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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada, 19. yy. neyzen bestekarlarına ait farklı makamlarda bestelenmiĢ 12 

saz eserinin makamsal analizleri yapılmıĢtır. Bu bağlamda Türk musikisinin genel 

özellikleri dikkate alınarak eserlerin makamsal özellikleri, geçkileri ve çeĢnileri tespit 

edilmiĢ, porte ve ölçü bazında belirtilmiĢtir. Böylece analizi edilen eserlerin, makamsal 

ve biçimsel özellikleri, bestekarların bestecilik yönleri ve içinde bulundukları yüzyılda 

yaĢanan geliĢmelerin eserlere olan etkileri tespit edilerek sonuca bağlanmıĢtır. 

Bunun yanı sıra 19. yy.da Türk müziğinin genel özellikleri, padiĢahların Türk 

müziğine olan etkileri, müzik eğitim kurumları ve Batı müziği ile Türk müziği 

etkileĢimleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Devamında ise 19. yy. neyzen bestekarların 

biyografileri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: 19. yy. neyzen bestekarları, saz eseri, makamsal analiz, 19. yy. 

Türk müziği. 
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ABSTRACT 

 

In this study, 12 stringed-instrument reed pieces composed in different modes 

belonging to 19. Century reed flute players are analyzed in terms of modes. In this 

context, mode characteristics of pieces, passing and forms are determined and indicated 

in the basis of staff and meter taking general features of Turkish music into 

consideration. Therefore, mode and style characteristics of analyzed pieces, 

composition sides of the composers and the impacts of developments in the century of 

that time on the pieces are determined and concluded.  

Moreover, the general characteristics of Turkish Music in the 19th century, 

information regarding the impacts of the sultans on Turkish music, music education 

institutions, interactions between Western music and Turkish music are provided. 

Following that, biographies of reed flute composers in the 19th century are provided.  

Keywords: 19. Century reed flute composers, reed piece, analysis in terms of mode, 19. 

Century Turkish music. 
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Türk Müziği Nazariyatında Kullanılan Bazı Terimler 

Makam: Bir dizide durak ve güçlü gibi perdelerin önemini belirterek belli kurallar 

çerçevesinde nağmeler meydana getirerek gezinmeye denir. 

Seyir: hni (kurala uygun) yapısı içinde veya icabında dizisi 

dıĢında yapılan icraya seyir (gezme, gezinme, yolculuk) denir (Kutluğ 2000, 91; 

Aktaran: Nihal Akgün ġengün, 2005: vii). Çıkıcı, inici, inici-çıkıcı olmak üzere üç çeĢit 

seyir vardır. 

ÇeĢni: ÇeĢni, Türk musikisinde çok önemli olup, makamları tanıtma gücüne sahiptir. 

Her makamın bünyesinde bulunan melodik yapıların seyirleri ile bu seyirlerin 

hafızamızda hasıl ettiği intiba ve duyuĢ zevkidir (Kutluğ 2000, 92; Aktaran: Nihal 

Akgün ġengün, 2005: vii). 

Durak: Türk müziğinde makamlar dizilerinin birinci derecesi üzerinde karara giderler. 

Makam dizilerinin karar perdesine durak denir. 

Güçlü: Makam dizisi içerisinde seyir yaparken üzerinde yarım karar çeĢnisi yapılan 

perdedir. 

Tam Karar: Makamın en önemli perdesi olan karar perdesi üzerinde bitiĢ hissi kuvvetli 

kalıĢlara denir. 

Yarım Karar: Makamın güçlü perdesi üzerinde yapılan kalıĢlara denir. 

Asma Karar: Durak ve güçlü perdesi dıĢındaki herhangi bir perde üzerinde yapılan  

kalıĢlara denir. 

Yeden: BitiĢ hissini kuvvetlendirmek amacı ile durak perdesinden yarım veya tam ses 

aĢağıda olan perdedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

 

1.1. 19. yy.da Türk Müziği Genel Özellikleri 

Türkler, Orta Asya’dan itibaren müziği eğlence, savaĢ, ibadet vb. çeĢitli alanlarda 

kullanmıĢ, tarihsel süreç içinde çeĢitli kültürlerin de etkileĢimiyle ilerletmiĢlerdir. 

Türklerin sanat tarihine baktığımız zaman, çeĢitli sanat dallarıyla uğraĢtığını ve 

geliĢtirdiğini görmekteyiz. 

“Türklerin tarih boyunca geliĢtirip zirveye çıkarmıĢ olmakla övünebilecekleri 

sanatlar arasında musiki de vardır. Dünya literatürünün dürüst ve tarafsız olanlarında 

Türkler, göçebe, savaĢçı, inançlı ve güzel sanatlara düĢkün olma vasıflarıyla tarif 

edilmiĢlerdir. Güzel sanatlar deyiminin içinde de resim, mimari, süsleme, oymacılık, 

hat, tezhip, ciltçilik ve musiki bulunmaktadır (Tanrıkorur, 2014: 197).” 

“Türkler, Selçuklular dönemine kadar geleneklerini devam ettirmiĢler ve pek çok 

Türk sazını da korumuĢlardır. 13. yüzyıldan sonra Osmanlı dönemi baĢlamıĢ kanun, 

lavta gibi sazlar bulunmuĢtur (F. Cengiz Ünal, 1997, 133-134; Aktaran: Karahisar, 

2009: 2).” 

Bulunan sazlarla birlikte Türk müziğinin yelpazesi geniĢlemiĢ, müzik teorisi 

alanında da geliĢmeler kaydedilmiĢtir. 

Osmanlı döneminde müziğin; askeri, dini, klasik, halk ve Batı müziğiyle baĢlı 

baĢına bir ilim ve sanat dünyası olduğunu, çeĢitli dallarla da sürekli etkileĢim halinde 

olduğunu ve geliĢtiğini bilmekteyiz. 

“Ġmparatorluğun ilk yüzyıllarından itibaren medreselerde, askeriyede, tekkelerde 

ve halk arasında eğitimi ve icrası sürdürülen Osmanlı müziği, II. Murad döneminde 

Enderun’a müzik eğitiminin eklenmesiyle saray cephesinde de ilerlemeye baĢlamıĢtır. 

Osmanlı müziği, 17. yüzyıla kadar süren kuruluĢ ve yükselme, 17. ve 18. yüzyılları 

kapsayan duraklama ve 19. yüzyılla baĢlayan gerileme ve çöküĢ dönemlerinin askeri, 
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ekonomik, politik, sosyolojik ve kültürel deneyimlerinden etkilenerek ĢekillenmiĢtir 

(Kutlay, 2017: 26).” 

Özalp (2000: 485), 19. yüzyılda yeni anlayıĢ ve geleneklere göre sanat 

akımlarının geliĢtiğini ve sanatın bazı dallarında farklı karakterde eserler ortaya 

konduğunu belirtmiĢtir. Bu sanat akımı etkilerinin Türk kültür hayatına geç girdiğini ve 

Türk musikisinde belirgin bir Ģekilde hissedilerek “Romantik Edebiyat” döneminin 

baĢladığına değinmiĢtir.  

Bu yüzyılda çeĢitli formlarda yazılan bestelerin sayısının geçmiĢ yüzyıllara göre 

azaldığı, bazılarının ise arttığını görmekteyiz. Örneğin; Kâr, Murabba, Ağır Semai gibi 

eski büyük form beste Ģekillerinin sayılarında geçmiĢ yıllara nazaran azalma olmuĢ, 

diğer yandan “ġarkı” formu bu yüzyılda büyük bir rağbet görmüĢtür. Bu bağlamda 

dönemin etkileri, bestecilere ve besteledikleri eserlere de yansımıĢtır. 

Tanrıkorur (2014: 155-156), 19. yy. Türk müziğinde bestelerin ağır ve ağdalı 

olmaktan çıkarak yerlerini hafif bestelere bıraktığını, klasik fasıllar yerine halk tarzı 

fasılların kullanıldığını belirtmiĢtir. Bu tür bestelerde Batı etkisine karĢı olumlu bir 

tutum sergilendiğini aktarıyor. Bunun yanı sıra “ġarkı” formunun 19. yy.da Hacı Arif 

Bey’le en çok tercih edilen form haline geldiğini belirtmiĢtir. 

Bu dönemde Osmanlı musikisinin önemli kollarından biri olan Mevlevi 

musikisinde de umulmayan bir geliĢme yaĢanmıĢtır. Tanrıkorur’un (2014: 156) 

aktardığına göre; geçmiĢ 500 yıl içinde toplam 10-15 “ayin” bestelenebilmiĢken, bu 

dönemde 35-40 civarı “ayin” bestelenmiĢtir. 

“Mevlevi musikisinin bu asırda bu derece inkiĢafında Osmanlı hükümdarı değerli 

musikiĢinası III. Selim’in ve musikiye vakıf olan II. Mahmud’un da büyük tesirleri 

olmuĢtur (Ergün, 1943: 406).” 

Özetle 19. yy.da Türk müziği, Batı ile olan etkileĢimlerin ve padiĢahların 

izledikleri yollar sonucu ĢekillenmiĢtir. Önemli bestekarların da yaĢamıĢ olduğu bu 

yüzyılda Türk müziğinde olumlu geliĢmeler olmuĢ, günümüze ulaĢan birçok 

klasikleĢmiĢ eser bestelenmiĢtir. Bunun yanı sıra bazı padiĢahların talimatlarıyla nazari 

anlamda da çalıĢmalar yapılmıĢ, geçmiĢten gelen miraslar korunarak gelecek nesile 

aktarılmıĢtır. 
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1.2. 19. yy.da PadiĢahların Döneme Etkisi 

Dönemin müzikal yapısını incelemek istediğimizde, o dönemin politik açıdan 

geliĢmeleri çalıĢmamız için büyük önem taĢımaktadır. YenileĢmenin kendini aktif 

olarak hissettirdiği bu yüzyılda birtakım geliĢmeler olmuĢ, bu geliĢmelerin 

hissedilmesinde padiĢahların etkin bir rolü olmuĢtur. PadiĢahların bir kısmı Türk 

müziği, bir kısmı Batı müziği alanında geliĢmelere ağırlık verse de genel çerçevede 

Türk müziğinde olumlu geliĢmeler kaydedilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın bu bölümünde, padiĢahların 19. yy. Türk müziğine olumlu-olumsuz 

etkilerini, III. Selim döneminden baĢlayıp II. Abdülhamid dönemi de dahil 

inceleyeceğiz. 

1.2.1. III. Selim Dönemi (1789 – 1807) 

“Sultan III. Selim, Klasik Osmanlı Müziği’nin önde gelen bestecilerindendir. Ney 

ve tanbur çalan Sultan’ın ilk müzik hocaları Kırımlı Hafız Ahmet Kamili Efendi ile 

tanbur üstadı Tanburi Ġzak’tır. Onun döneminde Osmanlı Musikisi en parlak 

çağlarından birini yaĢamıĢtır. Aynı zamanda Mevlevi olan III. Selim, 

Mevlevihanelerdeki musiki faaliyetlerini takip etmiĢ, zaman zaman Galata 

Mevlevihanesi’ndeki ayinleri izlemeye gitmiĢtir. Bazı eserlerini “Selim Dede” olarak 

imzalamıĢtır (Kutlay, 2017: 126).” 

III. Selim, Türk müziğinin olumlu yönde geliĢiminde önemli bir isimdir. Gerek 

bulmuĢ olduğu makamlar gerekse bestelediği eserlerle Türk müziği tarihinde kalıcı bir 

iz bırakmıĢtır. Salgar (2005: 148; Aktaran: Çevik, 2011: 9), Sultan III. Selim’in büyük 

ve küçük formlarda eserler bestelediğini ve birçok makamı terkip ettiğini belirtmiĢtir. 

Bu makamlar; Arazbâr- -

- - - - -

- - - evk-i Dil 

olarak sıralanmıĢtır. 

Yıldız (2007: 63-64)’te, III. Selim döneminde sarayın dönemin en büyük 

konservatuarı haline geldiğini, sarayda ve dıĢında olan musikicileri çevresine toplayarak 

meĢkler düzenleyip teĢvik ettiğini belirtmiĢtir. Bunun yanı sıra Hamparsum Limoncıyan 
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ve Abdülbaki Nasır Dede gibi mucit ve bilginlerin yetiĢmesinde rol oynadığını 

belirtmiĢtir.  

Salgar’ın (2001; Aktaran: Yıldız, 2007: 63-64) aktardığına göre nota yazısı ve 

nazariyat alanında çalıĢmalar yapmıĢ Abdülbâki Nâsır Dede, Sultan III. Selim’in emri 

ile Tedkik-u Tahkîk adlı 136 makam ve 21 usulün tarifi bulunan bir eseri yazarak III. 

Selim’e sunmuĢ ve beğenisini kazanmıĢtır. Bunun yanı sıra Öztuna (1987: Aktaran: 

Yıldız, 2007: 64-65), nota anlamında Hamparsum notasının basit ve kolay anlaĢılır 

olmasından kaynaklı kullanıldığını, Abdülbaki Dede’nin sisteminin tutmadığını 

belirtmiĢtir. 

Öztuna (2006: 280; Aktaran: Karakaya, 2011: 600-601), Sultan III. Selim’in 1 

Ayin, 1 Durak, 1 TevĢih, 2 Ġlahi, 29 PeĢrev, 29 Saz Semaisi, 1 Kâr, 10 Beste, 10 Semai, 

20 ġarkı olmak üzere toplam 104 bestesi günümüze ulaĢmıĢtır. Aynı zamanda Karakaya 

(2011: 600-601) aktardığına göre, III. Selim’in birçok formda eser bestelediğini 

belirtmiĢtir. Sûz-i Dilara makamını terkip eden III. Selim, bu makamda birçok eser 

bestelemiĢ ve bestekarlık yönünden de usta olduğunu ispatlamıĢtır. 

lu (2009; Aktaran Çevik, 2011: 12-13), III. Selim’in en reformcu 

hareketinin yeni makamlar bulması, beste formları ve usullerinin yeni bir anlayıĢla 

yorumlanıp form açısından küçülmesine vesile olması Ģeklinde belirtmiĢtir. 

“Klasik Osmanlı müziği ve Osmanlı dini müziğinin yanısıra Osmanlı Batı müziği 

ve sahne sanatları ile Osmanlı askeri müziği branĢlarına da katkıda bulunan öncü 

padiĢahlardandır (Kutlay, 2017: 126).” 

1.2.2. II. Mahmud Dönemi (1808-1839) 

“Osmanlı hanedanının 30. hükümdarı Sultan II. Mahmud, tıpkı ataları gibi Ģair ve 

musikiĢinas biriydi. Tambur ve ney çalardı (Kaya, 2012: 1454).” 

“II. Mahmud daha çok Ģarkı formunda renkli ve hareketli eserler bestelemiĢtir. 

Elimizde bir marĢ, bir kalenderi, bir tavĢanca ve 22 Ģarkı olmak üzere toplam 25 eseri 

bulunmaktadır (Ak, 2014: 148).” 

II. Mahmud, Türk müziğine birçok güzel eser bırakmıĢtır. Yıldız’ın (2007: 81) 

aktardığına göre bestelerin çoğunun güftesinin kendisine ait olduğunu, en önemli 

Ģaheserinin Hicaz (Kalenderî)
 
Divân’ı olduğunu belirtmiĢtir. Bu bağlamda musikiĢinas 
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bir bestekar olduğunu göstermiĢtir. Bunların yanı sıra Yıldız (2007: 82)’de, II. 

Mahmud’un musikiĢinaslığıyla birlikte “ġarkıların PadiĢahı” diye anılmaya 

baĢlandığını, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye isimli bestelediği marĢ ile  

Besteleyen Ġlk Türk Müzisyeni” unvanı kazandığını bildirmiĢtir. 

Özasker (1997: 6, Aktaran: Baydar, 2011: 92), II. Mahmud döneminde yeniçeri 

ocağının ve mehterhanelerin kapatılıp yerine Mızıka-i Hümâyun’un kurulduğunu 

bildirmiĢtir. Bunun sonucunda Baydar (2011: 92), müzikteki yenileĢmenin Osmanlı 

Askeri müziğinde baĢladığını belirtmiĢtir. 

Aksoy (1986; Aktaran: Yıldız, 2007: 77), Mızıka-i Hümâyun’un baĢına önce 

Fransız “Manguel” daha sonra da 1828’de “Guiseppe Donizetti” gibi isimlerin 

getirildiğini belirtmiĢtir. Bununla beraber Donizetti’nin Hamparsum notası öğrenerek 

Batı notasını öğrettiğini, bandoyu geliĢtirdiğini ve “harem” dairesinde dersler verdiğini 

bildirmiĢtir. 

Aracı (2006: 71; Aktaran: Baydar, 2011: 97), II. Mahmud’un Avrupa düzeyinde 

bir bando çıkmasına öncülük ettiğini, bununla birlikte iyi müzisyenlerin yetiĢmesine 

önem verdiğini belirtmiĢtir. Kendisi için yazılmıĢ “Mahmudiye Askeri MarĢı”, Ġsveç 

hükümetince resmi marĢ olarak kullanıldığını bildirmiĢtir. 

Karamahmutoğlu (1999; Aktaran: Yıldız, 2007: 78), II. Mahmud’un Batı 

müziğine daha fazla ilgi göstermesinin sonucu saraydaki besteci ve icracılar tarafından 

hoĢgörüyle karĢılandığını, Dede Efendi gibi büyük bestekarların kaliteli eserler vermeye 

devam ettiğini belirtmiĢtir. Dolayısıyla Türk müziğinin olumlu yönde geliĢimi devam 

etmiĢtir. Özalp (2000; Aktaran: Yıldız, 2007: 80)’de bu konuyla ilgili olarak Dede 

Efendi, ġakir Ağa ve Dellâlzâde Ġsmail Efendi gibi ustalarla birlikte Türk müziğinin 

saygınlığını devam ettirdiğini belirtmiĢtir. 

1.2.3. Abdülmecid Dönemi (1839-1861) 

Sevengil (1970: 55; Aktaran: Baydar, 2011: 98), Abdülmecid’in çocuk yaĢlarında 

Donizetti’yi gördüğünü ve ilerleyen zamanda çalıĢmalarına ilgi duyduğunu belirtmiĢtir. 

Bununla beraber hükümdarlığında opera ve tiyatroya ilgili olduğunu bildirmiĢtir. 

