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Abstract

From Disagreement to Habit: Compatibility among Makams in Turkish Music

Form and content in the theory books of Turkish makam music tradition vary from
century to century. Makams, as one of the most important topics discussed in these
books, are classified with various techniques. For example; as of 13th century, the terms
makam, şube,avaze and terkip,are identified with twelve horoscopes, six or seven planets,
four main elements and twenty- four hours in edvar (circles) tradition, which explains
makams with circles. According to this classification, this period’s twelve prominent
makams are identified with twelve horoscopes, while avazes with seven or six planets,
four şubes with four main elements and twenty- four terkips with twenty- four hours.
On the other hand, it can be seen in many sources that as of the late 18th century, the
traditional classification technique undenvent a change and only makam names are used
instead of the terms avaze, şube and terkip.Especially after the 19th century, some sources
State that makams are classified according to tonics, by starting from rastpıtch; some State
that they are classified alphabetically or according to their popularity; while some others
State that they are classified both in accordance with their tonics and the resemblance
in scales. Today, however, there are other classifications done according to the scale
degree system rather than the basic, transposed and compound classifications done in the
commonly usedArel-Ezgi-Uzdilek system in the theory of Turkish makam music. In this
regard, from the frequently emphasized issue of compatibility/incompatibility between
makams in the tradition, the main argument of the study is the comparative analysis of
the mentioned various classifications and the evaluation issue of makam classification
concept which has a functional role in today’s makam discipline. As the reference of the
study, studies which include practical application results are considered and evaluated as
well as the related theories.

Bu makalede, müzik teorisi eserlerinde sıklıkla vurgulanan makamlar arasında
uyumsuzluk (arbede) ve uyuşma (ünsiyet) konusundan hareketle; makamlararası
ilişkilerin göstergesi olan ve geçmişten günümüze yazılmış çeşitli kaynaklarda yer alan
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makam sınıflama ve sıralama anlayışları karşılaştırmalı olarak incelenerek,makamlararası
ilişkinin önemi ve işlevsel rolü değerlendirilmiştir. Çalışmada referans olarak müzik
teorisi eserlerinin yanı sıra, teorinin pratik (uygulamalı) yansımalarının görüldüğü güfte-
nota mecmuaları ve kâr- ı nâtıklar kullanılmıştır.

Müzik Teorisi Eserlerinde Makam Sın ıflaması ve Makamlararası Uyum

Müzik teorisi eserlerinde görülen makam sınıflandırma anlayışı başlangıcından
günümüze kadar incelenecek olursa,Türk makam müziği geleneğinde teori kitaplarının
biçim ve içeriklerinin, dolayısıyla makam sınıflama yöntemlerinin yüzyıllara göre
değişiklikler gösterdiği görülmektedir. Müzik teorisi alanında El Kindi (ö. 875), Fârâbî
(Ö.950), İbn- i Sina (ö. 1037) ile başlayan çalışmalar, özellikle 13. yüzyılda Safiyyüddin
Abdülmü’min Urmevî’ nin yazmış olduğu Kitabü'lEdvar1 adlı eser ile belirli bir sisteme
oturmuş, bu sistemin gelişmesini ve devamını sağlayan en önemli isim ise 15. yüzyılda
Abdülkâdir Meragî olmuştur. Terim olarak ‘makam' kelimesi, Safiyüddin’den önce
ve Safiyüddin zamanında kullanılmamıştır. Safiyüddin, Edvara Meşhûre yani ‘meşhur
devirler' olarak tanımladığı on iki adet makamın önceki âlimlerce şudûd yani ‘şedler’
şeklinde isimlendirildiğini belirtmiştir (Uygun 1999:92). Abdülkâdir Meragî ise bu on
iki devir için günümüze kadar uzanacak olan ‘makam’ terimini kullanmıştır.

15. yüzyıldan itibaren ise Kırşehrî, Hızır, Ladikî ve Şeydi gibi Anadolu edvar
yazarlarının eserlerinde görülen makam sınıflama anlayışında makamların astroloji ile
ilişkili olarak makam, âvâze, şube ve terkibat olarak ayrıldığı; buna göre dönemin on
iki önde gelen makamının on iki burç, âvâzelerin altı gök cismi, dört şubenin ise dört

ana unsur ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 15. yüzyıl müzik teorisi eserlerindeki
en önemli değişim, Safiyüddin'de açıklanan devirlerin - yani makam dizilerinin-
sıralanmasında görülmektedir.Kırşehrî’nin yazdığı ve Harîri bin Muhammed tarafından
1469 yılında çevrilen Kitab'ül Edvar'da Safiyüddin'in saydığı on iki devrin yani
makamın sayısını değişmezken, sıralamada ve isimlendirmede bazı değişiklikler olduğu

görülmektedir. Safiyüddin'de uşşakla başlayan on iki makam Kırşehrî’den itibaren
rastla başlamakta, Safiyüddin’de uşşak birinci sıradayken Kırşehrî’den itibaren onikinci
sırada gösterilmektedir (Doğrusöz 2007). Safiyüddin’in verdiği 6 âvâzenin sıralaması da
değişmiş, âvâze sayısı hisarın eklenmesiyle Kırşehrî, Ladikî ve Seydi’de yediye çıkmıştır.

