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ANADOLU’DA ÇALGISAL DÖNÜŞÜM:
ARP, LÎR VE ÇENG

Ş. Şebvar Beşiroğlu

The studies on the origins of instruments direct us to the early periods of human civiliza-
tions. In terms of Mediterrranean cultures, Mesopotamia is the cradle of civilizations star-
ting from 4000 BC. The oldest iconographıc resources depict the first examples of
chordophones in this region. These chordophones, namely harps, lyrs, and lutes, are the
principle instruments in this region. Nevertheless, it is not possible to mention a single
civilization out of which harp- like instruments emerged. According to archaeo- organolo-
gists, these first string instruments were the product of Mesopotamian and Egyptian civi-
lizations. Curt Sachs and Eric van Hornbostel, in their groundbreaking work on the
classification instruments, define the harp as "an instrument with strings perpandicular
to the sound box". In the present study the harps are investigated in two categories: framed
haprs and öpen harps. In this paper the focus is on the investigation of Hitit harps and
Ottoman Ceng as two different harps from different time periods in the same geographi-
cal- cultural framework.

Çalgı, insanın müzik oluşturmak, müzik yapmak için ihtiyacı olan sesleri meydana getirmekte
kullandığı alettir. Çalgıların kökeni ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar bizi insanlığın ilk
devirlerine kadar götürmektedir. İnsan sonsuz bir ses kaynağı olan kâinatta doğmuş, içinde
yaşadığı sesler dünyasının etkisi altında kalmış ve bu sesleri taklit etmeye, bu sesler dünyasına
yanıt vermeye çalışmıştır. İnsanlar sesler dünyasını anlamaya yönelik çabaları doğrultusunda,
bu sesleri tekrar etmiş, onların kaynağına yakınlaşmaya, kimi zaman bunlar üzerinde bir ha-
kimiyet kurmaya çalışmışlardır. Bu çabalar insanın yaratma ve gelişme yeteneğine ulaşma mü-
cadelesinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Bu çabaların bir diğer önemli sonucu ise
her toplumun kendine özgü de olsa “müzik” olarak nitelendirilebilecek bir iletişim biçimi ya-
ratmasıdır. Bu iletişim biçimi - ister “müzik” adı verilsin, ister her hangi bir isimle tanımlan-

masın- bildiğimiz bütün insan topluluklarının en önemli kültürel pratikleri arasında yer
almaktadır.

Müziğin uzun tarihini karşılayan ve meşgul eden ilk ses tarih öncesi yaşamış bir kişi
tarafından (bir çalgı ile ki bu her türlü çalgı olabilirdi (Telli, Hava akımlı, Vurmalı) üretildi.
Doğal olarak bu çalgı hiçbir zaman bilinemedi ve günümüze kadar da gelemedi. Fakat bu konu
ile ilgilenen bilim adamlarının bazı tahminleri oldu. O zamanki müzik aletleri veya ses üreten
çalgılar ton performansı veya akort kavramları ortaya çıktıktan sonra yok oldular. Bu çalgıların
ürettiği şey sadece kesin bir sesti. Tahminimize göre de bu çalgılar günlük üretimler içinde ya-
pılmış olduklarından özenerek yapılmamışlardı. Bugüne kadar korunmuş ve ses üreten çalgılar
Rattles, Scrapers, Clappers bizlere tarih öncesi dönemlerden itibaren ritim çalgılarının da öne-
mini göstermektedir. Bu gibi aletler tarih öncesi dönemlerde dinsel törenlerde, kötülük ve şey-
tanı kovma gibi işlerde ve haberleşmede kullanılmıştı.