Gazimihal (1955: 54; Aktaran: Baydar, 2011: 98), Mızıka-i Hümâyun’un doksan 

kiĢiye geldiğini belirtmiĢtir. Bununla birlikte bir çeĢit konservatuvar iĢlevi gören 
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Mızıka-i Hümâyun’da virtüözlerin görev aldığını bildirmiĢtir. Dolayısıyla Abdülmecid, 

kaliteli müzisyenlere ve müzisyenlerin yetiĢmesine önem veren bir hükümdar olmuĢtur. 

Abdülmecid döneminde sarayda kadınlara da Batı müziği eğitimi verilmiĢtir. 

Baydar’ın (2011: 99-100) aktardığına göre, Abdülmecid’in hareminde kadınlar orkestra 

çalıĢmalarının yanı sıra piyano ve Batı müziği dersleri almıĢ, hatta bazıları besteler 

yapmıĢlardır. 

Kaya (2012: 1456)’da, bu dönemde konser salonlarına yenileri eklendiğini, 

önemli bestekarların sarayda konser verdiğini bildirmiĢtir. Bununla birlikte ilk kez 

kadınlardan oluĢan orkestranın kurulmasının bu dönemde olduğunu belirtmiĢtir. 

Say (2000: 510; Aktaran: Kaya, 2012: 1456), bu dönemde Ġstanbul, Ġzmir ve 

Selanik gibi kentlerde yapılan Batı tarzı konserlerle sınırlı da olsa Batı müziği 

beğenisinin yerleĢtiğini belirtmiĢtir. Dolayısıyla sarayda icra edilen Batı tarzı müzik 

halkında beğenisine sunulmuĢtur. 

1.2.4. I. Abdülaziz Dönemi (1861-1876) 

Ahmet ġahin Ak’ın (2014: 182-183) aktardığına göre, Sultan Aziz Türk müziğine 

tutkun bir padiĢahtı. Sarayda, Batı müziği egemenliğine son vermek istemiĢti. Ney 

üflemesini Neyzen Yusuf PaĢa’dan öğrenmiĢ, besteciliğe de ilgi duymuĢtu. Bunlardan 

“Hicaz Sirto” günümüze kadar çok sevilmiĢ ve sık sık çalınmıĢtır.  

Sevengil’in (1970: 63; Aktaran: Baydar, 2011: 103) aktardığına göre Abdülaziz, 

yeniliklere karĢı ve gelenekçi bir padiĢah olduğu için Batı müziği alanında yapılmıĢ 

çalıĢmaları arka plana atmıĢ, geleneksel eski saray eğlencelerini ön plana çıkarmıĢtır. 

Dolayısıyla Mızıka-i Hümâyun’un önemi azalmıĢtır. 

Bununla birlikte Baydar (2011: 103), Batı müziğine olan ilginin tamamen yok 

olmadığını, Abdülaziz’in Avrupa yolculuklarında opera ve baleler izlemiĢ olduğunu 

belirtmiĢtir. Taksim’de Tiyatro-yi Hümâyun kurulmasını istemiĢtir. 

1.2.5. V. Murad Dönemi (1876) 

“Osmanlı hanedanının 33. padiĢahı Sultan Murad, “Ģiirle ve musiki ile küçük 

yaĢından beri meĢgul olmuĢ, hatta Mızıka-i Hümâyun’un Ġtalyan hocalarından piyano 

dersleri almıĢ, bestelediği Ģarkıları piyanoda çalmıĢtır (Koçu, 1981: 417; Aktaran: Kaya, 
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2012; 1457).” Ancak sadece 93 gün süren padiĢahlığı süresinde müzik adına kayda 

değer geliĢmeler yaĢanamamıĢtır (Kaya, 2012; 1457).” 

Baydar’ın (2011: 104) aktardığına göre, V. Murad tahtta geçirdiği kısa bir döneme 

rağmen Osmanlı’da Batı müziğini devam ettirmiĢ, padiĢahlığı öncesi ve sonrasında 

Çırağan Sarayı’nda  piyano çalarak ve beste yaparak hayatını geçirmiĢtir. 

1.2.6. II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) 

Gazimihal (1939: 146, Aktaran: Baydar, 2011: 105), II. Abdülhamid’in 

Guatelli’den müzik eğitimi aldığını ve Batı müziğine ilgi duyduğunu belirtmiĢtir. 

Dolayısıyla tekrardan Avrupa müziğine bir yöneliĢ olduğunu Baydar (2011: 105)’te 

belirtmektedir. 

Bu konuyla ilgili Kaya (2012: 1457)’de, sarayda bir tiyatro salonu inĢa edilerek 

opera ve operetler sahnelendiğini belirtmiĢ, Yıldız Sarayı Tiyatrosu’nun bu dönemde 

büyük bir konservatuvar haline geldiğini bildirmiĢtir. 

Kaya’nın (2012: 1457) aktardığına göre, II. Abdülhamid hiçbir zaman Türk 

müziği icracı ve bestecilerini ikinci plana atmamıĢ, ünlü musikicileri sarayına almıĢtır. 

Say (2000: 511; Aktaran; Kaya, 2012: 1457-1458), 1882’de II. Abdülhamid’in 

sanat ile ilgili ilk akademik kurum olan Sanayi-i Nefise Mektebini bugünkü adıyla 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni açtığını belirtmiĢtir. 

Ayrıca ġakir’in (1953: 2761; Aktaran: Baydar, 2011: 106) aktardığına göre, 

haremdeki kadınlar orkestrası tekrar gündeme gelerek tekrar eski iĢlevini sürdürmüĢtür. 

Dolayısıyla sarayda kadınların Batı müziğiyle olan meĢguliyetleri devam etmiĢtir. 

Baydar’ın (2011: 107) aktardığına göre, Mızıka-i Hümâyun’un çalıĢmaları tekrar 

hızlanmıĢ, Guatelli Mızıka-i Hümâyun’un komutanı olarak çalıĢmalarına devam 

etmiĢtir. 

Sonuç olarak baktığımızda, padiĢahların dönemin müziğine doğrudan katkılarının 

olduğunu görüyoruz. Bu katkılardan bestekarlar da etkilenmiĢ ve eserlerine bu 

doğrultuda yön vermiĢlerdir. 
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1.3. Eğitim Kurumları 

19. yy. Türk müziği hakkında bilgi edinmek istediğimizde dönemin müzik eğitimi 

anlayıĢının incelenmesi çalıĢmamız açısından önemlidir. Bu dönem ve bu döneme kadar 

olan müzik eğitimi anlayıĢı geleneksel ve çağdaĢ anlamda incelendiğinde, eserlere nasıl 

yansıdığı hakkında da fikir sahibi olabiliriz. 

Türk müziğinin öğrenimi ve öğretiminde geçmiĢten günümüze usta-çırak 

iliĢkisinin önemsendiği meĢk yöntemi benimsenmiĢtir. CoĢkun’un (2007: 3-4)’te 

açıkladığı meĢk yöntemini karakterize eden yönleri özetleyecek olursak; meĢk, usta-

çırak iliĢkisine dayalı, amacı gelecek kuĢaklara mevcut repertuvarı aktarmak olan, 

yazının değil hafızanın ön plana çıktığı, öğretimin ve aktarımın aynı anda gerçekleĢtiği 

ve üstatlığın hafızaya alınan eser çokluğuyla belli olduğu bir sistemdir. 

Tanrıkorur’un (2003: 22) aktardığına göre meĢk, Mehterhane, Mevlevihane, 

Enderun, Musiki Esnafı Loncaları ve özel meĢkhaneler olmak üzere beĢ değiĢik 

mekânda yapılırdı. Ġcra edilen müziğin toplumca tanınıp sevilmesini ve yaygınlaĢmasını 

sağlayan bir rol üstlenmiĢlerdi.  

ÇalıĢmanın bu bölümünde kurumlara sırasıyla Mehterhane, Mevlevihane, 

Enderun, Musiki esnafı loncaları ve özel meĢkhaneler olarak değinilecektir. 

Mehterhane: CoĢkun (2007: 6)’da Mehterhane’yi, geçmiĢi Hunlar zamanına dayanan, 

adını Fatih Sultan Mehmet’ten sonra alan askeri müzik okulu olarak belirtmiĢtir. Askeri 

müziğin, savaĢlarda psikolojik üstünlüğü sağlamanın yanı sıra tören, oyun, namaz 

vakitlerinin belli edilmesi gibi farklı amaçlarda da kullanıldığını bildirmiĢtir. 

Tanrıkorur (2003: 26)’da, II. Mahmud’un kapattığı mehterhanenin yerine Mızıka-i 

Hümâyun adlı okulun kurulduğunu bildirmiĢtir. 19. yüzyılı eğitim kurumları açısından 

değerlendirdiğimizde, Osmanlı’da Batı müziği eğitiminde Mızıka-yı Hümâyun isimli 

kurumun önemli bir yeri vardır. 

“Musiki dünyamıza eklenen bu “yeni” müziğin eğitiminin verildiği ilk resmî 

kurum Mızıka-yı Hümâyun olmuĢtur. Müzik anlayıĢı ve eğitimindeki bu yapılanma her 

ne kadar ilk yıllarda askeri bando müziği eğitimi düzeyinde hedeflenmiĢ gibi görülse de 

ilerleyen yıllarda bünyesinde birçok çeĢitli alt müzik ve sahne sanatları kurumunun 

oluĢumunu tetiklemiĢtir (Kutlay, 2017: 147).” 



 9 

Mızıka-yı Hümâyun dıĢında farklı kanallardan da Batı müziği eğitimi devam 

etmiĢtir. 

Mevlevihane: CoĢkun (2007: 6)’da mevlevihaneyi, insanı bedensel, düĢünsel ve ruhsal 

açıdan eğitmeyi amaçlamıĢ bir manevi kurum olarak tanımlamıĢtır. Bunun yanı sıra 

bugünkü mevleviliğin Ģeklini almasında Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in etkili 

olduğunu belirtmiĢtir. 

Tanrıkorur (2003: 30)’da, önceki yüzyıllarda bestelenmiĢ 13 Mevlevi ayini 

olduğunu, 19. yüzyılda ise III. Selim ve II. Mahmud’un da desteğiyle 42 ayin 

bestelendiğini bildirmektedir. Aynı zamanda müzikal anlamda Mevlevi ayinlerini 

“adeta konuĢan bir hoca” olarak nitelendirmiĢtir. 

Enderun: CoĢkun (2007: 7)’de Enderun’u hukuk, felsefe, mantık, geometri vb. gibi 

derslerin öğretildiği bir üniversite olarak tanımlamıĢtır. Müzikal anlamda verilen 

derslerin ise “seferli odası” adı verilen bir odada verildiğini belirtmiĢtir.  

Tanrıkorur (2003: 30-31) Enderun Musiki Mektebi’ni musikicilerin yetiĢtirildiği 

ve ders de verdikleri bir eğitim kurumu olarak nitelendirmiĢtir. Dolayısıyla Enderun’da 

yetiĢen musikicilerin gelecek nesile bilgi aktarımında önemli olduğunu görmekteyiz.  

Özel MeĢkhaneler: CoĢkun (2007: 7-8) özel meĢkhaneleri; cemiyetler, kahvehaneler 

ve hoca evleri gibi özel yerlerde yapılan “meĢk” olarak tanımlamıĢtır.  

Musiki Esnafı Loncaları: “Saraya, camiye, tekkeye bağlı olmayan halka müzik 

dinleten müzisyenler esnaftan sayılarak diğer esnaflar gibi lonca teĢkilatına 

bağlanmıĢlardı. Esnaf loncası modelinde de üstat olan kiĢi çırağa öğretir ve yetiĢtirirdi. 

Buradaki müzisyenlerin esas iĢleri asla müzik  

olarak yürüyordu. Müzisyenlerin çoğu meslek erbabı değil uzman niteliği taĢıyordu. Bu 

sebeple profesyonellikten ziyade yarı profesyonel olarak adlandırılmaları daha 

doğrudur. Bu müzisyenlerin “Basmacızade, Suyolcuza

 olduğunu 

gösterir.” (CoĢkun, 2007: 8).” 

Sonuç olarak müzik alanında ders veren eğitim kurumlarının geleneksel ve çağdaĢ 

anlamda Türk müziğine katkı sağladığını görmekteyiz. Gerek Türk müziği gerek Batı 
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müziği alanında eğitim veren kurumların çeĢitli değiĢimlere uğradığını, bundan 

kaynaklı bestelenen eserlere de yansımaları olduğunu görüyoruz. 

1.4. Türk Müziği ile Batı Müziği EtkileĢimleri 

Seçtiğimiz eserlerin analizi bakımından 19. yy.da Türk müziğinin genel özellikleri 

hakkında fikir sahibi olabilmek için Türk müziği ile Batı müziği etkileĢimlerini de 

incelemek gerekir. Özellikle o dönemde yaĢayan bestekarların bu yeniliklere olan bakıĢ 

açılarını görmek çalıĢmamız için önemlidir. 

Akgündüz ve Öztürk (1999: 306; Aktaran: Kaya, 2012: 1452), 19. yy.da 

BatılılaĢmanın etkisiyle piyano sazının Osmanlı hareminde moda haline geldiğini 

belirtmiĢtir. Sarayda icra edilen müzikle Osmanlı müziği de geliĢimini sürdürmüĢ ve 

bazı padiĢahların da etkisiyle yön bulmuĢtur. Bu etkiler, bestekarlara da yansımıĢ, Türk 

müziğinin geliĢimi bu doğrultuda ĢekillenmiĢtir. 

“Her ne kadar Avrupa ile müzikal etkileĢim çok uzun yıllara dayandıysa da 

Osmanlı Ġmparatorluğu’nun son yüzyılına damgasını vurmuĢ olan Batı müziği, 

hükümdar olan padiĢahların müzik politikaları doğrultusunda geliĢme göstermiĢ ya da 

duraksamıĢtır (Kutlay, 2017: 128).” 

Kaya (2012: 1452)’de, III. Selim zamanında “geleneksel” çerçevede baĢlayan 

modernleĢme sürecinde Osmanlı’nın müzik yaĢamında bir değiĢimin olduğuna 

değinmiĢtir. III. Selim’in yeni makamlar, usuller ve terkipler bulunması ve nota 

sisteminin geliĢtirilmesi hakkında çalıĢmalar yapılıp hayata geçirilmesinde rol 

oynadığını bildirmiĢtir. 

“Askeri ve siyasi anlamda baĢlayan batılılaĢma olgusu kültürel ve sanatsal hayat 

içinde kendisini göstermiĢ ve cedidler dönemi baĢlamıĢtır. Makam, form, müzik yazısı 

ve nazariyat konusunda yapılan çalıĢmaların patronajı III. Ahmet dönemi ile ortaya 

çıkmıĢ ve doruk noktasına eriĢmesi III. Selim ekolüyle gerçekleĢmiĢtir. III. Selim Ekolü 

içinde, Ġsmail Dede Efendi (1778–1846), Sakir Ağa (1779–1840) gibi gelenekten gelen 

anlayıĢı devam ettiren besteciler olduğu gibi, Basmacı Abdi Efendi, Tahir Ağa, Kemani 

Ali Ağa, Numan Ağa gibi Ģarkı formuna ya da raks müziği türleri olan köçekçe ve 

tavsancalara rağbet eden ve Hamamizade Ġsmail Dede Efendi ve ekole ismini veren III. 
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Selim gibi hem geleneksel formlarda, hem de yeni form, usul ve makam terkiplerinde 

eserler veren besteciler yetiĢmiĢtir (Besiroglu, 2008: 5–7; Aktaran: Sarı, 2014: 38-39).” 

“III. Selim ekolü içerisinde adı geçen Dede Efendi’den önemle bahsetmek 

gerekmektedir. Mevlevî ayininden Kâr’a, besteden 3/4’lük Ģarkı formu ve köçekçeye 

kadar uzanan çok geniĢ bir yelpaze içinde her türden eser vermiĢ olan Dede Efendi’nin 

halk müziği örnekleri denilen eserleri, aslında Ġstanbul’a ait Ģehir folklor parçalarıdır. 

Ġsmail Dede III. Selim’in ardından, II. Mahmud ve I. Abdülmecid dönemlerinde de 

saray müzisyenliği yapmıĢ ancak özellikle Abdülmecid’in iktidarı; III. Selim ve II. 

Mahmud’dan büyük ilgi ve saygı gören Dede Efendi’yi saraydan uzaklaĢtıran yıllar 

olmuĢtur. Çünkü söz konusu iktidar yıllarında; toplumsal düzen ve askeri gücün 

sağlanması için, BatılılaĢma hareketleri sarayda kendisini farklı bir biçimde göstermeye 

baĢlamıĢtır (Sarı, 2014: 39).” 

“II. Mahmud dönemi yönetim ve sarayın müziği teĢvik iĢlevini Osmanlı-Türk 

Müziği’yle, Batı müziğini de teĢvik ederek yerine getirmeye baĢladığı bir dönemi 

simgelemektedir. Abdülmecid döneminde ise durum çok farklı bir hal almıĢtır. PadiĢah, 

büyük amcası III. Selim ve babası II. Mahmud dönemlerinde büyük ilgi ve itibar 

görmüĢ Dede Efendi’ye saygı gösterse de ondan geçmiĢin tantanalı örneklerinin 

benzerlerini değil, hafif ve kıvrak parçalar dinlemek istemiĢtir. Dede’nin 

Abdülmecid’den hacca gitmek için izin alması ve “bu oyunun tadı kaçtı” diyerek 

saraydan ayrılması da bir bakıma Osmanlı-Türk Müziği’nin saraydan gördüğü desteğin 

zayıfladığını simgelemektedir (Pekin, 1999; Aktaran: Sarı, 2014: 41-42).” 

Kaya (2012: 1459)’da 19. yy.dan itibaren gerçekleĢen BatılılaĢma süreci 

fikirlerinin ve uygulamalarının Cumhuriyet dönemine ilham kaynağı olduğu, Maarif-i 

Umumiye Nizamnamesi ve devamında yapılan düzenlemeler ile müzik, resim ve 

edebiyat derslerinin ön plana çıkarıldığına değinmiĢtir. 