15. yüzyıla kadar müzik teorisi eserlerinde görülen bu makam sınıflama mantığı
teorik temelli olduğu için, makamlar arası ilişkiler ve uyum/uyumsuzluk konularının
özellikle 15. yüzyıldan itibarenAnadolu edvâr yazarlarının kitaplarında yer aldığı
görülmektedir. Örneğin; Kırşehrî Edvarı'nda çeng sazının düzeninden (akordundan)
söz edilirken, “Evvel rast makamını tamamıyla düzmek gerek. Çünkü rast düzülünce
bu sayıda makamlar ortaya çıkar. Rast, ırak, dügâh, segâh, çargâh, pençgâh, selmek,— 6 7 1
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nevruz- ı rûmi, hüseyni, hisar, hisarek, gerdaniye, muhayyer oluşur. Bunların bazıları
giriftli bazıları giriftsiz olur, çargâh, pençgâh, selmek, hisar, hisarek girift ile olur, kalanı
giriftsiz olur. Rast dairesi tamam oldu” (Doğrusöz 2007:73) ifadesi kullanılarak rast
makamının makamlararası ilişkileri vurgulanmıştır.

Edvar geleneğindeki sınıflama mantığının 18. yüzyılda Kantemiroğlu ile birlikte
farklı bir biçim aldığı görülmektedir. Kantemiroğlu (Ö.1723) Kitab-ı î lmı l-mûsik î alâ
vechı l-hurufat (1691) adlı eserindekendi teorisini aktardıktan sonra ‘EskilereGöreMusiki
Edvarı5 kısmında eski sınıflamadan söz etmiştir. Bu kısımda, Kantemiroğlu’nun eski
teoriye hâkim olduğu ve kendi sınıflamasının da yeni olduğu vurgusu hissedilmektedir.
Nitekim Kantemiroğlu makamları müfred ve mürekkeb yani ‘basit 5 ve ‘birleşik5 olarak
iki türlü sınıflandırmıştır. Bu sınıflamanın dışında şedd, görünüşte ve ismi olup da cismi
olmayan makamları da açıklayan Kantemiroğlu, daha sonra da makamlar yedi türde
incelemiştir (Tura 2001(1):40- 44).

Makalenin asıl konusu olan ‘ünsiyet5 ve ‘arbede5 yani makamlar arası uyum
ve uyumsuzluk konusuna da Kantemiroğlu, kitabında yer alan Hiss-i Ünsiyyet (ü)
zıdd Arbedet-i Musiki başlıklı kısımda şu tanımla açıklık getirmektedir: “Perdelerin,
makamların ve terkiplerin birbirleriyle kaynaşıp anlaşmalarına ve aralarında zıdlık,
aykırılık ve çatışma bulunmamasına, makamlardaki uyuşma ve anlaşma kabiliyeti denir55

(Tura 2001(1):112).

Kantemiroğlu, kitabının başka bir kısmında ise “musiki ile uğraşanların
mükemmelliğe erişmiş olanları, musiki ilminin gücüyle, bütün makamlar ve perdeler
arasındaki geçimsizliği ve soğukluğu bir anlaşmave uyuşma haline döndürebilirler, öyleki
perdeler altın bir zincirin halkaları gibi birbiri içine girip bağlanır ve bir nağme dairesi
halinde bütün makamlar bir makam içinde bir araya gelerek ayrı ayrı makamlardan
bir makam bütünü meydana getirirler55 (Tura 2001(1): 125- 126) diyerek makamların
birbiriyle ilişkili olduğu ve perdeler arasında uyumsuzluk olsa dahi bunun anlaşma ve
uyuşmaya döndürülebileceğini belirtmiş, bu anlattıklarına örnek olarak fahte usulünde
bestelenmiş iki peşrev {küll-i külliyât ve külliyât ) örneği vermiştir2. Ayrıca döneminde
kullanılan tüm makamları içeren bir taksim {taksim-i külli külliyat) örneği vererek bütün
makamların birbiriyle ilişkisini göstermeye çalışmıştır.3