Tarih öncesi çağlarda gelişen bir diğer iletişim biçimi ise insanların taş duvarlara çiz-
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dikleri resimlerdir. Bu resimlerde av sahneleri ve çeşitli hayvanlar, dans ve müzik sahneleri ile
insan toplulukları tasvir edilmekteydi. Müzik ile ilgili yazılı metinlerin olmadığı bu dönem-
lerdeki müziği anlamakta en önemli kaynak olan bu görsel malzemeler, özellikle müzik çal-
gılarını tespit etmek ve tanımlamakta çok önemli bir yer tutmaktadır; zira bu betimlemelerde
izlerine rastladığımız tarih öncesi çalgıların çoğu- yapıldıkları malzemelerin doğası nedeniyle-
fiziksel olarak günümüze ulaşamamıştır.

Akdeniz kültürleri açısından baktığımızda Mezopotamya M.O. 4000 yıllarından baş-
layarak çeşitli uygarlıkların beşiği olmuştur. Bu verimli bölgede Sümer, Akad, Babil, Asur,
Hitit, Kaide, Elam, Pers uygarlıkları yerleşmiştir. Ayrıca Anadolu’da kurulan medeniyetler
(Hitit, Urartu, Likya), Antik Yunan medeniyeti ve daha sonrasında Bizans, hem Avrupa, hem
de yakın doğu medeniyetleri üzerinde kültürel olarak, müzikal olarak ve çalgılar bakımından
büyük etkiler yaratmıştır. Bu bölgenin, Batı Asya müziği çalgıları üzerinde etkisi olduğu gibi,
Avrupa müziği çalgıları üzerinde de etkisi olduğu muhakkaktır.

En eski ikonografik kaynaklar ışığında telli çalgılara ilk olarak bu bölge içinde rastla-
nır. Sachs- Hornbostel sınıflamasına göre kordofon (telli) grubuna giren lirler, arplar ve lutlar
bu bölgenin başlıca çalgılarıdır. Tarihsel süreç içinden günümüze kadar gelen ve hem Batı
Asya, hem de Avrupa müziğinde kullanılan lir, çeng, eğri, arp, kanun, santur, çembalo, klav-

piyano, pandora, tanbur, bağlama, lavta, ud, gitar gibi çalgıların bölgesel kaynağı ve ya-
yılma noktası Mezopotamya ve Anadolu merkez olmak üzere Akdeniz’dir.
Lir ve Arpların Çalgıbilimsel yöntemle incelenmesi

Lir, arp ve benzeri çalgıların ortaya çıktığı tek bir uygarlıktan bahsetmek mümkün değildir.
Arkeolojik çalışmaların ışığında edinilen bilgilere göre arp benzeri çalgılar doğu uygarlıkla-
rında, özellikle de Sümer, Babil, Akad, Mısır, Asur, Anadolu, Yunan, Orta Asya ve Kafkas-
lar’da kullanılmış ve buralardan diğer uygarlıklara ve bölgelere yayılmıştır. Tıpkı diğer telli
çalgılarda olduğu gibi, arpın kökeninde de ok ve yay vardır. Av sırasında gerilen yayın çıkardığı
ses zamanla telli çalgıların gelişimiyle sonuçlanmıştır. Arkeo- organologların bir kısmı bu ilk
telli çalgının Mezopotamya uygarlıklarında ve Mısır’da ortaya çıktığını düşünürken, diğer bir
kısmı ise Kafkasya’yı işaret etmektedirler.

Hornbostel ve Sachs organolojide önemli bir yer tutan kapsamlı çalışmalarında kor-
dofon olarak isimlendirdikleri telli çalgıları zitharlar, lutlar, arpler ve arp- lutlar olmak üzere
ana dört sınıfa ayırmaktadır. Lirler bu grup içinde lut sınıfının altındaki bir başlık olarak yer
almaktadır. Bu ayrımdaki temel mantık ses kutusunun ve tellerin birbirine ne şekilde konum-
landığı ile ilgilidir (Bkz. Şekil 1).

