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TÜRK HAKIMi FARABiNİN UDU 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Hakim ve feylesof Farabinin tercemei halinden bahis eserlerde. 

musikişinas oldutunu ve bir musiki aletinin tarafından keşfedildiğini 

Öğreniyoruz. (Elmedhal fi musiki) eserini musiki tarihi alimleri pek. 

mühim buluyorlar. Bunun fransızcası da basılmıştır (1) . . 

lbni Ebi Usaybia, T~bakatül'etıbba eser inde (2): (Farabi) ilmi mu

sikinin nazariyat ve ·ameliyatında gayei kusvaya vasıl olmuştu. Mu

maileyb bir musiki aleti icad etmişti. Çaldığı vakitte insanın bilcümle 

hissiyat ve infialatını tahrik ederdi, diyor. 

f\'1.:-li~t. J ~J..ı :..):ı.; (3) de emir ( Jı..u- ~J..ıll +) nin sazen

deleri biraz fasıl yapdıkta şeyh ( Farabi) ademi iltifat ve çendan is

timaına tekayyüd etmeyip kendi cebinden biraz ağaç parçaları çıkarıp 

birbirlerine zam ve bir garib saz peyda ve seragazi negamat eyle

dikte ehalii meclise dıhk (gülme) arız olup ol kadar güldüler ki bi

hud olunca ondan ol aleti bozup üslilbi abar üzere edip çaldıkta 

cümle büka edip ağiaştılar ve yine bozup bir tarzı ahar üzere çal

dı~ta cümlesi h aba varıp Far abi dahi alatın alıp bir kimse vakif ol

maksızın çıkıp gitti. Habdan kalktıkta Farabiden nişan bulmadılar. 

Seyfüddevle b~na pek ziyade muhabbet edip ikram eyledi . • . diye 

yazılıdır. Birinciden Farabjnin iyi bir musikişinas oldugunu, bundan 

da musiki hakkındaki liyakatinin efsaneleştiğini öğreniyoruz. Demek 

ki Farabinin musikiye, musiki negam<itına ve nazariyatma derin vu

kufu vardır. 

(1) Kitabu L-Musiqi Al Kııbir T. I ve Il ( Baron Rodolphe D'Erlıınger) 1930, 
1935, 1938 Paris. P. Geutbner 

(2) Tıb Tarihi Enstitüsü kütüphanesi. Cilt 1. S. 134- 140. 

(S) Sütlücede Mahmud ağ'a camii imam ve batibi Hasan Ayni nushasıııd11~f 
notundan. 



FARASİNİN UDU ve ESKİ ve YENİ UD HAKKINDA 

BAZI MÜT ALEALAR 

A. KEMAL ÜÇOK 

Arkadaşım Doktor Süheyl Ünver Farabinin udu resmini ve 

okudu~u arapça metoile beraber profesör Necati tarafından yapılan 

tercemesini bana verdi. Ben de günlerce bu bahis üzerinde meşgul 

oldum. Her ne kadar bu yazdığım bahis Türk tıb tarihini alakadar 

etmezse de mademki mevzuubahis Farabinin muaddel ududur, o hal

de onun aletile mukayeseye yarayacak bu satırlar o udun cenahına 

sığınırsa el be tt e mazur görülür. 

Tanburi Cemilin Rehberi mosikisine nazaran hali hazır ud akor· 

du budur, (Şekil 1) . Kaba dügah teli tek ol up diger teller · çift ol

mak üzere 6 telli ve ll burguludur. 