Kantemiroğlu, bahsettiği makamlararası bağları, makamları anlatırken de
özellikle belirtmiştir. Örneğin; rast makamım açıkladıktan sonra bu makama uyan, ona
tabi olan makam ve terkipleri mahur, pençgâh, nikriz, nihavend, büzürk, selmek, sazkâr,
türkî hicaz, bayâti hisar, rehâvi şeklinde saymış, “adı geçen terkîbler, her ne kadar, ses
vermeye (âgâze5ye) başka makamlardan başlasalar da, gelip Rast5da karar kıldıklarından,
ona bağlı oldukları şüphe götürmez55 (Tura 2001(1): 49) diyerek makamlararası uyumu
sağlayan bağları belirtmiştir (bkz. Tablo 1).
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MAHUR
PENÇGÂHBİLEŞİK MAKAMLAR

NİKRİZ
RAST NİHAVEND

MAKAMINA

BAĞLI
KULLANILAN TERKİPLER BÜZÜRK

SELMEK
OLANLAR SAZKAR

TÜRKJ HİCAZ
BAYATI- HİSAR

KULLANILMAYAN TERKİPLER

REHAVİİSMİ OLUP CİSMİ OLMAYAN MAKAMLAR

Tablo 1 Kantemiroğlu’nda Rast Makamına Bağlı Olan Makamlar

18. yüzyılda teori alanında karşılaştığımız diğer önemli isimlerden biri Kemani
Hızır Ağa, diğeri ise Albdülbâki Nasır Dede’dir. Hızır Ağa Tefhimü’l-makamatfi Tevlid-
in Negamat adlı eserinin girişinde makamları eskilerin anlayışında on iki makam, yedi
âvâze, dört şube şeklinde sınıflamış ancak makamları anlatırken bu sınıflandırmaya pek
uymamıştır. Aslında Hızır Ağa, eserinde ilk iki dairede ‘dügâh’, üçüncü dairede 'rast5,
dördüncü dairede ‘ırak5, beşinci dairede ‘neva’, altıncı dairede ‘aşiran’, yedinci dairede
‘segah’, sekizinci dairede ise ‘uşşak’ perdesinden doğan makamları göstererek, makamları
doğdukları perdelere göre sınıflamıştır. Uslu’nun belirttiğine göre, Hızır Ağa’nın
dairelerinden yararlanan W. Feldman, perdelerden doğan makam sınıflamasını ayrıca
listelemiş ve makamları dügâh, rast, ırak, neva, aşiran perdelerinden doğan makamlar
şeklinde beş gruba ayırmıştır (Uslu 2009: 62). Teorisyen, şair, neyzen ve Mevlevi şeyhi
olan Abdülbâki Nasır Dede’nin ise Tedkik ü Tahkik adlı eserinde eskilerin makam
sınıflama anlayışını değiştirdiği, âvâze ve şube terimlerini kullanmadığı, makamları
‘makam’ve ‘terkibât’ şeklinde iki kısımda sınıflandırdığı görülmektedir. Kendisinden
önce on iki olan ana makam sayısını on dörde çıkaran Nâsır Dede, daha sonra yüz
otuz altı terkibâtı açıklamıştır (Tura 1997). Ancak Hızır Ağa’nın aksine, Nâsır Dede’de
makam sınıflama mantığının yalnızca teorik temelli olduğu, makamlararası bağlar ve

uyum- uyumsuzluk konularının yer almadığı görülmektedir.

19. yüzyıldan itibaren ise artık sadece ‘makam’ terimini kullanan Haşim Bey
(1815-1868)’in Mecmua ve Ahmed Avni Konuk’un (1868-1938) Hanende adlı eserlerinde
makam sınıflamasının, rast perdesinden başlayarak karar perdelerine göre yapıldığı (bkz.
Tablo 2), buna göre çıkıcı sırayla rast, dügâh, segâh, buselik; inici sırayla ırak, acemaşiran,
hüseyni aşiran, yegâh perdelerinde karar veren makamların ayrıldığı görülmektedir
(Oransay 1990: 59). Dügâh kararlı makamlar içerisinde de buselik ve kürdi ekli alt
kümeler dikkat çekmektedir.
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HAŞÎM BEY
Mecmua

