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KEVSERÎ MECMUASI’NDA NÂ-MALÛM DÖRT MAKAM
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Abstract

Unknown Four Makam in The Kevserî Mecmuası
Kitab-ı Musikar is the original name of Kevserî Mecmuası which was written by Nâyî Mustafa 
Kevserî. There is not yet enough information about the exact dates of the book is written 
and the author lived. It is estimated to have begun to be copyrighted in the second half 
of the eighteenth century, and it is known that the author is Nâyî Mustafa who is Mevlevî, 
neyzen [ney player] and has a nickname called Kevserî. The work has been closed for a 
long time in the private library for research and researchers. The first studies related to 
the work were made by Rauf Yekta Bey and H. Sadettin Arel in Şehbal in 1907 and some 
pages were published for the first time. The first superficial examination of the content 
of the work was made by Eugenia Popescu-Judetz, and the Turkish translation of this 
work was published in 1998. After it was finally determined that a microfilm of the work 
was in the National Library, researchers were able to work on it, and more qualified and 
comprehensive studies were started on the work. 

Kevserî Mecmuası consists of 250 leaves. It contains collection of notations, Turkish 
music theory and illustrations of various instrument pitches of Turkish musical instruments 
and poetry examples. There are several written resources like Kantemiroğlu Edvarı, 
Akovalızade Hatem Efendi Edvarı among the used resources. One of the most important 
features of Kevserî Mecmuası is that 539 pieces of instrumental compositions works are 
recorded. Kevserî has not only recorded the collection of notes in the Kantemiroğlu Edvarı, 
but also expanded this collection with works from different sources or with his own notes. 

In Kevserî Mecmuası, there are four maqams (or compound) that are not found 
in written sources of Ottoman/Turkish music. These maqams are called “Hayal-i Murad”, 
“Maye-i Kevser”, “Şems-i Cemâl” and “Murad Han”. Explanations have also been made 
about how these maqams have a modulatory sequence. These maqams which were never 
heard before, are recorded in the mecmua and the word “Kevser” exists in the title of an 
maqam suggests that the person who composes these maqams might be NâyîMustafa 
Kevserî. It is considered important that the examination of these maqams (or compounds) 
should be given to Turkish music and introduced to Turkish musical composers. The 
purpose of this study was identified as an examination of these four unknown maqam. 
For this purpose, the relevant literature was searched in the study, the descriptions given 
about the maqams were examined according to the descriptions of the maqams given in 
the seventeen and eighteenth century written sources and was investigated whether there 
is a work similar to these maqams in Kevserî Mecmuası. As a result of the study it was 
seen that there was not a composition, kâr, a song or a semai concerning these maqams or 
compounds, briefly a work written for instrumental or vocal pieces. It has been determined 
that the “Hayal-i Murad” maqam is similar to the “suzinak”, “Maye-i Kevser” maqam is 
similar to the “evcârâ” and “Murad Han” maqam is similar to the “huzi-aşiran”.
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Giriş
Kevserî Mecmuası, 18. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Osmanlı/Türk Musikisi yazılı kaynaklarından 
biridir. Kevserî Mecmuası olarak bilinen ve asıl adı Kitab-ı Musikar adlı bu eserin hangi tarih ya da 
tarihler arasında yazıldığı ve müellifi hakkında kesin bilgi yoktur. Mecmuanın iç kapak sayfasında 
“Mustafa” yazılı mühür ve hemen altındaki “El-abdü’z-za’îfü’n-nahîf sâhibü’l-kitâb Kevserî” notu, 
metin bölümünde yer yer derkenarda yazılı olan “Mucid Nâyî Mustafa Kevserî Efendi” yazısından 
hareketle kitabın yazarının neyzen, Kevserî mahlaslı Mustafa Efendi olduğu tahmin edilmektedir. 
Ayrıca Galata Mevlevîhânesi Müzesi koleksiyonunda bulunan 330 numaralı ney çalgısının 
üzerinde “Aşık-ı Mevlana Nâyî Mustafa Kevserî Efendi” yazılıdır. Bu neyin Kevserî Mecmuası 
müellifi olarak kabul edilen Nâyî Mustafa Kevserî’ye ait olduğu ve Kevserî’nin Mevlevî olduğu 
bilgisine ulaşılmaktadır. Bu bilgilerin dışında da Nâyî Mustafa Kevserî ile ilgili net bilgiler yoktur. 
Kevserî Mecmuası’nda başka mühürler ve isimler de mevcuttur. Bu mühür ve isimlerin mecmuayı 
elinde bulunduran kişilere ait olduğu anlaşılmaktadır.  