sen ,

Şekil 1. Lir ve arp ayrımı a)arp b) lir
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Arp sınıflamasına giren çalgıları ise ‘telleri, oluşturduğu düzlem ses kutusuyla dik açı
oluşturacak şekilde konumlandırılmış bir çalgı5 olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada arplar ‘çer-
çeveli arplar5 ve ‘açık arplar5 olarak iki başlık altında İncelenmektedir. Açık arplar ise ‘kavisli
arplar5 ve ‘köşeli arplar 5 olarak ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2). Açık arplarda, teller burguluk ile
ses kutusu arasına gerilir. Köşeli arpın tel kolu kendisiyle keskin bir dik açı meydana getirirken,
kavisli arpın tel kolu ses teknesinden uzağa doğru kavis yapmaktadır. Yay harp terimi, genelde
kavisli harp için kullanılan bir terimdir. Bazı araştırmacılar ise yay harp terimini rezonatör
teknesine sahip müzikal yayı (musical bow) işaret etmek İçin kullanmışlardır. Yay- arplar, bur-

guların ve ses kutusunun (rezonatör) aynı ağaç parçasından yapıldığı ve bir yay oluşturduğu,
bu iki bölge arasına tellerin gerildiği arplardır. Bilinen ilk örnekleri M.O. Anadolu, Mezopo-

tamya ve Mısır uygarlıklarına ait olan bu yay- arpların geçmişi binlerce yıl öncesine uzanmak-
tadır. Köşeli arplar ise, daha sonraki çağlarda yine aynı bölge uygarlıklarında kullanılmaya
başlamıştır. Bu tür arplarda düz veya kavisli olan ses kutusu ile burguluk yaklaşık 70o 5lik bir
açı yapar. Bazı tasvirlerdeki arplarda, bu açının 90°’ye kadar çıktığı görülebilir. Çerçeveli arp-
ları diğer arplardan ayıran en önemli özellik, ön sütundur. Bu ön sütun yapısal desteğe ilave
olarak konulan ve tellerin gerginliğinin yükünü taşımaya yardım eden bir elemandır. On sü-

tunsuz arplar açık arplardır.

Şekil 2. Arp formları: Kavisli Arp, Köşeli Arp, Çerçeveli Arp

Hititlerde Lir ve Arp

Anadolu’da oldukça uzun bir süre gerek siyasi, gerekse kültürel açıdan etkili olmuş olan Hi-
titlerin çevre kültür ve medeniyetlerle olan ilişkileri, yerli Anadolu kültürel unsurlarının diğer
kültürler içerisinde yayılmasına neden olmuş, aynı zamanda yabancı unsurların da yerli halk
tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Ticaret amaçlı olarak gelen ve uzun bir süre Hitit top-
raklarında yaşayan insan grupları bu kültürel etkileşimde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu
rol, özellikle Mezopotamya kültürünün etkilerinin Hititlerdeki sosyokültürel yansımalarından
anlaşılmaktadır. Hititler’in Anadolu’nun yerli halkı Hattiler’e ait gelenekleri, dinsel uygula-

maları da benimsedikleri ve bunların uzun bir süre boyunca yaşatılmasını sağlayıp, kendi kül-

türlerinin bir parçası haline getirdikleri yapılan derinlikli araştırmalardan anlaşılmaktadır.
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Hitit müzik kültürü konusunda önemli bilgilere işaret eden arkeolojik veriler, yazılı
ve görsel olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Görsel veriler üzerinde tasvir edilmiş olan
sahneler; müziğin hangi sosyal yapı içerisinde icra edildiğini, müzik gruplarının yapısal özel-
liklerini, müzikal icranın özelliklerini, çalgıları, mızrap ve phorbeia kullanımını, dans etkin-
liklerinin müzikal yapı ile olan bağlantısını tespit etmeye ve yorumlamaya imkân
sağlamaktadır. Öte yandan müzikal unsurların görülmediği sahnelerin bulunduğu görsel mal-
zemeler de genel sahne ve tören düzeninin belirlenmesinde önem taşımakta ve bunların da de-
ğerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Yazılı veriler çivi yazılı tabletlerdir ve bu tabletlerin bilim insanları tarafından yapıl-
mış olan çevirilerinde/yorumlarında farklı kültürel unsurların ne şekilde birbirleri ile ilişki-
lendirildiği hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında bu tabletlerde, kült
törenleri, adak uygulamaları, ölü ritüelleri, dinsel içerikli uygulamalar hakkında metinlere ve
bilgilere rastlamak mümkündür. Bu anlatımlarda müziğe önemli görevlerin yüklendiği, mü-
zisyenlere tören bölümlerinin vurgulanmasında görevler verildiği tespit edilebilmektedir. Ya-
zılı belgelerden ayrıca çalgılar, çalgı icrası, vokal icra ve dans ile ilgili bilgi edinmek ve bu
unsurların etkinlikler içinde ne şekilde kullanıldığını anlamak da mümkün olmaktadır.