AHMED AVNÎ KONUK
Hanende

RAST RAST
REHAVIREHAVI
SAZKARSAZKAR

SUZIDILARA SUZIDILARA
RAST- I CEDID RAST- I CEDID

PENÇGAH PENÇGAH
NİKRİZNİKRİZ

NİHAVENDNİHAVEND
NEVESER NEVESER
SUZİNAK SUZİNAK

PESENDIDE PESENDIDE
BÜZÜRK BÜZÜRG
MAHUR MAHUR
ZAVİL ZAVİL

ŞEVK- İ DİLŞEVK- İ DİL
TARZ- I NEVİNTARZ- I NEVİN

HİCAZKAR HİCAZKAR
KÜRDİLİ HİCAZKAR

Tablo 2 Haşim Bey ve Ahmet Avni Konuk’ta
Rast Perdesinde Karar Veren Makamların Sıralaması

Tanburi Cemil Bey (1873- 1916) de Rehber-i Musiki adlı eserinde makamları karar
perdelerine göre sınıflamış, ancak bu sınıflamanın sonunda - dal, kol anlamına gelen-
müteferri makamları ayrıca belirtmiştir (Cevher 1993).Örneğin; müteferri makamlardan
nikriz, pençgâh, büzürk, pesendîde makamlarını rast makamından müteferri olarak
belirtmiştir (bkz. Tablo 3). Bu sınıflama hem karar perdesi hem de dizi ilişkilerine göre
yapılmış bir sınıflama örneğidir. Notacı Emin (1845- 1907) ise Nota Muallimi adlı eserinde
makamları rast, dügâh, dügâhta buselikli ve kürdili küme, segah, buselik, çargâh, hicaz,
yegâh, neva, hüseyni aşiran, acemaşiran, ırak perdeleri üzerinde karar verenler (bkz.
Tablo 4) şeklinde smıflamıştır (Oransay 1990: 93).

TANBURİ CEMİL BEY
Rehber-iMusiki

KARAR
PERDESİ MÜTEFERRİ MAKAMLARMAKAM İSMİ

RAST NİKRİZ, PENÇGÂH,BÜZÜRG,PESENDÎDE,ZÂVİL
MAHUR

SUZİNÂK

HİCAZKÂRRASTTA KARAR VERENLER
KÜRDİLİ HİCAZKÂR

NİHAVEND
NEVESER

Tablo 3 Tanburi Cemil Bey’de Rast Perdesinde Karar Veren Makamlar
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NOTACI EMİN
Nota Muallimi

RAST
REHAVI
SAZKAR

SUZIDILARA
RAST- I CEDID

PENÇGAH
PESENDIDERAST PERDESİ

ÜZERİNDE
KARAR
VEREN

MAKAMLAR

NEVESER
NIHAVEND
SUZNAK
BÜZÜRG
NİKRİZ
MAHUR
ZAVIL

ŞEVK-I DİL
HICAZKAR

TARZ- I NEVİN

Tablo 4 Notacı Emin’de Rast Perdesinde Karar Veren Makamlar

Tanburi Küçük Artin ise, yazmasında makamları kollar halinde rast, dügâh,
segah, neva, hüseyni, evç kolu (Judetz 2002) şeklinde sınıflandırırken (bkz. Tablo 5);
Muallim İsmailHakkı Bey (1865-1927)’inMusiki TekâmülDersleriadlı eserindemakamları
rast şubesi, dügâh şubesi gibi karar perdelerine göre sınıfladığı görülmektedir. Muallim
İsmail Hakkı Bey sınıflamaya rast şubesi ve rast makamından başlamış, makamları
takdim ederken bazıları için segah kolundan alınmıştır veya yegâh kolundan alınmıştır
gibi ifadeler kullanmıştır (bkz. tablo 6). Kaleme aldığı doksan sekiz dizinin geneli için
makam terimini kullanmadığı; dizilerin seksenine terkip, dördüne âvâze ve on dördüne
makam adını verdiği, bir anlamda geleneğe dönük bir sınıflama anlayışını benimsediği
görülebilir (Kaygusuz 2006).

TANBURİ KÜÇÜKARTİN
RAST

PENÇGAH
NİKRİZ

NIHAVEND- I SAĞIR
NIHAVEND

MAHUR
REKB

NIHAVEND- I SAGIREK
BÜZÜRKRAST KOLU ZAVIL

ZIREFKEND- I RUMİ
SAZKAR

MÜBERKA- I RUMİ
SAZKAR- I RUMİ
HİCAZ BÜZÜRK

NIHAVEND- I RUMİ
MÜBERKA
MAHUREK

Tablo 5 Tanburi Küçük Artin Yazmasında Rast Koluna ait Makam Sınıflaması
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MUALLİM İSMAİLHAKKI BEY
MusikiTekamülDersleri

RAST MAKAMI
REHAVİ MAKAMI "Segah Kolundan"