Kevserî Mecmuası, Kantemiroğlu Edvarı kadar sistemli olmayıp dağınık bilgiler barındırıyor 
olsa da, mecmuanın genel olarak iki bölümden oluştuğu söylenebilir. Birinci bölüm geleneksel 
edvar yapısına tam olarak uymayan, nazari bilgilerin verildiği edvar bölümüdür. İkinci bölüm ise, 
Kantemiroğlu Edvarı’nda bulunan saz eserlerinin aynı harf müzik yazısı kullanılarak istinsah 
edildiği ve yeni saz eserlerinin ilave edildiği nota mecmuası bölümüdür. Makamların ve usullerin 
geniş bir şekilde ele alındığı “edvar” bölümünde ayrıca ney, tanbur ve keman çalgılarının 
perdelerinin gösterildiği, makamlar ile insan uzuvlarının eşleştirildiği, kısaca makamların insan 
vücudu üzerinde etkili olduğu noktaların gösterildiği resimler mevcuttur. Ney yapımı ve neyden 
iyi sesler elde edebilmek için öğütler gibi özel bilgilerin yanı sıra isimlerine ilk defa karşılaştığımız 
bazı makam tariflerine ve Dede Ömer Ruşeni, Akovalızâde Hatem Efendi gibi şairlerin Türk musiki 
ve çalgıları üzerine yazılmış şiirlerine de yer verilmiştir. 

Kevserî Mecmuası’nın edvar bölümü üzerine geniş çaplı bir araştırma yapılmamış 
olmasına karşın Kantemiroğlu Edvarı’ndan istinsah olan nota mecmuası bölümünün büyük 
bir kısmı ve makamların geniş açıklamalarına dair bilgiler Kantemiroğlu Edvarı üzerine 
yapılan çalışmalar sayesinde bir nevi incelenmiş olmaktadır. Kevserî Mecmuası’nda 
bulunan, Kantemiroğlu Edvarı’nda bulunmayan Nâyî Mustafa Kevserî’nin kaleme 
aldığı birkaç makam (ya da terkib) tarifi daha mevcuttur (Ek 1). Bu makamların “Hayal-i 
Murad”, “Mâye-i Kevser”, “Şems-i Cemal” ve “Murad Han” olduğu tespit edilmiştir 
 (v. 183b). Kevserî Mecmuası’nda açıklaması yapılan na-ma’lûm bu makam ya da terkibler ile ilgili 
olarak bir beste, kâr, şarkı ya da semai, kısaca saz ya da söz musikisi için yazılmış bir eser de 
duyulmamıştır. Ayrıca, bu makam isimlerinin Kevserî Mecmuası üzerine yapılan bazı çalışmalarda 
(Öztuna, 1974; Ekinci, 2016:32) zikredildiği görülse de üzerinde çalışma yapılmamıştır. Bu 
makamların (ya da terkiblerin) incelenmesi, Türk musikisine kazandırılması ve Türk musikisi 
bestekârlarına tanıtılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Kevserî Mecmuası’nda ilk kez karşılaştığımız nâ-malûm bu makam ya 
da terkibin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada ilk olarak “Hayal-i Murad”, “Maye-i Kevser”, 
“Şems-i Cemal” ve “Murad Han” makamlarına ilişkin verilen tarifler incelenmiş, literatür taranmış, 
Kevserî Mecmuası’nda bu makamlarda bestelenmiş bir eser olup olmadığı araştırılmıştır. Türk 
musikisi edvar, risale ya da nazariyat kitaplarında bu makamlara yer verilmemiştir. Fakat Kevserî 
Mecmuası’nın bir istinsahı olan ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde yer alan T 1856 numaralı 
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Edvâr-ı İlmi Musiki adlı yazma eserde ve Yılmaz Öztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi’nde 
 bu makam isim ve tariflerinin aynen aktarıldığı görülse de, üzerine çalışma yapılmamıştır. Ayrıca 
T 1856 numaralı Edvâr-ı İlmi Musiki adlı yazma eserde üç makam (ya da terkib) daha eklendiği 
görülmüştür. Bu makamlar, “Nâ-murâd”, “Heftgâh” ve “Şeşgâh” ismi verilmiş makam ya da 
terkiplerdir. Bu makamların incelenmesi bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Bulgular ve yorumlar
1. Hayal-i Murad makamının incelenmesi

Kevserî Mecmuası’nda ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T 1856 numaralı, 1806 tarihli 
olan Edvar-ı İlmi Musiki adlı eserde kaydedilmiş olan “Hayal-i Murad” isimli makamın tarifi şu 
şekilde verilmiştir (v. 183b):

“Hayal-i Murad, gerdaniye perdesinden hareket idüb acem ile bayati perdesinde biraz meks 
idüb ba’de acem ile bayati acem ile bayati ondan neva ve çargâh ve segâh’da kalub yani 
karcığar makamına müşabih olub ba’de dügâh, rast, ırak perdesinde beyan, andan rast karar 
ider.”