Görsel nitelikteki arkeolojik kaynakları öncelikle Hitit medeniyetine ait olan ve ol-
mayanlar şeklinde iki ayrı grupta değerlendirmek ve incelemek gerekmektedir. Hitit Medeni-
yetine ait olmayanlar, Hitit Medeniyetinin iletişim içerisinde bulunduğu kültür ve
medeniyetlere ait olan arkeolojik verilerdir. Bu veriler değerlendirilerek Hitit arkeolojik ve-
rileri üzerinde tespit edilemeyen, ancak benzerliklerin bulunabileceği öğeleri saptamak müm-
kün olmaktadır. (Örneğin, Antik Yunan Medeniyetine ait arkeolojik veriler üzerindeki
tasvirler karşılaştırma açısından ciddiyetle ele alınmayı gerektirmektedir.)

Rölyefli keramikler Hitit Medeniyeti müzik kültürü hakkında bilgi veren en erken
arkeolojik veriler arasında yer almaktadır. Bunların üzerinde çoğunlukla kabartmalar halinde,
müzikle ilgili etkinliklerin de yer aldığı kült törenleri ve adak uygulamalarına ilişkin betimle-
melerin bulunduğu görülmektedir. İnandık ve Hüseyin Dede vazoları üzerinde tasvir edilmiş
olan sahneler bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Bütünü hakkında bilgi sahibi olduğu-
muz bu vazoların yanı sıra, çeşitli bağımsız keramik parçalarının üzerlerinde kısmen de olsa
müzisyen ve çalgı tasvirlerine yer verilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Üzerinde Hierosgamos (kutsal evlilik) töreniyle ilgili bazı rimellerin tasvir edilmiş ol-
duğu İnandık keramik vazosu Hitit müzik gruplarının bu törenler içerisindeki yerine işaret
eden önemli bir arkeolojik veri olarak karşımıza çıkar. Vazonun en üst frizinde bir akrobasi
grubunun yanı sıra iki ayrı müzik grubunun tasvir edilmiş olduğu görülmektedir. Özellikle
bu friz, aynı etkinlik içerisinde kült törenlerinin yanı sıra eğlence amaçlı etkinliklerin de ger-
çekleşmiş olduğuna işaret etmektedir. Bu yaklaşım, kült törenlerinin anlatıldığı çivi yazılı tab-
letler tarafından da desteklenmektedir. İnandık vazosu ayrıca, iki ya da daha fazla müzik
grubunun aynı ortamda ya da aynı tören içerisinde yer almış olduğuna da işaret etmektedir.
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Bu grupların, birbirinin ardından, aynı anda farklı mekânlarda ya da aynı anda paylaşımlı şe-

kilde (veya bir arada) icra etmiş olabilecekleri düşünülebilir. İlk frizde kordofon ve idyofon-

ların birlikte kullanımlarına işaret eden iki ayrı müzik grubunun tasvir edilmiş olduğu

görülmektedir. Benzer bir müzik grubu, vazonun ikinci frizinde de karşımıza çıkmaktadır.
Bu tür etkinliklerde saplı lut ve lir icracılarına simbal icracılarının eşlik etmiş olduğu anlaşıl-

maktadır (Şekil 3- 4) (Özgüç 2002: 250).