SAZKÂR TERKİBİ
SUZİDİLARA TERKİBİ

NİKRİZ TERKİBİ
PENÇGÂHTERKİBİ

RAST- I CEDİD TERKİBİ
NİHAVEND- İ KEBİR TERKİBİ

NİHAVEND TERKİBİ
NEVESERTERKİBİRAST

ŞUBESİ BEZM- İ TARAB TERKİBİ
SUZNÂK TERKİBİ

PESENDÎDETERKİBİ
BÜZÜRG MAKAMI
MAHUR TERKİBİ
ZÂVİLTERKİBİ

ŞEVK- İ DİL TERKİBİ
TARZ- I NEVİN TERKİBİ

HİCAZKÂR TERKİBİ

KÜRDİLÎ HİCAZKÂR TERKİBİ

Tablo 6 Muallim İsmail Hakkı Bey’de Rast Şubesi Makamları

20. yüzyılda modern müzikoloji çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte müzik
teorisi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Rauf Yekta Bey (1871- 1935)’in
başlattığı bu çalışmaları devam ettiren en önemli isimlerinden olan Dr. Suphi Ezgi (1869-
1962), Nazari Ameli Türk Musikisi (1953) adlı eserinde ve Hüseyin Sadeddin Arel (1880-
1955) Onur Akdoğu tarafından hazırlanan Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri (1991) adlı
eserinde makamları basit, mürekkep ve şed olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır.Arel ve
Ezgi, sistemlerinin matematiksel ve fiziksel hesaplamalarında Salih Murat Uzdilek’ten
yararlandığı için ‘Arel- Ezgi Uzdilek’ sistemi olarak bilinen bu sistemin sınıflama mantığı
20. yüzyılın Türk makam müziği eğitiminde varlığını sürdürmüş ve halen sürdürmesi
açısından önemlidir. Geçmiş yüzyılların aksine makamların artık dizi merkezli
işlenmesi ile birlikte makam dizilerinin teorik açıdan nasıl oluşturulduğunu esas alan
bu sınıflama mantığının daha önceki yüzyıllarda da - örneğin Kantemiroğlu’nda- kavram
olarak var olmasına rağmen işlevsel yönden farklılık gösterdiği görülmektedir. Bir diğer
önemli farklılık ise gelenekte rast olan ana makamın Ezgi ve Arel’de çargâh olarak
değişmesidir. Arel’in mürekkep makamları yine dizilerinin oluşumuna göre ‘katışık’,
‘birleşindi’ ve ‘ekli’ makamlar şeklinde üç sınıfa ayırdığı; ancak makamları yapılarında
yer alan makam ve çeşni ilişkilerini yani uyumlarını göz ardı eden bir anlayışla yegâh
perdesinden başlayarak hüseyni aşiran, acem aşiran, ırak, rast, dügâh, segâh ve buselik
perdesinde karar verenler şeklinde sınıflandırdığı ve anlattığı görülmektedir. Yine Arel
ve Ezgi’nin çalışmaları doğrultusunda Şefik Gürmeriç’in notlarının kaynaklık ettiği
İsmail Hakkı Özkan’ın Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri^1984) adlı eserinde aynı
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mantığın devam ettiği görülmektedir. 20. yy.’ın bir diğer önemli ismi Ekrem Karadeniz
de Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları(y)79) adlı eserinde, makamları bugün kullanılan
ve kullanılmayanlar şeklinde ikiye ayırmış; basit ve bileşik makamlar şeklinde iki grup
içinde ele alarak, karar perdelerine göre sınıflandırmış, şed makam kavramından ise söz
etmemiştir.

Güfte ve Nota Mecmualarında Makamlararası Uyum

Müzik teorisi eserlerininyanı sıra, bazıyazma ve basma güfte ve nota mecmuları
incelendiğinde de makamlararası uyumun izleri görülmektedir. Güfte mecmualarından
Haşan Gülşenî, Hafız Post, Revan 1725, Hekimbaşı ve Ali Emiri mecmualarında rastın
ilk makam olduğu ve rasttan sonra bu makama bağlı dört makamın; rast, rehavi, pençgâh
ve nikrizin art arda geldiği görülmektedir (bkz. tablo 7). Bu verilerden hareketle güfte
mecmuaları içerisinde de makamlar arası uyumun göz önüne alındığı düşünülebilir.
Bu örnekleri arttırmak mümkündür.Örneğin; Gülşenî, Post, Revan, Hekimbaşı ve
Ali Emiri mecmualarında sabâ ve çargâh makamları art arda sıralanmıştır. Mecmuların
çoğunda neva, uşşak, bayâti makamları, buselik ve aşiran makamları art ardadır. Acem ve
acemaşiran makamlarının art arda yer aldığı mecmualarda bayâti ve uşşak makamlarının
daha önce yer aldığı, yine ırak makamı ile başlayan grupta genellikle segâh kolu olarak
adlandırılan - ırak, muhalif, eviç, segâh, bestenigâr gibi- makamların veya - zirgüle,
uzzal, şehnaz, hisar gibi- hicaz kolu olarak adlandırılan makamların art arda geldiği
görülmektedir.4