“BatılılaĢma hareketlerine saraydaki en büyük tepki, burayla iliĢkide olan birçok 

bestecinin icra edilen yabancı parçalardan etkilenmesi ve nazire mahiyetinde eserler 

bestelemesi olmuĢtur. Bu eserler tabi ki onların yaratıcılıklarının sonuçlarıdır ki; 

Hammâmizâde Ġsmail Dede Efendi’nin 3/4’lük vals ritmindeki “Yine Bir Gülnihâl” adlı 

Ģarkısı bu duruma önemli bir örnektir (Sarı, 2014: 45).” 
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“Diğer bir tepki ise hem imparatorluğun hem de Ġstanbul’un merkezi olan sarayda 

Türk müziğine verilen desteğin azalmasıyla; icracıların mesleklerine saray dıĢında 

devam etmesi olmuĢtur. Sarayda kabul görmeyen Türk müziği kendisine icra mekanı 

olarak saray dıĢını, yani Ģehir halk müziği mekanlarını seçmiĢtir (Aksoy, 1999: 807; 

Aktaran: Sarı, 2014: 45).” 

“Iste sarayda Batı müziği icra edilirken, sözü edilen ince saz ve kaba saz 

toplulukları Ġstanbul halkı içerisinde benimsenmiĢ, BatılılaĢma hareketleri sarayda 

kalmıĢ ve etkilerini halk arasında çok da fazla gösterememiĢtir. Ġcra mekanlarının 

saraydan Ģehre taĢınması ise Osmanlı Saray Müziği Kimliğindeki BatılılaĢma 

hareketlerinin en belirgin tepkileridir (Sarı, 2014: 46).” 

Levendoğlu (2005: 260)’da Batı bando müziğinin saraya girmesiyle Osmanlı’da 

Batı ezgilerinin daha sık duyulmasına neden olduğunu belirtmiĢtir. Mızıka-i 

Hümâyun’la Türk müziğinin özelliklerine dikkat ederek marĢlar bestelendiğini 

bildirmiĢtir. Ayrıca Batı’dan gelen etkilerin Geleneksel Türk Sanat Müziği 

bestekarlarını etkilediğini ve eserlerine yansıdığını belirtmiĢtir. Dolayısıyla 19. yy. Türk 

müziğinde kullanılan melodilerin değiĢim göstermesinde önemli bir zaman dilimi 

olmuĢtur. 

“Yüzyıla yakın bir süre devlet desteğinden kısmen mahrum kalan Osmanlı-Türk 

Müziği’nde gelenekten gelen büyük form ve usullerin kullanımı azalmıĢ ve bir 

BatılılaĢma dönemi yaĢanmıĢtır. ġarkı formundaki yeni arayıĢlar, daha fazla bölümlü 

Ģarkıların ve soru-cevaplı uzun aranağmeleri içeren Ģarkı türlerinin de rağbet bulmasına 

sebep olmuĢtur. Günümüzde gelenekten gelen meĢk silsilesini takip eden ve geleneğin 

sembolü olan besteci, ses ve çalgı icracıları ile geleneksel ekolü yeni bir bakıĢ açısıyla 

takip eden müzisyenler ve tabi ki halkın temayülü “Geleneksel Osmanlı-Türk 

Müziği’nin (Osmanlı-Türk Müziği) 20. yüzyıla taĢınmasını ve devamlılığını sağlamıĢtır 

(Sarı, 2014: 47).” 

1.5. Neyzen Bestekarlar 

1.5.1. III. Selim 

Osmanlı Devleti’nin otuzuncu padiĢahı Sultan Selim 24 Ocak 1761 tarihinde 

Topkapı Sarayı’nda dünyaya gelmiĢtir. Devlet adamı olmaktan ziyade yüksek bir sanat 
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adamı olan Sultan Selim’in ilim ve edebiyatta da iyi yetiĢtiğini Özalp (2000: 494)’te 

bildirmiĢtir. 

Özalp (2000: 495)’te 18. yy.da III. Selim’in kafasında yenileĢme düĢüncelerinin 

oluĢtuğunu, edebiyat ve musikiye ilgi duymaya baĢladığını belirtmiĢtir. 

Ak (2014: 137)’de III. Selim’in Türk musikisinin geliĢmesinde rol aldığını ve bir 

ekolün ortaya çıkmasında etken olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca Ģiirlerinde “Ġlhami” 

mahlasını kullandığını ve bir “Divan” düzenlediğini belirtmiĢtir. 

Özalp (2000: 498)’de III. Selim’in ünlü Ģair ġeyh Galip’le dostluk kurduğunu ve 

edebi sohbetler yaptığını dile getirmiĢtir. Dolayısıyla III. Selim’in sanat adamlarına 

karĢı muhabbet duyduğunu görmekteyiz. Ayrıca sade bir Türkçe ile Ģiirler yazarak Ģarkı 

formunda besteler yaptığını belirtmiĢtir.  

Özalp (2000: 500)’de III. Selim’in Sadullah Ağa, Arif Mehmed Ağa, Tanburi 

Ġzak, Abdülhalim Ağa, Hamamizade Ġsmail Dede gibi büyük üstatlarla vakit geçirdiğini 

ve yeni Ģaheserler ortaya çıkardıklarını bildirmiĢtir. Bu bağlamda Sultan Selim’in usta 

müzik adamlarıyla iletiĢim halinde olduğunu ve birlikte Türk müziği için eserler 

bıraktıklarını görmekteyiz. 

Özalp (2000: 500)’de III. Selim’in Ahmet Kâmil Efendi ile eser meĢk ettiğini, 

Tanburi Ortaköylü Ġzak’tan tanbur dersleri aldığını belirtmiĢtir. Özellikle peĢrev ve saz 

semailerinde usta isim olan Tanburi Ortaköylü Ġzak’a muhabbet duyduğunu belirtmiĢtir. 

Ayrıca III. Selim’in iyi bir müzik adamı olması, sanatçıları koruması ve teĢvik etmesi 

vesilesiyle Türk müziğinin en verimli seviyeye geldiğini bildirmiĢtir. 

Özalp (2000: 502)’de III. Selim’in nota çalıĢmaları konusunda da Türk müziğine 

katkılarının olduğundan bahsetmiĢtir. Hamparsum Limonciyan’dan nota konusunda 

çalıĢmalar yapmasını istemiĢtir. Bulunan sistemle birlikte pek çok müzik eserinin 

unutulmaktan kurtulduğunu dile getirmiĢtir.  

Ak (2014: 138)’de III. Selim’in Ayin, Durak, Naat, Ġlahi, Kâr, Beste, Semai, 

ġarkı, Köçekçe, PeĢrev, Saz Semaisi gibi çeĢitli formlarda bestelenmiĢ 64 eseri 

olduğunu belirtmiĢtir. Bu da Sultan III. Selim’in çok yönlü ve kabiliyetli bir bestekar 

olduğunun göstergesidir. 
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1.5.2. Dede Efendi 

“Türk Sanat Musikisi çevrelerinde DerviĢ Ġsmail, Dede, Dede Efendi, 

Hammâmizâde Ġsmail Dede Efendi, Ġsmail Dede gibi isimlerle anılan bu dahi 

musikiĢinasımız, 9 Ocak 1778 tarihinde Ġstanbul’un ġehzadebaĢı semtinde doğdu (Ak, 

2014: 155).” 

Ak (2014: 155-156)’da Dede Efendi’nin çocuk yaĢlarda musikiye ilgi duyduğuna, 

gençlik yıllarında Uncuzâde Mehmet Emin Efendi’nin hocalık yaptığına değinmiĢtir. 

Daha sonra Yenikapı Mevlevihanesi Ģeyhi Ali Nutkî Dede’nin derslerini takip ettiğini 

ve 1797’de “Mevlevi” olduğunu bildirmiĢtir. Sultan III. Selim’in Dede’yi saraya 

çağırmasını ve fasıllara katılmasını emretmesi üzerine Ali Nutki Dede’nin izniyle, 1001 

günlük “Çile” süresini tamamlamadan 1799 tarihinde “Dedeler” safına katıldı. 

Ak (2014: 158)’de Sultan II. Mahmud’un davetiyle Dede Efendi’nin ikinci kez 

sarayın hizmetine girdiğini ve en verimli yıllarının bu döneme denk geldiğini 

belirtmiĢtir. Daha sonra “Müezzin baĢı” olan Dede Efendi’ye, sadece devlet adamlarına 

verilen bir niĢan takılarak padiĢah tarafından ödüllendirilmiĢtir. Sultan Abdülmecid 

döneminde de “Müezzin baĢılık” görevine devam etmiĢtir. Ak, Dede Efendi’nin 

Batı’dan gelen etkilerin sarayda hissedilmesiyle Türk müziğinin arka plana atılmasından 

rahatsızlık duyduğunu belirtmiĢtir. Bu nedenle hac vazifesini yapmak için gittiği 

Mekke’de kolera salgınına yakalanan Dede Efendi, 1845 senesinde vefat etmiĢtir. 

Ġcrakarlığı: Ak (2014: 158-159)’da Dede Efendi’nin Yenikapı Mevlevihanesi 

neyzenlerinden Abdülbâki Nasır Dede’den ney dersleri aldığını belirtmiĢtir. Neyzen 

olmasının dıĢında büyük bir bestekar ve hanende olan Dede Efendi, bazı günlerde 

dergaha giderek ayin okur ve naathanlık ederdi. Dolayısıyla Dede Efendi, bestekar 

olmasının yanı sıra usta bir icracıydı. 

Bestekarlığı: Ak (2014: 159)’da Dede Efendi’nin eserlerindeki üslubunun asil ve kibar 

olduğuna, özellikle geleneksel biçim ve tavrın titiz bir koruyucusu olduğuna 

değinmiĢtir. Ayrıca eserlerinde kullandığı süslemelerin farklılığına değinmiĢtir. 19. 

yüzyılda Dede Efendi’nin önemi hakkında Ak, klasik üsluba sadık kalan, yeni 

nağmelerle eserlerini süsleyen baĢka bir bestekar gösterilemez demiĢtir. 

Devamında Ak (2014: 159-160)’ta Dede Efendi’nin farklı türlerde eser 

bestelemek açısından usta olduğuna değinmiĢtir. Ayin, Ġlahi ve Durak türlerinde 
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bestelediği eserlerin Türk müziğinde kalıcı bir hale geldiğini; Kâr, Murabba, NakıĢ ve 

Semai’lerinin bazı eski bestekarlara nazaran daha sanatsal bir içerik sunduğunu 

belirtmiĢtir. ġarkı formu açısından da Dede Efendi’nin Türk musikisinde zirvede bir 

isim olduğuna değinmiĢtir. 

Bunların yanı sıra Ak (2014: 161)’de Sultaniyegâh makamının Dede tarafından 

tertip edildiğine değinmiĢtir. Bu yönüyle de Dede Efendi, Türk musikisine birtakım 

yenilikler sunmuĢtur. Bu makamdan bestelediği iki murabba ile ağır ve yürük semaileri, 

Sultan II. Mahmud’a sunmuĢtur. Sultaniyegah, Neveser, Saba-Buselik, Hicaz-Buselik, 

Araban-Kürdi makamlarını tertip eden Dede Efendi hakkında Ak, bestekarlık yönünden 

de genç sanatçılara öncülük ve ustalık ettiğini bildirmiĢtir. 

1.5.3. Sultan Abdülaziz 

Sultan Abdülaziz 8 Kasım 1830 tarihinde Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi 

(Özalp, 2000: 572). Aynı zamanda Özalp (2000: 572)’de, Sultan Abdülaziz’in musikiyi 

sarayda öğrendiğine, piyano ve lavta sazlarının dıĢında ney de üflediğine değinmiĢtir. 

Ak (2014: 181)’de, Sultan Aziz’in III. Selim ve II. Mahmud seviyesinde bir 

musikiĢinas olmadığına ancak Türk Musikisine ilgi duyduğuna değinmiĢtir. Aynı 

zamanda Ak, sarayda Batı müziğinin egemenliğini sonlandırmak istediğini bildirmiĢtir. 

Ak (2014: 183)’te, Sultan Abdülaziz’in ney üflemesini Neyzen Yusuf PaĢa’dan 

öğrendiğini belirtmiĢtir. Bunların yanı sıra; ġevkefza Ģarkı (“Ey nevbahar-i hüsn-ü an”), 

Evcârâ Ģarkı (“Ettiğinden utanmaz mısın?”), Muhayyer Ģarkı (“Bi- huzurum nale-i 

mürg-i dil-i divaneden”) ve Hicaz Sirto gibi eserlerinin olduğunu belirmiĢtir. 

1.5.4. Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi 

Ak (2014: 176-177)’de, Mustafa Ġzzet Efendi’nin 1801 yılında Tosya’da 

doğduğunu belirtmiĢtir. Yine Ak’ın aktardığına göre Mustafa Ġzzet Efendi, Fatih 

BaĢkurĢunlu Medresesinde öğrenim görmüĢ, Kömürcüzade Hafız Efendi’den de musiki 

dersleri almıĢtır. Aynı zamanda hat sanatını ve ney üflemeyi de öğrenmeye çalıĢtığına 

değinmiĢtir. Neyzenliğinin virtüöz seviyesine geldiğine değinen Ak, II. Mahmud’un 

huzurunda yapılan Küme fasıllarında Mustafa Ġzzet Efendi’nin de bulunduğuna 

değinmektedir. 
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Özalp (2000: 578)’de, Mustafa Ġzzet Efendi’nin az ama kalıcı eserler bıraktığını, 

eserlerini geniĢ ve zengin anlatımlı bestelediğini belirtmiĢtir. Bunlardan Bestenigar 

makamında ağır aksak usulünde Ģarkı ile Segah makamında ağır aksak semai 

usulündeki Ģarkıya ayrıca parantez açmıĢtır. Aynı zamanda saz eseri formunda olan 

Tarz-ı Cedid peĢrevini bestelemiĢtir. Dini musiki bestelerinin iki durak ve bir ilahiden 

oluĢtuğunu Özalp (2000: 578)’de belirtmiĢtir. 

Ayvazoğlu (2016: 32-33)’te, büyük bir bestekar, hanende ve neyzen olan 

Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi’nin, aynı zamanda hüsnühatla uğraĢtığını, BeĢiktaĢ 

Mevlevihanesi ġeyhi Said Dede’den meĢk ettiğini belirtmiĢtir. 

1.5.5. Salim Bey 

Neyzen Salim Bey, takriben 1829 ya da 1830 yılında Üsküdar’da doğmuĢtur. 

Ak’ın (2014: 185) aktardığına göre “HoĢ Sadâ” isimli bir kaynakta Salim Bey’in ney 

hocasının neyzen ve tanburi Oskiyan Efendi olduğu fakat bütün kaynaklar 

incelendiğinde de Sait Dede ismiyle karĢılaĢıldığına değinmiĢtir. Aynı zamanda birçok 

öğrenci yetiĢtirdiğini ve en ünlüsünün Neyzen Aziz Dede olduğunu belirtmiĢtir. 

Ak (2014: 187)’de, Salim Bey’in konaklara derse gittiğinden bahsetmiĢtir. Bu 

derslerde Salim Bey’in piyanoya eĢlik etmek için ney sazının boyunu kısaltarak akort 

ayarlarını yaptığından bahsedilmiĢtir. Dolayısıyla ney sazının Batı çalgılarıyla icrasında 

karĢılaĢılan akort problemleri gün yüzüne çıkmıĢtır. 

Özalp (2000: 584)’te, Salim Bey’in saz eserlerinin zevkli ve güçlü 

bestelendiğinden, söz eserlerine göre daha çok tutulduğunu belirtmiĢtir. Eserlerinde 

duygu ve düĢüncenin baskın olduğunu belirten Özalp (2000: 584), saz eseri 

repertuvarımızda beĢ peĢrev ile dört semaisinin bulunduğunu bildirmiĢtir. 

Ayvazoğlu (2007: 33)’te, Salim Bey hakkında Ģunları belirtmiĢtir: 

“ġeyh Said Dede’nin talebelerinden biri de Neyzen Salim Bey’di. Neyzen 

Oskiyam’dan da meĢk eden Salim Bey (1829-1885), Hacı Faik Bey'in ağabeyi, ġeyh 

Cemal Efendi Dergahı ġeyhi Fethi Efendi’nin de damadı ve halifesidir. Sadiyye’ye 

mensup olmakla birlikte Mevlevi ve Rifaî muhibbi olan ve Üsküdar Mevlevihanesi 

neyzenbaĢılığında bulunan Salim Bey son derece güzel saz eserleri bestelemiĢtir. Ney 

meĢkine genellikle onun meĢhur Hicaz PeĢrevi’yle baĢlanır. Bu peĢrev hâla Hicaz 
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makamında bestelenmiĢ en güzel peĢrev olarak kabul edilmektedir (Ayvazoğlu, 2007: 

33).” 

“Mansur neyinde eriĢilmez bir üstad olan Salim Bey, 1302 yılı Ramazanının 22. 

gecesi (5 Temmuz 1885), Sandıkçı Rifaî Dergahında neyle uĢĢak taksimi yaparken 

geçirdiği bir kalp krizi sonucu ölmüĢtür (Ayvazoğlu, 2007: 33).” 

1.5.6. Yusuf PaĢa 

“Neyzen Yusuf PaĢa, 1820 yılında BeĢiktaĢ Mevlevihanesi’nin hareminde doğdu. 

Aynı tekkenin Ģeyhi Mahmud Dede’nin torunu, Neyzen Said Dede’nin oğlu, Salih 

Dede’nin yeğenidir. Amcası Salih Dede ile yirmi bir yaĢında Sultan II. Mahmud 

döneminde ve 1840 yılında Mızıka-i Hümâyun’a girdi. O da Salih Dede gibi ney 

çalmasını dergahta öğrenmiĢ, babasından yararlanmıĢtı. Mızıka-i Hümâyun’da 

bulunduğu yıllarda burada bulunan değerli hocalarından ayrıca Hüseyin Fahreddin 

Dede’den musiki öğrendi. Sultan Mecid, tahta çıkıĢından sonra beğendiği ve takdir 

ettiği Yusuf PaĢa’yı “kurenalık ve musâhiblik”le saraya aldırttı. Abdülaziz’in padiĢah 

oluĢundan sonra da aynı görevde kaldı. Mesleğinde ilerleyerek ferikliğe kadar yükseldi 

ve padiĢahın Mısır gezisine de katıldı. Bu sıralarda “mâbeyinci”lik görevini 

sürdürüyordu (Özalp, 2000: 586).” 

Ak (2014: 190)’da, Yusuf PaĢa’nın Sultan Aziz’den sonra görevinden ayrılarak 

BeĢiktaĢ Mevlevihanesi’ne neyzenbaĢı olduğunu belirtmiĢtir. Aynı zamanda iyi bir 

geleneksel ney icracısı olduğunu belirten Ak, en tanınmıĢ öğrencisinin de Osman Dede 

olduğunu bildirmiĢtir.  

