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SUNUŞ 

Bakanlığımızın Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlıkları yürütülen Müzik Müzesi projesi çerçevesinde düzenlenen 
1. Uluslararası Tarihte Anadolu Müziği ve Çalgıları Sempozyumu'nda 
değerli bilim insanlarının ortaya koyduğu somut bilgi ve araştırma 
bulgularının müzik kültürü araştırmalarına büyük katkı sağladığına ve 
bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum. 

Dünyanın en büyük uygarlıklarına ev sahipliği yapmış Anadolu; kültür, 
güzel sanatlar, müzik, eğitim gibi alanlarda bilimsel çalışma ve etkinlikler 
için, yeryüzünde benzeri bulunmayan bir zenginliğe sahiptir. 

Bu alanların aydınlatılmasına yönelik yapılan her çalışma, kültürümü
zün ve tarihimizin doğru kavranarak hak ettiği biçimde yorumlanmasına 
büyük katkılar sağlayacaktır. 

Uluslararası alanda önemli noktalarda bulunan bilim insanları ve 
uzmanlar tarafından Anadolu'nun müzik tarihinin çeşitli yönleriyle 
incelendiği bu bildirilerde önemli değerlendirilmeler yapılmıştır. 

Müzik kültürümüz üzerine yapılan araştırmalara önemli katkılar 
sağlayan sempozyumda sunulan bildirilerin yer aldığı kitap, aynı zaman
da bu konuda araştırma yapacaklar için hazırlanmış önemli bir kaynak 
niteliğindedir. 

Yurtiçinden ve yurtdışından bu etkinliğimize katılan akademisyenlere 
teşekkür ediyorum. Özellikle dünyanın dört bir yanında kültür tarihi
miz üzerine çeşitli düzeylerde araştırmalar yapmış konuk araştırmacıları 
ayrıca kutluyorum. Çünkü onlar çok farklı ülkelerde bizim müzik kültürü
müz üzerine çalıştılar ve yoğun çaba harcadılar. 

1. Uluslararası Tarihte Anadolu Müziği ve Çalgıları Sempozyumu'nda 
sunulan bildirilerin yer aldığı bu yayının hazırlanmasında ve sizlere 
ulaşmasında emeği geçen Bakanlığımız mensuplarını da ayrıca kutluyo
rum. 

Erkan MUMCU 
Kültür Bakanı 





1. ULUSLARARASI 
TARİHTE ANADOLU MÜZİĞİ 

VE 
ÇALGILARI SEMPOZYUMU 

Oğuz ELBAŞ* 

Sempozyumumuz müzik müzesi yapılandırma çalışmaları çerçevesinde 
projelendirilmiştir. Bu müze kültür tarihimizin derinliklerinden günümüze 
kadar geçen süreçte Türkiye toprakları üzerinde oluşmuş tüm uygarlıklara 
ait müzik değerlerinin bir araya getirileceği önemli bir merkez olacaktır. 

Kısa bir süre önce Bakanlığımız tarafından başlatılan müzik müzesi 
yapılandırma çalışmaları sırasında gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizleri 
oldukça düşündürmüştür. Bu çalışmalar bizleri çok şaşırtıcı saptamalar 
yapmaya, sonuçları yönünde yeni önlemler almaya zorlamıştır. Görülen 
en çarpıcı sonuç, müzik kültürümüze ait değerlerimizin bütünüyle ortaya 
çıkarılması için, ülkemizde sınırlı sayıda araştırmanın yapılmış olması ve 
bu konudaki yazılı kaynakların yetersizliğidir. Ayrıca var olan kaynakla
ra ulaşma güçlüğü bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların, sistematik bir 
bilimsel araştırma ürünü olmaktan çok kişisel değerlendirmeden öteye 
geçemediğini görmüş bulunmaktayız. Bazı üniversitelerimizde yürütül
mekte olan sınırlı sayıdaki çalışma ise, derin ve sistematik bir araştırmadan 
çok, elde var olan bir kısım az sayıdaki belgelerin değerlendirilmesi yö
nündedir. 

Oysa ülkemiz coğrafyası, müzik tarihi açısından dünyanın en zengin 
birikimine sahip topraklarından biridir. Özellikle ülkemizin çeşitli bölge
lerinde yaptığımız alan çalışmaları ile çok önemli yeni bilgi ve belgelere 
ulaşılmış, ayrıca uluslararası alanda son yıllarda yapılan ciddî araştırmalar 
da bu zenginliğin açığa çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Ancak yapılan tüm 
bu çalışmalar henüz yolun başında olduğumuzu göstermektedir. Öte yan
dan, özellikle Antik Döneme ait yapılan araştırmalar yeni sayılabileceği 

* Müzik Müzesi Yapılandırma Kurulu Üyesi 
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için, ülkemiz topraklarında ulaşılan bu dönemlere ait her yeni bilgi, dünya 
müzik tarihinde şimdiye dek bilinenleri etkileyebilecek niteliktedir. 

Günümüze kadar geçen süreçte kültürel değerlerimize olan bakışta ve 
algılama sistematiğinde var olan her şeyin oluruna bırakılması ve kendin
ce yaşaması anlayışıyla beliren vurdumduymazlığımızın yerini, düşünen, 
araştıran, sorgulayan ve üreten yapılara bırakması zorunludur. Günümüz 
dünyasında yaşanan küreselleşme sürecinde görülmüştür ki, böylesine 
önemli değerleri kavrayan beyinler ve sistemler zaten bizim irademizin 
dışında bu çalışmaları yürütmektedirler. 

Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi dünyanın diğer 
birçok ülkesinde müzik tarihimiz açısından çok önemli araştırmalar yü
rütülmekte ve yayınlar yapılmakta olduğu gerçeğini sevinçle gördük ve 
ülkemizde yapılan çalışmaların yetersizliğinin bir kez daha farkına vardık. 
Bu çalışmalar, araştırmacıların bireysel eğilimi ve ilgisi doğrultusunda 
yürümekte ve merkezî bir iletişim organizasyonundan, sağlıklı diyaloglar
dan yoksun olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle, bazen araştırmaların 
yinelendiği, elde edilen bir sonucun açıklanması ve diğer araştırmacılar 
tarafından değerlendirilmesiyle oluşabilecek yeni açılımların elde edilme
sinde büyük gecikmeler yaşandığı anlaşılmıştır. 

İşte bu sempozyum dünyanın birçok ülkesinde birbirinden bağımsız ola
rak yürütülmekte olan bu çalışmalara doğrudan ve birinci elden ulaşmak, 
araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak ve tartışma ortamı hazırlamak, 
ortaya çıkacak değerlerin tüm araştırmacılara yeni açılımlar ve yeni 
ufuklar açmasını sağlamak ve yine tüm araştırmacı ve bilim adamları için 
üretimlerini sunabildikleri, yayınlar için konu olabilecekleri bir ortam 
hazırlayarak onlara moral güç ve gelecekteki çalışmalarında daha da aktif 
olabilmelerini sağlamak amacını gütmektedir. 

Sonuçta, tüm konuşmacılar, Anadolu'muzun kültürel tarihi üzerine 
çalıştılar. Bugün bilimsel bir araştırmanın maliyeti, uzun bir süreç gerek
tirmesi ve kültür tarihimiz açısından akademik bilgiye olan gereksinimi
mizin boyutları düşünüldüğünde, bu sempozyumun ne kadar önemli ve 
gerekli olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

Artık ülkemizde de kültür tarihimiz açısından organize olmuş, sürekli 
ve dinamik bilimsel çalışmalar yapabilecek bir araştırma merkezi ile tüm 
dünyada yapılmakta olan çalışmaların ve bilgilerin toplandığı bir merkeze 
duyulan gereksinimden yola çıkan Bakanlığımız, Türkiye Müzik Kültürü ve 
Tarihini Araştırma Merkezi'nin de yapılanması doğrultusunda çalışmalar 
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yürütmektedir. Böylece, müzik kültürümüz artık bir merkezden ve sistem
li bir biçimde araştırılabilecek; tüm dünya ile kurulacak organik bağlar sa
yesinde oluşacak bilgi akışı ile tarihsel karanlığı aydınlığa çıkarma yönün
de çalışmalar yapılabilecektir. Diğer taraftan, aynı amaç ve doğrultuda 
yapılandırma çalışmaları yürütülmekte olan müzik müzesi projemiz bu 
araştırma merkezimizin bir anlamda görünen yanı olacaktır. Bu iki proje 
birbirini tamamlayarak, birbirini geliştirerek yürüyecektir. 

İnanılmaz güzellik ve çeşitlilikle oluşmuş ülkemiz topraklarının, 
farklılıklarla bezeli zengin bir kültürel yapısı vardır. Bu durum 
Bakanlığımızın güçlü ve inançlı çalışmalarıyla bilimsel bir tabana otur
tularak araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu inanç ve anlayışla 
çalışmalarımız hızla devam edecektir. 
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MÜZİK MÜZESİ 

Dr. İ. Lütfü EROL* 

Pek çok etkene bağlı olarak otantik kimlikleri giderek kaybolmakta 
olan geleneksel müzik kültürümüz yaşam savaşı vermektedir. Oysa Ana
dolu'muz bugün yaşanmakta olan küresel kültüre taşınması mümkün pek 
çok tarihsel değerli mirasa sahiptir. Bu mirasın önemli bir yerinde müzik
lerimiz ve onun temel eşlikçisi çalgılarımız gelir. 

Anadolu topraklan içinde yaratılan ve insanımızın kültürel potansiyeli 
hakkında yüksek birikim ve veri olma özelliği taşıyan kültürlerimize ait 
müzik mirası, geniş toplum kesimlerinin bilgi ve araştırmalarına cevap ve
rebilecek şekilde, kendi kimliği ile açığa çıkarılarak güncelleştirilmek ve 
bugünün kültürel belgelerine kendi aslı ile girmek zorundadır. Müzik bir 
toplumun kültür yaşamının önemli bir göstergesi, çalgı ise müziğin üreme 
gerecidir. Çalgının binlerce yıl boyunca gelişimi, değişimi veya çağlar boyu 
hiç değişmemesi gibi olgular, toplumsal/kültürel gelişimimiz hakkında cid
dî bir kaynaktır. Çalgılar ve yaşamın izlerini kendine ait özgünlükle içinde 
barındıran müzik, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel geçmişinin bir 
özeti ve sonuçta Anadolu'yu daha iyi kavramamızın önemli dayanağıdır. 

Müzik çalgılanmızın otantik potansiyellerinin yetkin biçimde koru
narak saklanması ve özgün seslerinin kayıt altına alınması, kayıtların 
sunulması bu nedenle önemlidir. Ve bu tür bir çalışma müzikolojinin 
ışığında; uzmanca ve çağcıl bilimin birikimi ile gerçekleştirilmelidir. 
Topraklarımızın tarihsel müziklerinin günümüz koşullarının gerektirdiği 
bir teknoloji içinde belgelendirilmesi, kültürümüze ait anlamlı bir katkı 
olacaktır. 

* Müzik Müzesi Yapılandırma Kurulu Üyesi 
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Otantik müziklerimizin ve onlara ait çalgıların çağdaş bir müze anlayışı 
içinde bir arada tutulması ve bütün müziklerimizin ses örneklerinin 
asıllarına uygun halleriyle belgelere dönüştürülmesi esas aldığımız, özen 
gösterdiğimiz çalışmalar içindedir. Ayrıca bu çalışmalar sonucunda her 
çalgının teknik özellikleri anlatılıp sesi için kayıtlar yapılacak, bunlar 
bilgisayar teknolojisi içinde işlemlerden geçirilerek elde edilen sesli bel
geler, hem müze içinde hem de müze dışında CD şeklinde ve internet 
aracılığıyla kullanılabilecektir. 

Kısacası, yaklaşık yirmi bin yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar 
geçen süreci bir bütün halinde bilimsel temellere dayanarak, sağlam ve 
düzenli araştırmalar ile açığa çıkarmak, hem ülkemizin kültür tarihi hem 
de dünya kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Bugüne kadar 
yapılan ön araştırmalar ve bizlerin yürüttüğü çalışmalar göstermiştir ki, 
Anadolu'muzun müzik kültürüne ait geçmiş birikimi dünya kültür tarihi
nin müziğe ait bölümlerinde şimdiye dek yazılanları ve bilinenleri gerçek
ten değiştirebilecek niteliktedir. Bizler bu sempozyumun bu konuda çok 
önemli bildirilere tanık olacağını biliyoruz. 

Diğer taraftan, günümüzde, iletişim ağının geldiği nokta ve bu alan
daki yoğunlaşma ile kültürel alanda yaşanan küreselleşme, bazı toplum 
bilimcilerin yorumları ile değerlendirildiğinde, yeryüzünü bir büyük ortak 
mekâna dönüştürmüş ve farklı kültürlere farklı bakış açıları getirmiştir. 
Bu gelişmelerden en çok etkilenen alanlardan birisi de sınır tanımayan 
müziktir. Özellikle geleneksel-yerel müziklerimiz, tüm dünya müzik 
insanları tarafından incelenme ve algılanma olanaklarının artması ile 
kendine özgü zenginliği sayesinde geçmişe göre bugün çok daha yoğun ilgi 
odağı olmaktadır. Anadolu'muzda yer almış müziklerimizin doğru halleri 
ile dünya müziğine katılabilmesinin yolu, müzik tarihimize ait verilerin 
kurumsal sağlıklı bir bünye içinde, bilimsel yöntemlerle araştırılarak açığa 
çıkarılması ve korunmasından geçmektedir. Buna paralel olarak, gele
neksel-yerel müziğimizin uluslararası alanda üst düzey müzik insanları 
tarafından incelenip kullanılmaya başlandığı, çeşitli araştırmacıların 
hızla ilgi odağı haline geldiği bu dönemde böyle bir kurumsal yapılanma, 
müziğimizin ve onun tarihinin dünyaya doğru şekilde ve kendisine aykırı 
değerlendirmelere fırsat vermeden özgün kimliği ile tanıtılmasında önemli 
rol oynayacaktır. Bunun yerine getirilmesi halinde, topraklarımız üzerinde 
tarihte yaşanmış kültüre ait değerli bir alanın bilgileri akademik ölçekte 
korunacaktır. 
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İşte bu bilgiler ve veriler ışığında duyarlı bir bilinçlilik içinde 
yapılandırdığımız müzik müzesi, Anadolu'da yaşamış bütün medeniyetle
rin müzikleri için bugüne kadar yapılmış tüm araştırmalar değerlendirilerek 
ve gerekirse yenileri ilâve edilerek yürütülmektedir. 

Kısacası, müzik müzesi ve onunla organik bir bağ içinde çalışma yürüte
cek olan Müzik Tarihi ve Kültürünü Araştırma Merkezi ile topraklarımız 
üzerinde eski ve uzak zamanlardan günümüze dek yaşanmış bütün kül
türlere ait müziğin bilgileri korunacak ve Anadolu müziği kendi yüksek 
değeri ile aslî anlamını kazanarak hak etmiş olduğu haliyle ve bir bütün 
olarak gün ışığına çıkacaktır. 
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ESKİ TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇALGILARI 

Dr. VVerner BACHMANN 

Anadolu'da metalin kullanılmaya ve işlenmeye başlanması, Neolitik 
çağların seramik öncesi dönemlerine kadar gitmektedir. Bakırın soğuk 
olarak biçimlendirilmesiyle ilgili olarak şimdiye kadar bulunan ilk belge, 
Güneydoğu Anadolu'da bir yerleşim bölgesi olan Çayönü Tepesi'nde 
(M.Ö. 7250-6780) ortaya çıkarılmıştır (Muhly. 1989.5-8 ile Modden 
1991, 375-3809). Tıpkı burada ortaya çıkarılan ve oldukça saf bakırdan 
yapılmış küçük objelerden de anlaşılacağı gibi, Çayönü sakinleri, bel
li ki daha o dönemlerde bakırın soğuk olarak dövüldüğünde sertleşip 
kmlganlaştığını, ısıtıldığında ise daha iyi biçimlendirildiğini biliyorlardı. 

Neolitik Dönem yerleşim bölgelerinde, kullanılan gündelik araç ge
reçlerin dışında, örneğin Aşıklı Höyük, Nevali Çori ve Çatal Höyük'te 
olduğu gibi, kolye inceleri ve metalden yapılmış diğer süs eşyaları da gün 
ışığına çıkarılmıştır. 

Anadolu'daki zengin tunç yatakları, madenciliğin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Metalin 6. yüzyılın ortalarından beri (Kalkolitik Devir 
M.Ö. 5500-3000) kullanılmaya başlanması, taşın hammadde olarak 
kullanımını giderek azaltmıştır. Kalkolitik Dönem metal parçalarının ana
lizleri, bunların ağırlıklı olarak bakır, çok az miktarda da diğer metallerin 
karışımıyla yapıldıklarını ortaya çıkarmaktadır. 

Bronzun (kalay-bakır alaşımı) kullanılmaya başlanmasından önce 
bakınn, ağırlıklı olarak da arsen-bakır alaşımının, metal özelliklerinin 
iyileştirilmesine katkıda bulunan uzunca bir dönem göze çarpmaktadır. 
Bu dönem 4. binyıldan 3. binyılın ortalarına doğru gitmektedir. Böylece, 
Anadolu'nun Eski Tunç Çağı (3. binyıl) başlangıçta, geniş ölçüde arsen-
bakır dönemi olmuştur. Bu dönemde, yani 3. binyılın ilk yansında gerçek 



Tunç Çağı, nadiren kendisini göstermiştir. Kesin olarak tarihlendirilen 
bronz kalıntılara, Eski Tunç Çağı I Döneminin sonundan (M.Ö. 2800 
civarı) önce rastlanmaz. 

Ön Asya'nın Metal Çağıyla ilgili olarak, kesin bir kronolojik şema 
bulunmamaktadır. Anadolu Tunç Çağı için stratigrafik açıdan önemli kazı 
alanlarının aynı dönem buluntularının katmanlar arası korelasyonlarını 
birbirleriyle ilişkilendiren sıkı bir ağ oluşturmak için, nisbî bir kronoloji 
hazırlanma aşamasındadır. Prentiss S. de Jesus tarafından savunulduğu 
gibi (de Jesus, 1980), Tunç Çağına ait oldukça eski buluntularla ilgili 
bilgiler, C14 testleri sayesinde belirgin bir şekilde geriye dönük olarak 
düzeltilmiştir. Anadolu'nun birbirinden ayrı metal merkezleri ile ilgili 
yapılan araştırmalar, Tunç Çağının bölgelere göre farklılıklar ortaya 
koyduğunu göstermiştir (4. binyılın sonu / 3. binyılın başları). Anadolu 
için kaba hatlarıyla şu şema yapılmıştır. Eski Tunç Çağı I (3000-2800), 
Eski Tunç Çağı II (2800-2400), Eski Tunç Çağı I I I (2400-2000), Orta 
Tunç Çağı (2000-1600) ve Geç Tunç Çağı (1600-1200). 

Metal objeleri birbirine vurmak suretiyle ses çıkarmalarının sağlanması 
anlayışı, özellikle ses yüksekliği açısından, Eski Tunç Çağında diğer ma
teryallerden daha iyi tını özelliklerine sahip olan ve ses çıkarmaya yarayan 
objelerin yapılmasını sağlamıştır. 

Bir araştırma projesi çerçevesinde, Türkiye'deki müzelerde yaptığım 
değerlendirmeler ve araştırmalar sonrasında, Anadolu Eski Tunç Çağı 
müzik çalgıları arasında kemik, kil ve diğer materyallerden yapılmış 
çalgılara nazaran metal id/ophonlara (arsen-bakır, bronz, gümüş) daha çok 
rastlanmaktadır. Şimdiye kadar, Eski Tunç Çağı IH'e, yani 3. binyılın 
son çeyreğine dahil edebileceğimiz Anadolu kökenli yaklaşık yüz adet 
metal çarpmak araç-gereç inceledim. Benim bilgilerime göre hiçbir ül
kede bu zaman dilimine ait bu kadar çok sayıda metal idiophonlav ortaya 
çıkarılmamıştır. 

Anadolu Eski Tunç Çağının en karakteristik özelliklerinden olan 
ziller, 74 adet örneğiyle en sık rastlanan çalgıdır. Buna ilâveten 3 adet 
ince süslenmiş sistrum ve çok sayıda sistrum parçaları, çalpara, birbirine 
vurmalı çubuklar ve ziller, klapa (bir ucu bağlı çarpmak tahta) ve çıngırak 
gibi, 17 adet çıngırak askısı ile süslenmiş olan kült standartları gelmek
tedir. Bunlar genellikle mezarlarda ve kazı alanlarında bulunmuştur. Bu 
değerli ve ses üretici gereçlerin kült işlevleri bulundukları yerlere göre 
anlaşılmaktadır. Özellikle Alacahöyük ve Horoztepe'de bulunan kral 
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Alaca Höyük ve Horoztepe kral mezarlarında bulunan bronz araç ve 
gereçlerinin arasında Tahsin Özgüç tarafından (Özgüç ve Akok 1958, 
44) sistrum olarak adlandırılan, 17 daire ya da levha biçiminde idiophonlar 
da bulunmaktadır. Ziller, yuvarlak, eşkenar dörtgen veya yarı dairesel bir 
çerçeveden oluşan parmaklıkları süslü bir kafes tarafından çevrelenmek-
tedir. Tıpkı Horoztepe sistrumunda olduğu gibi, bu zillerin çerçevesi de, 
ya hayvan figürleriyle ya da çiçek tomurcuklarıyla süslenmiş ve bunlara 
ait pek çok örneğin alt kısmında, uçları yukarıya doğru uzanan iki boynuz 
biçimli tasvir de yer almıştır. Levhalardan (zillerden) bir tanesi ışık çelengi 
ile çevrilmiştir. Ortadan delinmiş bir veya üç levha (zil), bir mil yardımıyla 
askıya alınarak ses çıkması sağlanmaktadır. Ortası delikli masif gümüşten 
yapılmış zillerin yer aldığı iki uzun trapez biçimli metal sistrum, özel bir 
durum oluşturmaktadır (Koşay 1944, Tab. 83, Res. 51-56). Buluntular 
arasında yapılan bir değerlendirmede, ortası delik yarım daire biçimdeki 
gümüş levhanın, her iki ucunda da küçük çıngırakları bulunan bir sopaya 
tutturulmuş olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gömülme âyinlerinde doğrudan rol oynayan sembol yüklü kült araç-ge-
reçlerinin tümü, güneş kursu veya kainatın temsil edilişi, kült standartları 
ya da taç giyme töreni olarak yorumlanmıştır. Kurt Bittel ve Winfried 
Orthmann gibi arkeologlar, oldukça süslü olarak yapılmış sistrumların 
iki ucundan, üst düzey ölüleri mezara taşıyan arabaların ya okuna ya da 
boyunduruğuna, sivri çivilerle tutturulmuş olduğu görüşünden hareket 
etmektedirler. Bronz veya gümüşten yapılmış kült standartları metalik 
sesleriyle ölüye, mezarlığa giden yol boyunca akustik olarak son görevle
rini yaparlar. Bu sistrumlar, daha sonra diğer değerli mezar hediyelerinin 
yanma konur ve ölünün öbür dünyaya yaptığı yolculukta yer alır. 

Gömütte bulunan süs eşyaları olarak, çan (gong) gibi üstüne vurulan ya 
da karşılıklı vurmalı çalparalar veya çubuklar gibi bronz objeler ve muhte
melen sistrum süsü olarak kullanılan çubuklar, altın gümüş veya bronzdan 
yapılmış askılar, bilezik ve halhallar söz konusudur. Tıpkı gömülenin me
zar hediyesi buluntuları ve kadın figürlerinin her dönemde gösterdiği gibi, 
insanlar zenginliklerini göstermek amacıyla bu değerli bileziklerden iki ya 
da daha fazlasını el ve ayak bileklerine sıkça takmaktaydılar. Böylece vü
cut hareketleri sesin çıkarılması ile orantılıydı. 3. binyılın sonlarına doğru 
ortaya çıkan bütün bu çok yönlü metal idiophordarm dışında, Anadolu 
Eski Tunç Çağı müzik çalgıları arasında çok çabuk yok olan materyal
lerden yapılmış olan, düdükler, flütler ve kemikten yapılmış balık sırtları 
(vurmalı çalgı) da yer almaktadır. 

12 



Tıpkı davullar gibi, bu çalgıların Anadolu'daki varlığı da Neolitik 
Çağlardan beri bilinmektedir. Buna ilâveten kilden yapılmış, çeşitli 
biçimlerde sallayınca ses çıkaran pek çok çalgıya da rastlanmaktadır. 
Bunlar Troia'da, Karaoğlan'da, Tarsus'ta, İkiztepe'de, Bademağacı'nda, 
Konya Karahöyük'te, Norşun Tepe'de, Lidarhöyük'te, Ahlatlıbel'de, 
Acemhöyük'te, Polatlı'da, Demircihöyük'te, llıpınar ve diğer Eski veya 
Orta Tunç Çağlarına ait kazı alanlarında bulunmuşlardır. Bunlar çoğu 
kez mezarlarda özellikle de çocuk mezarlarında bulunmuştur. Doğrudan 
bunların, kötü ruhlardan koruduğuna inanılmaktaydı. Oldukça geniş bir 
biçim spektrumu göstermektedirler. Bunlar geleneksel yuvarlak ya da yarı 
yuvarlak, insan ya da hayvan gibi çeşitli şekillerde olup çanak biçimli, 
saplı, sapsız veyahut halkalı askıları olan, sallanınca ses çıkaran çalgılar ve 
bunların yok olmuş türlerine kadar oluşturdukları yelpaze ile, bana göre 
yalnızca Anadolu'da varolmuşlardır. Son kategoriye örnek olarak, Demir-
cihöyük Sarıket Nekropolü'nde sadece bazı parçaları bulunan çalgıları 
gösterebiliriz. Yuvarlak biçimli bu çalgının altında (sallanınca ses çıkaran) 
üç ayak ve alışılmadık biçimde bir sap yer almaktadır. Bu çalgılardan bir 
bütün olarak kalan, sapı ve ayağı kırılmış parçaların birinde, 45 civarında 
ses çıkaran tanecikler bulunmaktadır. 

Eski Tunç Çağının 3. döneminde kordofonlar, ilk defa olarak Ana
dolu'da ortaya çıkar. Arp biçimli telli bir çalgının resmi, Malatya Müze-
si'nde bulunan rölyeflerle süslü bir seramik kabın 10 cm. genişliğindeki bir 
parçasının üzerinde yer almaktadır. Bu henüz açıklanmamış parça, 1971 
yılında Malatya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve yerleşim tarihi Kalko
litik Çağlara kadar giden Aslan tepe harabelerinde ortaya çıkarılmıştır. 
Bu parça, kazı başkanı Marcella Frangipane'nin açıklamalarına göre 3. 
binyılda yapılmıştır. Oturan arp çalgıcısı, dikkati çeken bir üslupta ve 
gelişigüzel tasvir edilmiştir. Figürün yüzü neredeyse sadece kulaklarından 
ve burnundan ibarettir. Elleri kaba saba ve hareketsiz, vücudu orantısız 
ve şematik olarak tasvir edilmiştir. Sadece hafifçe varlığı belli olan bu 
telli çalgı, Mezopotamya ve Mısır'da ortaya çıkarılan örnekleriyle oldukça 
zor bir biçimde ilişkilendirilebilir. Daha ziyade Kikladik mermer heykel
lerde bulunan üçgen biçimli çerçeveleri olan arplar ile karşılaştırılabilir. 
Herhangi bir yanlışlık söz konusu değilse, bunlar Arslantepe'de bulunan 
rölyef fragmanlarıyla aynı dönemde yapılmışlardır. 

Oylumhöyük arkeologlarından Engin Özgen de oradaki bir pithos 
mezarında bulduğu, üzerinde lir tasvirlerinin yer aldığı silindir mührü 
3. binyılın son çeyreğine tarihlendirir (Özgen 1993, 467). Gaziantep 
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Müzesi'nde bulunan ve üzerinde lir tasvirleri bulunan bu mühürlerin 
fotoğraflarını, onu bulan arkeologun verdiği izin sayesinde çekebildim 
(Kazı numarası Ö-y.89/351). Kazı raporlarına göre toplam 5 silindir 
mühür, ölünün boyun hizasında incilerle ve gümüş bir telin kalıntılarıyla 
birlikte, yani süs eşyası olarak bulunmuş ve bunlar büyük olasılıkla muska 
işlevine sahip olarak kolyeye tutturulmuştur. Mühür resimlerinin üçünde 
de birbirine benzeyen ziyafet tasvirleri söz konusudur. Lir çalan kişi, her 
defasında üzerinde yiyeceklerin yığılı olduğu bir masanın veyahut kur
ban sunağının önünde oturmaktadır. Onun karşısında oturan figürler, 
ellerinde ya hafifçe eğilmiş birbirlerine vurulan çubuklar tutmakta ya da 
tıpkı resim (b)de olduğu gibi büyük bir kuşu beslemektedirler. 12-18 mm. 
uzunluğundaki bu silindir mühür büyük olmamakla birlikte, üzerindeki 
lirlerin detayları belirgin bir şekilde görülmektedir. Burada asimetrik, 
gösterişli kirişleri yana açılan çalgılar söz konusudur. Bunlar, Mezopotam-
ya-Kuzey Suriye menşeli mühürlerde de görülmektedir. 

Telli çalgıya ait bir diğer buluntu da, Anadolu'da tarih öncesi çağları 
en iyi bilenlerden birisi olan Refik Duru tarafından 3. binyıl ortalarına 
ya da ikinci yarısına dahil edilmektedir. Burada söz konusu olan 4 cm. 
büyüklüğünde koyu renkli kilden yapılmış ve muhtemelen riton (rhyton) 
fonksiyonuna sahip insan biçimli bir kaptır. Koni biçiminde başlığa 
sahip, uzun pantolonlu ve ayakkabılarının ucu yukarı doğru kalkık, 
bıyıklı bir adam tasvir edilmektedir. İyice açılmış olan ağzı yüksek sesle 
şarkı söylediği izlenimini vermektedir. Elinde üçgen ya da trapez biçim
li gövdesi olan telli bir çalgı tutmaktadır. Sağ elinde ise bir mızrap göze 
çarpmaktadır. Adamın sazın sapını tutan eli ve sazın sapı kırılmış, ancak 
izlerini de bırakmıştır. Çalgının kısa saplı bir saz olduğu tasviri, insan bi
çimli (antropomorf) kabın ilk tarihlendirilmesiyle yakınlık gösterse de, 
bazı tereddütler bulunmaktadır. Anadolu'da rastlanan en eski ve kesin 
olarak tarihlendirilebilen çalgıcıların tasvirlerine, M.O. 18. yüzyıla ait 
Hitit kalıntılarında rastlanmaktadır. 

3. binyılda autochthon (ata) çalgı türleri ve Anadolu'nun müzik çalgıları 
arasında yerel karakterlere sahip özel gelişmiş enstrümanlar ağırlıkta 
olsa da, 2. binyılda Hititlerin damgasını vurduktan Orta ve Geç Tunç 
Çağında, Anadolu'da kanıtlanan müzik çalgıları, On Asya müzik çalgıları 
sistemi içine, diğerlerinden çok daha önce dahil olmuştur. Bu özellikle 
kordofonlar ve idiophonlar için geçerlidir. Ancak, bu çağlarda Anadolu'da 
tipik bölgesel sınırlamalar çerçevesinde kalmış çalgılara da rastlanır. Buna 
örnek olarak kilden yapılmış darbuka (davul) olarak değerlendirdiğimiz 
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kap türlerini sayabiliriz. 2. binyılın ilk yarısına ait bu seramik kaplar, dik
kati çeken biçimleri ve yapıları itibariyle oldukça farklılık gösterirler. Bu 
davulların (darbukaların) en karakteristik özellikleri boru biçiminde, geniş 
ağızlı ve bu geniş ağzın etrafı kancalarla çevrilmiş olması, orta kısımda ise 
iki kulpun yer almasıdır. Şimdiye kadar neredeyse bütün olarak kalmış 
iki örneğe ait bazı parçalara rastlanmıştır. Buluntu yerleri (Beycesultan, 
Bayraklı, Aphrodisias vb.) istisnasız Türkiye'nin batı yarısıdır. 

Türkiye'deki müzelerde bulunan müzik arkeolojisi alanındaki mater
yallerle ilgili yapmış olduğum çalışmaların sonucunda vardığım en önemli 
tespit, Anadolu uygarlıklarının, müzik âletleri açısından, şimdiye dek 
sanılanın aksine çok daha fazla eser yaratıp bunları geliştirmiş olmalarıdır. 
Bundan hareketle Anadolu'nun, ekseriyetle Mezopotamya üst kültürle
rinin, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin, Yukarı Kafkasya ülkeleri ile 
Akdeniz kültürleri arasında bir geçiş noktası ve köprüsü olduğu ve Ana
dolu dağlarında yaşayan toplulukların genellikle yabancı kültürleri alarak, 
kendilerinden az şey kattıkları yönündeki yaygın görüşün artık geçerli 
olmadığı kendisini göstermiştir. Tıpkı Kurt Bittel'in açıkladığı gibi, Tunç 
Çağında Anadolu'daki yabancı etkiler, oldukça güçlü olan Anadolu'nun 
yerel kültürü karşısında hiçbir zorlama olmadan geri çekilmek durumun
da kalmıştır. 
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ESKİ ANADOLU'DA TELLİ ÇALGILAR 

Prof. Dr. Bo LAWERGREN 

Yakın Doğu bölgesinin bir parçası olan Eski Anadolu'nun, kısmen 
bölgenin diğer kısımları tarafından etkilenmiş, kısmen de kendine özgü 
bir müzik kültürü vardı. Eğer karşılaştırmalı bir.yaklaşım benimsersek 
durumu en iyi bu şekilde değerlendirebiliriz. M.Ö. 2000 yıllarıyla M.S. 
500 yılları arasındaki Anadolu telli çalgılarını araştırırken, ben de aynen 
bu yolu denedim. Birçok enstrümanın ulusal sınırlar içine hapsedilememiş 
olduğunu ortaya çıkarmak hiç de sürpriz değildi, çünkü onların hepsi hafif 
ve taşınabilirdi. Ama enstrümanlar tek başlarına yolculuk yapmadılar: 
Müzisyenleri ve müziksel gelenekleri takip ettiler. 

Yakın Doğu' da üç tip telli çalgı bulunuyordu ve bunlar, M.Ö. dördüncü 
ve üçüncü binyıllık devrelerde ortaya çıkış sırasına göre şunlardı: arp, 
lir ve lavta (kopuz ya da ut )'. Anadolu'da görünümleri nispeten geç 
başlamıştır: M.Ö. y. 2500. Bu sıralarda güneyde, Suriye sınırlarında önce 
lirin 2 icat edildiği sanılmaktadır. Fiziksel biçimi, 2 bin yıldan fazla bir 
süredir neredeyse değişmeden kalmıştır. Bu çalgı Yakın Doğu'nun birçok 
yöresine ve Mısır'a yayılmıştır. 

LİRLER 
İnce lirlerin tarihi 1. şekilde çizimlerle gösterilmiştir (Anadolu 

örnekleri çerçeveye alınmıştır)3. Mısır'da bulunan lirlerin altı düz, 
gövdesi ise inceydi. 2. şekil bize onun kendini Yakın Doğuyla sınırladığını 
ve hiçbir zaman Ege'ye girmediğini anlatıyor. Anadolu'da çok eski, 
Asurlular'ın ticaret bölgesi olmadan (Şekil: la, lb, 11) ve olduğu yüzyıllar 
içinde-ve çok sonraki, Neo - Hitit dönemlerinde görülmüştür ( Şekil: 
1 Tanımlamalar için, yeni yayımlanmış olan "Die Müsik in Geschichte und Gegenwart2 (ed.L 
Finscher, Kassel 1994-98, vol. 1-9)" ve "New Grove Dictionary of Music and Musicians1 (Londra 
2000)". Yazarın arplar, lirler Mezopotamya ve İran konularıyla ilgili yayınlarına bakınız. 
2 B Lawergren'in Bulletin of the American Schools of Oriental Research 309 (1998): 41-68'de 
yayınlanmış olan "Distinctions among Canaanite, Philistine, and Israelite Lyres, and their Global 
Lyrical Contexts" adlı makalesinde tanımlanmıştır. 
3 Şekil Lawergren'in supra n.2'de verilen şeklin benzeridir, ama Yunan v harfi ile işaretlenmiş çalgı 
yenidir. K.M Kenyon tarafından 40 yıl önce Kudüs'teki kazı sırasında çıkarılmış, ancak daha önce 
hiç yayınlanmamıştır. 
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11-5 ). Örneklerin çoğu Anadolu'nun dışından gelmiştir. Haritada nokta 
ve daire ile gösterilmiş yerlerdeki buluntulardan adına "kinnor" dendiği 
anlaşılmıştır. Eski Ahit'te sık sık sözü edilen "kinnor" adlı çalgı ince lir olsa 
gerekti. 

Hititler Döneminde yaygın olan lir tipini bulmak için kaim liri 
incelemeliyiz (Şekil: 3). Mısır'da sağlam olarak bulunan örneklerde 
görüldüğü gibi, üç boyutlu, yapıları eğik bir kutudan meydana geliyordu. 
Kollar at kafalarıyla süslenmişti ve köprüler, eğik kutunun önüne 
yerleştirilmiş kara kutulardı (kutu köprüler). Anadolu'da hiç lir 
bulunamamıştır, ama bu tip Hititler'in İnandık vazosunda ve Şekil l ' in 
üst kayıtlarında gösterilen diğer sanat parçalarında resmedilmiştir. Kalın 
Mısır lirinin hatları İnandık vazosundakilere4 çok benzemektedir: Büyük 
boyutlu oluşu, lirin kollarındaki hayvan oymaları, vazonun üzerinde oyma 
ile gösterilmiş kutu köprüler (Şekil: 2. oval ek ) ve alt köşelerdeki küçük 
ayaklar. 

Hitit lirinin Mısır lirinden etkilenip etkilenmediği kesin değildir. Ama 
kalın lirin Mısır'da daha önceden bulunduğu ve uzun süre kullanıldığı 
sanılmaktadır. Bununla birlikte, Hititler üzerinde Mısır toplumundan 
daha fazla etki yapmıştı. Mısır toplumunda birkaç tip lirden biriydi ve arp 
onlar için çok daha önemliydi. 

İnandık vazosundaki tüm lirlerin hepsi aynı biçimdeydi, ama bir 
tanesi diğerlerinden daha büyüktü ve iki çalgıcı gerektiriyordu (Şekil: 
2a ). Ama müziğin tarihindeki ilk dev lir değildi; Uruk'ta bulunan bir 
tablette, bin yıl öncesinde dört elle Çalınan büyük bir lir resmedilmişti. 
Hitit resimlerinden yüzyıl sonra, Mısır'da dev lirler tek kişi tarafından 
çalınıyordu (Şekil: 2 ). 

ARPLAR 

İnandıktepe kazılarının yapıldığı 1972 yılından beri, kalın lirlerin Hitit 
Döneminin en önemli telli çalgısı olduğu kabul edilmiştir. Uzun bir süre 
arpların dikkati çeker bir şekilde varlığı görülemedi, ama yakın zamanda 
bulunan küçük tabletler ve bir mühür baskısı, açılı arpın varlığını 
kanıtlamıştır. Daha sonra, Helenistik Devirde daha çok şeyler öğrenildi ve 

4 T. Ozgiig, Inandiktepe, an Important Cult Center in the Old Hittite Period (Ankara 1988), 
§ekil 64. 
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İslâmî dönemlerde arp gittikçe gelişti ve birçok el yazmasında resimlendi. 
Ama 17. yüzyılın sonlarına doğru köşeli arplar ilgiyi kaybetmeye başlamıştı. 
1650 yıllarında İstanbul'daki çalgıcıların ve çalgı imalâtçılarının sayımını 
yapan Evliya Çelebi sadece bir düzine kadar arp çalgıcısı bulabilmişti. Son 
yakındı. 

Bu kısa tarih Şekil 4'te anlatılmaya çalışılmıştır (daha önce hiç 
gösterilmemiş bir grafik). Üstteki kayıtlar köşeli arpların Mezopotamya'da 
ve İran'da her zaman yaygın olduğunu gösteriyor. Onlardan Anadolu'da 
daha önceleri vardı, ama oldukça az bulunur durumdaydı. Bu anlamda 
Anadolu, Mısır'a benziyordu, kemerli arpların aksine, köşeli arplar 
Helenistik devirlere kadar rağbet görmeyen çalgılar olarak kalmıştı. 

LAVTALAR (KOPUZ YA DA U T L A R ) 

Eski dünyada lavtaların rolü daha önce hiç tartışılmamıştı5. Ama 
lavtanın icat edildiği Mezopotamya ile Yunanistan arasındaki bu çalgılar 
Hıristiyan çağına kadar aforoz edilmişti6, ilginç ve büyük bir rekabet 
ortaya çıkarmıştı. Anadolu'da ise lavtalar diğer iki aşırı ucun arasında bir 
yerdeydi. 

5. Şekil, eski dünyanın 10 bölgesindeki lavta sayısının gelişmesiyle 
ilgili grafiği vermektedir. Bu veriler anıtlar üzerindeki anlatımlardan elde 
edilmiştir7. Kullanımda kalışlarmdaki garipliklerin üstesinden gelebilmek 
için ben, gerçek lavta sayısı yerini lavta oranı ( R ) kullandım. "R" şöyle 
tanımlanmıştır: Belirli bir zaman ve bölge içinde kullanılan "lavta" ile 
"tüm telli çalgılar" arasındaki oran. Bu oran hesaplanırken anî iniş-çıkışlar 
gösteren kullanımda kalış süreleri düşülmüştür, çünkü pay ve paydalar bile 
bu hesaplamayı etkilemektedir. Ancak hayatta kalan anıtlarda oldukça 
azdır. Bu da oranlardaki istatistiksel değişimlerin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu değişim % 10-20 civarında olabilir. 

M.O. 2300'lerde lavtalar, arp ve lirlerden sonra ortaya çıktı, ama 
her üç çalgı da aynı bölgede, Mezopotamya ve İran'da ortaya çıktı. 
Mezopotamya'daki sayıları M.Ö. 1300'lere kadar devamlı olarak arttı. 

5 Lavtaların yapımı için "Die Musik in Geschichte und Gegenwart, supra n. l'de "Laute" ya 
bakınız. 
6 Lavtalara (çok telli çalgılar) karşı Yunan tutumu, Platon'un Republic (III,399c) yapıtında, "tüm 
makamlara havi" çalgıların kullanılmasını yasakladığında yüzeye çıkmıştır. 

'Veri için yazımsal ve resimsel kaynaklar yazarın gelecek yayımında verilecektir. 
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İran'da lavtalar çok daha hızlı bir artış, gösterdi ve M.Ö. 2000'li yılların 
sonuna doğru yegâne telli çalgı olma durumuna geldi. Lavtalar, daha 
geleneksel telli çalgılar olan arp ve lirin yok olması pahasına daha rağbet 
edilir çalgı haline geldi ( Bu, büyük bir olasılıkla ekonomik nedenlerden 
oldu: Lavtadaki bir ya da iki tel ile her teli sadece bir perde olan 15 
telli arp ya da lirdeki aynı müzik perdelerine erişilebiliyordu.) Lavtalar 
Anadolu'da oldukça yaygındı, örneğin İnandık vazosunda 9 telli çalgı 
vardır ve bunlardan 3'ü lavtadır. Gerçek oranlar değişmez şekilde 0.3 
olarak kalmıştır, ki bu değer en yüksek (Mezopotamya/ İran) ile en alçak ( 
Yunanistan) arasındadır. 

M.Ö. 1000 yılından kısa bir süre sonra Yakın Doğu oranları 
Mezopotamya'da çok düşük değerlere iner, İran'da ise bu oran %20 ile 
80 arasında oynar. Mısır'da lavta sayısı, Yeni Krallık Döneminde artmıştı-
Yakın Doğu' nun etkileri nedeniyle olabilir-ancak o da M.Ö. 1000'lerde 
düşüş göstermiştir. 

Lavtaların sayısının azalması oldukça garip bir gelişmedir. Çünkü, bir 
ya da iki bin yıl önce lavta sayısında büyük bir patlama olmuştu ve insan 
bu büyümenin devam etmesini beklerdi. Cevap, lavtasız Yunanistan'da 
yatıyor gibi görünüyor. Büyük İskender'in fetih dalgası içinde, Yakın 
Doğu'nun bir kısmı Helenleştirilmişti ve o bölgelerde lavta sayısı 
azalmıştı8. 

Bir süre sonra Orta Asya'nın çok önemli bir rol oynadığı görülüyor. 
Burası M.Ö. 1000 yılının sonlarında yüksek R değerlere sahip tek bölgeydi 
ve bunu takip eden yüzyıllarda bu değerler hiçbir azalma göstermeden 
gittikçe arttı. Görünüşe bakılırsa bu bölge, Helenistik etkilerden 
korunduğu için lavtaların deposu haline gelmişti9. Yakın Doğu'nun 
İslâmiyete dönüşmesinden sonra lavtalar geri döndü. Büyük bir olasılıkla 
Orta Asya'nın lavtaları İran'a10 döndüler ve elit Müslüman müzisyenler 
tarafından benimsendiler. 

8 Oranların çok düşük olması nedeniyle yerel yapılmış lavtaların yokluğunu yansıtan değerler, bu 
savı Çin ve Hindistan için geçerli kılmamaktadır. 
9 Orta Asya'da çok az lir görülmesi (Parthia ve Bactria dışında), Helenistik fikirlerin orada ne 
kadar az etki yaptığının bir göstergesidir. Bkz. B. Lawergren, "The Spread of Harps Between the 
Near and Far East During the First Millennium A.D. : Evidence of Buddhist Musical Cultures 
on the Silk Road, C.M.S. İlk Bininci Yılda Yakın ve Uzak Doğu Arasında Arpların Yayılımı: İpek 
Yolunda Budist Müzik Kültürünün Yayılmasının Kanıtları," Silk Road Art and Archaeology 4 
(1966) 233-275, tablo 1. 
10 Bir olasılıkla, lavtalar "halk çalgısı" haline gelmiş ve bu nedenle seçkin İran sanatında 
resimlenmemiş olabilir. 
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Bugün lavtalar tüm dünyayı fethetmiş ve her yerde kullanılmaktadır11. 
Anadolu da buna dahildir. Günümüzün en popüler telli çalgıları olan 
kemençeyi, rebabı, çeşitli cinsten sazları - örneğin bağlama ve tamburu-
Anadolu lavta ailesinden sayabiliriz12. Kanunu bu ailenin dışında tutmak 
gerekir, çünkü o zither ailesindendir. 

" Avrupa telli çalgıları arasında lavta ailesi içinde değişik boyutlarda birçok akrabası vardır. 
Örneğin, keman ailesi (viyola, viyolonsel, çifte bas), değişik tip ve boyutlarda viyola da gambalar, 
gitarlar, lavtalar, mandolinler. Lavta çalgısı olmayan ve çok çeşitleri bulunan tek çalgı piyanodur. 
Uzak Doğuda ise lavta çalgısı olmayan tek çalgı zither'dk. 
12 L. E. R Piçken, Türkiye'nin Halk Müziği Çalgıları, Londra 1975. 
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Şeki l 1: İnce lirler 
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Şekil Başlıkları 
a Mezopotamya ya da Suriye, 

M.Ö. 2600-2300 
b Suriye, M.Ö. 2500-2400 
c Kamışlı, Kuzey Suriye, M.Ö. 

2500-2300 
d Mozan , Kuzey Suriye, M.Ö. 

2300-2200 
e Oylum Höyük, Anadolu , 

M.Ö. 2300-2000 
f Oylum Höyük , Anadolu, 

M.Ö. 2300-2000 
g Güney (?) Mezopotamya , 

M.Ö. 2200-2100 
h Teli ed-Der, Mezopotamya, 

M.Ö. 2050-1950 
i Babil (?) , Mezopotamya, 

M.Ö. 1950-1539 
j Beni Hassan, Mısır, yaklaşık 

M.Ö. 1900 
k Syro- Kappadokia, M.Ö. 

1900-1800 
1 Kuzey Suriye, M.Ö. 1900-

1700 
m Thebes, Mısır, yaklaşık M.Ö. 

1400 
n El-Amarna , Mısır, yaklaşık 

M.Ö. 1350 
o Kamid el-Loz, Phoenicia, 

M.Ö 1350-1300 
p Megiddo, Filistin, M.Ö. 

1200-1150 
q Tel Batash, Filistin, M.Ö. 

1180-1000 
r Megiddo, Filistin, M.Ö. 

1050-1000 

s Nebo Dağı, Transürdün , M.Ö. 
1000-700 

t Kuzey Suriye (?) , M . Ö . 900-
700 

u Phoenicia (?) , M . Ö . 900-700 
v Teli Halaf, Kuzey Suriye, M.Ö. 

900-700 
w Teli Keisan, Filistin, M . Ö . 900-

600 
x Idalion, Kıbrıs, M . Ö . 850-750 
y Kuntillet 'Ajrud', M . Ö . 850-

825 
Z Kourion, Kıbrıs, M . Ö . 725-675 
a Phoenicia (?), M.Ö.720-660 
B Phoenicia (?) , M . Ö . 720-680 
8 Assur, Mezopotamya, yaklaşık 

M.Ö. 700 
8 Zincirli, Güney Anadolu, 

yaklaşık M.Ö.700 
e Zincirli, Güney Anadolu, 

yaklaşık M.Ö.700 
Ç Karatepe, Güney Anadolu, 

yaklaşık M . Ö 700 
r| Maraş, Güney Anadolu, 

yaklaşık M.Ö. 700 
8 Nineveh, Mezopotamya, M . Ö . 

704-681 
1 Nineveh, Mezopotamya.M.Ö. 

668-627 
K Samaria, Filistin, M . Ö . 375-

323 
X Apulia, Güney italya, yaklaşık 

M . Ö . 340 
(i Memphis, Mısır, M . Ö . 304-30 
v Kudüs, Filistin,M.Ö. 300-50 
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Şekil 2: İnce lirlerin coğrafî dağılımı 



Şekil 3: 
Kalın lirler ve bazı dev yapılılar. En olağanüstü dev l ir , inandık vazosu üstünde 
resmedilmiştir. Ama daha eski bir tanesi M . O . 2500'de Uruk'ta görülmüştür; 
her ikisi için de i k i çalgıcı gerekiyordu. Bin yıl sonra bir başka çok büyük lir 
Mısır'da görülmüştür, ama sadece bir çalgıcıyla. 

A - f İnandık, yaklaşık M . Ö . 1600 
g Boğazköy, yaklaşık M . Ö . 1600 
h Anadolu, yaklaşık M . Ö . 1400 
İ Mısır, M . Ö . 2040-1640 
j Thebes, Mısır.M .Ö. 1200-1100 
k Thebes, Mısır, yaklaşık M . Ö . 1150 
I Deir el- Medina , yaklaşık M . Ö . 1100 
m Thebes, Mısır, yaklaşık M . Ö . 700 
n Mısır, M . Ö . 300-30 
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KİL TABLETLER DÖNEMİNDEN 
GÜNÜMÜZE DEĞİN ANADOLU'DA 

KULLANILAN DİZİLER 

Prof. Dr. Yalçın TURA 

Son yıllarda pek çok tabletin bulunup çözümlenmesi Mezopotamya ve 
Eski Anadolu müziği konularındaki bilgilerimizi genişletti. Lir, Timbutu-
arpı, Urzababa liri, Harhar liri, Anadolu liri ve lavta gibi çalgıların 
düzenini, kullanılan aralıkları, dizileri artık daha iyi biliyoruz. 

Üst üste altı tam dörtlü aralığı aldığımızda, ilk sesle son sesin 
beğenilmeyen bir aralık-artmış dörtlü-oluşturduğunu, yedi tam dörtlü 
alındığında ise son sesle ilk sesin çatıştığını öğrendik. Böylece elde 
edilen sesleri, aynı sekizli içinde yan yana getirdiğimizde, bu müziklerde 
kullanılan belli başlı dizilerin elde edildiğini ve çalgıların tellerinde yapılan 
germeler ya da gevşetmelerle daha başka düzenlerin nasıl ortaya çıktığını 
da görüyoruz (Şekil: 1). 

Dokuz telli lirde tellerin adları şöyledir : 

o. 
-e- — 

rv s— m ıı 

1 U A •> T, ° 

-fi „ ..... , 
\JL a " — — • = r> " * * 

-m o a ' n O " — 

Şekil 1: Üst üste dörtlüler ve dizilişi 
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SIG 7.ALAN = A L A N = nabnku Tablo 32 (MSL.XVI.251) 

İA sa.di qud-mu-um öndeki tel, ilk tel 
2A sa.üs şa-mu-şu-um sonraki tel, ikinci tel 
3A sa.3. sa.sig. şa-al-şu-qu-a [t-nu] üçüncü tel 
4A sa.4.tur <Je.a.[du] dördüncü tel, onu Ea 
yaptı 
5 A sa.di.5 ha-am-[şu] beşinci tel 
6A sa.4.a.ga.gul re-be ûh-ri-i[m] sondan dördüncü tel 
7A sa.3.a.ga.gul şal-şi üh-ri-im sondan üçüncü tel 
8A sa.2.a.ga.gul şi-ni uh-[ri-im] sondan ikinci 

Cl [ ] §i-ni uh- [ri-im] 
9A sa.la.ga.gul.la üh-ru-um sonuncu tel 

Araştırmacılar tellerin sıralanışı konusunda karşıt görüşler ileri 
sürüyorlar. Bir bölümü (Vitale, West) inceden kalına doğru gidişi, başka bir 
bölümü (Kilmer ve ötekiler) ise kalından inceye doğru gidişi savunuyor. 

Bu tellerin düzenlenişi sırasında ortaya çıkan dörtlü ve beşli aralıkları 
şunlardır: 

Aralıklar 
2- 6 işartu (doğru) 
6- 3 kitmu (örtülü) 
3- 7 embubu (çifte kaval) 
7- 4 pitu (açık) 
4- 1 nid kabli (ortanın düşüğü) 
1- 5 niş gabri(mehri) (karşılığın yükselmişi) 
5- 2 kablitu (orta) 

Üçlü ve altılılar da şunlardır: 
7-5 şîru şarkı (nın ana motivi) 
2- 4 titur kablitu ortanın köprüsü 
3- 5 titur işartu doğrunun köprüsü 
4- 6 serdu ağıt adı 
1-3 isku çevgân, cirit 
1- 6 salşatu üçüncü 
2- 7 rebutu dördüncü 
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İşartu 

Kitmu 

Embûbû 

Pitu 

Nid kabii 

Niş mehri 

Kablitu 

İşarı 

<> O T T <> 

* > T T T T » < » 

T T CT J » 

T T T T 

T T T T » » 

I 
T T T T 

T T T T 

Şeki l 2: Eski diziler 

Bu aralıkların bir bölüğü, içlerinde yer aldıkları (belki de önemli bir rol 
oynadıkları) dizilerin de adı oluyor: 

işartu 
kitmu 
embubu 
pitu 
nid kabli 
niş gabari (niş mehri) 
kablitu 

Aşağıdaki tablet, düzenler ve diziler konusunda bizi biraz daha 
aydınlatıyor. 