Hayal-i Murad makam veya terkibi, seyir hareketine “tiz bölgede” gerdaniye perdesinden 
harekete başlamakta, “karcığar makamına benzer şekilde” acem ve bayati perdelerinde biraz 
bekleyip sonra acem ile bayati tekrar acem ile bayati gösterip neva, çargâh ve segâh’ta durup 
ardından dügâh, rast, ırak gösterip rast perdesinde karar vermektedir. Görüldüğü üzere verilen 
makam tarifinde, seyrin tiz bölgede harekete başladığı ve özellikle acem-bayati hareketinin 
gösterilmesinin gerektiği vurgulanmaktadır. Neva, çargâh, segâh gösterip bir nevi karcığar 
makamı gösterip dügâh, rast ve yeden ırak gösterip rast karar vermektedir. Batı notası ile şu 
şekilde gösterilebilir:

Şekil 1. Hayal-i Murad Seyir ve Dizisi

Şekil 1’de Hayal-i Murad makamının durağının rast, yeden perdesinin ırak olduğu ve rast 
5’lisine dügâh’ta karcığar makamının eklenmesinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Seyir özelliği 
ise özetle, önce karcığar’lı sonra ise rast ile gezinip rast’ta karar vermektedir. Bilindiği gibi farklı 
dönemlerde yazılmış edvar kitaplarında makam, terkib ya da şubelerin seyir özelliklerinde, karar 
perdelerinde vs. değişiklikler olduğu görülür. Bu nedenle, makam tariflerini kaynağın kaleme 
alındığı zamana göre, kendi içerisinde değerlendirmek gerekir. 17. ve 18. yüzyıl edvar kitaplarında 
karcığar makamı farklı seyir özelliğine sahiptir. Kantemiroğlu’na göre karcığar terkibi (2001:111) 
gerdaniye perdesinden hareket edip acem, bayati perdesine basıp; neva, çargâh perdesine 
indikten sonra neva perdesine dönüp orada karar vermektedir. Her ne kadar Kantemiroğlu’nun 
vermiş olduğu tarifte karcığar makamı neva kararlı ise de, Kantemiroğlu Edvarı’nda notası bulunan, 
karcığar makamında yazılmış bazı saz eserlerinin karar seslerinde farklılık vardır. Kantemiroğlu 
Edvarı’nda yer alan “Der Makam-ı Hüseyni Külli Külliyat-ı Makamat” adlı eserde karcığar makamı 
seyir örneği bulunmaktadır (v. 157-159). Bu seyir örneğinde karcığar makamı neva’da yarım karar, 
dügâh perdesinde tam karar yapmaktadır. Tüm ölçüler Tablo 1’de verilmiştir:
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Tablo 1. Hüseyni Külli külliyat-ı Makamat Fahte adlı eserde Karcığar seyir

 

Tablo 1’de verilen seyir örneğinde karcığar makamının kararının dügâh olduğu, bayati 
perdesinin hemen ardından acem perdesinin kullanıldığı görülmektedir. Kantemiroğlu Edvarı’ndan 
önceki edvar kitaplarında da karcığar makamının kararının dügâh olduğu görülür. Kırşehirli Yusuf’un 
“Risale-i Musiki”sinde, Şükrüllah’ın “İlmül Edvar”ında ve Hızır bin Abdullah’ın “Kitabü’l Edvarı”nda 
karcığar makamı şu şekilde tarif edilmektedir: “karcığar oldur ki [kim] neva yüzünden çargâh 
göstere [ine] amma dügâh karar ide” (Kalpaklı vd., 2014:41; Şirinova, 2008:568; Uslu, 2016:151). 
16. yüzyıl eserlerinden olduğu ve Yavuz Sultan Selim Han’a yazıldığı tespit edilen Kitab-ı Edvar 
(Tekin, 2003:8-10) adlı eserde, “Bu tasnif Hâce Abdülkâdir Merâgi’nindir” başlığı düşülerek yapılan 
makam, şube ve terkib açıklamalarının içerisinde de karcığar terkibine değinilmişse de farklılıklar 
vardır. Bu açıklama, “kim çargâh göstere döne uşşak karar ide” şeklinde yapılmıştır (Tekin, 
2003:8-10). Bu tanım da çargâh gösterip uşşak makamı şeklinde karar vermektedir. Görüldüğü 
üzere 15. yüzyıldan itibaren karcığar terkibinin karar sesi dügâh, Kantemiroğlu Edvarı’nda ise 
neva perdesidir. Kantemiroğlu Edvarı’nda “eski edvar kitaplarına göre karcığar terkibi” tarifinde 
ise, buselik gibi hareket edip rast gibi karar kılmaktadır. Ladikli Mehmed Çelebi’nin vermiş olduğu 
bilgiye göre, karcığar makamı yeni bilginler tarafından bulunmuştur (Tekin, 1999:194). Ladikli ve 
Kadızade Tirevi’nin Risale-i Musiki adlı eserinde vermiş olduğu tarif ile Kantemiroğlu’nun “eski 
edvarlara göre terkibler” içerisinde verdiği tarif aynıdır. Kısaca karcığar makamı (ya da terkibi) 15. 
yüzyıl kaynaklarına göre rast, 16. yüzyıl kaynaklarına göre dügâh, 17. yüzyıl kaynaklarına göre 
neva olmasına karşın, 18. yüzyıl kaynaklarında adı dahi geçmemektedir5. 