Özalp’in (2000: 587) aktardığına göre Salih Dede önemli bir saz eseri 

bestekarıdır. Eserlerinde makamların özelliklerini iyi kullanmıĢ, duygulu ve kalıcı 

eserler bırakmıĢtır. Repertuvarımızda yirmi üç saz eseri bulunduğunu belirten Özalp, 

söz eseri de bestelediğine değinmiĢtir. 

1.5.7. Salih Dede 

“19. yüzyılın ünlü neyzen ve bestekarlarından Salih Dede Efendi 1823 yılında 

Ġstanbul’da doğdu (Özalp, 2000: 585).” 
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“Musikiyi ve ney üflemesini, BeĢiktaĢ Mevlevihanesi Ģeyhi olan Neyzen Said 

Dede’den öğrendi. Güçlü bir icracı ve usta bir neyzen olarak on sekiz yaĢında Mızıka-i 

Hümâyun’a girdiği zaman Ġstanbul’da tanınmıĢ bir neyzendi (Ak, 2014: 189).” 

“KasımpaĢa Mevlevihanesi’nde “Çile”sini doldurarak “Dede” olmuĢtu. Bilhassa 

peĢrev ve saz semaileriyle tanınmıĢtır. Bu yüzyılın en kudretli saz musikisi bestecisi 

olan Tanburi Büyük Osman Bey’den sonra bu sahada en çok ün kazanmıĢ üstad besteci 

Neyzen Salih Dede Efendi’dir. Otuz kadar peĢrev ve saz semaisi bestelemiĢtir. Dini 

musiki sahasında bestelemiĢ olduğu tek eseri “ġeddiaraban” makamındaki Mevlevi 

ayinidir. “Güldeste” makamı da onun buluĢudur (Ak, 2014: 189).” 

“Bir ayin, bir oyun havası, on peĢrev, altı saz semaisi ve iki Ģarkısı bilinmektedir. 

UĢĢak makamındaki saz semaisi günümüzde çok sevilen eserler arasında yer almaktadır 

(Ak, 2014: 189).” 

1.5.8. Aziz Dede 

Ayvazoğlu’nun (2007: 35) aktardığına göre Aziz Dede 1835 yılında Üsküdar’da 

doğmuĢtur. Gençliğinde ney sazına merak saran Aziz Dede’nin Gelibolu 

Mevlevihanesi’nde meĢk ettiği söylenir. 

Ayvazoğlu (2007: 36)’da Galata Mevlevihanesi’nin en parlak dönemini yaĢarken 

neyzenbaĢılık görevini Aziz Dede’nin üstlendiğini belirtmiĢtir. 

“Aziz Dede’nin bestekarlıktaki baĢarısı, saz musikimize ait olan eserlerinden 

anlaĢılır. Bu eserler bugün en çok çalınan ve dinlenen eserler arasında yer almıĢtır. 

Özellikle makamlarımızı anlayıĢ ve kavrayıĢı, bunları bütün hususiyetleriyle eserlerinde 

belirtmesi bakımından, Aziz Dedeyi bu devrin Tanburi Osman Bey, Neyzen Salim Bey 

gibi ünlü bestekarların arasında saymak ve anmak gerekir (Ak, 2014: 217).” 

Ak (2014: 218)’de, Aziz Dede’nin en bilinmiĢ talebelerinin neyzen ve hattat Emin 

Yazıcı, Santuri Ziya Bey ve Rauf Yekta Bey olduğunu bildirmiĢtir. Ayrıca bir peĢrevi 

ile altı saz semaisinin olduğuna değinmiĢtir. 

1.5.9. Bolahenk Nuri Bey 

“Musiki çalıĢmalarına çok küçük yaĢlarda baĢlayarak çağının ünlü ustalarından 

yararlandı. Din dıĢı musikiyi daha çok Dellâlzâde Ġsmail Efendi’den, dini musikiyi ise 
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Ģeyh Rıza Efendi’den öğrendi. Musiki bilgisini mensubu bulunduğu Mevlevihanelerde 

ilerletti. Çok titiz bir yaradılıĢta olan Nuri Bey, iyi bir hanende ve orta derecede bir 

neyzen olduğu halde, Türk musikisi tarihinde bestekarlığı ve hocalığı açısından önemli 

bir musikiĢinastır. Dini musiki alanında Buselik ve Karcığar makamında iki Mevlevi 

ayini, Durak ve ilahiler bestelemiĢtir. Din dıĢı musikimizin her formunda eser vermiĢtir 

(Ak, 2014: 216).” 

1.5.10. Said Dede 

“Said Dede tahminlere göre 1803 yılında Ġstanbul’da doğdu. BeĢiktaĢ 

Mevlevihanesi Ģeyhi Mahmud Dede’nin oğlu, hattat ġeyh Zühdü Dede’nin torunudur. 

Mahmud Dede’nin ölümünden sonra aynı tekkeye Ģeyh oldu. Neyzen Salih Dede’nin 

ağabeyi, Neyzen Yusuf PaĢa’nın babasıdır. 1851 yılında Ģeyhliğe getiriliĢinden iki yıl 

sonra 1853’de öldü. Önce tekkenin mezarlığına defnedildi ise de mevlevihanenin 

taĢınması sırasında mezarı birkaç kez yer değiĢtirdi. Son mezarı Bahariye 

Mevlevihanesi mezarlığındadır (Özalp, 2000: 550).” 

“Çağının usta ve en parlak neyzenlerindendi; hocası ġeyh Kadri Efendi’dir. Salih 

Dede, Yusuf PaĢa ve Salim Bey en tanınmıĢ öğrencilerindendir. Ölümünden sonra oğlu 

Yusuf PaĢa Mızıka-i Hümâyun’da bulunduğu için, yerine Hasan Nazif Dede Ģeyh oldu. 

Bir bestekar olarak az eser bestelemiĢtir. Bunlardan ġevkefza ve Tarz-ı Cedid 

makamlarındaki iki saz semaisi biliniyor (Özalp, 2000: 551).” 

1.5.11. Dellâlzâde Ġsmail Efendi 

Özalp’in (2000, 556) aktardığına göre Dellâlzâde Ġsmail Efendi 1797 yılında 

Ġstanbul’da doğan Dellâlzâde Ġsmail Efendi, çocuk yaĢlarında sesinin güzelliğiyle 

çevresindekilerin dikkatini çekmiĢ ve Dede Efendi tarafından eğitilmiĢtir. II. Mahmud 

döneminde Dede Efendi’nin vesilesiyle Enderun’a girmiĢtir. Devamında Özalp’in 

(2000: 557) aktardığına göre Dellâlzâde, öğrencisi HaĢim Bey’in ġakir Ağa’ya teslim 

edilmesinden dolayı kırgınlık yaĢayarak saraydan ayrılmıĢtır. 

Özalp (2000: 558)’de bu dönemde sarayda Batı müziğinin ön plana çıktığına 

değinmiĢ, Dede Efendi, Ġsmail Efendi ve Mutaf-zâde Ahmed Efendi’nin padiĢahtan izin 

alarak hacca gittiklerini belirtmiĢtir. Daha sonra Dellâlzâde yurda dönmüĢ, 

Enderun’daki görevine baĢlamıĢtır. Devamında Sultan Abdülmecid Dellâlzâde’yi 
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Mızıka-i Hümâyun’a hanende öğretmen olarak atamıĢ, aynı zamanda Enderun’daki 

görevine devam etmiĢtir. 

“Bilinen eserleri iki ilahi, iki Kâr, on üç beste, yedi ağır semai, on yürük Semai, 

bir peĢrev, bir sengin semai, kırk Ģarkıdan ibarettir (Özalp, 2000: 559).” 

“Dellâlzâde Ġsmail Efendi’nin halk musikisini de sevdiğini, halk edebiyatı 

formunda Ģiirler yazdığını ve bunları halk musiki beste formlarına benzeyen bir üslupla 

bestelediğini görüyoruz (Özalp, 2000: 559).” 

1.5.12. Deli Veli 

“Deli Ġsmail Dede’nin hayat hikayesinin ayrıntılarını iyi bilmiyoruz. Takriben 19. 

yüzyılın baĢında Ġstanbul’da doğdu. Ġlköğrenimini tamamladıktan sonra, çok genç 

yaĢında Galata Mevlevihanesi Ģeyhi Kudretullah Dede’ye intisap etti. Ney çalmayı ve 

musikiyi burada öğrendi. Yüzyılın ortalarına doğru ünü yaygınlaĢarak tekkenin 

neyzenbaĢılığına getirildi. Diğer yandan da Mevleviliğin gereği olan bilgileri 

öğrenmiĢti. Hemden Çelebi Ġstanbul’a geldiğinde onu dinlemiĢ, ustalığını takdir etmiĢ, 

hangi dergahta çalarsa çalsın neyzenbaĢlılığın ona verilmesi hakkında bir hak tanımıĢtı. 

Sözünü saklamayan, aklına gelen her Ģeyi söyleyen bir kimse olduğu için bu sıfatı aldığı 

söylenir (Özalp, 2000: 568).” 

“Gittikçe daha yaygın olarak tanınan Ġsmail Dede, DerviĢ Emin ve DerviĢ Said’le 

çağdaĢtır. Kendisini dinleyenler Çallı ayarında bir neyzen olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Hem ney icrasında hem de hanendelikte eskilerden üstün olduğu ileri sürülür. Sanatını 

yakından tanıyan ve takdir eden Hidiv Abbas PaĢa Ġsmail Dede’yi Mısır’a götürdü. 

MaaĢ bağlanarak bir de çiftlik hediye edilmiĢti. PaĢa Ġsmail Dede’ye çok saygı gösterir, 

çoğu kez kendi arabasına alarak sağ tarafına oturturdu. NakĢi Dede Kahire 

Mevlevihanesi Ģeyhi iken dergahın neyzenbaĢılığını yapmıĢtı. Zaten Ġsmail Dede yalnız 

NakĢi Dede’den korkar, bu sanatkâr Ģeyhin kendisini tenkit etmesinden çekinirmiĢ. 

Mısır’daki bu ilgi ve sevgi, maddî rahatlık onu tatmin etmemiĢ olacak ki, bu nimetlerin 

hepsini terk ederek Ġstanbul’a döndü. Bir süre çeĢitli dergahlarda çalıĢtıktan sonra, 

takriben 1858-1863 yılları arasındaki bir tarihte öldü; mezarı bilinmiyor. Neyzen ve 

tanburi Kozyatağı Rifaî Tekkesi Ģeyhi Halim Efendi en tanınmıĢ öğrencisidir (Özalp, 

2000: 569).” 
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“Neyzen Ġsmail Dede, Veli Dede, Deli Ġsmail Dede, Ġsmail Dede gibi isimlerle 

anılmıĢ olması, Hamamizade Ġsmail Dede ile karıĢtırılmasına sebep olmuĢtur. Bu iki 

musikiĢinasın çağdaĢ olması Veli Dede’yi unutturmuĢtur. Aslında Hamamizade de ney 

üflemiĢ, birkaç peĢrev bestelemiĢtir; ancak bu iki dedenin eserleri Deli Ġsmail Dede’nin 

lehine olarak Hamamizade’den daha olgun, daha renkli bir anlam taĢır. Hiç Ģüphesiz bu 

değerlendirme saz eserleri açısından yapılmıĢtır (Özalp, 2000: 569).” 

“Veli Dede’nin on dört peĢrevi ile dokuz saz semaisi biliniyor. Bunların içinde 

“Hayyân” adını verdiği peĢrevi Mevlevihanelerde çok çalınırmıĢ. Hümâyûn 

makamındaki peĢrev ve saz semaisi, klasik saz eserleri repertuvarımızın en seçkin 

eserleri arasındadır. Söz eseri besteleyip bestelemediği bilinmiyor. Diğer besteleri de 

her yönü ile sağlam, sanatlı ve ifadeli eserlerdir (Özalp, 2000: 569).” 

1.6. Problem Durumu 

Bu araĢtırma 19. yy. neyzen bestekarların 12 saz eserinin makamsal analizi 

yapılarak incelenmesi ve değerlendirilmesi, bu yüzyılda yaĢamıĢ bestekar neyzenlerin 

hayatları hakkında bilgi verilmesi bu çalıĢmanın temel problem durumunu 

oluĢturmaktadır. 

1.7. Problem Cümlesi 

AraĢtırmanın problem cümlesi “19. yy. Neyzen Bestekarların Saz Eserlerinin 

Makamsal Analizleri Üzerine Bir Ġnceleme ve Değerlendirme” sonucunda “Eserlerin 

makamsal özellikleri nelerdir?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

1.8. Alt Problemler 

1. 19. yy. neyzen bestekarların, saz eseri formlarında besteledikleri seçilen 

eserlerin, makamsal açıdan özellikleri nelerdir? 

2. 19. yy. neyzen bestekarların, incelenen eserler doğrultusunda bestecilik yönleri 

nasıldır? 

3. 19. yy. neyzen bestekarların içinde bulundukları yüzyılın müzik anlayıĢı, 

besteledikleri seçilen eserlere nasıl yansımıĢtır? 
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1.9. Amaç 

Bu çalıĢmada 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarlara ait saz eseri formlarındaki 

farklı makamlarda bestelenmiĢ eserlerin makamsal açıdan analizleri yapılmıĢtır. Bu 

vesileyle Türk musikisinin bütünü içerisinde makamsal özellikler, geçki ve çeĢniler 

ortaya konularak farklı makamlardaki melodilerin ölçü bazında iĢlenmesi ve bu 

anlamda 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarların bestecilik yönleri, saz eseri formlarında 

besteledikleri eserlerin makamsal açıdan kullandıkları geçki ve çeĢnilerin bestelenen 

esere yansımasının neler olduğu amaçlanmaktadır. 

1.10. Önem 

ÇalıĢma 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarların bestelemiĢ olduğu saz eserleri 

formundaki eserlerden birer örnek verilmesi, makamın özümsenmesi, daha önce böyle 

bir çalıĢmanın yapılmamıĢ olması nedeniyle önem arz etmektedir. Ayrıca 19. yy.da 

yaĢamıĢ neyzenlerin ve eserlerinin tanıtılması, yaĢatılması ve gelecek nesillere 

aktarılması yönünden önemlidir. Böylece daha sonra yapılacak bilimsel çalıĢmalara, 

araĢtırmacı ve eğitimcilere katkı sağlaması yönünden önem taĢımaktadır.  

1.11. Sayıltılar 

Bu araĢtırmada kullanılan yöntemlerin araĢtırma için uygun olduğu, ulaĢılan yazılı 

kaynakların güvenilir olduğu ve gerçeği yansıttığı, belirlenen evren ve örneklem 

gurubunun bu araĢtırma için uygun ve yeterli olduğu, bu çalıĢma ile analizi yapılan 

eserlerin ilgili makamı temsil etmesi açısından incelemeye uygun eserler olduğu 

sayıltılarından hareket edilmiĢtir. 

1.12. Sınırlılıklar 

Bu çalıĢma, 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarlara ait saz eseri formlarında farklı 

makamlarda bestelenmiĢ 12 eserin makamsal analizi ile sınırlandırılmıĢtır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada betimsel model kullanılmıĢtır. Bu nedenle araĢtırma betimsel bir 

araĢtırma özelliği taĢımaktadır. 

AraĢtırma konusunun temellendirilmesi ve yönlendirilmesi için belgesel 

taramadan faydalanılmıĢtır. Konuyla ilgili bilgiler toplanarak ihtiyaç duyulan verilere 

kitap, makale ve internet taraması yoluyla ulaĢılmıĢtır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalıĢmanın evrenini; 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarların bestelediği 

eserler, örneklemini ise 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarlara ait 12 farklı makamda 

bestelenmiĢ saz eseri formundaki 12 eser oluĢturmaktadır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında “Tarama Yöntemi” kullanılmıĢtır. Bu yöntem ile 19. 

yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarlara ait saz eseri formundaki 12 eserden ve Türk müziği 

nazariyatı kitaplarından yararlanılmıĢtır. Eserlere internet taraması yapılarak ulaĢılmıĢ, 

“www.notaarsivleri.com” sitesi repertuvarında yer alan notalar gerek farklı 

kaynaklardan karĢılaĢtırılarak gerekse usta icracılardan dinlenerek teyit edilmiĢ ve 

kaynak alınmıĢtır. 

2.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Bu çalıĢmada kullanılan verilerle, “www.notaarsivleri.com” repertuvarında yer 

alan 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarlara ait saz eseri formundaki 12 eserin; geçkileri, 

asma kalıĢları, çeĢnileri ve makamsal özellikleri tespit edilmiĢtir. Bu tespitlerde Ġsmail 

Hakkı Özkan’ın “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri Kudüm Velveleleri” kitabından 

yararlanılmıĢtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUM 

 

3.1. Biçim Bakımından Türk Musikisi 

ÇalıĢmanın bu bölümünde Prof. Dr. Alaeddin YavaĢça’nın “Türk Musikisi’nde 

Beste ve Kompozisyon Biçimleri” adlı eserinden faydalanılarak Türk musikisinde 

PeĢrev, Saz Semaisi ve Sirto formları hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Saz ve sözlü eserler olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Saz eserleri, sadece 

çalgılarla icra edilmek için bestelenmiĢ eserlerdir. Bunlar; 

1)  PeĢrev ve Medhal 

2)  Saz Semai 

3)  Diğer Saz Eserleri (Oyun Havası, Zeybek, Bahariye, Hava, 

KarĢılama, Taksim, Sirto, Longa, Mazurka, Polka, Gayda, Etud, Fantezi, Mandıra, 

Mars, Aranağme, vb.) olmak üzere sıralanmaktadır. 

3.1.1. PeĢrev 

PeĢrev Farsça’da önden giden anlamı rev” kelimesinden 

gelmektedir. Kaynaklarımızda, bu formda bestelenmiĢ olan en eski eserler II. 

Bayezid’in peĢrevleridir. Bu formun bin yıllık bir geçmiĢi olduğundan söz edilmektedir. 

KullanılıĢ ġekli: Genel bir tabirle, her türlü musiki icrasında program bu formla 

baĢlamaktadır. Özellikle Ayin-i ġeriflerde, makama gore yapılan bir ney taksimine 

muteakip bir pesrevle baĢlanır ve sonuna doğru “son peĢrev” dediğimiz bir peĢrevin icra 

edilmesiyle son bulur. 

PeĢrevlerin Özelliği: Musikimizin saz eseri formları arasında en büyüğü ve 

sanatsalıdır. Tek bir makam için bestelenir ve bestelendiği makamın ismiyle anılır. 