Şekil 3. İnandık Vazosundaki farklı boylardaki Lir İcracıları

Şekil 4. Hüseyin Dede Vazosunda Tasvir Edilmiş Olan Müzisyenler

Üzerlerinde dörder kişiden oluşmuş müzik gruplarının betimlendiği Zincirli ve Kara-

tepe rölyefleri, özellikle lirlerin geç Hitit müzik kültüründeki önemine işaret eden veriler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Zincirli rölyefinde iki def icracısı iki lir icracısını takip ederken betim-

lenmiştir. Bu rölyefte tasvir edilmiş olan iki ayrı lir tipi, Hitit müziğinde çok çeşitli lirlerin kul-

lanılmış olduğuna işaret etmektedir. Bu sahnede lirlerin üzerinde gösterilen tel sayılarının ise
(diğer arkeolojik veriler üzerindeki tasvirler için de söyleyebileceğimiz üzere) tasarımcının dü-

şüncesine göre belirlenmiş olan sembolik bir sayıya işaret ediyor olması mümkündür. Bu se-
beple tel sayılarının müzikal saptamalar yapılırken kullanımında ihtiyatlı olmak gerekmektedir.
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Zincirli rölyefi “küçük deri gerili davulların” ve lirlerin Hititlerde ne şekilde tutularak icra
edilmiş olduğu konusunda da önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 5). îki lir, iki
“küçük deri gerili davul” icracısından oluşan bir müzik grubunun tasvir edilmiş olduğu Karapete
rölyefinde de benzer bir müzisyen grubu görülmektedir ve farklı tipteki lirlerin kullanımının
olduğu ile ilgili tespit yapabilmemizi de sağlamaktadır (Şekil 6). (Alp 1999: 34- 35).

Şekil 6. Karatepe Rölyefi
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Arp Sümer mitolojisinde Tanrıça İştar ile ilişkilendiriliyordu, yazılı belgelerde de bu
çalgı için ‘Tanrıça Iştar’ın tahtası5 terimi kullanılmaktaydı. Tanrıça İştar Mezopotamya’nın

en önemli tanrıçalarından biriydi ve bu çalgının İştar törenlerinde ve diğer tanrılar ve tanrıçalar
için yapılan tapmak törenlerinde kullanılması ve saygınlığı buradan gelmekteydi. Özellikle
erken dönem ikonografik kaynaklarda arpı Tanrıça İştar5ın atribüsü olarak daha sıklıkla gö-

rebilmekteyiz. Anadolu’da Hitiler’de görülen tek arp örneği ise Tanrıça İştar’ın çaldığı arp’tır
(Şekil 7). Sümerlerin aşk ve savaş tanrıçası İştar, Antik Yunan mitolojisinde aynı özelliklere
sahip tanrıça Afrodit olarak karşımıza çıkmaktadır ve tanrıça Afrodit Roma panteonunda tan-

rıça Venüs’e dönüşmüştür. Mezopotamya’da M.Ö. üçüncü bin yıldan itibaren görülen bu ge-

lenek, çağları aşarak ve başka pek çok çevre kültürü de etkileyerek Osmanlı kültürüne kadar
ulaşmıştır. Nitekim, ilerde tekrar değineceğimiz gibi, 17. yüzyıla tarihlenen astronomi ile ilgili
Osmanlılara ait bir el yazmasında Venüs gezegeninin sembolü olarak çeng çalan bir kadın
figürü resmedilmiştir.