Kevserî Mecmuası’nda bulunan 318 numaralı “Der makam-ı karcığar Ab-ı Kevser Düyek” 
künyeli eserin ser-hane, mülâzime ve ortahane bölümleri neva kararlıdır (v. 118a). Son hane ise 
kürdi geçkilidir ve dügâh kararlıdır. Kantemiroğlu Edvarı’ndan büyük oranda istifade eden Nâyî 
Mustafa Kevserî “karcığar makamına müşabih” ifadesi ile neva kararlı karcığar terkibini (neva’da 
karcığar dörtlüsünü) kastediyor olmalıdır. Kevserî Mecmuası’nda verilen “Hayal-i Murad makam 
tarifinde karcığar makamı ile dügâh kararlı, daha sonra ise yeden ırak perdesi kullanarak rast karara 
giden bir makam açıklaması yapmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk etapta Hayal-i Murad makamının 
“karcığar+rast” bileşiminden oluştuğunu ve “suzinak” makamına benzediğini söyleyebiliriz. 

Suzinak terkibinin tarifinin verildiği ilk eser Abdülbaki Nasır Dede’ye ait Tedkik ü Tahkik 
adlı eserdir. Nasır Dede’ye göre (2006:61-62) suzinak terkibi hüzzam yapmaya başlayıp karar 
yeri segâh perdesine geldiğinde, çargâh perdesinden rast perdesine dek hicaz yapıp karar verir. 

5 Hızır Ağa’nın edvarında ve Abdülbâki Nasır Dede’nin Tedkik ü Tahkik adlı eserinde karcığar makamı tarifi 
yoktur.
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Ayrıca Nasır Dede bu bileşimin edvarlarda görülmediğini, bestelenmiş eserlerde işitilmediğini ve 
bu bileşimin yeni bir buluş sayılması gerektiğini belirtmektedir. Bu tarifte dikkat çeken cümle “rast 
perdesine dek hicaz yapıp karar verir” cümlesidir. Rast kararlı hicaz çeşnisine ait perde seslerinin 
çargâh, segâh, şehnaz ve rast olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda suzinak terkibi rastta hicaz 
dörtlü ve segâh’ta hüzzam makamı olmalıdır. Bu şekli ile “suzinak terkibi” Kevserî’nin vermiş 
olduğu Hayal-i Murad tanımından farklıdır. Haşim Bey’in 1864 tarihli mecmuasında ise suzinak 
makamı tarifi şu şekilde verilmiştir: “İbtidâ çargâh, nevâ, şûri, evç, gerdaniye ile muhayyere kadar 
çıkub ba’dehu sünbüle basarak dönüp yine perde perde şûri, nevâ, çargâh, segâh, dügâh, açarak 
zirgüle basmayarak rast’da karar ider.” (Yalçın, 2016:149). Haşim Bey’in verdiği suzinak makamı 
tarifinin, Nasır Dede’nin vermiş olduğu tariften farklı olmakla birlikte, Kevserî’nin vermiş olduğu 
Hayal-i Murad tanımına benzer olduğu görülmektedir. Fakat, Hayal-i Murad tarifindeki karcığar 
makamı çeşnisi ise, Haşim Bey’in vermiş olduğu tarife uymamaktadır. 

Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine göre hazırlanmış nazariyat kitaplarında karcığar makamı 
dügâh kararlı, uşşak dörtlüsü ile neva perdesinde hicaz beşlisinin eklenmesinden meydana gelen 
basit makam olarak açıklanmaktadır (Yılmaz, 1977:99; Arel, 1993:51; Özkan, 2014:199). Hayal-i 
Murad makam tarifinin karcığar kısmı ile karşılaştırıldığında uşşak dörtlüsü benzemekle birlikte, 
hicaz beşli farklı görünmektedir. Hâlbuki 18. yüzyıl eserleri de dâhil olmak üzere, yerinde hicaz 
dörtlüsü, “dügâh, segâh, hicaz ve neva” perdelerinden oluşur. Bu durumda neva üzerinde hicaz 
dörtlüsü, “neva, bayati, evç (acem değil) ve gerdaniye” perdelerinden oluşmalıdır. Görüldüğü 
üzere, günümüz hicaz dörtlüsü (ya da beşlisi) ile karcığar makamı perde sesleri belirgin şekilde 
farklılıklar arz etmektedir. Hayal-i Murad makamı dizisi Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine göre şu şekilde 
gösterilebilir:
 

Şekil 2. Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine göre yazılmış Hayal-i Murad Dizisi

Şekil 2’de görüldüğü gibi Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine göre Hayal-i Murad makamı, 
rast beşlisi ile neva’da kürdi dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelen; 18. yüzyıl makam 
açıklamalarına göre is, karcığar makamı ile rast makamının bileşiminden oluşan terkib’dir 
diyebiliriz. Yapılan araştırma sonucunda bayati perdesinin ve acem perdesinin kullanıldığı rast 
kararlı bir karcığar makamı ya da herhangi bir isimde terkib ile karşılaşılmamıştır. Hâşim Bey 
Mecmuası’nda Hayal-i Murad makam adı geçse de (Yalçın, 2016:155) kararı (rast) dışında bilgi 
verilmemiştir. Bu makamın Nâyî Mustafa Kevserî tarafından terkib edildiği ve bu terkibde herhangi 
bir eser (kâr, nakış, beste vs.) bestelenmediği için tanınmadığı tahmin edilmektedir. 