HAŞAN GÜLŞENÎ ALÎ EMİRÎ 759/1HEKİMBAŞIHAFIZ POST REVAN1725

RAST RAST RAST RAST RAST
PENÇGÂH REHAVİREHAVİ REHAVİ REHAVİ

PENÇGÂH PENÇGÂH PENÇGÂH PENÇGÂHNİŞABUR

NİKRİZ NİKRİZ NİKRİZ NİKRİZNİKRİZ
ISFAHAN NIŞAJBURMAHUR ISFAHAN
NİŞABUR REHAVİ NİŞABUR ISFAHAN

MAHUR

Tablo 7 Güfte Mecmualarında Rast Perdesinde Karar Veren Makamların
Uyumuna Örnekler

Güfte mecmualarının hepsinde makam sıralamasına rast makamı ile başlanması
da önemli bir husustur. Bu yazmalarda karşımıza çıkan bir diğer önemli unsur ise
makamların birbirleriyle olan akrabalık ilişkilerinin ön planda tutulması ve bu şekilde
kümelenerek sınıflamada yer almalarıdır. Örneğin; rast, rehavi, pençgâh, nikriz art arda;
acem, acemaşiran, nihavend art arda; sabâ ve çargâh makamları da art arda dizilmişlerdir.
Bu kümelenmelerde dikkat edilmesi gereken hangi makamın diğerlerinden daha önce
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yazıldığı, bir makam anlatılmadan diğerlerinin anlaşılmasının eksik kalacağı ya da daha
farklı bir kümede yer alırsa aradaki ilişkinin idrak edilemeyebileceği konusudur.

17. yüzyılda Ali Ufkî Bey’in yazmış olduğu Mecmua-i Saz ü Söz adlı nota
mecmuasında da makam sırasına dikkat edildiğinde makamların birbirleriyle olan yakın
ilişkilerinin göz önünde bulundurulduğu dikkati çekmektedir. Örneğin; bayâti, acem,
sabâ ve çargâh makamları art arda sıralanmıştır5(bkz. tablo 8).

ALÎ UFKÎ BEY
Mecmuâ-i Saz ü S öz

HÜSEYNÎ
MUHAYYER

NEVA
UŞŞAK
BAYATİ
ACEM
SABA

ÇARGAH
SEGAH
RAST

MAHUR
EVİÇ
IRAK

NIHAVEND
UZZAL

NIŞABUR
SÜNBÜLE
ŞEHNAZ

NİKRİZ
BUSELİK

AŞİRANBUSELİK
HİSAR

Tablo 8 Ali Ufkî Bey’de Makam Sınıflaması

Kâr-ı Nâtık’larda Makamlararası Uyum

Türk makammüziğinde birmakamla başlayıpsıraylafarklımakamlara geçkiler yaptıktan
sonra başladığı makamla sona eren sözlü eserler olan kâra nâtıklar da makamlararası
ilişkiler açısından önemli kaynaklardır. Kantemiroğlu da makamların birbiriyle ilişisini
gösteren eserler hakkında Külli Külliyât ve Külliyât adlı peşrevlerin yanında kâra
itaplarında bahsedilen ilişkilere göre bestelendiğini ayrıca belirtmiştir (Tura 2001 (1):
126). Buradan hareketle kâra nâtıklar incelendiğinde Hatipzâde Osman Efendi (ö.
1680), Dede Efendi (1778-1846), Muallim İsmail Hakkı Bey (1865-1927), Ahmed Avni
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Konuk (1868- 1938)’un eserlerinde ilk dikkat çekici nokta, dördünde de rastın temel
alınmış olmasıdır (bkz. Tablo 9). Ayrıca, güfte mecmualarında art arda gelen makam
kümelerinin kâr-ı nâtıkhrdz da aynı şekilde yer alması dikkat çekicidir. Örneğin; Dede
Efendi’ye atfedilen rast kâr- ı nâtıkta bir arada bulunan neva, uşşak ve bayâti makamları;
sabâ, çargâh, dügâh makamları; hicaz, şehnaz makamları ve rahatül- ervah, bestenigâr,
ırak, eviç makamları aynı şekilde güfte mecmualarında da bir arada yer almaktadır.