Farabinin icad ettiği ud muaddel resmine nazaran hepsi de çift 

olmak üzere 7 telli ve 14 burguludur. Burguları tam göstermek için 

bu kısım aslından büyük resmedilmiştir. Farabinin udunu tashih eden

ler ( Ennedim=musahib, meclisadi) musikişinasandan İbrahim ve lb

ni Muid ve lshak namında üç zattir ve bu tadilat hicretin sekizinci 

asrında . yapılmış olup Irakayn İstılabatına göre tellerin bağlanmış ol

masına münhaııırdır. Perdelerin adları udun eşiğine yani telierin bağ· 
landığı mahalle yazılmıştır . · 

Bu isimler tellere mutlak olarak - yani parmak basılmaksızın - vu· 

rulduğu zaman çıkan sesin adıdır. .:..if.; nevanın kararı ve neva ise 

nühüftün cevabıdır. Aşirana gelince hüseyninin kararı olup neva te· 

line parmak basılmakla bulunur . ... 

Keza resimde noktalada işaret olunup dillerine adları yazılan 

sesler (nağmenin tercemesi) ise yine o noktalara parmak basılarak tel 

kar' (kazımak) ol unduğu surette tahsil olunur. Bundan başka kırmızı 

noktalada işaret olunan adetler dahi birden sekize kadar (yani bir 

oktavlık) ses bulmak içindir. Bu işaretler bulunınıyan negamat ise 
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bir oktavın ·üst veya altındaki ~~J~ -la! ( oktav) a ait na~ıİıe y~ni 
perde ve ses olduğunu gösterir. Yarım ve çeyrek sesler için tellerde 

karar yerleri olmadığından tatviiden ihtirazeo izah at verilmemiştir. 

Alafranga ve alaturka (Hamparsom) notaları göz önünde tutula· 

rak anlayışıma göre arapça metnin türkçesini inceledim. ,. 

Udun muaddel akordu ile hali hazır akordunun müna~aşası ; 
Muaddel· akordda ( .:..<,..) namı altında bir tel gösterilmiştir. Hal

buki (.:..i~) perde yani ses olmayıp terkip yani makamdır.Ve kit~bın 
111 inci sahifesinde gösterildiği vechile (Mi = Hüseyni aşiran) per· 

desinde karar verilir. Bu itibar la bu günkü akord vechile (La = Ka

ba dügah) teli demek muvafık olur. Belki mazide böyle deniliyor idi. · 

Burası bence mechuldür. 

Al ete ikinci tel (rast) olarak tesbit edilmiş ve üzerinde gösteri

len noktalarla dillerine yazılan perde isimlerine nazaran adeta bug_ün~ 

kü tanbur ahenginin ( re = yegah ) teline tahmil . olunan vazife muad

del ud akordunda (sol =rast) teline yükletilmiştir. Çünkü (sol, sol 
=rast, gerdaniye) bu'dü zülkülli (oktav) ı üzerinde mevcud ~eslerin 
bu telden istihrac edileceği tasrih olunmuştur. Yeni akordda ise bu 

tele mutl~k olarak darbedilirse (sol= gerdaniye) ses bulunacağındaq 
parmak basmak suretile sol anahtarına göre ikinci oktavdaki ( la, si, 

do, re) perdelerini ifade ve irae etmek mümkündür. Muaddel akord~ 

dan zikrolunan ikinci oktavda 4 sesin istihracı mümkün olamaz. J3.u 
itibarla tizleri eksiktir. Buna mukabil pes perdelerce yeni akorddan 

zengindir. 

Yeni akordun ( re = yegah) teline mukabil (si = segah ) teli ve 

fazla olarak ( fa = irak ) ~eli ilave edilmiş olmasının sebebjni takdir
den acizim. Çünkü ne hanende ve ne de sazendeyim. Lakin· düşüne;

rek buldum. Aynı zamanda arapça izahatın son satırındaki ( Kel'ara

bat vettikat ) istılahlarının manasını bilmiyorum. Yalnız ( Vennim~t ) 

kelim~sini { yarım ses) olarak anlıyorum. ÇÜnkü yarım sesler haki

katen ud tellerinde parmak .basarak bulunur. Böyle iken yani (.:.ıl;).- ~"J) 
denilmiş olmasına rağmen yarım ses olan ( fa = ırak) perdesini gös:
termek için bir tel ilave edilmiş olmasındaki tenakuza da aklım ermedi • 

. Yukarıda arzolunan izahaltan anlaşılacağı vechile işbu muaddel 
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Farabinin Udu ... 