Şekil 7. Konya Karahöyük’te bulunan Hitit dönemi Tanrıça 16Îştar’m arp
çaldığını betimleyen silindirik mühür

Osmanl ı İmparatorluğu’nda Çeng

Çeng; ismi itibari ile Asya kökenli, ondört ila yirmidört telli olabilen, diz üstünde dik olarak
tutularak iki elle çalınan bir çalgıdır. Anadolu müzik tarihi içerisinde önemli bir çalgı olarak
görülen, ancak dönemlere göre iniş ve çıkışları olan çengin etimolojik kökeni Farsçadır. 20.
yüzyılın kabul edilen son çalgı sınıflandırmalarından olan Hornbostel-Sachs sitemindeki ana
bölümlemelerden kordofon ana başlığında adı geçmektedir. Çeng, bu kordofon kategorisinin
alt bölümlemelerinde arp ailesindeki ‘açık arplar’ arasında İncelenmektedir. Hornbostel ve
Sachs, daha önce de değindiğimiz gibi, arpı ‘tellerin meydana getirdiği düzlemin ses teknesine
dik olduğu telli çalgılar’ olarak tarif etmektedirler.

Osmanlı’da kullanılmış olan çeng, açık arpların ikinci türü olan köşeli arplar sınıfın-

dandır. Ancak çengin tarih içindeki seyrine baktığımızda yay arp şeklindeki kullanımının da
Osmanlı’dan önce yaygın olduğu görülmektedir. Yay arplar, bugün yaygın olarak Afrika’da
ve Doğu Asya’da, köşeli arplar daha çok Afrika’da, çerçeveli arplar ise Avrupa’da bulunmakta,
ancak nadir de olsa Avrupa dışında gözlemlenmektedir.
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Çeng Arap yarım adasında İslamiyet öncesi dönemlerden başlayarak, 15. yüzyıla
kadar popüler bir çalgı olarak kullanılmıştır. Farmer, Araplarda İslamiyet öncesi 1 ile 6. yüzyıl
arasında kullanılan çalgılar arasında Sanc ve Cang adlı bir arptan bahsetmekte, ‘Binbir Gece
Masallarında ise Çarık ve Cank Acemi adıyla iki tür arbın adı geçmektedir (Farmer 1929: 16).
Farmer bu dönemdeki Çeng’den şöyle bahsetmektedir; “Arpın İslami dönemde, İran’daki adı
Çengdir. Yapısı, Mezopotamya ve Mısır’da görülen köşeli arplardandır. Tekne asma veya erik
ağacından yapılır, uzunluğu dört karış civarında, eni ise bir karıştır. Ses teknesi fildişi veya
sedef ile süslenip, teknenin üzerine sesin volümünü arttırmak için dövülmüş cam yapıştırıl-
maktadır. Teller tel kolu ve ağaç üzerine deri kaplı ses teknesi arasında gerili olup, keçi kılından
yapılan bu teller 24 civarındadır” (Farmer 1986: 1979).

Araştırmacılar dikey olarak tutulan köşeli arpın Mezopotamya ve Mısır’dan İran’a
yayıldığını ifade etmekte, İslamiyet’ten önceki dönemlerde İran’da arpın varlığından bahset-
mektedirler. Sasani hükümdarı Şapur I tarafından yaptırılan Bişhapur’daki sarayın harabele-
rinde bulunan mozaik panelde, büyük bir salonun taş zemini üzerinde 6 telli köşeli bir harp
görülmektedir. Sasani hükümdarı Kral II. Flusrev döneminde Tâki Bustan isimli büyük ma-
ğarada bulunan duvar resimlerinde arpa rastlanmaktadır. Saray hayatını anlatan bir rölyefte
ise kral kayığında yatay köşeli arp çalan bir kadının ona eşlik ettiği görülmektedir. Bu rölyef-
lerde görülen arpların dik açılı, eğik açılı, dikey köşeli ve mızrapla çalınan yatay köşeli arplar
olmak üzere üç tipi görülmektedir. Sasani hanedanının yükselme döneminde Yazdgird I’ in
oğlu Behram Gür’ün (M.S421- 439) müzik yeteneğinin bilindiği ve kırk Yunanlı köle arasından
seçtiği kişiden biri olan ve arp çalan Azade ile minyatürlerde resimlendiği görülmektedir.

