat 

edilirse, bu notayı kullanan ve geliĢtirenlerin hepsinin de müziği bir bilim olarak inceledikleri, müzik 

kuramı ile ilgili pek �ok eser yazdıkları görülecektir. “Es�sen Arap ebced notasının mûsıkîĢinaslar, 

icr�cılar tarafından bilinmediği, hi� olmazsa kullanılmadığı, bilginlere ve filozoflara mahsûs olduğu 

muhakkaktır.”18 

Ebced notasının kökeni ile ilgili elimizde kesin bir bilgi olmamakla birlikte, günümüzde bilinen ve 

zamanımıza dek gelebilen “ebced notası” ile yazılmıĢ bir müzik eserinin yer aldığı en eski belge, IX. 

yüzyılda bir Arap nazariyat�ısı olan El-Kindî (790-894) tarafından kaleme alınmıĢ “Ris�le fî Hubri 

Telîf‟il-Elh�n”dır. Fakat bugün, Arapların Kindî‟den �ok önceleri de buna benzer bir notalama sistemini 

kullandıkları tahmin edilmektedir.  

Kindî‟nin yabancı medeniyetlere ilgisi göz önüne alınırsa, Yunan alfabe notasından ilh�m alarak 

Arap harfleri ile bir ebced nota yazım sistemi oluĢturduğu düĢünülebilir. Yakın Doğu‟nun, Yunan 

notasının da kökeni olan baĢka nota yazılarından, örneğin Süry�nî nota yazım sisteminden 

yararlanmıĢ olabileceği de (Yılmaz �ztuna) akla gelen baĢka bir düĢüncedir. Kindî‟den sonra da 

ebced notası, Ġsl�m �lemine mensûp müzikbilimciler tarafından tatbîkî mûsıkîde değil fakat ilmî 

eserlerde kullanılmıĢtır.19  

Kindî‟nin uyguladığı ebced notası, kendisine ait olan “Ris�le fî Khubr Te‟lîfi‟l-Elh�n”da 

mevcuttur. Bu eserin bir sayfasının fotokopisini George Farmer (British Museum, Or. 2.361) 

yayınlanmıĢtır.20 Kindî alfabenin ilk 12 harfini kromatik denebilecek bir dizi i�erisinde kullanmıĢ, 

ancak Yunan notasındaki uygulamadan farklı olarak, her sekizlide sesleri göstermek i�in aynı harflere 

yer vermiĢ, sesler arasındaki oktav farklılıklarını nota üzerinde belirtmemiĢtir. 

Far�bî 

X.yüzyılda, Abu‟n N�sr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarkan ibn Uzlug al Far�bî (872-950), 

künyesinden de anlaĢılacağı gibi Türk soyundan gelen, ünlü Ġsl�m bilgini ve müzikbilimci (müzikolog) -

“Mu�llim-i S�nî (Ġkinci �ğretmen)” diye anılır ebced notasını bilmekte idi. Elif‟in Do, Cîm‟in Re, B�‟nın 

Re olduğuna d�ir bilgilere a�ıklamalarında yer vermiĢtir. Eseri “Kit�bu‟l-Mûsıkî al-Kebîr (Büyük Müzik 

Kitabı)”dir. Ancak Far�bî, Türk-Ġsl�m müziğinden �ok Yunan müzik teorisiyle ilgilenmiĢtir. Far�bî de, 

dizideki basamakları, harfleri alfabedeki sırasına göre kullanarak göstermiĢtir. Far�bî‟nin düzenlediği 

nota yazısı daha �ok bir “tabulatura”yı andırmaktadır. Yani kullandığı harfler, sesleri if�de etmek 

yerine daha �ok �alınan enstrümanda hangi parmakların kullanılması gerektiğini göstermektedir.  

[Kindi, - 874 “Ris�le fî Khubr Te‟lîf‟il Elh�n”dan bir sayfa] 

Urmiyyeli Safiyuddîn 
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Safiyuddin Abdülmü‟min bin Yusuf bin F�hir El-Urmevî (Urmiyyeli/Urumiyyeli Safiyuddin 

Abdülmü‟min), 1216 yılında Ġran Azerbaycan‟ında, bugün Rız�iye olarak bilinen, Urmiyye (Urumiyye) 

Ģehrinde dünyaya gelmiĢtir. Edv�r yazarı olan ve Bağdat‟a giderek, buradaki dönemin en önemli bilim 

merkezlerinden birisi olarak kabul edilen Muntasıriye Medresesi‟nde sıkı bir öğrenim gören Safiyuddin 

Urmevî, kendisinden önceki müzik nazariyat�ılarından farklı olarak aynı zamanda iyi bir udî (ud 

icr�cısı) olduğu bilinmektedir. 

Müzik nazariyatı ile uğraĢmasından dolayı Ġsl�m bilginlerinin en ünlüsü olarak tanınan ve bir 

sekizlinin (oktavın) 17 aralığa bölünmesini, bir sistem d�hilinde ilk anlatan kiĢi olması nedeni ile 

“Sistemci okul”un kurucusu kabul edilen Safîüddin Abdülmü‟min ibn F�hîr al-Urmevî al Bagd�dî‟nin 

(1228?- 1294), kaleme aldığı “Kit�bu‟l Edv�r”ında, bu notalama, bugün elimizde olan Türk Müziği 

eserlerinin en eskisi olarak kabul edilmektedir ve Safiyuddîn‟in 1293‟te öldüğü bilindiği i�in, eldeki bu 

notanın Ertuğrul Gazi zamanına (1235- 1281) ait olduğu düĢünülmektedir. Bu eserin bir fotokopisini 

Farmer,21 kitabında (bknz: “A History Of Arabian Music”, Henry George Farmer, sayfa: 202-203) 

yayımlamıĢ ve Baron d‟Erglanger,22 bugünkü notaya �evirmiĢtir.  

[Safiyuddîn Abdülmü‟min Urmevî- “Kit�bu‟l-Edv�r” dan bir sayfa]  

Bu sistemin yeg�htan tiz hüseynîye kadar uzandığı görülmektedir. Ġki sekizliden bir ses fazladır. 

Diğer seslerin makamlara göre, seslendiren kiĢi tarafından t�yin edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır. Ġlk 

kez Urmevî‟nin kullanmıĢ olması bakımından, Arap�ada “Süllem” denilen ve bir oktavı (sekizliyi) 17 

sese bölmek sûretiyle elde edilen bu ses sisteminin kendisi tarafından ic�d edildiği kabul edilmektedir. 

Safiyuddîn Kindî‟den farklı olarak dizideki her sesi göstermek i�in ayrı harf grupları kullanmıĢtır. 

Yani sekizli farklılıkları Safiyuddîn‟in notalama sisteminde gösterilmiĢtir. Bunun i�in dizide yer alan ilk 

on sesi göstermek i�in belirlemiĢ olduğu harflerin baĢına, bir sonraki on sesi göstermek i�in Ye “ü” 

harfini, daha sonraki on ses i�in yine ilk harflerin önüne bir Kef “z” harfini, en sonda yer alan on ses 

i�in de yine ilk sıradaki harflerin baĢına bir L�m “|” harfini eklemiĢtir (Tablo 1). 

Tablo 1: Sayfiyuddin‟in kullanmıĢ olduğu Ebced Notası 

) A (elif) `õ YT (Ye-Tı) Nîm ġehn�z 

 Rast z K (Kef) ġehn�z 

+ B (Be) ~z KA (Kef-Elif) Muhayyer 

 ġûrî 2z KB (Kef-Be) Sünbüle 

9 C (Cîm) Zengûle <z KC (Kef-Cîm) Tız Seg�h 

F D (D�l) Düg�h Gz KD (Kef-D�l) Tız Bûselik 
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� h (He) �z Kh (Kef-H) Tiz �arg�h 

 Kürdî �z KV (Kef-V�v) Tız Sab� 

� V (V�v) Seg�h Mz KZ (Kef-Ze) Tiz Uzz�l 

� Z (Ze) Az KH (Kef-H�) Tiz Nev� 

 Bûselik `z KT (Kef-Tı) Tiz Bay�tî 

= H (H�) | L (L�m) Tiz Hisar 

 �arg�h � LA (L�m-Elif) Tiz 

^ T (Tı) Hüseyni 

 Sab� .} LB (L�m-Be) Tiz 

ô Y (Ye) Acem 

 Uzz�l <} LC (L�m-Be) Tiz 

˝õ YA (Ye-Elif) Nev� Evc 

˝- YB (Ye-Be) Bay�tî G} LD (L�m-D�l) Tiz 

9ö YC (Ye-Cîm) M�hûr 

 Hisar �} Lh (L�m-He) Tiz 

ƒö YD (Ye-D�l) Hüseynî Gerd�niye 

ÿ˝- Yh (Ye-He) Acem 

�ö YV (Ye-V�v) 

 Evc 

Hö YZ (Ye-Ze) 

 M�hûr 

=ö YH (Ye-H�) 

 Gerd�niye 

Maragalı Abdülk�dir 
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XIII. ve XV. yüzyıllar arasında kalan bu parlak devirde, yaĢamıĢ olan Abdülkadir Mer�gî‟in 

(Maragalı Abdülkadir), “Kenzü‟l Elh�n (Nağmeler Hazînesi)” adını verdiği, baĢtan baĢa nota yazısı ile 

dolu bir nota mecmuası yazmıĢ olduğu bilinmektedir. XIV. yüzyılın ortalarında Güney Azerbaycan‟ın 

Meraga kentinde doğan ve doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen fakat 1350 ile 1360 yılları arasında 

bir tarih olduğu düĢünülen Abdülkadir Mer�gî de eserlerini tespît i�in ebced notası kullanan 

müzikbilimcilerden birisidir.  