UET 7 nr 74 UR'dan 

4 Lir ek zâ. [mi] embubum iken 
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5 Kitmum doğru değil ise [la za-ku-ü] 
6 Geriden dördüncü teli (yükseltirsen-çekersen-gerersen) 
7 Kitmum doğru olur ( düzelir) 
8 Lir kitmum iken 
9 İşartum doğru değil ise la za- [ka-at] 
10 ikinci ve en gerideki teli gerersen (yükseltirsen) 
11 işartum doğru olur iz-za-[ku-û] 
12 Seslendirmede 
13 Lir işartum iken 
14 Ve sen doğru olmayan bir kablitum çalarsan 
15 ikinci ve sonuncu teli gevşetirsen 
16 Lir kitmum olur 
17 Lir kitmum iken 
18 Sen doğru olmayan (bozuk) bir işartum çalarsan 
19 Geriden (sondan) dördüncü teli gevşetirsen 
20 Lir g'5 zâ. [mi] embubum olur. 

Tellerin sıralanışı konusundaki anlaşmazlık, her ne kadar dizilerin 
yapısıyla ilgili görünse de, aslında yapıdan çok adlandırılışı değiştiriyor, 
zira kalından inceye doğru çıkıcı sıralanışla oluşan bir yapının tıpkısı, 
inceden kalına doğru, inici sıralanışla da oluşabiliyor. 

(Eski) Diziler (Şekil: 2) 
inici (Eski Yunan) Çıkıcı 
işartu Lydian nid kabl 
kitmu Hypophrygian pitu 
embubu Phrygian embubu 
pitu Hypodorian kitmu 
nid kabli Dorian işartu 
niş gabari (mehri) Mixolydian niş mehri (kablitu) 
kablitu Hypolydian niş gabari (?) 

Biz, bu aşamada, dizileri inici olarak düşünmeyi yeğliyoruz. Çok uzun 
bir süreden beri, Yakın Doğu, Anadolu, Akdeniz ve Ege çevresinde, 
dizilerin inici olarak kullanılması bizi o yöne çekiyor. 
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Vahyali Kerem 

Kerem 

Yanık Kerem 

Kesik Kerem 

i 

Garib 

Zarenc 

Beşîrî 

Misket 

MUstezad 

Muhalif 

Bozlak 

Kalenden 

Tatyan 

W 

i 

İ W 

2 h 

Şeki l 3: Türk halk müziğinde kullanılan diziler 

31 



Türk Müziğinde Kullanılan Bazı Diziler (Şekil: 3) 
Dizilerin yapılarını inceleyip Türk sanat ve halk müziklerinde kullanılan 

dizilerle karşılaştırdığımızda, şu benzerlikler ortaya çıkıyor: 

Akad TSM T H M 
işartu (rast) mahur- acem aşîrân müstezad-zârenc 
itmu acem'li rast 
embubu hüseynî (muhayyer) yahyalı kerem 
pitu nevruz-uşşak (nihâvend) 
nid kabli kürdî muhalif 
niş mehri (acem'li) segah 
kablitu pençgâh (segah) misket 

TSM'deki hicaz ailesi ve hicaz cinsi içeren makam dizileriyle 
THM'de kerem, yanık kerem, garib gibi adlarla anılan dizileri, eski diziler 
arasında göremiyoruz. Bununla birlikte, Eski Yunan'da, kromatik cins 
kullanıldığında bu ailedeki dizilerle benzeşen dizilişlerin ortaya çıktığını 
biliyoruz. 

Aralıklar 

Dörtlü ve Beşliler 

2- 6 işartu 
6- 3 kitmu 
3- 7 embubu 
7- 4 pitu 
4- 1 nid kabli 
1-5 niş gabri (mehri) 
5- 2 kablitu 

(doğru) 
(örtülü) 
(çifte kaval) 
(açık) 
(ortanın düşüğü) 
(karşılığın yükselmişi) 
(orta) 

şarkı (nın ana motivi) 
ortanın köprüsü 
doğrunun köprüsü 
ağıt adı 
çevgân, cirit 
üçüncü 
dördüncü 

Üçlü ve Altılılar 
7-5 şîru 
2- 4 titur kablitu 
3- 5 titur işartu 
4- 6 serdu 
1-3 isku 
1- 6 şalşatu 
2- 7 rebutu 
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TÜRKLERDE ÇALGILAR 

Ethem Ruhi ÜNGÖR 

Türk kültüründe; çalgı şekil estetiği, ses rengi uyum ve zarafeti ile 
çeşitlilik zenginliğini anlayabilmek için çalgı biliminin (organoloji) ana 
hatlarını etraflıca hatırlamak gerekmektedir. 

Türk kültür mirasının henüz tam anlamı ile keşfedilmemiş değerlerinden 
biri de "Türk çalgıları" dır. 

Çalgılarımızdaki çeşit zenginliği ve Türk musikîsindeki estetik uyum ve 
ifade gücünün, henüz pek çok kimse, hatta çalgıyı kullananlar ve onların 
sesini duyanlar dahi, farkında değillerdir. İşte bu sebepten, onun hâlâ ne 
bir müzesi ve ne de bir ansiklopedisi vardır. 

ÇALGININ MUSİKÎDEKİ DEĞERİ 

Bir ülke musikîsinin karakteristiğini meydana getiren husus, o 
musikînin ses sistemi ve sonra da çalgılarıdır. 

Yani, herhangi bir musikînin kendi özel çalgıları yerine, o musikîyi bir 
başka ülke musikîsi çalgıları ile icra edersek, o musikinin bütün özelliği, 
bütün karakteristiği kaybolur. Bu fikri bir örnekle açıklamak faydalı 
olacaktır: Meselâ, Japon çalgılarından samisen, koto ve taşikoto gibi 
çalgılarla Asım Bey'in "Rast Peşrevini çaldığımız zaman veya bir Hint 
sitarı, bir Rus balalaykası, bir Çin pipası, bir Arjantin keynası ve bir Ekvator 
sikusu ile bir "Rumeli Karşılaması" çaldığımız zaman, işiteceğimiz musikî 
elbette ki bu Rast Peşrevi ve Rumeli Karşılaması olacaktır; ama hiçbir 
zaman bir tanbur, bir kemence ve bir ney ile çalınan Rast Peşrevi veya 
davul-zurna ile çalınan Rumeli Karşılaması renginde olmayacaktır. Zaten 
böyle olmasaydı her musikîde özel çalgı yerine yabancı çalgıya yöneliş 
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olurdu ki, yüzyıllar boyunca böyle bir akım görülmemiştir. Bu hakikatin 
tek istisnası, bütün dünya ülkeleri musikîlerine girip yerleşmiş olan 
"keman"dır. ; 

T Ü R K ÇALGILARI DEĞERLİ MİDİR? 

Burada önce Türkler'in çalgıya olan ilgilerinin arz ettiği durumdan 
başlamak faydalı olur. Gerek Türk tarihçilerinden gerekse yabancı tarih 
kaynaklarından öğrendiğimize göre Türkler, çalgılara son derece değer 
veren milletlerin başında gelmektedir. Bu durum bizim daha Anadolu'ya 
göçmemizden önce Orta Asya'daki en eski Türk devletlerinden itibaren 
görülmektedir. Rıza Nur "Türk Tarihi" nin çeşitli bölümlerinde şunları 
kaydediyor1: 

Güney Hiyong-Nu devletini anlatırken: "Çin imparatorlarından 
'Tanju'luk kaftanı, yarluğ, mühür, davul, bayrak almışlardır ki, bunlar 
Tanjuluğa delildi", diyor. Doğu Tukyu devletini anlatırken Moho 
Kağan'dan şöyle bahsediyor: "Çin imparatoruna elçi gönderip ubudiyetini 
bildirdi. İmparator kendisine davul, mühür ve mızıka göndererek 
kağanlığını tasdik etti ve davul, sancak, mızıka takımı istiklâl alâmeti idi", 
diyor. Altınordu devletini anlatırken de: "Her tümen beğinin kendine 
mahsus davulları vardı, diyor". 

Bu gelenek ve değerlendirmeler Anadolu'da göçten sonra da, 
Türkler'de devam etmiştir2. Anadolu Selçukluları hükümdarlarından I I . 
Gıyasettin Mesut, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey (1258-1324)'e 1289 
yılında istiklâl fermanı ile beraber tuğ, bayrak, zil, boru, davul ve nakkare 
göndermişti. Bunları Osman Bey törenle karşıladı ve hürmet ifadesi 
olarak ayakta kabul etti. 

Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi'nin 17. sayfasında, ilk Osmanlı 
hükümdarlarının türbelerinden sitayişle bahseden müellif; eskiden bir 
Grek kilisesi olan cami kapısının üzerinde asılı olan ve Sultan Orhan'ın 
bizzat çaldığı muazzam bir davul bulunduğunu3 kaydetmektedir ki bunu, 
Evliya Çelebi'de de şöyle görmekteyiz: "Sultan Orhan Camii iç kalededir. 
Uzunluğuna ve enliliğine yüz on ayaktır. Bir şerefeli bir minaresi vardır. 

1 R. Nur , Türk Tarihi, Kut lug Yayınları, C i l t 1, İstanbul, 1972, s. 252, 290,304, 327, 328. 
Ci l t I I , s.182. 
1 Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi, İst. Üni.Ed.Fak.Yay., 1964, s.17. 
3 Ne yazık ki bu davul şimdi orada değildir ve bunun nerede olduğu da bilinmiyor. 
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Orhan Gazi burada gömülüdür. Orhan Davulu dedikleri kırmızı kılıflı 
büyük davul caminin iç kemerinde asılıdır. Osmanlı Devleti'nde ilk defa 
bu davul çalınmıştır." 

Böylece Türkler'in çalgılara ne kadar değer vermiş olduğunu kısaca 
gördükten sonra Türk çalgılarının bir başka yönüne ışık tutabiliriz. 

T Ü R K ÇALGILARI İLKEL MİDİR? 

Bir çalgının ilkel olup olmadığının ilk belirtisi, o çalgının musikî 
sisteminin seslerini tam olarak verip verememesi ile anlaşılır. Diğer faktörler 
tâlî derecede kalır ki bunlar çalgıdaki ses renginin diğerleri ile uyumlu olup 
olmadığı, ambitüsünün (ses alanı) sınırları vs. gibi hususlardır. 

Türk çalgıları arasında ses (perde) yetersizliği sadece Karadeniz çevresi 
tulumunda görülmektedir. Diğer çalgılarımızda ilkellik bahis konusu 
değildir. 

T Ü R K ÇALGILARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 

Bizde ilk musikî folkloru araştırma çalışmaları 05 Mart 1915 tarihli "Yeni 
Mecmua'nın Çanakkale nüshasında yayınlanan Musa Süreyya Bey'in bir 
açıklaması ile başlamıştır. Bundan sonra yapılan bütün çalışmalar metot ve 
sistem dışı çalışmalar olarak tamamen türkü derleme üzerine yapılmıştır. 
Nedense kimse çalgılarımıza ilgi göstermemiştir. Bu konuda eskiden bu 
yana süregelen yayınların da pek geniş ve yeterli olduğu söylenemez. 

Bizde en eski ve ilk resimli organolojik çalışma olarak I I . Sultan Murad 
Devri (1421-145l)'nin ünlü tarihçi ve musikişinaslarından Şükrullah 
(1388-1465 ?)'ın yazmış olduğu musikî risalesi içindeki çalgı bahisleridir ki, 
daha sonra Rauf Yekta Bey tarafından şerh edilen4 bu bahiste şekilleri ile 
birlikte; çenk, kanun, nüzhe, ud, muğnî, rebab, ıklığ, mizmar, pîşe olarak 
9 çalgıdan bahsedilmiştir. Daha sonra tahminen XVII.yüzyıla (Sultan 
I I . Mahmud Devri), yani İsmail Dede Efendi zamanına ait olan ve Hızır 
Ağa tarafından telif edilen "Tefhim ül Makamat Fî Tevlid ül Nagamat" 
isimli eser bilinmektedir. Bu yazma içindeki3 renkli resimlerde, bağlama, 
rebab, kanun, santur, harp, ud, olyon, org, kitare, klavsenk, kudüm, zurna, 
keman, keman-ı kıptî, ıklığ, tanbur gibi çalgılar görülmektedir. 

4 "Eski Türk Sazları", Milli Tetebbular Mecmuası, 1331 (1915), Ci l t I I , s.4. 
5 Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine No: 1793 (yazma). 
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1930 yıllarında İngiliz müzikologu Farmer da, ele aldığı doğu çalgıları 
konusu içinde, pek kısa olarak Rauf Yekta Bey'in yazısının bir kısmını 
kitabına almıştır. t 

Yine Rauf Yekta Bey tarafından 1922'lerde yayınlanan Paris baskılı 
Lavignac Ansiklopedisi için yazılmış bulunan "Türk Musikîsi" maddesi 
içinde Türk çalgıları bölümü genişçe var ise de, gerek çalgı türleri ve 
gerekse çalgılar hakkındaki açıklamalar eksik, yetersiz ve bilimsellikten 
uzaktır. 

Diğer müzik bilimcilerimiz H. Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi, A.Töre, 
İsmail Hakkı Bey çalgılarımız üzerine hiçbir çalışma yapmamışlardır. 
Mildan Niyazi Ayomak 1934-1936 yıllarında 34 sayı yayınlandığı 
"Nota" adlı dergisinde pek çok çeşitli konu arasında çalgı konusuna yer 
vermemiştir. 

Türk çalgıları üzerine mahallî inceleme yapmadan en çok yayın yapmış 
olan Mahmut Ragıp Gazimihal (1900-1961) 'dir. Çalgılarımız konusundaki 
çeşitli makalelerinde daha ziyade çalgının adının menşeî üzerinde durma 
meyli göstermiş ve bunlar sonradan kitap halinde de yayınlanmıştır6. Bütün 
bu makale ve kitap yayınları M. R. Gazimihal'in masabaşı çalışmaları olup 
mahallî incelemeleri olmadığından yanlış ve eksiklerle dolu olup bölgeler 
arasındaki mukayeselerden de yoksundur. 

Türk çalgıları üzerine yurt çapında ilk ve tek bilimsel araştırma Etem 
Ruhi Ungör tarafından 1967-1976 yıllarında yapılmıştır. 20.796 km.+935 
mil katedilerek yapılan bu gezi notları "Musikî Mecmuası" nın 247-331. 
sayılarında yayınlanmıştır. 

T Ü R K ÇALGILARI NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR? 

Buraya kadar anlatılanlardan Türk çalgılarının değerlendirilmeye lâyık 
olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Her geçen gün çeşitli kayıplar dolayısıyla geçen zamanın aleyhimize 
olduğunu kabul ederek bir an önce millî değerimiz ve kültür hazinemiz 
olan çalgılarımıza yönelmeliyiz. 

6 Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, Ses ve T e l Birliği Yayınları; 1958, Türk Nefesli 
Çalgıları, Türk Vurmalı Çalgıları, Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, 1975 Kültür 
Bak. Yay. 3 Kitap Ankara 1975. 
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Türk çalgılarını değerlendirmede yapılacak ilk iş bir "Türk Çalgıları 
Müzesı'nin kurulmasıdır. 

Müze için derlenecek çalgılar şu özellikler dikkate alınarak seçilmelidir: 

1- Çalgının yaşının eskiliği (antik değeri oluşu). 

2- Çalgının değerli ve ünlü bir yapıcının (Lütiyen'in) eseri oluşu. 

3- Çalgının ünlü bir calicinin malı oluşu. 

4- Çalgının estetik güzelliği ile birlikte yapısında süsleme gibi sanat 
unsurlarının bulunması. 

5- Çalgının kullanıma elverişliliği ve ses güzelliğine sahip olması. 

6- Çalgıda seri tamamiyet ve zenginliğin olması (neyler, zurnalar, 
kavallar vs. gibi) 

7- Çalgıda ilkel yapının oluşu (sadece halk çalgılarımızda). 

Bu özelliklere dayandırılmadan kurulan çalgı müzesi bilimsel değer 
ölçülerinin dışında ve çalgı yığınından başka bir hüviyet taşıyamaz. 

Bugün kültür seviyeleri vasatın altında olan ülkelerde bile çalgı 
müzeleri çoktan kurulmuş iken ve millî çalgı çeşidi birkaç taneden ibaret 
olan 5 bin küsur çalgılı Brüksel Çalgı Müzesi 1977'de 100'üncü kuruluş 
yıldönümünü kutlar iken, dünyanın en zengin çalgı çeşidine sahip bir 
millet olarak bizim bir çalgı müzesinden yoksun oluşumuz en azından, 
bize bu hazineyi bırakan ecdadımıza vefasızlıktır. 

Diğer yapılacak iş de "Türk Çalgıları Ansiklopedisi'nin tez elden 
hazırlanmasıdır ki, bu konuda en önemli malzeme (doküman) 500 
parçalık bir koleksiyon halinde elde mevcuttur. 

Türk sanat ve kültüründen sorumlu ve sorumsuz, millî kültür mirasının 
koruma şuuruna sahip her Türk, bu iki eksiği (müze ve ansiklopedi) 
giderme çalışmalarına yönelmelidir. Bununla yükümlüdürler. 

ANADOLU'DA VE OSMANLI DEVRİNDE ÇALGILAR 

Türk çalgıları, Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesinden epeyce sonra 
ismen ve şeklen kayıtlarla belirlenmeye başlamıştır. Bugün elimizde en 
eski olarak Selçuk Devrinden kalma tek çalgı, hâlen Türk-İslâm Eserleri 
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Müzesi'nde bulunan köstür7. 

Buraya kadar gördüğümüz Türk çalgıları hakkındaki genel bilgilerin 
ışığında Osmanlı Devri çalgılarına devrin biraz öncesinden itibaren 
bakabiliriz. Fakat daha önce yakın zamanlarda kayba uğrayan çalgılarımıza 
kısaca bir göz gezdirdiğimizde, yakın zamanlarda dahi ne kadar kayba 
uğradığımızı görebiliriz. 

Bağlama çeşitlerinden kopuz, bulgari, rızvay, karadüzen, çöğür 
kaybolmuştur. Silifke menşeli "köşeli davul" henüz kaybolmuştur. Çığırtma 
kaybolmuştur. Doğu ve güney Anadolu menşeli kemence kaybolmaktadır. 
Sipsi ve çifte kaybolmaktadır. Niğde yöresi gıvgıv kaybolmuştur. Niğde ve 
Adana arasında bir Toros çalgısı olan hegit kaybolmuştur. Kemah menşeli 
dizdir kaybolmuştur. Tokat menşeli kılkopuz kaybolmuştur. Malatya 
menşeli damura kaybolmuştur. Samsun/Lâdik menşeli çağanak, Manisa/ 
Selendi menşeli teneke kemane, Edirne ve Eskişehir/Satılmış menşeli 
gıygı, Bursa menşeli kangır hep kaybolmuştur. Şimdi de zurna, Klarnetin 
tehdidi altındadır. 

Sanat musikîsi çalgılarımızdan da yakın zamanlarda rebab, lavta, 
sînekiman kaybolmuş, şimdi de santur kaybolmaktadır. 

Şimdi Osmanlı Devrindeki Türk çalgılarına yine Osmanlı öncesinden 
başlayarak bakabiliriz. 

Abdülkadir Merâgî'de (1360-1435) Çalgılar 

Büyük musikî âlimi Abdülkadir Merâgî; Câme ül-Elhan, Makasid 
ül-Elhan, Lehniye, Fevâid-i Aşere, Şerh ül-Edvar eserlerindeki farklı 
hacimde olan çalgılar bölümünde 40 kadar çalgıyı açıklamıştır8: 

7 Selçuklu kös'ü, X I I I . yüzyıl başı, tunç, densiz. 
Ç a p : 49 cm., Yük: 65 cm. Türk-Islâm Eserleri Müzesi, istanbul. 
Resimde görülen diğer kös X V I . yüzyıla ait ve Kanunî Sultan Süleyman'ın savaşlarından 

kalmadır. Ç a p : 126 cm., Yük: 108 cm. ve 97 cm, Askerî Müze, İstanbul. 
Bugün elimizdeki en eski Türk çalgısı olarak bulunan bu eser dünya çalgıları arasında 
da eskilik değerini muhafaza etmektedir. Ancak, bizde ve yabancı müzelerde Türk 
çalgısı olmayan çok daha eski çalgılar da bulunmaktadır. Bugün ülkemizde bulunup da 
bilinmeyen, kaydı ve vasıfları açıklanmamış bulunan şu 2 adet okarina zikre değer: 
Konya Arkeoloj i Müzesi 
No: 15 ve No : 27 (Göller bölgesi vitr ini) 
Burdur-Beyşehir-Ş.Karaağaç-Isparta 
(Tunç Çağı, M . Ö . 3 binyıl-2 binyılları) 

8 S. Agayeva, "Abdülkadir Merâgî'de Türk Çalgıları", Musikî Mecmuası, No : 467, A r . 
1999. 
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1-Bak 15- Nây-i Çavur 30- Surna 
2- Borgu 16- Nây-ı Hıyk 31- Şahrud 
3- Çeng 17- Nayçe-i Balaban 32- Şeştay 
4- Çıpçık 18- Nây-ı Sefîd 33- Şidurgu 
5- Eğri 19- Nây-ı Tanbur 34- Tarab ul-Feth 
6- Erganun 20- Nefir 35- Tarab-Rûd 
7- Gıjek 21- Ozan Kopuzu 36- Tebriz-i Şirvan 
8- Kanun 22- Pipa Tanburu 
9- Kanun-u Murassa-i 23- Rebab 37- Terentay 

Müdevver 24- Râd-i Hânî 38- Tuhfetul Ud 
10- Kemence 25- Ruhefzâ 39- Türk Tanburası 
11- Kopuz-u Rûmî 26- Saz 40- Yatuğan 
12- Künkere 27- Saz-ı Dolab 41- Yektay 
13- Mungî 28- Saz-ı Elvah 42- Zemr-i Siyeh Nay 
14- Musikar 29- Saz-ı Kâsat-ı Çînî 

Şükrullah'ta (1388-1470?) Çalgılar 

1- Ikhğ 4-Ud 7-Çenk 
2- Rebab 5-Mizmar 8-Kanun 
3- Mugnî 6-Pîşe 9-Nüzhe 

Hızır Ağa'da (?-1760?) Çalgılar 

Musikî elyazmalan arasında çalgılarımızı resimlendiren ilk eser 
Abdülkadir Merâgî'de görülmekte ise de, Merâgî bu resimlendirmelerde 
hiç detaya inmeden çok basit bir çizimle vermiştir. Bizde resimli 
organolojik eser olarak kabul edebileceğimiz ilk eser, tahminen XVIII. 
yüzyıla (Sultan I. Mahmud Devri) yani, İsmail Dede'den önceki zamana 
ait olan ve Hızır Ağa (?-1760?) tarafından telif edilen "Tefhimül Makamât 
fi Tevlidül Nagamât" tır. 
1- Tanbur çalan bir kişi 
2- Rebab ve yayı (2 adet) 
3- Sînekeman ve yayı 
4- Bağlama 
5- Santur 
6- Kanun 
7- Olyon (büyük ud) 
8- Arp 

9-Org 
10- Klavsenk 
11- Kitare 
12- Zurna (2 adet) 
13- Kaval (2 adet) 
14- Ney 
15- Kudüm 
16- Iklığ ve yayı 



Fetih Devrinde (XV. yüzyıl.) Çalgılar 

Ritm Çalgıları 

1- Kâseler 
2- Bardaklar ( 9 ) 

(10) 

Telli Çalgılar 

14- Ûd-i kadim 
15- Ûd-i kâmil 
16- Tuhfet-ül Ûd 
17- Tarâb-ül fetih 
18- Şeştar 
19- Tanbûr-i Servinan 
20- Tanbûr-i Moğol 
21- Nây-i Tanbur (Yaylı Tanbur 
22- Ruhfezâ 
23- Kopuz-u Rûmî 
24- Ozan 
25- Berbat 
26- Rebab 
27- Mugnî 

Hünernâme'de (6.yy) Çalgılar 

1- Kanun 
2- Çenk 
3- Ud 
4- Barbut 
5- Rut 
6- Def 

Nefesli Çalgılar 

3- Zurna 
4- Nefîr 
5- Nay 
6- Irak-nâyı 
7- Rebab-nâyı 
8- Erganun 
9- Nây-ı Balaban 
10- Burgu 
11- Çapçak 
12- Nây-ı câvur 
13- Musikar/Mıskal 

28- Çeng 
29- Eğri 
30- Kanun 
31- Kemence 
32- Gıcık 
33- Yektay 
34- Terentay 
35- Saz-ı Dolap 
36- Saz-ı Gayî 
3 7-Murassa 
38- Şidurgo 
39- Pipa 
40- Yatugan 
41- Şehrud 
42- Rud-i Hânî 

13- Tıbl 
14- Senç 
15- Nakkare 
16- Çegâne 
17- Musikar 
18- Neva 

( 9 ) Çeşitli bardakların içine çeşitli miktarlarda sular konarak meydana getirilen bir çalgıyı 
A, Merâgî icat etmiştir. Bunun kaydı, kendisinin ve oğlu Abdülâziz'in yazmalarında yer 
almaktadır. 
( 1 0 ) Ksilofon ve vibrafon türünden çelik lamlardan yapılma bir çalgı da vardır. 
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7- Nây 
8- Rebab 
9- Kudüm 
10- Zerrîn 
11- Nefîr 
12- Zurna 

Evliya Çelebi'de (1611-1683?) Çalgılar 

19- Erganun 
20- Tanbûr 
21- Şipur 
22- Ködürge-i Hilâfet 
23- Kössaltanat 
24- Nây-ı Zerrin 

1- Zurna 
2- Kaba Zurna 
3- Cura Zurna 
4- Asâfî Zurna 
5- A c e m î Zurna 
6- Arabî Zurna 
7- Şıhâbî Zurna 
8- K û s ( K ö s ) 
9- K u d ü m 
10- Tabi (Davul) 
11- Dümbelek/Deblek/Dübelek 
12- Davul 
13- Kuş Davulu 
14- Daire (Def) 
15- Rebab 
16- Erganun 
17- Ney 
18- Musikar 

19- Ç e n g 1 1 

20- Tanbûr 
21- Santur 
22- Kanun 
23- A v v â d (Ûd) 
24- Çartar (4 telli) 
25- Çartay 
26- Revza (5 tel l i , perdeli) 
27- Şeştar (6 telli) 
28- Şeşhane (Uda benzer, uzun kollu, 

perdesiz) 
29- Kopuz 
30- Çöğür (5 tel l i ve 26 perdeli, büyük 

gövdeli) 
3 1 - Çeşde (5 tel l i , küçük gövdeli, Çöğüre 

benzer, kısa saplı) 
32- Karadüzen 

33- Bonkar/Bunkar 1 2 (Tek telli) 
34- Yelteme/Yeltem (Tanbura cüssesinde, boyu 

daha kısa) 
35- Mugni (Kısmen, genişletilmiş bir tanbûr 

şekli üzerine kanun gibi monte edilmiş 
üçerli 22 telli) 

36- Tel Tanburası 
37- Barbut/Barbat (Kopuza benzer) 

38- Iklığ / Iklık 1 3 (Kemence gibi üç kirişlidir) 
39- Kemançe 
40- Sundar/Sunder (10 telli , Çöğüre benzer) 
41- Şarkı (Cartaya benzer, telli) 
42- Balaban 
43- Nefir 
44- Nağrakî 
45- Kaval / Kavval-ı Çoban 
46- Kaba Düdük 
47- D i l l i Düdük 
48- Arabî Düdük 
49- Çağırtma/Çığırtma Düdük 
50- Macar Düdüğü 
51- Mehter Düdüğü 
52- Mızmar Düdüğü (Şükrüllah'ta7 perdeli) 
53- Danğiyu/Dankiyo Düdüğü 
54- Tu lum Düdüğü 
55- Fıranda/Kıranda Düdüğü 
56- Eyyûb Borusu 
57- Dervişan Borusu 
58- Şişe Borusu 
59- Turumpata Borusu 
60- Efrasiyab Borusu 
61- Pirinç Mehter Borusu 
62- Loturyan/Lotorya Borusu 
63- ingiliz Borusu 
64- Erganun Borusu 

1 1 Akşemseddinoğlu icadıdır. 33 bağırsak telli , X V . yüzyıldan beri biliniyor. 
1 2 Akşemseddinoğlu Şemsi Çelebi icadıdır. 
1 3 Şükrüllah'ta i k i tellidir. Eski Konya ve Akşehir yörelerinde kullanılmıştır. Türkistan ve 
Arabistan'da yaygındır. I V . Sultan Murad tarafından İstanbul'a ıklıkçılar getirtilmiştir. 
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65- Ağız Tanburası (Demirden) 
66- C â m Dümbeleği/Çam Dümbeleği 
67- Çömlek Dümbeleği 
68- Eyyub Debleği 
69- Yemen Debleği 
70- Makrafa Debleği 
71- Çağana 
72- Filcan 
73- Çârpâre 
74- Kamış Mizmar 
75- Tarak Mizmarı 
76- Dinkef 
77- Sâfir/Safîr 
78- Safîr-i Bülbül 
79- Keman 
80- Kernay (Kerrenay) 
81- Karadüzen 

Buraya kadar 6 ayrı kaynakta 204 çeşit çalgı adı görülmektedir. 
Bunlar arasında mükerrerler (aynılar), hatta aynı isimde olup aynı 
çalgılar da olabilir. Fakat bu çeşit zenginliği organoloji, yani çalgıbilim 
verilerine ve değer ölçülerine göre, büyük çeşit zenginliğidir. Bu kültür 
zenginliğimizden bugüne kadar maalesef kimse haberdar olamamıştır. Bu 
konudaki çalışmalar daha doğrusu yetersiz çalışmalar, bu yazının "Türk 
Çalgıları Üzerine Çalışmalar" başlığı altında açıklanmıştır. 

Dünyanın en zengin çalgı çeşitliliği Osmanlı'dan günümüze, kayıplarla 
da olsa, korunarak gelebilmiştir. Bundan hâlâ yararlanamayışımız çok 
üzücüdür. 
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Cjpna 
Duxna 

Haß qaByp 
Hay-i Çavur 

Kappsaafi 
Kerrenay 

Haçfmp 
Kef i r 

Bar (ösk) 
Bak 

1 
w 

f 

7 

UycMrap 
Musikar 

laöqjir 
Çıbçak 

Haß C3$H3 

Nay-i s e f i d 

3a)ip CHHX Haß 
Zamr-i s iyah nay 

Abdülkadir Meragî'de Türk çalgıları Dr. Süreyya Agayeva, Mus ik i Mecmuası No:466 

44 



Şükrullah'ta çalgılar 
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Şükrullah'ta çalgılar 
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Keman-ı Arabî kemence 

Hızır Ağa , Tefhimül Makamat fi Tevlidül Nagamat, Topkapı Sarayı Müzezi, H.1793 





Klavsenle 
Hızır Ağa , Tefhimül Makamat fi Tevlidûl Nagamat, Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1793 



o 

Kadim Keman Bozuk 

Hızır Ağa , Tefhimül Makamat fi Tevlidûl Nagamat, Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1793 





Olyon Organun 

Hızır Ağa , Tefhimül Makamat fi Tevlidûl Nagamat, Topkapı Sarayı Müzesi, H. 1793 



Hızır Ağa , Tefhimül Makamat fi Tevlidûl Nagamat, Topkapı Sarayı Müzesi, 
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Kös, Osmanlı 16. yy. başı, dövme bakır, aslan derisi 
gerili, çap: 126 cm. yükseklik: 97 cm, Askeri Müze, 
İstanbul 

Kös, Ottoman, 16th century, copper, covered with lion 
skin, diameter. 126 cm cm, height: 108 cm, diameter: 118cm, 
height: 97 cm, Military Museum, Istanbul 

Kös 
Kös, dünya organolojik (çalgı bilim) literatüründe sadece Türk Askeri Musikisi (Mehter 

Musikisi) ritm çalgisı olarak görülmektedir. Tunç ve bakır gibi madenlerden iki kazana deri 
gerilmek suretiyle yapılır. Kullanılan deri, büyük baş hayvan derişidir. Kös, ya yerde durarak, ya 
da at, araba, deve fil gibi hayvanların sırtlarında taşınarak tokmaklarla çalınır. Sağdaki kös "düm", 
soldaki "tek" sesi verir. 

Daha geniş bilgi için bakınız: Haydar Sanal, "Mehter Musikisi" s. 74, 1964 İstanbul 

Önemli Not: Son yıllarda (1932 öncesi) Diyarbakır'da bulunan bir çift Selçuk kösü ilk defa bu 
yanında yer almaktadır. Böylece, Türk Mehter Musiki tarihinin daha eskilere kaydırılabileceği 
imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Kös 

In the wold literature of musical mstrumerts, it is classified as a Turkish Military Music (Mehter Music) 
instrument. It's made of two large kettles, bronse or copper, with cow skin. It is played with drumsticks 
either by standing on the ground or on horsebeck, or onanimals Uke camel or elephant. The right side of the 
instrument gires the tune "dum" and the left side "Tek". 

For further information look: Haydar Sanal, "Mehter Musikisi" s. 74, 1964 İstanbulp 

Important notice: A pair of Seljucide "Kös" found in Diyarbakır appears for the first time in this 
publication. This proves the fact that the history of Mehter Music lies further back in the history. 

Selçikli Kös"ü, 13 yy. 
başı, tunç, derişiz, çapı: 
49 cm, yükseklik: 65 
cm, Türk-lslâm Eserleri 
Müzesi, İstanbul 

Seljucide Kös, 13 
th century, bronze, 
without skin, diameter: 
49 cm, height: 65 cm, 
Turkish-Islam Arts 
Museum, istanbul 

Cumhuriyet Kös'ü. 
(Mehterde), çap: 72 
cm, yükseklik 75 cm 

Republic Kös (Mehter), 
dimeter: 72 cm, height: 
75 cm 
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EHL-İ MUSİKİŞNAS PÎRÎ YA HAZRETİ CEBRAİL 

Hattat Hâmid Aytaç (1891-1962) 

Yukarıdaki levha musikî eya ilgili eski bir Türk efsanesini 
anlatmaktadır. 

Bu efsaneye göre yüce Allah iki insan olarak bilinen Âdem'in 
kalıbını yarattıktan sonra, ruha: "- Adem'in vücuduna gir! "diye 
emreder. Ruh girmeye korkar. O zaman Tanrı, Cebrail'e: "-Cennetten 
Koşney'i getir ve çal!" diye emreder. Bu yüce emir üzerine Ceebrail 
Cennetten alıp getirdiği Koşney'i çalınca mestolan ruh bedene girer. 

Bu efsaneye göre14 yaradılış ile birlikte ilk çalgı çalan Hz. 
Cebrail'dir. Bu sebepten Hz. Cebrai musikişinasların pîri kubul edilir. 
Yine bu efsaneye göre yaradılış ile birlikte ilk çalgı "Koşney" yani 
"Çifte" dir. 

1 4 A. Samayloviç (Çev. : Abdülkadir) , Usta Mehter Koçi Niyaz Mehteroğlu Risalesi, 
1327, Türkistan San'atkârları Loncasının Risalesi, 1929. 
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BÜYÜK T Ü R K K Ü L T Ü R TARİHİNDEN BİZLERE MİRAS K A L A N ÇALGILARIMIZ 
(Etem Ruhi Üngör'ün Türkiye'de ve dünyada tek, 500 parçalık koleksiyonundan bir bölüm) 

1- Tanbur, Lütiye "Murat Usta" (sümbü) yapısı, 1932 
2- Nevbe, (4 adet, Rufai, Kadrî, Sadi, Nakşibendi tarikatları ritim çalgısı. 
3- Sinekeman, Dr. Suphi Ezgiye ait. 
4- Keman, Dr. Suphi Ezgi'ye ait 
5- Tri ton, Hokkabaz borusu, Gemici borusu. 
6- Kemik düdük/Kaval/, (Alacahöyük) 
7- Ud, (Zenne) 
8- Ud, (Çocuk için) 
9- Kemence (Üsküp) 
10- Kemence, Baron yapısı 
11- Kemence, izmitli yapısı 

13- Cura, Kaplumbağa kabuğu (Zonguldak) 
14- Cura, Tamburacı Osman Pehlivan (1847-1943)' a ait. 
15- Nefir, (Bektaşi tarîkatina ait) 
16- Nefir, (Hu dost amel-i Esseyid Derviş İbrahim bi avnî, 1276 (1859). 
17- Ud, Lütiye Mıgırdıç yapısı 
18- Kemence, Karadeniz 
19- Ud, Manol yapısı. 
20- Mıskal 
21- Lavanta, (Zenne) Manol yapısı 
22- Tar 
23- Kemane, Abana 
24- Lavta, (Sultan Abdülaziz'e ait) 1840 
25- Tanbur, (Tanbur Cemil Bey'e ait) 1889 
26- Cura, Kaplumbağa kabuğu (Zonguldak) 
27- Kemane, Kastamonu/Cide 
28- Rebab, Rebabî Faik Mis'(1890-1959)e ait 
29- Rebab 
30- Kemane, Tokat (3 adet) 
31 - Kemence, Karadeniz 
32- Kabak Kemane 
33- Bağlama, Kastamonulu Yorgansız Hakkı Babaya ait 
34- Tulum, Rize 
35- Gayda, Trakya (derişiz) 
36- Teneke Kemane, Manisa/Selendi 
37- Âşık Sazı, Kars 
38- Yaylı Bağlama, Samsun 
39- Çeşitli Def ler 
40- Kanun, Lütiye Emin Usta yapısı, No. 146 
41- Santur, Santurî Hüsnü Tüzüner'e ait 
42- Santur, 18. yüzyıla ait (6 burgulu) 
43- Zil , Kerope Zilciyan yapısı 
44- Santur, 19. yüzyıla ait (5 burgulu) 
45- Santur, Santurî Hüsnü Tüzüner"e ait 

12- Ud 

• ̂  '•»»••II ıH,, * . . 
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MEVLEVİ MUSİKÎSİ 
VE 

OSMANLI DÖNEMİNE ETKİSİ 

Yard. Doç. Dr. Süleyman ERGUNER 

Doğudan batıya büyük bir coğrafya içinde büyümesini XV. ve XVI. 
yüzyıllarda en üst seviyeye getiren Osmanlının fetih inancının yanında, 
en önemli desteklerinden biri; manevî his ve zevkini doyuran; başta 
mevlevîhânelerde var olan mûsikîsi ve askere büyük moral veren askerî 
mûsikîsi, yâni mehter mûsikîsi idi. Neyzenbaşı Ulvi Erguner (1923-
1974), mehter mûsikîsinin etkisi hakkında şu rivayeti nakletmiştir. 
" savaşlarda karşı taraf ekseriya mehterin icrasından yılgınlık getirmişler 
ve bu meydanda mehterleri susturmaya çalışmışlar, rivayete göre, Haçlı 
seferleri sırasında Selahaddin Eyyûbî kumandasındaki Türk ordularında 
bulunan mehterler, düşman üstünde tesir yapmış, Aslan Yürekli Richard 
adı ile anılan kral, kumandanlarına-askerden evvel şu kahredici mûsikîyi 
susturun- emrini vermişti."1 

Fatih Sultan Mehmed'in askerlerinin büyük zaferi, mehterin muhteşem 
moral desteği ile olmuştur. Ancak, daha sonra, Kanunî Sultan Süleyman 
ile Fransa Kralı I. François arasında yapılan 1543 Osmanlı-Fransız 
ittifakı sonucunda, kapitülasyonlara kadar giden bir dönem içinde; 
kapitülasyonların, sanat alanındaki tezahürü olan mûsikî kapitülasyonları 
başlamış bulunuyordu. Böylelikle, gerek Osmanlı sarayına gelen sefirler 
araştırmacı ve musikişinaslar, gerek Osmanlı temsilcileri, Fransa, 
Venedik'te gördükleri orkestraları, operaları payitahtta anlattılar ve 
bunların İstanbul'da olabilmesi için padişahlardan himayelerini istediler2. 

1 U. Erguner, "Türk Mûsikîsi Bizans Aksiyonu mudur?", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 
1 Nisan 1974, yıl 3, sy.2, s.58. 
2 Ö. U t k u , I V . Mehmed'in Edime Şenliği, Ankara 1987, s.38. 

58 



Bu arada Türk mûsikîsi, Hızır bin Abdullah, Lâdikli Mehmed Çelebi 
(1450-1494), Nûreddin Abdurrahman Câmî (1414-1492), Ahîzâde 
Ali Çelebi, Tireli Kadızâde Mehmed (v.1494) gibi özellikle nazarî 
çalışmalarıyla bilinen musikişinasların yoğun olduğu, XVI. ve XVII. 
yüzyıldan sonra bestekârlık alanında daha önceki yüzyıllara kıyasla büyük 
bir ilerleme görülen XVIII. yüzyıl Türk mûsikîsi döneminde Sultan IV. 
Mehmed (1648-1687)'den itibaren Sultan III. Selîm (1789-1807)'e 
kadar hüküm süren padişahlar; Sultan II. Süleyman (1687-1691), II. 
Ahmed (1691-1695), II. Mustafa (1695-1703), III. Ahmed (1703-1730), 
I. Mahmud (1730-1754), III. Osman (1754-1756), III. Mustafa (1756-
1774), I. Abdülhamîd (1774-1789) ve III. Selim, II. Mahmud, başta 
mûsikî olmak üzere, güzel sanatlan teşvik ve himaye etmişlerdir. 

PADİŞAHLARIN MEVLEVÎLİK SEVGİSİ 

Selçuklular'ın son devirlerinden süzülerek Osmanlı Türkleri arasında 
gelişen Mevlevîlik, bu intikal sırasında Selçuklu medeniyetinden ve 
kültürümüzün özelliklerinden de birçok unsurlar getirmişti. Kıyafetinden 
mûsikîsine kadar ilk Osmanlı büyükleri bu kıyafet ve kültürü benimsemişti. 
Mevlevi kıyafeti de hemen hemen bir Selçuklu kıyafetiydi. Mesnevi, 
bütün Osmanlı ülkesinde asırlarca en seçkin eser olarak okutuluyordu. 
Osmanlılarda, Bektaşîlik ve Mevlevîlik kadar hiçbir tarikat geniş bir 
saha bulamamıştır. Sanat için bu kadar elverişli bir sahayı, kurucusunun 
heyecanlı ruh havasından alan, o heyecan içinde iç huzuru bulan Mevlevi 
sanatkâr, bîr taraftan bu geniş ruh yapısıyla ve tam bir serbestlikle kendine 
lâzım olan motifleri rahatça seçerken, bir taraftan da gördüğü sıkı bir 
disiplinin verdiği endişeyi, daima hissetmiş ve ettirmiştir. 

Mevlânâ ve Mevlevîliğe hayran olan kimseler, kim olursa olsun 
"dedelik" yolundan geçmeden de Mevlevi olabilirdi. Bunların arasında 
Sultan III. Selim ve Sultan Reşad'ı görebiliriz. Padişahların, sadrazamlann, 
yüksek rütbeli memurlann, yüksek görevdeki kişilerin arasında Mevlevi 
muhipleri (taraftan) pek çoktu. 

Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan II. Murad (d.1403-1451), 
Hazreti Mevlânâ'yı rüyasında görür ve gördüğü yerde bir mevlevîhâne 
yapılmasını emreder. Mevlevîhanenin semahanesi sonradan 1439'da 
Muradiye Camii'ne çevrilir. Sonra cami kısmı ayrılarak mevlevîhaneye 
cami yanında ve bahçesi içinde bir semahane ve bir de dedeler için odalar 
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yapılır. Bu dergâhın semahanesi, asırlar sonra Sultan V. Mehmed Reşad'ın 
cebinden verdiği para ile yeniden tamir edilmiştir3. 

XVIII . yüzyılın, Sultan IV. "Avcı" Mehmed'den sonra, büyük oğlu 
Sultan I I . Mustafa (1695-1703) ile başlayan tarihi içinde, Türk mûsikîsi, 
XVII. yüzyıldaki hızını kaybetmeden devam etmiştir. Babasından daha 
fazla mûsikîye ilgisi olan padişah, gezdiği her yere mûsikî heyetini 
götürmüş; musikişinaslara hediyeler vermiştir. 

Sultan IV. Mehmed Döneminde (1648-1687), padişah ve Kırım 
Hanı Gazî I. Selim Giray tarafından himaye edilen4, mûsikîmizin büyük 
bestekârı Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'nin 1711-12 yıllarında vefat 
ettiği göz önüne alındığında5; Sultan I I . Mustafa ve Sultan I I I . Ahmed 
Döneminde de sarayda hizmet ettiği zikredilebilir. Itrî, Siyahî Ahmed 
Efendi' den (v.1697) talîk yazıyı öğrendi6. Mûsikî hocalarının Hafız Post 
(v.1693), Koca Osman ve Derviş Ömer olduğu söylenmektedir. Sultan 
IV.Mehmed'in saray fasıllarına katıldıysa da, kendi isteği ile "esirciler 
kâhyalığı" vazifesinden emekli olmuştur7. Şeyhülislâm Esad Efendi, Itrînin8 

âyîn-i şerîf, na't, tevşîh, ilâhî, kâr, beste, semaî gibi çeşitli formlarda ve 
selmek, rekb, müberka gibi terkiplerle, çok bilinen makamlardan binlerce 
eser bestelediğini söylemiş ise de, zamanımıza kırk iki eseri kalmıştır. 
Itrîye ait olan ve ülkemizde ve dünyada çok bilinen ve sevilen eserler 
şunlardır: Segah Mevlevi Ayîni, Rast Na't-ı Mevlânâ, Segah Tekbîr, Segah 
Salât'i Ümmiye, Neva Kâr. 

Sultan'ın gözde hanendesi, bestekâr Küçük Müezzin Mehmed 
Çelebi (v. 1717)9 Hanende Hacı Mustafa10 Kaftânî Memiş Ağa" 

5 A. S. Ünver, Edime Muradiye Camii, Tege Laboratuarı Yayınları I V , s.9,10. 
4 Sadeddin Nüzhed Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, İstanbul 1942, C. I, s. 129. 
5 Müstekîmzâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, neşr. İbnülemin Mahmud 

Kemal, İstanbul 1928, s.745. 
6 Müstakimzâde Salim, Tezkire-i Salim, İstanbul 1315, s.479-481. 
7 Mirkazâde Salim, Tezkire Salim, İstanbul 1315, s. 479-481. 
8 Şeyhülislam Esad Efendi, Atrabü'l Asar fi Tezkîreti Urefâi'l -Edvar, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi , Türkçe Yazmalar, No . 6204, vr.7b, 8a (Zeyneb Sema Yüceışık, Atrabul 
Asar fi Tezkîreti Urefâi'l Edvar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1990); Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi 
Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990, C . I , s.375. 
9 Esad Efendi, Atrabul -Asar, 6204, 28b-29 a. 
1 0 1. H. Uzunçarşılı, "Osmanlılar Zamanında Saraylarda Mûsikî Hayâtı" , Belleten, Türk 
Tar ih Kurumu, Ocak 1977, C .XLI , s.93. 
11 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 27 b. 
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Kazzâz Hasan Çelebi v.1720 ?, hanende ve bestekâr)12, Osman Ağa" 
İstanbul, Tophane'de Tomtom Mahallesi'nde imam ve muallim olan ve 
özellikle çocuklara mûsikî öğretmenliği yapan Tomtom İmamı14 padişah 
huzurunda birçok fasıl yapmıştır. Bu devrin ünlü na'thân ve bestekârı 
Yusuf Çelebi'nin; Mevlid4 Şerife nazîre olarak Abdülbâkî Arif Efendi'nin 
(1633?-1743) Mîrâciye'sini bestelediği Atrabü'l Âsâr'da geçmektedir15. 
Bunun dışında, diğer bestekârlar; Bayrâmî şeyhi Himmetzâde Abdullah 
(v.1710), Gülşenî şeyhi Derviş Al i Şirüganî (v.1714) Halvetî şeyhi 
Manisalı Hasan Efendi (v.1715) Yahya Nazîm (v. 1717), İstanbul Yavuz 
Sultan Selim Camii na'thânı Niznâm Yusuf Çelebi (v.1718?), dînî mûsikî 
formlarında eserler bestelemiştir. Sultan I I I . Ahmed'in (1703-1730) 
saltanatının ikinci yarısında başlayan "Lâle Devri (9 Mayıs 1718-2 Ekim 
1730)" sanat alanında, özellikle mûsikîde önemli gelişmelerin olduğu bir 
dönemdir. Dâmâd ibrahim Paşa'nın sadrazam oluşu ile başlayan Lâle 
Devrinde mûsikî; diğer sanat dallarından daha fazla rağbet görmüştür. 
Bu devir, aslında ileri tarihlerde, mûsikîden askerî sahaya kadar gittikçe 
artan, Sultan I I I . Selim ve I I . Mahmud dönemlerinde şekillenen yenilikçi 
hareketlerin habercisidir. Galata Mevlevîhânesi'nin neyzenbaşı ve şeyhi 
olan Kutb-ı Nâyî Osman Dede'nin vefatı ile (1730) aynı tarihlerde, Lâle 
Devri birçok siyasî olayla kapanırken mûsikî faaliyetlerinin duraklamadığı, 
aksine büyük bir hızla arttığı, hatta Sultan I. Mahmud Dönemi (1730-
1754) boyunca devam ettiği görülür. Lâle Devrinde özellikle Nevşehirli 
Sadrâzam Dâmâd İbrahim Paşa himayesindeki mûsikî âlemleri, sohbet 
meclisleri XVIII . yüzyıldaki mûsikî faaliyetlerinin yoğunluğuna temel 
olacak bir dönemi ortaya koymuştur. Sultan I I I . Ahmed, sarayın "Hünkâr 
Sofası" denen yüksek kubbeli salonunda, hanende kızların ney ve santur 
sadâlarmdan çıkan nağmeleri dinlerdi16. 

Sultan I I . Ahmed, Mevlevî kıyafetinde tebdil gezermiş. Silâhdâr 
Mehmed Ağa, Silâhdâr Tarihînde, (C. I I , s.640) yazdığına göre; Diyarbakır 
Valisi, Hacı A l i Paşa sadrazam tayin edilip Edirne'ye gelir. Bu sırada, 
padişah, başında kafesî destarlı sikkesi, elinde teşbih ve asası, yanında 

12 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 27 b. 
13 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 25b. 
14 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 22b. 
1 5 Esad Efendi Atrabü'l Asar, İstanbul Üniversitesi Kütp. Türkçe Yazmalar, No. 

1739,41 b. 
16 A h m e d Refik, Lâle Devri, İstanbul 1932, s.29. 
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Hacı Bektaş dervişleri ile karşılama alayını seyre gelir. Padişah'ın tebdil 
olduğunu bilen Ali Paşa, "Dede Sultan hû, duadan bizi unutma" diyerek 
bir avuç dolusu altın verir. Dede Sultan yani padişah, "İhtiyacımız yok, 
hemen özünü yokla âşık" diye mukabele eder ve parayı geri verir17. 

Birçok Osmanlı padişahı gibi, III. Ahmed de Mevlevî tarikatına tutkun 
ve Mevlânâ'ya karşı hürmetkardı. Bir gün Mevlevî muhibbi olmaya 
karar verdi ve çevresindekilerin teşvikiyle ipekten bir sikke yaptırdı. 
Tekbirletmek üzere o sırada Konya'da çelebi makamında bulunan I. 
Sadrettin Çelebi'ye gönderdi. İpek sikkeyi gören Çelebi, bu duruma çok 
üzüldü ve eğer padişah Mevlevîliği intisab etmeyi düşünüyorsa, sadece 
yünden bir arakiyenin (sikke) kâfi geleceğini söyleyerek normal yünden 
olan bir sikkeyi tekbirleyip gönderdi. Padişah kendisine söylenen bu 
sözlerin üzerinde durmayarak sikkeyi öpüp başına giydi18. 

Lâle Devrinin önemli sanat merkezlerinden biri olan Galata 
Mevlevîhânesi (bugünkü Divan Edebiyatı Müzesi, Tünel-Istanbul)'nin 
neyzenbaşı ve şeyhi olan Kutb-ı Nâyî Osman Dede kendisini ve 
dolayısıyla Mevlevîliği, mûsikiyi himaye ve teşvik eden Sultan III. Ahmed 
ve Sadrazam Dâmâd İbrâhîm Paşa'ya şu sözlerle teşekkür ediyor19: 

Şâh'i kişver âsitân-isultân-ı mâ 

Gâzî Ahmed bin Muhammed Hân-ı mâ 

Ten dürüst-ü dâim akvâ cân bâd 

Haîk'i Hak râ muhsin-i ihsan bâd 

(Ülke şahı bizim sultanımızın eşiği, bizim Hanımız Gâzî Ahmed bin 
Muhammed, ruhu daima kuvvetli ve sıhhatli olsun, Cenâb-ı Hakk'ın 
halkı için ihsan edici olsun.) 

17 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 60. 
1 8 A. H. Çelebi, Bütün Yazılan, "Mevlevî Kisvesi ve Mevlevî Dili, Haz. Hakan Sazyek, 
İst . l998,s . 228. 
19 Esad Efendi, Atrabü'UÂsâr, 6204,13b. 
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Mükrim İbrahim Paşa el-emîr 

Ya'ni hem Dâmâd-ı şâhî hem vezir 

Zât-ı 6 der hıfz-ı Hak bâd emin 

Kün münevver her sıfâteş yâ Muin 

(Beyit: 12-13; İkramı seven El-emîr İbrahim Paşa, yani hem pâdişâhın 
dâmâdı hem vezirdir. Onun zâtı Hakk'ın korumasında emniyette olsun, 
Ey Mu'in, onun her sıfatını münevver et!) (Resim: 1). 