Yazılı metinlerde 10. yüzyıldaki Ihvan- ı Safa risalelerinde 17 çalgıdan bahsedilmekte,
bu çalgılar arasında çeng de bulunmaktadır. Ayrıca İranlı şairlerin şiirlerinde müzik terimlerine
ve çeng çalgısına rastlamak mümkündür. Gazneli Sultan Mahmut’un saray kasidecilerinden
Ferruhibu (1038) bu ortamları “Çemenlerde Çengler çalınıyor, güzel sesli mutribler şarkı söy-
leyip çalgı çalıyorlar” (Devletşah Tezkiresi 1977: 29370) şeklinde betimlemiştir. İran bölgesin-
den sonra Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularında da bu çakıya rastlamak mümkündür.
(Bkz. Şekil 8).

Şekil 8. Selçuklu minyatürü
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Şekil 9. Iran Türkmen Sarayından Müzikal Öğelerin Yer Aldığı İlk Minyatür, 14.
Yüzyıl Şiraz, Moğol Dönemi 1341-çeng daire kopuz çalgıcıları.

Osmanlı İmparatorluğumun kuruluş yıllarından itibaren Bursa ve Edirne sa-
rayları Asya’daki Timur saraylarından gelen bilim adamları, şairler, sanatçılar ve
müzisyenler taraf ından ziyaret edilen bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu karşı-
lıklı ilişkiler kültürel etkileşimin temel dinamiğini oluşturmuştur. Örneğin, 15. yüz-
yılda İstanbul’daki Osmanlı Sarayı, kültürel merkez olan Herat’ı ve Sultan Hüseyin
Baykara’nın (1469- 1506) Herat Sarayı’nı tüm sanatların koruyucusu olan bir model
olarak görüyordu. 17. yüzyıla kadar, Osmanlı sanatçıları komşu kültürlerle iletişim
içinde oldukları ve bu merkezlere seyahat ettikleri gibi, çevre kültürlerde yetişmiş
sanatçılar da Osmanlı sarayını ziyarete gelmişler ve bu seyahatler sonucunda farklı
toplumlarla kültür alışverişleri sağlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında, Bağdat, Herat,
Isfahan, Şiraz, Tebriz, Semerkant, Buhara, Horasan, Edirne, Bursa ve İstanbul gibi
kültür merkezlerinde yapılan minyatürler bu dönem müziği hakkında önemli görsel
belgelerdir. Bu temel görsel malzemeleri incelerken Kuzey Hindistan’dan Tİmur Sa-
rayı’na ve Osmanlı’ya geniş bir coğrafyayı düşünmek gerekmektedir; zira 17. yüzyıl
öncesinde bu saraylar model olarak alınmış ve İstanbul’un kültürel merkez olarak
yükselmesinde etkili olmuştur. 15. yüzyılda, Abdülkadir Meragi, Timur ve Ahmet
Han Celayir saraylarında kullanılan müzik aletleri arasında çengden de bahsedilmiş
ve çalgı üzerine çeşitli at ıflarda bulunulmuştur (Bkz. Şekil 9).
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Şekil 10. 15. yüzyıl Fatih döneminde OsmanlIda Çeng

Bu dönemlere ait en çarpıcı bilgilerden biri, çengi genellikle kadınların çalıyor oluşu-
dur. 16. yüzyıl tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Ali o döneme ait çalgılardan bahsederken,
bazı çalgıları ‘eril’, bazılarım da ‘dişil’ olarak nitelendirmiştir. Bu sınıflandırma çerçevesinde
çeng de dişil çalgılar arasında gösterilmektedir. 16. yüzyılda yapılan bu sınıflandırma göz
önünde bulundurularak, 9. yüzyıl Arap minyatürleri ve daha önceki dönemlere ait Mezopo-
tamya ve Mısır kaynakları incelendiğinde arp çalanların genellikle kadın oldukları göze çarp-
maktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu coğrafyada çalgıların toplumsal cinsiyet ilişkileri bağ-
lamında sınıflandırılması ve icracılığın bu doğrultuda gelişmesi henüz yeterince araştırılmamış
bir konudur. Yine aynı dönemin Osmanlısında çeng, Ahmedi Dai, Ahmetoğlu Şükrullah,
Hızır bin Abdullah, Kırşehirli Nizameddin ve Ladikli Mehmed Çelebi, Dursun Bey ve Nihani
tarafından yazılan eserlerde bahsedilen bir müzik aletidir. 15. yüzyılda, II. Murat döneminde
yaşayan Ahmedoğlu Şükrullah’ın dokuz çalgıdan söz ettiği eserindeki çalgılardan biri çeng’dir.
Yine aynı dönemde Ahmedi Dai’nin Çengnamesi çengi betimlemek açısından önemli eserler
arasındadır.