Ancak yaĢadığı zamandaki müzisyenlerin notaya pek rağbet etmemeleri nedeniyle, günümüzde 

bu eserin yeri tam olarak bilinememektedir. Zir� müzik icr�cıları tarafından kullanılmayan bu tip 

eserler, zamanında �oğaltılmamıĢlardır. 

Abdülkadir‟in ilk gen�lik yılları hakkında pek birĢey bilinmemekle birlikte, ancak 10-15 yıl 

sonrasını aydınlatan belge ve kayıtlardan, gen� yaĢında haklı bir Ģöhret yaptığı ve o dönemin 

geleneklerine uyarak, hüküm süren devlet sahiplerine kapılandığı, yaĢamının daha ileriki yıllarının 

saraylarda ge�tiği, Cel�yirlilerden sonra Timur ve Timuroğulları‟nın yanında23 ge�tiği, 

Timuroğullarının da müziklerini yazmak i�in ebced notasını kullandıkları anlaĢılmaktadır. 

Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955), “Türk Mûsıkîsi Kimindir” ismini verdiği kitabında, Abdülkadir 

Mer�gî‟nin kendisine ait eserlerinde, notalarla dopdolu olduğunu a�ıkladığı, “Kenz‟ül Elh�n” adlı büyük 

bir kitaptan bahsettiğini if�de etmiĢtir. (bknz: A.g.e., s. 87) Hüseyin Sadettin Arel, kitabının aynı 

sayfasında; Kutbüddîn-i ġir�zî‟nin kullanmıĢ olduğu nota hakkında da Ģunları yazmıĢtır:  

“Kutbüddîn-i ġir�zî de “Dürret-üt T�c” isimli ansiklopedik eserinin mûsıkî kısmı h�timesine eski 

nota yazısının kendi tarafından tek�mül ettirilmiĢ Ģekliyle uzunca bir l�hnin notasını koymuĢtur 

(Ayasofya Kütüphanesi‟nin 2405 numarasında mukayyet nüshaya bakınız).” 

Kutb-ı N�yî Osman Dede 

Daha sonraları Kutb-ı Nayî Osman Dede (1652?-1730?) tarafından bir nota yazım sistemi 

geliĢtirilmiĢtir. Bu notalama sisteminin, müziğe son derece meraklı olan ve önem veren Sultan II. 

Mustafa Devri‟nde (1695-1703) yapılmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. N�yî Osman Dede‟nin notası 

da diğerlerinde olduğu gibi Yeg�htan baĢlamakta ve Tiz Hüseynîde bitmektedir. Yeg�h- Nev� 

perdeleri arasında bulunan ilk sekizlide 15, Nev�- Tiz Nev� perdeleri arasında kalan ikinci sekizlide 

ise 17 ses bulunmaktadır. Arap alfabesindaki harflerden oluĢmuĢ diğer nota yazım sistemlerinde 

harfler noktalı olarak kullanılmadıkları h�lde, Nayî Osman Dede geliĢtirdiği notalama sisteminde bu 

harfleri i�erdikleri noktaları ile birlikte kullanmıĢtır (Tablo-2). 

Tablo 2: Kutb-ı Nayî Osman Dede‟nin kullandığı Ebced notasını oluĢturan perdeler 

Yeg�h - He Nev�  - Nûn 

AĢîr�  - ġın ġûrî (Nîm His�r) - V�v (BaĢ tarafı uzatılmıĢ) 
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Acem AĢîr�n - Ayn‟ın baĢı His�r - Ha-S�d-Re  

Irak - Kaf   Hüseynî  - Ha 

GeveĢt - ġın-Te Acem - Ayn 

Rast - Re Evc  - V�v  

Zengüle  - Zîr (Ze-Ye-Re) M�hûr - M� (Mim-Elif) 

Düg�h - D�l Gerd�niye - Kef-Re 

Kürdî - Kef-V�v ġehn�z - ġın (He-ġe) 

Seg�h - Sîn Muhayyer - Mim-Re 

Bûselik - Be Sünbüle  - L�m-He 

��rg�h - C� (Cim-Elif) Tiz Seg�h *- Sîn (üstü �izgili) 

Sab� (Nîm Hic�z) - Cîm-Nûn(noktasız)  Tiz Bûseliik - Be (üstü �izgili) 

Hic�z - Ze Tiz ��rg�h - Cîm-Elif (üstü �izgili)…….. 

(*) Tiz Seg�h perdesinden itibaren bu Ģekilde, 1 oktav (sekizli) pestte yer alan perdeleri 

gösteren harflerin üzerine bir �izgi �izilerek, “tiz” oldukları belirtilmiĢtir. 

Abdülb�kî N�sır Dede 

Daha sonraları aynı zamanda Nayî Osman Dede‟nin de torunu olan, Mevlevî, neyzen, Ģ�ir, 

bestek�r ve müzikbilimci olan ġeyh Abdülb�kî N�sır Dede, Yenikapı Mevlevîhanesi ġeyhi, Kütahyalı 

Ebûbekir Dede Efendi‟nin (1705-1775) oğlu olarak 1765 yılında, Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢ ve bütün 

hayatı Yenikapı Mevlevîhanesi‟nde ge�miĢtir. Eğitimiyle ilk olarak babası ilgilenmiĢ, babasının 

ölümünden sonra Türk müziğinin en büyük üst�dlarından biri sayılan Ġsm�il Dede‟nin yetiĢmesinde 

büyük katkısı bulunan, Yenikapı Mevlevîhanesi Ģeyhi olan ağabeyi Ali Nutkî Dede Efendi‟nin (1762-

1804) yanına gitmiĢtir. Ağabeyinin kardeĢi Abdülb�ki‟nin eğitimi de önemli bir payı ve etkisi olduğu 

muhakkaktır.24 

III. Selim zamanında, bizzat p�diĢahın da öncülüğünü yapmıĢ olduğu “Yenilik Akımı”na uyarak 

müzikte yeni makamlar ve bileĢimler yapmak, usûller düzenlemek isteyen müzisyenlerin arasında 

katılmaktan kendini alamayan25 Abdülb�ki N�sır Dede; kendisinin yapmıĢ olduğu beĢ adet yeni 

makamı (Dil�viz, Ruh-efz�, Gülrûh, Dild�r, Hisar-Kürdî) ve yine kendisine ait 22 zamanlı “ġirîn” adını 

verdiği bir usûlü, “Tedkîk ü Tahkîk (Ġnceleme ve Ger�eği AraĢtıma)” baĢlıklı ris�lesinde a�ıklamıĢtır.  
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Abdülb�kî N�sır Dede; “Tahrîriyye” adlı eserinde, üzerinde birtakım yeni düzenlemeler 

yapmakla geliĢtirmiĢ olduğu ebced notası hakkında bilgi vererek dört eseri ebced notalama sistemi ile 

notaya almıĢtır. Bu dört eserden bir tanesi, III. Selim‟in, kendi buluĢu olan Sûz-i Dil�r� makamında 

bestelediği, Mevl�n� Cel�leddîn Rûmî‟ye ait ve III. sel�mının baĢlangı� sözlerini:  

“Mutrıba esr�r-ı m�r� b�z gû 

Kıssa-yı can-fez�r� b�z gû” 

beyitinin oluĢturduğu Mevlevî Âyîni‟dir.26 

Abdülb�kî N�sır Dede‟nin uyguladığı ebced notasında; Yeg�h perdesi ile Nev� perdesi 

arasında bulunan ilk sekizlide onsekiz, Nev� perdesinden Tiz Nev�ya kadar olan ikinci sekizlide ise 

on yedi ses yer almaktadır. Bu notalama sisteminde de, daha öncekilerde kullanılan �eĢitli 

sistemlerde olduğu gibi Yeg�h-Tiz Hüseynî perdeleri arasında belirlenen iki oktavlık (sekizli) bir ses 

sahası esas alınmıĢtır. 

Tablo 3: Abdülb�ki N�sır Dede‟nin kullanmıĢ olduğu Ebced notasındaki perdeler 

Yeg�h        - Elif Düg�h- Ye-Elif Hüseynî     - Kef-Elif 

Tiz ��rg�h -L�m-Elif 

Pest Bay�tî  - Noktasız Be  Kürdî- Ye-Be Acem     - Kef-Be Tiz Sab�     -L�m-Elif 

Pest His�r - D�l Seg�h - Ye-Cîm  Evc   - Kef-CîmTiz Hic�z - 

L�m-Cim 

AĢîr�n -Ayn  Bûselik - Ye-D�l  M�hûr     - Kef-D�l Tiz Nev�    -L�m-D�l 

Acem AĢîr�n-He   ��rg�h - Ye-He Gerd�niye-Kef-He    Tiz B�y�tî  -L�m-He 

Irak  -V�v   Sab� - Ye-V�v ġehn�z  -  Kef-V�v  Tiz His�r    -L�m-V�v 

GeveĢt     - Ze   Hic�z - Ye-Ze         Muhayyer  - Kef-Ze Tiz Hüseynî-L�m-Ze 

Rast -H� Nev� - H� Sünbüle - Kef-H� 

ġûrî - Tı Bay�tî - Ye-Tı               Tiz Seg�h-Kef-Tı 

Zengüle     -Ye    His�r - Kef      Tiz Bûselik - L�m 

Abdülb�kî N�sır Dede, nota yazım sisteminde yeralan ilk on perdeyi göstermek i�in: Sırası ile 

Elif, Be (noktasız), D�l, Ayn, He, V�v, Ze, H�, Tı, Ye harflerini kullanmıĢ, daha sonra gelen on perde 
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i�in ise, bunların baĢına bir “Ye” harfi eklemiĢtir. �rneğin; Yeg�h‟ın Elif, Yeg�htan on perde sonra 

gelen Düg�h‟ın Ye-Elif‟le gösterilmesi gibi. Daha sonraki on perdeyi ise yine ilk on harfin baĢına “Kef” 

harfini getirerek, en sona kalan ve Tiz Hüseynîye dek olan perdeleri ise; baĢlarına “L�m” harfi 

getirerek tespît etmiĢtir. (Bknz. Tablo-3) Ayrıca; Tiz Hüseynî perdesinden sonra yer alan diğer tiz 

perdeler, bir oktav (sekizli) pestte mevcut bulunanlara, 2 rakamı eklenmek sûretiyle 

gösterilebilmektedir.  

