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Osmanlı Müziğinde Çalgılama Kaynakları

1600 ve 1700 yılları arasında, Osmanlı müziği icracılığında önemli bir değişim yaşandı.2 Bu
değişim aynı dönemdeki müzik türleri, performans pratikleri ve müziğin toplumsal örgütlen-
mesine dair gelişmelerle paralellik göstermektedir. Türkiye3’deki değişim, 1700 ve 1800 yılları
arasında - belki de bazı bölgelerde daha öncesinde başlamıştır - Türk-İran kültürel bölgesinde
görülen çalgılamadaki bir dizi değişimin başında geliyordu. Bu dönüşümlerin tümü daha geniş
bir makam bölgesinde birbirine benzemeyen tipik çalgı topluluklarının gelişimi ile sonuçlandı.
Çeşitli kentli türler uzun süre hem yerel hem de yerel ve uluslarası çalgılara birlikte kullanım-
larına bağlı olarak şekillenirken, saray topluluklarının kullandığı pek çok ortak çalgı vardı.
Timur döneminden 16 . yüzyılın sonuna kadar, Maveraünnehir’den Anadolu’ya uzanan böl-
gede, çoğuMüslüman müzik kültüründe pek çok ana çalgıların ve Orta Asya ya da Çin kökenli
daha egzotik bulunan çalgıların birlikte kullanımı söz konusuydu. 14. ve 15. yüzyıl boyunca,
müzisyenler ya da alimler tarafından yeni keşfedilen yeni çalgılara dair kaynaklar bulunmak-
tadır. Fakat sıklıkla çizimlerde betimlenen ve daha çok edebi kaynaklarda bahsi geçen bu çal-
gılar o daha yabancı ve egzotik olanlar değil, geniş bir alana yayılmış olan uluslararası makamsal
müziğin ortak çalgılarıdır.

Osmanlı müziği çalgılarının kullanımının ve morfolojik gelişiminin izini sürmek
üzere çeşitli türde kaynaklar kullanılabilir. Görsel bulgular çok sayıda farklı yerel kaynaktan
oluşmaktadır: edebi metinlerdeki çizimler, 1582, 1675 ve 1720 şenlikleri gibi belli başlı etkin-
liklerin görsel kayıtları, Osmanlı sarayı ya da Avrupahlar tarafından yaptırılmış albüm resim-
leri ve birkaç müzikolojik çizim gibi. Aynı zamanda Osmanlı yaşamını ya da Osmanlı
ortamındaki Avrupalı bireyleri betimleyen oldukça zengin bir Avrupalı resim ve çizim külli-
yatı vardır. Bunlar, şematik genellemelerden, Osmanlı çalgılarının var olan en ayrıntılı resim
ve çizimleri aynı zamanda Osmanlı halıları tarihinde Avrupa resim sanatınınkine benzer bir
konuma sahiptir (Denney 1985: 37).

Tarihsel olayların bazen müzik icrasını da içeren yerel görsel betimlemeleri Türki-
ye’de, İran’da ya da Maveraünnehir’de olduğundan daha yaygındı. Sadece Müslüman Hindis-
tan, Türk görsel müzik betimlemelerindeki kesinliği yakalayabilir ve hatta geride bırakabilir.
Örneğin 1582’deki “Surnâme” çizimleri çalgıbilimsel tarihte sıkça kullanılmıştır; bununla bir-
likte bu dönemden diğer bazı müzik çalgısı betimlemeleri daha şematiktir. 17. yüzyıldan kalan
albüm resimleri çalgıların gerçekçi tasvirlerini içerir. Sonraki yüzyıl başında Osmanlı resim-
lerinin çoğunda çalgıların şekli, ses şiddeti, tel sayısı, rengi ve hatta insan bedeni ve çalgıların
orantısal ilişkisine dair bir ilgi olduğu görülmektedir.4 Osmanlıdaki durumun tersine, İran ve
Maveraünnehir’deki tezhip metinlerinin neredeyse tek başına kullanımı, çalgıların çizimlerinde
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belli düzeyde bir muhafazakarlığa izin vermiş ve bu da verili bir tarihsel dönemde belli çalgı-
ların kullanımı hakkındaki bazı çıkarımların yapılmasını zorlaştırmıştır. Osmanlı Imparator-
luğu’nun Arap bölgeleri, 16 . yüzyıldan kalma Osmanlı minyatürlerindeki Bağdat ekolü
haricinde, ikonografik belgelerin eksikliğinden son derece mustariptir.