2. Maye-i Kevser Makamının İncelenmesi
Kevserî Mecmuası’nda “Mâye-i Kevser” isimli makamın tarifi şu şekilde verilmiştir (v. 183b):

“Maye-i Kevser oldur ki şehnaz perdesinden hareket idüb evç ve acem ve neva ve hicaz, 
segâh’da kalub yani müstear terkibine girüb ba’de segâh ve nihavend perdesiyle bi-dügâh, rast 
ile ırak idüb andan ırak, rast, nihavend, rast, ırak perdesinde karar ider.”
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Maye-i Kevserî makam adının “cennet suyunun mayası” anlamına geldiğini ve Nâyî Mustafa 
Kevserî’yi çağrıştırdığı rahatlıkla söylenebilir. Bu makamın da Kevserî tarafından terkib edildiği 
düşünülmektedir. Maye-i Kevser makamının (ya da terkibinin) tiz bölgede harekete başlayan inici 
bir makam olduğu anlaşılmaktadır. Makam şehnaz perdesi ile harekete başlamakta; ardından evç, 
acem, neva ve hicaz ile hareket edip “müstearlı” kalış yapmaktadır. Ardından segâh, nihavend 
perdesinden hareket edip (dügâhsız) rast ile ırak perdesine inmektedir. Irak perdesinden tekrar 
rast, nihavend gösterip, rast ile tekrar dönüp, ırak perdesinde karar vermektedir.

Dikkat çeken perdeler şehnaz, evç, acem; neva, hicaz; segâh, nihavend perdeleridir. Bu 
perdelerin III. Selim Han’ın terkibi olan “evcâra” makamına benzediğini ilk etapta söyleyebiliriz. 
Perde sesleri ise Şekil 3’te verilmiştir:

Şekil 3. Maye-i Kevser makamı perde sesleri

Şekil 3’te görüldüğü gibi Maye-i Kevser makamı, segâh perdesinde yarım karar, ırak 
perdesinde tam karar vermektedir. Seyre şehnaz perdesi civarından başlayıp segâh perdesine 
dek müstearlı ve ırak perdesine değin hicazlı seyir göstermektedir. Maye-i Kevser makamının ırak 
perdesi üzerinde hicaz dörtlüsü ile segâh perdesi üzerindeki müstear beşlinin eklenmesinden 
meydana geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Perde seslerinden hareketle oluşturulan dizi sesleri 
Şekil 4’te verilmiştir; 

Şekil 4. Maye-i Kevser dizisi

Şekil 4’te verilen dizinin evcâra makamı ile benzerliği görülmektedir. Abdülbâki Nasır 
Dede’ye göre evcârâ terkibi “evç perdesinden başlayıp acem gösterip evç, şehnaz ve muhayyer 
perdesine çıkıp inerek gezindikten sonra evç perdesinden saba perdesine dek hicaz gösterip 
saba perdesini segâh perdesine bağlayıp segâh’tan ırak’a dek hicaz göstererek karar verir. 
Bu gönlü hoş tutan bileşim de yine suzidilara makamını yapan o hüner kaynağının buluşudur” 
(Tura, 2006:49). Nasır Dede’nin “saba perdesine dek” olarak ifade ettiği seyir hareketinin farklı 
olduğu, hicaz perdesi olması gerektiği söylenebilir. Fakat saba perdesi olarak belirtilen perdenin 
çargâh perdesi verilmediği ve “saba perdesini segâh perdesine” bağladığı için “saba ile hicaz” 
perdelerinin aynı perdeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Özkan’a göre evcârâ makamı (2014:269) 
zirgüleli hicaz dizisinin ırak perdesindeki şeddi olarak kabul edilmekte ve evç perdesinde müstearlı, 
nim hicaz perdesinde hicazlı, segâh perdesinde nikrizli asma kalış yapar. Bu tanımlarda da saba 
perdesinden bahsedilmez. Hâşim Bey Mecmuası’nda ise, Kevserî’nin vermiş olduğu tanıma 
benzer bir tanım ile karşılaşılmaktadır. Hâşim Bey’e göre (2016:181) evcârâ makamı “ibtida acem 
ile evç perdesini gösterip şehnaz, muhayyer basarak yine evç, acem, neva, hicaz, segâh, kürdi ile 
dügâh açmaksızın rast ile ırak’da karar ider. Bu makam alafrangada fa diyesiz tone tabir iderler.” 
Hâşim Bey’in mecmuasını hazırlarken Kevserî Mecmuası’ndan yararlandığı bilinmektedir (Yalçın, 
2014:2072). Hâşim Bey, Kevserî’nin vermiş olduğu Maye-i Kevser makamı tarifini mutlaka görmüş 
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olmalıdır. Hatta Hâşim Bey mecmuasında şevkidil makamının tarifinden sonra “… birkaç rast 
karar veren ‘hayal-i murad’, ‘rekb’ ve ‘maveraün-nehr’ makamları varsa da kullanılmadığı ve teng 
[dar] makam oldukları için tariflerine yer verilememiştir.” demektedir (Yalçın, 2016:155). Bu cümle 
Hayal-i Murad makamının Hâşim Bey tarafından (ve Maye-i Kevser) görüldüğünü açıkça ortaya 
koymaktadır. Maye-i Kevser makamından ise açıkça bahsetmez. Evcârâ makamını terkib eden 
III. Selim Han’ın ise, bu makamdan haberinin olup olmadığı bilinmemektedir. Fakat, Abdülbâki 
Nasır Dede’nin Kevserî Mecmuası’ndan haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 1710 ila 
1780 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Dilhayat Kalfa’nın evcârâ makamındaki peşrev ve 
saz semai’sinin Sultan Selim Han’ın icadı olan “evcârâ” olamayacağını, Maye-i Kevser makamını 
biliyor olabileceğini ya da Nâyî Mustafa Kevserî’nin duyduğu bu makamı mecmuasına bu isimle 
kaydetmiş olabileceğini göstermektedir.