HATlBZÂDE OSMAN EFENDİ MUALLİM İSMAİL HAKKI BEYDEDE EFENDİ
RASTRAST RAST

REHAVİREHAVİ REHAVI
PENÇGÂHNİKRİZ NİKRİZ

PESENDIDEPENÇGAH

Tablo 9 Kar-ı Natık’larda Makam Uyumuna Örnekler

Ahmet Avni Konuk da, Fihrist-i Makamât adlı kâr-ı nâtık ında makamları
rast kolundan rast makamı ile başlatıp, dügâh kolu, kürdi kolu gibi şekillerde küme
küme sınıflamıştır (bkz tablo 10). Bu sınıflamada bir yandan karar perdesine göre
bir sınıflamanın takip edildiği, diğer bir yandan ise akrabalık ilişkilerinin ön planda
tutulduğu görülmektedir.

AHMED AVNİ KONUK
Fihrist-iMakamât

RAST
REHAVİ
SAZKAR

PENCUGAH-I ASIL
PENCÜGAH-I ZAİT

RASTMAYE
RAST-ICEDID
SUZI-DILARA
BÜZÜRK
NİKRİZ

MAVERAÜN-NEHIR
DILKUŞA (NEVESER)
NIHAVEND-I KEBİRRAST

KOLU NIHAVEND-I RUMİ
HICAZKAR

KÜRDILI HİCAZKAR
ZIRGÜLELI SUZİNAK

SUZİNAK
MAHUR
DILNİŞIN
ZAVİL

PESENDIDE
ŞEVK3DIL
ZEVKIDIL

TARZI-NEVIN

Tablo 10 Ahmed Avni Konuk’un Kar-ı Natıkında Rast Kolundaki Makam Sıralaması
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Güncel Teori Çalışmalarında Makamlararası Uyum

2000li yıllarla birlikte günümüzde yapılan bazı müzik teorisi çalışmaları incelendiğinde
ise,Nail Yavuzoğlu’nun Türk Müziğinde Makamlar ve Seyir Özellikleri^2009) adlı
eserinde yaptığı sınıflamada, makamları öncelikle karar perdelerine göre sınıfladığı,
bunun yanı sıra makamlararası ilişkileri ön plana çıkaran bir sınıflama modeli kullandığı
görülmektedir. Yavuzoğlu’nun dereceler üzerinde oluşan makamlar ve bu makamlardan
kaynaklanan makamları karar perdelerine göre ilk olarak rast makamından başlayarak
sınıflamaya başladığı; tüm dizi ve makamların rast dizisinin dereceleri üzerinde oluştuğu
görülmektedir (bkz. tablo 11).Murat Aydemir’in TurkishMusicMakam Guide(20lÖ) adlı
eserinde yaptığı sınıflamasında da makam ilişkilerinin göz önünde bulundurulduğu ve
sınıflamaya rast makamından başlandığı görülmektedir (bkz. tablo 12).

NAÎLYAVUZOĞLU
Türk Müziğinde Makamlar ve Seyir Özellikleri

KARARPERDESİ MAKAM BU MAKAMDAN KAYNAKLANAN MAKAMLAR

REHAVt, RAST MAYE,SELMBK,RAST- ICEDİD,PESENDİDE,PENÇGAHRAST

SUZİNAK HtCAZKÂR

KORDİLt HİCAZKAR
RAST NİHAVEND NİHAVEND- İ KEBİR

NİKRİZ NEVESER

NİGAR BÜZORG,SUZİDİLARA

SAZKAR.ZAVİLMAHUR

Tablo 11 Nail Yavuzoğlu’nda Makam Sın ıflaması

MURAT AYDEMİR
TurkishMusic Makam Guide

RAST
REHAVI

PENÇGAH
PESENDIDE
SUZİDİLARA

MAHUR
ZAVIL

NIKRIZ
SEGAH

MÜSTEAR
SEGAH MAYE
DÜGAH MAYE

SAZKAR
HÜZZAM

BASİTSUZNAK &ZIRGÜLELİ SUZNAK
HİCAZKAR

KÜRDİLÎ HİCAZKAR

Tablo 12Murat Aydemir’de Makam Sıralamasına Örnek
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Günümüz Türk makam müziği eğitim kurumlarından ÎTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü’nce verilen Makam Teorisi dersi güncel
müfredatının da bu esaslarla düzenlendiği görülmektedir (bkz. tablo 13).