Kantemiroğlu Notası 

Dimitrie Cantemir- Kantemiroğlu 

Ali Ufkî‟den yaklaĢık 50 yıl kadar sonra Romen asıllı olan, “Tatar” oluğunu iddia eden 

Kantemiroğlu karĢımıza �ıkmaktadır. Romenlerin “Dimitrie Cantemir”, Batılıların “Demetrius Cantemir” 

olarak tanıdığı, Nayî Osman Dede ile aynı zaman dilimi i�erisinde yaĢamıĢ olan, Türkler tarafından 

“Kantemiroğlu” adıyla bilinen ve anılan kiĢinin geliĢtirdiği bir nota yazım sistemidir. Kantemiroğlu 

1673‟te, Boğdan‟ın baĢkenti YaĢ‟ta dünyaya gelmiĢtir. Babası Boğdan Beylerinden olan Kantemiroğlu, 

kü�ük yaĢta Latince, Yunanca ve Slovence öğrenmiĢtir.27 �ğrenimi i�in Ġstanbul‟a gelerek dört sene 

kalmıĢ ve Türk�e, Arap�a, Fars�a yanında, ayrıca Tanbûrî Angeli‟den de tanbur dersleri almıĢtır. 1963 

yılında birka� ay gibi kısa bir süre Boğdan Beyliği yaptıktan sonra, tekrar Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Daha 

sonra 1700‟lerin baĢında Boğdan Voyvodalığı‟na atanan Kantemiroğlu; Rus �arı I. Pedro‟nun 

Osmanlı Devleti‟ne savaĢ a�ması üzerine, kendi vatanını bağımsızlığına kavuĢturmak hay�liyle 

Ruslarla müttefîk olmuĢtur. Ancak Ruslar Prut‟ta yenilgiye uğrayınca da Rusya‟ya sığınmak zorunda 

kalmıĢtır. Moskova‟ya yerleĢen Kantemiroğlu‟na kısa bir süre sonra, �ar I. Pedro tarafından “Prens” 

ünv�nı vermiĢtir. Daha sonra I. Pedro‟nun isteği üzerine Ġran‟a sefer a�mıĢ, yaklaĢık bir yıl sonra da 

ölmüĢtür.  

Hem Doğu hem de Batı kültürünü kapsayan geniĢ bir birikime sahip olan Kantemiroğlu, pek �ok 

kitaba imza atmıĢtır. Bunlardan en önemlileri, ilk Osmanlı Tarihi örneklerinden birisi sayılabilecek 

nitelikteki, Orta�ağ Latincesi ile yazdığı kitabı “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun YükseliĢ ve �öküĢ Tarihi 

(Historia Incrementa Atque Decrementa Aulae Othomanicae: 1714-1716)”, diğeri ise; kısaca 

“Kantemiroğlu Edv�rı” diye bilinen ve Osmanlı P�diĢahı III. Ahmed‟e sunulan “Kit�bu Ġlmi‟l-Mûsıkî „�l� 

Vechi‟l-Hurûfat (Müziği T�riflerle Tesbît ve Ġcr� Ġlminin Kitabı)” baĢlıklı kitabıdır. Edv�rının birinci 

bölümünde makamlardan, usûllerden ve ses sisteminden bahsetmiĢ, bunlar hakkında tespîtlerde ve 

a�ıklamalarda bulunmuĢ, ikinci bölümde ise; XVI- XVII. yüzyıllara ait pek �ok Türk Müziği eserini 

örnek olarak notaya aktarmıĢtır.  

Kantemiroğlu‟nun notalama sisteminde izlediği yol konusunda Prof. Yal�ın Tura Ģu yorumu 

yapmaktadır:28 

“Kantemiroğlu, müzik nazariyatına, alıĢılmıĢın �ok farklı yaklaĢıyor ve özellikle Safiyuddin‟den 

sonra yaygınlaĢan, dörtlü ve beĢli bileĢimlerinden oluĢan fakat baĢlangıcı ve bitiĢ yeri pek belli 
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olmayan dizileri, bunların sitemdeki 17 basamağa gö�ürümlerini anlatmak yerine; makamları 

perdelere göre sınıflandırıp, baĢlangıcı, gezinme alanı, basamakları, geniĢlemeleri ve son durakları 

belirtilen ezgi hareketleri Ģeklinde tanımlama, seyirlerini bildirme yolunu se�iyor, Kantemiroğlu‟ndan 

yüzyıl kadar sonra, müzik nazariyatına ilgi duyan ve bu konuda „ger�eği inceleyip doğruyu araĢtırarak‟ 

öğrendiklerini bir kitap�ıkta toplamaya kalkıĢan N�sır Abdülb�ki Dede‟nin de, eski „edv�r‟ yazarlarının 

yolundan ayrıldığını, Kantemiroğlu‟nunkine benzer bir yolu tercih ettiğini görüyoruz.” 

Kantemiroğlu perdeleri Arap harfleriyle yazılmıĢ isimlerinin baĢ harflerini kullanarak yahut bu 

isimlerde yer alan harflerin bileĢiminden yararlanarak, göstermeye dayalı bir notalama sistemi 

geliĢtirmiĢ, bu yolla 348 par�a peĢrev ve saz sem�isini notaya almıĢtır. Kitapta yer alan eserlerin 

i�erisinde kendisine ait besteler de bulunmaktadır.  

Kantemiroğlu‟nun kullanmıĢ olduğu nota yazım sistemi harf notası özelliğini taĢımaktadır. 

YaĢadığı dönemde Osmanlı alfabesinde kullanılmakta olan Arap harflerinden yararlandığı i�in, pek�ok 

kiĢi tarafından bu notalama sisteminin yine Arap alfabesinden oluĢmuĢ baĢka bir alfabe sistemi olan 

ebced alfabesine benzetilerek; bir ebced notası �eĢidi olduğu ileri sürülmüĢtür. Günümüzde bile h�l� 

böyle zanneden kiĢiler mevcut olmakla birlikte; Kantemiroğlu‟nun uyguladığı notalama sisteminin 

ebced notası değildir.  

Kantemiroğlu notası incelendiğinde, perdelerin isimlerinin hatırlanacak Ģekilde harflerin 

kullanılarak, tatbîki kolay bir notalama sistemi geliĢtirmek istendiği görülür. Bazı perdeler baĢ harfleri 

ile (örneğin; “Düg�h” perdesini if�de etmek i�in “D�l” harfinin kullanılması), ilk ya da son heceleriyle 

(örneğin; “M�hûr” perdesi, ilk hecesindeki “M�” yani “Mim-Elif” ile gösterilmiĢtir), bazıları ise perde 

ismi tel�ffûz edilirken, vurgunun dikkat �ektiği kısımdaki hecenin harfleri ile (örneğin; “Irak” perdesi i�in 

“noktasız Kaf” harfi kullanılmıĢtır) gösterilmiĢtir. Aynı harfle baĢlayan perdelerde (“Rast”- BaĢ tarafı 

biraz uzatılmıĢ “R” ve “Reh�vî”-“R” perdelerinde olduğu gibi), aynı harfin farklı yazılıĢ bi�imlerine yer 

verilmiĢtir.  

Kantemiroğlu en mükemmel saz olarak kabul ettiği tanburdaki perdelere göre bir notalama 

sistemi oluĢturarak, tanburda yer alan her perdeyi bir harf ile tespit etmiĢtir. Tanburdaki ilk ses Yeg�h 

olduğundan dizisini Yeg�h perdesini simgeleyen Ye-“ô” harfiyle baĢlatmıĢtır. 

Kantemiroğlu süreleri, harflerin altına rakamlar koyarak belirtmiĢtir. Vezinleri: “Büyük vezin”, 

“Kü�ük vezin” ve “En Kü�ük vezin” olarak ü�e bölmüĢtür. Hızlı �alınması gereken par�aları büyük 

vezinde yazmıĢtır. Kantemiroğlu notası ile ilgili diğer önemli bir nokta da; perdelerin tam ve yarım 

olarak ikiye ayrılmıĢ olmalarıdır. (örneğin; Irak- tam perde; Acem AĢîran- yarım perde=nîm perde). 

Kantemiroğlu‟nun notasında sus, tekrar, uzatma bağı, nüans ve süsleme iĢ�retleri yoktur, bu 

a�ığı kapatmak i�in notaya aldığı eserlerin yanına bazı a�ıklayıcı notlar yazmıĢ, eserin nasıl 

seslendirileceği hakkında a�ıklamalarda bulunmuĢtur. 