Ahmed oğlu Şükrullah’a göre çeng, “genellikle zerdali ağacından yapılır. Çanağı torba
şeklindedir. Yekpare ağaçtan yapılmış olan çanak makbuldür. Bu çanağın içine iyi ses versin
diye dövülmüş sırça, tutkalla sürülür. Çengin boynu uzun ve eğridir. At boynuna benzer.
Çengin çanağının üstüne yakı yapılarak deri yapıştırılır. Çengin perdesi de zerdali veya ceviz
ağacından yapılır. Perde ile çeng arasında üç açık parmak mesafe bırakılır. Perdenin sol tara-
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fından itibaren çengin hareki ve çengin üzerine dört yandan sımsıkı bağlanmış nize adlı ağaç
24 veya 25 kısma bölünür. Başka bir deyişle harek kaç kısma bölünürse nize de o kadar kısma
bölünür. Çengin 24 kirişi vardır. Bu kirişler üç türlüdür: had, zir, müselles. Böylece çengin
sekiz kirişi had (en ince), sekiz kirişi zir (hadden sonra en ince), sekiz kirişi de müselles (yoğun)
olur. Eğer son bir bem (en yoğun) kiriş eklenirse onun sekiz ya da dokuz kirişi ile birlikte
çengin kiriş sayısı 33 veya 34'e çıkar. Ayrıca çengin ne kadar uzun olursa o kadar makbul olan
on iki tane at kılı her bir harekin her bir deliğinden üçer kere geçirilerek bağlanır. Bu at kılın-
dan yapılmış perdeler kirişlere bağlanmıştır. Bu kıllar gerilirse ses tizleşir; gevşetilirse ses pes-
leşir. Bu at kıllarına da perde adı verilir. Çeng çalınırken, sol koltuğa alınır. Kılları sol elle,
perdelerinin ipleri ise sağ elle düzenlenir. Parmakla çalınır” (Bardakçı 2012: 107). Eserde ayrıca
çengin makamlar içinde dolaşmaya (bir makamdan diğerine geçmeye) başladığı vakit Aristo'yu
hayran ettiğinden de bahsedilmektedir (Bardakçı 2012: 107).

Aynı dönemde Abdulkadir Meragi’nin Timur Sarayı’nda bahsettiği müzik aletleri
arasında yer alan Çeng ve Eğri, benzer kültürel ve müzikal pratikleri de anlatması açısından
dikkat çekicidir. “Çeng; Çok meşhur bir çalgıdır. Üzerine deri geçirilir, bir eşiğin üzerinden
geçen tellerin sayısı isteğe göre değişir. Bunlar genellikle 24 ise de, 35 tel takıldığı da olur” (Bar-
dakçı 1986: 105). Yine aynı eserde çengin tarifine benzeyen diğer bir çalgıda Eğri’dir. Meragi
Eğriyi söyle tarif etmektedir. “Eğri; Çenk gibidir, ancak çengin yüzünde deri olmasına karşılık,
eğri de bu kısım ağaçtan yapılır” (Bardakçı 1986: 106).

Çeng 18. yüzyılın başında artık Osmanlı’da görevini santur ve kanun gibi çalgılara
bırakır ve bu yüzyıldan itibaren 20. yüzyılın sonunda yeniden üretim dönemine kadar kulla-
nılmaz.
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