Lâle eğlencelerinin yoğun bir şekilde sürdüğü Kağıthane'de yüzlerce 
çadırlar kurulur; bu çadırlarda icra edilen çeng, rebab, santur, tanbur, 
ud, kanun, zurna gibi sazların sesleri ortalığı karıştırırdı. Bu devirde beste 
ve mûsikî çalışmalarıyla ün kazanmış olan musikişinaslar; Serhânende-
Tanbûrî-Bestekâr "Enfi" Hasan Ağa, Sultan III. Ahmed'in ilk yıllarında 
Enderûn'dakilere girmiş; 1126/1714 yılında buradan çıkarılarak (v.1728-
9;"Hasan'ı eyleye hânende-i adnân Allah") serhânendeliğe kadar 
yükseltilmiştir20. Enderûn-u Humâyûn'da sermüezzin iken (1126/1714) 
emekliye ayrılmış Çâr-şeb Mustafa Ağa2 1, Tesbîhîzâde Emîr Çelebi22; 
Hanende ve Bestekâr Reşit Çelebi, Tosunzâde Abdullah (v.1714?) 
Efendi'nin dînî ve din dışı ikiyüzden fazla eser bestelediği söyleniyorsa da, 
bunlardan zamanımıza ancak altısı ulaşabilmiştir23; Parsazâde Abdülbâkî 
Efendi24; Kemânî "Diyarbakırlı" Ahmed Çelebi25 Kantemiroğlu (v.1723, 
Dimitrius Cantemir), Kara İsmail Ağa (1674M724), Bursalı Celvetî 
İsmail Hakkı (v.1726), Eşrefzâde Ahmed İzzeddin (v.1739), Zaharya 
(v.1740). 

İsmi Mehmed, mahlası Rıza olan Kadırga'da Mehmed Paşa Camii'nde 
vaiz Neyzen Eyüblü Odabaşızâde Şeyh Mehmed "Rıza" Efendi (v.?) 
Sultan Mustafa Han devrinde İbn'i Hacib'in meşhur Kafiyesi'ni Türkçe 
manzum olarak kaleme alıp padişaha sunmuştur. Bunun üzerine, 
kendisine gümrük ile ilgili yüksek bir maaşla bir görev verilmiştir. Sesinin 
temizliği ve nazarî konulardaki bilgisiyle dikkat çektiği; süslü lehçesinin 

2 0 Esad Efendi, a.g.e. 6 2 0 4 , İ l a . 
21 S. Erguner, Kutb-ı Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta'bîrât-ı Mûsikî, Marmara Üniversitesi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991, beyit: 4/5. 
22 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 9b. 
23 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 9a-b. 
24 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 8b-9a 
25 Esad Efendi, a.g.e., 6204, 6b. 
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olduğu bilinmektedir. Neyzen "Şeyda" Abdürrahîm Dede (v.1799) ile 
Neyzen Kandilli Selimpaşa imamının (v.1820) ney hocasıdır. İlâhî, beste, 
şarkı olarak yirmi kadar eseri vardır. Nevruz-ı Acem makamında ve Devr-
i Revân usulünde; 

"Dil4 ye's-ülfet-i âşıkfelekde kâm-cû olmaz 

Derûri'i sâde levh-i dilde nakş-ı arzu olmaz" 

ve segah makamında Çenber usûlünde; 

"Mest olur bir gün gören bu hüsn ile cananımı 

Şâh-ı hûbânsın Huda hıfz eylesin sultanımı" 

murabbaları Atrabu'l- Asâr'da kayıtlıdır26. 

Derviş A l i Şîruganî'den ( v.1714 ) sonra en çok dînî eser besteleyen 
musikişinas olan, devrinin değerli zâkir ve mevlithanı Çâlâkzâde Mustafa 
( v.1757), babası Halveti tekkesi şeyhi Çâlâk Ahmed Efendi'nin vefatını 
( v.1711 ) takiben aynı tekkeye şeyh olmuştur27. Kemânî Hızır Ağa (v. 
1760?), Sultan I. Mahmud'un musahibi olup padişahın büyük himayesini 
görmüştür. Zamanımıza üç peşrev ve bir saz semaîsi kalmış olup Türk 
mûsikîsi nazariyatı sahasında önemli çalışmalar yapmış; Tefhîmul-
makamâtfi tevlidin nagamât adlı nazarî eseriyle tanınmıştır28. Kemânî Corci 
(v.1775?), Eyüp Şah Sultan Tekkesi şeyhi iken vefat eden Abdülkerîm 
Efendi (v.1778), dînî mûsikî sahasında "Buhûrîzâde-i Sânî" diye meşhur 
olmuştur. "Kemter" mahlası ile manzumeler kaleme alan Abdülkerîm 
Efendi'nin eserlerinden ancak dört tanesi zamanımıza kalabilmiştir29. 
Bursalı Âmâ Sadık Efendi (v. 1780-90?), bestelediği Bestenigâr Ayın ile 
tanınmıştır. Fakat, zamanımıza ulaşan bir eseri bulunmamaktadır30. 

Osmanlı împaratorluğu'nun içte ve dışta çalkantılı bir döneminde 
padişah olan Sultan I I I . Selim (1789-1803), sınırların dışında kaybedilen 
savaşlar sırasında, içeride birtakım değişiklik hareketleri yapmak isterken, 
Yeniçeri Ocağı'nı karşısına almasına rağmen; mûsikîyi, mûsikî üstatlarını 
her zaman himaye ve teşvik etmiştir. I I I . Selim, özellikle mûsikîmizin 

2 6 Esad Efendi, Atrabu'l Âsâr, 6204, 7b; H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tar ih 
Kurumu, Ankara 1983, C. IV/2 . Kısım, s.563. 
2 7 Öztuna, C. I I , s.76. 
2 8 Hızır Ağa , Tefhîmul makamât fî tevlîdi'n-nagamât, Süleymâniye Kütp. Hafid Efendi, 

No.291, İstanbul Atatürk Kütp. , M. Cevdet, K. 177/4. 
2 9 Esad Efendi, Atrabü'UÂsâr, 6204,6a; Öztuna,I ,242. 
, 0 Ergun, Antoloji, I , s.161-2. 
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büyük bestekârlanndan Hammâmîzâde İsmail Dedeye (1778-1846) aşırı 
sevgi duymuş, kendisini "musâhib" ve "başmüezzin" yapmıştır. Yenikapı 
Mevlevîhanesi'nde çileye girişinin ikinci senesinde bestelediği eserle 
padişahın dikkatini çeken Derviş İsmail, hemen saraya davet edilir, 
ancak devrin şeyhi A l i Nutkî Dedeye padişahın ricası ile. Bu rica, akşam 
ezanından evvel dergâha dönmesi kaydıyla yerine getirilir31. Kendisine 
bu kadar ilgi ve sevgi duyan İsmail Dede; padişaha birbirinden güzel 
bestelerle ve Mevlevi âyinleri ile teşekkür etmiştir. Aklına geldikçe, 
Mevlevi dergâhlarına gitmekle kalmayıp buralarda semâ ve mukabele 
yapılmasını da istiyordu. Allah aşkına içten gelen bir şevk ve cezbeyle 
şevkiyle yapılacak olan semâ'ın padişah emriyle yapılmasının dedelerin 
hoşuna gitmeyeceği muhakkaktı. Bunun üzerine, beş dergâhta âyinler 
belli günlere taksim edildi. Galata ve Yenikapı boş kalan diğer iki günü 
(salı ve perşembe) aldı. Konya'dan gelen tasdikle hazırlanan mukabele 
günleri listesi padişaha sunuldu32. Ancak semâ ve mukabele, çok 
eskilerde zamana tâbi olmayan, şeyhle mürîdânın ve muhibbânın sohbet 
sırasında aşk ve şevk meydana gelince yaptıkları bir zikirdir. Böylelikle, 
mukabele günlerinin tespitinden sonra halkın ve muhibbânın katılımı 
daha da artmıştır. 

Taşra mevlevîhânelerinde genellikle cuma namazından sonra yapılan 
mukabele âyini İstanbul'daki mevlevîhânelerde şu günlerde yapılırdı. 

Cuma namazından sonra ve salı günleri : Galata Mevlevîhanesi 

Cumartesi günü : Üsküdar Mevlevîhanesi 

Pazar günü : Kasımpaşa Mevlevîhanesi 

Pazartesi ve perşembe : Yenikapı Mevlevîhanesi 

Çarşamba : Bahariye Mevlevîhanesi 

Sultan I I I . Selim Döneminde Dede Efendi'den başka isimleri 
sayılabilecek mûsîkîsinaslardan bazıları şunlardır33: Tanbûrî Salih Ağa, 

31 Rauf Yekta, EsâtiZ4 Elhan - Dede Efendi, İstanbul 1340/1924, s.129. 
32 Asaf Haled Çelebi, Bütün Yazılan; Mevlevîlerde Ayin ve Sema -2", Haz. Hakan 

Sazyek, İstanbul 1998, s. 317-323. 
3 3 Ergun, I, s.164-170; Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, I - I I ; S. Erguner, 
Kutb'i Nâyî Osman Dede Rabt-ı Ta'bîrâuı Mûsikî, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991, s. 11-3; "19. 
Asır Neyzenleri", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 1963, S. 148, S. 45-50; R. Uslu, 
" X V I I I . Yüzyılda Mûsikîye Genel Bir Bakış", Yayımlanmamış Makale, İstanbul 1999. 
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Hanende Enis Ağa, Hanende Hacı Hasan Ağa, Nakkarezen Mehmed 
Ağa, Zurnazen Seyyid İbrahim Ağa, Bozokçu İbrahim Ağa, Neyzen 
Emin Ağa, Ömer Efendi (v.1777), Hanende Ali Ağa, Tanbûrî Salih 
Ağa, Dilhayat Kalfa (v.1780), 1790'da musâhib olan Tanbûrî Salih 
Ağa, Dilhayat Kalfa (v.1780?), Zenne Mustafa Ağa, Zenne Ali Ağa, 
Kemânî Romanyalı Miron, Hanende Nevres Ağa, Hanende Ahmed Ağa, 
Hanende Nesip Osman Ağa, Sadullah Ağa, 1794 Ocak'mda musâhib 
olan Santûrî Hüseyin Ağa, Melevî Yümnî Dede (v.1800?), Vardakosta 
Ahmet Ağa (v.1794) (Musâhib Ahmed Ağa olarak da bilinen bu kişinin 
bestelediği Hicaz, Nihâvend, Sabâ Mevlevi aminlerinden sadece Sabâ'nm 
notası unutulmuştur)34. 

Sultan II. Mahmud, Sultan III. Selim'den sonra, Mevlevîliğe, 
onun mûsikîsine dergâhlarına onun kadar ilgi göstermiştir. Beşiktaş 
Mevlevîhanesi'nde icra edilecek bir âyine hastalığından ötürü 
gelemeyeceği özürünü bildiren II. Mahmud, can havliyle yatağından 
kalkar ve adetâ şifâ bulmak için dergâha gelir ve âyinde hazır bulunur. 
Mukabele edilen Ferahfeza Amîninden sonra padişah, İsmail Dede'ye şu 
sözleri söyler: 

"Çok rahatsız idim, gelemeyecek idim. Gayretle geldim. Lâkin çok 
isabet etmişim. Ferahfeza Ayîni bana iksîr-i hayât gibi tesir etti. Hamdolsun 
âdeta iyileştim"35. 

Günümüze yakın tarihlerde, bütün ikazlara rağmen yanan, mûsikî 
tarihindeki görevini büyük Mevlevî bestekâr ve icracılar yetiştirerek yerine 
getiren Yenikapı Mevlevîhanesi'nin şeyhi Ali Nutkî Dede'nin (v.1804) 
mûsikî hayatı, XVIII. yüzyılın son dönemi ile XIX. yüzyılın ilk başları 
arasında geçmiştir. Şiirlerindeki mahlası "Nutkî" olup Hammamîzâde 
İsmail Dede'nin mûsikî hocalığını yapmıştır. Eserlerinden zamanımıza 
sadece, Şevk u Tarâb Ayini kalmıştır. Bunun yanında, devrinin önemli 
bir mûsikî nazariyat eseri olan Tedkîk u Tahkîk'ten sonra, devrinde ve 
Yenikapı Mevlevîhanesi'nde birçok bilginin yer aldığı Defter-i Dervîşâria, 
Ali Nutkî Dede'nin vefatını takiben kardeşi Şeyh Abdülbâkî Nasır Dede 
devam etmiştir. 

3 4 Vardakosta Ahmed Ağa , Ferahfeza makamını ve "Darb-ı Hüner" adlı "19" vuruşlu 
bir usûl bulmuştur. (Abdülbâkî Nasır Dede, Tedkîk u Tahkik, Süleymâniye Kütp. Nafiz 
Paşa, nu. 1242/1, 23a, 40a; Fatma Âdile Aksu, Abdülbâkî Nasır Dede ve Tedkîk u 
Tahkik, Marmara Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 1988, s. 180-206-7). 
35 Rauf Yekta, Dede Efendi, s. 164. 
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İsimlerini ve özelliklerini kısaca zikretmeye çalıştığımız musikişinaslar; 
Mevlânâ'nın fikirlerinden, eserlerinden, şiirlerinden ve Mevlevîliğin 
mûsikî geleneğinden büyük ölçüde etkilenmişlerdir. XIII. yüzyılın ikinci 
yarısı Anadolu tarihinin maddî ve manevî buhranlar içine girdiği bir 
dönemdir. Anadolu Selçuklu Devleti içteki taht ve kardeş kavgaları, 
doğudan gelen Moğol istilâları karşısında siyasî birliğini kaybetmiş, sosyal 
düzeni bozulmuş, parçalanmaya başlamıştır. İşte bu ümitsiz yıllarda 
Konya'ya gelen Hz. Mevlânâ Celâleddîn (v.17.1.1273), Anadolu'da 
imanın, ilmin, kültürün, şiirin, mûsikînin kurtarıcısı olmuştur. İmanı, 
ilmi, zevki, fikirleri, şiirleri satırlara sığmayacak olan Mevlânâ her şeyde 
olduğu gibi, mûsikî ve semâya çok değer vermiş, bir anlamda bu değerleri 
yüceltmiştir. Ney, Mevlânâ'dan önce var idi, fakat Mevlânâ, neyi, içi 
fenalıklardan temizlenmiş, cemiyete faydalı kâmil bir insana benzetmiş; 
Mesnevî'sinin başındaki onsekiz beyitte Mevlevîliğin sembolü haline 
getirmiştir. 

Mevlânâ'dan sonra onun izinde yürüyenler özellikle oğlu Sultan 
Veled (1226-1312) ve Ulu Arif Çelebi (1272-1320) geliştirdikleri 
"Mevlevî tarikatı"nda mûsikî ve semâ'ı birleştirerek muazzam bir tablo 
meydana getirmişlerdir. Mevlânâ ve Mevlevîlik, bütün Anadolu halkı ile 
henüz kurulma sırasında olan Osmanlı Beyliği'ni de etkilemiş; Osmanlı 
İmparatorluğu büyüdükçe, İslâm âlemini yönetimi altına almış olan 
Osmanlı padişahlarının birçoğu Mevlevî şeyhlerine derviş olmuş ve bu 
tarikatın yayılması için büyük hizmetler vermiştir. Bu maddî ve manevî 
teşvik sonucunda, imparatorluğun her tarafında âsitâneler, mevlevîhaneler 
faaliyete geçmiş; buraları ilim, irfan, kültür, mûsikî ile beraber çeşitli sanat 
alanlarının öğretildiği ve icra edildiği kültür merkezleri hâline gelmiştir. 
Saray ve etrafındaki mûsikî çevrelerine rağmen, imparatorluğun hemen 
hemen bütün coğrafyasında yer alan ve özellikle İstanbul'da bulunan 
Mevlevî dergâhları;36 mûsikînin nazarî ve uygulamalı olarak eğitimini 
yapan ve böylece birçok mûsikî üstadının yetişmesinde önemli rol 
oynayan mûsikî okulları olmuşlardır. Bu durum, dînî mûsikînin yanı 
sıra klâsik mûsikînin Mevlevî dergâhları dışında da gelişmesine yardımcı 
olmuştur. Günümüzde dinî mûsikînin önemli bir formu hâline gelen 
ve âdeta başlı başına bir mûsikî türü olan Mevlevî mûsikîsinin başlıca 

3 6 A. S. Ünver' in verdiği bilgiye göre «101 »dır; eksik olan Atina Mevlevîhanesi'ni ilâve 
ettiğimizde âsitane ve zaviye dahil-«102»mevlevîhaneyi bulmaktadır.; A. S. Unver, 
"Osmanlı İmparatorluğu Mevlevîhâneleri ve Son Şeyhleri", Mevlana Güldestesi, Konya 
1964, s.30-38. 

67 



ifade kaynaklarından biri olan ney, mûsikîmizin her zaman aranan 
üflemeli sazıdır. Ney, perdelerinden çıkan sesleriyle Türk milletinin 
bütün aralıklarını, perdelerini, duygularını, nağmelerini, gösterebilecek 
bir yapıdadır; bu durum ona ses verdirecek neyzenin hem kabiliyeti hem 
maneviyatıyla daha da ön plâna çıkabilmesini sağlamaktadır. Neyin bu 
özellikleri onu günümüzde dünyanın bütün mûsikî teknikleri, türleri 
ve çeşitli milletlerin mûsikîlerinin icrasında aranan bir saz olmasını 
sağlamıştır. Bizce neyin bugünkü anlamda icrasında ve manevî yönden 
yeniden değerlendirilmesinde Mevlânâ'nın onu çok severek dinlemesi ve 
onunla semâ etmesinin etkisi büyüktür. Mevlânâ' dan önce Orta Asya'da 
da ney dinleniyordu. Gerek Türk milleti, gerek Araplar, İranlılar, neyi 
icra ediyorlardı. Ancak, Mevlânâ'nın neyi, Mesnevi'sinde "insan-ı kâmil" 
sembolü yapması, neyden çıkan sesleri dünyanın bütün maddî işlerinden, 
kötülüklerinden sıyrılmış, feraha ve maneviyâta ermiş olan kâmil insana 
benzetmesiyle, kalplerde ve gönüllerde; günümüzde dünyanın her yerinde 
çok iyi bilinen, "Mevlânâ-Mevlevîlik-Ney" zinciri meydana gelmiştir. 
Denebilir ki, ney Hz. Mevlânâ'dan sonra başka bir edâ ile sadâ vermiştir 
(Resim: 2). 

Mevlânâ'dan sonra gelen Hüsâmeddin Çelebi, oğlu Sultan Veled ve 
çelebilerle devam eden ve tarîkat hâline gelen Mevlevîlik bünyesinde 
gerçekleşen Mevlevî mukabelelerinde (semâ) gittikçe önemli yer alan 
ney ve onu icra eden neyzenler, hem mûsikimizin hem de Mevlevîliğin 
önemli icracıları, bestekârları, teorisyenleri olmuşlardır. Mevlânâ'nın 
neyzeni olduğu rivayet edilen Hamza Dede'den îtibâren asırlar geçtikçe 
sayıları çığ gibi artan neyzenler, bu hizmeti birbirlerine meşk yoluyla ve 
bazı kaynaklarda rastladığımız üzere, bugünün metot çalışmalarına ışık 
tutacak düzeyde, yazılı olarak öğretmişler, göstermişlerdir. Neyzenlerin 
bu geleneğine, neyzen olmayan musikişinaslar da uymuşlar, yazdıkları 
"edvarlarda ney öğretimi için tarifler yapmışlar, ney ve ney perdelerinden 
hangi seslerin nasıl ve nereden çıktığını gösteren çizimlere yer vermişlerdir. 
Örneğin, Kırşehirli Yusuf bin Nizâmeddin, 1469 yılında yazdığı Türkçe 
Edvarında ud ve çeng çalgılarının yanında ney hakkında şu bilgileri 
vermiştir37: ...Geldik bir bab dahî öğrenmek beyânındadır. Eğer dilersen 
ki nây çalmak öğrenesin, üstad dahî ele girmese...; ...didüklerimize riayet 

3 7 Yusuf bin Nizâmeddîn Kırşehri, Edvar (Risâle4 Mûsikî), Ankara Genel Kitaplığı- Millî 
Kütüphane, No . 131 / l , 34; N. Doğrusöz , A G K 1 3 J Numarada Kayıtlı Risâle-i Mûsikideki 
Makaleler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik 
Tezi, İstanbul 1997, s.40. 
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idesün ki sana üstad yeter... Nay "ney" öğrenmenin konu edildiği bölüme 
geldik. Eğer ney çalmayı, öğrenmeyi dilersen ve hoca da bulamazsan, git 
bir ney al...Yukarıdan aşağıya doğru yedi perde bulunmaktadır. Rast hanesi 
(deliği) yedinci perdededir. İkinci perde açarsan Dügâh hânesidir, yâni 
birinci deliği açarsan, dügâh çıkar. Üçüncü perdeyi açarsan, yâni Segah 
hanesini açarsan segah çıkar. Bir perde daha açtığında, yâni dördüncü 
perdeyi açtığında çargâh perdesi çıkar. Bundan sonra bir perde açarsan, 
pençgâh, yâni beşinci hâne olan Neva hanesinin sesi neva çıkar. Bir perde 
daha açarsan Hüseynî sesi çıkar. Eğer hisar perdesini çıkarmak istersen, 
gerdaniye perdesini muhayyer kabul edeceksin. Bunlar bir esastır. Bu 
esastan birçok makam, ağâze, terkîb, şube meydana gelir. Eğer, bir üstâd 
bulamazsan ve söylediklerimize uyarsan, bu sana yeterli olur." 

Bu eserden yaklaşık üç asır sonra Neyzen Mustafa Kevserî'nin kaleme 
aldığı Kevserî Mecmuasında "Der beyân-ı Esrâr-ı Nây-ı Şerif' adlı IV. 
bölümünde, neyin ana diziyi ara sesleriyle birlikte veren bir saz olduğu 
belirtilmiş, ney üzerindeki deliklerle kaba taslak çizilmiş bir ney resmi ve 
bu perdelerin adları verilmiştir38. 

Kevserî'den elli yıl sonra Seydî, Beyân ül Edvar ve'l Makamât vefi'ilm-il 
Esrar ve'r -Riyâzât adlı eserinde39, "Der beyân-ı Tâlim-i Ney" başlıklı kısa 
bölümde, ney perdelerinin adlarını şu şekilde vermiştir; "...ve eğer nay 
öğrenmek dilersen, eline bir nay al. Yukarıdan aşağı say, yedinci perdeyi 
tut, hemen rast olur. İki perdeyi aç dügâh olur. Bir perde dahî açsan 
çargâh olur. İki perde dahî açsan pençgâh (neva) olur. Yukarı perdeyi 
dahi açsan Hüseynî olur. Yukarıda andan dahî artık perde yok." Ve şöyle 
devam eder: "... ve dilersen kim gerdânide muhayyer idesin, segah evinden 
sağîr [küçük] itsen Hisar olur. Isfahan evinden sagîr itsen Muhayyer 
olur. İş bu bir asıldır kim bundan hayli makam ve âvâze ve terkib ve şu'be 
hâsıl olur. Evvel asl-ı müretteb budur. Bakî makamlar dahi bunun gibi 
idmanla müyesser olur, tâ bir üstâze yetişince. Ve eğer üstada yetişmeye 
fırsat düşmezse bu resim ile tâlim-i nây sana üstâz yeter." [Böylece hayli 
makam, âvâze, terkip ve şube ortaya çıkarılır. Esas düzen budur. Diğer 
makamlarda bir üstat buluncaya dek bunun gibi alıştırmalarla kolayca icra 

3 8 E. P.- Judetz, X V I I I . Yüzyıl Yazmalarından Kevserî Mecmuası Üstüne Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme, Çev . ve Yayma Haz. Bülent Aksoy, İstanbul 1998, s. 20. 
3 9 M. Ansoy, Seydî'nin, El-Matla'Adlı Eseri ÜzerineBir Çalışma, Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998, s.91-2 (Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi , A.3459, 36a). 
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edilir. Eğer üstat bulunmazsa bu şekilde ney öğrenimi üstat yerine geçer.] 
Bestekâr, Müezzinbaşı Hâşim Bey (1815-1868), Mecmûa'sında40 ney 
üflendiğinde, hangi hanesinden (deliğinden) hangi perdelerin çıkacağını 
şema ile göstermiştir. Bunun dışında neyin nasıl icra edileceğine ve bu 
pardelerin nasıl üfleneceğine dair bir açıklama yapmamıştır (Resim: 3). 

1806 tarihli Edvar-ı llm-i Mûsikî adlı, yazarı bilinmeyen, ancak 
tahminimizce Neyzenbaşı Ali Dede'ye ait olan, muhteviyatı ney için de 
son derece önemli olan eserde; neyin mükemmeliğini anlatmak, tasavvuf! 
yönden bazı özelliklerini kısaca açıklamak maksadıyla; hanelerinin (perde 
delikleri) yedi yıldız ve bunların melekler ve haftanın günleri ile olan 
ilişkisi, ney isminin harfleriyle ("nun"-N-ve "ye"-Y-), Yasin Sûresi'nin 
harflerinin ebced ile aynı hesaba geldiği (adet:nun=50+ye= 10=60);sin 
(adet:60) harfinden maksadın Hz. Muhammed Aleyh-is-selâm demek 
olduğunun bilinmesiyle, erbâb-ı tedkik ve tahkikçe neyden maksadın 
Hz. Muhammed Aleyh-is selâmın ism-i şeriflerine işaret olunduğu 
yazılmıştır. Aynı şekilde Adem ile Havva'nın (Adem = adet: Elif 1 + dal 
= 4+mim = 40=45 ve Havva = adet: ha = 8+vav = 64- elif= 1 = 15) 
ebced hesabı ile 60 adet olması göz önüne alındığında, neyden maksadın 
Adem ile Havva olduğuna işaret edilmiştir. Bunun yanında eserde, neyin 
boğumları, haneleri ve ham-ne isimleri ile ilgili açıklamalar, kullanılan 
sembolik ifadeler son derece önemli ve ilginçtir. Bu bakımdan ilgili 
bölümü aynı şekilde aktarmak istiyoruz. 

"Târif-i usbu' [ısbı':parmak] deyû insanda olan beş parmak, tırnağın ve 
o çendan [o kadar] parmak boğumunun mafsalda ol hattına değin tesmiye 
ederler [isimlendirirler]. Ol dahî insanın kebîr [büyük] ve sağîr [küçük] 
azasına göre olur. Usbu'un dahî zabıtası altı vasat şaîr [arpa] ard arda 
birbirine muttasıl olsa [birleştirilirse] bir parmak îtîbâr olunur. Bir usbu bir 
mikdar sûret-i usbu'kavl-i mesâiyyûn [ilgililerce] bir zira [dirsekten orta 
parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü; 75-90 cm. arasında değişen 
şekilleri vardır.] yirmi dört usbu' tâbir ederler. Tâli-i menâzil-i kamere 
[Ay'ın üzerinde hareket ettiği farz olunan yörünge üstünde varsayılan 
noktalardan her biri] taksim eylediğimiz usbu'lar mi'mâriyye kavlince 
bir zira' yirmi dört parmaktır. Ve lâkin yirmi sekiz usbu' beşer şaîrden 
yüzkırk şaîr [arpa] eder ve her şaîrler on üçer noktaya darp olunca bin 
sekiz yüz yirmi nokta eder. Şah Mansur'un asıl hesabı yirmi altı hânedir. 
[Şah Mansur neyin bütün uzunluğu yirmi altı hâne taksim olunmuştur. 
Zîra, menâzil-i birimdir] nısfı onüç haneye bir kamerin tulû'u [doğuşu] 

4 0 Hâş im Bey, Mecmua, İstanbul 1280 (1864), s. 74. 
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SÛRET-t NÂYÎ 
TAKSÎM-tHURÛF - ESMÂÜ'L-HÜSNÂ 

Haneler Yıldızlar Melekler Günler 

-Aşîrân Zühal Kesfeyâîl Şenbe (cumartesi) 

• Neva MUşterî Sarneyâil Pencşenbe (perşembe) 

-Sabâ Merih Nemsemâîl Seşenbe (Salı) 

Çargâh Şems Rukyâîl Yekşenbe (pazar) 

— Segah Zühre Ayneyâil Cuma' 

-Nihâvend Utarid Mikaîl Çârşenbe 

- Dügâh Kamer Cebrâîl Döşenbe 

Edvâr-ı İlmi Mûsikî'de (1806)Esmâü'l-Hüsnâ ve Ney 
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menzilden bir menâzile on üç günde ir tulü' eder. Bu esrâr-ı acîbe göre 
Şah Mansur'un nısfı tulû-u menâzil-i kamer hükmünce onüç haneye 
taksim olunmuştur. Hanesi bir usbû ve beş noktaya taksim olunmuştur 
ve perdeleri kevâkib-i seb'a seyyareye [yedi yıldız] mensûbtur. Meselâ, 
Kevkeb-i Zühal [Zühal yıldızı] perde-i aşîrâna [aşîrân hânesi-perdesi] 
nazırdır [nezâret eder]. Kevkeb-i Müşteri [Müşteri yıldızı] perde-i nevaya 
nâzırdır.Kevkeb-i Merih, perde-i sabâya nazırdır [sabâ veya hicaz hanesi]. 
Kevkeb-i Şems perde-i çargâha nazırdır. Kevkeb-i Zühre perde-i segaha 
nazırdır ve Kevkeb-i Utarid perde-i nihavende [nihavend-kürdî hanesi) 
nazırdır. Kevkeb-i Kamer perde-i dügâha nazırdır." 

1873 yılında ney perdelerini bir porte üzerinde bilinen diyez ve bemol 
işaretleriyle bir tablo üzerinde resmeden Hattat ve musikişinas Hasan Rıza 
Efendi (v.1890), ney öğretimi, mûsikî perdelerinin tarihî bilgisi açısından 
çok önemli bir çalışmasında, yegâh perdesinden tiz hüseynîye kadar, iki 
oktavlık ses sahasında, Neyzen Mustafa Kevserî' nin izinden gitmiş ve 
ana diziyi ara sesleriyle göstermiştir. Bu perde tablosunda bugünkü perde 
sıralamasına, yegâhdan sonra gelen "şûrî" perdelerinin dışında tamamen 
benzerlik gözükmektedir. Bu bakımdan, gerek Rauf Yekta gerekse daha 
sonra Hüseyin Sadeddin Arel ve Dr. Subhi Ezgi'nin ortaya koydukları, 
perde sıralaması ve bölünmesinin 1873'te Hasan Rıza Efendi tarafından 
gösterilmesi hayli ilginç ve önemlidir. 

Ney, bu gibi tasavvuf! değerlendirmelerin yanı sıra, yapı ve yapım olarak 
tabiîliğine tezat olarak, icra alanındaki eşsiz ses rengi, üç oktava yakın 
ses sahasıyla, çok zengin ses yapısıyla dünya enstrümanları arasında çok 
önemle bir yer alır. Ancak, bütün bu özelliklerinin yanında ney, öncelikle 
dinsel, mistik ve ahlâkî bir değer taşır. Hz. Mevlânâ Celâleddîn Mesnevi 
adlı eserinin ilk on sekiz beytinde neyin gerçek sevgiliye kavuşamamasının, 
yâni, insan-ı kâmil'in Allah'a ulaşamamasının şikâyetini ve bunun 
hikâyesini dile getirmiştir. Mevlânâ bir beyitinde şöyle diyor: 

"Şerha şerha eylesin sînem fîrak 

Eyleyem ta şerh-i derd-i iştiyak" 

Yâni; ney der ki: Benim sırrım feryadımdan uzak değildir, lâkin her 
gözde onu görecek nûr, her kulakta onu işitecek kudret -feyz- yoktur. Bu 
sır, onun sadâsından başka bir şey değildir; nur sahibi göz: Bak neye! O, 
başpâresine dayalı ağzı, delikleri açıp kapayan parmakları ile "neyzenin" 
elinde vasıtadan başka bir şey değildir. Neyin deliklerinden geçen, 
neyzenin nefesi ona hikâyesini anlatır. 
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Hz. Mevlânâ'dan sonra Mevlevîliğin gelişmesi; Anadolu'da Konya 
ve Karaman'dan itibaren, Osmanlı İmparatorluğunun gittikçe yayılan 
coğrafyasında kurulan mevlevîhâneler, âsitâneler, yüzyıllar boyunca 
bir kültür ve sanat merkezi görevini görmüştür. Bu merkezler, neyin 
hikâyesini çok güzel bir şekilde ifâde eden neyzenlerin, neyzenbaşıların, 
kutb-ı nâyîlerin yetiştiği mekânlar olmuştur. Mevlânâ'nın neyzeni olduğu 
rivayet edilen Kutb-ı nâyî Hamza Dede'den sonra, XV. yüzyılda Neyzen 
Şeyhî, XVI . yüzyılda Nâyî Şeyh Murad, Nayî Maksud, Nâyî Hüseyin 
Kulu; XVII . yüzyılda Neyzen Gülüm Dede, Neyzen Torlak Dede, Neyzen 
Mevlevî Yusuf Dede, Neyzen Derviş Al i gibi neyzenleri zikredebiliriz. 

MEVLEVÎLİK 

Mevlevîlik, gönüller sultanı, aşıkların aşığı Hz. Mevlânâ Celâleddin'in 
vefatından (17.12.1273) sonda onun ismine bağlı kalarak, oğlu Sultan 
Veled tarafından onun aşkını, zevkini, âdab ve erkânını yaşatmak 
amacıyla kurulmuştur. Mevlevîlik, 13. yüzyıldan itibaren Selçuklular'ın 
son dönemleri ve Osmanlılar'ın kuruluşundan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşuna ve günümüze kadar insan sevgisi, Allah aşkı, dünya-ahiret 
görüşündeki açıklık, sosyal, kültürel ve gerçekçilik özellikleriyle, yurtta ve 
dünyada gittikçe yayılan bir dünya, ahlâk, yaşam görüşü ve biçimi olarak 
devam etmektedir. 

Mevlevîliğin bu özelliğinin getirdiği yayılma ve etkileme, Osmanlılar 
zamanında en yüksek seviyede olmuştur, imparatorluğun geniş coğrafyası 
içinde doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerde âsitâne-mevlevîhâne 
denen ve sayıları yaklaşık "101 "i bulan temsilcilikleriyle42 bu coğrafyada 
yaşayan kişileri, kitleleri aynı âdap ve erkân içinde cezbetmiştir. 
İmparatorluğun başındaki padişahtan en küçük yerleşim birimindeki, 
sınırın en ucundaki kişiye kadar herkesi, dil, din farkı gözetmeksizin 
cezbetmiştir. Mevlevîlik, kendisine bağlı olanların, gönül verenlerin aynı 
zamanda çeşitli sanat dallarında da yetişmesini sağlamıştır. Edebiyat, hat, 
el sanatları (nakkaş, tezhip, ressam, minyatür, ebru, âharcı, mütefekkir, 
mücellit, müzehhib, heykeltraş ve mûsikî gibi çeşitli sanat dallarının 
bütün inceliklerini mevlevîhânelerde öğrenmiş ve daha önce öğrendikleri 
bu kültür ve sanat dallarını buralarda ileriye götürmüşlerdir. Bunun için 
de bu kişiler "mevlevî" sıfatını büyük bir şerefle kullanmışlardır. 

4 2 S. Ünver "Osmanl ı İmparatorluğu Mevlevîhâneleri ve Son Şeyhleri", Mevlânâ 

Güldestesi, Konya Turizm Derneği 1964, s.30-38. 
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Mevlevîliği dînî ve İslâmî bir kuruluş olmaktan ziyade edebî, sosyal ve 
medenî bir kuruluş olarak nitelendirmek ve değerlendirmek daha yerinde 
olur. Bütün mevlevîhâneler, âdeta bir lisan ve edebiyat kuruluşu, okulu 
hâlini almış, Mevlevîliğin bir manevî raks-semâdan başka bir şey olmayan 
devran esnasında fikrî, zikrî, manevî neşeyi artırmak için ney, kudüm vd. 
mûsikî âletlerini uygun görmüşler, bu mânâdaki güfteleri besteleyerek 
mûskîyi, dînî ve tasavvufî birleşimin içine katmışlardır43. Tekkelerin iki 
türlü teşkilâtı vardı. Biri umûmîdir; tekkeye devam eden halk kitleleri, 
ibâdetten sonra zikr ile meşgul olur. Bunun yanında şeyhin karakter ve 
kabiliyetine göre aydın kesim millî kültür ve diğer konularda şeyh ile 
sohbete başlarlar. Artık dînî tören bitmiş, akademik faaliyet başlamıştır. Bir 
gün bir yabancı mûsikî üstadı âyinde hazır bulunur. Sonra mûsikî odasına 
geçilir ve mûsikîye devam edilir. Ziyaretçi sonunda der: "Sizin mûsikîniz 
eskidikçe güzelleşiyor". 

Batıda, Luther ile başlayan reforma-hakikate dönüş hareketlerinden 
asırlar önce, Türk ve İslâm düşünürleri, mütefekkir ve mutasavvıflar, 
toplumu, taassuptan kurtanp hakikî din anlayışına götürmek için çalışmışlar, 
etraflannı aydınlatmışlardır. Söz ve eserleriyle dersler vermişlerdir. Onlann 
yolunda yürüyenler eski devirlerin bir çeşit okulu olan bu düşünce yollannı 
tarikat dediğimiz bir isimle çerçevelendirmişlerdir. Bu yollarda da mûsikî ve 
bir nevi raks olan semâ, ön plândadır. 

Devrin ilimleri, din dersleri ve sohbetleriyle yorulan dimağ ve vücudu, 
Allah'a ibâdet, insanlan kardeşliğe götürücü, benlikten kurtancı sözlerle 
bestelenmiş eserleri terennüm ederek, ritmik hareketlerle dinlendirmek, 
yıkamak hizmeti müziğe verilmiştir. Mevlevîlikten gayri diğer tarikatlarda 
bunlar, ilâhî dediğimiz küçük beste ve besteciklerdir. 

İşte pek çok yönü ile Mevlânâ Celâleddîn, bu yönde en büyük 
düşünürlerden biri ve şüphesiz en kudretlisi ve en büyüğüdür. Mevlânâ her 
şeyde olduğu gibi mûsikî ve semâya da değerini vermiş ve onlan yüceltmiştir. 
Mevlânâ' dan önce, ney vardı. Mevlânâ, neyi başka bir anlayışla dinlemiş, 
onu bir yandan tasavvufî bir görüşle, içi fenalıklardan temizlenmiş topluma 
faydalı kâmil bir insana benzeterek yazdığı bir şiirle ölümsüz ve ebedî bir 
anlama götürürken, bir yandan da verdiği sesle ruhî dinlenmeye yardım 
sağlamış ve ney, Mevlânâ'da başka bir edâ ile sadâ vermiştir. 

Semâ, Mevlânâ'dan önce vardı; fakat o devirde batı ve doğunun bütün 
ilimlerine bu devrin ve gelecek devrin de anlayışı ötesinde bir anlayışla 

4 3 S. Ünver, "Yenikapı Akademesi", Hür Vatan Gazetesi, 19.9.1961. 
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hâkim olan Mevlânâ, semâda kâinattaki güneş sisteminin hareketini 
görmüş, kâinattaki her zerrenin bile bir mihver ve mahrek etrafındaki 
hareketini izafe ederek, semâı mânâlandırmıştır. Kâinatta, muntazam 
hareket ve ritmin esas olduğunu çok iyi bilen Mevlânâ, bir kuyumcunun 
düzgün bir ritm ile altın dövüşünden heyecanlanarak, semâ etmiştir. O 
anda kendinden geçen büyük kişi, etrafındaki insanlara da bilmedikleri 
hakikati öğretmiştir. Mûsikîde ritmin en mühim bir unsur olduğu cihetiyle 
bir ritm sazı olan kudümü de mânâsına eriştirmiştir. Mevlânâ'dan sonra 
onun izinde yürüyenler de bu ilhamla mûsikî ve semâı birleştirerek, 
muazzam bir tablo meydana getirmişlerdir. 

Selçuklu Devleti'nin parçalanmaya yüz tuttuğu son devirlerinde 
Konya'ya gelen Mevlânâ, Selçuk sarayının bütün rica ve yalvarmalarına 
rağmen, sarayda vazife almamış, artık devrini tamamlamış bir saraydan 
ziyâde halkın ve kendisinden sonra gelecek nesillerin ruhî kurtuluşu için 
ışığı tutmuş ve insanlığa ilâhî aşk ve vecdi öğretmiştir. Ancak, doğudan 
gelerek, kendisinin manevî himayesine sığınan Osman Bey'i beğenmiş ve 
meziyetlerini görmüş olduğu için, Osmanoğulları'nın ileride gelişmeye 
elverişli stratejik yönden de çok mühim olan Söğüt-Domaniç bölgesine 
yerleşmesini Selçuklu sarayından sağlamıştır. İşte bu manevî destekten 
sonra Osmanlı sarayı, Mevlânâ'yı iyi anlamaya çalışmış ve devrin 
sanatçılan da Mevlânâ'nın çeşitli yönlerinin etkisi altında kalarak büyük 
sanat eserleri meydana getirmişlerdir. 

Mevlevî mûsikîsi de bu sanat eserlerinin bir koludur. Asırlarca, 
büyük Türk bestekârlan, bu geniş vadide hakikaten çok değerli 
eserler vermişlerdir. Mevlevîlik'te kompozisyon, mûsikî ve semâ ile 
tamamlanmaktadır. İnsan sesinden bir koro, ritm saz, kudümler, insan 
sesine en yakın saz neyler, insan yapısı yaylı mızraplı sazlar icra için 
önemlidir; (rebab, tanbur, ud, kanun, keman) son zamanlarda Tanburî 
Cemil Bey'in violonsel ile icraya katılması ve piyanonun da denenmesi 
taassuptan sıyrılmanın güzel bir örneğidir. Bu ses ve saz koronun yanında, 
kâinatın ve güneş sisteminin bir sembolü olan semain yer almasıyla 
kompozisyon tamamlanmış olmaktadır. 

Türk milleti daha Orta Asya'da iken millî kültürlerine, hayat 
tarzlarına uygun olarak, dînî mûsikîsini ortaya koymuş ve bunu da bir 
çeşit vücud ibâdeti olan hareketlerle de tamamlamıştır. Türk milleti bu 
âdetlerini İslâmiyet'e tatbîk etmiş, İslâm âlemine ve İslamî Türk kültür ve 
tasavvufuna uygun bir şekle sokarak günümüze kadar yaşatmıştır. Mûsikî 
ve buna bağlı olarak vücud hareketleri "semah, semâ, zikr ve devran" 
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gibi isimlerle ifade edilmiş ve bunlar, dînî hayatımız ve bundan doğan 
mûsikîmizin yegâne unsurları olmuştur. 

XIII . yüzyılda Hz. Mevlânâ, Orta Asya baskılarında görülen semâa 
yeni bir ifade getirmiş, şiirleri, gazelleri, mûsikîsi ile Anadolu insanını 
maddî âlemden gönül âlemine çekmiştir. Vecde gelince semâ etmiş ve 
mûsikîyi ilâhî aşkın tecellîsinde vasıta kılmıştır. Mevlânâ zamanında semâ 
için bestelenmiş eserler olmasına rağmen, meclisindeki gûyendeler, çalgı 
çalanlar, Mesnevi okuyarak, ney, rebab ve tef çalarak bu ilâhî âhenge 
katılmışlardır. 

Semâ, mukabele şeklini, Mevlânâ ve oğlu Sultan Veled'den sonra 
almıştır. Mevlevîlerin bu mukabele günlerinde icra edilen, güfteleri 
Mevlânâ'nın, Sultan Veled'in ve Ulu Arif Çelebi'nin gazellerinden 
olan ve genellikle Mevlevi bestekârları tarafından, belli makam ve usûl 
kurallarına riâyet edilerek bestelenen eserlere "Mevlevi Ayîn-i Şerifi" 
denir. İşte Mevlevî âyinleri ve icralarından oluşan Mevlevi mûsikîsi, 
tasavvuf mûsikimizin en önde gelen formu olmuştur. Neyzenbaşı Halil 
Can, Mevlevî mûsikîsi tarihini üç safhada beyan etmiştir:44. 

1- Buhûrîzâde Mustafa Itrî"ye kadar olan devir (Mevlânâ'dan 17. 
yüzyıla kadar). 

2- Itrî'den İsmail Dede Efendiye kadar olan devir (1729-18..). 

3- İsmail Dede'den zamanımıza kadar olan devir. 

Mûsikî tarihimizin bilinmezlik devri olan I. Devirde 15.-16. yüzyıllardan 
üç Beste-i Kadîm notası elimizdedir. Bu âyinler, Galata Mevlevîhânesi 
postnişîni Ahmed Remzi Dede'nin beyanına göre molla Câmî'ye ait 
olduğu Rauf Yekta tarafından belirtilen (Dede Efendi, s. 142) Pençgâh, 
Dügâh, Hüseynî A^inien'dir. Daha sonra Köçek Mustafa Dede, dördüncü 
âyin olan Beyâtî Ayînı'ni besteler. I I . Devirde Itrî Efendi, Segah Âmînini 
besteleyerek sayıyı beşe çıkarır. Bu dönemde Kutb-ı Nâyî Osman Dede, 
Rast, Çargâh, Uşşak ve Hicaz Ayinlerini besteler. Artık, 18. yüzyıl 
başlarında 1730'larda on âyin bestelenmiş bulunmaktadır. Nâyî Osman 
Dede'den sonra Mevlevî olsun olmasın bütün bestekârlar, âdeta yarış 
edercesine bu sayıyı çoğalttılar. Bugün elimizde "52" Mevlevî âyininin 
notası bulunmaktadır. 

4 4 Ha l i l Can, "Mevlevîlikte Mûsikî ve Mûsikî'de Mevleviler, Mûsikî Mecmuası, İstanbul, 
Aralık 1967 No. 229. s.4 
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Bu mûsikî türü, klâsik mûsikîmizde bilinen beste, ağır ve yürük 
semaîlerden çok başka şekilde olup değişen ritmlerle seyretmekte, 
selâm denen dört kısımdan meydana getirilmiş olup zaman bakımından 
uzun eserlerdir. İcra esnasında saz parçalarına da (terennüm) geniş yer 
verilmiştir. Sözlerinin Mevlânâ'ya ait olması da eserlere ayrı bir güzellik 
vermektedir ve tümü ile bir fikir ve beden ibadeti haline getirmektedir. 

Mevlevî müziği, klâsik söz ve saz mûsikîmizin gelişmesinde büyük" 
etki yapmış olup tasavvufî değeri çok büyüktür. 1948 yılında Süleyman 
Erguner (1902-1954) ve oğlu Ulvi Erguner (1924-1974), birkaç müzisyen 
arkadaşıyla büyük bestekârımız Itrî'nin segah makamındaki Mevlevî 
âyinini icra etmiştir. Türkiye'ye birkaç defa gelmiş olan ve bir vesileyle 
bu âyin sırasında orada bulunan büyük virtüöz Gasper Kassado, daha 
önceki gelişlerinde böyle bir mûsikî dinlemediğini, bunun şimdiye kadar 
dinlediği en güzel eserlerden olduğunu, ritm ve melodi zenginliğine 
hayran olduğunu ve eserdeki çok kuvvetli ruhun kendisini fazlasıyla 
etkilediğini, Türkiye'de daha fazla kalamayacağı için diğer örneklerden 
mahzun kalacağını kendilerine ifâde etmiştir. 

OSMANLI'DA MEVLEVÎHÂNELER 

Osmanlılar Döneminde, fetih devrinden itibaren imparatorluk sınırları 
içinde, Anadolu ve dışında, haritada görüldüğü gibi birçok mekânda 
mevlevîhâne inşâ edilmiş ve dergâhlar kurularak Mevlevî kültür ve sanatı 
aynı yayılma dalgası içinde yerini almıştır. Ancak, Mevlevî dergâhları 
kuruldukları yerlerde halkın her zaman ilgi ve sevgisini kazanmış, 
hatta bu sevginin devamında çevrenin fertleri de birer Mevlevî dervişi 
olmuşlardır. Bu ilgi ve sevgi, günümüzde de devam etmekte, buralarda 
yapılan Mevlevî törenleri, tamir ve restore edilen mevlevîhâneler bu 
devamlılığı göstermektedir. Yedi asırlık bir zaman dilimi içinde büyük bir 
coğrafyada kurulan ve hizmet gören mevlevîhâneleri tam olarak tespit 
etmenin zorluğu, bu konuda büyük gayretler gösteren hocamız Ord. Prof. 
Dr. Süheyl Ünver tarafından da zikredilmiştir. Ünver'in belirttiği gibi, 
mevlevîhâneler ve tarihi, Türk ilim, tasavvuf, edebiyat, sanat ve folklor 
sahalarında meydana getirdikleri tesir bakımından çok önemlidir. Bunlar, 
diğer dînî ve tasavvufî tarikatler arasında Türk kültürünün ve Türk ruhî 
asaletinin önemli bir misâli olarak, seçkin bir yerde ve ön plândadırlar. 

1951 yılı Şubat ayında Kahire'de yolda tesadüfen Kahire Mevlevîhânesi 
şeyhine rastlayan Ünver, şeyhin elini öper. Kendisinden dergâhın 
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kapandığını, odalarının işgal edildiğini ve vakıf mallarına da el konduğunu 
işitir. Ancak, bugün bilindiği üzere bu dergâh, italyanlar tarafından restore 
edilmiş ve açılmıştır. Aynı ilgiyi Yenikapı Mevlevîhânesi başta olmak 
üzere, hiç olmazsa bina olarak ayakta duran Kütahya, Afyon, Manisa ve 
diğer mevlevîhâneler için bekliyoruz. 

Süheyl Ünver'in ortaya koyduğu mevlevîhâneler listesini, Konya 
Salnâmesi'ni dikkate alarak vermek istiyoruz45. 

Adana Mevlevîhânesi, Afyon, Akçaşehir-Akçakoca, Akçahisar-
Arnavut-, Amasya M..Antalya, Antakya M., Ankara M., Atina M., 
Ayasluk-Selçuk M., Aydın M., "Güzelhisar" Sakıb Dede, Akşehir M., 
Bahariye M., Bağdat M., Beyşehir M., Belgrad M., Belgradcık M., 
Bilecik M., Bozkır M., Bosna Saray (Hersek), Burdur M., Bursa M., 
Çankırı, Çorum, Demirci, Denizli, Edirne, Eğirdir, Elbasan (İlbasan), 
Erzincan, Ermenek, Eskişehir, Eyüp Sultan, Filibe, Galata, Gelibolu, 
Girit, Gümilcine, Halep, Hama, Hotin (Ukrayna), Humus, İpek, İdris 
Köşkü, İzmit, İzmir, islahiye, İsparta, Karaman, Kastamonu, Kasımpaşa, 
Kayseri, Kerkük, Kıbrıs, Kırşehir, Kilis, Beşiktaş, Konya, Kudüs, Kütahya, 
Lazikiye, Musul, Manisa, Medine-i Münevvere, Meram, Maraş, Marmaris 
Mekke-i Mükerreme, Midilli, Mısır (Kahire), Muğla, Niş, Niğde, Pecs 
(Macaristan), Sakız, Samsun, Sandıklı, Selanik, Siroz, Sivas, Sütlüce, 
Şehrizor (Irak), Şems Türbesi (Konya), Şam, Tavşanlı, Timürcü, Tire, 
Trablus Şam (Lübnan), Tokat, Tozman (Bilecik), Tebriz, Ulukışla, Urfa, 
Usküp, Üsküdar, Vodina (Yunan), Yenikapı, Yenişehir, Yozgat, (Larissa) 
(Yunan). 

Bunun yanında, Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyası içinde 
görülen bu mevlevîhâneleri sadece Anadolu'daki mevlevîhâneler olarak 
göz önünde bulundurmak istersek şu sonuç çıkar: Anadolu'da âsitâneler 
(çile çıkarılan mevlevîhâneler): Konya, Manisa, Afyon Karahisar, 
Yenikapı, Kasımpaşa, Bahariye, Galata; Anadolu'da mevlevîhâneler: 
Konya Şems-i Tebrîzî, Konya Meram, Karaman, Üsküdar, Kayseri, 
Kastamonu, Antalya, Samsun, Aydın, Marmaris, Amasya, Muğla 
(Menteşe), Urfa, Çorum, Tokat, Tavşanlı, Demirci, Çankın, Edirne, 
İzmir, Kütahya, Ayntab, Burdur, Sivas, Niğde, Ankara, Erzincan, Denizli, 
Kilis, Antakya, İzmit, Eğirdir, Ulukışla, Beyşehir. 

4 5 S. Ünver, "Osmanlı İmparatorluğu Mevlevîhâneleri ve Son Şeyhleri", s. 30-8; Konya 
Vilâyeti Salnamesi, 1314 (Süleymaniye Kütp. , A. Süheyl Ünver Mevlevi Albümü, ek: 
fotokopi). 
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Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan'ın başşehri olan Budin'i 1541'de 
almış ve Macaristan'ın orta kısmını yaklaşık "150" yıl sürecek bir Osmanlı 
hâkimiyetinin temelini atmıştır. Bu arada, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
kuruluş ve yayılma devirlerinde, anayurttan gelenlerle ve dervişlerin bu 
mekânlara yerleştirilmesiyle Balkanlar'da Müslümanlığın, özellikle Bektaşî 
ve Mevlevîliğin buralarda yayılmasına sebep oldu. Bektaşî dervişlerinden 
Gül Baha'nın (daha sonra Budin Beylerbeyi Yahyapaşazâde Mehmet 
Paşa tarafından Gül Baba Tekkesi kurulmuştur.) Osmanlı ordusuyla 
Macaristan'a geldiğini, Budin fethi esnasında orduda görev alıp şehit 
olduğunu, Evliya Çelebi babasından naklen rivayet etmiştir46. 

Tasavvuf! fikirlerin Macaristan'ın güney kesimlerinde yaşamış 
Müslümanlar arasında daha çok yayılmış olduğunu, bu bölgede yazılmış ya 
da istinsah edilmiş eserlerden anlamaktayız. Bu kitapların çoğu Zigetvar 
ile Peçuy şehirlerinde kaleme alınmıştır47. Dînî ve tasavvufî bir zemine 
sahip olan Peçuy şehrinde Mevleviler elverişli bir zemin bulmuşlar ve bir 
mevlevîhâne açmayı başarmışlardır. Abdülbaki Gölpınarlı, bu dergâhın 
kuruluşunun 1665 olduğunu ve Gazi Hasan Paşa tarafından yaptırıldığını 
göstermiştir48. Ancak, Evliya Çelebi, şehrin tekkelerinden bahsederken 
"cümlesinden mamur ve mükellef Yakovalı Hasan Paşa'nm hayratı olan 
Hazret-i Mevlânâ'yı Rûmî tekkesi bir bağ-ı İrem içre ka'in" olduğunu 
kaydederek 1663'te Mevlevîlerin Peçuy'da faaliyette bulunduğunu 
yazmıştır49. 