Tablo 4: Kantemiroğlu‟na ait nota yazım sisteminde bulunan perdeler 
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Yeg�h - He B�y�tî - Be-Elif (noktasız) 

AĢîr�n - Ayn (kuyruğu uzatılmıĢ) His�r - Ha 

Acem AĢîr�n - Ayn-He Hüseynî - Ha (bitiĢik Ģekilde) 

Irak - Fe Acem - Ayn 

Reh�vî - Re Evc  - Elif 

Rast - Re (BaĢ tarafı uzatılmıĢ) M�hûr - Mim-elif 

Zengüle - Nûn Gerd�niye - Kef 

Düg�h - D�l ġehn�z - Sîn (bitiĢik Ģekilde) 

Nih�vend - He Muhayyer - Mim 

Seg�h - Sîn (düz, diĢsiz) Sünbüle - L�m-He 

Bûselik - Be Tiz Seg�h - Sîn 

��rg�h - Ha-Elif Tiz Bûselik - Be-He (noktasız) 

Sab� - S�d Tiz ��rg�h       - Ha (el yazısı karakterinde) 

Uzz�l - L�m Tiz Sab� - S�d-He 

Nev� - He Diz Nev� - L�m-Elif 

Tiz Hüseynî - Ha-He 

(Kantemiroğlu - “Kitabû‟l Ġlmü‟l Mûsıkî Âl� Vechi‟l Hurûf�t”dan bir sayfa) 

O zamanlarda kullanılmakta olan Arap harflerinin, notaların perde isimlerini hatırlatacak bir 

Ģekilde tek baĢına veya �eĢitli Ģekillerde birleĢiminden meydana gelmiĢ olan bu notalama sistemi, ne 

yazıkki Kantemir‟in kendisi h�ri� kimse tarafından N�yî Ali Mustafa Kevserî hari� kullanılmamıĢtır.  

N�yî Ali Mustafa Kevserî 

Bir elli yıl kadar sonra N�yi Ali Mustafa Kevserî Efendi (ö.? 1770), Kantemiroğlu‟nun 

mecmuasında yer alan eserlerin hemen hepsini kopyalamıĢ, bunun yanında kendisi de sayısı elliye 

yakın saz eseri ekleyerek Kantemiroğlu‟nun notası ile kaleme almıĢtır. Kantemiroğlu‟na ait ris�le ile 

mecmuanın yeniden kaleme alınması nedeniyle; Mustafa Kevserî‟nin adı ile anılan “Kevserî 

Mecmuası” Kantemiroğlu‟nun eserleriyle bağlantılı bir yazma olup, Kevserî‟ nin kendisi tarafından 

eklenmiĢ aynı notalama yöntemiyle yazılan, daha pek �ok yeni eseri de i�ermektedir.29 Kevserî, 
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bizz�t yazdığı bu nota mecmuasında, eserleri notaya alırken Kantemiroğlu‟ndaki sıraya bağlı 

kalmamakla birlikte, notalama yöntemine s�dık kalmaya özen göstermiĢtir. Mecmuasında ayrıca, 

kendisine ait bestelere de yer vermiĢtir. 

Ali Ufkî Notası  

 (Türk Müziği‟nde Kullanılan Ġlk Porteli Nota)  

Leh asıllı olduğu bilinen Ali Ufkî‟nin asıl adı; Alberto Bobovio Leopolitano Bobowski‟dir. Daha 

sonra Müslümanlığı se�miĢ bir Polonya Yahudisi olduğu bilinmektedir. IV. Murad‟ın p�diĢahlığı 

döneminde, Kırım Türkleri tarafından esir alınıp Ġstanbul‟a gönderildiği sanılmaktadır. Yirmi yıla yakın 

bir sürece Enderûn‟da kalan; baĢta Türk�e olmak üzere, bir�ok Doğu ve Batı dilini konuĢabilen, dînî 

ve dindıĢı Türk Müziği‟ni iyi bilmesi yanında santur da �alan Ali Ufkî; Osmanlı sarayındaki hayatı ve 

devlet düzeniyle ilgili gözlemlerini anlattığı bir�ok Latince tarih kitapları yazmıĢtır. “Kit�b-ı Mukaddes”i 

Türk�eye �evirmiĢ, “Ufkî” mahl�sı ile Türk�e Ģiirler yazmıĢ, Türk Müziği makamlarıyla besteler 

yapmıĢtır.  

Asıl ününü bugün tek nüshası British Museum‟da bulunan “Mecmu�-yı S�z u Söz” adını verdiği 

ve eserleri Türk tarihinde ilk kez kullanılmıĢ olan porteli Batı notası ile yazmıĢ olduğu nota 

mecmuasına bor�ludur.30 Ali Ufkî‟nin bu dergiye baĢlamasından yaklaĢık olarak 1650, ölüm yılı da 

1980‟ler olarak tahmin edilmektedir. Ali Ufkî bu mecmuasında öğrendiği hem Türk Müziği hem de 

Halk Müziği par�alarına yer vermiĢtir. Böylece pek�ok eserin unutulmasını engelleyenlerden birisi 

olmuĢtur.  

Ali Ufkî‟nin musıkî ile ilgili ü� el yazması vardır. Ġlki “Mecmu�-yı S�z u Söz”, ikincisi “Mecmu�-yı 

S�z u Söz‟ün Müsveddeleri”, ü�üncüsü de “Mezmurlar31” yazmalarıdır. Musîkiye iliĢkin iliĢkin en 

önemli eserinin “Mecmu�-yı S�z u Söz” olduğu Ģüphesizdir. Bu mecmua, XVI ve XVII. yüzyıllara ait 

beĢ yüzden fazla söz ve saz eserinin, güftesiyle notasını i�ermektedir.32 

Ali Ufkî‟nin kullandığı nota porteli Batı notası olmakla birlikte, günümüzde kullanılan notadan 

�ok, bir yüzyıl önceki Batı Müziği notasına (beyaz notalar) benzemektedir. Osmanlıcanın sağdan sola 

doğru yazılması nedeni ile, notanın altına güfte yazılmasını kolaylaĢtırmak amacıyla notayı da 

portenin üzerine sağdan sola doğru yazmıĢtır.33 

Porteli Batı notasının bir �eĢidi olarak bu notalama sisteminde genellikle her par�anın 

baĢlangıcında bir donanım yer almakta ve burada da donanımda bulunan, düzgünce �izilmiĢ daireler 

dikkat �ekmektedir. Bu daireler i�erisinde yer alan Ģekillerin Siy�kat rakamları olduğuna dikkat �eken 

Haydar Sanal, 1976 yılında, II. Uluslararası Türkoloji Kongresi‟nde sunmuĢ olduğu “Türk Mûsıkîsi 

Nota Yazısında Siy�kat Rakamlarının34 Yeri ve Bazı A�ıklamalar” baĢlıklı tebliğinde; konu ile ilgili 

olarak Ģu tespîtlerde bulunmaktadır: 
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“ Nota yazısının Batı‟daki tarihine baktığımızda öl�üleri bir daire ile if�de ediliĢini Orta�ağ nota 

yazısında görüyoruz. Ufkî, ic�d ettiği notada Batı‟dan pek�ok Ģeyi iktibas ettiği gibi usûl zamanlarını 

(öl�ü rakamlarını) bir daire ile gösterme �detini de oradan alarak kendi notasında aktardığı 

anlaĢılmaktadır. Ancak bu iktibasın �oğu zaman yalnız bir daireden ib�ret olduğunui diğer husularda 

ise Ufkî‟nin koyduğu kuralalrn ortaya �ıkarılması gerektiğini söyleyebiliriz.  

Ufkî usûl (öl�ü) rakamını daire i�erisine koymakla beraber bu kuralı da �ok zaman 

uygulamamıĢtır. Bazen bir daire �izmeye ihtiya� duymadan da usûl rakamı koymakla iktifa eylemiĢtir. 

Usûl rakamlarında bazen Siy�kat rakamları donanımda kullanıldığı takdîrde Ufkî notasında Ģu h�lleri 

tespit etmiĢ bulunuyoruz:  

1- Daire i�ine siyakat rakamı konulan ve par�a baĢında usûl adının zikr edildiği h�l. 

2- Daire i�ine ve dıĢına Siy�kat rakamı konulan ve par�a baĢında usûl adının zikredildiği h�l. 

3- Daire i�ine Siy�kat rakamı konulan ve par�a baĢında usûl adının bildirilmediği h�l. 

4- Daire �izilmeksizin Siy�kat rakamı konulan ve usûlün ismi yazılı olmayan h�l.” 

Tablo 5: Ali Ufkî notasında daire i�erisinde siy�kat rakamları ile gösterilmiĢ olan usüller: 

Süreleri ve siy�kat rakamı ile usûl birim sayıları35 

Usûlün Adı    Usûlün Zamanı      Siy�kat Rakamı ile 

Düyek 8 2 

Fer 16 4 

Fahte 20 5 

�enber 24 6 

Muhammes 32 8 

Hafîf 32 8 

Sakîl 48 12 

H�vî 64 16 

Zarb-ı Fetih 88 

Tablo 6: 9 adet usûlün, Ali Ufkî notasında donanıma konulan dairelerin i�erisinde yer alan 

Siy�kat rakamları ile gösterilmesine örnek.36 
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Ali Ufkî notasında “Rast Makamı Dizisi” ana dizi olarak ele alınmıĢ, ancak “Rast” perdesi “Do” ile 

gösterilmiĢtir. Rast perdesini “Do” ile göstermiĢtir. Genellikle kullanmıĢ olduğu anahtar, portenin birinci 

�izgisi üzerine yerleĢtirilen “Do Anahtarı”dır. Yani eserler bir ses aĢağı perdeden notaya alınmıĢtır. Do 

anahtarı da bugün kullanılan Ģekli ile değil, Arap�a “Cîm [ 9 ]” harfi ile gösterilmiĢtir. Büyük usûllerde 

genellikle usûlün tamamına yer verilmiĢ, öl�ü �izgisi ancak büyük usûl tamamlandıktan sonra 

kullanılmıĢtır. Tekrarlanması istenilen yerler ters dolap iĢareti ile gösterilmiĢtir. Usûller portenin baĢına 

“Siy�kat Rakamları” ile yazılmıĢtır. Usûlleri birim olarak bugünkü 1‟lik değer ile öl�müĢtür (Yal�ın 

Tura).  