Bazen çeĢitli makam geçkilerini tanıtmak amacıyla “Fihrist” adı verilen peĢrevler de 

yapılmıĢtır. 
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PeĢrevler temli ve temsiz olabilir. Temliler yapılarında “oneĢ” ve “ardeĢ” taĢırlar. 

Temsizde ise geliĢigüzel serpilmiĢ öge gruplarını görürüz. 

Karabatak diye tabir edilen peĢrevlerde ise, sazlara partisyon tarzında solo 

bölümler verilir. Bu bölümlerin icrası ustalık gerektirir. Karabatak peĢrev formunun 

önde gelen bestekarı 18. yüzyılda yasamıĢ olan Hızır Ağa’dır. 

PeĢrevleri hane sayısı olarak ele aldığımızda, altı haneliye kadar bestelenmiĢ 

peĢrevlerin olduğunu görürüz. En çok kullanılan ise dört haneli olanlarıdır. Üç haneli 

peĢrevlerde birinci cümleye “Birinci Hane” veya “Ser Hane” ikinci cümleye “Ġkinci 

Hane”, “Orta Hane” veya “Miyanhane”, üçüncü cümleye de “Son Hane” adı 

verilmektedir. Bazı peĢrevlerimizde birinci hane veya ikinci hane aynı zamanda 

mülazime görevini de üstlenir. 

Prof. Dr. Alaeddin YavaĢça’nın incelemelerine gore peĢrevlerde kullanılan 

usullerin baĢında “Devr-i Kebir” gelmektedir. Daha sonra sırasıyla Muhammes, Fahte, 

Hafif, Çifte Düyek vs. Ģeklinde sıralama yapılmıĢ ve daha çok büyük usullerin 

kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Küçük usullerde ise “Düyek” usulünün daha çok 

kullanıldığı görülmektedir. 

PeĢrevlerde Biçimler: ġematik olarak mülazimeler “B” harfi ile belirtilmiĢ, hane 

dediğimiz bölümler ise A, C, D, E, F harfleri ile belirtilmiĢtir. 

3 Haneli PeĢrevler: 

1. Hane ......... A + B 

2. Hane ......... C + B 

3. Hane ......... D + B 

 

4 Haneli PeĢrevler: 

1. Hane ......... A + B 

2. Hane ......... C + B 

3. Hane ......... D + B 

4. Hane ......... E + B 
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5 Haneli PeĢrevler: 

1. Hane .......... A + B 

2. Hane .......... C + B 

3. Hane .......... D + B 

4. Hane .......... E + B 

5. Hane .......... F + B 

Bu tür peĢrevlerin mülazimeleri aynı melodik yapıya sahiptir. Haneleri ifade eden 

farklı harfler, her hanenin farklı melodik yapıda olduğunu gösterir. 

Bir diğer çeĢitte ise mülazimeler ve teslim hanelerin sonuna bağlıdır. Bu da ortaya 

söyle bir tablo çıkarmaktadır. 

1. Hane ......... AB 

2. Hane ......... CB 

3. Hane ......... DB 

4. Hane ......... EB 

5. Hane ......... FB 

PeĢrevlerin bir diğer çeĢidinde ise mülazime doğrudan doğruya birinci hanedir. 

1. Hane ........ A “Mülazime” 

2. Hane ........ BA 

3. Hane ........ CA 

4. Hane ........ DA 

3.1.2. Saz Semaileri 

PeĢrevler gibi bir makam için bestelenen formdur. Fasılların en sonunda çalınan 

canlı musiki parçalarıdır. Klasik yapılan yine dört haneden oluĢmuĢ, mülazime ve 

teslimleri vardır. Genellikle ilk üç hane Aksak Semai usulü ile ölçülür, dördüncü hane 

çoğu zaman Yürük Semai veya Semai usulünde bestelenir. PeĢrevlere nazaran daha 

temli yapıdadırlar. Eserlerde ritm, orta, yürükçe, yürük, çok yürük olabilir. 



 27 

Yapısı: En çok kullanılan biçim; 

1. Hane ......... AB 

2. Hane ......... CB 

3. Hane ......... DB 

4. Hane ......... EB (Hanesi değiĢik usuldedir.) 

3.1.3. Sirto 

Sofyan ve Nim Sofyan usulleriyle dört hane bestelenen ve yürük icra edilen saz 

eserleridir. 

Yapısı: 

1. Hane........................... A 

2. Teslim Hanesi ............ B 

3. Hane + Teslim H. ....... C + B 

4. Hane + Teslim H. ....... D + B 

3.2. Sûz-i Dilara PeĢrevi (Sultan III. Selim) 

Sûz-i Dilara Makamı 

Durak Perdesi: Rast’tır. 

Seyri: Ġnici-çıkıcı ve çıkıcı Ģeklinde kullanılmıĢtır. 

Dizisi: Çargah perdesindeki Çargah makamı dizisine Rast perdesindeki Çargah dizinin 

karıĢtırılmasıyla oluĢmuĢtur. 



 28 

 

ġekil 3.1. Sûz-i Dilara Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Bazen Çargah bazen de Neva olarak tercih edilmiĢtir. 

Asma Karar Perdeleri: Sûz-i Dilara makamında majör-minör iliĢkisinden doğan asma 

kararlar mevcuttur. Dügah’ta Buselik’li, Neva’da Buselik’li, yerinde Hicaz’lı ve 

Nikriz’li, Hüseyni’de Buselik’li, Neva’da Çargah’lı, Buselik’te Buselik’li asma kararlar 

yapılabilir. 

Yeden Perdesi: GeveĢt (1. Aralıktaki mücenneb diyezli fa) perdesidir. 

GeniĢlemesi: Yegah perdesine Çargah veya Buselik çeĢnisiyle düĢülerek 

geniĢletilebilir. 

Not: Sûz-i Dilara makamı için eldeki eserlere bakıldığında, makama bir Rast dizisinin 

de karıĢtığı görülmektedir. 

Bütünsel Analizi 

Besteci: Sultan III. Selim’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Sûz-i Dilara PeĢrevi. 

Melodi (Makam): Sûz-i Dilara makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 8/4’lük Ağır Düyek usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane … A + B 

2. Hane … C + B 
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3. Hane … D + B 

Not: ĠncelemiĢ olduğumuz Sûz-i Dilara PeĢrev’in notasında senyö iĢareti 

bulunmadığından mülazime bölümüne dönüĢ olmadığı için ve mülazime de dahil her 

hanenin son iki portesi aynı olduğu için biçim olarak Teslim bölümleri hanelere 

yapıĢıkta denilebilir (AB,CB,DB). 

Makamsal Analizi 

Serhane: 

1. Porte: Serhaneye çıkıcı seyir özelliğiyle giriĢ yapılarak Hüseyni perdesinde asma 

kalıĢ yapılmıĢtır.  

2. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢtür. Ġkinci ölçüde ise 

Buselik perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢ, Hüseyni perdesine Buselik çeĢnili çıkılarak 

asma kalıĢ yapılmıĢtır.  

3. ve 4. Porteler: Birinci ölçüde Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde makamın dizisindeki sesler kullanılarak inici bir seyirle 

dördüncü portedeki birinci Rast perdesine Çargah çeĢnili düĢülmüĢ, yine devamında 

ikinci Rast perdesine Çargah çeĢnili düĢülmüĢtür. Son ölçüde makamın yedeni olan 

GeveĢt perdesi gösterilmiĢ, durak perdesi olan Rast ile hane sonlandırılmıĢtır. 

Not: 3. ve 4. portede bulunan melodiler diğer hanelerde de olduğu için haneleri 

Mülazime bölümüne bağlama rolü üstlenmiĢtir. 

Mülazime:  

1. Porte: Birinci ölçüsünde Dügah perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci 

ölçüsünde Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek devamında Dügah perdesinde asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüsünde Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek devamında Dügah perdesinde 

asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde Dügah perdesinde Hicaz çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 
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4. Porte: Birinci ölçüde Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek devamında Dügah perdesinde 

asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

5. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesine hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüsünde Hüseyni perdesinde kalınmıĢ, devamında Dügah perdesine düĢülerek 

bağlantı porteleri olan 6. ve 7. portelere geçilmiĢtir. 

Orta Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçünün ilk Neva perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülmüĢ, devamında 

Muhayyer perdesine Çargah çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde ilk Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Devamında Sünbüle perdesi de kullanılarak ikinci ölçünün son perdesi olan Muhayyer 

perdesinde Kürdi çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde Gerdaniye perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar, 

ikinci ölçüde Gerdaniye perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde Muhayyer perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Acem perdesine Buselik çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Bestekar bu ölçülerde AcemaĢiran makamını duyurmuĢtur. 

5. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Çargah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢ, devamında 

güçlü Neva perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

6. Porte: Birinci ölçüde Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili çıkılmıĢ, devamında Acem 

perdesi de kullanılarak Hüseyni perdesinde asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Neva 

perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢ, devamında Hüseyni 

perdesinde asma kalıĢ ve Dügah perdesinde asma karar yapılmıĢtır. Bestekar bu 

ölçülerde Buselik makamını duyurmuĢtur. Devamında bağlantı porteleri olan 7. ve 8. 

portelere geçilmiĢtir. 

Son Hane:  

1. ve 2. Porteler: Hanenin ilk iki portesinde Saba makamına bir geçki yapılmıĢtır. 

Ġkinci portenin sonunda makamın güçlü sesi Neva perdesi duyurularak makamın kendi 

dizisine dönülmüĢtür. 
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3. Porte: Birinci ölçüde Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Dügah perdesinde Buselik çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde makamın pest tarafa geniĢlemiĢ sesleri kullanılarak Yegah 

perdesinde Naziri Çargah çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde son AcemaĢiran 

perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

5. Porte: Birinci ölçüde Dügah perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde çıkıcı bir seyirle Hüseyni perdesinde Kürdi çeĢnili asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

6. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Dügah perdesinde Buselik çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

Devamında bağlantı porteleri olan 7. ve 8. portelere geçilmiĢtir. 

Not: Bazı kaynaklarda Mülazime bölümüne dönüĢ yapılmıĢ bazılarında da dönüĢ 

yapmadan son hanede bitirilmiĢtir. Kaynak olarak bu notayı ele aldığımız için 

Mülazime kısmına dönüĢ yapılmadığı dikkate alınarak makamsal analiz yapılmıĢtır. 

3.3. Ferahfeza PeĢrevi (Hammâmizâde Ġsmail Dede Efendi) 

Ferahfeza Makamı 

Durak Perdesi: Yegah’tır. 

Seyri: Ġnicidir. 

Dizisi: Ġki çeĢit kullanılmıĢtır; 

I. Acem makamı dizilerine, Acem AĢiran perdesindeki Çargah dizinin ve Yegah 

perdesindeki Buselik dizisinin ilavesinden oluĢmuĢtur. Acem makamının Acem 

perdesindeki Çargah beĢlisine, yerinde Beyati dizisinin ilavesinden oluĢmuĢtur. 
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ġekil 3.2. 1. ÇeĢit Ferahfeza Makamı Dizileri 

II. Acem AĢiran Makamı dizisine Yegah perdesindeki Buselik dizinin ilavesinden 

oluĢmuĢtur.

 

ġekil 3.3. 2. ÇeĢit Ferahfeza Makamı Dizileri 
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Güçlü Perdesi: Acem’dir. 

Asma Karar Perdeleri: Zaman zaman Neva’da Buselik çeĢnisi yapılırken Nim Hicaz 

perdesi de yeden olarak kullanılabilir. Zaman zaman da Çargah’ta Çargah’lı asma 

kararlar yapar. I. Dizi kullanılıyorsa Segah’ta Segah üçlüsü veya Ferahnak beĢlisi, 

Neva’da Buselik’li ve Hicaz’lı, Çargah’ta Nikriz’li asma kararlar yapılabilir. Bunun 

dıĢında Dügah’ta UĢĢak’lı, Hicaz’lı ve Kürdi’li asma kararlar yapılabilir. 

Yeden Perdesi: Kaba Nim Hicaz’dır. 

GeniĢlemesi: I. çeĢit Ferahfeza dizisi ekstra geniĢletilmez. II. çeĢit dizideyse Acem 

AĢiran’daki Çargah beĢlisinin Acem perdesine simetrik olarak göçürülmesiyle 

geniĢletilebilir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Dede Efendi’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Ferahfeza PeĢrevi. 

Melodi (Makam): Ferahfeza makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 28/4’lük Devri Kebir usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane … A + B 

2. Hane … C + B 

3. Hane … D + B 

4. Hane … E + B 

Makamsal Analiz 

1. Hane:  

1. ve 2. Porteler: Ġkinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢtür. 

Üçüncü ölçüde makamın güçlü sesi olan Acem perdesinde kalınmıĢtır. Ġkinci portenin 

ikinci ölçüsünde bulunan Acem perdesinde Çargah çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci 

portenin üçüncü ölçüsünde Segah perdesi de kullanılarak dördüncü ölçüsünde bulunan 

Çargah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci portenin son ölçüsünde 

bulunan Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 
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3. Porte: Üçüncü ölçüde bulunan Neva perdesinde Buselik çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde kullanılan Nim Hicaz perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. Son 

ölçüde makamın güçlü sesi olan Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek yarım 

karar yapılmıĢtır. 

Not: Son ölçüde, Acem perdesinde Çargah çeĢnili yarım karar yapılması diğer 

hanelerde de olduğu için haneleri Teslim bölümüne bağlama vazifesi görmüĢtür. 

Teslim: 

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesinde Kürdi çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde Neva perdesinde Buselik çeĢnili asma karar yapılmıĢ, son 

ölçüde Çargah perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢtür. 

2. ve 3. Porteler: Birinci ölçüde bulunan Kürdi perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek 

ikinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢtür. Üçüncü porte 

birinci ölçüde bulunan Rast perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek Nihavend makamı 

duyurulmuĢtur. Üçüncü porte ikinci ölçüde Kürdi ve Dügah perdelerinde çeĢnisiz asma 

kararlar yapılarak son ölçüde dördüncü portenin ilk Yegah perdesine Buselik çeĢnili 

düĢülmüĢtür. 

4. Porte: Ġkinci ölçüde makamın yedeni olan Kaba Nim Hicaz perdesinde kalıĢ 

yapılarak bitiĢ hissiyatı kuvvetlendirilmiĢ son ölçüde bulunan Neva perdesiyle tam 

karara gidilmiĢtir. 

2. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ, ikinci 

ölçüde bulunan Gerdaniye perdesinde Buselik çeĢnili asma karar, üçüncü ölçüde 

bulunan Acem perdesinde Çargah çeĢnili asma karar ve son ölçüde bulunan Hüseyni 

perdesinde Kürdi çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Üçüncü ölçüde bulunan Neva perdesinde Buselik çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır. Birinci ölçüde kullanılan Nim Hicaz perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. Son 

ölçüde Acem perdesine Buselik çeĢnili çıkılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Acem perdesine Nikriz çeĢnili düĢülmüĢtür. Ġkinci 

ölçüde Gerdaniye perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. Dördüncü 

ölçüde Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. BeĢinci ölçüde Gerdaniye 
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perdesinde Hicaz çeĢnili ve altıncı ölçüde Acem perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ 

yapılarak porte bitirilmiĢtir. 

4. Porte: Bu portede ikinci portenin son ölçüsü hariç birinci ve ikinci portenin tekrarı 

yapılmıĢtır. 

5. Porte: Üçüncü ölçüde bulunan Rast perdesine Nikriz çeĢnisiyle düĢülmüĢ, inici bir 

seyirle beĢinci ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek Neva perdesinde asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Son ölçüde makamın güçlü sesi olan Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle 

düĢülerek yarım karar yapılmıĢtır. Teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3. Hane:  

1. ve 2. Porteler: Birinci ölçüde Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

Üçüncü ölçüde Nim ġehnaz perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci porte 

ikinci ölçüde Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci porte son 

ölçüde bulunan Muhayyer perdesinde Saba çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Dördüncü ölçüde bulunan Neva perdesinde Nikriz çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır. 

4. Porte: Bu portede birinci portenin tamamı ve ikinci portenin ilk iki ölçüsünün tekrarı 

yapılmıĢtır. 

5. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

Dördüncü ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek yedinci ölçüde 

bulunan Neva perdesinde Buselik çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. Burada kullanılan Nim 

Hicaz perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. Son ölçüde makamın güçlü sesi olan Acem 

perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek yarım karar yapılmıĢtır. Teslim bölümüne 

geçilmiĢtir. 

4. Hane: 

1. Porte: Üçüncü ölçüde bulunan Çargah perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Altıncı ölçünün son perdesi olan Neva perdesine Buselik çeĢnili 

düĢülerek asma kalıĢ yapılmıĢtır. 
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2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde bulunan Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Çargah perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek 

asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde dügah perdesinde asma karar yapılarak son ölçüde makamın 

güçlü sesi olan Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek yarım karar yapılmıĢtır. 

Teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3.4. Hicaz Sirto (Sultan Abdülaziz) 

Hicaz Makamı 

Durak Perdesi: Dügah’tır. 

Seyri: Ġnici-çıkıcı ve çıkıcı olarak kullanılmıĢtır. 

Dizisi: Yerinde hicaz dörtlüsüne Neva’da Rast beĢlisinin ilavesiyle oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.4. Hicaz Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Neva’dır. 

Asma Karar Perdeleri: Yerinde Nikriz’li, Nim Hicaz, Dik Kürdi’de çeĢnisiz, Neva’da 

Buselik’li, Hüseyni’de UĢĢak’lı ve Hicaz’lı kalınabilir. 

Yeden Perdesi: Rast’tır. 

GeniĢlemesi: Hicaz makamı dizinin tiz ve pest tarafından geniĢleyebilir. Pest tarafa 

Neva perdesi üzerindeki Rast beĢlisi durağın altına ve Yegah perdesi üzerine simetrik 

olarak göçürülerek geniĢletilir. Tiz tarafa ise Neva üzerindeki Rast beĢlisi, Muhayyer’de 

bir Buselik dörtlüsü eklenmesiyle Neva’da Acemli Rast dizisi halinde geniĢletilir. 
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Bütünsel Analiz 

Besteci: Sultan Abdülaziz’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Hicaz Sirto. 

Melodi (Makam): Hicaz makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 4/4’lük Sofyan usulündedir. 