17. yüzyıla kadar Mevlevîlik, kadını erkeğiyle hür bir ortamda 
gelişmiştir. Fakat, bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu, 18. ve 19. yüzyıla 
doğru daha önceki yönetim şeklini, askerî gücünü kaybetmeye başlamıştır. 
Kadızâdeler, Vanî Efendiler gibi yobazlar; dersleriyle, vaazlarıyla halkı sıkı 
bir taassuba sürüklemişler, sarayda kurdukları nüfuz yüzünden devletin 
başına nice zorluklar ve işler çıkarmışlardır. Ezan, kamet ve Kuran'ı 
makamla, mûsikî ile okumak caiz midir, değil midir? türünden tartışmalar 
bu zamanda çıkmıştır. Nitekim, IV. Mehmet zamanında Kadızâde 
tarafını tutanların; tekkeleri yıkmak, topraklarını bile denize dökmek, 

46 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 6, 1318/1902-3, 225. 
4 7 G. Agoston, Pecs, "16-17. Asırlarda Macaristan'da Tasavvuf ve Mevlevîlik", Selçuk 
Üniversitesi, I. Milletlararası Mevlânâ Kongresi, 3-5 Mayıs 1987 Konya, s.225. 
48 A. Gölpınarlı, Mevlânâ'dan sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953, s. 247. 
4 9 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 199. Evliya Çelebi, bu dergâhtaki semâ ve safâdan şöyle 
bahsetmektedir, "haftada i k i defa, semâ ve safâ oldukda dervişlerin çarh-i felek gibi 
devranlar ettiği.. ." Agoston, s. 227. 



dervişleri yeniden îman ettirmek, bunu yapmayanları öldürmek için 
yaptıkları ayaklanmayı Köprülü Mehmed Paşa aldığı tedbirlerle güçlükle 
önlemişti. Ancak, daha sonra Vanî Efendi, padişahı kandırarak Mevlevî 
tekkelerini kapatma fermanını yazdırmayı başarmıştı. Kapanış, on sekiz 
sene sürer. Buna, "yasağ-ı bed" denilir ve 1685 tarihini gösterir, ikinci 
Viyana Bozgunu'nun Mevlevî tekkelerinin açılış tarihine denk düşmesi 
bir tesadüf değildir. IV. Mehmed, bu mağlubiyeti üzerine, Mevlânâ'dan 
kendini manen affettirmek için Mevlevî tekkelerinin açılmasına izin 
vermiştir50. 

Mevlânâ, geniş düşünen, hür ve olgun bir insandı. Hürriyeti sevenler, 
hangi mezhepte, hangi düşünüşte olursa olsunlar, Mevlânâ ile beraber, 
"Âşık, aşk diyarında ne söylerse söylesin, ağzından aşk kokusu duyulur !" 
derler. 

MEVLEVÎ MÛSİKÎSİ VE MEVLEVÎLİKTE MÛSİKÎ 

Mevlevî mûsikîsi dendiği zaman, mevlevîhânelerde tarîkat âyini icra 
edilirken çalınıp okunan eserler kastedilir. Bu eserler, klâsik Türk mûsikîsi 
sistemi dahilinde, dînî duygulara tercüman olacak üslûpla bestelenmiş 
âyin-i şeriflerdir. Âyin sözünden maksat, okunup çalınan eserdir. 

Türk mûsikîsi tarihine bakıldığında, en meşhur Türk bestekârlarının 
çoğunlukla Mevlevî olduğu görülecektir. Bu üstatlar mûsikî sanatındaki 
zekâ ve kabiliyetlerinin en büyük kısmını, Mevlevî âyinleri bestelemeye 
sarf etmişlerdir. Bu sebebledir ki, Mevlevî ayinleri Türk mûsikîsinin en 
sanatlı örnekleri halini almıştır. Mûsikîye yeni başlayanlar ve hatta mûsikî 
üstatları bile millî mûsikîmizin esasını öğrenmek için mutlaka Mevlevî 
âyinlerinin mûsikîsini öğretmek zorundadırlar. 

Mûsikînin Mevlevîlerce şerbetçe ve geniş ölçüde kullanılması 
Mevlevî dergâhları dışındaki klâsik mûsikîmizin gelişmesinde büyük rol 
oynamıştır. Klâsik mûsikî repertuvarmda dinlediğimiz eserlerin büyük bir 
çoğunlukla Mevlevîliğe mensup bestekârlar tarafından meydana getirilmiş 
olması bu durumu göstermektedir. Saray ve etrafındaki mûsikî muhitine 
rağmen Mevlevî dergâhları, en temiz manadaki mûsikîyi ilmî ve nazarî 
olarak öğreten ve böylelikle günümüzde eserleri üzerinde hayranlıkla 

5 0 H. Â. Yücel "Mevlânâ ve Mevlevîlik", Mevlânâ, Yapı Kredi Bankası Kültür Hizmeti, 
Mevlânâ ilâvesi, Ölümünün 680. Yıldönümü, Yıl: 1953 [tahminen Aral ık] . 
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durduğumuz birçok bestekârımızın yetişmesinde önemli rol oynayan 
kuruluşlar olarak tarihteki yerini almıştır. 

Mevlevi zikri ya da semânın yapıldığı tören esnasında, zikrin başından 
sonuna Kuran'ın okunmasına kadar geçen zaman içinde yapılan mûsikîye 
genel olarak "Mevlevi Mûsikîsi" denir. Bu sırada okunan ve tamam 
dînî-tasavvufî mûsikîmizin ayrı ayrı birer formları olan Mevlevi âyinleri, 
duraklar, nat-ı şerif, çekilen tekbirler, ilâhîler, terennümler, peşrev ve son 
peşrevlerle yapılan taksimler birleşerek dînî mûsikîmizin Mevlevi mûsikîsi 
adındaki önemli bir formunu meydana getirirler. 

Çoğunluğu Hz. Mevlânâ'nın sözlerinden meydana gelen güfteler, 
Mevlevi bestekârlarınca âyinin yapılması için semâ törenine uygun bir 
şekilde bestelenen Mevlevi âyinleri, yapıları açısından birer şaheser, 
âdeta âbidevî eserlerdir. "Selâm" denen ayrı ayrı dört kısımdan oluşan bu 
eserlerin selâmları'kısımları "terennüm" denen ve yalnız sazlarla mutrib 
heyeti tarafından icra edilen saz bölümleriyle birbirine bağlandığı gibi, 
özellikle üçüncü selâmın içinde çeşitli terennümler bulunur. 

Mevlevi âyinleri selâmlara göre, devrikebir vefrenkçin gibi oldukça uzun 
usûllerle, bilhassa düyek, devri revan, evfer, aksak ve yürük semaî gibi kısa 
usûllerle bestelenmişlerdir. Ağır ve süratli oluşu, güfte hecelerinin notalar 
üzerindeki dağılımı, nağmelerin tertip şekli âyin tavrının özelliklerini 
meydan getirir. Ayinhanların yani âyini okuyanların bu tavrı iyi kavrayıp 
âyine ilâhî karakteri vermemeleri lâzımdır. 

Mevlevi âyinini icra eden mûsikî heyetine mutrip heyeti denir. 
Mutripteki sazların içinde neyler sayıca önde gelir. Bunun dışında, kudüm, 
bendir, zil, halile, kanun, kebab, tanbur, kemence katılır. Mutribin mûsikî 
başkanı ve neyzenlerin başındaki neyzenbaşıdır. Ayini seslendirenlerin 
başında ise kudümzenbaşı bulunur. 

Âyinlerin, semâ töreni için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından 
sonra, postnişinin ve mutrib ve semâ heyetinin semâ yapılacak meydanda 
hazır bulunmalarının ardından yapılan Mevlevi âyin geleneği içindeki 
görevlerden sonra, Mevlevi mûsikisinin icra edileceği ve semânın 
gerçekleşeceği bölüme gelinir. Bu bölüm; daima bir kişi tarafından 
okunan Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'nin Rast makamındaki Nâ'V' 
ı Mevlânâ adlı eseriyle başlar. Bunu takiben neyzenbaşı tarafından 
yapılan, okunacak âyinin makamını gösteren, manen semâzenleri ve 
dinleyici olarak katılanları mest eden, onları maddî âlemden manevî 
âleme sürükleyen 15-20 dakikalık ney taksimine geçilir. Ney taksiminin 
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bitiminde geçilecek olan âyinin makamındaki peşrev icra edilir. Bu peşrev 
sırasında, postnişin ve semâzenler tarafından 'Devr-i Veledî' denen, 
semahaneyi üç kere kateden Sultan Veled Devri yürüyüşü yapılır. Peşrev 
bitince, daha doğrusu yürüyüş tamamlanınca, peşrev herhangi bir yerinde 
kudümzenbaşı tarafından ikaz edilerek kesilir ve postnişin de postuna 
doğru yürür. Bu sırada, neyzenbaşı, postnişin postuna, yani makam-ı 
Mevlânâ'ya gelinceye kadar taksimine devam eder. Postnişin yerine 
geçer ve âyinin okunmasına geçilir. Ayinin selâmları sırasıyla birbirini 
takip eder. Birinci selâm, genellikle büyük usûllü ve ağır olarak okunan 
bir selâmdır, ikinci selâm da ağır evfer denen dokuz zamanlı usûlle 
okunur. Üçüncü selâm, devrikebir, aksak semaî yürük semaî olarak üç 
bölümde ve bunlara bağlı terennümlerle icra edilir. Gittikçe sürati artan, 
gönülleri coşturan bir yürük semaînin ardından sanki huzur ve sükûnun 
yeniden gelişini ifade eden ağır ve evferli dördüncü selâma geçilir. Bu 
selâmdan sonra "son peşrev" ve "son yürük semaî" denen mutrib heyeti 
tarafından icra edilen bölüme geçilir. Son yürük semaînin bitiminde ney 
taksimi yapılır. Bu taksim bazen segah makamıyla biter ve "Niyaz ilâhîsi" 
denen eser okunur. Bu eserin ardından yine son peşrev ve son yürük semaî 
çalınarak bir hafız tarafından bir aşr-ı şerif okunur. Bundan sonra törenin 
dînî kısmına geçilir. 

MEVLÂNÂ VE SEMÂ 

Mevlânâ ile tanınan ve onun ölümünden sonra, adına izafeten kurulan 
Mevlevîliğin başta gelen sembolleri semâ ve mûsikîdir. Mevlevî tarikatının 
mûsikî eşliğinde yapılan âyinine sembol olan semâ; aslında Arapça "sm" 
kökünden sam ve sim gibi mastar ve isim olup; işitmek, işittirmek, 
dinlemek, işitilen söz, iyi bir şöhret ve anılma, çalgı ve diğer bütün eşyanın 
çıkardığı ses ve şarkı dinleme ve mecazen şarkı, raks, nağme, vecd, hâl; 
dost meclisi, geçmişte olup bitenleri hatırlama, türkü söylemek, dinlemek 
ve Mevlânâ zamanında yarı dînî mahiyette sazlı ve şarkılı ziyafet gibi türlü 
anlamlara gelmektedir51. 

islâm dînî içinde tasavvufun ilk doğuşundan itibaren yapıları açısından 
diğer dindaşlarından daha hassas olan sûfîlerin şiir, mûsikî ve raks-
semâ gibi direkt olarak insan ruhuna tesir eden güzel sanatlara yabancı 

5 1 T. Yazıcı, "Melânâ Devrinde S e m â " Şarkiyat Mecmuası, İst. Ün . Edebiyat Fak. Şarkiyat 
Enst., 1934, s.136-148 (Kamus Tercümesi , I I I , 295; Eflâkî, Menâkîbü'l Arifin, I, 165; 
Sudi, Şem-i Divan-ı Hafız, İskendiriye 1250,1, 4 1 ; I I , 383) 
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kalmaları imkânsızdı. Tasavvuf yolunu seçenlerin bu güzel, ama aynı 
zamanda zahmetli yolda; şer'î hükümlerden ve bunlara tıpa tıp uyanların 
şerrinden kurtulmak için Kur'an ve hadislerden başka dayanakları 
olmamıştır. Peygambere göre güzel ses, işitme organının, duyduğu zaman 
lezzet aldığı bir sestir (Gazali, İhya'cd-ulûm ad-dîn, Kahire, I I , 229). Bunun 
gibi duyu organlarının haz duyduğu şeylerin, meselâ gözün güzel bir 
yeşilliğe bakması, burnun güzel bir kokuyu koklamasının da haramdan 
ziyâde helâl olması lazımdır. Şer'an yasaklanmış bir takım çalgılar ile 
eğlence vasıtalarının da ancak kendileri yasaklanmış, onlardan duyulan 
lezzet ise mübâh sayılmıştır. Bunun aksinde, lezzet duyulan, alınan her 
şeyin haram olması gerekirdi. Güzel bir ses helâl ise, bu sesi dinlemek de 
öyledir. Bu güzel seslerle yapılan semâ da mubahtır. Eğer insanı harekete 
getiren, Allah'a ulaştıran raks veya semâ ise o da hayırlıdır. Ancak, 
hareket halindeki insanın Allah'ın cemalinden başka bir şey görmemesi, 
ondan başka bir şey düşünmemesi lâzımdır. Semâ, semâ eden insanın 
Allah'a olan aşkını ve şevkini harekete getirir ve güzel hâller doğar. Bu 
hâller, ateşleriyle kalpleri yakar ve pisliklerden kurtarır. Gazali, semâı 
belli kaideleri bulunan bir âyin olmaktan ziyade, vecd hâlinde bulunan 
insanların harekete geçtikleri ve bu hareket esnasında icabında sarıklarını 
düşürdükleri veya elbiselerini yırttıkları bir âyin olduğunu şüpheli 
ifadelerle anlatmaktadır. Ancak, âyinin icra şeklinde ve mûsikî hakkında 
bilgi vermemiştir. Gazalî'nin daha çok geçerliliği üzerinde durduğu semain 
hicrî V. asrın ilk yarısında büyük bir şöhreti olan Abu Said Abu'l-Hayr 
(357-440;967-1049) ve ondan aşağı yukarı iki asır sonra gelen Mevlânâ 
zamanında, vecd halinde yapıldığı ve yarı dînî bir ziyafet hâlini aldığı 
görülmektedir. Abu Said'in hâl tercümesinden bahseden kaynaklarda, 
babasının âdeti üzere, haftanın her gecesi bir evde yapılan toplantılara 
oğlunu da götürürdü. Herhangi bir sebeple toplantı yapıldığında yemek, 
yenir, namaz kılınıp evrad okunduktan sonra semâ edilirdi. 

Mevlânâ'nın doğumundan iki yıl sonra (1207) ortaya çıkan Rüzbihân 
al-Baqli ise semâ esnasında çalgı söyleyip şarkı söyleyen kavvalın güzel 
olmasını şart koşar ve arif meclisinde bulunan ariflerin kalplerini 
rahatlatmak için güzel koku, güzel yüz ve güzel ses gibi üç ana unsurun 
gerekli olduğunu söylemiştir. 
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Semain âdeta bir ibadet haline getiren Mevlânâ'nın Şemseddîn-
i Tebrîzî ile tanıştıktan sonra semâ etmeye başladığı nakledir52. Bu 
hareketinden dolayı, o da tıpkı Abu Sa'id Abu'l Hayr gibi tenkide maruz 
kalmıştır53. 

Sipahsalar da Mevlânâ'nın Şems ile buluşmadan önce hiç semâ 
etmediğini, onun Şems'in arzusu ile semâ etmeye başladığını ve ölünceye 
kadar bırakmadığını, semâı yol ve âyin haline getirdiğini nakleder 
(Sipahsalar, Risala, 65). Ve semâm ruh üzerideki tesirini açıklar: Semâ 
nefislerin istekleri ile meşgul olduğundan halka (avama) haramdır. Tanrı 
talibine ve âşıklara ise helâldir; çünkü bu surette onlarda Allah'ı arama 
şevki ve hâlleri artar. Ondan başka bir şey görmez olurlar. Bunun yanında, 
aynı eserde, semâ sırasındaki hareketlerin tasavvuf! anlamları açıklanır: 

1. Dönmek:Tevhîdi gösterir. Bu, Allah'ın birliğine inanan âşıkların 
makamıdır. Bu makama ulaşan arifler, her tarafta devamlı görmek 
istedikleri sevgiliyi, yani Allah'ı görürler ve böylece her tarafta bir feyzden 
nasiplenirler. 

2. Sıçramak ve oynamak: Sâlikin, yolda olanın, yani müridin nefsini ele 
geçirir ve âşıkm Allah'tan başka her şeyi alt ettiğini gösterir. 

3. El sallamak: Allah'a kavuşmadan meydana gelen sevinci, kemal 
mertebesine yönelmeyi, insanı kötülüğe sürükleyen nefsi (nefsi emmâre) 
yenmeyi göstermektedir. 

4. Kucaklamak: Semâ esnasında birbirini kucaklamak, ancak insanın 
kendinden geçtiği anda mubahtır, uygundur. Semâ esnasında durum 
vaktinde, kimin iç dünyasında tam bir berraklık görürse, onu kucaklar ve 
onda gördüğü cemalinin hâllerini bulur. 

5. Semâa teşvik etmek: Halkı semâya sürüklemek ve harekete teşvik 
etmek, sahv ehlinin, yani kendinden geçtikten sonra tekrar his âlemine 
dönenlerin, kendine gelebilenlerin makamıdır. Bu makamda, gelen feyzi, 
irşadı, hazır bulunanların kalbine saçmak ve rahmeti hepsine dağıtmak 
gayesi güdülür. 

6. Tevazu ve secde: Kulluk makamından ibarettir. Semâda midenin boş 
olması şarttır (Sipahsalar, Risala, 27). 

52 Faridün b. Ahmad Sipahsalar, Risal dar ahwal-i Mauılana Cala ad-Dîn-i Mauılauri, nşr. 
Sa'id Nafîsî, Tahran 1325, s.65. 
5 3 Ahmed Eflâkî, Manakkib-al Arifin, (nşr. Tahsin Yazıcı,) Ankara 1959, s. 154, 208, 
210, 559, 578. 
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MEVLÂNÂ'NIN MÜNFERİT (YALNIZ) SEMÂ'SI 

Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled, İbtidânâme adlı eserinde Mevlânâ'nın 
Şems-i Tebrizî ile tanıştıktan sonar kendinden geçerek semâ ettiğini, 
mutribe altın ve gümüş verdiğini, kavvallerin ona çalmaktan sazlarını 
çalamayacak dereceye geldiğini bildirmiştir54. 

Şems'in 21 Şevval 642 (22 Mart 1245 çarşamba günü)'deki 
kayboluşundan sonar Mevlânâ, kendisine hindbârîden bir ferecî, bal 
renkli yünden bir külah yapmalarını emreder ve gömleğinin önünü açar. 
Sarığının destarını şekerâviz biçimi ile bağlar55, Mevlevîlere has ayakkabı 
ve çizme giyer, ferecesinin yenini toplar (Eflâkî, 624), rebabın altı haneli 
hâle getirilmesini emreder ve hepsi tamamlandıktan sonra semâa başlar 
(Eflâkî, I, 224). 

Semâ ederken şiirler söylüyor; (Eflâkî, 631), bu sırada kavvaller çalıp 
söylüyor, o da heyecanlar gösteriyor ve naralar atarak semâ ediyordu. 

Kavvaler sustuktan sonra, bir köşeye çekilip, etrafında bulunanlara 
gözlerindeki Allah nurunu seyretmelerini emrediyordu (Eflâkî, I, 99,191, 
543,569). 

Bir gün büyük bir heyecanla medreseden çıkar, semâ ederek Sivas 
kadısının makamına gelir ve onu çeke çeke âşıkların meclisine getirir, o 
da dayanamayıp gömleğinin önünü yırtarak semâa başlar (Eflâkî, I, 99, 
100). 

Şevkinden sabahtan gece yarılarına kadar, bazen bir hafta boyunca 
semâ ettiği olur, kavvaller yorgunluktan çalıp söyleyemeyecek hâle gelir, 
Ilgın'da kırk gün semâ ettiği söylenirdi (Eflâkî, I, 104, 110, 122, 125, 149, 
228, 355,356, 453). 

Semâda semâ edenlere sırtını çevirmek saygısızlıktır. Bazen, "hey!" 
diye bir nara atar ve semâa kalkar. Semâ esnasında bazen, güyendelerin 
bulunduğu yere gelip eğilerek özürler diler (Eflâkî, I, 579). Ölmek üzere 
olan Neyzen Hamza'yı diriltir ve üç gün semâ eder. Semâ bitince de 
Neyzen Hamza ölür (Eflâkî, I, 222 ve devamı). 

Semâ ederken başkasının kendine çarpmasına kızdığı görüldüğü 
gibi (Eflâkî, I, 320, 394); kendinden geçmiş, mest bir insanın kendine 
çarpmasını da hoş karşılardı (Eflâkî, I, 356). 

54 T. Yazıcı, Mevlânâ Devrinde Semâ, İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat 

Enstitüsü, 1934, s.8. 
55 A. Gölpınarh, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, s. 428 ve kitabın sonundaki resim. 
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Semâ esnasında mest olduğu vakit kavvalleri ve oğlu Sultan Veled'i 
yakalar ve dönerek ve raksederek salavat getirir ve tekrar semâa başlardı. 

Selâhaddîn-i Zerkub'un dükkânından gelen çekiç seslerine veya 
duyduğu rebab sesine ayak uydurarak semâ etmeğe başladığı bilinmektedir 
(Eflâkî, 412-805). 

Mutrib heyetinde defçi gûyende (şarkı, şiir söyleyenler) ve neyzenler, 
hatta hanım neyzenler de vardı (Eflâkî, I, 487). 

T O P L U HÂLDE YAPILAN SEMÂ 

Başlangıçta Mevlânâ'da klâsik şekli ile başlayıp Şems'in teşvîkî ile 
dönme şeklinde tezahür eden semâ âyini, kısa zamanda toplum içinde 
büyük rağbet görmüş ve devrin ileri gelenlerinin, bir çeşit yarı dînî 
eğlence ziyafeti hâlini almıştır (Yazıcı, 13). Başlangıçta, yani Mevlânâ'nın 
hayatında semâ zamanı, Mevlânâ'nın vecd hâllerinin gelişine bağlı 
görülmektedir. Onun herhangi heyecan uyandıran bir hâli, bir sözün 
nüktesi, kerameti gibi hâl ve hareketleri, başta kendisi bulunmak üzere 
toplu halde bir semâa vesile oluyordu. Toplu halde icra edilen bu semâ 
âyinleri, Mevlânâ'nın bulunduğu medresede, Hüsâmeddin Çelebi'nin 
evinde ve bağında, (Eflâkî, I, 222, 227, 16, 141, 212, 431) Ilgın'da o devrin 
ileri gelenlerinin evlerinde veya Sadreddîn-i Konevî'nin medresesinde 
(Eflâkî, 1,151) tertip ediliyordu. Hüsâmeddin Çelebi, ölümünden sonra 
pirinin hatırasını anmak ve onun çok sevdiği semâ ve semâ âyininin 
sönmemesini sağlamak maksadı ile her cuma namazının sonunda Kur'an 
okunduktan sonra toplu bir halde semâ yapılmasını esas hâline getirdi. 
Bunun dışında, tarikatın başında bulunan pirin ânî heyecanlarıyla bu 
esasın dışına çıkmak mümkün olabiliyordu. 

ŞAİR KİŞİLERİN SEMÂ TERTİP ETMESİ 

Mevlânâ'ya aşık bir gencin, mürit olmasını sağlamak için bu gencin 
ailesi, babası tarafından (Eflâkî, I, 127) ticarette daima ziyan eden bir 
tüccarın bir daha ziyan etmemesi için (Eflâkî, 1,1319-9); devrin ileri gelen 
devlet ricali ve büyükleri için (Eflâkî, 11,145,489); devrin ileri gelenlerinin 
davetli olduğu düğünlerde, kendi müritleri arasında semâ tertip edildiği 
oluyordu. 
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Bu ziyafetler, davet edenlerin özelliklerine göre, evlerde, sarayda, post 
merasimi veya herhangi bir dînî merasim yapılan medreselerde verilirdi. 
Aslında bu törenler bir çeşit mevlid merasimine benziyordu. Özellikle 
dînî özellik gösteren yerlerde, Kur'an okunduktan sonar semâ edildiği 
başlandığı ve ondan sonra da yemek yendiği söylenmektedir (Eflâki, II, 
694). 

Semâ toplantısında dervişler, müridler, (semâ edenler) muhib ve 
dinleyiciler bulunmaktaydı. Mutrib heyetini meydana getirenlerin 
içinde en çok adı geçenler arasında, neyzenler, guyendeler ve kavvaller, 
tefçiler, rebabîler bulunmaktadır (Eflâkî, II, 762). Çalgılar içinde ise; ney, 
rebab, tef, zurna, nakkare ve "başarat" yer almaktadır. Semâ yapılan yer 
ise, birden fazla insanın birbirine dokunmadan hareket edebileceği bir 
yerdi (Eflâkî, 1,181). Guyendelere, mutribe ait bir yüksekçe yer (taht) 
bulunurdu56. 

NEVBE VE MEVLEVİ MÛSİKÎSİ 

Nevbe adı verilen kudüm, mazhar, bendir, halile gibi ritm sazları 
topluluğu, padişah huzurunda bulunmanın yanı sıra mevlevîhanelere 
kadar girmiş; tekke ve âyin dışında da kullanılmıştır. 

Sultar Reşad, tahta çıkışından birkaç ay sonraki cuma günü, Üsküdar'a 
geçer. Cuma selâmlığı, sebebiyle yapılan karşılama ve uğurlama törenine 
Üsküdar şeyhleri kafile halinde katılmış, padişah huzurunda heybetli 
bir şekilde nevbe vurmuşlardı. Üsküdar Mevlevîhanesi'nden gelen bir 
kısım dedegân ve dervişân nevbe safının önünde semâ etmişler ve Sultan 
Reşad'ı çok memnun etmişlerdir57. 

Millî zaferden sonra, 11.09.1922 pazartesi günü Bursa'ya ilk giren 
Şükrü Naili Paşa ordusu, Bursa'da kıta halinde sıralanmış şeyhler 
alayının heybetli nevbesi ve etrafı çınlatan tekbir, tescil ve tehlil sesleriyle 
karşılanmıştı. 

Nevbeyi idare eden Bursa Mısrî Âsitânesi'nin postnişîni Şemseddin 
Efendi; "Halâs-ı Bursa" isimli "Kudûmiyye"sini de Ekim 1922'de Bursa'yı 
ziyaret eden Atatürk'ün huzurlannda bizzat okumuş ve takdir görmüştür: 

56 A. Eflâkî, I, 222, H. Ritter, Die Uevlânâ feier in Konya vom 11-17, December 1960, 
Oriens (1962), X V , 249-270; Yazıcı, 16. 
5 7 C. S. Revnakoğlu, "Tekke Dışında Nevbe ve Sazları", Tarih Konuşuyor, Nisan 1968, 
S. 51 , s. 3655. 
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Yeşil Bursa, zulm-i Yunandan siyah olmuş idi 

Pay-i menhûsiyle telvis eyliyordu an be an 

Berhava olmak, yakılmak ezre mahkumken hele 

"NaiV'i Tevfik olduk çok şükür bulduk eman 

Yaşa ordun ile Mustafa Kemal Paşa yaşa 

Arz'i minnet eyliyordu millet sana ez dil-ü can 

Her umurunda muvaffak olmağa itdik duâ 

Rûz'U şeb evrâd idindi bu niyazı dervîşân 

İrticâlendir bu tarih Şemsi-î Mısrî didim 

ANADOLU'NUN KURTULMASI İÇİN MEVLEVÎLERİN 
GAYRETLERİ VE MEVLEVİ TABURLARI 

Mevleviler, bu kötü durumda akl-ı selimin yolunda giderek vatanın 
kurtulması için üstün çaba göstermişler ve bu yolda ellerinde ney yerine 
silâhla, kalplerinde vatan ve Mevlanâ aşkı ile cihada gitmişlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı'nda zor durumdaki halkın ve askerin maneviyâtını 
yükseltmek ve dînî duygularını kuvvetlendirmek için Mevlevî şeyh 
ve dervişlerinden kurulan "Mücâhidîn-i Mevlevîyye Alayı" cihad 
ve irşad ordusu halinde Şam'a giderken; içlerinde Kadirî, Rıfâî, Sadî, 
tarikatlarından oluşan Nevbe Birlikleri vardı. Bunların bir kısmı, kendi 
tarikat elbiselerini giymişler, bir kısmına da Mevlevî sikkesi giydirilmişti. 

Ceyşü'l-Mevlevî ve Hızbü'l-Mevlevî ve Cünd-î Mevlânâ isimleriyle 
bilinen Mevlevî alayı, halkın üzerinde dînî tesirler ve güzel hatıralar 
bırakarak, Şam'a kadar gidip döndüğü zaman, Mevlevî şair ve edip 
Üsküdarlı Talat Bey, şu kıtayı söylemiştir: 

Diyelim an karîb yâ Rabbî 

Feyz alıp halkdan Peyember'den 

Pür zafer Mevlevî gönüllüleri 

Dönüyorlar Cihad-ı Ekber'den 
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Mevlevî alayı, Şam'a giderken, bir gönüllü alayı oluşturulmuştu. 
Osmanlı askerlerine moral vermek gayesiyle 1915 yılında Sultan Veled 
Çelebi (İzbudakl868-1953) başkanlığında Mevlevî dervişlerinden bir 
alay oluşturulmuştur. İstanbul, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdulbaki 
Efendi, Harbiye nezareti kapısı (İst. Üniversitesi) önünde teşkil olunan 
Mevlevî alayı ve sancağını teslim alarak Konya'ya doğru yola çıktı. 

Sultan Reşat, Veled Çelebi'nin, "Bütün Osmanlı evlâtları askerlik 
yapıyor. Bizi askerliğe kabul edin!" ricasına, "Allah, ordumuza hayırlısını 
nasip etsin" diye dua ederek karşılık verir ve memnuniyetini ifade eder. 

Hazım Çelebi Yarkın, diğer Mevlevîler'le (40-50 kişi) alaya Konya'dan 
katılır. Tren ile Adana, Halep, Şam'a varılır. Kudüs'te İngilizler'le savaş 
yapılır, bir sene süren bu savaş kaybedilince, İstanbul'dan gelen emir 
üzerine geri dönülür. Sultan Reşad'dan sonra, Sultan Vahideddin, 
Mevlevî alayı ile ilgili olarak Veled Çelebiyi mevlevîhanedeki görevinden 
azleder ve yerine Abdülhalim Çelebiyi getirir. Sonra, Amil Çelebiyi tayin 
eder ve bundan pişman olarak sonra tekrar Halim Çelebiyi tayin eder. 
Sonunda, 1925'te tekkeler kapanır58. 

Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla Mevlevîler de bu savaşa katılmışlardır. 
Şeyhler toplanıp tren hattına yakınlığı bakımından Yenikapı 
Mevlevîhânesi'nin hastahane hâline konmasına, Mevlevî doktorların 
hizmete çağrılmasına, dedelerle, muhiplerin onlara yardımcı olmalarına, 
Darülaceze ile diğer kuruluşlardan verilen âletler, ilâçlardan başka, 
Mevlevî muhibbelerinden verilen aynî-nakdî yardımın toplanması için 
şeyhlerden bir encümen kurulmasına, encümen merkezinin Galata 
Mevlevîhânesi olmasına; encümenin cumartesi, pazartesi, perşembe 
günleri toplanmasına, lüzum görülünce, başka günlerde de Galata şeyhinin 
encümeni toplantıya davet edebileceğine dâir karar almışlardır59. 

Sultan I I . Abdülhamid zamanında Tire'de kaymakam olarak bulunan 
Halil Rüşdü Bey tarafından Cami-i Kebir Mahallesi'nde ve Ulu Camiye 
yakın bir yerde, halktan toplanan para ile arsa alınmış ve buraya Tire 
Mevlevîhânesi yaptırılmıştı. Bu dergâh, 1 Temmuz 133l'de büyük bir 
yangında yanmıştır. Dergâhın kurulması öncesinde Necib Üzümcü Bey'in 
verdiği bilgiye göre; Tireli iki talebe, Câzir Medresesi'nde icazetname 
aldıktan sonra Hz. Mevlânâ'yı ziyaret maksadıyla Konya'ya gitmek üzere 

5 8 M. K. Özmen, "Hazım Çelebi Yarkın'la Sohbet" 
5 9 A. Gölpırıarh, "Konya'da Mevlânâ Dergâhı'nın Arşivi", İktisat Fakültesi Mecmuası, 
İstanbul Ekim 1955, Temmuz 1956, C. X V I I , N u . 1 4 ; s.156. 
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yola çıktılar. Birisi, Bektaşîliği öğrenmek üzere ayrılır ve Kırşehir'e gider. 
Hayrullah Efendi ise Konya'ya gelir ve Mevlânâ dergâhında çile çıkarıp 
tahsil ve terbiye görür ve şeyhlik mertebesine yükselerek, Tire'de bir 
mevlevîhâne açmakla görevlendirilir. Halkın yardımıyla yapılan bu 
dergâhta şeyh efendi, Mesnevi okutur ve derviş ve muhibbânı ahlaken 
ve manen irşâd eder. Yangından sonra Câzir Medresesi'ne gider. Birinci 
Dünya Savaşı'nda gönüllü Mevlevi taburu teşkilinde büyük yardımları 
olmuştur. Cumhuriyet'in ilânı sırasında da izmir'de bulunmuş ve irşad 
görevine devam etmiştir. Kendisinin ilk dervişleri arasında, İzmir 
Mevlevîhanesi semâzenbaşısı Halil Dede, Kaymakam Halil Rüşdü Bey, 
Merkez Zaptiye Çavuşu Kâmil Çavuş, nâthan ve hastahane müdürü 
Hafız Şefik Efendi, tahrirât kâtibi Mustafa Efendi, Kütahyalı Neyzen 
Şükrü Efendi bulunmaktadır. Dergâhın meydan dedesi, Şeyh Hayrullah 
Efendi'nin kardeşidir60. 

A T A T Ü R K VE MEVLEVÎLİK 

Konya Mevlânâ Dergâhı (Müzesi)'nın arşivinde "104" numaralı zarfta 
şu bilgiler bulunmaktadır: 

I- Atatürk tarafından Abdülhalim Çelebi'nin tebrik telgrafına cevap: 

Konya'da Câraşîn-i Hazreti Mevlânâ, Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 
Hazretlerine 

Tebrîkat ve hissiyatınıza teşekkür ve bil mukabele beyân-ı tebrîkat eylerim 
efendim. 7 Ağustos 1338/1922 TBMM Reisi, Başkumandan Mustafa 
Kemal. 

II- Konya'da Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretlerine 24-1.1339/1923: 

Validemin vefatından dolayı izhâr buyrulan teessürata bilhassa teşekkür 
ederim. Gazî Mustafa Kemal. 

III- Konya'da Cânişîn-i Hazreti Mevlânâ Konya Mebusu Çelebi Efendi 
Hazretlerine 

60 M. Erdoğan, "Mevlevi Kuruluşlar Arasında İstanbul Mevlevîhâneleri", İst. Ün. Edeb. Fak. 
Güneydoğu Avrupa Araştırmalan Dergisi, No. 4-5,1975-6, İstanbul, 1976, s.20-1 (tamamı: 
s. 15-46); Süheyl Ünver'in Edirne Mevlevîhanesi Defteri'nde Mevlevî taburunun resmi 
vardır, ayrıca; Galata son şeyhi Ahmed Remzi Dede ve Celâleddin Efendi'nin resmi ve 
Şeyh Ahmed Ef. Oğlu ile resimleri bulunmaktadır. (A. S. Ünver, Edime Mevlevîhanesi 
Defteri, Süleymaniye Kütp., ASÜD/Demirbaş 59). 
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Tebrîkat ve temenniyâtınıza çok teşekkür eder ve cümlenize selâm ve 
ihtiramlar eyleriz efendim. 

G.M.K. 

TV-Konya'da Meb'us Abdülhalîm Çelebi Hazretlerine 

Tebrik-î îyd vesilesiyle izhâr buyurulan hissiyata teşekkürler eder ve bil 
mukabele takdîm-î tebrikat eylerim efendim 18.V.1339/1923... ve tekrar 
6.V. 1340/1924-5 ve 22.111.1342/1925 

Türkiye Reisi Cumhuru Mustafa Kemal. 

Atatürk, bir yazısında halka şöyle sesleniyordu: 

"Bugün Ankara, hakikaten tarihî bir vakaya hem şahid, hem sahne 
oluyor: Tehlikelere maruz olan mukadderatını, selâmet sahiline çıkarmak 
endişe ve azmi ile kararsız bulunan milletin her tarafa ve pek az müddet 
içinde seçtiği mebuslar bugün burada büyük bir millet meclisi halinde 
içtimâ ediyorlar. Bu vakıa, harikalarla dolu olan tarihimizde milletin 
yaşama çabası kabiliyetlerini isbat edici delillerin belki en yükseğini teşkil 
eder denilse hata olmaz. Milletimiz, yalnız Osmanlılık hayatı itibariyle 
aslında yedi asır, daha şâmil bir nazarla bakılacak olursa, binlerce senelik 
hayatında pek çok felâket badireleri geçirmiş, âdeta inhilâl [dağılma] ve 
izmihlaline [yok olmasına] hüküm verilmekten başka yapılacak bir şey 
yok gibi görünen hengâmeler içinde yuvarlanmıştır. Fakat, her badireyi 
akıllara hayret verecek yeni bir hayatın temelleri ve binaları takib etmiş, 
dün artık yokluğuna hüküm verilen milletimizin bugün yeniden kalkınmış 
ve yükselmiş olduğu görülmüştür. Türkeli ve İslâm yurdu olan şu mübarek 
Anadolu topraklannda Selçuk hükümetinin küçük beyliklere dağılarak 
zevale yüz tuttuğu sırada onun yerine Ertuğrul evlâtlannın başbuğluğu ile 
daha muazzam bir saltanat çıkarmış olan milletimiz değil midir ?"61 

Evet, Selçuklular'ın, bu günlerinde onları manen destekleyen Mevlânâ 
vardı. Onun sayesinde Osmanlılar, yeni bir devlet kurma çabası içinde 
muvaffak oldular. 

Aradan, asırlar geçti. Kurtuluş Savaşı sırasında, Atatürk'ün yanında 
yine Mevlânâ'nm izinde yürüyen, onun aşkı ve maneviyâtı ile donanan 
Mevlevî dervişleri, dedeleri, şeyhleri vardı. Onlar, vatanın kurtulması 

6 1 C. Kutay "Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi İçin-Tarihi Bir Vakıa-Diyordu", Tarih 
Konuşuyor, S. 51, İstanbul Nisan 1968, s.3636-3638; Atatürk, "Tarihi Bir Vakıa-Büyük 
Millet Meclisi", Hafeimryet-i Milliye Gazetesi, S. 24, 23 Nisan 1336/1920 
6 2 M. K. Özmen, Hazım Çelebi Yarkın'la Sohbet. 
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için "Mehmetçik" in yanında savaşmasalar bile, maneviyatları ve ilim, 
irfanlarıyla, silahlarıyla destek olmuşlardır. 

Hazım Çelebi Yarkın'ın, Atatürk ile olan hatırası şöyledir62: 

"Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ata, İzmir'de evlendiği Lâtife Hanım 
ile 20.3.1923'te Konya'ya gelir. O vakitler, eskiden olduğu gibi, Cuma 
namazından sonra Mevlânâ Türbesi'nde âyin yapılır ve buna bağlı 
kalınarak cumadan sonra semâ-mukabele hazırlıkları yapılır. Atatürk, 
eşi ve arkadaşlarıyla dergâha gelip oturur. Mevlevi âyininde önemli olan 
kural, Kuran'dan sonra na't, ney taksimi ve semahanede Devr-i Veled 
yürüyüşü esnasında semâzenler ve şeyhleriyle birlikte ayağa kalkarlar 
ve semahane şeyh önde, arkada semâzenler olarak üç kere yürüyerek 
dönüldükten sonra semâa etek açılır. Bu sırada, okunacak âyinin 
makamındaki peşrev mutrip tarafından icra edilir. Burada esas olan, şeyh 
ve semâzenlerle birlikte, ziyaretçilerin de ayağa kalkmasıdır. Nitekim, 
Ata ve eşi, bu durum üzerine ayağa kalkmışlar ve semâ bitene kadar hiç 
oturmamışlardır." 

SONUÇ 

Mevlânâ Celâleddin ve Mevlevîlik bütün Anadolu halkı ile beraber, 
henüz kurulma aşamasında olan Osmanlı Beyliği'ni de etkilemiştir. 
Daha sonra kurulan Osmanlı İmparatorluğu geliştikçe, bütün İslâm 
âlemini idaresi altına almış olan Osmanlı padişahlarının bir çoğu Mevlevi 
şeyhlerine, dedelerine derviş olmuş ve Mevlevîliğin yayılması için büyük 
hizmetler vermişlerdir. Bu maddî ve manevî teşvik neticesinde, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun her yerinde âsitâneler, mevlevîhaneler faaliyete 
geçmiş, buraları tasavvuf, kültür ve sanat merkezleri hâline gelmiştir. 

Osmanlı Devletinin iktisadî, siyasî gidişatıyla ters orantılı olarak, ilim 
ve sanat sahasında gelişme gösteren mevlevîhaneler de, diğer tekke ve 
zaviyeler gibi Cumhuriyet'in ilânını takiben 1925 senesinde kapatıldı. 
Daha sonra, başta Konya Mevlevîhanesi olmak üzere bazı mevlevîhaneler 
tamir edilerek müze haline getirildi ve sadece araştırma ve ziyarete açık 
hâlde tutuldu. Konya, Afyon, Kütahya gibi mevlevîhanelerin dışında, 
müze veya cami haline getirilenlerin içinde sadece bugün Galata 
mevlevîhânesi-Divan Edebiyatı Müzesi'nde Mevlevi âyini töreni veya 
başka bir ifâdeyle, semâ töreni yapılmaktadır. Konya'da yapılan törenler 
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sadece birer turistik gösteri mahiyetindedir. Ne yazık ki, bu saydığımız 
mevlevîhanelerin dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde ve 
dışındaki bu ilim ve sanat merkezleri (bkz. mevlevîhaneler haritası) tıpkı 
Ziya Paşa'nın söylediği gibi birer vîrâne haline gelmiş, bazıları ise yok 
olmuştur. 

Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kâşaneler gördüm 

Dolaştım mülk-ü İslâmı bütün viraneler gördüm 

(Ziya Paşa) 

Atatürk, Topkapı Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmektedir. Hırka-i Şerif 
dairesinin önündeki kapıda, mukaddes emanetler ziyareti için durulur. 
Bu sırada, kapının üstündeki Mevlânâ'nın bir kıtası Atatürk'ün dikkatini 
çeker. Bu yazı, son devrin üstadı hattat Necmeddin Okyay tarafından 
yazılmış, sedefçi Vâsıf Bey tarafından sedefle süslenmişti. Atatürk, bu 
Farsça yazının anlamını sorar. Cevaben; "Her kapı kapandı, ancak senin 
kapın açıktır." yazıldığı bildirilir. Bir an gözleri dalan Ata, "Hey Koca 
Sultan ! Evet, bütün tekkeleri kapattık, fakat senin kapın kapanmadı" 
sözlerini söyler63. 

Atatürk, bu sözleri ile Mevlânâ'ya olan bağlılığını göstermiştir. Ata, 
Mevlânâ'yı taassubun içinde bir tarikat büyüğü olarak görmemiş; bilâkis, 
onun bilgisi, manevî aşkı, Allah inancıyla, her özelliğiyle insanları 
taassubun kötü etkisinden kurtarıp dünya gerçeklerini göstermek için, 
insanlara doğru ve güzel yolu göstermek için mücadele etmiş bir Türk 
büyüğü olarak görmüştür. 

Atatürk'ün, "Bütün kapıları kapattık. Ancak senin kapın açık" dediği 
kapı, Hz.Mevlânâ'nın sevgi, ilim, îman, hoşgörü, birlik, saygı kapısıdır. 
İşte; bizlere bugün düşen görev, bu kapıdan içeri girmek olsa gerek. 

6 3 N. A. Banoğlu, "Ata türk ve Mevlânâ" Tarih ve Coğrafya Dünyası, 15.12.1959, Sy.12, 

s. 415-6. 
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ÇİVİ YAZILI HİTİTÇE KAYNAKLARA GÖRE 
HİTİTLER'DE VE ÇAĞDAŞ ESKİ ANADOLU 

TOPLUMLARINDA MÜZİK, 
DANS, EĞLENCE VE AKROBATİK OYUNLAR 

Prof. Dr. Ahmet ÜNAL 

İlk bakışta Anadolu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan küçük bir 
kıta gibidir; eski coğrafyacıların yüzeysel telkinlerine uyarak ona "Asia 
Minör" adını takmak, onun kendine özgü coğrafî özelliklerini bütünüyle 
tanımlamaya hiç yetmez, keza Anadolu coğrafya ve antropolojisinde 
büyük Asya kıtasında asla olmayan diğer pek çok öğeler saklıdır. Kabaca 
saymak gerekirse, Büyük Asya kıtasının bir Ege Denizi, Karadeniz'i, 
Kuzey Akdeniz sahilleri, boğazları, Toros Dağlan, ırmakları ve iklim 
koşulları ve sırf Anadolu'ya özgü daha nice özellikleri yoktur. Başka hiçbir 
yerde bulunmayan coğrafya, iklim, toprak ve kültür özelliklerine sahip 
olan bu kıta, aynı zamanda dünyanın ilk yerleşimlerine tanık olmuştur; 
antik dünyanın en eski ve görkemli kentleri burada kurulmuş, insanın 
kentleşme devrimi ve dolayısıyla uygarlaşma yarışı burada başlamıştır. 
Yani, Taş Devri insanı avcılık ve devşirmeciliğe veda edip cihan tarihinde 
ilk kez bu topraklar üzerinde sürekli yerleşik hayata geçmiştir. Kısacası, 
eski Anadolu insanları, araştırıcıların öteden beri "Neolitik Devrim" 
dedikleri bu büyük aşamayı yaratan kişiler olarak övünmeleri gereken 
kimselerdi. 

Müzik gibi kültür tarihinin dar alanlarından birini araştırırken, 
Anadolu'nun bu özelliklerini asla unutmamak gerekir. Bu özellikleri 
dolayısıyla, asılları tarihin derinliklerine ulaşan çok eski uygarlık geleneği 
elbette Anadolu'nun folklor yapısına da yansımıştır. İşte bundan dolayı, 
Anadolu, tarihinin en eski devirlerinden itibaren çok köklü bir folklora 
sahip olagelmiştir. Pek çok unsurları bugün de halkımız arasında 
yaşayan bu kültür verisi en başta maddî kültür, sanat, edebiyat, din, 
tıp, büyücülük, mitoloji, kıyafet, batıl inançlar, kocakarı ilâçları, müzik 
ve dans gibi konuları kapsar. Bunlar arasında tabiatıyla bizim şu anda 
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anlayamadığımız başka konular ve öğeler de vardır. Keza biraz sonra 
değineceğim gibi, Hitit metinlerinin niteliği, bize her şeyi kopuksuz ve 
eksiksiz aktarmaktan yoksundur. Ama hemen belirtelim ki, Hititler'in 
başkenti Boğazköy'de bulunmuş olan bayram ve büyü metinleri tıpkı bizim 
folklor derleme dergileri gibidir; bunlarda çok değerli ve yerel folkloristik 
belgeler vardır. Bilmeyerek de olsa, Hititler bir nevî folklor araştırmacılığı 
görevi üstlenmişlerdir ve bundan dolayı tarihçi olarak bizim onlara 
teşekkür borcumuz vardır. Karşılıklı kültür alış verişleri tıpkı bileşik 
kaplar gibidir. Komşu ve yabancı kavimlerden belirli kültür verilerinin 
alınması ve uyarlanması, tabiî ki, alan tarafın eksik taraflarının bulunması 
ve tamamlanması gereğinden doğmuştur. Yani Hititler'in yabancı kültür 
verilerini kendilerine adapte etmelerinin arkasında, kendi öz kültürlerinin 
yetersiz olması yatmaktadır. Benzeri 'folkloristik derlemeleri' , örneğin 
Sümer, Babil ve Mısır kaynaklarında böyle yaygın bir şekilde görmek 
olanaksızdır, çünkü o kavimlerde Hititler'deki gibi büyük kültür noksanlığı 
yoktur; ayrıca Anadolu'daki zengin kültür katmanları, etnik renklilik de 
noksandır, çünkü oralarda asırlar boyu hep aynı kültür egemen olmuş, 
kültürel yaşam neredeyse sterilize olmuştur. Buna karşın, Anadolu'da bu 
etkiler sadece müzik ve dansla sınırlı kalmamakta, kültürel yaşamın bütün 
sahalarını kapsamaktadır. 

Ne var ki, zaten belirtildiği üzere Hititler'in tüm derleme ve toplama 
çabalarına rağmen, Hitit metinlerinin yapısı, özelliği, yazılış nedeni ve 
içeriği, müzik ve dansla ilgili olarak her şeyi aydınlığa kavuşturacak bilgiler 
vermekten çok uzaktır. Araya giren uzun zaman mesafesi, dilin çözülmesi 
ve anlaşılmasındaki güçlükler ve eski kültürleri algılamadaki zihniyet farkı 
da göz önünde tutulduğunda, ortaya büyük güçlükler çıkmaktadır. Gene 
de bu metinler folkloristik açıdan çok değerli bilgiler içerir. Buradaki 
bilgilere dayanarak müzik ve eğlenceye yaklaşımları açısından eski 
Anadolu kavimlerini şu kategorilere ayırabiliriz: 

1. Tanıyabildiğimiz en eski yerli Anadolu kavmi Hattiler müzik ve 
neşeli oyunlardan haddinden fazla hoşlanırlardı. Buna karşın savaş 
oyunlarını asla sevmezlerdi. 

2. Önceleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Suriye'de 
yaşayan, fakat sonradan M.Ö. 2. binyılın ortalarına doğru Orta 
Anadolu'ya kadar yayılan Hurriler de müziği çok seven bir toplum idiler. 
Hoşlandıkları müzik türleri arasında ağıtlar ve ilâhîler çoğunluktadır. 



3. En başta Boğazköy devlet arşivinde bulunan en az sekiz dilde yazılmış 
tüm bu metinleri yazıp saklamış olan Hititler ise karışık bir ruh haleti 
sergilerler; akrobasiden, savaş oyunlarından ve her tür yabancı kökenli 
müzikten hoşlanırlardı. 

Mezopotamya'nın aksine, Boğazköy metinleri arasında müzikle ilgili 
olarak leksikal listeler (yani bir cins sözlük) ve iki dilli metinler yoktur. 
Ne bir "şarkılar kitabı", ne de müzik âletlerinin nasıl ve hangi maddeden 
yapıldığını anlatan metinler vardır. Buna karşın, müziğin dinî âyinlerin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu yeterinden fazla kanıtlayan belgeler vardır. 
Dînî âyinler ve tanrılarla olan ilişkiler, günlük yaşantı ve insan ilişkilerinin 
bir aynası olduğundan, yani sırf tanrılar için müzik eserleri bestelenmiş 
olamayacağından, burada icra edilen müzik, Eski Anadolu halk müziğinin 
bizzat kendisi olacaktır. Hitit çivi yazısı Mezopotamya'dan alınmış, 
Hititçe'ye uydurulmuş olduğundan, Mezopotamya, Sümer, Akad ve Hurri 
etkileri de her konuda kendini göstermiştir, yani yazıyla birlikte birçok 
medeniyet ve kültür öğesi de Anadolu'ya gelmiştir. Bu etkiler arasında 
elbette müzik de vardı. Gerçekten de metinlerde Babil ve Hurri etkisi 
kendini açıkça gösterir. 

Burada bir noktayı özellikle vurgulamak gerekir. Çalma, vurma ve 
üfleme müzik âletleri karşılıklı kültürel etkiler sonucu veya birbirinden 
bağımsız olarak hemen hemen bütün çağlarda ve bütün kavimlerde var 
olagelmiştir. Bu enstrümanlarla yapılan müzik birbirinin aynısı olmasa da, 
en azından çıkardıkları seslerin ve çalman melodilerin kabaca birbirleriyle 
benzerlik arz ettiğinden hiç kuşku yoktur. Burada örnek olarak çok geniş 
bir alana yayılmış olan flüt, ney veya düdük alınabilir. 

Arkeolojik ve filolojik belgelerle tespit edilebilen müzik âletlerine 
bakarak, Hitit müziğinin yapısı hakkında kabataslak da olsa bir 
fikir edinmek pekâlâ mümkündür. Ama bu izlenim müziğin sadece 
enstrümantal yönünü kapsar. Buna karşın, müziğin en önemli kısmı 
olan vokal müzik, yani insan sesiyle yapılan kısmı, tamamen karanlıkta 
kalır. Vokal olarak söylenmiş Hititçe, Hattice, Hurrice, Luwice, Babilce 
ve daha birçok dillerdeki metinler veya şiirler elimizde mevcut olmakla 
birlikte, bunların hangi makama göre okunduğu, çok sesliliğin var olup 
olmadığı tamamen karanlıktadır. Bu konularda spekülasyon yapmaya 
hiç gerek yoktur, çünkü çok kötümser bir saptama olmasına rağmen, 
yapılacak her türlü çabanın boşa gideceği, sonuç vermeyeceği, peşinen 
belirtilmelidir. Biz bu incelememizde sadece metinlerin verdiği bilgilere 
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dayanacağız, gerektiğinde arkeolojik verileri de dikkate alacağız, ama 
sonuç vermeyeceği önceden belli gereksiz tartışmalara girmeyeceğiz. 