Türklerin büyük hekim, filozof ve musikişinası Uzluk oğlu Ebu Nasrı 
Farabi (872 - 950). ihtiraı olan ud, ve yapılan tadilatın vm inci asır küfi 
yazısile ve arabca izahları. (Fazıl Üstad, İsmail Saib Efendi Hoca tara
fından bulunup verilmiştir.) (Türk Tıb Tarihi Arkivi ilavesi) 
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akord lrakı arap ve acemde daha ziyade pes perdeler üzerinden ic

rayı terennümat olundoğu cihetle mahalli ihtiyaca göre ·tanzim edil· 

miştir. 

Muaddel akord resminin sonunda görülen sünbüle kelimesi ikin

ci oktavdaki ( la diyez ) in türkçe .adı olan ( sünbüle ) manasma ol

mayıp m5ineccim istılahlarından olan on iki burcdan birinin adıdır . 

Sebebine gelince esliif seslerin hangi burclarla ve ahiatı erbaadan 

hangileri ile alakası olduğu ·hakkında bir baylı imiili fikir etmişlerdir 

ki resimde de bu izahatı vermeği lüzumsuz görmemişlerd ir, ( Kitabın 

73 ve 74 üncü sahifelerine müracaat) . 

Muaddel akord cc resme nazaran» Bugünkü akord 
Üstten birinci Havi olduğu perdeler Üstte.n birinci Havi olduktJ perdeler 

Tel abengi T elin abengi 

ı fa (diyez) f;ı, sol, la zus€lase ı re re zil'ehad 

2 si si, do, re )) 2 mi mi, fa, sol zuseliise 

3 mi mi, fa, sol )) 3 la la, si, do )) 

4 1a Iii, si, do )) 4 re re, mi, fa }) 

5 re re, mi, fa )) 5 sol sol, la, si, do, re zülhamse 

6 sol sol, la, si )) 6 la (kaba) Iii, si, do zuseliise 

7 do do, re, mi ))" 

olur ki mebde ile münteha birbir- Görülüyor ki bugünkü akord 

· lerini takib ederler. Tabii oktav- teknik bir usul takib etmemekte· 
lar değişir. Yani inhitat ve irtifa d ir. 

(tizlik, pestlik) farkı bizatihi hasıl Mesela birinci . telden bir tek 

olur. Eger yedinci telde yazılı ses çıkarıldığı halde beşinci tel

( nühüft } ~elimesi eskiden ( kaba den beş ses çıkarılıyor. Diger 

çargah ) manasma gelirse bu akor- tellerden üçer ses elde ediliyor. 

dun teknik bir akord olduğuna Beşinci tel ile altıncı tel arasında 

şüphe yoktur. Bir de yeni akorda üc perde ihmal edilerek san'atka· 

bakınız. rın kabiliyetine terkolunmaktadır. 

Her teli n · üç perde iraesi ne. ZatenYenikapı Mevlevihanesi 

tahsis olunmasının sebebi de: tele postnişini merhum Celal efendi de 

bir mutlak, bir şehadet parmağı, hali hazır akordunun (ilmi edva• 
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bir de adsız parmak basıldığı hal- ra muvafık olmadığını bilmünase· 

de üç mızrap vurulması kabil ol- be söylemişti. 

. doğundan ibarettir. Gerçi altıncı 

tele tam bir oktavlık vazife veril

miş ise de bu pek az .kullanılan 

tiz sesleri temin içindir ve bir zül· 

kül olmak haysiyetile taksimatı 

·bozmaz. 

Yeni udun şeması 
A. K. Ü. 
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