�rneğin: Düyek Usûlünü 2 (2 x 4 = 8),  

Muhammes Usûlünü 8 (8 x 4 = 32) olarak göstermiĢtir. 

Ali Ufkî‟nin notası, Batı‟da kullanılan beĢ �izgiden oluĢmuĢ porteli notanın aynısıdır: Bemol ve 

diyezler de batıdaki Ģekliyle kullanılmıĢtır. Türk Müziği‟ndeki sesleri gösterebilmek i�in ayrıca bir iĢaret 

eklenmemiĢ, Türk Müziği‟ndeki perde ve aralıkları a�ıklayıcı herhangi bir a�ıklama dahi yapılmamıĢtır.  

[Ali Ufkî- “Mecmu�-yı S�z u Söz”den bir sayfa]” 

[Ali Ufkî- “Mezmurlar”ından bir sayfa] 

Hamparsum Notası 

Hampartzum Limoncıyan‟ın (1768-1839), XIX. yüzyılın ilk �eyreğinde P�diĢah III. Selim‟in 

(1761-1808) arzusu ve teĢvîki üzerine geliĢtirmiĢ olduğu, kendi adı ile anılan bir nota yazım sistemidir.  

Bu notanın Hamparsum‟un kendi buluĢu mu yoksa �ok eski devirlerden beri Ermeni kilise 

müziğinde kullanılagelen bir notalama yöntemi mi olduğu hakkında �eĢitli düĢünceler olmakla birlikte; 

her iki farklı düĢünceyi de destekleyecek yahut �ürütecek yönde bulgular mevcut olduğundan, 

bunların hangisinin doğru olduğu belli değildir. XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın baĢında Hamparsum notası, 

Türk Müziğindeki sesleri tam olarak gösterememesine karĢın, porte gerektirmediği, kolay öğrenilebilir 

ve pratik oluĢu nedeniyle geniĢ bir müzik �evresi tarafından kullanılmıĢtır. Ayrıca Ermeni dînî 

ezgilerinin notaya alınmalarında da, Hamparsum notasından yararlanılmıĢtır. 

Hamparsum, Baba Hamparsum, Hamparsum Ağa, Hampartzum Limocıyan gibi isimlerle bilinen, 

XIX. Yüzyılın bu önemli sim�sı, 1768 yılında Ġstanbul‟ un Beyoğlu olarak bilinen Pera semtinde,37 

„Harput‟tan Ġstanbul‟a gö� etmiĢ, yoksul bir ailenin �ocuğu olarak dünyaya gelmiĢtir.  

Maddî olanaklarının yetersizliği nedeniyle sadece ilk öğrenimini tamamlayabilmiĢtir. �ğrenimini 

bitirdikten sonra ailesi tarafından bir meslek sahibi olabilmesi ve para kazanması i�in, terzi �ıraklığı 

yapmak üzere bir terzinin yanına verilmiĢ ancak kü�ük Hamparsum, müziğe olan tutkusu nedeniyle 

Ermeni kiliselerine devam ederek, Ermeni müziğini öğrenmeye �alıĢmıĢtır. Kayserili Kirkor 

Karasakalyan (1736-1808) ve Zenne Bogos‟tan (1746-1826) biraz birĢeyler öğrendikten sonra, o 
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devirlerde Ġstanbul‟un en zengin ve sanatsever ailesi olan Düzyanların konağına devam etmeye38 

baĢlamıĢtır. Uzun bir süre Düzyan ailesinin him�yesinde yaĢayarak müzik bilgisini ilerletmenin 

yanında, zamanının önemli bestecileri ile tanıĢma olanağı bulan Hamparsum, bunların i�inden 

tanıĢtığı Mevlevî besteci ve müzisyenlerin aracılığıyla; Türk Müziği‟ni de incelikleri ile iyi bir Ģekilde 

öğrenebilmek i�in Mevlevîh�nelere de gitmeye baĢlamıĢtır.  

Böylece Hamparsum hem Ermeni kiliselerinde korist olarak �alıĢıyor hem de Mevlevîh�nelerde 

Türk Müziğinin inceliklerini öğrenmeye devam etmiĢtir. Hatt� BeĢiktaĢ Mevlevîh�nesi‟nde 

kudümzenlik yaparken, Hamm�mîz�de Ġsmail Dede Efendi (1778?-1845) ile tanıĢarak, kendisinden 

ders almaya baĢlamıĢtır. Günümüzde, Hampasum‟un P�diĢah III. Selim‟in (1767-1808) huzûruna 

kabul ediliĢinin, büyük bir olasılıkla Dede Efendi‟nin aracılığı ve yardımı ile ger�ekleĢtiği 

düĢünülmektedir. 

Kendisi de müzisyen ve bestek�r olan ve p�diĢahlığı döneminde Türk Müziği‟nin en parlak 

devrini yaĢamasını sağlayan III. Selim, kendi zamanında yaĢamıĢ olan besteciler kadar, uzun bir 

süredir ihmal edilen müzik kuramlarının da ele alınması, var olan ve yeni bestelenen eserlerin 

korunup, Türk Müziği‟nin gelecek nesillere düzgün ve doğru bir Ģekilde aktarılabilmesi amacıyla 

�alıĢmalar yapılmasına �ok önem vermiĢ, bu tip �alıĢmaların baĢlatılması ve devam ettirilmesi 

konusunda ilgili kiĢileri desteklemiĢtir. Mevcut eserlerin korunması i�in Hamparsum Limoncıyan ve 

Abdülb�kî N�sır Dede‟yi yeni ve kullanımı kolay bir notalama sistemi oluĢturmak konusunda teĢvîk 

etmiĢtir. 

Hamparsum, Türk Müziği‟nde kullanılacak, öğrenimi ve yazılıĢı kolay, pratik bir nota yazısı 

oluĢturmak üzere, 1813-1815 yılları arasında yoğun bir Ģekilde �alıĢmalarını sürdürerek sonunda 

kendi adıyla anılan Türk Müziği i�in yeni bir notalama sistemini geliĢtirmiĢtir. �alıĢmalarının 

neticesinde bu notalama yöntemiyle kaleme aldığı ve tamamı Türk Müziği eserlerinden oluĢan altı 

adet olduğunu bilinen defterleri P�diĢah III. Selim‟e takdîm etmiĢtir. Bu defterlerde yer alan, notaya 

aldığı eserlerin hepsinin de saz eserleri olduğu, sözlü eserlerin bulunmadığı bilinmektedir.39 

“Kem�nî, Tanbûrî, H�nende, Bestek�r Hampartzum Limoncıyan ge�imini müzik aracılığı ile 

sağlamıĢtır. Hasköy‟deki evinde verdiği müzik dersleri ile �ok sayıda öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Oğlu Zenop 

Limoncıyan (1810-1866), Tanbûrî Aleksan Ağa (1815-1864), Bedros �ömlek�iyan (1785-1840), 

Aristakes Hovannes (?-?) Hampartzum‟un öğrencileri arasındadır.” 40 

Bestelediği Ermenice il�hilerinin dıĢında, 30 dolayında dindıĢı eserinin notası günümüze 

ulaĢabilmiĢtir. Limoncıyan dindıĢı eserlerinde olduğu gibi il�hilerinde de Türk Müziği makamlarını ve 

usûllerini kullanmıĢtır.  

“Altı �ocuk babası Hampartzum Limoncıyan, 71 yaĢındayken, Ġstanbul Hasköy‟deki evinde vef�t 

etmiĢ, Beyoğlu‟ndaki Surp Agop Ermeni Mezarlığı‟na defnedilmiĢtir. 
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Hamparsum Limoncıyan‟ın XVIII. yüzyılın sonlarında, P�diĢah III. Selim‟ in (1761-1808) mevcut 

notaların korunabilmesi ve sonraki nesilllere eksiksiz aktarılabilmesi i�in yeni ve kullanıĢlı bir nota 

yazım sistemi istemesi üzerine, geliĢtirdiği notalama sistemi, günümüze dek pek �ok müzisyen 

tarafından kullanılagelmiĢtir.  

Hamparsum‟un nota sistemi, temel olarak Avrupa‟da neumaların kullanımının Latin harflerinin 

“A‟dan G‟ye” kullanımıyla birleĢtirilmesi yoluyla elde edilen nota sistemine benzemektedir (Tablo-7).41  

Tablo: 7 

Bu iki farklı nota sistemi arasında aynı gamsal iliĢkiyi korumak ve Tampere sistemin 

gamlarındaki sesler arasında bulunan “1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1, 1/2” iliĢkisini elde edebilmek i�in neumatik 

Ermeni gamına Po‟dan değil, Be‟den baĢlamak gerekir.42 (Tablo-8)  

Tablo: 8 

Hamparsum nota sisteminde porte yoktur. Yedi ana sesi gösteren yedi iĢaret vardır. Bir oktav tiz 

sesler bu yedi temel iĢaretin altına �izilen kısa birer �izgi ile gösterilir: �arg�h ve Tiz �arg�h, Yeg�h 

ve Nev� perdeleri gibi. Bir sekizlide (oktavda) on dört ses yer almaktadır. Ana sesleri gösteren 

iĢaretlerin baĢına bir (~) konularak ara sesler ifade edilir. Bu iĢaret üzerine gelen notanın tizleĢtiğini 

gösterdiğinden Hamparsum notasında bemolün kullanılmadığı sonucuna varılabilir.  