Anadolu en azından ta Neolitik Çağdan beri (M.Ö. 8500) müzik ve 
dansı tanımaktadır. Hitit metinlerinde adı geçen birçok müzik âleti adının 
yerli Anadolu dilleri ve özellikle Hatti kökenli olması, bu yerli Anadolu 
kökeni ve geleneğinin başka bir kanıtıdır. Gediz Irmağı vadisindeki Lidya 
ve Eskişehir, Afyon, Kütahya yaylalarındaki Grek mitolojisine girmiş 
Frig müziği olmadan eski Yunan müziğini anlamak mümkün değildir. 
Dünyanın henüz sessiz ve sakin olduğu bu çağlarda Anadolu semalarına 
sade, fakat güzel nameler yükselirdi. O ebedî sükûnetin içinde bu basit 
sesler insan kulağına çok güzel melodiymiş gibi gelirdi. Bu basit nağmeler, 
Olympos isimli efsanevî bir şahsiyet tarafından Yunanistan'a taşınınca, 
evrensel değer kazandı. Nitekim Batı Anadolu sahillerinin hemen 
öte yakasındaki Sisamlı Pythagoras da bir Anadolulu'dur. Birçok batı 
müziği teorisyenlerinin herşeyi Yunan'a maletme gibi bağnaz çabalarına 
rağmen, Grek müziğinin ve notasyon sisteminin kökeninin Anadolu'da 
olduğundan artık hiç kuşku yoktur. Anadolu yaylalarında söylenen 
güzel türküler ve Osmanlılar'm mehter müziği ise asırlar boyu tüm Yakın 
Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz dünyası tarafında huşuyla 
dinlenmiştir. En az on bin senelik bir dönemi kapsayan bu müzik, hiç 
kuşkusuz, Anadolu'nun bizzat kendi ürünüdür ve müzik parçaları arasında 
şu veya bu şekilde bir benzerlik, bir ilişki ve devamlılık söz konusudur. 

Müziğin insanı coşturan, insan ruhunu okşayan, yatıştıran, insanı 
cezbeden ve büyüleyen niteliğini asla unutmamak gerekir. Bir keresinde 
Aşk ve Savaş Tanrıçası İştar, Amaños Dağları'nın eteğindeki kumsallar 
üzerinde gezinerek, yılan biçimindeki deniz canavarı Hedammu'yu 
müzik vasıtasıyla cezbetmek, onu saklandığı Doğu Akdeniz'in mavi 
sularından dışarı çıkarmak ve öldürtmek istemiştir. Hedammu'nun bir 
tek şartı vardır: Iştar'la sevişmek koşuluyla denizden çıkacaktır; işte Iştar 
burada cazibe aracı olarak dişiliği, yani seks yanında müziği de devreye 
sokmaktadır. İştar, Yazılıkaya'da ve Alacahöyük menşeli kabartmalı bir 
vazoda ellerinde genel kanının aksine ayna ve orak değil de, çıngırak ve 
bir üfleme çalgısı taşıyan hizmetçileri Ninatta ve Kulitta'ya seslenir: "[Tef 
(arkammi) ve] çalparanızı (galgalturi-) ellerinize alın ve deniz kenarına gidin. 
[Sağınızda tef] solunuzda çalpara çalın. (Böylece) o (Hedammu) bizi belki 
de işitir (ve denizden çıkar gelir.)" Evet müzik ve gürültülü ses çıkaran bu 
çalgılar etkisini gösterir; Hedammu derin sulardan ve dalgalardan başını 
çıkardığında, karşısında İştar'ı görür; İştar çıplaktır. Hedammu Iştar'a 
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çok kızar, onu yemekle tehdit eder, ama sonunda İştar onu cezbetmeyi, 
onu, yedirip içirerek sarhoş etmeyi ve sonunda onunla sevişmeyi becerir. 
Yani burada müziğin bir devi dahi büyüleyecek ve baştan çıkaracak etkisi 
vardır. Burada, Odysseus'un, sirenlerin büyüleyici seslerine karşı taifesinin 
kulaklarını tıkatmasında da benzer bir edebî motif yatmaktadır. Doğada 
müziğe karşı duyarsız yaratıklar da vardır. Bunlardan biri taştan bir dev 
yaratık olan Ullikummi'dir. İştar, sağır ve duygusuz olan Ullikummi'yi 
müzikle cezbetmeyi asla başaramamıştı. 

Günümüzde olduğu gibi çıplak kadın tasavvuru eski doğu insanını 
da çok meşgul etmiştir ve bundan dolayı çıplak İştar motifi yaygın bir 
şekilde ikonografiye girmiştir. İlginçtir ki, Karahöyük ve İmamkulu 
buluntularının gösterdiği gibi çıplak İştar (veya Asertu) modası, ta iklimi 
soğuk Orta Anadolu içlerine kadar yayılmıştır. Ama bu çıplaklığın öne 
sürüldüğü gibi, striptiz ile bir ilgisi yoktur. 

Müzik, büyücülük ve tıbbî tedavide de kullanılmıştır. Bir Hitit âyininde 
hasta bir kimseye, başrollerini yılan, arı ve kartalın oynadığı müzikli bir 
öykü anlatılarak onun iyileşmesi sağlanmıştı. Yani çok sonraları tıpkı 
eski Yunanistan'da olduğu gibi, müziğin tıbbî ve etik etkisi de vardır 
ki, bu durum yüzyıllar sonra Selçuklular tarafından etkin bir şekilde 
kullanılmıştır. Burada İştar ile en eski devirlerde Kubaba olarak anılıp 
daha sonraları Kybele olarak Frigler'e, Grekler'e ve magna mater olarak 
Romalılar'a geçen, arslanların çektiği arabasıyla bir orgiastik eğlenceden 
diğerine koşan Eski Anadolu doğa tanrıçası arasındaki benzerliğe dikkat 
çekmekte yarar vardır. Bir defa her ikisi de müziği seven tanrıçalardır. 
Sonra her ikisinin de sağında ve solunda müzik çalan trabantları vardır; 
Yazılıkaya kabartmalarının ve yazılı kaynakların gösterdiği gibi İştar'ın 
trabantları Ninatta ve Kulitta Kybele'ninkiler ise, Boğazköy'de bulunan 
bir heykelde görüldüğü gibi çifte flüt ve harp çalan iki müzisyendir. Sağ 
tarafında ve ayak dibinde flüt çalan müzisyenin gösterdiği gibi, flütü 
üflemek güçlü bir nefesi gerektiriyordu. Bugün Anadolu'da zuma, klarnet, 
kaval ve flüt çalan ustaların karşılaştıkları güçlükler, Eski Anadolu'da da 
vardı. Bundan dolayı, avurdun şişmesini önlemek, dudaklarda meydana 
gelen anormal sarkmaya ve deformasyona meydan vermemek, daha 
iyi üfleyebilmek ve en önemlisi ağız içinde biriken havayı iyi kontrol 
edebilmek için flütçü ağız ve avurtlarını deriden olması muhtemel bir 
şeritle sarmıştı. 

Günlük hayatta çalınıp söylenen halk müziğiyle ilgili bilgileri 
metinlerde bulmak olanaksızdır, çünkü metinlere akseden müzikle ilgili 
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konular istisnasız hep âyinlerlerin bir parçasıdır. Genel olarak müzik ve 
dans, kurban sunulurken, tannlar şerefine içki içilirken, tanrıların bakımı 
yapılırken ve onlar eğlendirilirken ve bir olayın başlaması veya bitimi 
bildirilirken kullanılmıştır. Örneğin kralın merasim alanına gelişi, bir 
binadan çıkışı, bugün çoğunlukla askerî birliklerde olduğu gibi yüksek 
sesli bir müzik aletiyle bildiriliyordu. Bu yapılırken de, bayan müzisyenler 
kraliyet çiftinin önünden ve arkasından raks ederek koşuşuyorlardı. Tipik 
bir örnek olarak kralın, Kerkenes Dağı eteklerindeki Kuşaklı Höyük'te 
aranması gereken Zipplanda kentine varışında, kızlar korosu bir nevî 
karşılama veya 'hoşgeldin' şarkısı söylüyordu. Başka bir metin yerine 
göre ise, kraliyet çifti bir âyin için ellerini yıkadıkları sürece harpler 
çalıyordu. Borazan olarak genellikle boğa boynuzu veya ona benzetilerek 
yapılan bir âlet kullanılıyordu. Borazan herkesin duyabilmesi için genelde 
yüksekçe bir yerde ve özellikle evlerin damında öttürülüyordu. Böyle bir 
vesileyle Nerik kentinde kadınlar korosu Hatti dilinde "Boğa Şarkısı" nı 
söylüyorlardı; böylece herhalde boğalar gibi böğürmek suretiyle bir ayin 
yapıldığını ilân ediyorlardı. 

Ayinler sırasında müziğin ne zaman çalınıp ne zaman çalmmayacağı, 
sıkı kurallara bağlanmıştı. Ayinlerden bazılarında "protokol" gereği 
sükûneti gerektiren anlar da vardı; ayrıca tıpkı insanlar arasında olduğu 
gibi müzikten hoşlanmayan tanrılar da vardı ve bunlara yönelik âyinlerde 
hiç ama hiç müzik çalınmıyor ve söylenmiyordu. Hatti kökenli tann Tauri 
(t) herhalde müziği sevmeyen tanrılardan biriydi, keza onun âyinlerinde 
çoğunlukla müzik yapılmaması gerektiği belirtiliyordu. 

Buna karşın, Güney Anadolu'da aranması gereken ve sakinleri yerli 
Anadolu halkı, Hurriler ve Luwiler'den oluşan Istanuvva bölgesinde müzik 
çok yaygındı. Istanuwa ve gene aynı bölgedeki Lallupiya kentlerinde 
oturan halkın kendilerine özgü ve tam teşkilâtlı koroları vardı. Bu korolar 
Hattusa'daki ayinlerde de görev alıyorlardı. Özellikle Lallupiyalılar 
geçimlerini tıpkı bugün Anadolu'nun bazı yörelerinde (örneğin Urfa) 
ve toplumlarında (örneğin Romanlar) olduğu gibi, herhalde sırf 
müzik yapmak suretiyle temin ediyorlardı. Bu meslekten müzisyenler 
gerektiğinde, bayram sahnesine, merasime veya ziyafete katılan herkesi, 
kendilerinin çalıp söyledikleri müziğe eşlik etmeye zorluyorlardı (kattan 
pankus halzissai ve ki SIR irhas kuman [ishamaizzi]) • Cemaat, yani 
dinleyiciler onlara herhalde özellikle nakaratlarda eşlik ediyordu. Bu tür 
değerli bilgilerden, âyinler sırasında tıpkı kiliselerde olduğu gibi, herkesin 
katıldığı büyük koroların varlığını öğreniyoruz. 
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Müziğin yaygın olarak kullanıldığı sahalar arasında ölü âyinleri 
sırasında tutulan matemler de vardır; ama buradaki müzik herhalde 
daha ziyade litürjik nitelikteydi, çünkü kral veya kraliçe öldüğünde, 
devlet yası ilân ediliyordu ve Hattusa'da "yaşlı genç, büyük küçük" herkes 
flütünü eline alıp hüzünlü melodiler üflemeye zorlanıyordu. Genel olarak 
tüm halkın katılımına ek olarak meslekleri gereği matem tutan ve ağıt 
yakan kadınlar (SALtaptara-) da kullanılıyordu. Bu hatunlar, ölü ruhunun 
gitmesi muhtemel olan yeraltının kötülüklerini dile getiren ağıtlar 
mırıldanırlarken, bir saz(?) (TIBULA = SA.A.TAR) calicisi müzik 
eşliğinde ve yüksek sesle ölen insanın adını sürekli bağırıyordu. Ve bir 
an geliyordu ki, cenaze merasimine katılan herkesin hep bir ağızdan ağıt 
tutması gerekiyordu. Günümüz Türkiye'sinde ölen şahsın adı birçok taşra 
kentinde minarelerden ve belediye hoparlörlerinden ilân edilmektedir. 

Burada önemli bir gözlemi, hemencecik sunmak istiyorum. Hititler 
enstrümantal müzik eşliğinde sözlü müzik yapmayı yaygın olarak 
biliyorlardı. Bunun sayısız kanıtları vardır, ama en önemlisi de "harpistler 
harp çalarken, hokkabaz (şarkı) söyler, şakşakçı el çırpar" kaydıdır. Başka bir 
metne göre ise, matem tutmakla görevli bir rahip (GALA) davul, tef ve 
ziller eşliğinde şarkı söylemektedir. Ama dikkat edilirse, burada halzai-
"bağırmak, çağırmak" fiili kullanılıyor; yani sözlü müzikten ziyade "aha, 
ah, <wah, ihi" gibi onomatopoetik bir takım nidalar da söz konusu olabilir. 
Başka bir metne göre, erkek ve kadın koroları ile çalgıların üçü bir arada 
olmak üzere de müzik yapılıyordu: 

"Anunuıva'lı erkekler (şarkı) söylerler, zintuhi-kadınları onlara eşlik 
ederler (?) (appa ishamai-); tefçi kadınlar tef ve çalpara çalarlar. 

Birçok metinde enstrümantal ve vokal müzik ile dansın iç içe girdiği 
görülmektedir. Burada KUB 10.89 i 20-37'yi örnek olarak verebiliriz. Bu 
metin yerinde kraliyet çiftinin Savaş Tanrısı Zababa şerefine içki içmeleri 
vesilesiyle şu merasim ve eğlence sahnesi yer alır: 

Kral ve kraliçe oturarak dört ayağı üzerinde duran arslan şeklindeki bir 
kaptan (BIBRU) tanrı ZABABA şerefine içerler. Saki, lapadan yapılmış bir 
"ısırmalık" (vuagessar) ekmeği dışardan getirir ve krala verir. Kral ısırır. Büyük 
harp âleti çalınır, cambaz (şarkı) söyler, şakşakçı el çırpar. (Bu arada) davul 
ve çalpara (arkammi galgalturi) sürekli olarak çalınır. Dansözler oynayarak 
cambaza şarap dolu bir kadeh verirler. O (cambaz) diz çökerek (kral ve 
kraliçeye) yaklaşır. Kral ve kraliçe oturarak kırların Istar'ı şerefine içerler; 
saki dışardan mayalı (ekşi) bir somun alır getirir ve onu krala verir; kral 
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onu parçalar, şarkıcılar Hurrice söylerler. Cambaz (şarkı) söyler, şakşakçı el 
çırparak (ve) çömelerek gelir, kral ve kraliçeye diz bezini (peçete?) (verir). Kral 
ve kraliçe ayakta ve madenden bir kaptan güneş tanrısı şerefine içerler. 

İlginçtir ki, metinlerde askerî müzik, yani bando ile ilgili bir kayıt 
yoktur, ama örsü (Urfa?) kentinin kuşatılmasıyla ilgili Akadça yazılmış 
destanî bir metinde, askerlerin Savaş Tanrısı Zababa'ya bir ilâhî okumaları, 
bir nevî askerî müzik, marş müziği veya askerî talimler sırasında bir parça 
olarak anlaşılabilir. Ritimli, yani hece vezinli olarak tanımlanan ve uzun 
yıllardan beri doğru ya da yanlış biçimde "asker şarkısı" olarak bilinen 
müzik parçası, tıpkı bir ilâhî gibi müzik eşliğinde söyleniyordu: 

Nesas [uıaspes] Nesas voaspes 
tiyamu tiya 
numu annasmas katta amut 
tiyamu tiya 
numu uvuasmas katta amut 
tiyamu tiya 

Ey Nesa'nın [elbiseleri], Nesa'nın elbiseleri! 
haydi gelin bana, 
annemdir beni dünyaya getiren, 
haydi gelin bana! 
benim kötü kaderimdir(?) (uvuas) beni getiren dünyaya, 
haydi, haydi gelin şimdi bana! 

Metinlerde, savaş oyunlarına (agonic) da yer verilmektedir. Böyle 
oyunlardan birinde, kent kapısında harp çalarak bir savaş gösterisi yapan 
üç kişilik bir grubun yaptığı gösteriler anlatılır: 

"[Kent kapısının] karşısında (ve) tanrının huzurunda harp çalan ve üç 
kişiden oluşan bir grup, savaşıyormuş gibi yere eğilir ve Fırtına Tanrısı ile 
bir savaş gösterisi yapar. Harp cakaları" zafer şarkısı (?) (ve) savaş marşı 
söylerler; harp ve çalpara (galgalturi-) çalarak (müziğe) eşlik ederler. Ama harp 
cakalarından bir tanesi tanrının kapısında durur (ve) borazan çalar. Yukarıda 
damda durmakta olan bir purapsi-rahibi krala karşı zafer müjdesini (?) şöyle 
ilân eder: "(Ey) kral, sakın korkma! Fırtına Tanrısı (senin) düşmanlarını) 
ve düşman ülkelerini teker teker sen kralın ayakları altına serecek ve sen onları 
boş birer mutfak kap kaçağı gibi teker teker kırıp mahvedeceksin." 
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Metnin oldukça kırık olan devamında, krala tanrılar tarafından 
ebediyyen kahramanlık ve bereket bahşedileceği, onun düşman askerlerini 
yenmeye muktedir olacağı ve silâhının sürekli muzaffer olacağı müjdesi 
verilmektedir. 

Müziğin, özellikle büyük gürültü çıkaran davulun, kötü cinleri 
kovalamadaki rolünü unutmamak lâzımdır. Sümer inancına göre davul, 
kötü cinleri ürkütüp kovalamakta kullanılıyordu. Anadolu'da bugün bile 
ay veya güneş tutulduğunda, davul çalınarak veya mavzerler atılarak, ayın 
boynunu sıkıp onu boğduğuna inanılan cinler kovalanır. 

Hititler tanrılarını tıpkı insanlar gibi tasarımladıklarından, onları 
da hep kendi zevk aldıkları yöntemlerle, yani kendi yemekleri, kendi 
müzikleri ve kendi eğlence ve hokkobazlık yöntemleriyle beslemeye ve 
eğlendirmeye çalışırlardı. 

Şimdi metinlere akseden şekliyle biraz da müzikle ilgili terminolojiye 
değinmemiz lâzımdır. Müzik âletlerinin vurma, çalma, üfleme ve çarpma 
olarak sınıflandırılmasını, âletler çalınırken kullanılan yani dört kategoriye 
ayrılan fiiller vasıtasıyla yapıyoruz; burada söz konusu fiillerin anlamı bize 
o âletin türü ve niteliği hakkında en önemli ipuçlannı veriyor. Ama açık 
olmayan durumlar da vardır, şöyle ki: Vurma deyince neyi anlayacağız? 
Keza bir Hitit müzisyen, davula vurduğu kadar, gerektiğinde saz veya 
harpın tellerine veya sazın karnına vurarak da müzik yapabiliyordu. 

Müzik yapmak ve çalmakla ilgili bu fiiller şunlardır: 

vjalh' "vurmak", hazzik- »çalmak", SiR R U =ishamai-(mürik âleti eşliğinde) 
şarkı söylemek", hultai-, hultesk- "zilli defi?) sallamak, çalkalamak", hup-, 
hupesk- "vurmak, (mızrapla) Çalmak", pariparia-'uflemek", galgalinai-
"üflemek ", vjiyai- "matem tutmak ", pahvai- " el çırpmak " (bu sonuncu 
fiili "yüksek sesle bağırmak" olarak çevirenler de var), daskupai- "tiz bir 
ses çıkarmak, cıslamak", ishaminan ep- "bir şarkı tutturmak" 

Şarkıcı ve Müzisyenler 

Mezopotamya'da olduğu gibi eski Anadolu'da da kadın müzisyenlerin 
fazlalığı dikkati çekmektedir ve bu durum hiç kuşkusuz anaerkil yerli 
Anadolu geleneklerinin babaerkil Hitit toplumuna bir yansıması olarak 
algılanmalıdır. Bu bayanlar çoğunlukla herhalde işgal edilen topraklardan 
tutsak olarak getiriliyordu. Ayrıca metinlerde çok uzun bir müzisyenler 
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listesi vardır. Bu müzisyenler belirli şahıslara, saraylara ve taşra kentlerine 
dağıtılmışlardır ve zabıtları tutulmuştur. Bunların durumu, bir bakıma, 
savaşlarda tutsak edilip getirilen NAM.RA'ların devlet tarafından 
çiftliklere dağıtılmasına ve köle olarak çalıştırılmalarına benziyor. 
Konutlarına müzisyen alacak kadar zengin ağalar arasında Ortaköylü 
(Sapinuwa) Iyarapiya, Katapalı Purtalla, Mitalı Akkura, Haliputtalı 
seyis Talmiya ve kemer ustası Marduk da vardı. Müzisyen olan bu ağalar 
kalelerde (Halsu) oturduklarına ve müzisyenler de oralarda tutulduğuna 
göre, onlar herhalde Ortaçağlarda şatolarda yaşayan derebeylerine benziyor 
olacaklardır. Kadın şarkıcılardan bazıları da avlu temizleyicilerine, krala, 
saraya, depolara ve taşra kentlerindeki saray ve tapmaklara dağıtılmışlardı. 
En yüksek rakam 25 kadın şarkıcıdan oluşuyor ki, bu da bize o zamanki bir 
kadınlar korosunun ortalama büyüklüğü hakkında genel bir fikir veriyor. 
Tüm bunlardan kadın sesinin müzikte çok tercih edildiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim bir metinde erkek müzisyenlerin dahi kadın sesini taklit ettikleri 
kaydı vardır. 

Ama genel olarak hokkabaz, şarkıcı, ağıt yakıcı, şakşakçı, doktor, 
borazancı, dümbelekçi, harpçı, lir çalan kişiler, flütçü gibi meslekten 
olmayan hemen herkes, âyin ve merasimlerde üstlenmiş oldukları roller 
gereği müzik yapmış olabilir, halliyari-- adamı gibi içlerinde hem şarkı 
söyleyen, hem de enstrüman çalan üstün kabiliyetli insanlar da vardı. 

Kültür tarihi açısından vokal müziğin enstrümantal müzikten çok 
daha ehemmiyetli olduğunu zaten belirtmiştik. Maalesef nota sistemi 
bilinmediğinden, bu konuda hiçbir bilgimiz yoktur. Yalnızca müziğin 
genelde solo veya bir koro tarafından okunduğunu biliyoruz. Şarkı 
sözlerinin pek çoğu Hattice veya Hurricedir ve pek çok kısımları nakarat 
olarak tekrarlanıyordu; biraz önce belirttiğimiz gibi, gerekli yerlerde 
tıpkı cami ve kiliselerdeki ibadet ve âyinlerde olduğu gibi cemaat da 
buna katılıyordu. Bazı şarkı sözlerinde hece vezninin izlerini görmek 
mümkündür. Bunun dışında Hititler destanlara zaten "şarkı" (SIR, 
iihımai') diyorlardı, yani SIR'in tıpkı eski Grekçedeki musike gibi "destan" 
yazma anlamı da vardır. Bundan da anlaşılıyor ki, tüm destan ve efsaneler 
belirli bir makama göre ilâhî gibi seslendirilerek okunuyordu. Bizdeki 
en yakın örneği mevlit, Hz.Muhmmed'in doğumu ve hayatını anlatan 
mesnevi okumaya benziyordu. Şarkılar arasında öyle çeşitler var ki, 
bunları görünce bizim yerel folklorumuzu düşünmemek elde değildir: 

luppaus S Î R Ü I A "kutsal şarkılar"; SÎR lûauvjas sakinleştirici, dinlendirici 
şarkı"; SA K I . L A M U I A S İR Ü I A "pazaryeri şarkıları"; SİR Ü I A zinzapuSsiyas 
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SA DISTAR U R UNinuwa "Ninive Istar'nın güvercin şarkıları"; SIR 
URUTissaruliya "Tissaruliya kenti şarkısı"; Sarrassiyas SIR kraliyet şarkısı"; 
tiyarras SIR tiyarra'Şarkısı"-,karuiliyas DINGIRMEâ-asv halziyavjas SIR "eski 
tanrıları çağırma şarkısı"; SA S A L M E â KAR.KID SİR U I A "fahişeler şarkısı" SA 
A.AB.BA SIR "deniz şarkısı"; SA G U D . M A H Ü I A SİR "boğalar şarkısı"; SA 
DINGIR U M GÎRM E â-as arrumas SİR "tanrının ayaklarını yıkama şarkısı"; 
...)zius SÎRH I A-us; SA DU SIR Fırtına Tanrısı şarkısı"; DINGIRM E â-assa 
SIRHIA-us "tanrıların şarkıları; zahhiyas SIR "savaş şarkısı". 

ikinci ve daha iyi bilinen müzik çeşidi enstrümantal olanıdır ki, bu 
da metinlerden ve arkeolojik anıtlardan tanıdığımız müzik aletleriyle 
yakından ilgilidir. Şimdi bunları üç kategori halinde kısaca tanıyalım: 

Vurmalı Çalgılar 

a) GlSarkammi- "def, davul" veya "tamburin" 

b) G]&huhupal' " te f veya "dümbelek"e benzeyen bir âlettir. Aynı zamanda 
içki kabı olarak da kullanıldığından, saz olması imkânsızdır. Bugün de 
testi veya çömlekler gerektiğinde dümbelek olarak kullanılabildiğine 
göre, böyle bir enstrüman olmalıdır. Anadolu arkeologları, şimdiye kadar 
"testi altlığı" olarak tanımladıkları iki tarafı açık halka kapları bu açıdan 
yeniden değerlendirmek zorundadırlar. Tef veya darbukanın kasnağı zilli 
olan türleri de mevcuttu ki, bunlar günümüzde zilli teflerde olduğu gibi 
sallanarak, çalkalanarak (hup-, hupisk-) çalınıyordu. 

c) {UWJDU)galgalturi' Hatti kökenli ve tamburin, tef veya davul gibi bir 
âlettir ve büyük bir ihtimalle arkeolojik örnekleri Kültepe'de bulunan 
çalpara olmalıdır; Akadca karşılığının HASKALLATl/M olduğu öne 
sürülmüştür. Tefin kasnağına bağlanmış zil ve çıngırakları olabilir. Tunç, 
bakır, demir, ağaç ve sadece bir kez de pişmiş topraktan yapılmış olması 
dikkat çekicidir; dolayısıyla ya disk ya da madenden çalparalar veya 
semballar gibi bir âlet olması gerekir. Metinlerde çift olarak geçmesi, onun 
çalpara olduğunu desteklemektedir. Bunların Kargamış kabartmalarında 
gördüğümüz büyük olanları (GAL) da vardı. Nitekim Boston Müzesi'nde 
sergilenen yumruk şeklindeki gümüş riton üzerinde bir müzisyenin elinde 
tuttuğu ve birbirine vurduğu bir çift çalparanın çapı, insan vücuduyla 
orantısı yapılarak 60 cm. olarak tespit edilmiştir. 

d) G l â BALAG.DI (Glimukar-1) davul veya davula benzeyen bir âlettir. 
G l SBALAG.DI.GAL gibi tıpkı G l âDINGIR.INANNA.GAL'a benzeyen 
büyük bir türü de vardı. G I âBALAG.DI'nin Hititçe karşılığı olduğu sanılan 
mukar aynı zamanda arabanın bir parçasıdır. Bundan dolayı mukara 
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Alacahöyük standartlarına benzeyen sistrum diyen araştırıcılar da vardır. 
Herhalde Mezopotamya'da yay şeklinde harp ifade eden bu enstrüman, 
Anadolu'da anlam değiştirmişti ve davul veya tefe benzeyen bir müzik 
âletini ifade etmekteydi. Belki de telli bir âletti ve ses kutusu aynı zamanda 
dümbelek olarak da kullanılıyordu. 

e)mukar~ bk. BALAG.DI 

Telli Çalgılar 

Telli çalgıların tellerinin yapısı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. 
Bilindiği gibi, Babilcede bir sazın teline SA "sinir" (Akadca PITNL7) 
deniyordu ve metinlerde sayıları yediye kadar ulaşan bu tellerin adları 
vardır, isimlerden her biri belirli bir telin çıkardığı sesi gösterdiğinden, 
bu sistemi nota olarak algılamak isteyenler vardır. Bazı araştırmacılar, 
bunların tel adlarını değil de, mızrabı peş peşe vurmak suretiyle çıkarılan 
seslerin uzunluğunu gösterdiğini öne sürmüşlerdir. Alet, parmak tırnağı 
veya mızrap (plektron) ile çalınıyordu. 

Eminim birçoklarınız Babil ve Ugarit'te nota sisteminin olduğunu 
duymuşsunuzdur ve bunun aslı var mıdır, yok mudur, merak 
ediyorsunuzdur. Onun için Anadolu müziğiyle ilişkisi olmasa bile size 
bu konuyu birazcık açıklamak istiyorum. Babilcede ve ona dayanarak 
Hurricede "nota" diyebileceğimiz toplam yedi adet işaretin isimleri vardır. 
Ugarit'te bulunmuş olan Hurrice metin M. 0.14. yüzyıla tarihlenmektedir. 
"Nota" sayısının yedi adet olması, lir veya saz gibi telli enstrümanların 
yedi adet telinin bulunmasıyla ilgili olabilir ve her telin çıkardığı ses, 
modern anlamda bir notaya tekabül edecektir. Terpander'in önderliğini 
yaptığı sonraki Grek müziğinde bu notalara nomoi deniyordu ve bunların 
sayısı da tıpkı Babilcede olduğu gibi yedi adetti {archa, metarcha, katatropa, 
metakatatropa, omphalos, sphragis, epilogos). 

Ama bu nota sistemi yukarıdan aşağıya mı, yoksa aşağıdan 
yukarıya mı çıkıyordu, bilinmiyor. 

Babilce (ve Hurrice) tel (= nota?) adları şöyledir: 
Tel numarası İnterval adı Müzik skalasındaki veri 
1 ve 5 = SA nis qabari do - sol 
7 ve 5 = SA seru si - sol 
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2 ve 6 = SA isartu re - la 
1 ve 6 = SA salsatu do - si 
3 ve 7 = S A embubu mi - si 
2 ve 7 = SA rebutu re - si 
4 ve 1 = SA nid qabli fa - do 
1 ve 3 = SA isqu do - mi 
5 ve 2 = SA qablitu sol - re 
2 ve 4 = SA titur qablitu re - fa 
6 ve 3 = SA kitmu la-fa 
3 ve 5 = SA titur isratu mi - sol 
7 ve 4 = SA pitu si - fa 
4 ve 6 = SA zirdu fa-la 

Yani bir notanın veya o notanın ses değeri karşılığı olan telin adı 
veriliyor ve bunu hemen bir rakam izliyordu. Rakam, o notanın kaç defa 
çalınacağına işaret ediyordu. Buna göre SA qablitu 3, üç defa sol-re, 
sol-re, sol-re seslerini çıkarmak demek olacaktır. En fazla dörde kadar 
tekrarlanabiliyordu. Ama Hurrice metin notalarla ayrı ayrı yazıldığından, 
metni seslendirmek konusunda bir fikir birliği yoktur ve olamayacaktır 
da. Seslendirme çabaları kulakları tırmalayıcı çok korkunç ve kötü 
sonuçlar verdi. Dinleyen insanlar arasında iğrendirici duygular yarattı ve 
bundan dolayı da, eski insanlar bu kadar kötü ve disonans, bu kadar kulak 
tırmalayıcı bir müzik dinlemiş olamazlar, dendi. Burada karşımıza başka 
bir sorun daha çıkıyor: 1-7 sadece do ve si seslerini çıkarmak mı demekti, 
yoksa tüm octavı, yani do re mi fa sol la si mi seslerinin tümünü vermek 
mi demekti? Ama, tüm bunlar Babil ve Ugarit'ten bilinen sözde nota 
sistemleridir ve Hititler'in bunları kullandıklarına dair delil yoktur. 

a) G I â DlNGIR.INANNA (=ziaür) "harp, l ir" metinlerde çok önemli 
bir yer tutar ve arkeolojik belgelerde de çokça betimlenmiştir; tek kişi 
tarafından çalınır; bazı durumlarda harpın iki kişi tarafından çalındığını 
arkeolojik verilerden biliyoruz. Gene arkeolojik verilere göre tellerinin 
sayısı en fazla sekiz adettir. Dikkat edilirse, Atina yakınlarındaki Menidi 
kubbeli Miken mezarında bulunmuş fildişinden bir harpın da sekiz adet 
teli vardır. Bunun ölüler âyini ve Tauri kültünde kullanılmaması dikkat 
çekicidir. 

b) G I â DINGIR.INANNA.GAL (=huzinar) Anadolu'ya özgü olan çok 
büyük bir "harp, lir"dir; arkeolojik anıtlar üzerinde görülen ve iki kişi 
tarafından çalınan türden bir müzik âleti olması gerekir. 
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c) G I â DINGIR.INANNA.TUR (= ippizinar) "harp, lir"in küçük boyda 
olanıdır. 

Ur kral mezarlarından şahane örnekleriyle tanıdığımız bu lir veya 
harp, zinir, ippizinir, huzinir isimlerinin de gösterdiği gibi tamamen Hatti 
kökenlidir. 

d) G I â TIBULA (G ! âSÂ.A.TAR) büyük bir ihtimalle telli bir enstrüman, 
özellikle arkeolojik buluntulardan tanıdığımız, gitara veya daha çok bugün 
Anadolu'da yaygın olarak kullanılan saza benzeyen bir âlet olmalıydı. Bu 
enstrüman ölü âyinlerinde çalınıyor, onun eşliğinde şarkı söylenebildiği 
gibi, davul ve harp eşliğinde de çalmıyordu. Şarkıcı adamlar (halliyari-
veya NAR) bu enstrüman eşliğinde şarkı söylüyorlardı. 

Batı dillerine Arapça el-ud'dan giren ud ve ona çok benzeyen saz ile 
davulun günümüz Anadolu'sunda da önemli bir yeri vardır. Bunların her 
ikisi de eskiden beri mevcuttu. Saz Mezopotamya'da Akkad Devrinden 
beri biliniyordu (M.O. 2400), ama Anadolu'da ne kadar eskilere 
gittiğini bilemiyoruz. En eski örnekleri M. O. 17. yüzyıla, yani Eski Asur 
Ticaret Kolonileri Çağının sonlarına tarihleniyor. Gümüşten bir mühür 
ve Samsat'ın 13. tabakasında bulunan bir boyalı seramik üzerindeki 
tasvirden biliniyor. Bunların her ikisi de küçük karınlı ve oldukça ilkel 
görünümlüdür, Alacahöyük kabartmasındaki gibi gelişmiş değildir. 
Alacahöyük örneğinde karının ortadan boğumlu olması, sazdan çok 
gitarla karşılaştırılmasına yol açmıştır. Karın kısmında altta ve üstte beşer 
adet ses delikleri ve perdeleri de vardır, yani oldukça modern görünümlü 
bir enstrümandır. Perdelerin olması, sazın nota sistemine göre çeşitli 
seslerin çıkarılmasında kullanıldığının bir kanıtıdır. Mızrap (plektron) yere 
düşmemesi için çalgıcının bel kemerine bağlanmıştır. 

Üfleme çalgılar (aerophon), herhalde Mezopotamya'da olduğu gibi 
boynuz, kamış, ağaç, kemik, maden ve nadiren de fildişinden yapılıyordu. 

a)GI "düdük, flüt" (kelimenin asıl karşılığı "kamış"tır!). Çoban 
kavimlerin müzik âleti olarak da tanınan flüt eski Anadolu'da yaygınca 
kullanılmıştır. Tüm diğer müzik âletlerine kıyasla flüt, nefesli bir müzik 
âleti olarak tıpkı insan sesi gibi sürekli ses çıkarma özelliğine sahiptir. 
Frig Çağından kalma Boğazköy Kybele heykelinin sağ tarafında ve ayak 
dibindeki flüt çalan müzisyenin gösterdiği gibi, flütü üflemek güçlü bir 
nefesi gerektiriyordu ve avurdun şişmesini önlemek için ağız. ve yanaklar 
deri ile bağlanmıştı (bkz. yukarıda). 
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b) GI.GÎD "düdük, flüt, kamış" (Yunanca langaulos gibi kelime anlamı 
"uzun kamış"tır!). Abideler üzerinde çift olanları da vardır. Muhakkak ki 
delikleri vardı. Kamış dışında kesinlikle başka maddeden yapılanları da 
vardı. 

c)  { S V >sawatar "boynuz, borazan" müzik âleti olmaktan çok, belirtildiği 
gibi, sinyal vermede, tellâllıkta kullanılan bir âletti. 

d)  G lSVLPATE özellikle ölü âyinlerinde kullanılan "flüt"tür. 

Diğer Müzik Âletleri 

Arkeolojik açıdan hemen hiç bilinmeyen müzik âletleri arasında zilleri 
ve Mezoptamya'da bolca bulunan, çoğunlukla hayvan biçimli ve modern 
kumbaralara çok benzeyen çıngırakları saymak gerekir. Anadolu arkeolojisi 
henüz bunları buluntular arasında tanıyıp bulamamıştır. Meselâ körük 
kaplar diye tanınan eserler arasında üflemeli çalgılar (flüt), kemikten 
yapılmış nesneler arasında müzik âletleri veya onlann kakma kısımlan saklı 
olabilir. Ses veren çubuklar ile Anadolu'da tahta kaşıklar gibi âletlerin ise 
bulunma şansı tabiî ki yoktur. 

Klâsik anlamda alışılmış müzik âletleri yanında müzik yapılırken günlük 
ev âletleri, silâhlar ve ses çıkaran ve ritim veren hemen her şey, müzik 
âleti olarak kullanılmıştır. Gerektiğinde midye kabuklan ve çakıl taşlan da 
kullanılmıştır. Bunun dışında aşağıdaki nesneleri sayabiliriz: 

a) GISrram- "mızrak": Bir metin yerine göre mızraklar biribirine vurulmak 
suretiyle müzik yaratılıyordu. Gayet tabiî ki burada bir savaş oyunu da söz 
konusu olabilir. Meşhur hayvanlar resm-i geçit sırasında köpek adamlar 
denen avcılara merasim elbiseleri veriliyor. Kralın önüne geldiklerinde 
eğilerek oturuyorlar; bu arada koruyucu tannnın müzisyeni harp çalıyor. 
Anunuvva'lı adamlar avcılarla birliktedirler ve mızraklannı (kargılannı) 
birbirine çarparak şarkı söylerler. Hokkabazlar gelirler ve hoplayıp zıplayarak 
dans ederler. Masalılarla Hititler arasından madenden ve kamıştan 
mızraklarla yapılan savaş oyununu da burada zikretmek gerekir. Bilindiği 
gibi mızraklar, özellikle oraklar birbirine sürtüldüğünde, kurbağa veya 
karga sesi gibi bir ses verir. Başka bir metin yerine göre, kılıçlar da birbirine 
vurulmak suretiyle bir nevi tempo tutuluyordu. Bu tempo, Anunuwa'lı 
adamlar Hattice şarkı söylerken yapılıyordu. 

b) kupti: Müzik âleti olduğu kuşkuludur; walh- "vurmak, kurban etmek" 
fiiliyle birlikte geçer. 
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c)0İSpahisa, gene u/atfı- "vurmak" fiiliyle kullanıldığı için, muhakkak ki 
bir müzik âleti olacaktır. 

Dans 

Dans söz konusu olduğunda, bunu görüntüleyen arkeolojik malzeme 
tabiî ki azdır. "Oynamak, dans etmek" fiilinin kökeninin "(hayvanlar 
gibi) kızıp, öfkelenip, tepinmek" (türkü-, tarkuvjai-) anlamında olması çok 
ilginçtir ki, bu durum daha ziyade günümüzün bazı vahşî, zevksiz ve aşın 
gürültülü danslan için geçerlidir. Bunun yanında "dans etmek" {harganisk-), 
"dönmek" (nai-, u/eh-)^ "öne yürümek (piran iya-), "kovalamak, sürmek" 
(nanna-) ve Akadca SARU fiilleri de kullanılıyordu, lapat- ve muizza- gibi 
anlamlan bilinmeyen dansla ilgili pek çok terminoloji vardır. Dansöz olarak 
karşılaştığımız kişilerin sayısı da müzisyenlerden daha fazladır. Burada 
meslekten insanlar arasında (HUB.BI, tanuali-, tarutesgala-), kraliçe dahi 
dans ederken, karşımıza çıkmaktadır ve tabiî ki, bunu ancak tann huzurunda 
yapmaktadır. Tıpkı müzikte olduğu gibi dansözlükte de çeşitli kentlerden 
gelen folklor gruplan vardı. Bir italyan meslektaşın doğru olarak dediği gibi, 
bunlar modern anlamda gruppi folkhristici idiler: Himmuwa, Lumanhila, 
Lalupiya ve Tawiniya başkent Hattusa'daki merasim ve eğlencelere ekip 
gönderen kentler arasındaydı. Başka bir metne göre ise Lahsana ve Hupisna 
usulü danslann sözü geçiyor. Antik Kanes/Kültepe kentinin şarkı geleneğini 
ise, bu kent çoktan yok olmuş olmasına rağmen, belirli bir müzisyen grup 
(LÜNARURUKanes) devam ettiriyordu. 

Burada son yıllarda üzerinde çalıştığım ve nihayet çözdüğüm bir 
eğlendirme motifini tanıtmak istiyorum. Alacahöyük kabartmalarında 
kinematik olarak tasvir edilen âyinler arasında, araştıncılann öteden beri 
dikkatini çeken bir sahne vardır. Burada üç kişilik bir cambaz grubu söz 
konusudur ve cambazlardan biri gösteri yapmak için bir merdiven üzerinde 
tapmak olması muhtemel bir yapının damına tırmanırken, diğeri onu takip 
etmek için hazırlanmaktadır. Onlar çatıya çıkıncaya kadar bir üçüncü 
artist, aşağıda hançer yutarak tannlan ve insanlan eğlendirmektedir. 
Bu cambazlık yöntemi, Hatti Doğa Tannçası Teteshapi'nin âyinlerinin 
anlatıldığı metinlere aynen yansımıştır. 

Diğer eğlenceler arasında, Grek tiyatrosunun öncüleri sayılabilecek 
sahne oyunlan, koşular, yanşlar, birbirini kamçılama, okla nişan alma, üste 
başa su veya bira serpme gibi çeşitli çocuksu şakalar ve soytanlıklar vardır. 
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Dans sırasında dönmek, elleri yukarı kaldırmak, eğilmek, baş hareketleri, 
diğer jest ve mimikler, protokoldeki şahsa (kral) bakmak, el çırpmak en 
yaygın hareketler arasındadır. Aynca parmakları birbiriyle kenetleme 
(hurtaliya-'!) ve elleri yukarı doğru kaldırıp ters çevirerek ilginç bir dans 
figürü oluşturmak da vardı (KBo 17.36 + i). Gerçekten de bir metinde, 
tarpaSkana- kadınının parmaklarını şıkırdattığına dair ipuçlan vardır, ama 
metin yeri pek güvenlir değildir. Aynca ritim tutması için veya coşku 
emaresi olarak Hattice bağınşmalar vardır; bunlar arasında aha, zinir zinir 
"müzik, müzik!", miia „al!", zinhuriya zinhuriya, Hurrice hari "yol!" ve 
Luwice vvariyati hapanusa, en önemlileridir. 

Dansözlerin giysilerinin de folkloristik olması ilginçtir, keza renkli 
veya süslü gömlek giyiyorlardı. Kraliçe omuzlanna eşarp gibi bir şey 
atıyordu. Burada mühim olan, dans ederken vücudun hareket kabiliyetini 
koruyabilmesidir. Herhalde bundan dolayıdır ki, bazı durumlarda çıplak 
dans edilmekteydi. 

Dans türleri arasında avcılıkla ilgili olanlar vardır. Örnek: 

"Pars maskesi takmış adam gelir; onun arkasında ise elinde tanrının yayım 
taşıyan bir avcı (miniya-adamı) yürümektedir. Tanrının önüne kadar yürürler. 
Sâkî onlara içecek verir, içerler ve boş bardakları geri verirler. Bir defa dans ederler 
ve geri dönerler". Bu avcılık dansının kökeni muhakkak ki, Çatalhöyük 
neolitik kültürüne kadar geri gitmektedir. 

Avcılıkta bolluk ve bereketi simgeleyen ve güç, yağmur ve bereket simgesi 
boğa üzerinde yapılan dans ve akrobatik gösterilerle ilgili olarak son yıllarda 
yeni arkeolojik malzeme bulundu. Bunlann en önemlisi üç yıl önce Çorum 
yakmlanndaki Yörüklü/Hüseyindede'de bulunan kabartmalı ve boyalı eski 
bir Hitit vazosudur. Bu vazonun üzerinde boğa sırtında yapılan saltolar 
betimlenmiştir. Akrobatın boğanın sırtında yaptığı sıçrama gösterisi iki adet 
kinomatik sahne ile verilmiştir. Birinci sahnede akrobat, sırtı aşağı gelecek 
şekilde el ve ayaklan boğanın sırtında dururken, ikinci saltoda boğanın kıç 
tarafından yere düşerken resmedilmiştir. Benzeri boğa danslan ve gösterileri 
Girit'teki Knossos Sarayı duvar resimlerinden de bilinmektedir. Ama bu 
gösteri veya dansın kökeni Anadolu'dur, çünkü Knossos'taki tasvir Yörüklü 
vazosundan geçtir ve bunun dışında Anadolu'da en eski örneğine M.Ö.y. 
6000'lere tarihlenen Çatalhöyük duvar resimlerinde rastlanmaktadır. 
Hititler Döneminde bu geleneğin devam etmesi, bu eski kültün binlerce yıl 
süregelmiş olduğunu göstermesi bakımından çok ilginçtir. 
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Boğa dansıyla ilgili olarak işin daha da ilginç olan yanı, maalesef oldukça 
kınk bir metinde boğa dansından söz ediliyor olmasıdır. İlgili metin Luwi 
kökenli ve Güney Anadolu'da aranması gereken Lallupiya halkının 
yaptıktan dans, müzik ve akrobasi gösterileriyle ilgilidir ve bu âyinler kral, 
kraliçe ve prensleri takdis etmek, onların sağlık ve geleceklerini korumak 
için yapılan âyinlerin bir parçasıdır ve burada yapılan gösteriler, bayram 
metinlerinde sık sık karşılaştığımız tannlann eğlendirilmesinden başka bir 
şey değildir. İşte bu metinde "atlamak, sıçramak" fiili ile "boğanın üzerine/ 
üzerinde" ibarelerinin geçmesi, eğlence ve dansı pek seven ve bunları 
Hattusa'da bir topluluğun huzurunda (humanza, pankus) büyük bir beceriyle 
yapmasını bilen Lallupiyalılar'ın burada bir de boğa akrobasisi yaptıklannı 
açıkça göstermektedir. Metinde aynı zamanda iyi bir dansöz olan sâkî de 
önemli bir yer tutmakta, boğa gösterileri sahnesine paralel olarak başka bir 
cambazlık veya şaka yapmak üzere, Lallulipalı bir adamla birlikte "mutlaka 
tuvalete gitmektedir" (sehuni anku paizzi)- Metnin devamında özellikle 
vurgulandığı gibi, müzik bu akrobatik sahnelerin aynlmaz bir parçasını 
oluşturuyordu. Aşağıda, kırık olmasına rağmen, istisnaî öneminden dolayı 
metnin transkripsiyonu ve çevirisi verilecektir: 

KUB 35.132 Ay. İÜ 1-5: 
(1) [L û.. A-NA PA-NI GUD.MAZHw]a-at-ku-zi nu A-NA GUD.MAH 
(2) [wa-at-ku-zi nu L U M E 5NAR? hal-]zi-is-sa-an-zi 
(3) [LÜ.MES URULa-al-lu-]pî-ya-ya L ÛSÎLA.SU.DU g.A 
(4) [.... h]al-zi-is-sa-an-zi 
(5) [ L USÎLA.SU.DU 8.A s]a-ra-a ti-ya-zi 

"[Cambaz boğanın önüne doğru] sıçrar ve boğanın üzerine [atlar. Şarkıcılar 
bajğrışır. [Lallupjiyahlar sâkîye [bir bardak verirler? Onlar gene] bağrışırlar [ve 
sâkî] yukarı çıkar". 

Aynı Çorum vazosunun başka bir sahnesinde ellerini yukan kaldırarak 
dans eden uzun etekli dansöz kadınlar, bellerinde çok sayıda çıngırak veya 
zil sarkan kemerler taşımaktadırlar. 

Kurt maskesi kullanılarak yapılan danslı gösteri ise, ta Eski Taş Devri 
avcılık ve devşiricilik geleneklerinin ritüelleşmiş anımsamalannı taşıması 
bakımından ilginçtir: 

"Kurt maskeli adam [içeri girer] ve bir et parçasını kapmak için güreşir. 
Ele geçirdiği eti Titivjatti tanrısının rahibine verir, o da bunu tanrının sunağı 
önüne koyar. Bu arada iki kurt adam tanrının önünde dans etmektedir; onların 
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karşısında da iki kız dans eder. Kızların grup başkanı ve rahibe dansederek öne 
doğru koşuşurlar. Dans faslı bitince, bakire bir kız Tanrı Titivjatti'nin kırmızı 
(kanlı?) elbisesini [tutar ve onu bir değnek] ile yukarı kaldırır/fırlatır ve üzerine 
atlar. Bezi yere koyar (serer) ve öne doğru yürür. Kızlar ve rahibeler giderken, 
kurt adamlar öndeki insanları kovalarlar, grup pazar yerine gelinceye kadar." Bu 
dansın benzerleri bugün Doğu Afrika'da da vardır ve siyah esirler vasıtasıyla 
Orta Amerika'ya kadar yayılmıştır. 

Metinlerde hayvan postu giyerek veya hayvan seslerini taklit ederek 
yapılan dans ve gösteriler önemli bir yer tutar. Kizzuwatna kökenli 
Zarpiya ritüelinde sahneye çıkan 9 bekâr (metin "henüz kadınlarla yatıp 
kalkmamış" diyor) delikanlıdan bir tanesi keçi postu giyer ve kurt gibi 
uluyarak öne doğru koşar. Masaya gelince, diğer sekiz genç de ona katılır ve 
masanın etrafında dönmeye başlarlar. Bu arada masanın üzerinde durmakta 
olan omuz ve göğüs etlerinden yerler. 

Birbirinin elini tutarak halka oluşturmak ve dans etmek ise, bugün 
olduğu gibi eskiden de yaygındı. Yalnız, halka halinde dans eden kadınlar 
ekibi, ayıp olmasın diye krala karşı sırtlarını, yani kıçlarını dönmüş olmamak 
için, kralın önüne yaklaşınca halkayı veya yelpazeyi açıyorlar ve bir defa 
sağa, bir defa da sola dönüyorlar ve yüzlerini krala çeviriyorlar. Bunun 
dışında metinde gürültü yapmamaları gerektiği dahi belirtilmiştir. 

Kendine özgü folkloruyla tanıdığımız Tawiniya kentinden bir adam 
gümüşten içki kabını alıp bir UJL-siya- adamının hortumuna içki döker. 
Bu UJL-siya- adamı hemen ayağa kalkıp eğilerek dans etmeye başlar ve 
hortumundan sağa sola içki serpiştirmeye başlar. Arkasında ise elinde bir 
içki kamışı tutan avcı vardır ki, kamışı vasıtasıyla havada hep öbürünün 
püskürttüğü ve serpiştirdiği içki damlalannı kapmaya çalışır, bağmr, çağınr, 
bir krala doğru koşturur, bir de geri dönüp elindeki hortumla avcıya vurur; 
gene koşmaya devam eder ve bu kez hokkabaza vurur. Diğer insanlann 
ayaklanna kötü kokan ve boğa sidiği olması muhtemel bir madde (şerha--) sürer 
ve böylece hem kendini, hem insanlan ve en önemlisi tannlan doyasıya 
eğlendirir. 

Başka bir yerde gene Lallupiya'lılann dansıyla karşılaşıyoruz: 

"Lallupiya'lıların başkanı sâkîye,"vjariyati hapanusa!" diye bağırır. Bunun 
üzerine sâkî dans etmeye koyulur; tıpkı aşçıbaşı usulü dans eder, yani hep kendi 
etrafında döner durur." 
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Başka bir Lallupiya'lı arkadan onun yakasını tutar ve her ikisi de birlikte 
dönmeye başlar. Sâkî bir dümbelek {huhupal) tutmaktadır; ama onu çalmaz. 
Belirttiğim gibi, daha sonra sâkî aynı dümbelekten içki içecektir; dansözlerin 
söyledikleri Luwice nakaratı, seyreden tüm cemaat tekrar eder: taruvvaliya 
tarpattati asta ..x anda massaniya paiu! 

"[h]api(ya)- adamları (önderlerinin nezaretinde) kendi kendilerine dans 
etmektedirler. Grup liderleri yüzünü krala doğru çevirir çevirmez, onlar 
yerlerinde sağa doğru bir dönüş yaparlar. Hokkabazlar "aha' diye ba[ğınrlar. 
hapi(ya)- adamları] sola doğru bir dönüş daha yaparlar; hokkabazlar (tekrar) 
"aha" diye b[ağırırlar. Onların grup lideri] (sekerek öne, krala doğru] kayar. 
(Diğer) dansözler (halkayı) açarlar ve kayarlar. [Grup liderleri] başını [krala 
doğru] çevirir çevirmez, asa taşıyıcısı (onlara) katılır ve (dansözler arasında) 
yerini a[lır. hapi(ya)- adamları] yerkrinde (kral istikametine) geniş bir dönüş 
yaparlar; hokkabazlar [ "aha" diye bağırırlar.]" 

"Kral çadırdan çıkar ve ocağın yakınındaki bir mamuvjan- birası fıçısına 
gelir. Çıplak iki hokkabaz (boş bira) fıçısının içinde çömelmektedir. Tittiutti 
tannsının rahipleri (ve) fahişelerin lideri marnuıvan- birası fıçısı etrafında üç defa 
dönerler." 

Metinde bu eğlenceli sahneden sonra fahişelerin liderinin elinde ağaçtan 
bir bıçak, rahibin ise bir asa tuttuğu yazılıdır. Öyle anlaşılyor ki, fahişeler 
ve rahip ellerinde taşıdıklan bu gereçlerle fıçı içinde çömelen çıplak 
hokkabazlan dürtüklemektedirler. Arkasından, gene hokkabazların sırtına 
üç kez mamuuıan- birası dökerler; bunun üzerine çıplaklar kalkarlar ve 
fıçıdan çıkarak kaçarlar; bu sırada borazanlar çalar. 

Yukarda yaptığımız Hitit müziğiyle ilgili kısa araştırmadan şu sonucu 
çıkarabiliriz: Eski Anadolu folkloru ile birçok örf ve âdet bugün hâlâ 
Anadolu'da kesinlikle yaşamaktadır; bu benzerliklerin nerelerde olduğu, 
ancak arkeolojik, filolojik ve etnolojik malzemenin titiz bir şekilde araştınlıp 
incelenmesi ve etnoarkeolojik yöntemlerle karşılaştırılmasından sonra 
ortaya çıkabilir. 
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BRONZ ÇAĞINDA GÜNEYDE HİTİTLER'DE 
DANS VE MÜZİK 

Annie CAUBET 

Her şeyden önce, bu harika sempozyum bünyesinde bize gösterilen 
misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Bu sempozyumu Kültür 
Bakanlığı'nın cömertliğine borçluyuz, bunun için onlara da ayrıca teşekkür 
ederim. Ve tabiî, çok yakında hayata geçeceğini umduğum Müzik Müzesi 
projesinin girişimcisine de teşekkür ederim. Bizim bile, Fransa'da, müzik 
müzemiz daha sadece 10 yıllık.yani gördüğünüz gibi, bizde de bu projenin 
hayata geçmesi çok yenidir. 