3. Şems-i Cemal makamının incelenmesi 
Kevserî Mecmuası’nda “Şems-i Cemâl” isimli makamın tarifi şu şekilde verilmiştir (v. 183b):

“Nihavend makamının hareket-i ağazesini icra eyledikten sonra rast perdesine değin iner 
andan ırak, rast, dügâh, nihavend, dügâh idüb ba’de rast, dügâh ide. Andan rast perdesine 
basmayub birden ırak perdesinde karar ider.”

Verilen tarife göre Şems-i Cemal makamının, nihavend makamının seyrinin 
tamamlanmasından sonra özellikle ırak-rast-dügâh-nihavend [kürdi]-dügâh-rast-dügâh-ırak 
perdelerini kullanarak karara varan bir makam olduğu anlaşılmaktadır. Şems-i Cemal makamının 
verilen tariften hareketle perde sesleri Şekil 5’te gösterilmiştir:

Şekil 5. Şems-i Cemal makamı perde sesleri

Şekil 5’te görülen seyir örneğinde nihavend makamı etkisi verildikten sonra dügâh 
perdesinden sonra rast kararı beklenirken birden ırak perdesine atlayıp karar vermesi dikkat 
çekicidir. Şems-i Cemal makamında önemle durulması gereken konu ise nihavend makamı perde 
sesleridir. 17. ve 18. yüzyıl makam anlayışı açısından nihavend makamının ne olduğunun bilinmesi, 
Şems-i Cemal makamının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Hüseyni Külli Külliyat-ı Makamat 
adlı eserde yer verilen nihavend seyir örneği, nihavend makamını özetlemektedir (Bkz. Tablo 2).

Tablo-2. Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i Fâhte adlı 
eserde nihavend seyir örneği (v. 157-159)
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Tablo 2’de görüldüğü gibi nihavend terkibi gerdaniye, acem, hüseyni perdeleri ile inip 
neva perdesinde yarım karar vermekte, neva perdesinden çargâh, nihavend [kürdi], dügâh 
göstererek rast perdesinde tam karar vermektedir. Burada dikkat çeken perde hüseyni perdesidir. 
Özkan’a göre nihavend makamı (2014:233) buselik makamının şeddidir ve dizi seslerinden en 
önemli perdelerinden birisi hisar perdesidir. Kürdi makamından farkının da bu perde sesi olduğu 
söylenebilir. Fakat 17. ve 18. yüzyıl kaynaklarına göre nihavend ile kürdi makamları arasında 
karar perdeleri dışında fark olmadığı görülür. Kantemiroğlu’na göre nihavend terkibi (2001:105) 
gerek kalın sesli, gerek ince sesli perdelerde kürdi gibi hareket eder; fakat rast perdesinde karar 
verir. Kantemiroğlu başka bir tanımda ise, acem perdesinden hareket edip nihavend perdesini 
kullanarak indiğini ve rast’ta karar verdiğini belirtmektedir. Kevserî Mecmuası’nda üç adet nihavend 
makamında yazılmış saz eseri mevcuttur. Bu eserlerde de nihavend perdesi kullanılmışsa da 
“nim bayati” perdesi sadece bir eserde kullanılmıştır. Bu eserin de Kantemiroğlu’na ait olduğuna 
ilişkin sonradan bir not düşülmüştür. “Der makam-ı nihavend devri kebir Kantemiroğlu” künyeli bu 
esere “Kantemiroğlu” ibaresinin sonradan düşüldüğü anlaşılmaktadır. Hâlbuki bayati perdesinin 
kullanıldığı bu eser perdeleri bakımından Kantemiroğlu tanımına uymaz.

18. yüzyıl yazılı kaynaklarında verilen nihavend makam tarifleri ışığında Şems-i Cemal 
makamının tarifinde yer verilen “nihavend makamının hareket-i ağazesini icra eyledikten sonra” 
açıklaması ile Şekil 6’da verilen nihavend dizisinin kastedildiği anlaşılmaktadır: 

Şekil 6. Nihavend makamı dizisi

Şekil 6’da verilen dizinin günümüz nihavend makamı dizisinden farklı olduğu görülmektedir. 
Bilindiği gibi nihavend makamı rast perdesinde buselik beşli ile neva’da kürdi dörtlüsünün (ya 
da kürdi dörtlüsü) eklenmesinden meydana gelmiştir (Özkan, 2014:233). Şems-i Cemal makam 
dizisinde yer alan nihavend dizisi ise, rastta buselik beşlisi ile neva’da buselik dörtlüsünün 
eklenmesinden meydana gelmektedir. 