Ara seslerin if�de edilebilmesi i�in, ana iĢaretlerin baĢına bir [~] konulur. Bu ilgili perdenin 

tizleĢtirilmesidir [�rneğin; Rast (sol) perdesi ile düg�h (la) perdesinin arasında kalan Zirgüle 

perdesinin, Rast‟ın tizleĢtirilmiĢ Ģekli olarak düĢünülmesi gibi.] [~] iĢareti sadece üzerine geldiği 

notanın tizleĢtiğini gösterir, bu tizleĢmenin diatonik mi yoksa kromatik mi olduğunu belirtmez. Bunun 

yanında ka� komalık bir diyez ya da bemol olduğu da ancak makam i�inde kullanılıĢ bi�imi ve eser 

i�indeki yerine göre anlaĢılır. 

Türk Müziği‟nde seslerin daha fazla olması nedeni ile kullanımda bazı farklar dikkat �eker. Acem 

AĢîran, GeveĢt, Zirgüle, Kürdî, Bûselik, Hicaz, Hisar perdeleri ile bu perdelerin bir üst sekizli ile bir alt 

sekizlileri değiĢtirme iĢ�retli notalarla, ana perdenin tizleĢtirilmiĢi olarak düĢünülmüĢtür. Hamparsum 

notasında bemol, diyez, bekar gibi iĢaretler bulunmadığı gibi makamın notanın önüne yazılan bir 

donanım da söz konusu değildir.  

Pek �ok müzisyen tarafından kullanılmıĢ olduğu halde Hamparsum nota yazım sisteminde nota 

ile usûllerin, güfteye uyarlanması ile ilgili bir bilgiye pek rastlanmaz. Hamparsum notasında usûllerle 

ilgili ilk saptama Halil Can tarafından yapılmıĢtır. 01 Mart 1948 tarihli, Mûsıkî Mecmuası‟nın 133. 

sayısında (sayfa:3-4) yayınlanmıĢ olan “Hamparsum Notasında Usûller” baĢlıklı yazısında bu konu ile 

ilgili olarak Ģunları a�ıklamaktadır:  
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“Bundan tahmînen 25 sene kadar evvel Nizamyan Andon n�mında bir müzisyenin dokuz defter 

tutan koleksiyonunu almıĢtım. Bu koleksiyonun bir defterinde (1288/1861) tarihi var. Kaligrafik bir yazı. 

Güfteler Ermeni harfleri ile Türk�e. Her eserin makamı, bestek�rı ve güftenin yazılı olduğu baĢlığın 

altında �eĢitli nokta ve Ģekiller mevcut. Ġlk tetkik�tımda bunların neyi if�de ettiğini bir türlü 

�özememiĢtim. Koleksiyonu tarayıp inceledikten sonra dokuzuncu defterin sonunda bunların 

kullanılmakta olan usûllerin remzleri olduğunu gördüm.” 

Hamparsum notasında usûl kalıpları gözle görülür bir Ģekilde belirgindir. Notalar usûle uygun 

olarak gruplar h�linde yazılırlar. Bu da usûlün okunmasında kolaylık büyük öl�üde kolaylık sağlar. 

Usûllerin vuruĢlarını göstermek i�in bazı iĢ�retler kullanılmıĢtır (Tablo-9). 

Tablo: 9 

Diğer usûllere bakıldığında iki ayrı vuruĢun üzerine, vuruĢları birbirine bağlayan bir bağ 

iĢ�retinin konulmuĢ olduğu görülür. Bu, iki birimin tek bir birim olduğunu göstermektedir (Tablo-10; 

�rnek). 

Tablo: 10 

Süreler, notaları gösteren iĢaretlerin üstlerine kü�ük �izgi veya daireler konularak belirtilmiĢtir. 

Suslar da, yine aynı kü�ük �izgi ve dairelerin tek baĢına kullanılması ile gösterilmektedir. Notalama 

sırasında 4‟lük ve 8‟ lik süreleri göstermek i�in kısa �izgiler yerine virgüller (4‟ lük i�in tek, 8‟ lik i�in iki 

virgül) kullanılmıĢ olduğu görülmektedir. (Tablo-11). 

Tablo 11: Hamparsum Notasında Süreleri Gösteren ĠĢaretler 

Ayrıca, 4‟lük sus i�in tek �izgi ya da tek virgül dıĢında (~) kullanıldığı da görülür. Süre 

göstergeleri aynı süredeki birbirini izleyen seslerin ilki i�in verilir. Ġkincisinin, ü�üncüsünün üzerine 

yazılmaz.43 

Sürelerin gösterildiği Hamparsum notasının yanında bir de sürelerin belirtilmediği, sadece bilen 

kiĢiye hatırlatma amacıyla yazılmıĢ “Gizli/ġifreli” diye adlandırılmıĢ, Hamparsum notası örneklerine de 

rastlanmaktadır. Gizli Hamparsumda nota değerlerinin �oğu hatt� bazen hi�biri yazılmaz, bu 

bakımdan deĢifre edilmesi ötekine göre �ok daha zordur. Bazı özgün eserleri kendi tekellerinde 

tutmak eğiliminde olan müzisyenlerce kullanılmıĢ olan bu sistem, yalnızca kullanan kiĢinin okumasına 

yardımcı olacak kadar iĢ�reti i�ermektedir. 

Hamparsum Notasının Günümüz Türk Müziği Notasına �evirimi44 

Kullanılan Diğer Nota �rnekleri 

XVIII. yüzyılda ortaya �ıkan Türk Müziği eserlerinin notaya alındığı baĢka bazı örnekler de 

bulunmaktadır. Bunlar genelde Osmanlı Devleti �atısı altında Türklerle birlikte yaĢayan azınlıkların 
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Türk Müziğine ilgi duymaları sonucunda ortaya �ıkan nota örneklerdir. �oğunu incelendiğinde, ait 

oldukları kültürün notası ile Türk Müziği eserlerini kaydetme yolunu se�tikleri anlaĢılmaktadır. Kimisi 

eserleri aynen notaya alıp, Türk Müziği sesleri i�in ayrıca ilaveler yapmazken; kimi mevcut notaya 

�oğu kez yalnız kendisinin gördüğünde anlayabileceği bir-iki kü�ük iĢaret eklemiĢ, diğerleri de notaya 

dokunmayıp, eserlerin hemen yanlarına düĢtükleri notlar aracılığı ile bu a�ığı kapatmaya 

�alıĢmıĢlardır.  

Tanbûrî Kü�ük Artin‟in Uyguladığı Bir Notalama Sistemi 

XVIII. yüzyılda, Batı Ermenileri cemaatine bağlı müzisyen ve Ģ�ir Tanbûrî Kü�ük Artin‟in de bir 

nota yazım sistemi düzenlediğine tanık olunmaktadır. Artin, Yeg�h perdesinden Tiz Hüseynî‟ye kadar 

belirlemiĢ olduğu, 16 tam perde ile 14 yarım perdeden oluĢan ve Kantemiroğlu‟nunkine benzeyen bir 

diziyi esas almıĢtır. Bu dizideki sesleri gösteren iĢaretlere, Ermeni alfabesinden geliĢigüzel se�miĢ 

olduğu harflerin adlarını vermiĢtir. Artin makam dizileriyle bunların Ģedlerinin (gö�ürülmüĢ) tanımını 

yaparak, kullanılan usûllere de yer vermiĢtir. Artin‟in nota sisteminde usûllerin vuruĢları konusunda; 

“Düm” i�in nokta iĢ�retini, “Tek” i�in Elif harfini, “Teke” i�in a�ı iĢaretini [<], “Tekk�” i�in de �ift a�ı 

iĢaretini kullanmıĢ, ayrıca vuruĢların süresinin uzatılması gereken durumlar i�in de, bu vuruĢ 

imgelerinin üstlerine [~] iĢaretini eklemiĢtir.45 

Bizans Notası 

Bizans notasıyla yazılmıĢ Türk Müziği eserlerine özellikle dikkat �ekmek istediğini belirten Murat 

Bardak�ı, “Fener Beylerine Türk ġarkıları” adlı kitabında yer alan ikinci bölümde konu ile ilgili olarak, 

Türk Müziği par�alarının bulunduğu yedi ayrı kitaptan bahsederek bunların adlarını ve tam künyelerini 

vermektedir.46 Kurillu Marmarinu‟nun 1749‟da yazdığı ris�lesi hakkında Murat Bardak�ı‟nın vermiĢ 

olduğu bilgiler �er�evesinde, Marmarinu‟nun ris�lesinde Türk Müziği hakkında bilgiler veren bir 

bölümün olup ses sistemini Yeg�h-Tiz Hüseynî perdeleri arasında kalan bir diziyle a�ıkladığı 

sonucuna varılabilir. Marmarinu bir sekizlide 22 perdenin yer aldığını belirtmiĢ, makamların seyirlerini 

ve özelliklerini a�ıkladıktan sonra bununla ilgili nota örnekleri sunmuĢtur.47 

Hamparsum nota sisteminden bir süre sonra 1820 dolaylarında, Bizans Kilise notasına yeni bir 

Ģekil veren, Eceabadlı Rum Hrisantos (1770-1846), Yeg�h‟tan baĢlayan yedi dereceli ana diziye (ki 

bu ses alnı Hamparsum notasındaki yedi sesli ana diziye denk düĢmektedir) Yunan alfabesinde 

bulunan ilk yedi harfin adlarını vermiĢtir: Pa, Vu, Ga, Di, Ke, Zo, Ni. Yeni Bizans notasının �ok 

kullanıĢlı oluĢu �ok sayıdaki Rum il�hisinintekrar tespitinin yanında Rumların Türk müziği eserlerini de 