Not: Eserin notasında bitiĢ iĢareti olmadığı için diğer kaynaklardan da yardım alınmıĢ, 

bitiĢin eserin son ölçüsü olduğu tespit edilmiĢ ve son iki ölçüde “dolap” iĢaretinin 

olması gerektiği görülmüĢtür. 

Makamsal Analizi 

1. Porte: Ġkinci ölçüde Rast perdesinde Nikriz çeĢnisiyle asma karar yapılmıĢtır. Son 

ölçüde Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢtür. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnisiyle düĢülmüĢtür. Ġkinci 

ölçünün bitiĢinde olan Rast perdesine Nikriz çeĢnisiyle düĢülmüĢtür. Son ölçüde 

Muhayyer perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüsünde bulunan Hüseyni perdesinde asma karar yapılmıĢtır. Son 

ölçüde Gerdaniye perdesinde Nikriz çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Ġkinci ölçüde Gerdaniye perdesinde Nikriz çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. Son 

ölçüde makamın güçlü perdesi olan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek yarım 

karar yapılmıĢtır. 

5. Porte: Üçüncü ölçüde Rast perdesinde Nikriz çeĢnisiyle asma karar yapılmıĢtır. 

6. Porte: Birinci ölçüde Hüseyni perdesinde Kürdi çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

9. Porte: Ġkinci ölçüde güçlü Neva perdesine Hicaz çeĢnisiyle çıkılmıĢ, son ölçüde Rast 

perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

10. Porte: Birinci ölçüde Rast perdesine Nikriz çeĢnisiyle düĢülmüĢ, ikinci ölçüde 

Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son ölçüde Dügah perdesine Hicaz çeĢnili 

düĢülerek karara gidilmiĢtir. 

Not: Eserde, kullanılan melodiler ve çeĢniler benzerlik gösterdiği için makamsal analiz 

yönünden tekrara düĢülmemiĢtir. Ayrıca, eserin trafiğinde bitiĢin net olmadığını 
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görmekteyiz. Diğer notalarla karĢılaĢtırıldığında eserin son portenin son ölçüsünde 

bittiği anlaĢılmaktadır. 

Not 2: Bestelenen bu Sirto’nun, incelemiĢ olduğumuz PeĢrev ve Saz Semaisi formlarına 

nazaran makamsal geçkilerin daha az olduğunu görmekteyiz. Eserde, Hicaz ailesi 

makamı dizileri arasında sıklıkla geçki yapıldığını görmekteyiz. 

3.5. Tarz-ı Cedid PeĢrevi (Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi) 

Tarz-ı Cedid Makamı 

Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi’nin buluĢu olan bir makamdır. 

 

ġekil 3.5. Tarz-ı Cedid Makamı Dizileri 

Durak Perdesi: Acem AĢiran’dır. 

Seyri: Ġnici veya Ġnici-çıkıcı Ģeklinde kullanılmıĢtır. 
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Dizisi: Neva’da Buselik dizisine yine Neva’da Rast dizisinin, Rast’taki Nihavend veya 

Neveser dizisinin ve Acem AĢiran’da Acem AĢiran dizisinin yani Acem AĢiran’da 

Çargah dizisinin eklenmesinden meydana gelmiĢtir. 

Güçlü Perdesi: Neva’dır. 

Asma Karar Perdeleri: Neva’da Buselik’li veya Rast’lı yarım karar, yine bu perdede 

Hicaz ve Kürdi çeĢnisiyle yapılabilir.  Çargah’ta Buselik ve Nikriz’li, Kürdi’de 

Çargah’lı, Dügah’ta Kürdi’li veya Hicaz’lı, Rast’ta Buselik’li veya Nikriz’li, Çargah’ta 

Çargah’lı asma kararlar kullanılabilir. Gerekirse Acem AĢiran makamının da asma 

kararları kullanılabilir. 

Yeden Perdesi: Hüseyni AĢiran’dır. 

GeniĢlemesi: Makamın yapısı geniĢ olduğundan ayrıca geniĢletilmemiĢtir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Tarz-ı Cedid PeĢrevi. 

Melodi (Makam): Tarz-ı Cedid makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 32/2’lik Hafif usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane … A + B 

2. Hane … C + B 

3. Hane … D + B 

4. Hane … E + B 

Makamsal Analizi 

1. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde Neva perdesinde Buselik çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci 

ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek Neva perdesinde asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢtür. Ġkinci 

ölçüde Hüseyni perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Dördüncü ölçüde bulunan 
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Eviç perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Devamında Hüseyni perdesinde 

çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Son ölçüde ikinci Eviç perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Ġnici bir 

seyir özelliğiyle son ölçüde Segah perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢ, Eviç perdesinde 

çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

5. Porte: Ġkinci ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek son ölçüde bulunan Neva 

perdesinde asma karar yapılmıĢtır. Devamında herhangi bir kalıĢ yapılmayarak teslim 

bölümüne geçilmiĢtir. 

Not: Hanelerin son iki ölçüleri aynı melodik yapıda bestelenmiĢtir. Dolayısıyla, hane 

sonlarından teslim bölümüne geçilirken bağlantı yolu kullanılmıĢtır. 

Teslim:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesi hane sonlarındaki bağlantı bölümlerinden 

dolayı Nikriz çeĢnilidir. Birinci ölçüde Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Dördüncü ölçüde Neva 

perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Dördüncü ölçüde Rast perdesine çeĢnisiz 

düĢülerek son ölçüde Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Üçüncü ölçüde bulunan Rast perdesine Nikriz çeĢnisiyle düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde Kürdi perdesinde Çargah çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde Dügah perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

Son ölçüde Acem AĢiran perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek makamın durak sesi 

gösterilmiĢtir. 

4. Porte: Birinci ölçüde Dügah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde 

Acem AĢiran perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek yedenli tam karara gidilmiĢtir. 

Teslim bölümüne Nihavend makamına geçki yapılarak baĢlanmıĢtır. Nihavend 

makamın güçlüsü ve karar sesleri olan Neva ve Rast perdelerinde asma kalıĢlar 

yapılmıĢ, üçüncü portenin son ölçüsünde Acem AĢiran perdesi gösterilerek Tarz-ı Cedid 
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makamına geri dönüĢ yapılmıĢtır. Devamında makamın dizisinde var olan “Yerinde 

AcemaĢiran Dizisi” iĢlenerek yedenli tam karara gidilmiĢtir. 

2. Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Rast perdesine Rast çeĢnisiyle düĢerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ 

yapılmıĢtır.  

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Acem perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde Segah perdesi de gösterilerek Çargah perdesine UĢĢak çeĢnili 

çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. 

4. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek üçüncü 

ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek son ölçüde bulunan Neva perdesinde asma karar 

yapılmıĢtır. Devamında herhangi bir kalıĢ yapılmayarak teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3. Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Neva perdesinde Buselik çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

Burada kullanılan Nim Hicaz perdesi yeden görevi üstlenmiĢtir. 

2. Porte: Birinci ölçüde Muhayyer ve Sünbüle perdelerinde çeĢnisiz asma kararlar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Nim ġehnaz perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Muhayyer perdesinde Hicaz çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır.  Burada kullanılan Nim ġehnaz perdesiyle Zirgüleli Hicaz makamı 

duyurulmuĢtur. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Tiz Çargah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde bulunan Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. 
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4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Acem perdesinde Çargah çeĢnili asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek dördüncü 

ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilmiĢ, son ölçüde bulunan Neva perdesinde asma karar 

yapılmıĢtır. Devamında herhangi bir kalıĢ yapılmayarak teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

4. Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Acem perdesine Çargah çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Acem perdesinde Çargah çeĢnili asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır.  

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Acem perdesinde Çargah çeĢnili asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Son ölçüde bulunan Segah perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde bulunan Yegah perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. 

5. Porte: Birinci ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilmiĢ, son ölçüde bulunan Neva 

perdesinde asma karar yapılmıĢtır. Devamında herhangi bir kalıĢ yapılmayarak teslim 

bölümüne geçilmiĢtir. 

3.6. Muhayyer PeĢrev (Salim Bey) 

Muhayyer Makamı 

Durak Perdesi: Dügah’tır. 

Seyri: Ġnicidir. 

Dizisi: Yerinde Hüseyni beĢlisine Hüseyni’de UĢĢak dörtlüsünün ilavesinden 

oluĢmuĢtur. Aslında bu dizi Hüseyni makamı dizisinin aynıdır. Tiz geniĢleme makam 

için ana dizi gibi kabul edilir. 
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ġekil 3.6. Muhayyer Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Birinci mertebe la Muhayyer perdesi, ikinci mertebe mi Hüseyni 

perdesidir. 

Asma Karar Perdeleri: Neva perdesinde Rast çeĢnili asma karar yapılabilir. Ayrıca 

Çargah ve Segah perdeleri de asma karar olarak kullanılabilir. Yani Çargah’ta Çargah’lı 

ve nadiren Pençgah’lı asma kararlar yapılabilir. Segah’ta Segah, Ferahnak veya Eksik 

Ferahnak beĢlisiyle yahut Segah üçlüsü ile asma karar yapılır. 

Yeden Perdesi: Rast’tır. 

GeniĢlemesi: Durak üzerinde bulunan Hüseyni beĢlisi simetrik olarak tiz durağın 

üzerine göçürülür. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Salim Bey’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Muhayyer PeĢrevi. 

Melodi (Makam): Muhayyer makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 28/4’lük Devr-i Kebir usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane … A + B 

2. Hane … C + B 

3. Hane … D + B 

4. Hane … E + B 
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Makamsal Analiz 

1. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Gerdaniye perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında makamın güçlüsü olan Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçünün ilk sesi olan Tiz Segah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢ, son 

ölçüde bulunan Gerdaniye perdesinde Rast çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçünün son sesi olan Gerdaniye perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçünün son sesi olan Tiz Neva perdesine UĢĢak çeĢnili çıkılarak 

asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan ikinci Tiz Segah perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢ, ikinci ölçüde bulunan ikinci Gerdaniye perdesinde Rast çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan son ses Dügah perdesinde UĢĢak çeĢnili asma karar 

yapılmıĢ, devamında üçüncü ölçüde bulunan Hüseyni perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek 

asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan güçlü Muhayyer perdesinde yarım karar 

yapılarak teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

Teslim:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢ, ikinci ölçüde 

bulunan Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde 

bulunan Segah perdesinde Hüzzam çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hüseyni çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan ilk Rast perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Segah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Rast perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢ, devamında makamın durak perdesi olan Dügah perdesinde kalınmıĢtır. Birinci 

ölçünün son sesi olan Rast perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Son ölçüde bulunan Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek tam karara gidilmiĢtir.  
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2. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son ses güçlü Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son ses güçlü Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Muhayyer perdesine Rast çeĢnili çıkılarak asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde Eviç perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son ses Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢ, son 

ölçüde bulunan ikinci Neva perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Neva perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Son ölçüde Hüseyni perdesinde yarım karar yapılarak Teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Tiz Segah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢ, 

son ölçüde bulunan son Muhayyer perdesinde UĢĢak çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde Muhayyer perdesi üzeri Saba çeĢnisi gösterilerek Segah 

perdesinde asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bu kalıĢ tekrar edilerek son ölçüde 

bulunan Muhayyer perdesine Saba çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde Muhayyer perdesi üzeri Hicaz çeĢnisi gösterilerek ikinci ölçüde 

bulunan ilk Nim Hicaz perdesinde çeĢnisiz kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Dügah 

perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Zirgüleli Hicaz makamının geniĢlemiĢ kısımlarında 

gezinilerek Dügah perdesine gelinmiĢ, son ölçüde bulunan Hüseyni perdesinde çeĢnisiz 

yarım karar yapılmıĢtır. 

4. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde Muhayyer perdesine Rast çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek son ölçüde 

bulunan Hüseyni perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 
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2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Hüseyni perdesine Çargah çeĢnili, devamında 

Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Neva 

perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Dügah 

perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesine Rast çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci ölçünün 

son sesi Çargah perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde Nim Hicaz 

perdesi gösterilerek Neva perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Devamında Neva perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde ilk Dügah perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son 

ölçüde bulunan Dügah perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son 

ses olan Hüseyni perdesinde yarım karar yapılarak teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3.7. Hüzzam Saz Semaisi (Yusuf PaĢa) 

Hüzzam Makamı 

Durak Perdesi: Segah’tır. 

Seyri: Ġnici-çıkıcıdır. 

Dizisi: Yerinde Hüzzam beĢlisine Eviç’de Hicaz dörtlüsünün ilavesinden oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.7. Hüzzam Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Neva’dır. 

Asma Karar Perdeleri: Gerdaniye perdesinde Buselik, Eviç perdesinde Hicaz veya 

Segah, Dik Hisar perdesinde Nikriz, Neva perdesinde UĢĢak çeĢnisiyle asma kararlar 
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yapılabilir. Bunların dıĢında Rast perdesine Rast çeĢnisiyle, Dügah perdesine UĢĢak 

çeĢnisiyle düĢülebilir. Segah’ta Segah’lı ve Ferahnak’lı, Eviç ve Hisar perdelerinde de 

çeĢnisiz kalınabilir. 

Yeden Perdesi: Kürdi’dir. 

GeniĢlemesi: Yerinde Basit Sûz’nak makamı dizisi ve yerinde Karcığar makamı dizisi 

iç içe getirilerek geniĢletilir. Tiz tarafta ise kendiliğinden geniĢlemiĢtir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Neyzen Yusuf PaĢa’dır. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Hüzzam Saz Semaisi. 

Melodi (Makam): Hüzzam makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 10/8’lik Aksak Semai, dördüncü hane Yürük Semai usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane … A + B 

2. Hane … C + B 

3. Hane … D + B 

4. Hane … E + B (Hane farklı usüldedir.) 

Makamsal Analizi 

1. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Segah perdesinde Hüzzam çeĢnili asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son ses güçlü Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek 

yarım karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast ve Segah perdelerinde çeĢnisiz asma kalıĢlar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son ses güçlü Neva perdesinde yarım karar 

yapılmıĢtır. 

Teslim:  

1. Porte: Birinci ölçüde Dik Hisar perdesi gösterilmiĢ, son ses Gerdaniye perdesinde 

çeĢnisiz çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde son ses Segah perdesine Segah 

çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 
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2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢ, ikinci ölçüde 

bulunan Segah perdesine Segah çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk ses Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son ses 

Segah perdesine Hüzzam çeĢnili düĢülerek tam karara gidilmiĢtir. 

2. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüsünde bulunan son ses Eviç perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk ses Segah perdesine Eksik Müstear çeĢnili düĢülerek 

asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde son ses Neva perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢtür. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Segah perdesine Müstear çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Son ses Segah perdesine çeĢnisiz düĢülerek teslim bölümüne 

geçilmiĢtir. 

3. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son ses Tiz Segah perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan son ses Neva perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde bulunan ilk ses Neva perdesinde UĢĢak çeĢnili asma 

karar yapılmıĢ, son ses Segah perdesine Hüzzam çeĢnili düĢülerek teslim bölümüne 

geçilmiĢtir. 

4. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢtür. Ġkinci ölçüde 

Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek yarım karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Çargah perdesinde Nikriz çeĢni gösterilmiĢ, son ölçüde 

son ses Segah perdesinde yedenli tam karara gidilerek teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3.8. AcemaĢiran PeĢrevi (Salih Dede) 

Durak Perdesi: Acem AĢiran’dır. 

Seyri: Ġnicidir. 
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Dizisi: Acem AĢiran perdesinde bir Çargah beĢlisine, Çargah perdesinde bir Çargah 

dörtlüsünün ilavesinden oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.8. AcemaĢiran Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Birinci mertebe Acem, ikinci mertebe Çargah’tır. 

Asma Karar Perdeleri: Neva perdesinde Buselik’li asma karar yapılır. Bu sırada 

yeden olarak bakiye diyezli do Nim Hicaz kullanılabilir. Çargah’ta Çargah çeĢnili, 

Dügah perdesinde Kürdi çeĢnili ve Kürdi’de Çargah çeĢnili asma kararlar kullanılabilir. 

Bunların dıĢında Kaba Çargah perdesine Çargah çeĢnisi ile Nim Hisar perdesi 

kullanılarak da Rast perdesine düĢülebilir. 

Yeden Perdesi: Hüseyni AĢiran’dır. 

GeniĢlemesi: Çargah beĢlisinin tiz durak üzerine simetrik olarak göçürülmesiyle 

geniĢletilir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Neyzen Salih Dede’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, AcemaĢiran PeĢrevi. 

Melodi (Makam): AcemaĢiran makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 28/4’lük Devr-i Kebir usulünde bestelenmiĢtir. 

Biçim:  

1. Hane Teslim … AB 

2. Hane Teslim … CB 
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3. Hane Teslim … DB 

4. Hane Teslim … EB 

Not: Eserin teslim bölümü hanelere yapıĢıktır. 1. hane, 2. hane ve 3. hanelerdeki teslim 

bölümleri bittikten sonra bir sonraki haneye geçiĢ için farklı melodiler kullanılmıĢtır. 4. 

hanenin tesliminden sonra ise karara bağlanmıĢtır. 

Makamsal analizi 

1. Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Birinci ölçüde bulunan son Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde makamın güçlü perdeleri olan Çargah ve Acem perdelerinde 

çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Kürdi perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Birinci ölçüde bulunan ilk Dügah perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek 

asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Hüseyni AĢiran perdesine Kürdi çeĢnili 

düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Acem AĢiran perdesiyle durak 

sesi gösterilmiĢ, Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılarak ikinci haneye 

geçilmiĢtir. 

Teslim: Teslim bölümü, hanelere yapıĢık olduğundan makamsal analizi birinci hanede 

yapılmıĢtır. 

2. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Gerdaniye perdesinde Kürdi çeĢnili asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde bulunan son Acem sesinde Nikriz çeĢnili asma karar 

yapılmıĢtır. 
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2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk ġehnaz perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Son ölçüde bulunan son Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek Saba makamını 

duyurmuĢtur. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Hicaz çeĢnili asma kalıĢ yapılmıĢ, 

devamında Neva perdesinde çeĢnisiz kalınarak ana makama tekrar dönülmüĢtür. Teslim 

bölümüyle devam edilmiĢtir. 

3. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan ikinci Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Burada kullanılan Nim Hicaz perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. Son 

ölçüde bulunan Muhayyer perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Burada kullanılan Nim Hicaz perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢ, devamında ikinci ölçüde bulunan ikinci mertebe güçlü Çargah perdesinde 

çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Teslim bölümüyle devam edilmiĢtir. 

4. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Sünbüle perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢ, 

ikinci ölçüde bulunan Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Muhayyer perdesine Çargah çeĢnili çıkılarak asma 

kalıĢ yapılmıĢ, üçüncü Muhayyer perdesine Çargah çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Burada kullanılan Nim Hicaz perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢ, devamında ilk Neva perdesine çeĢnisiz çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Teslim bölümüyle devam edilmiĢ, eserin son ölçüsünde Acem AĢiran perdesine Çargah 

çeĢnisiyle çıkılarak tam karara gidilmiĢtir. 
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3.9. UĢĢak Saz Semaisi (Aziz Dede) 

UĢĢak Makamı 

Durak Perdesi: Dügah’tır. 

Seyri: Çıkıcıdır. 

Dizisi: Yerinde UĢĢak dörtlüsüne Neva’da Buselik beĢlisinin ilavesinden oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.9. UĢĢak Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Neva’dır. 

Asma Karar Perdeleri: Segah perdesi üzerinde Segah ve Ferahnak çeĢnisi ile asma 

karar yapılır. Bunların dıĢında Rast’ta Rast’lı asma karar yapılabilir. 

Yeden Perdesi: Rast’tır. 

GeniĢlemesi: Yegah perdesinde Rast beĢlisi oluĢturularak pest tarafa geniĢletilir. 

Makam ağırbaĢlı olduğundan genellikle tiz tarafa geniĢleme yapılmaz. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Neyzen Aziz Dede’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, UĢĢak Saz Semaisi. 

Melodi (Makam): UĢĢak makamıdır. 

Ritm (Usul): Eserin ilk üç hanesi ve teslim bölümü 10/8’lik Aksak Semai, dördüncü 

hanesi 6/4’lük Yürük Semai usulünde bestelenmiĢtir. 

Biçim:  

1. Hane + Mülazime … A + B 
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2. Hane + Mülazime … C + B  

3. Hane + Mülazime … D + B  

4. Hane + Mülazime … E + B  

Makamsal Analizi 

1. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Dügah perdesine çeĢnisiz çıkılarak durak 

perdesinde kalınmıĢ, devamında ikinci ölçüde bulunan ilk Rast perdesine Rast çeĢnili 

düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son Dügah perdesine UĢĢak 

çeĢnili düĢülerek karar sesinde kalınmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Rast perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢ, 

devamında son Rast perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci 

ölçüde bulunan son Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek karar sesinde kalınmıĢtır. 

Mülazime:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk güçlü Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek 

asma karar yapılmıĢtır. Son güçlü Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek yarım karar 

yapılmıĢtır.  

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesine Rast çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci ölçüde 

bulunan son Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek tam karara gidilmiĢtir. 

2. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Rast perdesinde çeĢnisiz kalınarak son Neva perdesine 

Hicaz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son Dügah 

perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek karar sesinde kalınmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢ, son Rast 

perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan ilk 

Çargah perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, son ses Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek 

karar sesinde kalınmıĢtır. 
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3. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son 

Muhayyer perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde makamın kendi seslerine dönülmüĢ, son Dügah perdesine 

UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢtür. Ġkinci ölçüde bulunan son Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili 

düĢülerek karar sesinde kalınmıĢtır. 

4. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci 

ölçüde bulunan Segah perdesine Eksik Ferahnak çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci 

ölçüde bulunan son Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek karar sesinde kalınmıĢtır. 

3.10. Karcığar PeĢrevi (Bolahenk Nuri Bey) 

Karcığar Makamı 

Durak Perdesi: Dügah’tır. 

Seyri: Ġnici-çıkıcıdır. 

Dizisi: Yerinde UĢĢak dörtlüsüne Neva perdesinde Hicaz beĢlisinin ilavesinden 

oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.10. Karcığar Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Neva’dır. 
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Asma Karar Perdeleri: Neva perdesindeki yarım karar hicaz çeĢnilidir. Bunun 

sonucunda Çargah perdesinde Nikriz’li, Segah perdesinde Hüzzam beĢlisi ile asma 

kararlar yapılabilir. Rast perdesinde Sûz’nak dizisi ile asma karar yapılabilir. Bunların 

dıĢında Eviç ve Hisar perdelerinde de çeĢnisiz kalınabilir. 

Yeden Perdesi: Rast’tır. 

GeniĢlemesi: Yerindeki UĢĢak dörtlüsü tiz durak Muhayyer perdesi üzerine simetrik 

olarak göçürülerek geniĢletilir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Bolahenk Nuri Bey’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Karcığar PeĢrevi. 

Melodi (Makam): Karcığar makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 28/4’lük Devr-i Kebir usulündedir. 

Biçim: 

1. Hane + Mülazime … A + B 

2. Hane + Mülazime … C + B  

3. Hane + Mülazime … D + B  

4. Hane + Mülazime … E + B 

Makamsal Analizi 

1. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Hisar perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢtır. Ġkinci ölçüde 

bulunan Dügah perdesine UĢĢak çeĢnisiyle düĢülmüĢtür. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, devamında 

ikinci Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde Muhayyer 

perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son 

Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan dördüncü Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, 

devamında ikinci ölçüde bulunan üçüncü Hisar perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢtır. 



 56 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci 

ölçüde bulunan Çargah perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son 

ölçüde bulunan son Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, devamında teslim 

bölümüne geçilmiĢtir. 

Teslim: 

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Nikriz çeĢnili düĢülmüĢtür. Son 

ölçüde bulunan dördüncü Çargah perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde hisar ve eviç perdeleri atılıp, yerine hüseyni ve acem perdeleri 

kullanılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde Hüseyni ve Acem perdeleri kullanılmıĢ, devamında hisar ve 

eviç perdelerine dönülmüĢtür. Ġkinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Nikriz çeĢnili 

düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Hisar perdesinde çeĢnisiz asma 

kalıĢ yapılmıĢ, son ölçüde son Gerdaniye perdesine çeĢnisiz çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci porteyle aynı melodik yapıdadır. 

4. Porte: Birinci ölçüde hüseyni ve acem perdeleri kullanılmıĢ, devamında hisar ve eviç 

perdelerine dönülmüĢtür. Ġkinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Nikriz çeĢnili 

düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son Dügah perdesine UĢĢak 

çeĢnili düĢülerek tam karara gidilmiĢtir. 

2. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Segah perdesine Hüzzam çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son ses Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢtür. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Gerdaniye perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma 

karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında Hisar perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan ikinci Neva perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, devamında 

ikinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, devamında son 

ölçüde bulunan ilk Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 
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4. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında son ölçüde bulunan Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, devamında 

Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz kalınarak teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢtür. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Muhayyer perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında Sünbüle perdesi gösterilerek ikinci ölçüde bulunan ilk Muhayyer perdesine 

çeĢnisiz düĢülerek asma kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son ses Hisar perdesine 

çeĢnisiz düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, devamında 

son ölçüde bulunan ilk Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Eviç perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Birinci ölçüde bulunan son ses Hisar perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢ, devamında ikinci 

ölçüde bulunan son Neva perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢtür. Son ölçüde güçlü Neva 

perdesi gösterilmiĢ, devamında Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz kalınarak teslim 

bölümüne geçilmiĢtir.  

4. Hane: 

1. ve 2. Porteler: Ġkinci ölçüde bulunan Rast perdesine Rast çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Son ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek ikinci portenin ilk ölçüsünde 

bulunan ilk Neva perdesinde kalınmıĢtır. Ġkinci porte ikinci ölçüde bulunan son ses 

Gerdaniye perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan son ses Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Yegah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek Yegah 

perdesi üzeri bir Zirgüleli Hicaz dizisi gösterilmiĢtir. Birinci ölçünün son ses Dik Kürdi 

perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, devamında ikinci ölçüde bulunan Neva perdesine Hicaz 

çeĢnili çıkılarak güçlü seste kalınmıĢtır. Son ölçüyle teslim bölümüne geçilmiĢtir. 
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3.11. ġevk’efza Saz semaisi (Said Dede) 

ġevk’efza Makamı 

Durak Perdesi: Acem AĢiran’dır. 

Seyri: Ġnicidir. 

Dizisi: Çargah perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine yerinde Acem AĢiran dizisinin ve 

yine Acem AĢiran perdesinde Nikriz beĢlisinin ilavesinden oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.11. ġevk’efza Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Birinci mertebe Segah, ikinci mertebe Çargah’dır. 

Asma Karar Perdeleri: Gerdaniye perdesinde Hicaz çeĢnili yarım karar, Acem 

perdesinde Nikriz çeĢnili ve Dik Hisar perdesinde Hüzzam çeĢnili asma karar 

yapılabilir. Çargah perdesinde Zirgüle’li Hicaz çeĢnisi, Kürdi perdesinde Nikriz çeĢnisi 

yapılabilir. Bunların dıĢında Çargah perdesinde Çargah’lı, Dügah perdesinde Kürdi’li, 

Rast perdesinde Buselik’li, Acem AĢiran perdesinde Çargah’lı asma kararlar yapılabilir. 

Yeden Perdesi: Hüseyni AĢiran’dır. 

GeniĢlemesi: Makamın yapısı geniĢ olduğundan ayrıca geniĢletilmemiĢtir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Said Dede Efendi’dir. 
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Form: Türk Müziği Saz Eseri, ġevk-efza Saz Semaisi PeĢrevi. 

Melodi (Makam): ġevk-efza makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 10/8’lik Aksak Semai, dördüncü hane Yürük Semai usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane + Mülazime … A + B 

2. Hane + Mülazime … C + B  

3. Hane + Mülazime … D + B  

4. Hane + Mülazime … E + B 

Not: Makamın dizilerinde var olan Çargah’da Hicaz beĢlisi perdelerinde “mi” için Dik 

Hisar, Çargah’da Çargah dörtlüsü perdelerinde “mi” için Hüseyni perdesi kullanıldığı 

görülmektedir. Eser içinde gerekli değiĢiklikler gösterilmese de makamsal analizde bu 

durum dikkate alınmıĢtır. 

Makamsal Analizi 

1. Hane: 

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Burada kullanılan Segah perdesi yeden vazifesi görmüĢtür. Ġkinci ölçüde 

bulunan Acem perdesine Çargah çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan son ses Acem perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son Dik Hisar perdesine Hüzzam çeĢnili 

düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, devamında 

Dik Hisar perdesine Hüzzam çeĢnili düĢülmüĢtür. Ġkinci ölçüde bulunan Çargah 

perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son ölçüde bulunan son ses Çargah perdesine Kürdi 

çeĢnili çıkılarak ikinci mertebe güçlü perdesinde kalınmıĢtır. Teslim bölümüne 

geçilmiĢtir. 1., 2. ve 3. Hane sonlarında Çargah perdesinde Kürdi çeĢnili kalıĢ yapılarak 

teslim bölümüne bağlantı oluĢturulmuĢtur. 
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Teslim:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son 

ölçüde bulunan son ses Kürdi perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır.  

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Dügah perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢ, son ölçüde 

son ses Acem perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek tam karar gidilmiĢtir. 

2. Hane: 

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Hicaz perdesine çeĢnisiz düĢülmüĢ, son ölçüde 

bulunan Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek ikinci mertebe güçlü perdede 

kalınmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk ses Acem perdesinde Nikriz çeĢni gösterilmiĢ, 

devamında son ses Gerdaniye perdesinde kalınmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son Acem 

perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında son ses Dik Hisar perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢtır. Son ölçüde bulunan son 

Çargah perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak kalınmıĢ, teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Muhayyer perdesine Buselik çeĢnili çıkılmıĢ, 

devamında ikinci ölçüde bulunan son Muhayyer perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Muhayyer perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında son Acem perdesine Çargah çeĢnisiyle düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

Son ölçüde bulunan son ses Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülmüĢtür. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Neva perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢ, devamında 

ikinci ölçüde bulunan Acem AĢiran perdesine Çargah çeĢnili düĢülerek durak 

perdesinde kalınmıĢtır. Son ölçüde son ses Çargah perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak 

kalınmıĢ, teslim bölümüne geçilmiĢtir. 
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4. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde Segah perdesi de kullanılarak son Çargah perdesinde çeĢnisiz 

kalınmıĢ, devamında ikinci ölçüde bulunan son Çargah perdesine Çargah çeĢnili 

düĢülmüĢtür. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Çargah perdesine Çargah çeĢnili düĢülmüĢtür. 

Ġkinci ölçüde bulunan son Acem perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde 

bulunan son ses Dik Hisar perdesine çeĢnisiz düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Son ölçüde bulunan son ses Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek hane 

sonlandırılmıĢtır. Teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3.12. Tarz-ı Nevin Saz Semaisi (Dellâlzâde Hacı Ġsmail Efendi) 

Tarz-ı Nevin Makamı 

Durak Perdesi: Rast’tır. 

Seyri: Ġnicidir. 

Dizisi: Çargah’ta Zirgüle’li Hicaz dizisine Acem AĢiran perdesindeki Çargah yani 

Acem AĢiran makamı dizisinin ve Rast’taki Kürdi dörtlüsünün, beĢlisinin veya dizisinin 

bir bölümünün eklenmesinden meydana gelmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.12. Tarz-ı Nevin Makamı Dizileri 
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Güçlü Perdesi: Gerdaniye’dir. 

Asma Karar Perdeleri: Acem’de Nikriz çeĢnili, Dik Hisar’da Hüzzam çeĢnili, 

Çargah’ta Zirgüle’li Hicaz veya Hicaz çeĢnili, Kürdi’de Nikriz çeĢnili asma kararlar 

yapılır. Acem AĢiran dizisine geçilince Çargah’ta Çargah’lı, Dügah’ta Kürdi’li, Rast’ta 

Buselik’li, Acem AĢiran’da Çargah’lı asma kararlar kullanılır. 

Yeden Perdesi: Acem AĢiran’dır. 

GeniĢlemesi: Makamın yapısı geniĢ olduğundan ayrıca geniĢletilmemiĢtir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Dellâlzâde Hacı Ġsmail Efendi’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Tarz-ı Nevin Saz Semaisi. 

Melodi (Makam): Tarz-ı Nevin makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 10/8’lik Aksak Semai usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane + Mülazime … A + B 

2. Hane + Mülazime … C + B  

3. Hane + Mülazime … D + B  

4. Hane + Mülazime … E + B  

Makamsal Analizi 

1. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Gerdaniye perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Acem perdesine Nikriz çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢtür. Son ölçüde Çargah perdesinde 

Hicaz çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

Mülazime:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son 

ölçüde bulunan son Kürdi perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 



 63 

2. Porte: Son ölçüde bulunan son ses Rast perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek tam karara 

gidilmiĢtir. 

2. Hane: 

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Çargah perdesine çeĢnisiz çıkılmıĢ, ikinci ölçüde 

bulunan son Acem perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son ses 

Çargah perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma karar yapılmıĢtır. 

3. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Gerdaniye perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma 

karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Acem perdesine Nikriz çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında son ses Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢüler asma karar yapılmıĢtır. Son 

ölçüde bulunan son ses Çargah perdesine Buselik çeĢnili çıkılmıĢtır. 

4. Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Rast perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Üçüncü ölçüde bulunan Kürdi perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, birinci dolabın 

son sesi Nim Zirgüle perdesine Buselik çeĢnili çıkılarak kalınmıĢtır. Ġkinci dolapta 

bulunan Çargah perdesine Kürdi çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Kürdi çeĢnili düĢülmüĢ, devamında 

ikinci ölçüde bulunan son Çargah perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, son ölçüde Acem 

perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Çargah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci 

ölçüde bulunan Kürdi perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma kalıĢ yapılmıĢtır. Birinci 

dolapta bulunan Kürdi perdesine Buselik çeĢnili çıkılmıĢ, ikinci dolapta bulunan Çargah 

perdesine Çargah perdesinde Çargah çeĢni yapılarak teslim bölümüne geçilmiĢtir. 

3.13. Hicaz Hümâyûn PeĢrevi (Veli Dede) 

Hicaz Hümayun Makamı 

Durak Perdesi: Dügah’tır. 
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Seyri: Çıkıcı-inici ve çıkıcı Ģeklindedir. 

Dizisi: Yerinde Hicaz Dörtlüsüne Neva’da Buselik beĢlisinin ilavesinden oluĢmuĢtur. 

 

ġekil 3.13. Hicaz Hümayun Makamı Dizisi 

Güçlü Perdesi: Neva’dır. 

Asma Karar Perdeleri: Rast perdesine düĢülerek Nikriz çeĢnisi yapılır. Ayrıcı Nim 

Hicaz ve Dik Kürdi perdelerinde asma kalıĢlar yapılır. Bunların dıĢında Neva’da Rast’lı, 

Hüseyni’de UĢĢak’lı ve Hicaz’lı asma kararlar yapılabilir. 

Yeden Perdesi: Rast’tır. Bazen de Nim Zirgüle’dir. 

GeniĢlemesi: Genellikle tiz tarafa Muhayyer perdesine Hicaz dörtlü veya Kürdi dörtlü 

getirilerek; pest tarafa ise Yegah perdesine Rast dörtlü veya Nikriz beĢlisi getirilerek 

geniĢletilir. 

Bütünsel Analiz 

Besteci: Veli Dede’dir. 

Form: Türk Müziği Saz Eseri, Hicaz Hümayun PeĢrevi. 

Melodi (Makam): Hicaz Hümayun makamıdır. 

Ritm (Usul): Eser 24/4’lük Çember usulündedir. 

Biçim:  

1. Hane + Mülazime … A + B 

2. Hane + Mülazime … C + B  

3. Hane + Mülazime … D + B  
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4. Hane + Mülazime … E + B 

Makamsal Analizi 

1. Hane:  

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan son Dügah perdesinde Hicaz çeĢnili kalınmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son Dik 

Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde NiĢabur çeĢnisi 

gösterilerek güçlü Neva perdesinde yarım karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Son 

ölçüde bulunan güçlü Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek yarım karar yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Nim Hicaz perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan son Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. 

5. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan son Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢtür. 

6. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek karar 

sesinde kalınmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan ilk Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek 

karar sesinde kalınmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan ilk Nim Hicaz perdesinde Hicaz çeĢnili 

çıkılmıĢ, son ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek güçlü Neva perdesinde yarım karar 

yapılmıĢtır. Mülazime bölümüne geçilmiĢtir. Hane sonlarında, NiĢabur çeĢnisi 

gösterilerek güçlü Neva perdesinde yarım karar yapılması, Mülazime bölümüne 

bağlantı kurularak geçildiğini göstermektedir. 