Dediğim gibi, umarım bu Müzik Müzesi projesi çok yakında hayata 
geçer, bizim de bu konudaki deneyimimiz daha çok yenidir; ama proje 
özellikle gençler arasında çok büyük ilgi gördü. Yeni nesil bu projeyle çok 
ilgilendi ve bu proje onların bu ilgisi sayesinde başarıya ulaştı. 

Burada ayrıca dün meydana gelen depremin kurbanları için de derin 
taziyelerimi iletmek isterim. Ailelere sabır dilerim. 

Benim konum, alanım olan Suriye'yle ilgilidir. Anadolu müziğine 
ayrılmış bu konferansta size M.O. 2. yüzyılın sonunda Suriye'den 
bahsedeceğim, yani 3000 yıl öncesinden. Bu, Hitit imparatorluğu'yla çok 
yakın ilişkiler içinde olması dolayısıyla ilginçtir. Bilgilerim çoğunlukla 
Ugarit'teki Minet el-Beyda Limanı'ndan ve Meskene İmar'dan 
gelmektedir, bunlar M.Ö. 2. yüzyılda küçük krallıkların başkentleriydi. 
Diplomatik mektuplar ve ekonomik yazılar Hattuşaş ve Kargemiş 
asıllıdır. Ayrıca Alalah'tan edindiğim bilgileri de kullanacağım, bu da 
küçük bir krallığa bağlı bir beyliğin merkezidir. Konumu çok aşmamaya 
özen göstereceğim; diğer çağlardan ya da bölgelerden edinilmiş 
bilgileri kullanmayacağım; böylece antik müziğin tarihçesini ve eski 
zamanlarda müzik yapma şekillerini en açık, en etkili biçimde bir dosya 
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halinde sunmaya çalışacağım. Bunu yaparken, çivi yazılı tabletlerden, 
eski müzik âletlerinin kalıntılarından, figürlerden ve kabartmalardan 
yararlanacağım. 

Her şeyden önce, kısaca yazıların tanıklığından bahsedeceğim. 
Birçok farklı yazıya sahibiz, bunlardan bazıları sanatçılara, yani şarkıcı 
ve dansçılara yapılan ödemelerle; yani maaşlarla ilgili. Ugarit'te, bu 
ödemelerin para yoluyla değil de, kıyafet verme yoluyla yapıldığını 
biliyoruz. Kraliyet Sarayı'nda gösteri yapan şarkıcılara, gösteriden sonra 
ya da kıyafetleri eskidiğinde yenileri temin ediliyordu. Ugarit Kraliyet 
Sarayı'ndaki şarkıcılardan birinin ismi var elimizde; bu kişinin cinsiyetini 
bilmiyoruz, ama ismi Mnn. belki bunu araya sesli harfler koyarak Menuna 
ya da Manunu gibi okuyabiliriz. Bu kişi Astarte'nin şarkıcılarından biriydi. 
Astarte aşk ve verimlilik tanrıçasıdır, (Mezapotamya mitolojisindeki 
karşılığı İştar'dır) ve Ugarit mitolojisinde çok önemli bir rol oynamıştır. 
Yine cinsiyetini bilmediğimiz bir başka kraliyet şarkıcısı Kantor da, 
Ugarit'in şarkıcısı olarak anılmaktadır. Bu kişi böyle bir unvanı olan 
tek şarkıcıdır; ulusal bir rolü olduğunu düşünebiliriz; belki de Kraliyet 
Sarayı'nın baş şarkıcısıydı, diğerlerinin ise özel bir vasfı yoktu. Bunların 
çoğunun isimlerini bilmiyoruz; elimizde sadece bazı dönemlere ait 
rakamlar var, bir de bunların hangi köylerden geldiklerini biliyoruz. 

Bir diğer yazı türü de sözlüklerdir. Bu eski sözlükler ya da sözcüklerle 
ilgili yazılar, Ugarit ve İmar'da bulunmuştur. Bu sözlüklerde, Mezopotamya 
ve Babil'in dili olan Akkadcada yer alan müzik âletlerinin listesi 
bulunmaktadır, ayrıca bazılarında yerel dillerde de açıklamalar yapılmıştır. 
Bunları, sayıca bol olan telli çalgıları betimlemede kullanabiliriz. Çok 
sayıda telli çalgı olmasına rağmen bunların arp mı yoksa ud mu olduğunu 
bilmiyoruz. Gerçi, ud olma olasılığı düşüktür, çünkü, ud, Arapçada ve 
birçok Avrupa dilinde olduğu gibi, Akkadcada da ud olarak geçmektedir. 
Fakat, Zabitu, Maritu, Timbutu gibi birçok lavta ve arp çeşidi 
bulunmaktadır. Eğer Maritu kelimesini örnek alacak olursak, bu, büyük 
olasılıkla bir lavtanın ya da arpın Mari tarzında çalmışına verilmiş isimdir; 
Mari Suriye'deki krallıklardan biriydi. Yani birçok müzik âletinin ismi, 
bulundukları ya da en çok rağbet gördükleri ülkenin ya da yerin isminden 
türemiştir. 

Yazılardan edindiğimiz son bir bilgi var, ben etimolog olmadığım için 
bunlara daha fazla değinmeyeceğim. Bunlar Küney tabletleri. Bunlarda, 
Vilonyan tipi gametler eşliğinde Hurri ezgilerinden, şarkılarından 
bahsediliyor. Bu çok zor bir yazı, büyük olasılıkla telli çalgılar için yazılmış, 
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ama biz bundan bahsetmeyeceğiz. Bu yazıları yorumlamaya ve hatta 
buradaki müziği çıkarmaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Benim 
burada anlatmak istediğim, buradan çıkan deliller, Ugarit'te çok renkli 
bir müzik çeşidinin olduğudur. Bu müzik Hurrice ya da Babilce değildir, 
özel bir dille yazılmıştır. Bu çok sesli bir müzik türüdür ve saraydan 
gelmektedir.Yani elimizde bir şehirden gelen müzik türü var, bir de 
saraydan gelen ve sarayda karmaşık çalgılar çalmayı bilen ve bunu notaya 
aktarmayı beceren kişiler bulunmaktaydı. Bunlar belki yazarlar, belki de 
rahiplerdi, kim olduklarını bilemiyoruz; fakat bunların renkli kişilikler 
oldukları kesindir. 

Ugarit Krallığı deniz kıyısındadır ve Suriye'yle Türkiye arasındaki doğal 
sınır olan Cebeli Şarkî dağlarıyla çevrelenmiştir. Bu, Ugarit kıyılarının kuş 
bakışı bir görüntüsüdür, burası deniz, şurası da Kraliyet Sarayı. Bunlar 
da 50'lerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış Ugarit'teki en ünlü eserler 
olan Şehir Surları. Kraliyet Sarayı'nın girişindeki mimarî sanırım size 
tanıdık gelecektir; Hititler'in başkenti Hattuşa'daki Kral Kapısının 
mimarîsiyle olan benzerlikleri görüyorsunuz. Fıratis Vadisi'nde, şu anda 
Bizans Döneminden kalma eserlerle dolu bir yer görüyorsunuz. Burası 
aslında, M.O. 50. yüzyılda küçük bir başkentti ve Kargamış Krallığı'yla 
yakın ilişkiler içindeydi, bu ilişkilerden elimizde birçok ekonomik ve 
diplomatik mektup kalmıştır. 

Bu yazılar ve önemli eserlerle müzik âletlerinin resimleri sayesinde, 
şu anda müzik enstrümanlarının repertuarını yeniden oluşturabiliyoruz. 
Bu repertuar, Hibru ve Mezopotamya'da olduğu gibi sembollerle 
başlamaktadır. Bu yöntem, Anadolu'da ve Mısır'da da oldukça yaygındır; 
dün de Doktor Bachman bize Anadolu'da bu tip sembollere rastlandığını 
gösterdi. M.O. 2. yüzyılın ortalarında karşımıza bu tip semboller 
çıkmaktadır, tabiî bunları yazılarda da görebiliyoruz. Yazılarda sıklıkla 
karşımıza tanbur ya da bu tür vurmalı çalgılar çıkmaktadır. Bunların tam 
olarak neye benzediklerini çıkarmakta zorlanıyoruz, şekillerini görmek 
çok zor. Bazı sembollerdeki çalgıların vurmalı çalgılar olduğunu ellerin 
simetrik duruşuna dayanarak söyleyebiliyoruz. Bu da yine ilginç bir resim, 
bir çalgıcı görüyoruz, ama çaldığı âletin tambur olduğunu söylemek güç. 
Fakat çoğu sembol o dönemde tempenom kullanıldığını göstermektedir. 

Şakşak Mısır kökenli bir enstrümandır ve genellikle fildişinden ya da 
bükülmüş suaygırı boynuzundan yapılmaktadır. Ugarit'te bulunmuş bu 
şakşağın üzerinde Mısırlı bir tanrıçanın, Hator'un yüzünü görüyoruz, ama 
bu, nesnenin Mısır'da yapıldığı anlamına gelmez, çünkü Hator Suriye 
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mitolojisinde de olan bir tanrıçaydı ve büyük olasılıkla ismi Astrate ya da 
Anat'tı. Bu Astrate-Hator ilişkisi ilginçtir, çünkü biraz önce de dediğimiz 
gibi, Astarte'nin sarayda bir şarkıcısı bulunmaktaydı. Yani burada tanrılar, 
özellikle Hator'la müzik arasında bir bağlantı olduğunu görmekteyiz. 
Bu küçük bir detaydı. Bu resimdeki âlet de ilginçtir, Amerikalı bir 
meslektaşımın yaptığı bir araştırmaya göre bu âletin ismi Mısır dilindeki 
anlamından farklı olmak üzere şakşaktır. Yine bir şakşak görüyoruz, 
yalnız bu çiftli değil, tekli bir şakşak; yani şakşak olduğundan tam olarak 
emin değiliz. Bu âlet Ugarit'te bulunmuş ve yeniden yapılmıştır. Mısır 
araştırmacıları buna "Sihirli Değnek" ismini takmışlardır. Üzerinde 
canavarlar ve şeytanlardan oluşan mistik figürler vardır. Aslında bu 
sihirli değnekler yay şeklindedir. Bu resimde fazladan bir delik olduğunu 
görüyoruz, bu bir tel için yapılmış olabilir. Bu, bunun bir şakşak olduğunu 
düşündürecek bir göstergedir; bir diğer gösterge de eldir. Bu değneğin 
üzerindeki el, bu eserin bir müzik âleti olduğunu gösterir. Ama sadece bir 
tane olması kesin bir yargıya varmayı güçleştiriyor. 

Ugarit, İsrail ve Kıbrıs kıyılarında, o dönemden, yani M.O. 2000 
yılından kalma diş ve kemik yığınları bulunmuştur. Özellikle koyun ya 
da öküz omuz kemiklerinin çokluğu dikkat çekicidir. Bunlar çoğunlukla 
İsrail ve Kıbrıs kıyılarında bulunmuştur. Ugarit'ten alınma fragmanlarda 
herhangi bir bilgi yoktur, bu yüzden hangi merkezden geldiğinden emin 
değiliz. Bu kemik ve dişlerin ses çıkarmak amacıyla kullanıldığını anlamak 
bizim için çok güç oldu. Hipotezlere göre bunlar müzik âletlerinin parçaları 
olabilirler, ama bunu kanıtlayacak yazılı belgelerimiz yok. 

Eğer telli çalgılara geçecek olursak, Ugarit'te bulunan yazılarda birçok 
kez ud ismine rastlasak da, bu âletin bir resmi elimizde yok. Aslında 
Mezopotamya'da bulunan çok sayıda udî resmine bakılacak olursa, 
bu ilginçtir; Ugarit'in bu konudaki eksikliği rahatsız edicidir. Yazıda 
bahsedilen telli çalgı büyük olasılıkla Kinaru; bu, hem Akkad hem 
de Ugarit yazılarında geçiyor. Kinaru daha çok İlivan'da gelişmiş ve 
çoğunlukla göçebelerin ve Suriyeli olmayanların rağbet ettiği bir çalgı 
gibi görünüyor. Ben-Hassan'm ünlü bir resminde, Suriyeli bir göçebe, 
yanında eşeği ve silâhlarıyla, dikey bir telli çalgı taşıyarak yürümektedir. 
Bu tarz enstrümanlar, Ugarit kabartmalannda fazla bulunmaz. Sadece 
bazı kabartmalarda bulunur-ki bunlar da genellikle Anadolu ya da 
Mezopotamya kabartmalarıdır- bunları dün gördük. 
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Yani, bir kez daha söylemekte fayda var, yazılar kanıt olarak kullanılsa 
bile kabartmalara her zaman daha kuşkucu yaklaşmak gerekir. Arkeolojik 
kalıntılardan bilgi edinmek her zaman zordur. 

Ugarit yazılarında bulunmayan ama çok kullanılan bir başka enstrüman 
da borudur. Bu resimde gördüğünüz bir boru ve ağzı da burada. Bu resim 
de Anadolu'da bulunan bir borunun resmi. Bu boruyu Cemal Pulak 
bulmuştur ve şimdi en ünlü buluntulardan biridir. Uğurluburun'da 
bulunan bu örnek, Ugarit'te bulunan bir fildişi parçasının ne olduğunu 
anlamamızı sağlamıştır. Bu parça yıllarca arşivimizde durmasına rağmen, 
daha önce ne olduğunu anlayamamıştık. Bu parça, Uğurluburun'da 
bulunanın aynısı, üzerinin süslemeleri tamamen aynı. Şimdi gördüğünüz, 
Ugarit'te bilinmeyen bir zamanda ve yerde bulunmuş suaygırı boynuzundan 
yapılma bir boru. Arkasından, Ugarit Kraliyet Sarayında bulunmuş ünlü 
bir boru geliyor. Bu boru, düz ağızlıklı ve üzerinde çıplak bir tanrıça 
resmedilmiş, yan tarafı da M.O. 2. yüzyılın stiline uygun olarak süslenmiş. 
Tanrıça büyük olasılıkla Iştar, yani Astarte. Yine bu enstrüman da Aşk 
Tannçası'yla bağlantılı. Bu resim borunun nasıl yapıldığını gösteren bir 
resim, bu da borudan bir kesit. Yazılarda bu tür borularla ilgili hiçbir bilgi 
yok, tabiî bu çok rahatsız edici, ama İmar'daki 1976 kazısında başka bir tür 
boru çıkarıldı. Bu boru ceylan boynuzundan yapılma. Bu âletin saklanma 
koşulları âletin nasıl işlediğine dair bir araştırma yapmayı imkânsız kılıyor, 
ama gördüğünüz gibi ağzı fazla geniş değil. Bu âletin de üzerinde canavar 
ve iblis figürleri bulunmaktadır, kahramanlar vahşî hayvanlarla savaşırken 
resmedilmiştir, bu da âletin dinsel bir anlamı olduğunu göstermektedir. 
Zaten, bu âlet İmar'da Astarte'nin tapınağında bulunmuştur, yani 
burada bir kez daha Astarte'yle müzik arasında bir bağlantı olduğunu 
görmekteyiz. 

Ugarit'te bulunan bir başka âlet de Arlos, yani ikili flüttür. M.O. 
1400'lerde kullanıldığı sanılmaktadır. Üzerinde Mısır motifleri 
bulunmaktadır. 

Elimize geçen, yazılarda bahsedilen ya da kabartmalarda gördüğümüz 
bütün bu çalgılar, bize oldukça geniş bir repertuar sunmaktadır ve 
bütün bu çalgıların bazen bir arada kullanıldığını bilmekteyiz. Elimizde 
çok ünlü bir Ugarit yazısı var, bu mitolojik bir yazıdır ve büyük tanrı 
Raşab'ın şarkılar söyleyerek içki içişini anlatmaktadır. Raşab, burada 
şarkı söylerken sitar (ya da gitaru), flüt, tanbur, zil ve kastanyetler ona 
eşlik etmektedir. Elimizde sadece bu var, başka bir bilgi yok. Burada 
da tanburcular, sitarcılar ve flütçüler var. Bu tip birlikteliklerden daha 
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çok sonraki dönemlerde bahsedilmektedir. Size Kıbrıs'ta bulunan bir 
figürü göstereceğim; işte burada tanburcular var, burada da lavtalar. 
Ağızlarının açık olmasından anlaşılacağı üzere çalgıcılar bir yandan da 
şarkı söylemekteler. Ve daha önce belirttiğim gibi, Bronz Çağında Ugarit 
Kraliyet Sarayı'nda şarkıcıların çok önemli bir yeri vardı. 

Bronz Çağında Suriye'de, bu şarkıcılar ve orkestralar sosyal hayatın 
birçok önemli gününde çalıyorlardı. Bunların tam olarak hangi günler 
olduğunu bilmiyoruz, fakat yazılara göre ziyafetler esnasında gösteriler 
yapılmaktaydı. Bu ziyafetler krallar tarafından çeşitli vesilelerle veriliyordu; 
belki tanrılara adanan festivallerde ya da daha değişik vesilelerle. Ama bu 
diğer vesileler ile ilgili elimizde herhangi bir bilgi yok, yani evlilik, savaş, 
ölüm gibi nedenlerle ziyafetler düzenleniyor muydu, bilmiyoruz. Büyük 
ihtimalle düzenleniyordu, ama dediğim gibi emin olamıyoruz. 

Yine Kıbrıs'ta bulunan M.0.8 . yüzyıldan kalma kabartmalarda, bir dans 
gösterisi görüyoruz. Çember halinde dizilmiş, kolları açık duran figürler 
var, kenarda lavta çalan biri var ve ortada büyük bir kâse durmakta; bu 
ziyafetle ilgili bir şey olabilir. Kâsenin içinde dara bulunuyor, bu da büyük 
ihtimalle Kıbrıs'ın büyük tanrıçalarından birini temsil etmekte, hatta yine 
Astarte'yle bağlantılı olabilir. 

Bu gösterilerden bazılarında maskeler kullanılıyordu ve dans ediliyordu. 
Evlerde, özellikle de İmar'daki tanrıçaların ve Astarte'nin tapınaklarında 
birçok maske bulunmuştur. Bunlar gerçek maskelerdir, takılmak üzere 
yapılmışlardır. Gördüğünüz gibi, maalesef kırılmış da olsa, buralar kesilmiş, 
göz delikleri için yer açılmış. Yani bu maskeler festivallerde takılmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu festivallerle ilgili maalesef fazla bir şey bilmiyoruz, fakat 
müzik eşliğinde yapıldıklarını farz edebiliriz. 

Bu bölgede dans oldukça rağbet gören bir şeydi. Bunun yanı sıra 
akrobatlar, dans ve maskelerin bir arada olduğu âyinler bize daha önce 
bulunan bir vazoyu hatırlatmaktadır. Bu vazo sayesinde bir benzetme 
yapabiliyoruz. Ugarit'te akrobatik dans örnekleri vardır. Ve burada 
gördüğümüz gibi sarı renkli dans eden figürler bulunmaktadır. Bir tanesi 
baş aşağı duruyor, o yüzden buna bir akrobat diyebiliriz. Alalah'ta bulunan 
bir kabartmada yine baş aşağı duran bir figür bulunmaktadır. Başka bir 
kabartmada, ki buna Öküz Dansı diyoruz, bir öküzün üzerinde baş aşağı 
duran figürler bulunmaktadır. Bu kabartmada ilginç olan, bunun bir kült 
oluşudur; çünkü tanrılarla ilgili semboller ve kral bir arada çizilmiştir. 
Yani bu kabartma tanrılarla kralı bir araya getirmektedir ve ayrıca, sarayla 
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ve kraliyet kurallarıyla bağlantılı olarak, bunun dinsel bir tören olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Hitit Döneminde İlivan'da müziğin tarihi ve müzikli gösteriler, 
düzenlenen toplumsal birliktelikler, Hititler'de müziğin yerini daha 
iyi anlamamızı sağlamaktadır. Bu çok karmaşık bir kültür mozaiğinin 
birleşmesidir. Ugarit'in Mezopotamya'dan esinlendiğini biliyoruz, 
bulduğumuz Babil gametlerinin kullanımını gösteren tabletler bunun 
delilleridir. Mısır'ın etkisi de oldukça fazladır, bu da Hator-Astarte 
bağlantısıyla kanıtlanmaktadır ve tabiî bir de aslen Mısır çalgısı olan 
şakşaklar var. Ve tabiî Anadolu'nun etkisi önemlidir, sadece alan olarak 
değil, kültür olarak da Anadolu Ugarit'i oldukça etkilemiştir. 

Son olarak, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
* * * 

-Sayın Caubet, bu harika sunumunuz için sonsuz teşekkürler. Şimdi 
isterseniz sorulara geçelim. 

-Dünden beri dikkatimi çeken bir şey var. Bütün telli çalgıları lavta 
ailesi içinde değerlendirdi konuşmacılar. Örneğin, dünkü örneklerin bir 
tanesinde, bizim kültürümüze ait herkesin gördüğünde tambur diyeceği 
bir âlet de lavta ailesi içine alındı. Bugün de sizin gösterdiğiniz M.O. 10. 
yüzyıla ait bir kabartmadaki âlete lavta dediniz. Oysa o bizim Anadolu'da 
hâlâ kullanılmakta olan bağlamanın ta kendisi. Bu telli çalgıları siz tümüyle 
lavta ailesi içinde mi düşünüyorsunuz, yoksa bağlamayla ilgili başka bir 
düşünceniz mi var? Yani o bağlamanın ta kendisi diye düşünüyorum ben, 
acaba bir yanlışım mı var? 

-Biz arkeologların tek yapabildiği, bulduğumuz kalıntılara eski, antik 
isimlerini takmak. Bu çok zor, çünkü yeterince açık değil, hele bir de 
bahsi geçen telli çalgıların çokluğu düşünülürse. Ve tabiî siz şu anda 
geleneksel Osmanlı müziğinin enstrümanlarından bahsediyorsunuz. Ve 
bu enstrümanlar antik enstrümanlara göre çok daha karmaşık. 

-Evet, ama bunu kime sorarsak soralım hemen bağlama diyecektir. 
Belki biz kültürel olarak çok yakın olduğumuz için olabilir bu. Teşekkür 
ederim. 

-Ben teşekkür ederim. 

-Mari'de bulunan Hammurabi Dönemine ait tabletlerde karşımıza 
kinnaron isimli bir enstrüman çıkmaktadır. Kinnaron iki n'yle yazılır. Ayrıca 
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İncil'de de aynı enstrüman kinnor olarak geçer. Son olarak, Filistin'de 
bulunan yazılarda yine 2 'n' yle yazılan kinnira karşımıza çıkmaktadır. Ben 
bunların arasındaki bağlantıyı sormak istiyorum. 

-Bence Ugarit dili sadece zor değil, aynı zamanda belirsizdir. Bu yüzden 
sanırım Ugarit kinarusu, Akkad /«'narayla aynı şeydir. 

-Arapçada da, biz kinnaru diyoruz. 2 'n'yle yazılır. 

-Doktor Rashid'in sorusu aklıma felsefî bir soru getirdi. Bu dillerin 
fonetik sistemi nedir? Dildeki bu değişimler nasıl oluyor? Sümer dilindeki 
kelimeler nasıl Ugarit dilinde ve benzer dillerde değişiyor? Bununla ilgili 
bir şey söyleyebilir misiniz? 

-Hayır, maalesef bu konuyla ilgili bilgim yok. Ama Akkad kinarusu 
daha önce bulunmuştur, M.Ö. 2000'lerde. Söylediğiniz gibi Mari 
yazılarında geçmektedir. 

-Hititçe ya da Akkad dilinde daha uzun bir kelime var mı? 

-Akkad dilinde var, evet. 

-Ama Akkad dilindeki uzun kelimelere ve Hitit öneklerine 
verebileceğimiz bir örnek yok değil mi? 

-Benim sorunum şu ki, ben kökbilimci değilim, müzikolog değilim, 
sadece bir arkeologum, bu yüzden bu sorular benim için cevaplanması 
çok güç sorular. 

-Peki, Öküz Dansı'nın tarihi nedir? 

-Öküz dansı M.Ö. 7000 civarında. Anadolu'da ve Alallah'ta bulunanlar 
hemen hemen aynı zamanda. İkisi de Krit'ten önce. 

-Bu neredeyse Çorum'da Hüseyin Dede'de bulunanlarla aynı zaman 
oluyor değil mi? 

-Evet. 

-Bu basında da çıktı. Kazılar hâlâ devam ediyor. 

-Konunuz olmadığını zannediyorum, fakat yine de sormak istiyorum. 
Sayın Ertuğrul Bayraktar'ın belirttiği lavta gördüğüm kadarıyla bir 
bozok. Biraz önce de Sayın Güngör göstermişti. Ve bugün, bu bozoku 
Yunanistan'da buzuki olarak kullanıyorlar. Onlarla şu anda, hali 
hazırda bir tartışmamız söz konusu. Böylelikle, görülüyor ki, buzuki 
Hitit Döneminden geliyor, buzukinin bozoktan geldiği ortaya çıkıyor. Bu 
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konuda ne düşünüyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci konu ise şu; dün 
Sayın Lawergren de bahsettiler, ud, Mısır'da, İran'da, Mezopotamya'da 
kullanılmış, ancak ısrarla Yunanlılar'da kullanılmamış. Bu acaba bir müzik 
tercihi mi veya bir karanlık dönem mi, yani tarihî bir vesika olmadığından 
mı? 

-Bu çok ilginç bir nokta. Ud, arp ve lavta antik Sümer'de gelişmiştir. 
Bunu büyük olasılıkla Anwar Rashid bu akşamüstü açıklayacaktır. M.Ö. 
2. yüzyılda Anadolu'da ve İlivan'da yaygınlaşmıştır. Bu çalgılardan sadece 
lavta ve arp daha sonra Yunan kültürü tarafından benimsenmiştir. 
Ve udun olmadığından eminiz. Bilmediğimizden ya da tarihî vesika 
eksikliğinden değil, eminiz. Fakat bunun nedenini bilmiyorum. Bu çok 
ilginç bir sorun, neden yok? Aslında çok zengin bir enstrüman, fakat 
ilgilenilmemiş. 

-Bu konuya belki ben açıklık getirebilirim. M.Ö. 3000'den kalma 
Yunan yazılarında, udun kesinlikle kullanılmaması gerektiği söyleniyor. 
Çünkü bir tondan diğerine geçmek çok kolay. İşte bu yüzden lavta 
kullanmayı tercih etmişler, çünkü modüle edilmesi daha zor, çünkü çok 
fazla nota var. Bu çok akılcı bir düşünce değil belki, ama yine de ilginç 
bir iddia. Bu konuda eski zamanlarda başka bir iddia yok. Ben size Öküz 
Dansı'nın ne olduğunu soracaktım. Sizce bu sadece dans gibi müziğe eşlik 
etmek için yapılan bir şey miydi? 

-Emin değilim. 

Benim de sabah bahsettiğim yazılar Öküz Dansı'nın nasıl yapıldığını 
anlatıyordu, müzikli ortamlarda yapılıyor. Ama yazı eksik. Ve İnandık 
Vazosu'nda en üstte resmedilmiş saltolar ve zıplamalar bana bu 
Öküz Dansı'nı hatırlattı. Müzik çalınıyor ve akrobatlar zıplıyor, gösteri 
yapıyorlar. Müzikli olduğuna eminim. 

-Udun ve arpın betimlemeleri M.Ö. 3020'ye dayanır. Ud Yunan 
müziğinde önemli bir enstrüman değildi. 

-Ben şunu sormak istiyorum. Bağlama, dedi, demin Ertuğrul hocamız. 
Bu enstrüman gerçi farklı ülkelerde farklı şekillerde anılıyor. Ve ilk Türk 
akıncılar Anadolu'ya girerken omuzlannda bu tür enstrümanların olduğu 
söyleniyor. Yani Orta Asya'dan geldiklerinde. Ya da Mezopotamyalı 
çalgıcılann da bu tür enstrümanlar çaldığı söyleniyor. Genellikle 
bu enstrümanlara arkeoloji dilinde lavta ya da kıt deniyor. Fakat 
enstrümanların şekilleri farklı. Ben arkeolojik olarak lavta ya da lut diye 
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değerlendirilen enstrümanların özelliğini öğrenmek istiyorum, çünkü 
gerçekten fotoğraftaki enstrüman bugün hâlâ Anadolu'da kullanılan 
bağlamanın çok benzeri bir enstrüman. Hâlâ kullanılıyor. Arkeolojik 
olarak bu enstrümanın özellikleri nelerdir? 

-Tekrar ediyorum, elimizdeki yazılarda enstrümanların sadece isimleri 
var, betimleme yok. Sadece ud diye geçiyor ama betimlenmemiş. Bir 
de resimler var, yani yeterince belirtilmemiş. 3000 yıl öncesinden 
bahsediyoruz. Ve M.S. birinci yüzyılda Türkler'in Türkiye'ye girmesiyle 
ilgili olarak elimizde bulunan bilgiler gibi bilgilerimiz yok bu konu 
hakkında. Bu çok daha karmaşık ve elimizde tanımlamalar yok. Eski 
dönemler açısından oldukça fakiriz. 
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MEZOPOTAMYA 
VE 

ANADOLU'DA 
MÜZİK KÜLTÜRÜ 

Dr. Suphi Anwar Rashid 

Mezopotamya'nın ve de Anadolu'nun müzik kültürünün araştırılması, 
halen devam eden ve her seferinde yeni keşiflerin ve sonuçların ortaya 
çıktığı arkeolojik ve filolojik araştırmalarla bağlantılı olup bu nedenle 
bilim dünyası tarafından ortaya atılan müzik kültürü kavramları 
üzerine kesin değerlendirmeler yapmak olası değildir. Pek çok sayıda 
araştırmacının yoğun çalışmalarına karşın, müzik kültürü alanındaki 
bilgilerimiz, büyük boşluklarla doludur. Bazı sonuçların, daha iyi bir 
incelemeyle yeniden değerlendirilmeleri gerekmektedir. Arkeoloji, filoloji 
ve müzik bilimi alanında yapılan yeni araştırmaların sonuçlarına göre, 
ayrıntılı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için pek çok yeni çalışmanın 
yapılmasının gereği vardır. Böylece şimdiye kadar geçerli olan teorilerin ve 
görüşlerin ne kadar bağlayıcı oldukları konusunda daha doğru sonuçlara 
varabiliriz. Müzik ve çalgılar birbirlerinden ayrılmaz kavramlardır. 
Üst seviyede kültürel varlık olan müzik çalgıları, sadece sesin, ses 
yüksekliğinin, sesin tınısının ve sesin şiddetinin elde edildiği basit çalgılar 
olarak değerlendirilemez. Bunlar, büyünün ve ritüellerin, sanatın, sohbetin 
ve iletişimin vazgeçilmez unsurları olup kültürel değerlerin ve önemli 
olayların taşıyıcısı, teknik ve estetik kültürün kanıtıdırlar. Üst seviyedeki 
kültür varlıkları olarak müzik çalgılarının önemi, daha M.O. 3. binyılda 
Sümerler Döneminde yapılan farklı sınıflandırmalarla kanıtlanmaktadır. 

Kil tabletlerin eksikliği nedeniyle çivi yazısı kullanan kültürlerin 
müziği, sadece ikonografik belgeler ve edebî kaynaklardan elde 
edilebilmektedir. Ağızdan ağıza taşınması nedeniyle müziğin özgün yapısı 
yavaş yavaş kaybolmuştur. Müzik kültürünün ortaya çıkarılmasında 
çivi yazısı metinleri, müzik çalgıları buluntuları ve tasvirler önemli rol 
oynamaktadır. 
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I. ÇİVİ YAZISI METİNLERİ 

Eski Şark bölgesi, "Çivi Yazısı Kültür Bölgesi" tanımlamasını hak 
etmektedir. Mezopotamya'dan doğan çivi yazısı, bir anlamda tüm On 
Asya üzerinden yayılmış, esas itibariyle çok sayıda ve değişik gruplara 
ait dillerin yazımında kullanılan önemli bir yazı türü olmuştur. Başta 
Sumerce, Akadca, Hititçe, Elamca, Hurrice, Kassice, Aramice, Ugarit 
Urartu Luwice, Palaca ve Protohattice olmak üzere, M.O. 3 binyıl 
boyunca en az 12 Ön Asya dili, çivi yazısı kullanılarak yazılmıştır. 

Konumuzla ilgili olarak çivi yazıları, bize aşağıdaki bilgileri 
aktarmaktadır. 

1. Müzik Çalgılarının İsimleri 

Çivi yazısı metinleri bizlere, çalgı türlerinden çok çalgı isimleri 
aktarmaktadır. Zaman zaman çalgılarla ilgili tasvirleri de içeren Sumerce-
Akadca olmak üzere, iki dilde var olan leksikal (sözlük) listeler, bizlere 
çalgıların Sumerce ve Akadca karşılıklarını da vermektedir. Pek çok 
durumda çalgıyla ilgili kelimenin bir başka dilden alınarak kullanıldığı 
da görülmektedir. Bazı durumlarda ise çalgılar, değişik dil alanlarında 
tamamen yerel, birbirinden bağımsız isimlere sahiptir. Ancak Sumerce bir 
kelimenin Akad dilinde pek çok enstrümanın karşılığı olarak kullanıldığı 
örnekler de bulunmakta ya da herhangi bir karşılığının bulunmadığı 
durumlar da söz konusu olabilmektedir. 

Bazı durumlar da ise çalgı isimlerinin yanı sıra çalgının hangi 
malzemeden yapıldığı konusunda zaman zaman ilâvelerin yer aldığı 
belirgin ipuçları bulunmaktadır. Kordofon grubuyla ilişkisi olan çalgı 
isimlerinin tasnifi söz konusu olduğunda gıs (ahşap) belirleyeninden 
hareket edilmektedir. Urudu (bakır), zabar (bronz) ve kus (deri) 
belirleyenlerinin karşılığı membranofonlar ve gı (boru) belirleyeninin 
karşılığı ise aerofonlar olmaktadır. Bir çalgı adının belirli bir çalgı grubuna 
dahil edilmesi şimdiye kadar bazı durumlarda mümkün olabilmiştir. En 
azından geç dönemlerde sıklıkla kullanılan balag (Akadca balaggu) kelimesi 
eski Sümer dönemlerinde arp âletini tanımlamak için kullanılmıştır. Bu 
çerçevede, farklı çalgı türleri ve onların parçalarını liste halinde sıralayan 
bazı leksikal metinler anlamlıdır. 

Balag çalgıları ve diğer arp türlerinden başlayarak, önce büyük boğa 
biçimli daha sonradan ise orta ve küçük taşınabilir lirler ve buna ilâveten 
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küçük üç telli kordofonlar ve ahşap vurmalı âletleri ve son olarak da uzun 
saplı (boyunlu) sazlar sıralanmaktadır. 

Hitit metinlerinde Sumerce belirleyenleri ile aşağıdaki çalgı isimlerine 
rastlamaktayız. 

Gis balag arp 
Gis balag die gal büyük balag âleti 
Gis d Inanna gal büyük İştar (tanrıça) liri 
Gis d Inanna tur küçük İştar (tanrıça) liri 
Gis arkommi vurmalı çalgı 
Gis huhupal lavta (bağlama) 
Gis mari Mari lirleri 
Urudu galgalturi tamburin (tef) (vurmalı çalgı) 

(Bu belgeler için bkz. Friedrich Rammenhuber, Hititçe Sözlük, 
Heidelberg 1975. Christel Rüster, Erich Neu, Hititçe İşaret Sözlüğü, 
Wiesbaden 1989. Chicago Üniversitesi, Şarkiyat Enstitüsü, Hititçe 
Sözlük 1980.) 

Hititler pek çok müzik âletini Sumerce tanımlamalarıyla 
Mezopotamya'dan almış olmalarına karşın, yine de müzik âletleri için 
kendi isimlendirmelerini yapabilmişlerdir. 

Örneğin: 

Gis arkommi vurmalı çalgı 

Gis huhupal lavta (bağlama) 

Urudu galgalturi tamburin (tef) 

2. Müzisyen ve Meslek Adlandırmaları 

Görev alanlanna uygun olarak iki müzisyen- rahip grubu yan yana 
bulunmaktadır. Meslek tanımlamasının biri Sumerce gala, Akadcada 
kalu, diğeri ise Sumerce nar, Akadca naru'dur. Söz konusu her iki meslek 
üç dereceye ayrılmaktadır. 

Gala mach (kalamahhu) derecesi en yüksek olan 

Gala (kalu) derecesi orta olan 

Gala tur ( ) en alt dereceli 

Aynı şekilde ikinci rahip grubu da kendisini nar'a dahil etmektedir. 
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Hitit metinlerinde aynı Sumerce müzik meslek tanımlamalarına ilişkin 
belgeler bulmaktayız: nar, nar-gal ve gala. 

3. Şölenler 

Mezopotamya ve Anadolu'da şölenlerin düzenlenmesinde müziğin 
önemli bir rolü vardır. Kült yaşamın en üst noktasını, tıpkı "Kutsal Düğün" 
ve "Yeni Yıl Şöleni" gibi düzenli olarak gerçekleştirilen; liturya, kurban 
etme ve merasim alayları ile bağlantılı olan ve her yıl gerçekleştirilen kült 
kutlamaları ile yıllık şölenler oluşturmaktadır. M.O. 3. binyılda Sümer 
Kralı Sulgi, her ay eses adlı şöleni, ub, ala ve sadece nar rahiplerinin 
çalmaya yetkili oldukları tigi adlı çalgıların eşliğinde düzenlerdi. 

Hititler de "Yıl Şöleni" ve "Ay Şöleni" gibi değişik şölenler 
kutlamaktaydılar. Şölen sırasında farklı çalgılar çalınırdı. Bazı katılımcılar 
da dans ederler ve ilâhîler söylerlerdi. "Kutsal Düğün" Hititler tarafından 
da kutlanırdı. Bu düğüne ait tören İnandık Vazosu'nun üzerinde değişik 
çalgılarla ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. Tahsin Özgüç'e göre " Kutsal 
Düğün" töreninin kökleri Sumerler'e kadar gitmektedir. 

4. Şarkı Söylemek ve Müzik Yapmak 

Genel olarak şarkı söylemek ve müzik seslendirmenin karşılığı 
zamaru (Sumerce sır) kelimesidir. Sumerce sır (şarkı) kelimesine Hititçe 
metinlerde de rastlamaktayız. 

5. Ton Sistemi 

Son yetmiş yıl içerisinde müzikle ilgi bazı çivi yazısı metinleri 
bulunmuştur (Mezopotamya). Cerny'nin yazdığı gibi, müzik biliminin 
daha tam anlamıyla kabul etmemesine karşın bunlar, eski Mezopotamya 
müziği ve bundan hareketle müzik tarihi ile doğrudan ilgili "gerçek bir 
devrim" anlamına gelmektedir. Nippur, Ur, Sippar ve Assur'da ortaya 
çıkarılan bu çivi yazısı metinlerinde, ton sistemi ile isimleri de belirtilen 
yaylı çalgıların akortlarına ilişkin kuralları içeren bilgiler yer almaktadır. 
Bu çivi yazılarının en eskisi Ur'da ortaya çıkarılmış (U.7/80) olup M.O. 
1800'lü yıllara yani Eski Babil Çağına aittir. Çivi yazısı uzmanları ve müzik 
bilimciler bu belgeleri modern dillere çevirip araştırarak ve tartışarak 
yararlı bilgiler ortaya çıkarmışlardır. Marcelle Duchesne Guillemin 
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bunların içinden heptatonik ses sistemini keşfeden ve üç tellilerin 
sınıflamasını yapan ilk kişidir. 

1970 yılında yayınlanan Hans Güterbock'a ait bir makalede, Nippur'da 
(CBS 19996) bulunan Mezopotamya çivi yazısı metinlerindeki ses 
aralıkları ve dizimi betimlemeleri ile ilgili olarak Akad terminolojisi 
ve Suriye kıyısındaki Ugarit'te (günümüzde Ras Samra) bulunan 
metinlerdeki yoğun Hurri ifade biçimi arasındaki benzerliklere 
değinilmektedir. Ugarit' te bulunan ve üzerinde kült şarkılarının yer aldığı 
Hurri kil tablet fragmanları, ton sisteminde Babil müzik terminolojisinin 
ve müzik işaretlerinin kullanımının yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. 
Mezopotamya'da bulunan müzik metinleri, öncelikle Yunan müziğinin 
özelliği gibi görülen yedili ses sistemi - oktav biçimi- ve akordunun 
(uyumunun) varlığını daha M.O. 2. binyılda kanıtlamıştır. 

6. Müzik Terminolojisi 

Mezopotamya çivi yazısı metinleri bizlere, perde, mızrap, tellilerin 
akordu, akort tahtası (çubuğu), çektirmek, gerdirmek, gevşetmek, kulak, 
ses kutusu (çalgı gövdesi), müziğin seslendirilmesinde nüans gibi pek çok 
müzik terimini aktarmıştır. 

7. Mü^ik Dersi 

Bir gencin sanat alanında "şarkıcı ve müzisyen" olarak eğitilmesine 
ilişkin Yeni Babil Çağına ait ( M.Ö. 995-539) bir eğitim (çıraklık) 
anlaşması bulunmuştur. Bu anlaşma, eğitimin içeriğine ilişkin kuralları, 
öğrencinin öğrenimi boyunca onu eğiten müzisyen tarafından mümkün 
olduğunca pratik uygulama yaptırılmasını ve üç yıllık eğitim boyunca 
öğrencinin babasının vereceği ücreti içermektedir. Körlerin de müzisyen 
olarak yetiştirilmesi oldukça ilginçtir. Bir müzik öğretmeni, Sinunutum 
adlı kör bir kız öğrenciye belirli tarihler arasında eğitim verdiğini eski bir 
Babil metninde anlatmaktadır. 
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8. Mü»k Okulu 

Dinî törenlerde şarkılar söylemek üzere tapınak görevlisi olarak bulunan 
müzisyenler, tıpkı bir âleti çalmada ustalaşmış rahipler gibi eğitimlerini 
tapınaklarda almışlardır. Bu tapınaklarda okuma, yazma, matematik, 
teolojik ve kozmolojik alanlarda eğitim veriliyordu. Müzik eğitimi, rahiplik 
görevlerinin yerine getirilmesinin doğasına uygun olarak liturjik ve kültik 
alanlara yönelik olarak yapılıyordu. Tapınak müzisyenlerinin vakıf olması 
gereken alanlar, geniş çaplı tapınak görevine uygun olarak oldukça çok 
yönlüydü. Öğrenci, Babil ve Asurlular döneminde ortadan kalkan halk 
dilinde sadece Sumerce dinî metinleri konuşmayı, ezberden okumayı veya 
şarkı söylemeyi değil, aynı zamanda, farklı âletleri de çalmayı bilmeliydi. 
Ayrıca onlar, duruma göre gerekli melodi ve ezber formüllerini, farklı 
modlar ve olasılıkla bazı ritmik ayrımlara da vakıf olarak öğrenmeliydi. 
Yine onların görevleri arasında, konuşma esnasında ve şarkı söylerken 
doğru çalgıyla eşlik etmek de yer almaktaydı. Belgeler uzun dönemler 
boyunca, tapınak müzisyenlerinin aynı zamanda bir raportör (not tutucu) 
olarak görev yaptıklarını aktarmaktadır. 

II. ORİJİNAL ÇALGILAR 

Özellikle Ur, Kis, Nimrud ve Hathra'da yapılan kazılarda gün ışığına 
çıkarılan ve bütün olarak kalmış müzik âletleri, çok önemli bir kaynak 
niteliğindedir. İki ırmak arasında kalan ve Mezopotamya denen nemli 
topraklar, öncelikle müzik âletlerinin yapımında kullanılan ağaç ve 
bambuların yetişmesine olanak vermiş ve sonra da bu toprağın çalgıları, 
tıpkı davul yapımında kullanılan hayvan derileri ve bağırsaktan yapılan ve 
yok olan telli çalgılar gibi zaman içerisinde iz bırakmadan kaybolmuştur. 
Geriye yalnızca topraktan yapılmış sallama yoluyla ses çıkaranlar, düdükler, 
flütler gibi çalgılarla metalden yapılmış ziller, çalparalar, üflemeli çalgılar 
ve diğer dayanıklı malzemelerden yapılmış çalgılar kalmıştır. Ahşaptan 
yapılmış çalgılar ise, şayet çevresi mozaikler ya da altın ve gümüş plâkalarla 
işlenmişlerse, geriye iz bırakabilmişlerdir. Wooley tarafından Ur'da bir 
kral mezarında bulunan bazı lirler ve arplar bu türden kalıntılar olmaları 
nedeniyle yeniden yapılandırılabilmiştir. Sadece kulağa değil, aynı 
zamanda göze de hitap eden böylesi yüksek gelişmişliğe sahip, gösterişli ve 
renkli çalgılar olmasının yanı sıra yapımcıları tarafından, müzikal şartlara 
ve akustik kurallara uygun ve en üst seviyede elle yapılmış sanat ürünü 
olarak da sunuluyorlardı. 
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m. TASVİRLER 

Rölyefler, oymacılık, silindir mühürler, çömlekler, seramik gibi pişmiş 
toprak ve diğer sanat türleri üzerine yapılmış müzik âletleri ve müzikli 
sahneler, Mezopotamya müzik kültürünün araştırılmasında önemli bir 
kaynak oluştururlar. Tasvirlerle ilgili çok değerli bilgileri aşağıdaki gibi 
özetlemeye çalışacağım: 

1. Tasvirlere sahip çeşitli arkeolojik objeler Mezopotamya'da kullanılmış 
olan değişik çalgı gruplarını ve türlerini göstermektedir. Bunlar: 

A. Kordofonlar 

Arplar, lirler, sazlar 

B. Membranofonlar 

Davullar, tamburinler (tefler), timballer 

C. İdiofonlar 

Ziller, klapalar, sistrumlar, çıngırak ve çanlar 

D. Aerofonlar 

Flütler, trompetler, kornolar, obualar, çifte kavallar 

On Asya müzik kültürü üzerine yaptığım araştırmalar sonucunda 
bazı Mezopotamya çalgı türlerinin Anadolu'yu etkilediği kadar ondan 
etkilendiğini de söyleyebilirim. 

2'Mezopotamya'da bulunan tasvirler, öncelikle Mezopotamya 
kültürlerinin, aralarında Anadolu'nun da bulunduğu diğer ülkelerin 
kültürlerinin yeni müzik çalgıları bulduklarını belirgin olarak 
göstermektedir. Bunlar arasında uzun boyunlu sazlar, bazı lir ve arp 
türleri, ziller, büyük davullar, bazı çıngıraklar, trompetler ve çifte kavallar 
yer almaktadır. Bunlara tıpkı perde, mızrap, köprü, ses deliği ve akort 
kulakları gibi telli çalgıların küçük ama önemli teknik ayrıntılarını da 
dahil edebiliriz. 

3-Tasvirler bizlere halkın müzikten hoşlandığı durumları ve yerleri 
göstermektedir. Düşmanın yenilmesinden sonraki şükran kurbanları 
ve aslan avı sonrası libasyonları (bir tür kutsal şölen) gibi belirli dinî 
törenler bizzat kralın kendisi tarafından yönetilirdi. Mezopotamya güzel 
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sanatlar alanında müzikle ilgili bir diğer konu (topos) da özellikle Asur 
rölyeflerinde görüldüğü gibi askerî müziklerdir. 

Diğer ülkelerin ve kıtaların arkeolojik buluntuları arasında yapılan bir 
kıyaslamada pek çok sayıda çalgı türünün vatanının Mezopotamya olduğu 
görüşü ortaya çıkar. Görünüşe göre burada elde edilenlerin varlığı, diğer 
eski kültürlerde olduğundan daha erken ispat edilebilir. Yüzeysel olarak 
yapılan bir araştırmada bile Mezopotamya'nın, insanlığın en eski kültür 
bölgelerinden birisi olduğu ve aynı zamanda çalgı yapımı alanındaki 
buluşlar ve başarıları ile tüm yer ve zaman sınırlarını aşarak Avrupa'yı da 
etkisi altına almış olduğu izlenimi edinilmektedir. 
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RESİMLER VE AÇIKLAMALARI 

1-Ur'da yapılan kral mezarı 
kazılannda kısmen bütün olarak 
kalabilmiş ve bunlardan ancak 
beş tanesi onarılabilmiş 9 adet lir 
kalıntısı bulunmuştur. En güzel üç 
lir 1237 No.lu mezarın iç kısmında 
bulunmuş olup M.O. 2450'li yıllara, 
yani Ur'daki ilk hanedanlığa aittir. 
Bu resim, buluntu yerleriyle birlikte 
Sumerler'e ait üç adet telli çalgıyı 
göstermektedir. Burada gösterilen 
örnekler, bugün Londra'da British 
Museum'da bulunan gümüş lir, 
Philadelphia'daki Pennsylvania 
Üniversitesi Müzesi'nde bulunan 
sandal biçimli lir ve en nihayet 
Bağdat'taki Irak Müzesi'nin en 
görkemli parçalarından olan altın 
lirdir. 

Resim: 1 

2-Mezopotamya'nın ilk orijinal müzik çalgıları, Ur'da yapılan Wooley 
kazılannda gün ışığına çıkanlmıştır. Burada Ur'daki M.Ö. 2450'lerde 
hüküm süren ilk Ur hanedanlığına ait bir kral mezarında bulunan ve 

Bağdat Müzesi'nde sergilenen altın 
liri görüyoruz. 1237 No.lu mezarda 
Wooley, üç Sümer telli çalgısının 
kalıntılarını bulmuştur. Çok iyi 
muhafaza edilmiş olan bu lir, altın 
işlemeli sakallı boğa başı nedeniyle 
altın lir olarak anılmaktadır. Altın 
lir, Ur'da bulunan örnekler arasında 
en büyüğü ve en görkemlisidir. Ses 
kutusunun alın kısmını, dört hayvan 
sahnesinin tasvir edildiği midyelerle 
bezenmiş bir plâka süslemektedir. 
Değerli, renkli taşlarla süslenmiş 
bir şerit rezonans kutusunun 
etrafını sarmaktadır. Kirişlerin 
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üzerinde dönüşümlü olarak mozaik taşlar ve altın levhadan yapılmış 
manşet süslemeler yer almaktadır. Üstte yer alan yatay çubuk, altın 
levha manşetlerle iki kirişe tutturulurken, kirişleri rezonans kutusuna 
bağlamak için ağaç çiviler kullanılmıştır. Ahşaptan yapılmış yatay 
çubuğun bir bölümü gümüş borularla çevrelenmiştir. Üstteki yatay çubuğa 
tutturulmuş teller, alt tarafta bulunan ve ortasından tellerin geçerek 
rezonans kutusunun içinde düğümlendikleri ya da çakıldıkları, ince ve 
yatay bir girişin bulunduğu rezonans kutusuna birbirlerine yaklaşarak 
inmektedirler. Altın lirin yüksekliği 1.20 cm. olup yatay çubuğun 
uzunluğu 1.40 cm.dir, ses kutusunun uzunluğu 65 cm., yüksekliği 33 cm. 
ve eni 8 cm.dir. Bu türde yüksek gelişmişliğe sahip, gösterişli ve renkli 
bir lir ne Anadolu'da, ne Mısır'da, ne Suriye'de, ne Yunanistan'da ne de 
Persler'in ülkesinde bulunmuştur. 

3-Çivi yazısı verilerine göre, kireçtaşından yapılmış bir tür kutsama 
tableti olan ve mücevher ustası Lummu tarafından tanrıça Ninmu'ya 
sunulan orta dereceli bir hediyedir. Bu tablet, Nippur'daki İnanna 
Tapınağı'nda ortaya çıkarılmış olup Irak Müzesi'nde bulunmaktadır. 
M.O. 2550 yılına tarihlendirilen bu Sümer kutsama tabletinin üst 
tarafında içki içen bir çiftin yanında, şarap testisi, hizmetliler ve sütunun 
yanında lir çalan bir kadın bulunmaktadır. Üst frizde ayakta duran bir 
kadın müzisyen taşınabilir bir liri çalmaktadır. Boğa gövdesi şeklinde 
yapılmış lirin ses kutusuna ait ayaklar aynı zamanda çalgının üzerinde 
durabileceği ayaklardır. Ses kutusunun üst kısmı, Ur'da kral mezarları 
kazılarında ortaya çıkarılan 
orijinal lirlerdeki girintileri 
anımsatmaktadır. Teller 
ses kutusunun üst kısmına 
kadar birbirlerine paralel 
olarak gitmektedir ve 
yatay çubuk üzerinde 
bulunan akort çubuklarına 
bağlanmıştır. Nippur'da 
bulunan ve M.O. 2550'ye 
ait bu kutsama tableti, eski 
çağlara ait en eski resimli 
belgedir. Akort çubukları, 
tellilerin ince ayarlarının 
yapılmasına yaramaktaydı. 
Ahşaptan veya metalden Resim: 3 
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yapılmış olan bu küçük burgu çubukları, telli çalgıların boyunları 
üzerinde bulunan burgu deliklerinin içine sokuluyorlardı ve çalgının kaba 
akordunun yapılmasının ardından aşağı yukarı hareket ettirilerek tellerin 
gerilmeleri ve bu vesileyle ses yüksekliğinin ayarlanması amaçlanıyordu. 
Orijinal akort çubukları ilk olarak Ur'da yapılan kazılarda M.Ö. 2450'ye 
ait gümüş lirin yanında bulunmuştur. 

4- Ur'daki kral mezarlığında 
-779 No. lu mezarda- M.Ö. 
2450'ye ait Ur standartları 
ortaya çıkarılmış olup British 
Museum'da bulunan ve her 
iki uzun kenarında çizgiler 
sıralanmış ve konusu olan resimli 
bir anlatım yer almaktadır. 
Uzun kenarlardan birinde savaş 
sahnesi yer alırken, barış tarafı 
olarak da bilinen diğer kenarda 
hayvan kurban etme törenleri 
ve şölen yemekleri gibi motifler 
de yer almaktadır. Barışı anlatan 
kısmın en sağ köşesinde bir lir 
çalgıcısı ve onun da arkasında 
uzun ve dalgalı saçlanyla kadın Resim: 4 
olduğunu varsayabileceğimiz (4a) bir şarkıcı durmaktadır. Burada tasvir 
edilen, boğa biçimli ses kutusuna sahip taşınabilir bir lirdir. Ses kutusunun 
üzerinde ve benim fikrime göre sesin güçlendirilmesi için yapılmış olan 
üçgen biçimli boşluk (giriş) görülmektedir. Sonuçta bu standarttan da 
anlaşılacağı üzere, ses boşluğu olan telli bir çalgının ses kutusu hakkında 
M.Ö. 2450'e ait çok eski bir belgeye sahip bulunmaktayız. 