öğrenip notaya almalarını sağlamıĢtır.48 

 [Kiltzanidis‟in yayınladığı Rumca güfteli “Rast K�r-ı N�tık”]49 

Günümüzde Kullanılmakta Olan Porteli Nota 
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Günümüzdeki h�liyle porteli Batı notasını; 1 oktavda (sekizlide) 12 eĢit ses bulunduğunu kabul 

eden Batılıların tarzında, hi�bir ekleme yapmadan kullananlar 1830‟lu yıllardan itib�ren Muzıka-yı 

Hum�yûn‟daki öğrenci ve müzisyenler olmuĢlardır. Muzıka-yı Hum�yûn‟nun kurulması ile beraber50 

Batılı müzik adamları da ülkeye getirtilmeye baĢlanmıĢtır. II.Mahmud‟un ülkeye, Sardunya Hükümeti 

El�isi Marquie Groppalo aracılığıyla, Ġtalya‟dan getirtmiĢ olduğu Guiseppe Donizetti (?- 1788-? 1856); 

“Osmanlı Devleti Muzıkaları Umûm Mürebbîsi” olarak bandoya atanır atanmaz ilk iĢ olarak; 

öğrencilere porteli Batı notasını öğretmiĢtir. Bunun i�in öncelikle kendisi, o döneme dek geniĢ bir 

müzik �evresi tarafından kullanılmakta olan Hamparsum notasını öğrenme yoluna gitmiĢtir. Daha 

sonra Hamparsum notasıyla yazılan eserleri, tekrar porteli batı notası ile kaleme alarak, 

karĢılaĢtırmalı bir yöntemle Muzıka-yı Hüm�yûn‟daki öğrencilerine öğretmiĢtir. Ancak burada 

hatırlanması gereken ve problem yaratan bir husus da porteli batı notasının Türk Müziği‟nin ses 

sistemine göre hi�bir düzenlemeye gerek duyulmadan, olduğu gibi kullanılmıĢ olmasıdır. Böylece Batı 

notası gitgide yaygınlaĢıp tutularak, Türk Müziği eserleri artık porteli nota ile basılmaya baĢlanmıĢtır.  

Notacı Emin Efendi (1845-1907), 1876 yılında ilk fasıl külliyatları ile yaprak notaları yayımladı. 

Basılan notaların �oğu piyano i�in armonize edilmiĢti (Fenn-i Musıki‟den). Emin Efendi‟nin bu 

giriĢimini baĢka eserlerin basılması izledi. Muallim Ġsmail Hakkı Bey (1866-1827), bazı fasıllar 

yayımlamasının yanında müzik dersi kitaplarında porteli notayı tanıtı. Bu yüzyılın baĢlarında önce 

ġamlı Selim, sonra da kardeĢleri ġamlı Ġskender ve Tevfik, yaklaĢık otuz yıl boyunca (1901‟den 

1920‟lerin sonlarına kadar) müzik meraklıları i�in pek �ok sayıda eserin notasını yayınladılar. Daha 

sonra bu �abalarından ötürü onlara özenenler oldu. Böylece eski nota sistemleriyle yazılanlardan 

yapılan �evirilerin yanında, yeni bestelenen eserler de yayımlanmaya baĢlandı.51 

 Bu arada “Necip PaĢa, Mustafa Nezih Albayrak, R�uf Yekta” gibi �eĢitli Türk Müziği ile 

ilgilenmiĢ kiĢiler tarafından uygun bir nota yazım sistemi oluĢturma �alıĢmaları yapılmıĢtır. 

“Albayrak‟ın sistemi de, bir ebced notasından ib�rettir ve adını „Yıldırım Notası‟ koymuĢtur.”52 

Muzıka-yı Hüm�yûn‟dan itib�ren kullanılmakta olan porteli Batı notasının Türk Müziği ses 

siteminde var olan seslerin tamamını karĢılayamaması nedeni ile Dr. Suphi Ezgi (1869-1962), Rauf 

Yekta (1871-1935) ve Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955), tarafından konu ile ilgili �eĢitli �alıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bugün Türk Müziği konservatuarlarında okutulan ses sistemi, H. Sadettin Arel, Dr. Suphi 

Ezgi ve müzisyen olmayan, ancak matematiksel bakımdan onlara �ok yardımları dokunan Ord. Prof. 

Dr. Salih Murat Uzdilek‟in (1891-1967) adıyla anılmaktadır (Arel-Ezgi-Uzdilek). Bu gibi müzikolojik 

�alıĢmaların neticesinde; Batılı porteli nota yazım sisteminde kullanılmakta olan notalar; bazı �izgi ve 

Ģekiller eklenerek, Türk Müziği‟ne daha uygun bir nota yazısı oluĢturma yoluna gidilmiĢtir. Arel-Ezgi-

Uzdilek‟in �alıĢmaları sonucunda öncelikle hangi ses sisteminin esas alınacağı belirlenmiĢ daha sonra 

da günümüzde, Türk Müziği eserlerini notaya almada h�len kullanılmaya devam edilen ve Türk 

Müziği‟nde bir sekizlide 24 eĢit olmayan aralığa bölünen, ses sisteminde karar kılınarak, porteli nota 

yazısı buna uygun h�le getirilerek kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Tablo-13; Tablo 14). 
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Tablo: 13 Türk Müziği‟nde Günümüzde Kullanılan DeğiĢtirme ĠĢaretleri ve Ġkili Aralıkların 

Ġsimleri53 

Tablo: 14 54 

1 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet, Ġstanbul, Cilt. 17, s. 8720. 

2 Türk Mûsıkîsi Tarihi (Derleme), TRT Ankara, Cilt. 1, s. 92. 

3 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi”, Milliyet, Ġstanbul, Cilt. 17, s. 8720. 

4 Th�ma Larousse, Tematik Ans, Milliyet, Ġstanbul, Cilt. 5, s. 336-337. 

5 A.g.e., s. 336-337. 

6 “Neuma (Neum)” “iĢaret, marka” anlamındaki, Latince kökenli bir kelimeden oluĢan ve 

melodilerin stenografi �izgilerine benzer bir takım Ģekiller ile notaya alındığı, ancak eseri bilen bir 

kiĢiye hatırlatma iĢlevini gören, bir nota yazım (notalama) sistemi (Neumatique). 

7 Yılmaz �ztuna, “Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi”, I. Basım, Cilt. 2, Millî Eği. Basımevi, Ġst. -

1974, s. 96-99. 

8 Mani: Babtistler tarikatında, Ġranlı Mani-i NakkaĢ (215-275) tarafından kurulan, iki eĢit ve 

birbirine karĢıt iyilik (ruh) ve kötülük (madde) ilkesinin birlikte varolduğu öğretisine dayalı din. 

Türkler‟de: 762‟de Uygur H�kanı Bügü Kağan �in‟den getirttiği rahiplerden bilgi alarak mani dinini 

resmen benimsemiĢlerdir. 752-840 yıllarında Uygurlar bu dine ait inan�ları (Uygurların meydana 

getirdiği) mani alfabesiyle yazıya ge�irdiler; Mani‟nin ölüm yılından baĢlatılan bir takvim kullandılar. - 

Daha ayrıntılı bilgi i�in bknz. ”Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi”, Milliyet, Librairie Larousse, 

1986. 

9 Bknz.: Yal�ın Tura Türk Mûsıkîsi Mes‟eleleri, I. Baskı, Pan Yayıncılık, Ġst. 1987. 

10 A.g.e., s. 130. 

11 Ġslam Ansiklopedisi, Cilt. 10, s. 68. 

12 Ayrıntılı bilgi i�in bakınız: Ġslam Ansiklopedisi, Cilt No. 10, s. 68. 

13 A.g.e., Cilt No. 10, s. 68-69. 

14 Murat Bardak�ı Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, Ġst. 1986, s. 129. 

15 Yal�ın Tura, Ġ. T. �. Sosyal Bilimler Ens., Yüksek Lisans Programı “Müzik Paleografyası 

Ders Notları”, 1993-94. 
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16 “Müzik Paleografyası Ders Notları”, Yal�ın Tura, Ġ. T. �. Sosyal Bilimler Ens., Yüksek 

Lisans Prog., 1993-94. 

17 Ayrıntılı bilgi i�in bakınız: s. 711-1492. 

18 Yılmaz �ztuna; “Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi”, I. Baskı, Milli Eği. Basımevi, Ġst. 1974, s. 96-

99. 

19 A.g.e., s. 67-59. 

20 A.g.e., s. 96-97. 

21 Henry George Farmer (1882-1900), Ġrlanda asıllı Ġngiliz müzikbilimci. Daha �ok Arap ve 

Türk Müziği ile ilgili araĢtırmaları bulunmaktadır. 

22 Baron Rodolphe d‟Erlange (1872-1932), Fransız müzikbilimci (müzikolog). Arap Müziği 

araĢtırmaları ve bu konudaki �alıĢmaları ile tanınmıĢtır. Hayatının büyük bir bölümünde Tunus‟ta 

yaĢamıĢtır. 

23 Yal�ın Tura “Abdülb�ki N�sır Dede: Tedkîk ü Tahkîk (Ġnceleme ve Ger�eği AraĢtıma)”, 

Küğbilim Dizisi-1, Tura Yayınları, Ġst. 1997, s. 2. 

24 Yal�ın Tura; Abdülb�ki N�sır Dede: Tedkîk ü Tahkîk (Ġnceleme ve Ger�eği AraĢtırma), 

Küğbilim Dizisi: 1, Tura. Yayınları, Ġst. -1997, s. 5-6. 