ÎTÜTMDK
MAKAM TEORİSİ

DERSÎ MÜFREDATI
(2011)
RAST

REHAVI
SAZKAR

RAST MAYE
UŞŞAK
BAYATI

DÜGAH MAYE
ISFAHAN

ACEM
NEVA

YEGAH
NEVABUSELIK

TAHIR
TAHIRBUSELIK

HÜSEYNİ
HÜSEYNİAŞIRAN

MUHAYYER
GERDANİYE

Tablo 13 İTÜ TMDK MakamTeorisi Müfredatında Makam Sıralamasına Örnek

Değerlendirme ve Sonuç

13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yazılmış müzik teorisi eserleri incelendiğinde, rast
makamını ana makam olarak kabul eden eserlerde işlenen makamların çoğunlukla
metodolojik bir amaçla sınıflandırıldığı, ancak makamlar arası uyumun öneminin
belirtilerek bunun mutlaka esas alındığı görülmektedir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise,
müzik teorisi eserlerinin bazılarında makamların rast perdesinden başlayarak karar
perdelerine göre sınıflandırıldığı, buna göre çıkıcı sırayla dügâh, segah, buselik, çargâh;
inici sırayla ırak, acemaşiran, hüseynîaşiran, yegâh perdelerinde karar veren makamların
ayrıldığı; bazılarında makamların alfabetik olarak ya da popüler kullanımlarına göre
sınıflandırıldığı; bazı kaynaklarda ise hem dizilerin benzerliği bakımından hem de yine
karar perdelerine göre sınıflandırma yapıldığı görülmektedir. Karar perdelerine göre
yapılan sınıflama anlayışında aynı perde üzerinde aynı çeşniyi veya sesleri kullanan
makamlar arasında - farklı karar perdesinde karar veren bir makamla da ilişkisi olabileceği
düşünüldüğünde- rastlantısal denilebilecek bir ilişki görülmektedir. 20. yy.’da da devam
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eden bu sınıflama anlayışı ile birlikte, yüzyıllardan beri teori kitaplarında vurgulanan
makamlararası ilişkilerin artık dikkate alınmadığı görülmektedir ve bu durum,
günümüzde halen bu sistemin kullanıldığı Türk makam müziği eğitiminde işlevsel
açıdan sorunlar yaratmaktadır.

Uygulama esaslı eserler olan nota- güfte mecmuaları ile kâr- ı nâtıklarda ise yine
rast makamı ana makam kabul edilerek makamların tamamen birbiriyle uyum ve ilişkisi
çerçevesinde ele alındıkları görülmektedir. Bu eserler teorik ve pratik olarak iki ana
kola ayrılan Türk makam müziği eğitiminin, iki kolun birbirini tamamlaması ve müzik
teorisi eserlerinde işlenen teorik bilginin pratik düzeyde desteklenmesiyle işlevsel bir
boyut kazanacağının bir göstergesidir.

Bu bağlamda, makamlararası uyum ve ilişkilendirmenin makam teori, uygulama
(icra) ve eğitimine daha işlevsel bir boyut kazandırdığı görülmektedir.Tarihte Türk
makam müziği eğitiminin ağırlıklı olarak pratik - yani meşk- yöntemi ile yapıldığı ve
teorik bilginin ancak pratik düzeyde somutlaştığı düşünüldüğünde, günümüzde verilen
teorik eğitimin pratik düzeyde somut hale gelmesinde öncelikle makamlararası ilişkinin
göz önünde bulundurulması ve makamların bu anlayışla sınıflandırılarak veyasıralanarak
işlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle makamların tarih içerisindeki konumu
(kronolojik ya da popülerlik durumu) ve hangi makamın hangi makamla açıklandığı
dikkate alınmalı, tarihsel süreçteki içerik ve biçim değişimi göz ardı edilmemelidir.
Ayrıca rast makamı ve perdelerinin yapılacak sınıflama/sıralama çalışmalarına temel
oluşturmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle makamlar arası ilişkileri esas
alan yeni sınıflandırma ve teori çalışmaları yapılmalıdır.
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Notlar

1 Devirler, asırlar, zamanlar anlamına gelen edvar kelimesi Arapça devir kelimesinin çoğuludur.
19. yüzyıl sonlarına kadar müzik teorisi kitaplarında usul ve makamları kapalı daireler biçiminde
göstermek gelenek olduğu için bu kitaplara kitab-ı edvar veya kitab3ül edvar yani ‘daireler kitabı5

denmiştir (Doğrusöz 1999: 563).
2 Peşrevlerin tıpkıbasım ve çevirileri için bkz. Tura 2001(2): 44- 52

3 Taksim- i Külli Külliyât hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tura 2001(1): 127- 135
4 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Doğrusöz 1993, Erden 2004, Judetz 2010, Duran 2005
5 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Cevher 2003
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