5- Ön tarafı bitumla yapıştırılmış midyelerle işlenmiş bir lir, Ur'daki 
kral mezarlığında 789 No.lu mezarda bulunmuş olup M.Ö. 2450 yılma 
aittir. En dikkati çeken şey bu plâkanın dört tarafında da bulunan 
hayvan bandosu tasvirleridir. Her dört resim de belirli bir ilahî ilişki 
içerisindedir. En geniş alana sahip üst tarafta hayvan bakıcısı insan başlı 
iki boğayı kucaklamaktadır, ikinci resimde ileriye doğru yürüyen bir 
çakal ve arkasında bir aslan yiyecek ve içecek taşırken, üçüncü resimde 
hayvanların bulunduğu müzikli bir sahne tasvir edilmektedir. En alttakinde 
ise akrep görünümlü bir insan, büyük bir yiyecek kabının önünde duran 
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ve elinde iki kadeh taşıyan 
bir ceylanın yanında dans 
etmektedir. Resmedilen 
tüm hayvanların ön 
ayakları insan elleri gibi 
tasvir edilmiştir. Üstten 
üçüncü resimde oturmakta 
olan bir eşek, bir ayının 
kirişlerini ve üst yatay 
çubuğunu tuttuğu sabit 
bir liri çalmaktadır. Bu 
lirin ses kutusu, yatmakta 
olan bir boğa şeklindedir. 
Lirde bulunan sekiz tel, 
akort çubuklarının içinden 
geçirilerek, yatay çubuğa 
sıkıca bağlanmıştır. Bu 
teller, belirgin bir şekilde 
bir noktada birleşmekte ve 
küçük bir eşik üzerinden 
doğrudan ses kutusu 
üzerinde yapılmış olan 
delikten içeriye doğru 
yönlendirilmekte ve orada 
bağlanmaktadır. Bir ayının 
arka ayağının üzerinde 
oturmakta olan bir tilki 
veya bir çakal, bir elinde sistrum tutmakta ve diğer eliyle de düz tuttuğu, 
kenarlı bir tef olması muhtemel, biçiminin yuvarlak ya da üçgen olduğu 
belirlenemeyen sadece yandan görülen bir çalgıyı çalmaktadır. 

6-Toronto'da Ontario Müzesi'nde bulunan 
ve M.O. 2050'ye ait Urnammu'da çıkarılan 
kırık bir parça üzerinde zil çalan bir müzisyen 
ve yukarı doğru kaldırılmış bir kol tasvir 
edilmektedir. Diğer müzik âletlerinin tasvir 
edilme oranları ile karşılaştırıldığında zillerin 
resmedildiği durumların sayısı çok azdır. 
Urnammu dikili taşlarına ait bu kırık parça 
ile Mezopotamya'da bulunan zillerin tarihi 

iımr lif 

mm 
Resim: 5 

Resim: 6 
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en az bir veya iki yüzyıl daha geriye doğru götürülebilmektedir. Stauderir, 
Braunschweig'da 1973 yılında yayınlanan "Eski Müzik Âletleri" adlı 
kitabının 42. sayfasında şöyle yazmaktadır: "Ziller Mezopotamya'dan 
gelen ithal ürünlerdir ve ikinci binyılın sonlarına doğru Ege'de ortaya 
çıkarlar." Ben de buna ilâveten, zillerin Mısır'da daha sonraki bir 
dönemde, M.Ö. 730-715 yıllarında 24. Hanedanlık Döneminde ortaya 
çıktıkları görüşünü ileri sürüyorum. Mezopotamya'da zillerin müzik âleti 
olarak kullanılmaları, tasvirler sayesinde Yeni Sümer Çağına kadar (M.Ö. 
2100-1950) izlenebilmektedir. Mezopotamya dışında hiçbir kültür, zillerin 
varlığının kanıtlanması ile ilgili bu kadar eski belgelere sahip değildir. 

7-British Museum'da bulunan Akad Dönemine ait bir silindir mühür 
üzerinde sağdan sola doğru taç giymekte olan tanrı Ea, onun iki yüzlü 
veziri, tanrıların habercisi Usmu, saz çalmakta olan bir kişi ve bir tanrı 
tasvir edilmektedir. Tanrı Ea, müziğin, bilgeliğin ve büyünün tanrısıdır. 
Yer altında olduğu var sayılan tatlı su okyanusu Abzu'nun hâkimidir 
ve dolayısıyla tatlı suların ve kaynakların bereket saçan tanrısıdır. 
Çalgıcı, uzun saplı sazı vücudunun önünde yukarıya doğru eğik olarak 
tutmaktadır. Sol eliyle sapta bulunan tellere bastırmakta, sağ eliyle de 
telleri çekmektedir. Telli çalgılar arasında sazların (bağlama) özel bir yeri 
bulunmaktadır. Üzerinde tek bir tel dahi olsa, bu tele bastırarak tını elde 
edilebilir ve tınlamakta olan ses değiştirilebilir, çok sayıda ses ve ara sesler 
çıkarılabilir. Mezopotamya'da Akad Döneminin (M.Ö. 2350-2170) varlığı, 
elde edilen materyaller sayesinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Şimdiye kadar hiçbir kültürde uzun boyunlu sazlarla ilgili eski çağlara ait 

Resim: 7 
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bu kadar belge bulunmamıştır. Arkeolojik belgelere dayanan aşağıdaki 
tablo, uzun boyunlu sazların diğer ülkelerde olduğundan çok daha önce 
Mezopotamya'da ilk kez ortaya çıkığını göstermektedir. 

Ülke Dönem 
Mezopotamya M.Ö. 2350-2170 (Akad Çağı) 
Anadolu M.Ö. 1675-650( Eski Hitit Çağı) 
İran M.Ö. 17-/16. Yüzyıl 
Mısır M.Ö. 1580-1090( Yeni Krallık) 
Suriye M.Ö. 15. Yüzyıl (Geç Tunç Çağı) 
Yunanistan M.Ö. 330-320 

8-Bugün British Museum'da bulunan ve Larsa'da (günümüzde Senkere) 
ortaya çıkarılmış olan bir pişmiş toprak rölyef, Eski Babil Çağına (M.Ö. 
1950-1530) aittir. Bu rölyef üzerinde görüldüğü gibi, güreşin yanı sıra 
boks maçları da Mezopotamya' da bilinmekteydi. Tabletin sol kısmında, 
ellerini yumruk yapmış olan biri, yumruğunu rakibinin başına doğru 
kaldırmış, diğeri kendini savunmaya almış iki erkek tasvir edilmektedir. 
Bu rölyef, boks maçlarının müzik eşliğinde yapıldığına dair en eski resimli 
belge olmalıdır. Ayakta duran bir adam yerde sabit duran büyük kupa 
biçimindeki bir davula (pauke) elleriyle vurmaktadır. Çalgı bir ayak 
üzerinde durmaktadır. Eski Babil Çağında bir davulun (Akatda Lilissu) 
yapımı, bir sonraki yılda da defalarca anlatılan çok önemli bir olaydır. 

Resim: 8 
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9-Asur Kralı II. Assurnasirpal'e ait (M.Ö. 883-859) rölyefler, 
Nemrut'ta bulunan Kuzeybatı Sarayı'nın taç giyme salonunun duvar 
süslemelerini oluşturmaktadırlar. Bu rölyef, askerî başarıları ve coşkulu 
kutlamaları anlatmaktadır. Kral II. Assurnasirpal savaş arabaları 
konvoyuna başkanlık etmektedir. Üst üste tasvir edilen iki sahneden 
birinde, iki savaşçı düşmana ait kesik başlan müzisyenlere göstermektedir. 
Bu müzisyen grubu yatay, açılı arp tutan iki çalgıcı ile bir tür tef çalan 
müzisyenlerden oluşmaktadır. Bu sahnenin sol tarafına eklenen diğer 
tablet üzerinde ise diğer müzik ve dans tasvirleri yer almaktadır. Burada 
sakallı bir adam tasvir edilmektedir. Onun önünde ise aslan maskeli iki 
adam dans etmektedir. Maskeli adamlardan biri alkış tutarken, diğeri bir 
eliyle kırbaç şaklatmakta diğer eliyle de ağzını tutmaktadır. Bu müzik ve 
dans sahnesinin alt frizinde esirler bir memurun önüne getirilmektedir. 
Her iki tabletin odak noktasında da Kral Assurnasirpal (M.Ö. 9. yüzyıl) 
bulunmakta ve başarısından dolayı müzik ve dans eşliğinde düşmanlarının 
kesik başlarını teşhir ettirmektedir. 

Resim: 9 

10-Assurnasirpal'in (M.Ö. 668-627) Miniveh'teki Kuzey Sarayında 
bulunan rölyefler üzerinde Asurlu askerler ile düşman ordusu arasındaki 
savaş tasvir edilmektedir. Üst kısımda şarkı söyleyerek ve alkış tutarak 
savaşa giden Asurlu piyadeler görülmektedir. Alt kısımda ise atlılar ve 
okçular çarpışmanın tam ortasında yer almaktadırlar ve orta kısımda bir 
uşak 4 atı çekmektedir. Sol tarafta ise 4 müzisyen birbirleriyle eşleşmiş bir 
şekilde karşılıklı durmaktadır. Tasvirin ortamından bunu bir askerî müzik 
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Resim: 10 

olarak yorumlayabiliriz. Oldukça eski kaynaklardan Mezopotamya'daki 
müzisyenlerin ve şarkıcıların askerî harekâtlarda yer aldıklarını biliyoruz. 
Hammurabi'nin çağdaşı olan Asur Kralı I. Samsi-Adad (M.O. 1749-
1717), şarkıcıların, özellikle de Sin-Ikisamın adındaki müzisyene zorla 
kura çektirerek savaşa giden askerlere eşlik etmelerini emrettiği birkaç 
mektup bırakmıştır. 

10- Müzisyen grupları hiçbir 
şekilde durağan olmayıp hep 
dans ediyor gibi görünmektedir. 
Bu dörtlü grubun tüm 
müzisyenlerinin hareket halinde 
oldukları, yukarı kaldırılmış 
topuklarından, bacaklarının 
duruşundan ve savrulmuş 
perçemlerinden açıkça belli 
olmaktadır. Soldaki, çift tef 
ve lir çalmaktadır. Tasvir, tef 
çalma tekniğini belirgin bir 
şekilde yansıtmaktadır. Çalgıcı Resim: 10a 
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sol elinde tef tutmakta ve sol elinin parmaklarıyla tefin daha tiz ses 
çıkaran kenar kısmına vururken, sağ eliyle de tefin daha pes ses çıkaran 
orta kısmına vurmaktadır. Babilliler de, olasıdır ki tefi, daha önceden bu 
teknikle çalmaktaydılar. Sağdaki, çift lir ve zil çalmaktadır. Lirin 7 teli, 
mızrap kullanılmadan her iki elin parmaklarıyla çalınmaktadır. Ziller orta 
büyüklükte olup halkalarından veya saplarından tutularak, bugün de 
olduğu gibi yatay bir şekilde birbirlerine vurulmaktadır. 

KAYNAKÇA 

8- Faustkäpfer und Musiker mit 
1- Goldene Leier pauke und Becken 

Königsfriedhof in Ur Terrakottarelief aus Larsa 
Um 2450 v.C. Altbabylonische Zeit, um 1950-
Iraq Museum, I M . 8694. 1530 v.C. 

2- Silberne Leier British Museum, B M . 91906. 
Königsfriedhof in Ur 9- Szene einer Siegesfeier mit 
Um 2450 v.C. Musik und Tanz 
British Museum, B M . 121199. Alabasterrelief aus dem 

3- Symposionszene m i t Leierspielerin Nordwestpalast in Nimrud 
Mosaitstandarte Zeit des Königs Assurnasirpal I I , 

4- Leierspieler und Sängerin 883-859 v.C. 
Königsfriedhof i n U r British Museum, B M . 124548. 
Um 2450 v.C. 10- Millitärmusiker mit Leiern 
British Museum, BM.121201. Rahmentrommel und Becken 

5- Darstellung einer (Tierkapelle) Alabasterrelief aus dem 
Einlegeplatte v o n der Stirnseite einer Nordpalast in Ninive 
Leier Zeit des Königs Assurbanipal, um 
Königsfriedhof i n U r 688-627 v.C. 
Um 2450 v.C. Paris, Musee de Louvre, AO 
Philadelphia, Uneversity of 19908. 
Pensylvania, Univirsity Museum lO.a Ausschnitt von der Abbildung 10 

CBS 17694. Die Gruppe der Viermusiker Das 

6- Stele des Königs Urnammu. linke Paar des Quartetts spielt 

Fragment der Vorderseite Rahmentrommel und Leier. 

Toronto , Royal Ontar io Museum Das rechte Musikerpaar spielt und 

950.7.3. Becken. 
7- Akkadisches Rollsiegel m i t 

Darstellung v o n Lautenspieler 
Akkad-Zeit um 2350-2170 v.C. 
British Museum, B M . 89096. 
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OSMANLI VE MÛSİKÎ 
Prof.Dr. Alaeddin YAVAŞÇA 

Genel bir görüşle Osmanlı'da mûsikî, kurulduğu 1299 yılından 17. 
yüzyıla kadar, beylikten devlete geçiş, kuruluş çabaları, birbirini izleyen 
akınlar ve fetihlerden dolayı, sanatın her dalında özgün eserler vermeye 
imkân bulamamıştır. Bu yüzden, bir Kayı aşireti olarak ve Selçuklu'nun 
bir uç beyliği niteliğindeki özellikleri ile tâbi olduğu Selçuklu Devleti'nin 
etkisi altında kalmıştır. 

Konumuz olan mûsikîde de, I I . Murad, I I . Mehmed, I I . Bâyezid 
Devirlerinde bazı kıpırdamalara rağmen, büyük seferlerin de gereği olarak 
Selçuklular'dan intikal eden "Mehter Mûsikîsi" önemini korumuştur. 
I I . Murad'dan itibaren, Bağdat'ın başkent olduğu Türk kökenli Celâyir 
Devleti'nde Merâgalı Abdülkâdir ile sembolleşmiş oldukça gelişmiş bir 
mûsikî kaynağı ile bağlantı kurulmaya başlanmış ve 13. yüzyılda yaşamış 
Türk mûsikî bilgini Safiyüddin Abd'ül Mü'min Urmevi'nin ortaya 
koyduğu Türk mûsikî nazariyatının esasları ile ses sistemi konusundaki 
fikirleri, peyderpey 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı'ya ulaşmaya başlamış, 
bir yandan Safiyüddîn'in bilgisinden doğan, Merâgi'nin de besteleriyle 
oluşan sanat kıvılcımı, Osmanlı'daki mûsikî yeteneğini ve zevkini 15. ve 
16. yüzyıllarda ateşlemeye yetmiş, bu sahadaki gelişmeler 17. yüzyıldaki 
şahlanışı hazırlayan bir geçiş devresi olmuştur. Bu girişle, Osmanlı'nın 
kuruluşu olarak kabul edeceğimiz 1299 yılından, son bulduğu 1922 yılına 
kadar geçirdiği devreleri, hükümdar olan padişahların hüküm sürdükleri 
tarihleri esas alarak incelemeye tâbi tutacağız. Esas konuya girmezden 
evvel, Osmanlı'da mûsikînin kaynağı olan Enderun hakkında kısaltılmış 
bilgiler vermekte yarar görüyorum. 
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Osman Gâzî, Orhan Gâzî, Murad Hüdâvendigâr, Yıldırım Bâyezid ve 
Sultan Çelebi Mehmed'le geçen 1299'dan 1421'e kadar süren I. devrede 
Murad Hüdâvendigâr zamanında Edirne'de Eski Saray bünyesinde 
Enderun Okulu'nun 3 sınıflı ilk nüvesi kuruluyor. 

1. Sınıf, Seferli Koğuşu 
2. Sınıf, Kiler Koğuşu 
3. Sınıf, Hazine Koğuşu isimlerini alıyor. 
Okutulan dersler; Kur'an, ilm-ihal, tecvid, akâid, mesâil-i dînîye'den 

oluşuyor. 

Murad Hüdâvendigar'ın kurduğu bu okul, gelişim devrelerinde şu 
aşamaları geçirdi: 

Öncelikle belirttiğimiz üç koğuş, hazırlık sınıflarıdır. Bunların üstündeki 
Has Oda, ihtisas sınıfı sayılmaktadır. Bir de Enderun-i Hümâyûn teşkilâtı 
vardır ki, 7 odayı içeriyor. 

1. Küçük Oda: Burada yetişenler, padişahın ve sarayın çeşitli 

hizmetlerinde görevlendiriliyorlar. 

2. Büyük Oda: Küçük Oda'dakilerin üstünde görevlendiriliyorlar. 

3. Doğancı Odası: Bu odanın en kıdemsizi bile subay derecesinde idi. 
Bu oda 1675'te kaldırıldı. 

4. Seferli Odası: 1635'te IV. Murad tarafından geliştirildi ve önemli 
kısmı mûsikîye ayrıldı. 

5. Kiler Odası: Padişahın gıda düzeni için yetiştirilirlerdi. 

6. Hazine Odası: Devlet hazinesi sayılan enderun hazinelerini 
korumak, saray atölyelerine bakmak gibi büyük 
sorumluluk taşıyan görev için yetiştirilirlerdi. 

7. Has Oda: En yüksek teşkilât, en üst görevler için eğitilirlerdi. 

{Meydan Larousse, C i l t : 4, S. 248, Yıl: 1971) 
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Bu son derece yarar taşıyan ve devlete büyük hizmetler veren tarihî 
değerdeki devlet adamlarının yetişmesini sağlayan okul, 1826'da Yeniçeri 
Ocağı'yla birlikte kapatılmıştır. 

Osmanlı'da Türk Mûsikîsinin Geçirdiği Evreler 

I. D E V R E (Oluşum Devresi) (1299 - 1421) 

1) Osman Gâzî: 

2) Orhan Gâzî: 

3) I. Murad: 

4) Yıldırım Bâyezid: 

İlk hükümdar. Osmanlı'ya ismini 
nakşeden kurucu. 27 Ocak 1299'dan 
1326'ya kadar baştadır. 
1326'dan 1359'a kadar kuruluşu 
yönetmiştir. 
Hüdâvendigâr ismiyle yad edilen 3. 
hükümdar, 1359'dan 1389'a kadar 
görevdedir. 
Birçok zaferlerden ve başarılardan 
sonra Timur karşısında Ankara 
Muharebesi'nde yenilen ve esir 
düşen Bâyezid, 1389 ile 1403 yılları 
arasında devletin başındadır. Kuruluş 
halindeki Osmanlı Devleti, Ankara 
Muharebesi yenilgisiyle 10 yıl 
toparlanamamıştır. 
Dağılan devleti 1413'te toparlamış ve 
1421'e kadar devleti eski durumuna 
getirdikten başka, teşkilâtlanmayı 
güçlendirmiş ve yaptığı seferlerle 
Osmanlı'yı büyütmüştür. 

İlk devreyi teşkil eden bu beş hükümdar zamanında, fasılasız devam 
eden içteki kurumlaşma, dışa doğru seferler, akınlar, fetihler kültür ve güzel 
sanatlarda atılıma imkân vermemiş, Ahîlik teşkilâtının hâkimiyetinde 
an'ânelerin devamı, mûsikîde de Selçuklular'dan intikal eden mehterin 
devamı, bu devrede yetişmiş olan Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'nin 
mevcudiyeti, Bektaşîlik, Halvetîlik ve kollarının, Eşrefiliğin tarîkat olarak 

5) Sultan Çelebi Mehmed: 
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yürürlükte bulunması, dolayısıyla zikir ve zakirbaşılık müessesesinin var 
olması, müezzinlik, hafızlık ve bunlara bağlı olarak Kuran-ı Kerim tilâveti 
ilminin mevcut bulunması, tekke, dergâh ve cami mûsikînin varlığına 
delâlet eder. 

II . D E V R E (1421 - 1623) 

6. (İ.) II . SULTAN K O C A MURAD GÂZÎ (1421-1451) 

Şâir olan I I . Murad, idareci, asker, teşkilâtçı ve mûsikî sanatına yatkın 
çok yönlü bir sultandı. Mûsikîye yönelişini bir şiiriyle dile getirelim : 

"Sâki! Getür getür yine dünki serabımı 
Söylet dile getür yine çeng-ü rebâbımı 
Ben vâr-iken gerek bana bu zevk-u sefâ 
Bir gün gele ki görmeye kimse türabımı" 

Görüldüğü üzere şiirinde "çeng ve rebab" dan bahs açıyor. Bundan 
anlıyoruz ki, o tarihlerde Osmanlı'da, mûsikîde çeng ve rebab 
kullanılmaktadır. 

I I . Murad Zamanında Musikî Etkinlikleri 

1441'de Hızır bin Abdullah "Edvâr-ı Mûsikî"yi yazmış, o devirde 
Edirne Sarayı'nda Hacı Al i , Hüseyin ve A l i isimli müzisyenlerle, Eynen 
ve Mehmed adlı iki hanendeden bahsedilmektedir. Amasyalı Şükrullah, 
Urmiyeli Mûsikî Alimi Sâfiyüddin Abd'ülmü'min'in (1237-1294), Farsça 
Edvân'nı, başka eserlerden de alıntılar yaparak tercüme etmiş ve I I . 
Murad'a takdim etmiştir (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlılar Zamanında 
Saraylarda Mûsikî Hayatı, Ayrı Baskı, 1977). 

Bazı yazarlara göre Celâyirli büyük Türk bestekârı ve mûsikî bilgini 
Abdülkâdir-i Merâgi, bugün mevcudu bulunmayan "Kenz'ülelhan" 
isimli eserini hemzemanı olan I I . Murad Han'a kendisi takdim etmiş, bir 
kısım yazarlar ise bu takdimin başkası tarafından yapıldığını yazmışlardır. 
(Yılmaz Oztuna, Büyük Türk Mûsikî Ansiklopedisi, Cilt I I , S.67, 1990,). 

Görüldüğü üzere I I . Murad zamanında büyük fetihlere, zaferlere 
rağmen, Türk mûsikîsinde önemli kıpırdanmalar başlamıştır. 

I I . Murad zamanında Enderun'da okunan derslere tefsir, fıkıh, heyet, 
hendese, efrais "miras hukuku", şiir ve inşâd, mûsikî, coğrafya, ilm-i 
kelâm, siyer-inebevi, mantık, belagat ve felsefe eklenmiştir. 
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7. (2). II . MEHMED (FÂTİH SULTAN)(1451-1481) 

Padişahlığının başlangıcı: Çok küçük yaştayken babası II. Murad'ın 
ısrarlı arzusuyla tahta çıkmış, büyük olaylar ve tecrübe gerektiren zorluklar 
karşısında, tahtı 2 defa karşılıklı enteresan ve sultânı esprilerle, babasıyla 
değiş tokuş yapmıştır. 

21 yaşında İstanbul'u fetheden, Bizansı deviren, dünyaya yeni bir çağ 
açan bu dâhî serdârın, bu büyük insanın güzel sanatlara ilgisi nedir? Fâtih 
Sultan Mehmed, "Avnî" mahlasını kullanan bir Divan şâiridir. 

"Sâki yâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider. 
Erişir fasl-ı hazan bağ-ü bahar elden gider. 
Olma mağrur dilberâ hüsn-ü cemâle kıl vefâ 
Bakî kalmaz kimseye nakş-ı nigâr elden gider." 

İtalyan Bellini'ye portresini yaptıracak kadar ileri görüşlü bu hükümdar, 
sanata bigâne kalır mı? Fethullah Mü'min-i Şirvâni, Fâtih Sultan Mehmed 
adına Arapça bir mûsikî eseri yazmış olup bir nüshası Topkapı Müzesi'nde 
3449 numarada kayıtlıdır (Uzunçarşılı I. H. S: 80). Yine Fâtih adına 
Abd'ülaziz bin Kemâlüddin, Merâgalı Abdülkadir'in Farsça "Nekâvet'ül 
Edvârî" isimli mûsikî nazariyat kitabını Türkçeye çevirip takdim etmiştir. 
Usta Şems de Fâtih adına "Bereket" isimli mûsikî kitabı yazmış ve takdim 
etmiştir. 

Sarayda Şir Merd adında bir ûdî ile İshak adında bir kanunînin 
bulunduğu, "Târih-i Osmânî Mecmuası"nın 49. sayısında, sene 
H.1339'da yazılıdır. Bu kişi, tahminimce, babası I I . Murad zamanında 
Edirne'de kurulan saz hey'etinden Fâtih zamanına intikal edenlerdendir. 
I I . Devre'nin başlangıcı olan I I . Murad zamanında, 1450 yılında Edirne'de 
Saray-ı Âmire binası yapımına başlanmış, I I . Murad'ın vefatıyla yarım 
kalan bina, Fâtih Sultan Mehmed tarafından tamamlanarak, Enderun 
bu saray bünyesinde genişletilmiştir. I I . Mehmed, İstanbul'u fethettikten 
sonra, eski ve yeni saraylarda Enderun Mektebi eğitim programına daha 
kapsamlı sanat dallarını katarak çok değerli hattatların, müzehhiplerin, 
tuğrakeşlerin, hakkâkların ve musikişinasların yetişmesine imkân 
hazırlamıştır. Bir taraftan da sarayda önemli görevler için saygın kişilerin 
yetişmesini hedef almıştır. 
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8. (3). II . BÂYEZİD (VELÎ) (1481-1512) 

Şâirdir, mahlası "Adnî" dir. Bestekârlığmdan ve bazı kayıtlara göre 
kendisine ait 18 saz eserinden bahsedilmektedir. Bunların çoğu Peşrev 
formundadır. Elimizde ona ait olduğu yazılı 5 peşrev mevcuttur. Oğulları 
Sultan Korkut'la Sultan Ahmed'in mûsikîye son derece vâkıf oldukları 
söylenir. Korkut Manisa'da, Ahmed de Amasya'da validir. Saraylannda, 
İranlı meşhur sanatkârların da katıldığı fasıl heyetleri vardır. Sultan 
Korkud'un üstün vasıfta bir bestekâr olduğu da bilinmektedir. Ayrıca, 
"Gıda-yı rûh - Rûh-efzâ" adını verdiği bir saz da icat etmiştir. Korkut 
aynı zamanda iyi bir şâir ve âlim bir insandır. 

Türk mûsikîsinin nazarî ve amelî açıklamasını yapan "Beyânü'l-edvâr 
ve'l makâmat ve fi ilmi'l-esrar ve'r Riyâzat" adlı kıymetli bir eserin, 
Sultan Bâyezid'in isteği ile 1504 yılında sureti çıkarılmıştır. Ayrıca, Lâdikli 
Mehmed Çelebi, II. Bâyezid adına 1488'de "Fethiye" isimli eserini, yine 
mûsikî konulu "Zeyn'elhan adında bir başka eserini yazmış ve takdim 
etmiştir (Uzunçarşılı, İ. H.). 

Dînî ve din dışı alanda büyük bir bilgiye sahip olan tasavvuf ehli Sultan 
Bâyezid, bu vasıflarından dolayı "Bâyezid-i Velî" ismiyle anılır. 

II. Bâyezid, Galatasaray'da ikinci bir Enderun Mektebi kurdurdu. Bu 
kuruluş ilk öğretim niteliğinde idi. Kur'an, Arapça, Farsça, hüsn-i hat 
ve mûsikî okutuluyordu. Bu okulu bitirenler, Yeni Saray'daki Enderun 
Mektebi'ne girmeye hak kazanırlardı. Öğrenim böylece tamamlanırdı 
(Meydan Larousse, Cilt: 4, S: 246). 

9. (4). Y A V U Z S U L T A N SELİM (1512-1520) 

Şâirdir, mahlası "Selîmî"dir. Mısır ve İran seferleriyle geçen saltanat 
hayatında, saraya ayıracağı zaman pek az olduğundan, mûsikî ile ilgisi 
hakkında kesin bir bilgi yoksa da, Tebriz fethinden sonra, oradan en 
değerli bestekâr ve icrakârlan beraberinde getirdiği ve onları Enderun'da 
değerlendirdiği, Osmanlı'daki mûsikînin gelişmesinde bu tür kökenli 
musikişinasların etkilerinin büyük olduğu bilinmektedir (Büyük Türk 
Mûsikî Ans. Yılmaz Öztuna, Cilt: II, S: 279). 
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Getirilen musikişinasların kimlikleri şöyledir: Nâyi Şeyh Murad, 
Neyzen İmam Kulu, Kanunî Şeyh Murad, Dâirezen Maksud (Uzunçarşılı 
İ. H.). 

Yavuz Sultan Selim'in kısa hayatı, at üstünde o yandan bu yana sefer 
ve fetihlerle geçmiş, sarayda kaldığı günler pek mahdut olduğundan 
mûsikî âlemlerine pek vakit bulamamıştır. 

10. (5). KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN (MUHTEŞEM 
SÜLEYMAN) (1520-1566) 

Şâirdir, mahlası Muhibbî'dir. 
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." 

Bu onun dillerde vird olmuş meşhur bir beytidir. 
Ömrü seferlerle ve devlet nizamını tanzimle geçmesine rağmen, 

mûsikîye de önem vermiştir. Saltanat hayatı en uzun süren pâdişâhtır. 
Hâce-yi sâni Şeyh Abd'ülalî (? - 1575), dinî mûsikîmizin yekta bestekârı 
Hatîbzakirî Hasan Efendi (1545-1623), Kul Mehmed (? - 1589), Nefîrî 
Behram Ağa (?- 1560) gibi mûsikîmizde önemli yer tutan bestekârlar 
onun zamanında yetişmiş ve himaye görmüşlerdir. 

Kanunî Sultan Süleyman'ın cülusu senesinde "Cemaat-i mutrıban" adı 
altında Enderun'daki sazendelerin aldıkları yevmiyelerle beraber 41 kişilik 
bir listeye ilâveten, hanende anlamına gelen birkaç gûyendenin isimleri 
yazılıdır. (Uzunçarşılı I. Hakkı, Osmanlılar Zamanında Saraylarda Mûsikî 
Hayâtı, s.84-86). 

Derviş Mahmud bin Abdülkâdirzâde Avvad " Ü d î " Yevmiye : 47 Akçe 
Hasan A ğ a A v v a d " Û d î " Yevmiye : 45 Akçe 
Zeynî (Yavuz Selim zamanından) Kopuzî... . Yevmiye : 40 Akçe 
Mustafa Kopuzî Yevmiye : 40 Akçe 
A l i bin Elvanî Ser Mehteran Yevmiye : 30 Akçe 
Ş a h Kulu(Yavuz Selim zamanından) Kemençevî . . . Yevmiye : 25 Akçe 
Hasan Guyende "Hanende". Yevmiye : 25 Akçe 
Şaban ( I I . Bâyezid zamanından) Kopuzî Yevmiye : 25 Akçe 
Husrev(II . Bâyezid zamanından) Kopuzî Yevmiye : 25 Akçe 
Şâdi ( I I . Bâyezid zamanından) Kanunî. . . Yevmiye : 23 Akçe 
Hasan Çerkeş Gûyende "Hanende" Yevmiye : 22 Akçe 
Yusuf bin Saka (Yavuz Selim) Gûyende "Hanende" Yevmiye : 20 Akçe 
Siyahiç (Yavuz Selim zamanından) Gûyende "Hanende" Yevmiye : 20 Akçe 
A l i S u l t a n C " " ) Gûyende "Hanende" Yevmiye : 18 Akçe 
Maksud Nayi Yevmiye : 18 Akçe 
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Haydar b in Ş a h Kulu Kemençevî Yevmiye : 18 Akçe 
Muharrem Seydi(II.Bayezid) Kanunî Yevmiye : 18 Akçe 
Nimetul lah Çengî Yevmiye : 15 Akçe 
Nasuh(II.Bayezid'den) Avvad "Ûdî " Yevmiye : 15 Akçe 
Behram Çengî Yevmiye : 15 Akçe 
Acem Moğol Guyende "Hanende" Yevmiye : 15 Akçe 
Muhyiddin(II.Bayezid'den) Kanunî Yevmiye : 12 Akçe 
Hasan Çengî Yevmiye : 10 Akçe 
Nasuh(II.Bayezid'den) Kemençevî Yevmiye : 10 Akçe 
Mustafa Kemençevî Yevmiye : 10 Akçe 
Mehmed Kemençevî Yevmiye : 10 Akçe 
Hasan (Yavuz Selim'den) Nâyî Yevmiye : 10 Akçe 
Ayas Avvad " Û d î " Yevmiye : 9 Akçe 
Mehmed Avvad "Ûdî " Yevmiye : 9 Akçe 
Hal i l Kemençevî Yevmiye : 8 Akçe 
İmam K u l u Nâyî Yevmiye : 8 Akçe 
Hasan Kulu Nâyî Yevmiye : 8 Akçe 
Yusuf Rakkas Yevmiye : 8 Akçe 
Hızır b in A l i Ekber Kemençevî Yevmiye : 5 Akçe 
Mehmed Çengî Yevmiye : 4 Akçe 
İmam Kulu Nâyî Yevmiye : 3 Akçe 
Hüseyin Ku lu Nâyî Yevmiye : 3 Akçe 
A l i Rakkas Yevmiye : 2 Akçe 

Avvad Hasan Ağanın Şakirtleri 

Keyvan, Yusuf, Hızır, Mehmed -Avvad "Udi" (Yekûn: 23 Akçe) 

Bu liste, küçük harcamaların bile ne kadar titizlikle belgelendiğinin bir 
örneğidir. 

11. (6). I I . SULTAN SELİM (Sarı) (1566-1574) 

Şâirdir, mahlası "Selimî" dir. Kanunî zamanında belirtilen mutrıban 
ve hanendelerden çoğu, II. Selim zamanına intikal etmiştir. Bu dönemde 
Durak Çelebi "Saznâme" isimli bir eser yazmış ve pâdişâha arz etmiştir. 
Artık seferlere çıkma devri kapanmış, sarayda eğlence devri başlamıştır. 
Nihânî mahlasıyla şiir yazan Durak Çelebi ve kardeşi Kaya Bey, kendileri 
de mûsikîşinas olarak pâdişâh huzurunda saz âlemleri tertiplemişler ve 
Meşâmî, Makalî, Ulvî gibi zamanın şâirlerini huzura kabul ettirmişlerdir. 
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Şeyh Abd'ülalî, ( ?- 1575), Hatibzâde Hasan Efendi (1545-1567), 
II. Gâzî Giray Han (1554-1608), Kul Mehmed (?- 1580) bu devirde 
mûsikîmize, bilhassa dînî mûsikîye güzel eserler kazandırmaya devam 
etmişlerdir (Uzunçarşılı I. H.). 

11. Selim, II. Bâyezid tarafından Galatasaray'da kurulan ilk öğrenim 
niteliğindeki okulu 1570 yılında medreseye dönüştürmüştür. 

12. (7). m. MURAD (1574- 1595) 

Şâirdir, mahlası "Muradî" dir. 

Huzurunda yapılacak mûsikîde icra edilecek faslı kendisi tayin 
edermiş. II. Gâzî Giray Han, Kul Mehmed ve II. Selim zamanındaki 
mûsikîşinaslardan bir kısmı bu devirde de yaşamıştır. 

13. (8). III . MEHMED (Eğri Fâtihi) (1595-1603) 

Şâirdir. Kendisinden evvel sarayda görev alan hanende ve mutrıbânın 
yaşayanları ve yenileri, hizmete devam etmişlerdir. II. Gâzî Giray Han, 
bu devirde de hayatını devam ettirmiş ve 1608 yılında vefat etmiştir. III. 
Mehmed Devrinde mûsikî yönünden kayda değer bir husus yoktur. 

14. (9). I. AHMED (1603 - 1617) 

Şâirdir. Mahlası "Bahtî" dir. 

Büyük mutasavvıf, şâir ve bestekâr olan Aziz Mahmud Hüdâî, 
hem hocası, hem de şeyhidir. III. Mehmed Devrinde Enderun'daki 
musikişinasların çoğu, bu devride süslemişlerdir. Dinî mûsikîmizde önemli 
bir yeri olan Bezcizade Muhyiddin (?-1611), bu devirde yaşamıştır. Hafız 
Kumral da bu devrin bestekârlarındandır ( ?- 1621). Türk mimarîsinin 
şaheseri Sultanahmed Camii, I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. 

15. (10). I. MUSTAFA (1617 - 1618) 

Bir yıl süren ilk saltanatında mûsikî ile ilgi derecesi bilinmiyor. 

16. (11). GENÇ OSMAN (1618 - 1622) 

Mûsikîyle ilgisine ait bir bilgi bulamadık. 

17. (12). I. MUSTAFA (1622 - 1623) 

Çalkantılı geçen ve bir yıl süren bu ikinci saltanatında da, önem taşıyan 
bir mûsikî atılımı göze çarpmıyor. 

III. D E V R E (1623-1648) 
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18. (13). IV. MURAT HAN (1623-1640) 

Şâir ve bestekârdır. Mahlası, "Murâdî" dir. Bestelerinde kullandığı 
isim ise "Şah Murad" dır. Hemzemânı olan Leh asıllı Al i Ufkî'nin (1610-
1685), "Mecmua-i Sâz-ı Sâz" mda, kendisinden sonra gelen Romen asıllı 
Kantemiroğlu'nun (1673-1727), bir çeşit edvar olan "Kitâb-ı İlmi'l 
Mûsikî alâ Vechi'l Hurufat" diğer ismiyle "İşâret-i Perdehay-i Mûsikî" 
eserinde kaydedilmiş, 4 Hüseynî Peşrevi, Şehnazaşîran, Nühüft, Acem, 
Neva, Irak; Uzzal, Evçmâye, Peşrevleri, Hüzzam Saz Semaisi, Bayâtî 
Yürük Semaî "Gelse mevsim-i subh' ile müjde şeh-i bahardan", Evç İlâhisi 
"Uyan, ey gözlerim gafletten uyan" gibi eserleri mevcuttur. 

Bağdat'a, Revân'a yaptığı başarılı seferlerle, lâçkalaşmış ve entrikalarla 
yıpranmış düzeni yeniden kurma, boşalan hazineyi eski gücüne 
kavuşturma, merkezî otoriteyi temin etme gibi devletin hayatiyetiyle 
ilgili önem taşıyan meseleleri hallederken, Türk mûsikîsini de himaye ve 
teşvik etmeyi ihmal etmemiş, Enderun'un Seferli Koğuşu'nu tamamen 
Türk mûsikîsinin hizmetine tahsis etmiş ve o günün şartlarına göre, bir 
konservatuvar eğitimi sağlamıştır. 

IV. Murat, Bağdat ve Revân seferlerinden dönüşünde, Hanende 
Mehmed Bey, Şeştârî Murat Ağa ile birbirinden değerli 10 bestekâr 
musikişinası beraberinde İstanbul'a getirdi. Klâsik Türk mûsikîsi 
repertuarında "Acemler" adıyla geçen bestelerin sahipleri bu 10 
bestekârdır. Şeştârî Murad Ağa, Hüseynî, Acem, Irak, Acemaşîren, Evç 
makamlarında 100 civarında eserleriyle başlı başına mûsikîmizin geleceği 
için örnek olacak vasıfta bir bestekârdır (Ali Ufkî). 

IV. Murad zamanında segah makamında kâr başta olmak üzere, 
değişik formlarda eser besteleyen ser hanende Tokatlı Derviş Ömer 
Gülşenî de (1550-1655), önemli bir yer tutar. Solakzâde Miskâli Mehmed 
Hemdemi Çelebi (? - 1658), A'mâ Kadri Efendi (7-1650), dinî mûsikîde 
İmam Yusuf, Hanende Vehbi Osman, Neyzen Yusuf Dede de aynı devrin 
kayda değer simalarıdır. Mûsikînin zaman dilimindeki ihtişamı, "Ma'rifet 
iltifata tâbidir" meselinin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamaya yeterlidir. 
Itrî'nin hocaları Koca Osman ile Hafız Post'un gençlikleri de bu devreye 
düşer (Sâdeddin Nüzhet Ergun, T.M. Ansk S: 45-4, 1942). 

19. (14). SULTAN İBRAHİM (1640-1648) 

Şâirdi. 

"Biz senin sûziş-i aşkınla âteşnâkiz 
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Yanmışız nâl olup âlâyiş-i gamdan pâkiz 
Korkarız dâmân-ı pâkin ola bizden muğber 
Biz ki bir râh-ı mezellette yatar ber-hâkiz" 

Mûsikî hareketleri IV. Murad'ın devamıdır. Önemli bir atılım 
olmamıştır. Bu devirde yaşayan önemli bestekârlar şunlardır: 

Hafız Post (16204694), Kasımpaşalı Koca Osman ( ? - 1665), A'ma 
Kadri Efendi (?'- 1650), Derviş Gülşeni Ömer (1550-1655), Solakzade 
Mehmed Hemdemi (?- 1658) 

IV. DEVRE (1648-1703) 

20.(15). IV. MEHMED (AVCI) (1648-1687) 

Bu pâdişâh da şâirdi, Mevlevîydi, zevke ve mûsikîye düşkündü. 
Zamanında çok değerli musikişinaslar yetişmişti. Bu devirde saray cariyeleri 
bile ney, tambur, kemence, kanun, santur, çeng, çöğür, musikar, keman, 
nefir, daire gibi sazlar öğreniyorlardı. Cariyelere tambur hocalığını Rum 
asıllı Angeli, yevmiye 40 akçe karşılığı yapıyordu (Uzunçarşılı). 

Bu devirde yaşayan musikişinaslar: Hafız Post, Itrî, Çömlekçizade, 
Receb Çelebi, Kutbinnâyi Osman Dede, Neyzen Mehmed Çelebi, 
Ayıntâbi Mehmed Bey. Dinî Mûsikîde: - Gülşeni Derviş Sadâyî (1629-
1655), Bursalı Hafız Ubeyd (? - 1656), Saatçi Mustafa (Muzaffer saz 
eserleri de yapmıştır. (? -1710), ilâhî bestekârı Yâkupzâde Şeyh Mehmed 
( ? - 1666), Mevlevi Çengi Neyzen Yusuf Dede (?-1669), Küçük İmam 
(?-1674), Ummisinanzade Hasan ( ? - 1677), Divitçizade Şeyh Mehmed 
(?- 1679), Halveti Şeyhi Nefesambarı Osman (?- 1683), Mustafa Amber 
Ağa (?- 1683), Derviş Kûçek Mustafaî (sahibi bilinen ilk Mevlevi Ayini 
Bayâtî Âyin-i Şerifin Bestekârı) (7-1688), Nane Ahmed Çelebi (7-1686), 
Sütçüzâde Hafız (7-1688); Hünkâr İmamı Edirneli İbrahim Efendi (?-
1690), Amasyalı İmam Abdullah (?- 1691), Kefeli Derviş Abdi (? - 1666), 
Derviş Ömer (1550-1655), her sahada eser veren Seyyid Nûh (?- 1714) 
(Uzunçarşılı ve S.N. Ergun). 

Görüldüğü üzere IV. Mehmed Devri, Türk mûsikîsinin parlak günler 
yaşadığı bir devreyi temsil ediyor. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun zor günler yaşadığı bu devrede, Köprülü 
ailesinden gelen vezirler ve sadrâzamlar devleti ayakta tuttular. 
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21. (16). 11. SÜLEYMAN (1687 - 1691) 

Hastalıklıydı. Hiçbir aktivitesi olmadı. Devlet Fazıl Mustafa Paşa 
sayesinde badireleri atlattı. 

Hünkâr fasıllarındaki sanatkârların dışında, önemli bir isim Reftar 
Kalfa bu devirde yaşamıştır (? - 1700 ). 

22. (17). II. AHMED (1691- 1695) 

Devleti Edirne'den idare etti. Durağan bir devirdir. Mûsikîyi çok 
severmiş. Kutbinnâyî Osman Dede (1652-1729), Hafız Post (1620-1694), 
Çömlekçizâde Receb Çelebi (M701), Itrî Mustafa Efendi (1658-1712), 
Seyyid Nûh (? - 1714), Dimitri Kantemir (1673-1727), Reftar Kalfa 
devrin bestekârlarıdır. 

23. (18). II . MUSTAFA (1695-1703) 

Şâirdir, "Meftunî" ve "İkbalî" mahlaslarını kullanmıştır. Hattı, meşhur 
Hattat Hafız Osman'dan meşk etmiştir. Musikişinastı. 8 sene süren 
padişahlığı esnasında devleti düzeltmeye çalıştı. Zamanında yaşayan 
bestekârlar: Nâyî Osman Dede, Mustafa Itrî Efendi, Yahya Nazîm 
(1650-1727), Seyyid Nûh, Molla Rıfat Efendi (? - 1720), A l i Şîrü Gani 
(1635-1710), Kara İsmail Ağa (1674-1724), I I . Mustafa'nın en sevdiği 
Hanende ve Bestekâr Küçük Mehmed Çelebi ( ? - 1717), Hanende 
Hacı Mustafa, Hanende Kadızâde Mustafa, Mevlevi Derviş Neyzen 
Hüseyin (Uzunçarşılı), Zâkirbaşı Fethullah Çelebi (?- 1699), Şeyh Nazmi 
(?- 1700), Âhenî Çelebi (7-1700), Bahçıvanzâde A l i Şehri (?-1702), 
Tablizade Aklî (7-1704), Selim Giray Han (?- 1704) Bursalı Talib (?-
1706), (Himmetzâde Abdullah (1640-1700), Çalakzade Şeyh Ahmed 
(?- 1711) dinî mûsikîmizin önderleriydi. (S. N. Ergun, T.M. Antolojisi, S: 
51,52,53). Din dışı mûsikîde Reftar Kalfa (7-1700) ile Kantemiroğlu'yu 
(1673-1727) zikretmemiz gerekir. 

18. yüzyıla geçmezden evvel, 15., 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı'da 
kullanılan sazlara değinmemiz yerinde olacaktır. 

Ney, ud, kanun, tambur, santur, kemence, çöğür, kopuz, dâire, tef, 
zurna, nakkare, zil, 3 telli sazlardan Bulgari veya bağlama, nefir, davul, 
kös, rebab, mizmar, ikliğ, piyşe, nüzhe ve musikar. Görüldüğü üzere bu 
enstrümanlar, klâsik mûsikîde, halk mûsikîsinde ve mehterde kullanılan 
sazların tümüdür. Bunlardan bugün kullanılmayanları hakkında kısa bir 
bilgi verelim. 
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Mizmar : Bir nevi "ney" olup bir parçası ağaç, diğer parçası kamıştır. 
Ikliğ : Kemence gibi üç kirişli küçük bir sazdır. IV. Sultan Murad'ın 

alaylarında kullanılmıştır. 
Piyşe: Bir nevi "ney" olup bir karış iki parmak, yani çığırtma 

boyundadır. Kamıştır. Boyu nısfiyeye de uygundur. 
Nüzhe: Sâfiyüddin Abdü'l Mü'min'in bir tertibidir ki, yüz sekiz kirişli, 

(Öztuna'ya göre seksen bir tel), kareye benzer şekilde bir 
sazdır. Derinliği 4 parmak olup yüzü tahta ile örtülmüştür. 
Kanun gibi mandallı sazlardandır. 

Musikar: Müteaddit kamışların yan yana dizilmesinden yapılmış nefesli 
bir sazdır. Saray mûsikîcileri arasında musikar çalanlara 
"düdükçü" denirmiş. 

Çeşte: Çöğür gibi telli, küçük karınlı, yuvarlak, kolu kısa, sık perdeli 
beş kirişli bir saz. 

Mugni: Kanun şeklinde 24 kirişli saz. 
Sunder: Çöğür'e benzeyen gövdeli, on telli saz. 
Berbat: Kopuz'a benzer. 
Bonkar: Bir telli sazlardandır. Evliya Çelebi tarifini yapmıştır. 
Şarkı: Çartar'a benzeyen telli Türkmen sazı. 
Yeltem: Tambura büyüklüğünde, boyu daha kısadır. Akşemseddin 

oğlu Şemsi Çelebi icadıdır. Bonkar da onun icadıdır. 

Saraydaki fasıl heyetine katılan sazlar: Ud, kopuz, kemence, kanun, 
musikar veya miskal, ney çeng, tambur, santur, çöğür, bozuk, sine, keman, 
daire (tef), (Uzurçarşılı ve Aksoy Bülent, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle 
Osmanlılarda Mûsikî, s.25, 26, 37, 38, 1994). 

V. D E V R E (1703-1789) 

24.(19). I1L AHMED (LÂLEDEVRİ) (9 Mayıs 1718-2 Ekim 1730) 

Şâirdir, mahlası: "Necib" dir. Hattat ve bestekârdır. Bu devirde 
ibrahim Müteferrika tarafından ilk matbaa kuruldu. Ayrıca kâğıt ve 
kumaş fabrikaları da bu süre içinde kuruldu. Dünyada ilk çiçek hastalığı 
aşısı da Osmanlı'da keşfedildi ve pâdişâha tatbik edildi. 

Türk mûsikîsi bu pâdişâhın zamanında da bir silkinme yaptı. 

Devrin Bestekârları ve İcracıları 

"Nâyî Osman Dede ( ? - 1729), Ebûbekir Ağa, ( ? - 1759), Itrî 
Mustafa Efendi (1638-1712), Yahya Nazîm (1650/1727), Seyyid Nûh (? 
- 1714) A l i Şîru Gani (1635-1714), Enfi Hasan Ağa (1670-1724), Tab'i 
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Mustafa Efendi (1705- 1765), Hafız Rıfat Efendi (? - 1720), Kara İsmail 
Ağa (1674-1724), İbrahim Ağa ( ? - 1760), Mustafa Çavuş (?- 1745) 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1670-1730), Şeyh'ülislâm Feyzullah 
Efendi (? - 1711), Neyzen Kemani İsmail Efendi (? - 1723), Serhânende 
Hasan Ağa (? - 1715), Küçük Müezzin Mehmed Çelebi (? - 1717), Salih 
Ağa (? - 1725), Tamburi Ahmed, Kanunî Mehmed, Mûsikar Al i , Neyzen 
Mehmed. 

25. (20) I. MAHMUD H A N (1730 - 1754) 

Şâirdir. Mahlas olarak "Sebkatî" yi kullanmıştır. Hem bestekâr hem de 
tamburi idi. 

37 Peşrev ve saz semaîden oluşan ve nadide makamlardan bestelenmiş 
saz eserleri vardır. 24 yıllık saltanatında Türk mûsikîsine büyük önem 
vermiştir. (Y. Oztuna, Büyük Türk Mûsikî Ansiklopedisi, C.II, S: 6). 
Devrinde yaşayan bestekâr ve icracılar şunlardır : 

Mustafa Çavuş (? - 1745), Ebûbekir Ağa (? - 1759), İbrahim Ağa (? 
- 1760), Halîfizâde Tahir Efendi (? - 1774), Şeyhülislâm Es'ad Efendi (? 
- 1753), Hızır Ağa (? - 1760), Dilhayat Kalfa (? - 1780), Kemânî Corci 
( 1680 - 1775), Boncukçu ( ? - 1750), Eyyubî Kadı Derviş Mustafa ( ? 
- 1760), Kemânî Cafer Ağa (? - ?), Tab'i Mustafa Efendi ( 1705 - 1765), 
Tamburi Halsar ( ? - ? ) , Ahmed Refi Efendi (? - 1750). 

I. Mahmud zamanında Paris'te elçi olan Yirmisekiz Çelebizâde 
Mehmed Said Efendi, ayaklı santura benzeyen bir klavsen getirmiştir. 
Klavsenin resmini, Hızır Ağa yazdığı nazariyat eserinde çizmiştir (Hazine 
Kitapları No : 1793) (Hızır Ağa'nm mûsikî makamlarına ve âletlerinin 
çeşitlerine dair risalesinden) (İ.H. Uzunçarşılı). 

Sarayda saz çalan cariyelerin ve Harem Dairesi'nde saz çalanların 
sazları, Darussaâde Ağası, Silâhtar Ağa ve diğer vazifeliler vasıtasıyla 
saray dışına çıkanlarak onardır veya arzu edilen sazlar aynı yoldan Harem-
i Hümâyûn için satın alınırdı. 2344 numaralı ve 1680 tarihli harc-ı kasa 
kâğıdından, Harem-i Hümayûn'a bir kıt'a kemence ve 5 tef ve bir miskal, 
3 adet çöğür yaptırıldığı gibi, içerdeki mevcutlardan daire, tambur, çöğür, 
çeng, miskal onartılmıştır. 
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Türk mûsikî sazlarından bir kısmı, heveslilerin yetişmemesinden 
veya diğer bazı sazların (keman gibi) daha revaçta olmasından dolayı, 
sazlar arasından çıkarılmıştır. Bu arada Osmanlı fasıl mûsikîsinde 18. 
yüzyıldan itibaren, önceleri pek tutulan kopuz görülmez olmuştur. Daha 
sonraları çeng denen saz, yavaş yavaş önemini yitirmiş ise de, tamamen 
terk edilmemiş, 19. yüzyılda saraya Batı mûsikîsinin girmesiyle tarihe 
karışmıştır. Bunun gibi musikar denen nefesli enstrüman da, yerini 
klarnete bırakmıştır. 

26. (21). III. OSMAN H A N (1754-1757) 

Hattattı. Mûsikî ile pek alâkası yoktu. Hatta saraydaki musikişinasları 
dağıttı. Ebûbekir Ağa, Tab'i Mustafa Efendi, ibrahim Ağa ve Halîfizâde 
Tâhir Efendi bu devirde yaşayan bestekârlardır. 

27. (22). III. SULTAN MUSTAFA (1757-1774) 

Şâirdir, mahlası "Cihangir" idi. I I I . Mustafa'nın saltanatı esnasında 
yaşayan önemli bestekârlar şunlardır: Ebûbekir Ağa (? - 1759), Tab'i 
Mustafa Efendi ( 1705-1765), Halifezâde Tahir Efendi (? - 1774), Küçük 
Mehmed Ağa (? - 1800), Vardakosta Ahmed Ağa (1728-1794), Hacı 
Sâdullah Ağa ( ? - 1801) Dilhayat Kalfa ( ? - 1780 ? - 1794), Kemânî 
Osman Bey, Tambûrî A l i Çavuş, Tamburi Osman Ağa. 