Şems-i Cemal makamının nihavend icrasından sonra “rast, dügâh, nihavend, dügâh ve 
tekrar rast, dügâh gösterdikten sonra ırak perdesinde karar” vermesi ile makam tamamlanmış 
olmaktadır. Irak, rast, dügâh, nihavend perdeleri ile ırak perdesinde karara varış hareketi ilginçtir. 
Irak-rast-dügâh-nihavend perde seslerinin aralığı S-T-B tertibinde olup, hiçbir dörtlü ya da beşliye 
benzememektedir. Bu nedenle rehavi makamının seyir hareketi gibi (yegâh-rast, rast-neva) 
Şems-i Cemal makamına has karakteristik bir hareket olduğu söylenebilir. Irak perdesi nihavend 
makamında yeden perdesidir ki, Şems-i Cemal makamında “karar” etkisinin zayıf olacağı ortadadır. 
Kevserî’nin bu makama “Şems-i Cemal” ismini koymasındaki temel düşüncenin “güneş yüzlü” ya 
da “yüzünde güneş doğması” duygu ya da ifadesini bu perdeler ile vermek istediği anlaşılmaktadır.

4. Murad Han makamının incelenmesi 
Kevserî Mecmuası’nda “Murâd Hân” isimli makamın tarifi şu şekilde verilmiştir (v. 183b):

“Şol şirin nağmedir ki rast yüzünden ağaze idüb andan segâh ve çargâh ve neva’ya çıkıb 
neva’dan hüseyni perdesine gelüb biraz meks idüb ba’de hüseyni perdesinden perde perde 
dügâh’a dek iner dügâh’dan birden bire çargâh perdesinden perde perde aşiran perdesinde 
karar ider.”
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Nâyî Mustafa Kevserî’nin “şirin nağme/nagam” olarak ifade ettiği Murad Han makamı'nın 
rast makamı gibi seyir hareketine başladığı, segâh, çargâh, neva’ya çıkıp hüseyni perdesinde yarım 
karar yaptığı, hüseyni perdesinden dügâh’a kadar inip dügâh’tan “birden bire” çargâh perdesine 
atlayıp, çargâh perdesinden de perde perde aşiran [hüseyniaşiran] perdesine dek inerek karar 
verdiği görülmektedir. Murad Han makamının perde sesleri Şekil 7’te gösterilmiştir:

Şekil 7. Murad Han makamı perde sesleri

Şekil 7’de görüldüğü gibi “murad han” makamı hüseynîaşiran perdesinde uşşak dörtlüsü, 
dügâh perdesi üzerinde hüseyni beşlisi ve rast perdesi üzerinde rast dörtlüsünden oluşmaktadır. 
Bu şekli ile Murad Han makamı hüseynîaşiran makamına benzemektedir. Farkı ise, seyir hareketine 
rast makamı göstererek başlaması, hüseyni perdesinde yarım karar yaparak hüseynîaşiran 
makamı ile karara varmasıdır. Buselikaşiran, huziaşiran, hüseynîaşiran, uşşakaşiran ya da 
rastmaye, rastacem makamları ve seyir özellikleri gibi Murad Han makamının da rast-aşiran 
özelliği gösterdiği söylenebilir. Kısaca rast+aşiran denilebilir. Tarifini ise şu şekilde özetleyebiliriz: 
Rast ağaze edip aşiran karar verir.

Nazariyat kitapları incelendiğinde aşiran kararlı makamlar arasında “rast-aşiran” ya da 
Murad Han adında bir makam ya da terkib olmadığı anlaşılmıştır. Murad Han makamının rast 
başlayıp dügâh perdesini göstermesi, hüseyni makamından çok huzi makamını hatırlatmaktadır. 
Abdülbâki Nasır Dede huzi makamını şu şekilde açıklamaktadır: “…gerekli süsleyicilerle birlikte 
rast yapmaya başlayıp onun karar yeri olan rast perdesine gelince dügâh perdesini gösterip dügâh 
perdesinde karar verir” (Tura, 2006:60). Bu tarif (huzi makamı tarifinden hareketle) aşiran karar 
veren huzi-aşiran makamı ile Murad Han makamının benzer olabileceği fikrini vermektedir.