Mülazime:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan Nim Hicaz perdesinde çeĢnisiz, ikinci ölçüde bulunan 

Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Dügah 

perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek durak sesinde kalınmıĢtır. 

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan ilk Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde son ses Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek tam karara 

gidilmiĢtir. Bestekarın, makamın yeden perdesi olan Rast perdesi yerine Nim Zirgüle 

perdesini kullanarak karara gittiğini görmekteyiz. 
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2. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Nikriz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan Neva perdesine Nikriz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son ses Dik 

Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan güçlü Neva 

perdesine Hicaz çeĢnili çıkılmıĢ, son ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili 

düĢülerek durak perdesinde kalınmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Dik Kürdi ve Nim Hicaz perdelerinde çeĢnisiz 

kalıĢlar yapılmıĢ, ikinci ölçüde bulunan Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma 

karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan ilk Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ 

yapılmıĢ, son ses güçlü Neva perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, son ölçüde 

bulunan ilk Hüseyni perdesine Hicaz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. Son ses 

güçlü Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülerek yarım karar yapılmıĢtır. 

5. Porte: Birinci ölçüde bulunan son Neva perdesinde çeĢnisiz, ikinci ölçüde bulunan 

Nim Hicaz perdesinde çeĢnisiz, son ölçüde bulunan Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma 

kararlar yapılmıĢtır. 

6. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülmüĢ, ikinci ölçüde 

bulunan güçlü Neva perdesine Hicaz çeĢnili çıkılmıĢ, son ölçüde NiĢabur çeĢnisi 

gösterilerek güçlü Neva perdesinde yarım karar yapılmıĢtır. Mülazime bölümüne 

geçilmiĢtir. 

3. Hane:  

1. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Hüseyni perdesine çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

Son ölçüde bulunan Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan güçlü Neva perdesine Hicaz çeĢnili çıkılmıĢ, son ölçüde 

bulunan Nim Hicaz perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

3. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Dügah perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Hüseyni perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢtır.  
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4. Porte: Birinci ölçüde bulunan Hüseyni perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢ, son ölçüde 

bulunan ilk Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢ, ilk Hüseyni perdesinde çeĢnisiz 

asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

5. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan Muhayyer perdesine ilk UĢĢak çeĢnili çıkılarak asma 

kalıĢ yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan ilk Hüseyni perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢ, 

son ses Hüseyni perdesine Kürdi çeĢnili düĢülerek asma karar yapılmıĢtır. 

6. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz, ikinci ölçüde 

bulunan ikinci Neva perdesinde çeĢnisiz asma kararlar yapılmıĢtır. Son ölçüde NiĢabur 

çeĢnisi gösterilerek güçlü Neva perdesinde yarım karar yapılmıĢtır. Mülazime bölümüne 

geçilmiĢtir. 

4. Hane: 

1. Porte: Ġkinci ölçüde bulunan güçlü ilk Neva perdesinde çeĢnisiz kalınmıĢ, ikinci 

ölçüde bulunan Nim Hicaz perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılmıĢtır. 

2. Porte: Birinci ölçüde bulunan Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma karar yapılarak 

durak perdesine düĢülmüĢtür. Ġkinci ölçüde bulunan son Rast perdesinde Nikriz çeĢnili 

asma karar yapılmıĢtır. Son ölçüde bulunan Nim Hicaz perdesine Nikriz çeĢnili 

çıkılarak asma kalıĢ yapılmıĢtır. 

3. Porte: Birinci ölçüde bulunan Irak perdesinde Hüzzam çeĢnili asma karar yapılmıĢtır. 

Ġkinci ölçüde bulunan Hüseyni aĢiran perdesine UĢĢak çeĢnili düĢülmüĢ devamında Irak 

perdesinde kalınmıĢtır. 

4. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Nikriz çeĢnili çıkılarak asma kalıĢ 

yapılmıĢtır. Ġkinci ölçüde bulunan son Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢ, 

devamında son ölçüde bulunan ilk Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek durak 

perdesinde kalınmıĢtır. 

5. Porte: Birinci ölçüde bulunan ilk Dik Kürdi perdesinde çeĢnisiz asma kalıĢ yapılmıĢ, 

ikinci ölçüde bulunan Dügah perdesine Hicaz çeĢnili düĢülerek durak perdesinde 

kalınmıĢtır. Son ölçüde bulunan Rast perdesine Nikriz çeĢnili düĢülerek asma karar 

yapılmıĢtır. 

6. Porte: Birinci ölçüde bulunan güçlü Neva perdesine Hicaz çeĢnili çıkılmıĢ, 

devamında ikinci ölçüde bulunan ilk Neva perdesine Buselik çeĢnili düĢülmüĢtür. Son 
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ölçüde NiĢabur çeĢnisi gösterilerek güçlü Neva perdesinde yarım karar yapılmıĢtır. 

Mülazime bölümüne geçilmiĢtir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde, üçüncü bölümünde tespit edilen bulgulara dayalı 

sonuçlara yer verilmiĢtir. 

4.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Sonuçlar 

19. yy. neyzen bestekarların, saz eseri formlarında besteledikleri seçilen eserlerin, 

makamsal açıdan özellikleri nelerdir? 

Ġncelenen eserlerde form biçimleri genellikle dört haneli olanlarda A+B, C+B, 

D+B, E+B yapısındadır. Bu bağlamda biçim olarak değerlendirildiğinde, bestekarların 

eserlerinde bu form biçimini kullandıklarını ve buna göre eserlerin yapısının 

oluĢturulduğunu görmekteyiz. 19. yy.da Batı müziği ile Türk müziği etkileĢim halinde 

olsa da bestekarların incelenen eserlerinde biçimsel olarak yeniliklerden etkilenmediğini 

ve bu yapıyı koruduğunu görmekteyiz. 

Eserlere genel olarak bakıldığında, çeĢni ve geçkilerin sıklıkla kullanıldığını ve 

zengin bir makamsal içeriğe sahip olduklarını görmekteyiz. Bestekarlar, makamsal 

olarak geçki ve çeĢnileri çok ince bir hassasiyetle esere yerleĢtirmiĢ, sanatsal bir Ģekilde 

eserlerini bestelemiĢlerdir. Bu bağlamda 19. yy.da Türk müziği saz eserleri formunda 

bestelenen eserlerde geçki ve çeĢnilerin çok önemli olduğu, bestelendiği makama dair 

bilgiler barındırdıkları görülmektedir. 

Eserlere makamsal analiz açısından detaylı bakıldığında, eserin oluĢumunda asma 

karar perdelerinin çok büyük rol üstlendiğini görmekteyiz. Gerek çeĢnili gerekse 

çeĢnisiz kalıĢlar hem esere büyük bir zenginlik katmıĢ hem de eserin makamsal kimliği 

hakkında bize fikir vermiĢtir. 

Bestekarlar eserlerinde geçki ve çeĢnileri kullanılırken genellikle yakın sesleri 

tercih etmiĢlerdir. Böylece eserlerinde zengin ve kulağa hoĢ gelen bir makamsal içerik 

sunmuĢlardır. 

Bu bağlamda 19. yy.da Türk müziğinde incelediğimiz saz eseri formlarında 

bestelenen eserlerde çeĢitli makamsal geçkilerin ve çeĢnilerin kullanımının yaygın 
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olduğunu ve Batıdan gelen yeniliklerden çok fazla etkilenmediğini görmekteyiz. 

Bestekarların biçim ve makamsal içerik itibariyle eserlerinde aykırı bir tutum 

sergilemedikleri, klasik yapıyı koruyarak geliĢim gösterdikleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

19. yy.da incelediğimiz eserlerde Tarz-ı Nevin, Tarz-ı Cedid gibi bazı makamların 

da revaçta olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan 19. yy.da Türk müziği, farklı makamlarda 

bestelenen eserlerin beğenisi açısından da zengindir. Günümüze doğru gelindiğinde bu 

alanda bir kısırlaĢmanın olduğu görülmektedir. 

Form itibariyle değerlendirildiğinde 19. yy.da etkileĢimler sonucu “ġarkı” formu 

revaçta olmuĢtur. Bu bağlamda günümüze doğru gelindiğinde kısırlaĢmanın, form 

açısından da devam ettiğini görmekteyiz. Tüketim ve taleplerin farklılaĢmıĢ olduğu 19. 

yy.da, saz eseri formları açısından bestekarların tutumlarının değiĢmediği 

görülmektedir. 

Ġcraya yönelik değerlendirme yaptığımız zaman, eserlerin icra edilmeden önce 

analizinin yapılmasının, makamsal açıdan çok önemli olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Ġcrayı yapan kiĢinin geçki ve çeĢnileri analiz etmesi Türk müziğinde nazari olarak bazı 

durumları fark etmesine ve doğru bir icrayı yapmasına olanak sağlayacaktır. 

4.2. Ġkinci Alt Probleme Yönelik Sonuçlar 

19. yy. neyzen bestekarların, incelenen eserler doğrultusunda bestecilik yönleri 

nasıldır? 

Neyzen bestekarların 19. yy.da saz eserleri açısından sanatsal ve zengin içerikli 

eserler besteledikleri ve bu eserlerde makamsal geçkileri ve çeĢnileri ustalıkla iĢledikleri 

görülmektedir. 

Bunun dıĢında yeni ve farklı makamlar da kullanarak klasikleĢmiĢ eserler 

bestelemiĢlerdir. Bu açıdan bakıldığında da çok büyük bir müzik ilmine sahip oldukları 

ve usta bir bestekar oldukları görülmektedir. 

Sultan III. Selim’in Sûz-i Dilara PeĢrevi’ni incelediğimizde eser, makamı tertip 

eden kiĢinin kendisi olması hasebiyle makamın özelliklerini tanıtıcı nitelikte olmuĢtur. 

Eser içinde gösterilen durak, güçlü perdeleri ve kullanmıĢ olduğu asma kararlarla 

birlikte Sûz-i Dilara makamının karakteri ortaya konmuĢtur. ĠncelemiĢ olduğumuz 
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eserden yola çıkarak Sultan III. Selim’in müzikal anlamda usta bir isim olduğu 

görülmektedir. 

Dede Efendi’nin Ferahfeza PeĢrevi’ni makamsal açıdan değerlendirecek olursak 

her hanenin üst düzey bir incelikle bestelendiğini görmekteyiz. Özellikle üçüncü hanede 

ĢaĢırtıcı güzellikte asma kararlar kullanan Dede Efendi, ayrıca Ferahfeza makamını 

tanıtıcı bir eser ortaya çıkarmıĢtır. 

Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirto eserine bakıldığında, makamsal geçki açısından 

aĢırıya kaçmadığını, Hicaz ailesi çerçevesinde geçkiler kullanarak renkli bir eser 

bestelediğini görmekteyiz. Günümüzde de severek icra edilen Hicaz Sirto akılda kalıcı 

bir melodik yapıya sahiptir. 

Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi’nin Tarz-ı Cedid PeĢrevi’ni incelediğimizde 

kullandığı çeĢnilerin ve geçkilerin yoğun olduğunu ve esere zengin bir sanatsal içerik 

kazandırdığını görmekteyiz. Bu eserde olduğu gibi 19. yy.da rağbet gören Tarz-ı Cedid 

makamı günümüzde rağbet görmemektedir. Bu da günümüzde bestelenen eserlerde, 

makam çeĢitliliği anlamında bir kısırlaĢmanın olduğunu göstermektedir. 

Salim Bey’in Muhayyer PeĢrevi’ne makamsal açıdan bakıldığında, bestekarın 

eseri sadelikle bestelediğini, çok fazla geçki ve çeĢni kullanmadığını görmekteyiz. Buna 

rağmen zengin bir içerik sunan eser, bestelendiği makamın özellikleri hakkında da fikir 

vermektedir. 

Yusuf PaĢa’nın Hüzzam Saz Semaisi’ni incelediğimizde, ortaya çıkan eserin geçki 

ve çeĢni kullanımları açısından ustalıkla bestelendiğini görmekteyiz. Özellikle inici ve 

çıkıcı seyirlerde, iniĢ ve çıkıĢ cazibesinden dolayı kullanılan perdelerin geçkileri 

yumuĢatması dikkat çekiyor. Bunun dıĢında eser diğer incelediğimiz eserlere göre kısa 

olmasına rağmen makamsal açıdan zengin bir içerikte bestelenmiĢtir. 

Salih Dede’nin Acem AĢiran PeĢrevi’ni incelediğimizde eser ağır bir tempo 

kullanılarak bestelenmiĢtir. Dolayısıyla Acem AĢiran makamının huzur verici yapısı 

dinleyiciye hissettirilmiĢtir. Makamsal açıdan incelendiğinde geçki ve çeĢniler, Acem 

AĢiran makamı çerçevesinde kullanılmıĢ ve sadelik tercih etmiĢtir. Acem AĢiran 

makamının gelenekselleĢmiĢ özelliği olan Saba çeĢnileri de eserde kullanılmıĢ, esere 

zenginlik katılmıĢtır. 
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Aziz Dede’nin UĢĢak Saz Semaisi günümüze dek sevilerek icra edilmiĢ ve 

klasikleĢmiĢtir. Makamsal açıdan incelendiğinde, UĢĢak makamının karakterini ustalıkla 

yansıttığı görülmektedir. Eser kısa olmasına rağmen incelikle bestelenmiĢ, soru-cevap 

Ģeklini mükemmel yansıtmıĢtır. 

Bolahenk Nuri Bey’in Karcığar PeĢrevi incelendiğinde bestelendiği makamın 

özelliklerini incelikle yansıttığı görülmektedir. Özellikle teslim bölümünde kullanılan 

Karcığar geçkiler dikkat çekmektedir. Diğer hanelerde kullanılan geçki ve çeĢnilerde 

esere zengin bir içerik kazandırmıĢtır. 

Said Dede Efendi’nin ġevk-efza Saz Semaisi incelendiğinde asma karar 

perdelerinin ustalıkla esere iĢlendiği görülmektedir. Bu da esere zengin bir sanatsal 

içerik kazandırmıĢtır. Günümüzde rağbet görmeyen ġevk-efza makamı, bu eserde 

görüldüğü gibi makamsal açıdan bizlere zengin içerikler sunmaktadır. 

Dellâlzâde Ġsmail Efendi’nin Tarz-ı Nevin Saz Semaisi’ni incelediğimizde eserin 

kısa olmasına rağmen zengin bir sanatsal içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Soru-

cevap Ģeklini ustalıkla kullanan bestekar, kullandığı çeĢni ve geçkilerle makamın 

karakteristik özelliklerini ustalıkla yansıtmıĢtır. Günümüzde rağbet görmeyen Tarz-ı 

Nevin makamı, bu eserde görüldüğü gibi makamsal açıdan bizlere zengin içerikler 

sunmaktadır. 

Veli Dede’nin Hicaz Hümayun PeĢrevi’ni incelediğimizde bestekar, sade bir 

makam anlayıĢıyla eserini bestelemiĢtir. Hicaz ailesi makamlarında geçkiler 

kullanılmıĢtır. Dik Kürdi ve Hicaz perdelerindeki çeĢnisiz asma kararlarla Hümayun 

makamının karakteri ustalıkla yansıtılmıĢtır. 

4.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Sonuçlar 

19. yy. neyzen bestekarların içinde bulundukları yüzyılın müzik anlayıĢı, 

besteledikleri seçilen eserlere nasıl yansımıĢtır? 

19. yy. neyzen bestekarların, saz eseri formlarında besteledikleri eserlerde klasik 

yapıyı korudukları ve Türk müziğinin genel çerçevesine uygun eserler besteledikleri 

görülmektedir. Bu bağlamda Türk müziğinin gelecek nesile aktarımında bilinçli ve 

örnek oldukları, tarihsel süreçte önemli bir rol üstlendikleri görülmektedir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÖNERĠLER 

 

5.1. Birinci Alt Probleme Yönelik Öneriler 

AraĢtırmanın bu bölümünde, üçüncü bölümünde tespit edilen bulgulara dayalı 

önerilere yer verilmiĢtir. 

19. yy. neyzen bestekarlarının saz eserlerinin makamsal analizi ile bestekarların 

Türk müziğinin klasik yapısına uygun eserler verdiklerini görmekteyiz. Sanatsal açıdan 

zengin bir içeriğe sahip ve tarihsel süreçte bizlere bırakılan bu eserlerin korunması ve 

güncelliğinin sağlanması müziğimizin geliĢimi açısından önemlidir. Bu bağlamda 

yapılan analizlerle hem bestelenen makamın özellikleri hakkında fikir sahibi olunabilir, 

hem de eserin doğru icrasına yönelik katkı sağlanarak güncelliği devam ettirilebilir.  

5.2. Ġkinci Alt Probleme Yönelik Öneriler 

Bestecilik yönünden değerlendirildiğinde 19. yy.da yaĢamıĢ neyzen bestekarların 

büyük bir müzik ilmine sahip olduklarını görmekteyiz. Günümüzde taleplerin ve 

beğenilerin değiĢmesiyle, bu tür sanat adamlarının yeterli sayıda yetiĢemediğini ve 

ortaya yeterli sayıda bir ürün çıkmadığını görmekteyiz. 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda Türk müziğinin korunması ve geliĢimi açısından 

bestekarların yetiĢtirilmesi ve bestecilik yönlerinin geliĢimi sağlanmalıdır. Bu bağlamda 

usta bestekarların biyografileri ve eserlerinin analizleri yapılarak bestecilik yönleri 

hakkında fikir sahibi olunabilir, böylece gelecek nesillere hem kültürel anlamda hem de 

bestecilik anlamında fayda sağlanabilir. 

5.3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Öneriler 

19. yy.da Türk sanat hayatını batıdan gelen yeni akımlar etkilemiĢtir. Günümüze 

bakıldığında da teknoloji ile çeĢitli kültürlerle olan etkileĢimler giderek artmakta ve 

olumsuz yönde bir yol seyretmektedir. Müzik hayatı açısından değerlendirildiğinde 

kültürel kimliğimizi oluĢturan değerlerimizin korunması ve güncelliğinin sağlanması 

gerekmektedir. 
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Bu çalıĢma ile 19. yy. neyzen bestekarların bu yüzyıldaki olumsuz geliĢmelere 

rağmen Türk müziğinin biçimsel ve makamsal klasik yapısını korudukları görülmüĢtür. 

Günümüzde de hem bu bakıĢ açısı korunmalı hem güncelliği sağlanmalı hem de 

geliĢiminin devamı için çalıĢmalar yapılarak gelecek nesillere kültürel aktarım 

sağlanmalıdır.  
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