28. (23). I. ABDÜLHAMİD H A N (1774-1789) 

Bestekârdır. Zamanını temsil eden bestekâr ve icracılar : Hacı Sâdullah 
Ağa, Küçük Mehmed Ağa, Vardakosta Ahmed Ağa, Tambûrî Eyüb Ağa, 
Şehzade Selim (III. Selim), Kemânî Çavuş Ahmed Ağa, Tambûrî Müsahib 
Ağa, Hanende Mustafa Ağa, Zurnazen Feyzullah Ağa. 

VI. D E V R E (III. SELİM EKOLÜ) (1789-1839) 

29. (24). III. SELİM H A N (1789-1807) 

Şâirdir, mahlas olarak "İlhâmi'yi kullanmıştır. Hattattır, kendi hattıyla 
yazdığı ve Eyüb Sultan Türbesi'nde bulunan dörtlüğünü dile getirelim. 

"Alemdâr-ı kerim-i şah-ı iklim-i risâletin 
Muînim ol benim dâim bi-Hakkı Hazret-i bâri 
Şefaatle kerem kıl, yâ Eyyubi Ensârî" 
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Sultan Selim Sâlis'in şairliği hakkında bir kanaate varmak için şu güzel 
şiirini gönlümüze aktaralım: 

"Rûz-ü Şeb dîdelerim derdim ile kan ağlar 
Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar 
Dâğ-ı sînen göricek hûn ile âlûde beni 
Rahm-edüp hâlime ezhâr-ı gülistan ağlar 
Yine rahm-eylemez asla bana ol âfet-i can 
Böyle bîmârı görüb halime yârân ağlar 
Gördü çün derd-i dil-i zarımı rahm'etti tabîb 
Dedi: Ey haste-i hicran sana derman ağlar 

Derdi ile rûyine baktıkça senin İlhâmi 
Gerçi handan olur amma ciğeri kan ağlar" 

(Osmanlı Sultanları Tarihi, S: 347, 1961. Enver Behnan Şapolyo,) 

Mevlevi olup hemzemânı Şeyh Galib Dede ile irtibatı bulunan I I I . 
Selim han, mûsikîde üstâd, bestekâr, neyzen ve tambûrî idi. Bestekârlık 
sanatında bir dehaydı. Mûsikîyi hocaları Hafız Ahmed Kamil Efendi ile 
Tambûrî İshak'tan öğrenmiştir. Terkip ettiği makamlar şunlardır: Acem 
Buselik, Arazbar Buselik, Dilnevaz, Gerdaniye, Kürdî, Hicâzeyn, Hüseynî 
Zemzeme, Isfahâneki Cedid, Sûzidilârâ, Şevk'efzâ, Şevk-ı dil. Her ne kadar 
Evcârâ makamını da I I I . Selim'in terkip ettiği bazı kaynaklarda yazılmakta 
ise de, Evcârâ Peşrev ve Saz Semâî'nin bestekârı Dilhayat Kalfa'nın 
yaşadığı tarihler şüphe taşımaktadır. Kayıtlardan bazısı vefat tarihi olarak 
1780'i göstermekte, bir diğer kısmı 1820'yi vermektedir. 1780 doğruysa, o 
zaman 19 yaşında olan Selim'in, Evcârâ gibi bir makamı terkip edebilecek 
olgunluğa sahip olmadığı ortaya çıkar. Dilhayât'ın vefatı 1820 ise, bu 
makamı Selim Han'ın yapmış olduğu iddiası geçerlilik kazanabilir. 

III . Selim'in zamanında yaşayıp onun adını taşıyan ekolü oluşturan 
musikişinaslar: Varadakosta Ahmed Ağa, Küçük Mehmed Ağa, Tambûrî 
Eyüb Ağa, Hacı Sâdullah Ağa, Şâkir Ağa, Tambûrî Isak Efendi, 
Abdürrahim Dede "Hafız Şeyda" (1732-1800), Şeyh Abdülkâdir Nasır 
Dede, Sâdullah Efendi (1760-1854), İlya Efendi (? - 1799), Sâdık Ağa 
(1757-1815), Zeki Mehmed Ağa (1776-1816), Giriftzen Derviş İsmail 
Ağa (1732-1800), Kemânî A l i Ağa (1770-1830), Nûman Ağa (1750-
1834), Uncuzâde Mehmed Emin Efendi (?- 1811), Hammâmî Zade 
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Derviş İsmail Efendi (1778-1846), Hamparsum Limonciyan (1768-1839), 
Basmacı Abdi Efendi (1787-1851). 

III . Selim zamanının maaşlı musukişinasları: Santûrî Hüseyin Ağa, 
Tambûrî Mustafa Ağa, Zenne Mustafa Ağa, Kemânî Miron, Kemanı 
İbrahim Ağa, Tambûrî Osman Ağa, Tamburi İsak Efendi, Tambûrî Emin 
Ağa, Hanende Derviş İsmail Efendi, Kemânî Birun (Uzunçarşılı). 

30. (25). IV. MUSTAFA (1807-1808) 

Mûsikîde I I I . Selim zamanının uzantısı olan ve bir sene süren bu 
devirde, I I I . Selim'in hükümdarlığında saydığımız üstatlar aynıyla mevcut. 
Ancak mûsikî meclisleri göze çarpacak derecede azalmıştır. 

31. (26). II. MAHMUD HAN (1808-1839) 

Ataları gibi I I . Mahmud da şâirdi. "Adlî" mahlasını kullanmıştır. 
Hattat, tambûrî, neyzeh, hanende, yenilikçi bir hükümdardı. Mûsikîde 
esas hocası, amcazadesi I I I . Selim'dir. Neyi, Kazasker Mustafa İzzet 
Efendi'den (1801-1876), tamburu ise İsak Efendi'den öğrenmiştir (Enver 
Behnan Şapolyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, S.371,1961). 

Bestelerinden elimize geçenleri, şarkı, dîvan, marş formunda olup 30 
civarındadır. Eserleri büyük zevk mahsulüdür. Çoğunun güftesi kendisine 
aittir. Bunların içinde en güzel örnek hicaz makamındaki divanıdır. Bu 
eserdeki güfte, onun şairlikteki değerini ortaya çıkarmaktadır: 

"Ebrûlerinin zahmı nihândır ciğerimde 
Gül ruhlerinin handeleri çeşm-i terimde 
Eskim yerine kan dökülür dîdelerimde 

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde 
Takdire ne çâre, bu da var kaderimde 

Bend eyledi gönlüm benim ol zülf-i semensâ 
Bin hande ile kuldı heman aklımı yağma 
Yaktı beni yandırdı meded ol gül-i rânâ 

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde 
Takdire ne çâre, bu da varmış kaderimde" 

Bu devir Türk mûsikîsi bakımından şa'şaalı devrin devamıdır. Buna aynı 
zamanda Türk mûsikîsinin ters yönde etkilendiği ve geleceği bakımından 
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endişe taşıyan bir devri gözüyle de bakabiliriz. I I . Mahmud, getirdiği 
Batılılaşma akımını, diğer deyişle "yenilikçilik" akımını, mûsikîye de 
yayarak, İtalya'dan Donizetti'yi (1788-1856) getirtmiş, Yeniçeri Ocağı'nı 
kaldırırken, Türk mûsikîsinin konservatuvarı ve üretim kaynağı sayılan 
Enderun'u da kapatıp Muzıkâ-i Hümâyûn'u kurmuştur. Başına Donizetti 
Paşa'yı getirdiği bu kuruluşa, Türk mûsikîsinin bestekâr ve icracılarını da 
katmıştır. Yani, Türk mûsikîsi I I I . Selim Devrinin parlaklılığını yaşarken, 
karşılaşılan durum endişe işaretleri vermeye başlamıştır. 

Devrin Türk Mûsikî, bestekâr ve icracıları: Şakir Ağa, Dede Efendi, 
Dellâlzâde, Kömürcüzâde Mehmed Efendi (7-1835), Tamburi Osman 
Bey, Eyyubî Mehmed Bey, Hâşim Bey (1815-1868). 

Maaşlı olanlar : Santurî Hüseyin Ağa, Kemânî Al i Ağa, Kemânî İsmail 
Ağa, Kanunî A l i Ağa, Kanunî Arif Ağa, Zurnazen Hafız Ahmed Ağa, 
Tamburi Ahmed Ağa, Zurnazen Mehmed Al i Ağa, Tamburi İzzet Ağa, 
Kanunî Edhem Ağa, Kanunî Mustafa Ağa, Zeki Mehmed Ağa, Tamburi 
Keçi Arif Ağa (1790-1843), Kemânî Rıza Efendi (1780-1852), Numan 
Ağa, Nakşî Dede, Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876) Basmacı 
Abdi Efendi, Kemânî Mustafa Ağa. Bu kadrodaki sanatkârlara giyim, 
kuşam yönünden de ihsan-ı şahanede bulunulmuştur. 

I. Abdülhamid, I I I . Selim, I I . Mahmud zamanlarında saraydaki sazende 
ve hanendelerden sakallı musahipler kadrosu: Hazîneli Al i Ağa, Hazîneli 
Tamburi Salih Ağa, Kilarî Hanende Enis Ağa, Kemânî Hızır Ağa, 
Hazîneli Hanende Hasan Ağa, Kilârî Kemânî Osman Bey, Kilârî Kemânî 
Sadık Ağa, Hanende Sâdullah Ağa, Hazîneli Hanende Seyyid Ahmed 
Ağa, Kilârî Kemânî Yusuf Ağa. 

Seferli koğuşundaki kadrolar: Zurnazen Emin Ağa, Nakkarezen 
Mehmed Ağa, Zurnazen İsmail Ağa, Rakkas Lütfullah Ağa, Zurnazen 
Mehmed Ağa, Zurnazen Seyyid İbrahim Ağa, Bozokçu (Bozuk, Bağlama) 
İbrahim Ağa. 

Pâdişâh çavuşlarından olan musikişinaslar: Neyzen Emin Ağa, Hanende 
Ahmed Ağa, Zenne A l i Ağa, Nakkarezen Mehmed Ağa, Kemânî Osman 
Ağa, Zurnazen İsmail Ağa, Hanende Hafız Hüseyin Ağa, Hanende Nevres 
Ağa, Hanende Necib Osman Ağa, Zurnazen Feyzullah Ağa, Rakkas 
İbrahim Ağa, Tamburi Tâhir Ağa, Neyzen Said Ağa, Kemânî İsmail Ağa, 
Hanende Halil Ağa, Rakkas Mustafa Ağa. 
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1795 Ocak ayındaki Çavuşan-ı Enderûn-i Hümâyûnun kadrosundakiler: 
Seferli Nakkarezen Mehmed Ağa, Hazîneli Miskaali Hafız Mustafa Ağa, 
Hazineli Kemânî A l i Ağa, Seferli Miskaali Seyyid Ahmed Ağa, Kîlârî 
Giriftzen ibrahim Ağa, Kilârî Hanende Said Ağa (Uzunçarşılı). 

Sultan saraylarında mûsikî hayatının artıp eksilmesi, pâdişâhın zevk 
ve teşvikine bağlıydı. IV. Sultan Mehmed'in saltanatının ortalarından 
başlamak üzere gitgide artan mûsikî hareketi, I. Sultan Mahmud'un başa 
geçmesiyle ivme kazanmış, ancak onun vefatı, bu ahengi söndürecek 
derecede düşürmüş, fakat çeyrek asır süren durgunluktan sonra, I I I . Selim 
cülûsuyla yeni ve çok parlak bir devre açılmıştır. 

VII. DEVRE (İNİŞİN BAŞLAYIŞI) (1839-1922) 

32. (27). ABDÜLMECİD (1839-1861) 

Hattattı. Batı müziği eğitimi görmüştü. Türk mûsikîsiyle pek ülfeti 
yoktu. Seleflerinden kendisine intikal eden Dede Efendi, Dellâlzâde, 
şarkı bestekârı Hacı Arif Bey ve diğer musikişinasları, yadigâr anlayışıyla 
himaye etti. Sarayda Batı müziği öne geçmişti, italya'dan, Donizetti'den 
sonra Guatelli Paşa getirilerek Muzıka-yı Hümâyûn'un başına geçirildi. 
Bütün Türk mûsikî bestekârlarıyla icracılarına Muzika-yı Hümâyûn'a 
devam mecburiyeti kondu. 

Dede Efendi, bu gidişat karşısında "Bu oyunun tadı kaçtı" diyerek 
talebeleri Mutafzade'yi ve Dellalzade'yi yanma alıp Hac farizesini yerine 
getirmek, Hicaz'a yerleşmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Hicaz'da bir kolera 
salgınında vefat etti. 

Türk mûsikîsinin bu devirde yaşayan bestekâr ve icracıları : Dellâlzâde 
İsmail Bey, Eyyubî Mehmet Bey (1804-1850), Tamburi Osman Bey, Rif at 
Bey (1820-1888), Hacı Arif Bey (1831-1885), Zekâî Dede (1825-1897), 
Hacı Faik Bey (1831-1891), Hâşim Bey (1815-1862), Tamburi A l i Efendi 
(1836-1890), Suyolcu Salih Efendi (1807-1862), Nikogos Ağa (1830-
1890), Nevres Paşa (1826-1872) ve Nakşî Dede, Basmacı Abdi Efendi 
(1787-1851). 

33. (28). ABDÜLAZİZ H A N (1861-1876) 

Hem Batı hem de Türk müziği eğitimi görmüştü. Türk mûsikîsine 
bağlılığı daha fazlaydı. Ressamdı, neyzen ve bestekârdı. Neyi Yusuf 
Paşa'dan öğrendi. Besteleri, üstün zevk mahsûlüdür. Sanat değeri 
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yüksek şarkılarla, köçekçelerde yer alan mandralar, sirtolar, tavşancalar 
da bestelemiştir. Zamanında yaşayan bestekâr ve icracılar: Hanende 
Enderunî A l i Bey (18304899), Nikogos Ağa, Hacı Arif Bey, Hacı Faik 
Bey, Tambûrî A l i Efendi, Rif at Bey, Zekâî Dede, Lâtif Ağa, Salih Dede 
(18234888), Medenî Aziz Efendi (1842-1895), Neyzen Yusuf Paşa 
(1821-1884), Neyzen Salim Bey (1829-1885), Notacı Emin Efendi (1845-
1907), Bolâhenk Nuri Bey (1834-1910), Neyzen Baba Râşit (1820-1892), 
Hacı Hafız Nâfİz Bey (1849-1898), Hâşim Bey (1815-1868). 

33. (29). V. MURAD (1876-1876) 

Şâirdir. Donizetti Paşa'dan Batı müziği eğitimi almış, hükümdarlığı 
kısa sürmüştür. Zamanında yaşayan Türk mûsikîsi ustaları : Tambûrî 
Osman Bey, Hacı Faik Bey, Şevki Bey, Enderunî Al i Bey, Rif at Bey, Salih 
Dede, Lâtif Ağa, Medenî Aziz Bey, Neyzen Yusuf Paşa, Neyzen Salim Bey, 
Neyzen Baba Raşit, Tambûrî Küçük Osman Bey (1825-1900), Nikogos 
Ağa, Bolahenk Nuri Bey, Hacı Hafız Bey. 

34. (30). II . ABDÜLHAMİD H A N (1876-1909) 

Batı müziği eğitimi almıştır. Türk mûsikîsi ile ilgisi, saray geleneği 
icabıdır. Türk mûsikîsi bestekârlarını korumuştur. Zamanına rastlayan 
Türk mûsikîsi bestekâr ve icracıları: Zekâî Dede, Tambûrî Al i Efendi, 
Rif at Bey, Hacı Faik Bey, Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Enderunî Al i Bey, 
Rahmi Bey, Medenî Aziz Efendi, Tambûrî Osman Bey, Tambûrî Küçük 
Osman Bey, Neyzen Yusuf Paşa, Nikogos Ağa, Bolahenk Nuri Bey, 
İsmail Hakkı Bey, Kemânî Tatyos Efendi (1858-1913) Nuri Şeyda Bey 
(1866-1901), Neyzen Salim Bey, Neyzen Rıza Bey (1855-1923), Leylâ Saz 
(1850-1936). 

35. (31). S U L T A N MEHMED REŞAD (1909-1918) 

Mevlevî idi ve mûsikîye âşinâ idi. Devrinde yaşayan musikişinaslar: 
Rahmi Bey, Tambûrî Cemil Bey (1873-1916), Leylâ Saz, İsmail Hakkı 
Bey, Udî Nevres Bey (1873-1937), Rauf Yekta Bey, Dr. Subhi Ezgi, 
Bimen Şen (1873-1943), Hüseyin Sadeddin Arel, Abdülkâdir Töre 
(1873-1946), Dr. Şükrü Şenozan.Şahzâde Seyfeddin Efendi (1874-1927), 
Servet Efendi (1841-1918). 

36. (32). IV. MEHMED VAHİDEDDİN (1918-1922) 

Bu son pâdişâh da şâirdi. Hem Batı hem de Türk mûsikîsi eğitimi 
görmüştür. Hacı Faik Bey'den Türk mûsikîsi, Necib Paşa'dan da Batı 
mûsikîsi öğrenmiştir. 70 civarında Türk mûsikîsi bestesi vardır. Zamanında 
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yaşayan bestekâr ve icracılar: Rahmi Bey, İsmail Hakkı Bey, Leylâ Saz, 
Rauf Yekta Bey, Hüseyin Sadeddin Arel, Dr. Subhi Ezgi, Abdülkâdir 
Töre, Dr. Şükrü Şenozan, Bimen Şen, Seyfeddin Efendi, Servet Efendi, 
Hacı Kerâmî Efendi, Hoca Ziya Bey, Kaşı Yarık Hüsameddin Bey, Nuri 
Halil Poyraz, Subhi Ziya Özbekkan, Udi Nevres Bey, Neyzen Tevfik, 
Âmâ Nazım, Kanunî Âmâ Al i Bey, Zeki Arif Ataergin, Sadeddin Kaynak, 
Rakım Elkutlu, Münir Nûreddin Selçuk, Refik Fersan, Fehmi Toay, Lemi 
Atlı. 
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ÖZBEKİSTAN, 
TÜRKİYE VE ORTA ASYA'NIN 

ULUSAL MÜZİK GELENEKLERİNDEKİ 
ORTAK YÖNLER 

Prof. Dr. Faizulla M. KAROMATÜ 

Bilindiği gibi, 7. yüzyılın başlarında Türk-Oğuz boylarının Orta 
Asya'dan bölge ülkelerine, şu anki Türkiye toprakları da dahil, göç etmesi, 
11 - 13. yüzyıllar boyunca Selçuklular'ın Orta Doğu'da yükselmesi ve 
(özellikle 15. yüzyılda) Asya'nın büyük bir bölümünün Timur'un devlet 
hâkimiyetine geçmesi, sadece o zamana göre güçlü devletlerin üzerinde 
değil, bütün Türk halklarının ortak bir kültürel zenginlik kazanmasına 
neden olmuştur (Bu durum, konumuz açısından da önem teşkil ediyor). 
Bu halkların kültürel donanımı, bu denli geniş coğrafya alanında 
diğer uluslar ile yaşadıkları komşuluk ilişkileri içinde farklı geliştiyse 
de, bunlar Türk kimliğini ve ortak kültür değerlerini günümüze dek 
koruyabilmişlerdir. Bu durumu biz, müziklerde, çalgı koleksiyonlarında 
ve günümüzdeki tüm müzik uygulamaları alanında hissedebilmekteyiz. 
Bununla birlikte, Türklük'ün özünü yansıtan geleneklerden birçok örneği, 
eski Türk kaynakları ve bunlardan biri olan destanlarda belirgin bir 
biçimde görmekteyiz. Örneğin, Türk halklarının Ortaçağ müzik olguları, 
kendi aralarında farklılıklar gösteriyor olsa da, diğer halklara ait müzik 
geleneğinden oldukça sınırlı bir biçimde etkilendiğini söyleyebiliriz. 

Tarihî olayların akışı sürecinde, doğal olarak "etkin milletler'in 
kültürü "etki altındaki" halkların kültürüne ve yaşam düzenine bir tür 
baskı yapmaya başlamıştır. Bu esnada, kültürel açıdan yakınlığı bulunan 
milletlerin yanı sıra kültürel açıdan yakınlığı bulunmayan milletler 
arasında bilinçsiz de olsa, etkileşim süreci başlamıştır. Örneğin, Doğu'da 
kullanılan yaylı ve lavta tarzı müzik âletleri Batıya ilerledikçe şekil 
değişimine uğramaktadır. En önemlisi de teknik ve akustik değişiklik 
sonrası ortaya çıkan yeni âletlerin, Doğu'nun müziğine giriş yapmasıdır. 
Rebek (rebap) ile keman, ud ile modern Avrupa'nın kullandığı telli 
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çalgılar, eski çeng ile çağdaş Avrupa senfonik orkestralarının kullandığı 
arp ve yine santur ile daha sonra geliştirilmiş olan piyano / klavsen buna 
örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca üflemeli müzik âletlerinden surnay 
(zurna) ve obua, bulaman ve klarnet, karnay ve tuba; vurgulu çalgılardan 
küş nagora (kös nagora) ve orkestra dulları (timbal v.b.) arasındaki 
etkileşimler diğer örnekler olarak gösterilebilir. 

Farklı dillerde konuşan, fakat Doğu'nun aynı coğrafî şartlarında 
yaşamını sürdüren halkların etkileşimine bakarsak, kültür ve müzik 
âletleri açısından yakınlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Buna örnek olarak 
da İranlılar'ın "dastgâh", Azeriler'in "mugam" adını verdikleri veya daha 
da çarpıcı bir örnek göstermek gerekirse, iki farklı dili konuşan milletin 
kendinden saydığı, hem Tacikler ve hem de Özbekler tarafından millî 
kültür eseri sayılan "şaşmakon" denilen makam sistemleri verilebilir. Bu 
iki halkın müzik kültürleri ve müzik âletleri günümüzde de çok büyük 
benzerlik göstermektedir (tambur, dutar, rubab, çang, nay, kuşnay, surnay 
(zurna), dombra v.s), fakat bu müziklerin orkestra olarak çalınmasında 
ve çalınan müziğin bestelenmesinde gördüğü işlev, oluşturduğu fonksiyon 
açısından farklılık göstermektedir. 

Bir taraftan özellikle göçebe, yarı göçebe ile buna yerleşik hayatı 
sürdüren de dahil olmak üzere tüm Türk kabilelerinin yaşam biçimlerindeki 
farklılık, müzik kültürlerinde geniş yansıma bulmuş olup bu durum 
özellikle de müziğin temelinde, geleneklerinde ve uygulamalarında göze 
çarpmaktadır. Bütün bunların varoluşunu biz, sürdürdükleri gündelik 
yaşam biçiminden kaynaklanan ve Kazak-Kırgız, Türkmen ve Özbek 
müzik farklılıklarını ayırt etmek koşuluyla, yalnızca tüm Orta Asyalı 
halkların sahip olduğu müzik geleneklerinde değil, aynı zamanda anılan 
halkların kendi çağdaş müzik uygulamalarındaki belli başlı özelliklerin, 
olguların korunmasında da görmekteyiz. Bu durum sadece Özbek 
müzik kültürü dikkate alındığı zaman bile izlenir. Burada gözlemlenen, 
Özbekistan'ın Fergana - Taşkent, Horezm ve Buhara - Semerkand yerel 
bölgelerinde belirgin olması ile birlikte, yerleşik yaşama göreceli olarak 
daha geç geçmiş bulunan Türk kabilelerine (örneğin, Özbek ulusunun 
içindeki Kongratlar, Lakaylar vd.) ait olan müzik yaşamındaki karşıtlıklar, 
günümüzde en az düzeydedir, işte eskiden beri yerleşik hayata geçmiş 
bulunan Türk kabilelerine (örneğin, Özbek ulusunun içindeki Kongratlar, 
Lakaylar v.d.) ait olan müzik yaşamındaki karşıtlıklar, günümüzde en az 
düzeydedir. İşte eskiden beri yerleşik hayata geçmiş bulunan Özbekler'in 
oluşturduğu bir bütünün sahip olduğu müzik mirasının içinde, Türkler'in 
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(ve aynı derecede de Azeriler'in) geçen yüzyıllardaki geleneksel müzik 
uygulamasındaki ortaklık çizgileri gözlemlenmektedir. Biz de bundan 
sonraki tezlerimizi bunlara dayandırmaktayız. 

Eski zamanlara ait süreçlerin açıklamasında, birçok arkeolojik 
araştırmalar ya da söz konusu bölgelerin toprağında bulunan arkeoloji ve 
sanat ile ilgili bilimsel araştırma sonuçları doğal olarak önemlidir. 

Almanya'da yayınlanan "Musikgeschiehte in Bildezn" (Resimlerle 
Müzik Tarihi) adlı dizinin, Antik Dönemi anlatan serisindeki "Orta 
Asya" (Dokuzuncu Cilt / Leibzig, 1987; Tokyo, 1990) başta olmak üzere, 
artık yayımlanmış bulunan kaynaklar üzerine odaklanmak yeterlidir. Sözü 
geçen cildin içerisinde yer alan çeşitli planlardaki ikon grafiği örnekleri; 
M.O. ve M.S. 1. binyıla ait müzik uygulamalarının özelliklerini ve müzik 
sanatlarının çok gelişmiş seviyesini kanıtlayan göstergeler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Söz konusu bu cildin içerisinde örnek olarak sunulmuş 
bulunan kayaların üzerindeki Mezolitik [Orta Taş Çağı] Devrine ait 
resimler arasında dikkatimizi, özellikle günümüzde de çeşitli plândaki 
çalgısal ve çalgı eşliğinde insan topluluklarının (ensemble) vazgeçilmez 
çalgıları olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta olan daire, tef gibi derili-
vurmalı çalgılar çekmektedir. Daire, tef (doyra veya daff), başta Orta 
Asya olmak üzere, bu çalgıları kullanan halklarda, özellikle eşlik etme 
çalgısı olarak öne çıkmaktadır. Buna benzer bir başka örnek de, günümüze 
kadar yaygın olarak kullanılmakta olan bir diğer derili-vurmalı bir çalgı 
olan "küş nagora'yı verebiliriz. 

Eskiden bölgede yaygın olarak kullanılan ve günümüzde de değişik 
çağdaş versiyonları ile kullanılmaya devam eden müzik âletlerinin başında 
nay gelmektedir. "Nay", sahip olduğu en basit çeşitleri (doğrusal ya da yatay 
tutulan) bakımından, diğer çalgı yığınlarına ait örnekler veya bunlara 
ait olup günümüze kadar ulaşabilen parçacıkların arasında, arkeolojik 
buluntular içerisinde bir çeşit merkezî yer oluşturur. Antik Döneme ait en 
eski örneklerden bir tanesi olarak da M.O. 4-3. binyıllara ait olan Sibirya/ 
Angara'daki Kitoi kazı bölgesindeki buluntular gösterilebilir (Resim: 1). 

Farklı yerlere bırakılmış (serpilmiş) bulunan boru şeklindeki kamış 
parçalarının bir çeşit "Pan flüt" oldukları tahmin edilmektedir. Ancak, 
söz konusu bu oluşumlar, ne anlama gelirlerse gelsin, ses çıkarmak için 
gerekli olan üfleme deliğinin bulunmadığı dikey çalınan flüt çeşidinin var 
olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Milâttan sonra 2.-3. yüzyıllara ait olan Doğu Türkistan bölgesinde, 
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Resim: 1 

keşfedilmiş bulunan buluntuların içerisinde daha 
önce sözü edilmiş olan "nay", bir müzisyen figürü 
ile birlikte gösterilmektedir (Resim: 2). 

Buncikat/Kaçkaç Kalesi'nde bulunmuş M.S. 
6.-9. yüzyıllara ait olan ve dikey çalman flüt 
(daha doğrusu, onun bir kırık parçası), "Ustruşan" 
kültürünü temsil etmektedir. Sözü edilmekte olan 
bu dikey çalınan flüte ait kırık parça, Tacikistan 
Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Tarih ve 
Arkeoloji Enstitüsü'nde bulunmaktadır (Resim: 3). 

Sonunda, yukarıdakine benzer bir flüt, 
Özbekistan Cumhuriyeti, Kaşkadaryan vilayeti 
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"Otin-tepa" kazılarında bulunmuştur 
(Resim: 4). 

Bu flüt M. S. 10 - 11. yüzyılların 
Tohtaristan kültürüne aittir. 
Yukarıda sözü edilen müzik âletinin 
gerçek örneğini, 1958 yılında 
folklor gösterileri için Özbekistan'ın 
Kaşkadaryan vilayetine bir araştırma 
grubu ile gittiğim zaman, bu müzik 
âletini çalmasını bilen, bir çobandan 
satın almıştım. 

Yatay çalınan flütler de eski 
tarihlere sahiptir. Profesyonel 
müzisyenlerin yaygın olarak 
kullandıkları bu türden yatay flütler, 
Doğu ülkelerinde olduğu gibi, biraz 
geliştirilmiş biçimiyle (denebilir 
ki, senfonik orkestrada kullanılan 
modern flüt biçimiyle), hemen 
hemen tüm Avrupa ülkeleri başta 
olmak üzere, dünyanın diğer birçok 
ülkesinde de yaygın ve geniş bir 
biçimde kullanılmaya başlamıştır. 

"Nay" olarak adlandırılan yandan 
üflemeli flütün, eski örneklerine 
Antik Dönemde de çok sayıda 
rastlanmaktadır. Örneğin, M.Ö. 2. 
yüzyıla ait bir figürün içindeki bu 
türden yandan üflemeli çalgının bir 
örneği aşağıda verilmiştir (Resim: 5). 
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İkinci örnek ise M. S 
2. yüzyıla aittir ve Doğu 
Türkistan'da bulunmuştur 
(Resim: 6). 

Türkiye ve Orta Asya'da 
ağız yardımı ile çalman 
çeşitli müzik âletleri 
açısından da benzerlik 
bulunmaktadır. Örneğin, 
çağdaş "Sibizik veya Horezm 
ve Türkmenler'de kullanılan 

Resim: 5 

bulaman (balabon)" Özbekistan sınırları 
içerisinde yapılan arkeolojik çalışmalar 
sırasında da bulunmuştur. 

Bulunan bu müzik âleti uzmanlarca 
M.S. 6.-7. yüzyıllara ait sayılmaktadır. 
Bilindiği gibi, ağız yardımı ile çalınan müzik 
âletleri (flüt türleri de dahil olmak üzere) 
eskiden Orta Asya ve Türkiye'de yaygındı 
ve halen de sıkça kullanılmaktadır. 

Bakırdan yapılmış üflemeli ve vurmalı K e s ı m : 6 

çalgılar, zengin çeşitlilikleri ile birlikte 
Türk halkları tarafından en sık kullanılan ve en önemli müzik âletleri 
olarak ön sıralarda olup özellikle de bu halkların yerleşik hayata geçmeleri 
ile Orta Asya ve Türkiye'de önem kazanmıştır. Bunun dışında, her Türk 
halkının müzik hayatında değişik şekillerde ve oranlarda da olsa, flüt 
türleri ve ağız yardımı ile çalınan müzik âletleri ve bunların türevleri 
kullanılmaktadır. Yapımı basit olan üflemeli müzik âletleri genellikle halk 
müziğini çalmak için veya çobanların vakit geçirmek için kullandıkları 
müzik âletleri sayılırken, bunların daha gelişmiş versiyonları olan zuma 
gibi çalgılar, geleneksel - klâsik biçimde profesyonel müzisyenler tarafından 
kullanılmaktadır. Bu çalgıların kullanım alanlarına göre yapılan ayrımı ya 
da sınıflaması, hem Orta Asya hem de Türk halklarının çağdaş müzik 
uygulamalarıyla tam bir benzerlik göstermektedir. 

Sözlü geleneğe ait profesyonel müzik uygulamaları, neredeyse hiç 
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bulunmayan bir mirasa sahip olan kimi Orta Asya halklarına ait müzik 
uygulamaları ile bu uygulamalardaki farklılıklar, söz konusu bu halklara 
ait halk müziklerinin oldukça gelişmiş donanımından kaynaklanmaktadır. 
İşte bütün bunların sonunda, halk müziği ile sözlü-profesyonel müzik 
arasında ortalama bir ilişki kuracak olursak, bunları «halk müziği» ve 
«profesyonel müzik» diye nitelendirmemiz çok daha uygun olacaktır. 
Bütün burada anlatılan parçalar yan yana getirildiği zaman, ortaya çıkan ve 
biraz önce değinilmiş olan halklardan bazılarına özgü müzik uygulamaları, 
halk oyunları ve destan anlatımı şeklinde, çoğunlukla «yandan üflemeli 
nay» ile «dilcikli zurna (surnay)»nın repertuarını oluşturmaktadır. 

"Folklor ve profesyonel" diye niteleyebileceğimiz oyunlar ile geleneksel-
profesyonel müziklere ait olan örnekler, çeşitlilik bakımından oldukça 
farklılık gösteren "telli çalgılar"ın repertuarını da oluşturmaktadır. Telli, 
mızraplı çalgıların büyük çeşitliliği (ki buna arpa benzer çalgılar ve yaylı 
çalgılar da dahildir.) bu çalgıların seslendirildiği ortam ve oyunların 
çok farklı ve çeşitli olmasından kaynaklanmakta, bu durum ise, çalman 
müziğin çok çeşitli olmasını ve bu âletlerde çalınabilecek çok eserin 
bulunmasını sağlamaktadır. Söz konusu bu çalgıların ne denli eski 
olduklarının kanıtı ise günümüze kadar ulaşabilmiş bulunan ikonografik 
belgelerdir. Bunlardan biri de «arp»ın yerel bir çeşidi olan ve «çang» olarak 
adlandırılan çalgıya, M.O. ve M.S. 1. yüzyıllara ait birçok ikonografik 
buluntuda rastlanmaktadır (Resim: 7). 

Diğer taraftan, orta Asya'daki Türk halklarının müzik uygulamalarında 
kullanılan Çang, Darviş Ali 'nin «Müzik Kuramı Üzerine» kitabında 
belirttiği gibi, yaklaşık olarak 17. yüzyılda kaybolmuştur. Yine aynı 
süreçte «arp»a akraba olan telli-mızraplı bir çalgı olan «kanun» ile telli-
vurmalı bir çalgı olan «santur» (tsimbal) gibi çalgılar, belirgin olarak 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Söz konusu bu çalgılar, halen bu bölgede 

Resim: 7 
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varlıklarını sürdürmektedir. Sözü edilen bu çalgılar, müzik toplulukları 
arasında giderek başat olmaya başlamıştır. Bu aynı zamanda, incelemekte 
olduğumuz bu bölgedeki müzik uygulamaları ile ilgili olarak ortaya çıkan 
süreçler arasında, karşılıklı bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. 

Uzun süre yakın ilişki içinde olan halkların müzik uygulamalarında, 
karşılıklı olarak yaşanan etkileşim sonucu ortaya çıkan benzer özellikler, 
başta «telli-mızraplı», «telli-vurmalı» çalgılar olmak üzere, «ud»(lut) gibi 
çalgılar ile ortaya çıkmış bulunmaktadır. Sözü geçen «telli-mızraplı» ve 
«telli-vurmalı» çalgılardan en eski olanları, eski terra cotta anıt figürleri 
arasında bulunmaktadır. M.O. ve M.S. birinci yüzyıllara ait örnekler, 
aşağıda verilmiştir (Resim: 8). 

Bu çalgıların genel olarak, yapı ve seslendirme ile ilgili teknik olanakları 
açısından en gelişmiş olanlarının kendi özelliklerine uygun olarak, Orta 
Asya'nın tüm halklarının solist-müzisyenleri (ki, buna kendi şarkısına eşlik 
etmek üzere şarkıcılar da dahildir) tarafından, «geleneksel-klâsik» ya da 
daha doğrusu «sözlü-profesyonel» bir biçimde yapıtlarını seslendirmeleri 
sırasında kullanıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Söz konusu bu durum, 
Türkiye'nin olduğu kadar, Özbekistan, Türkmenistan ve bunların miras 
olarak devraldıkları müzik geleneklerinin temellerindeki ortaklık ile öne 
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çıkmakta olan diğer Türk halklarının müzik uygulamalarılarına da eşit 
derecede yansır. Çalgısal ve insan sesi eşlikli müzik topluluklarının, farklı 
içeriği, amacı ve oluşumundaki ilke ve kuralların ortaklığı da dikkat çekici 
niteliktedir. Bu durum, Nusay'da bulunmuş olan yaklaşık M.Ö. 2. yüzyıla 
ait Antik Dönemin ikonografisiyle de yansıtılmaktadır. 

Ancak, söz konusu bu ortaklıklar, Ortaçağa ait minyatürlerde de 
bulunmaktadır. Bu resimlere bakarak ve bu resimlere dayanarak, onların 
yerine getirdikleri işlevlerin kullanım amaçlarının çalgısal ya da çalgı eşlikli 
ses topluluklarının içeriğine bağlı olarak şu ya da bu biçimde yapılarının 
gözler önüne getirilmesi ve kesin bir biçimde canlandırılması zor değildir. 
İşte bu bağlamda surnay (zurna) gibi çalgılar (en çok Fergana Ovası 
ve Nagora, daha doğrusu Koş-Nagora, Dol-Nagora ile birlikte Karvan 
bölgeleri olmak üzere), bizim Orta Asya bölgemizde yaşanan ve genel 
olarak meydan, sokak v.b. yerlerde çeşitli tören, bayram kutlamalarında, 
tüm halkın katıldığı şenlikler, seyirlik oyunlar ve sonuçta tüm halka 
yönelik gösteriler ile havadaki ipte dolaşan akrobatların performansları 
gibi etkinliklere eşlik eden ve açık havada gösteri yapan topluluklarca 
kullanılırlar, oldukça güçlü ve keskin bir sesin kaynağıdırlar. 

M.O. 2. ve 3. yüzyıla ait anıtlarda da gözlemlenen çalgısal toplulukların 
oluşum ilkeleri, Türk halkları ile Fars dilini konuşmakta olan ve Orta 
Asya'nın yerlisi olarak yaşayan diğer halkların karşılıklı ilişki içinde 
oldukları birçok bölgede günümüze kadar gelmiş çalgısal toplulukların 
varlığının yaygınlığını ve genişliğini açıklayan sanatsal olarak çekici, 
tarihsel olarak da desteklenmiş etmenler gibi görünmektedir. Ve bu 
durum, özellikle çok eskiden beri yerleşik hayat düzenine geçmiş bulunan 
Türk halklarında yaygın olarak öne çıkmakta olup belirgin bir biçimde 
gözlenmektedir. Bunlardan en yalın ve yaygın olarak rastlanan ve aynı 
zamanda en eski örnekler olarak, üflemeli (daha çok flüt ailesinden ve 
dilli), telli /mızraplı, arp ve vurmalı (derili vurmalı) çalgılardan oluşmakta 
olan topluluklar verilebilir. Bu türden yapılanma ilkesi, günümüzde de 
birçok Türk halkının geleneksel ve ulusal çalgı topluluklarında başat bir 
ilke olarak varlığını devam ettirmektedir. 

Bunun yanı sıra, içerisinde telli ve telli-mızraplı, nay, koşnay, bulaman 
gibi yumuşak sesli üflemeliler ile başta derili-vurmalı çalgılar olmak üzere 
diğer vurmalı çalgıların da bulunduğu topluluklar, büyük çoğunlukla sözlü 
geleneğin ve profesyonel müzik yapıtlarının seslendirilmesinde temel bir 
işlev görürler. Özbekistan'da bunlara, tambur, dutar, çang, santur ya 
da kanun, ticak, nay ve bazen de koşnay ile bulaman eklenmektedir ve 
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bunlar Doyra'dan oluşan topluluklardır. Türkiye'de ise bunlar, başta 
flüt ailesi (dilli) olmak üzere üflemeliler, telli-mızraplı, yaylı ve çeşitli 
oranlarda derili-vurmalı çalgılardan oluşan topluluklardır. 

Tüm bu topluluklarda bulunan çalgıların her biri, topluluğun 
içerisinde yer alan bir grup tarafından seslendirilmekte ve oluşan sesin 
uyumu, aynı zamanda da topluluğun tümünün uyumunu sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, seslendirmenin yapıldığı yerin özellikleri ve en önemlisi 
de seslendirilen yapıtın işlevi ve dinleyici kitlesinin eğilimi de dikkate 
alınmaktaydı. Bu durum ise, seslendirilen yapıtların özgül özelliklerinin 
temelinde ortaya çıkarılan ve yüzyıllar boyunca netleşmiş bulunan 
toplulukların oluşturduğu yüksek kültürü kanıtlamaktadır. Her iki 
ülkede, hem Türkiye ve hem de Özbekistan'da özel ve önemli törenlerde, 
günümüzde ise pop müzik konserlerinde (salt nicel olarak artırılmış ve de 
genişletilmiş olsa dahi) kullanılan topluluklar (içerik bakımından) önemli 
ölçekte genişletilmiştir. Bu bağlamda, 1870'li yıllarda Taşkent'te çalışmış 
ve şehir dışındaki bir yörede (Zangi-Ata) zengin kutlamalardan birine 
katılıp çok sayıda Özbek ulusal çalgısından oluşmakta olan bir topluluğu 
dinleme olanağını bulmuş olan Rus üflemeli çalgılar orkestrası şefi August 
Eyhgorn'ın bırakmış olduğu notlar, oldukça yerindedir bizlere ışık tutucu 
niteliktedir. Adı geçen bu kişinin bırakmış olduğu notlardan öğrendiğimize 
göre, söz konusu bu topluluğu, çok ince ve hassas bir yapıdaki senfoni 
izlenimi bırakmaktadır; mükemmel bir ses uyumu oluşmakta ve karmaşık 
dokulu ritmler ile çok şey anlatılmaktadır. Böyle bir şeyi, günümüzde de 
hem Türkiye ve hem de Özbekistan'daki geleneksel müzik topluluklarının 
etkinliklerinde kolayca gözlemleyebiliriz. 

Günümüzde ise bu yapıya paralel olarak işlev görmekte olan ulusal 
çalgıların arasına yapay olarak sıkıştırılan Avrupa kökenli çalgılardan 
oluşmuş toplulukların zaman zaman yaptıkları seslendirmeler belirli bir 
uyuma ulaşmış ise de, bunlar, en yumuşak ifade ile vasat bir görüntü 
çizmektedirler. 

Aynısı (belki de daha kötüsü) Orta Asya'daki ülkeler için de geçerlidir. 
Bu eğilim sanata tek bir şey kazandırmaktadır: O da modernleşme 
diye adlandırılan bir süreçtir. Fakat yapılan kalitesiz çalışmalar gerçek 
sanatçıların ve dinleyicilerin yok olmasına yol açmaktadır. 

Türkiye'de olduğu gibi, Orta Asya bölgesinde de geleneksel müziğe 
mekanik bir şekilde sıkıştırılmış olan Avrupa çalgılarına karşı hem 
dinleyici ve hem de çalanlar tarafından büyük tepkiler verilmekte ve 
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ateşli tartışmalar yapılmaktadır. Özbekistan'da ve diğer tüm Orta Asya 
bölgesinde benzer bir biçimde yeniden yapılandırılmış olan ulusal 
çalgılardan oluşmuş müzik toplulukları bulunmaktadır. Bu toplulukların 
varlığı, amacı, doğruluğu, uygunluğu, yapısı, anlatım gücü, seslendirme ve 
teknik olanakları açısından büyük görüş ayrılıkları ve tartışmalar vardır. 
Yüzyıllar boyunca mükemmel bir biçimde şekillendirilmiş bulunan dutar, 
tanbur ve benzeri çalgıların yeniden yapılanması ve geliştirilmesi ile ilgili 
olarak oluşmuş bulunan görüş ayrılıkları, bu durumu açıklayabilecek 
niteliktedir. 

Orta Asya'da ve Türkiye'de bu tür ucuz ve kalitesiz deneylerden 
kurtulmanın tek yolu sanatın kurallarını anlamak ve geleneksel (Türk) 
çalgılardan oluşan müzik topluluklarının yanı sıra batı orkestraları da 
kurarak, her iki tarzın da zenginliklerini ortaya çıkararak bunlardan 
yararlanmaktır. 

Modern müzik uygulamalarındaki sorunların ortak olmasının nedeni 
(geleneksel sanat ve günlük konser, eğitim alanlarında) Türkiye'nin ve 
Orta Asya'nın kültürlerinin birbirine benzemesidir. Ayrıca şarkıcılık 
sanatının sorunları da bu çerçevede ele alınmalıdır. 

Türk halklarının söz konusu bu ortak mirasında, yoğunlukları farklı olan 
karşıtlıkların yanı sıra birçok ortak ve benzer yön de gözlemlenmektedir. 
Bununla birlikte, halk müziği mirasındaki ortak yönler, özellikle Özbekler 
ile Türklerin folklorunda gözlemlenmektedir. Bu durum, bu halkların 
sahip olduğu yaşam biçiminin belirli bir oranda benzerlik göstermesinde 
yatmaktadır. Sözü edilen bu iki Türk halkından farklı olan Kazak, Kırgız 
ve yakın zamana kadar göçebe yahut da yarı göçebe halkların sürdürdüğü 
yaşam biçimleri, bu halkların eskiden beri yerleşik olarak yaşayan halkların 
kültüründen pratik olarak uzak kalmalarına neden olmuştur. En azından, 
sözü edilen bu uzaklık, bu halkların, yani, yakın geçmişe kadar göçebe 
yahut da yarı göçebe hayat sürdürmüş olan Türk halklarının, Özbek ve 
diğer halkların sahip olduğu müziğin özgün yapısındaki farklılıklar ile 
müziğin vurgulama ve melodi yapısındaki temellerde de görülmektedir. 

Özbek ve Türk folk şarkı türleri arasındaki yakınlık, dinleyicilerde 
özel bir ilgi ve merakın uyanmasına ve Türk şarkılarının Özbek şarkıcıları 
tarafından seslendirilmesine yol açmıştır. Özbekistan'da 1930-1950 
yıllarında, özellikle popüler olan ve «Hoca Tam Tam» takma adı ile 
bilinen Semerkant'lı bir şarkıcı da, bunun en parlak örneğidir. 

Benzerlikler ve farklılıklar ayrıca Orta Asya ve Türkiye destanlarında, 
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müzik eşliğinde de görülür. Bununla birlikte söz konusu bu durum, 
yalnızca halkların sahip olduğu müzikler ile ulusal sınırlardaki farklılık ile 
sınırlı olmayıp kahramanlık ve çeşitli türlerdeki destanlarda da değişik 
oranlarda kendini belli etmektedir. Kazak ya da Kırgız destan kültürü 
mirasında, bu halkların hemen tüm türlerindeki yapının şiirsel-resitatif bir 
müzik temelinden çok, güzel sesli okuma sanatı veya şarkısal-resitatif bir 
okumaya öncelik verilmiştir. Ancak başta Özbek ve belli bir dereceye kadar 
Türk ile Türkmen halklarının sahip olduğu destanlardaki müzikal yapı, 
yalnızca resitatif biçimden oluşmamaktadır. Bu halkların destanlarında, 
resitatif vurgulamanın yanı sıra, oldukça gelişmiş şarkısal yapı da yaygın 
olarak kullanılmıştır. Gerçi destanlardaki bu gelişmiş yapıların geniş bir 
biçimde romantik, aşk, lirik, destansı bir biçimde hikâye, masal, şiirler 
(örneğin «Şahsenem ve Garib»de olduğu gibi) ve benzelerine yansıtılması 
resitatif ya da şarkısal bir biçimde olmaktadır. Ancak bununla birlikte 
destancılar, metnin anlatım özelliklerine ve bu metinlerden ayrı olarak 
ele alınan her bir destanın içerisindeki dışa vurum biçimlerine özellikle 
dikkat etmekte, bundan dolayı da aşağıdaki hususları dikkate alarak, söz 
konusu bu destanların müzikal düzenlemesini yapmaktadırlar: 

1. Ozan kahramanlarının farklı diyaloglarını (tehdit, yalvarma, rica gibi 
farklı duygusal yönleri, istek ve düşünceyi) anlattığı zaman, uygun havayı 
seçer ve gereken duygusal ortamı hazırlar. Her havanın farklı yorumları 
büyük önem taşımaktadır. 

2. Kahramanların duygusal heyecanının (keder, depresyon, 
sevinç ve coşku) anlatımı müzikle ifade edilmekte ve melodilerle 
güçlendirilmektedir. 

Yukarıda anlatılanlar destanların tipik duygusal temelleridir, yüzyıllar 
boyunca geliştirilmiştir (sadece Özbekler'de değil, tüm Orta Asya 
milletlerinde). Bu da müzik eşliğinde doğal olarak belli ilkelerin ortaya 
çıkmasına sebep oldu. Bu arada ün kazanmış bahşi-şairler (ozanlar), 
her dinleyici topluluğunun algılama derecesi ile ruh haline ve değişik 
türdeki destanları dinlemeye hazırlıklı olup olmadığına özellikle büyük 
önem vermişlerdi. Bu nedenle, Özbek ba/ışi-destancılarının yaptıkları 
seslendirmelerde, "Kay dostondin aytayin" (hangi destanı anlatayım?) gibi 
soruları içeren özel tekerlemeler ya da şarkılar yaratılırdı. Bunlar genelde 
destana geçmeden önce söylenir ve böylece hangi destanın okunacağı 
belirlenirdi. 

Müzikal yapının uygun olup olmadığı, örneğin, Türk destancı-aşık 
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ve Özbek bahşi-şairleri tarafından kullanılan, sözü edilen bu sorunun 
çözümlenmesine yönelik yaklaşım biçimi, basit bir biçimde yüzeysel 
kıyaslama yolu ile çok kolayca anlaşılabilir. 

Müziğin kendi içersinde bulunan, zaman zaman birbirine tamamen 
zıt bir düzeye kadar varan farklılıklar, her bir halkın yaşam ve çalışma 
biçimi ve söz konusu bu halkların gündelik uygulamaları ile çok çeşitli 
sıradan uğraşlar arasında yer alan başat seviyedeki yaşam biçimi gündelik 
müzik yaşamı ve uygulamalarını belirlemektedir. Söz konusu bu durum, 
aynı kökten gelen Türk halklarının arasında da oluşarak kendini 
göstermektedir. Böylece, daha önce belirtmiş olduğum gibi, gündelik 
müzik yaşamı ile uygulamasının içerisinde yer alan farklılıklar, yakın 
geçmişe kadar göçebe ya da yarı-göçebe bir yaşam biçimi sürdürmüş olan 
Orta Asya'daki (Kazak, Kırgız, Karkalpaklar v.b.) halklarda yerleşme 
olgusunun bulunmayışının nedenlerinden biri olmuştur. Aynı zamanda, 
genel ve gündelik yaşam biçimi bakımından birbirine benzer olan, 
örneğin, Özbek ve Türkler gibi yerleşik düzene geçmiş halklardaki bütün 
müzik uygulamalarındaki makam olgusu, önde gelen bir yere sahiptir. 
Sözü edilen bu durum, yalnızca bu halkların müzikal geleneklerindeki 
benzerlikte değil, aynı zamanda sahip oldukları değerlerin temelleri ile 
oluşum ilkeleri ve sürekli devinen kültür yapılarında ortaya çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, sözü edilmekte olan bu iki halkın her birine ait ve 
kendilerine özgü ulusal müzik yapılarında ortaya çıkan ve onlara ait 
müzik yapısındaki devinimde yer alan ayrıntılardaki farklılıklar, bunların 
temellerini oluşturan tonal, vurgu ve ritmik sistemleri içerisinde de etkili 
olmuştur. 

«Şaşmakom»dan yani «altı makam»dan (ve Harzem'deki [Horezm]/ 
Özbekistan, bunun yerel bir çeşidinden) farklı olarak Türk makamları, 
karmaşık yapı ya da devinim oluşturmamaktadır. Söz konusu bu oldukça 
karmaşık durum, Özbekistan'ın içerisindeki Fergana-Taşkent yerel makam 
olgularında da bulunmamaktadır. Düşünmek gerekir ki bir dereceye kadar 
sözü edilmekte olan bu durum, müzik uygulamasının kendine özgü yapısı 
ile Buhara ya da Harzem gibi kentlerin tipik geleneklerinden olan yorum 
ve dinleme alışkanlıklarındaki farklılığa bağlanabilir. Eski zamanlardan 
beri karşılıklı ilişki içinde olan Özbek ve Tacik halkları için eşit derecede 
bir miras olarak kabul edilen "Şaşmakom"da (altı makam) bazı biçimleri 
ayrı tutulmak üzere, doğaçlama olarak bir seslendirme geleneği yoktur. 
Yerine iyice oturmuş bulunan müzikal bir metne katı bir şekilde uymak, 
söz konusu bu makamları seslendirenler için en önemli kurallardan 
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biridir. Kişiye özgü yorumlar yalnızca, seslendirenin ses olanaklarına 
yönelik olarak yapılan bazı ayarlamalar ile yorumlardaki özelliklerde 
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durumda bile, (bir dereceye kadar önemsiz 
olsa bile) müzikte yapılan kısaltmalar, seslendirenin yeteneklerindeki 
eksiklik olarak değerlendirilmekteydi. İşte bu durum, «Şaşmakom»un, 
doğaçlamanın çok önemli rol oynadığı ve her seslendiren ile ona eşlik 
eden çalgı topluluğundaki ustalığa bağlı olarak, diğer halklara ait müzik 
mirasındaki makamlardan farklı olduğunun en belirgin göstergelerinden 
bir tanesidir. 

«Şaşmakom»un oluşum ilkeleri ve vurgu-ezgi gelişim yöntemleri 
arasındaki en belirgin benzerlik, bir dereceye kadar, bu altı makamdan 
her birine ait insan sesi ile yapılan seslendirme bölümlerinin yalnızca 
ikinci dizesinde gözlemlenmektedir. Söz konusu bu bölümde ana ezgi ve 
vurguya, yalnızca birinci kısım olan «Savt» sahiptir. Diğerleri (örneğin, 
Talkinça, Kaçkarça, Sokiynoma ve Ufar) ise başlangıçta yer alan «Savt»ın 
ezgilerinin yalnızca birer türevi ya da ritmik olarak değiştirilmiş olan bir 
türüdür. İşte bu oluşumun ilkesi, Türk makamlarının içerisinde de yer 
almaktadır. 

Sonuç olarak, Özbek ve biraz da Türk müziğinin özelliklerine yönelik 
olarak yaptığımız bu kısa yolculukta Orta Asya ve Türkiye arasındaki bağ, 
geleneklerle ve günlük yaşam ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
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