Kevserî Mecmuası’nda “16” numaralı, Kantemiroğlu Edvarı’nda “112” numaralı “Der 
makam-ı huzi-aşiran düyek” künyeli eser vardır ki, bu makamın Murad Han makamına benzer 
olması beklenmektedir. Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz ü Söz adlı el yazmasında aynı eserin 
aşiran-buselik faslı içerisinde ve eser adının “Peşrev-i Derviş Süleyman düyek” olarak kayıtlı 
olduğu tespit edilmiştir. Kevserî Mecmuası’nın Tahran kayıtlı bir istinsahında da aynı eser “huzi-
buselik” olarak kayıtlıdır (Ekinci, 2016:114). Kantemiroğlu Edvarı’nda “huzi-buselik” makamı tarifi 
verilmiştir; “huzi-aşiran” tarifi ise yoktur. Özetle, huzi-buselik makamı ile huzi-aşiran makamlarının 
aynı makam olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Kantemiroğlu’na göre (2001:107), huzi-buselik 
terkibi hüseyni perdesinden hareket eder ve önce tamamen hüseyni makamının agazesini 
gösterir; buselik perdesiyle aşağıya inip aşiran perdesinde karar kılar. Kantemiroğlu’nun vermiş 
olduğu tanımda “buselik” perdesi dikkat çekicidir. “16” numaralı huzi-aşiran eser incelendiğinde, 
buselik perdesinin kullanıldığı görülür. Fakat, hiçbir bölümde segâh perdesi kullanılmamıştır. Bu 
nedenle, eserde “hüseyni makam ağazesi”nden bahsetmek güçtür. Bu seyir özelliği, buselikaşiran 
makamının seyir özelliğidir. Nasır Dede buselikaşiran makam tarifinde “…buselik yaparak başlayıp 
aşiran karar verir. Bu da sonrakilerin buluşu olup huzi dedikleridir.” açıklamasında bulunarak, 
[eski] huzi ile buselikaşiran benzerliğine dikkat çekmektedir. Kevserî Mecmuası’nda 415 numaralı 
“Der makam-ı huzi/fahte/Dede” künyeli eser incelendiğinde de segâh perdesi kullanıldığı görülür. 
Kantemiroğlu’nun “hüseyni makamının ağazesini gösterir.” şeklinde belirttiği kısım, Nasır Dede’ye 
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göre “rast makamının gösterilip dügâh karar vermesi” olarak açıklanmıştır. Bilindiği gibi, rast 
makamında ya da hüseyni makamında segâh perdesi kullanılması gerekirken incelenen eserde 
segâh perdesi hiç kullanılmamıştır.

Nasır Dede’nin huzi makam tarifi dikkate alındığında, huzi-aşiran makamının Murad Han 
makamına benzer olması beklenmektedir. Fakat, ne Kantemiroğlu’nun vermiş olduğu tarif, ne de 
“16” numaralı “huzi-aşiran peşrev”, Murad Han makamına benzememektedir. Kısaca, huziaşiran 
makamında huzi makam seyir hareketi bakımından Kantemiroğlu ile Abdülbâki Nasır Dede 
açıklamaları arasında fark vardır. 18. yüzyılın birinci ve ikinci yarısında makam tarifinde değişim 
olduğu görülmekte, Murad Han makamının ise 18. yüzyıl ilk yarısındaki huzi-aşiran makamı ile 
benzerlik göstermediği anlaşılmaktadır. Fakat, Murad Han makamının 18. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren tanımı yapılan huzi makamı ile kısmen benzerlik gösterdiği, huziaşiran makamı ile 
benzerliği dikkat çekerken huziaşiran makamına hiçbir yazılı ya da basılı kaynakta yer verilmediği, 
huziaşiran makamının murad han makamı dışında bir tanımının olmadığı görülmüştür. Ayrıca, 
Murad Han makamının T 1856 numaralı Edvâr-ı İlmi Musiki adlı nüshada, aşiran kararlı makamların 
yer aldığı dairede, on bir makam içerisinde yer verildiği (v. 47b) ve huziaşiran makamından farklı 
kabul edildiği de görülmektedir (Ek 2).

Sonuç

Bu çalışmada Nâyî Mustafa Kevserî’nin terkip ettiğini düşündüğümüz, diğer edvar kitaplarında 
bulunmayan dört makam incelenmiştir. Bu makamlara Hayal-i Murad, Maye-i Kevser, Şems-i Cemal 
ve Murad Han isimleri verilmiş, açıklamaları yapılmış ve Kevserî Mecmuası’na kaydedilmiştir. 
Makamların seyir özelliklerinin şu şekilde olduğu tespit edilmiştir:

• Hayal-i Murad: Rast makamı ile karcığar makamının bileşiminden oluşan bir makamdır. 
• Maye-i Kevser: Irak kararlı olup ırak perdesi üzerine hicaz ve segâh perdesi üzerine 
müstear eklenmesinden meydana gelmektedir. III. Selim Han’ın terkip ettiği evcârâ makamı 
ile benzerlik göstermektedir.
• Şems-i Cemal: Irak kararlı olup nihavend makamı gösterildikten sonra özel bir seyir 
hareketi olarak düşündüğümüz perdeler ile ırak perdesinde karar vermektedir.
• Murad Han: Rast makamı gösterilerek aşiran [hüseynîaşiran] perdesinde karar veren bir 
terkibdir. 
İncelenen makamlardan “Hayal-i Murad” makamının “suzinak”, “Maye-i Kevser” 

makamının “evcârâ” ve “Murad Han” makamın “huzi-aşiran” makamı ile benzer olduğu tespit 
edilmiştir. 
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