25 A.g.e., s. 7-8. 

26 Yal�ın Tura;  Abdülb�ki N�sır Dede: Tedkîk ü Tahkîk (Ġnceleme ve Ger�eği AraĢtırma), 

sayfa: 55 (4. madde), Küğbilim Dizisi: 1, Tura Yayınları, Ġst. -1997. 

27 Eugenia Popescu-Judetz Türk Mûsıkîsi Kültürünün Anlamları �ev: Bülent Aksoy, Pan 

Yayıncılık, 1. Baskı, Ġst. 1998, s. 31-39. 

28 Yal�ın Tura (Günümüz notasına a�ıklamalı olarak �eviren), Kit�bu Ġlmi‟l-Mûsıkî „�l� 

Vechi‟l-Hurûfat (Mûsıkîyi T�riflerle Tesbît ve Ġcr� Ġlminin Kitabı), Y. K. B. Kültür Yayınları, Ġst. -2001, s. 

1 26. 

29 Daha ayrıntılı bilgi i�in bknz: Eugenia Popesce-Judetz XVIII. Yüzyıl Mûsıkî Yazmalarından 

Kevserî Mecmu�sı �zerine KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme, Pan Yayıncılık, Ġst. 1998. 

30 Th�ma Larousse, Tematik Ans., Cilt. 6, Milliyet, 1993-94, s. 394-395. 
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31 Mezmur: (Ġng.-Alm.: Psalm, Frn. Psauma) Kit�b-ı Mukaddes‟in “Ahd-i Atik” bölümünde Hz. 

D�vud‟un Tanrıya yakarıĢ ve Ģik�yetlerini dile getiren Ģiirsel metinlerin herbirine verilen ad. (Ayrıntılı 

bilgi i�in bknz. Cem Behar “Ali Ufkî ve Mezmurlar”, Pan Yayıncılık, Ġst. 1990, s. 48. 

32 Cem Behar (Prof. Dr.) Ali Ufkî ve Mezmurlar, Pan Yayıncılık, Ġst. 1990, s. 48. 

33 XX. yüzyılın baĢında kurulan D�rü‟l-Elh�n‟da porteli Batı müziği notası soldan sağa 

kullanılmıĢ fakat güfteler notaların altına sağdan sola hece hece ayrılarak yazılmıĢtır. 

34 Siy�kat yazısı ve siy�kat rakamları, Osmanlı Devleti‟nin ve ondan evvel Sel�uklu ve daha 

geriye giderek Abb�sî ve Emevî Devletlerinin resmî kayıt ve muamelelerinde önemli rol oynamıĢ yazı 

ve rakam �eĢitleridir. Siy�kat yazısı, Arap alfabesi ile yazılan diğer yazılardan noktasız oluĢu, 

genellikle birleĢik yazılıĢı, yazılıĢta sür‟at ve okunuĢtaki zorluk ve gizlilik gibi özellikleri ile ayrılır. 

Siy�kat rakamları da dîvan ve hazîne muhasebesini en doğru, emin ve düzgün bir Ģekilde yürütmeye 

elverir rakam yazısı Ģekilleri sisteminden ib�rettir. Siy�kat rakamlarına Dîvan rakamları adı da 

verilmektedir. Osmanlı m�liye ve muhasebe kayıtlarında Siy�kat yazısı Sultan Abdülazîz‟in saltanat 

süresi sonuna kadar devam ettiği h�lde, siy�kat ve dîvan rakamları denilen rakamlar II. Sultan 

Mahmud Devri‟nde hemen hemen terkedilmiĢ durumda bulunuyordu. Siy�kat rakamalarının M. �. 700 

tarihi civ�rında Emevîlerce ic�d olunduğuyaklaĢık olarak tahmin edilmektedir. Bu rakamların Ģekilleri 

Arap ve Hint rakamı dediğimiz sayıların Arap�a yazılıĢ iml�larının kısaltılmasından meydana gelmiĢtir. 

100‟e kadar soldan sağa doğru bir sırat�kip etmekle birlikte; 100‟den sonra rakam grupları sağdan 

sola bir seyir t�kip ederler. Böylece zamanla Ģekillerde farklılıklar meydana gelerek, basit Ģekiller 

değiĢik Ģekil ve karakterlere bürünmüĢ, rakamlar bu h�lleriyle birer Ģifre ve monogram h�line 

dönüĢmüĢlerdir. Daha ayrıntılı bilgi i�in baknz.: Haydar Sanal, A.g.e. 

35 Bknz.: Haydar Sanal, A.g.k., s.7. 

36 Ayrıntılı bilgi i�in Bknz. Haydar Sanal, A.g.k. (tebliğ), Ġstanbul-1976, s.9. 

37 Nazmi �zalp, Türk Mûsıkîsi Tarihi-Derleme, Cilt. 2, TRT Yayınları, Ankara, 1986, s. 216. 

38 A.g.e., s. 216. 

39 Hamparsum Defterlerinde sadece peĢrev ve sem�iler vardır, sölü eserlere rastlayamadık.- 

Suphi Ezgi, Nazarî ve Amelî Türk Mûsıkîsi, Ġstanbul, 1953, s. 530. 

40 Yılmaz �ztuna, Büyük Türk Mûsıkîsi Ans., Cilt. 1, T. C. Kültür Bak. Yayınları, Ġst. 1990, s. 

325. 

41 Folklora Doğru Boğazi�i �niversitesi Folklor Kulübü, Folklor Dergisi, Sayı: 62 Ġstanbul, 

1996. 

TÜRK MÜZİĞİNDE KULLANILAN 
NOTALAMA SİSTEMLERİ



 1624 

42 Folklora Doğru, Boğazi�i �niversitesi Folklor Kulübü, Folklor Dergisi, Sayı: 62, Ġstanbul, 

1996. 

43 Suphi Ezgi, Nazarî ve Amelî Türk Mûsıkîsi, Cilt. 4, Ġstanbul Belediye Kons. NeĢriyatı, Ġst. 

1993, s. 530. 

44 Gülay Karamahmutoğlu, “Ġstanbul Atatürk Kitaplığı‟ndaki 1637 No.lu Yazma Hamparsun 

Defteri”, Ġ.T.�. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik/Doktora Tezi, Aralık 1999, ġekil: 2.12, s. 15. 

45 Ayrıntılı bilgi i�in bknz.: Türk Mûsıkî Kültürünün Anlamları, Eugenia Popescu-Judetz, �ev. 

Bülent Aksoy, Pan Yayıncılık, Ġst. 1996, s. 47-48. 

46 Efterpi (Ġstanbul, 1830), Pandora (1. Cilt: Ġstanbul 1843: 2. Cilt Ġstanbul, 1846), Armonia 

(Ġstanbul, 1848), Kallifonos Seirin (Ġstanbul, 1859), Lesbia Sapho (Atina, 1870), Apanthisma 

(Mecmua-yı Mak�mat, Ġstanbul, 1872), Asias Lyra (Atina, 1908). - Bknz. Murat Bardak�ı, Fener 

Beyleri‟ne Türk ġarkıları, Pan Yayıncılık, Ġst. 1993, s. 29. 

47 A.g.e., s. 21-25. 

48 Bknz.: Eugenia Popescu-Judetz, Türk Musıkisi Kültürünün Anlamları �ev. Bülent Aksoy, 

Pan Yayıncılık, Ġst. 1996, s. 51- Bardak�ı 1993: 25-30. 

49 Murat Bardak�ı Fener Beyleri‟ne Türk ġarkıları, Pan Yayıncılık, Ġst. 1993., s. 74. 

50 Muzıka-yı Hum�yûn, III. Selim (1789-1807) Dönemi‟nde; Niz�m-ı Cedîd” Ordusu i�in bir 

bando oluĢtulmak istenmesi sonucunda ortaya �ıkmıĢ, II. Mahmud‟un da kendi p�diĢahlığı döneminde 

(1807-1839), “Âs�kir-i Mansûre-yi Muhammediye” Ordusu i�in aynı Ģeyi düĢünmesi sonucu 

geliĢmiĢtir. Ancak, Vak‟�-yı Hayriye ile Yeni�eri Ocağı‟nın kaldırıldığı 1826‟da, Ģimdiki Ġstanbul Teknik 

�niversitesi‟ne ait olan TaĢkıĢla Binası‟nda kurulmuĢtur. 

51 Eugenia Popescu-Judetz, Türk Musıkisi Kültürünün Anlamları �ev. Bülent Aksoy, Pan 

Yayıncılık, Ġst. 1996, s. 54. 

52 Yılmaz �ztuna, Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi- Teknik ve Tarih, Kent Basımevi, Ġst. 1987, s. 

65 

53 �zkan Ġsmail Hakkı, “Türk Musikisi Nazariyatı ve usulleri, kudüm velevleri”, Kültür Serisi-

41, �tüken NeĢriyat, Ġst. 1990. 

54 �zkan Ġsmail Hakkı, “Türk Musikisi Nazariyatı ve usulleri, kudüm velevleri”, Kültür Serisi-

41, �tüken NeĢriyat, Ġst. 1990. “s. 38” 

Abdülb�kî N�sır Dede Tedkîk ü Tahkîk (Ġnceleme ve Ger�eği AraĢtıma) , A�ıklama ve notlarla 

günümüz Türk�esine �eviren: Yal�ın TURA (Prof.), Küğbilim Dizisi: 1, Tura Yayınları, Ġstanbul, 1997. 
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AKS�T, Sadun 500 Yıllık Türk Mûsıkîsi Antolojisi, Türkiye Yayınları, Ġstanbul, 1967. Ana 

Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Hürriyet Yayıncılık Cilt. 22 Ġstanbul, 1994. 

AREL, Hüseyin S�deddîn Türk Mûsıkîsi kimindir, Kültür Eserleri Dizisi: 112, Kültür ve Turizm 
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