Edebi kaynaklar, Bobowski ve Kantemir’inki gibi müphem metinleri de içererek,
yerli ve yabancı olmak üzere iki gruba ayrılır. Yerli kaynaklar sınırlıdır ve bazıları Nihâni Çe-
lebi’nin (Ö.1563) “Sâznâme”si gibi kesin olarak kaybolmuştur. 15. yüzyılda Osmanlı çalgılarına
dair Ahmed-i Da’i’nin “Çengnâme”si ve Ahmed bin Şükrullah’ın çalgılar hakkındaki eki gibi
temel edebi kaynaklar bulunmaktaydı. 17. yüzyılın en önemli kaynağı, Evliya Çelebi’nin “Se-
yahatnamesinde müzisyenler ve çalgılara değinen bölümdür. Avrupa yazılı kaynakları ço-
ğunlukla muğlak ve birbirini tekrar eder biçimdedir, fakat birkaçı dikkat çekici biçimde doğru
tasvirler içerir. Fonton ve Toderini’nin 18. Yüzyıla tarihlenen kitapları gibi birkaç tanesi ise
önemli verilerle katkı sunar. Özellikle Fonton’un, saray topluluğunun temel çalgılarına dair
açıklamaları son yıllara kadar yazılmış olan herhangi bir Türkçe kaynağın doğruluğu ile kı-
yaslanamaz. Bunun yanında edebi olmayan fakat tümüyle belge niteliği taşıyan ve diğer Müs-
lüman devletlerin kayıtlarıyla bazı paralellikler gösteren ek yazılı kaynaklardan söz edilebilir.
Bunlar Osmanlı sarayındaki müzisyenlerin aldıkları ödemelerin kayıtlarıdır. Sadece birkaç ta-
nesi tespit edilip yayınlanmıştır fakat bunlar bazı müzisyenlerin toplumsal kökenine ve kul-
lanılan çalgılara dair önemli bilgiler içermektedir.

Bütün kültürel bölgelerde çeşitli dönemlerde görülen bir sorun, edebi ve ikonografik
bulgularla eşleşmektedir. 16 . yüzyıl Türkiye’sine dair zengin ikonografik tasvirlerin bulun-
masına rağmen, buna tekabül eden edebi bulgular artık mevcut değildir. Nihâni Çelebi’nin
“Sâznâme”si sadece Evliya Çelebi’nin özetlerinden bilinir. Diğer taraftan, Evliya’nın çalgılara
dair geniş tasvirleri, 17. yüzyıldan kalan az sayıdaki tezhiple ve albüm resimleri ile örtüşmez.
Ancak 18. yüzyılda Türk edebi kaynakları, yabancı gezginlerin anıları ve diğer çalışmaları,
saray belgeleri ve yerli ve yabancı ikonografik tasvirler saraylı ve kentli müzik topluluklarının
az çok tamamlanmış genel görüntüsünü ortaya koymak üzere biraraya gelirler.

Antik dönemin çalgıları modern Türkiye’de varlığını sürdürememiştir. Var olan en
eski Osmanlı çalgıları, 18. yüzyılın sonlarından daha önceki bir tarihten geliyormuş gibi gö-
rünmemektedir. Kısmen bu nedenle, kitabın bir sonraki bölümü yalnızca oranlar ve malze-
meler gibi bütünüyle organolojik konulara değinme gibi bir girişimde bulunmamaktadır.
Üzerinde durulan nokta, 16 . yüzyıldan 18.yüzyıla Osmanlı müziğinde çalgılamada karşımıza
çıkan değişim süreci ve bu değişimlerin, geç ortaçağdan erken modern döneme geçişi sağlayan,
Osmanlı müziği estetiği üzerindeki olası sonuçlarıdır.

Çalgı ve Tür

1550 ve 1750 yılları arasında, saray topluluklarında önemli değişimler oldu. Dolayı-
sıyla çalgılara dair temel ayrımların her bir tarihsel dönem içinde ilişkilendirilmesi gerekir.
Çalgılamadaki bazı önemli değişimler, özellikle 16 .yüzyılın sonları ve 17.yüzyılın başlarında
Osmanlı Türk müziğinin ortaya çıkışı ile ilişkili olan müzik formu, türü ve icra pratiklerindeki
değişimlere tekabül eder.
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Bir tarafta herhangi bir çalgı kullanılmayan müzik türleri vardı. Bunlar, müezzinlerin
özellikle tecvid ve ezandan oluşan dini repertuarları ve camide kabul bulan temcid ve münacat
gibi metrik olmayan derviş kaynaklı türlerdir. Diğer tarafta ise zurna, nefir, davul ve metalik
perküsyon topluluğu ile tamamen dış mekan icralarına uygun biçimde tasarlanan mehterhane
vardı. İnsan sesi eşliğine olanak tanımayan çalgıların kullanımı ile daima enstrümantal olarak
icra edilirdi. Hemen hemen tüm repertuar metrik ve bestelenmiş idi. Bu dini ve askeri müzik
türlerinde çalgılama (ya da çalgı eksikliği) özünde, burada bahsi geçen tarihsel dönemin önce-
sinde ve onu takiben sürdürüldü. Her ikisi de ahiret için belirlenmiş ve tanımlı görülen İslam
dininin ve Osmanlı devletinin kurumlarını temsil etti. Müziğin metrik olmayan serbest ka-
rakterinin ve eşliksiz vokal yapının değişmesine imkan tanınmasa da, cami müzikleri çeşitli
tekke türlerinin kabul edildiği 16 .yüzyıl sonrasında kademeli bir değişim geçirdi. Mehterha-
nenin yapısı değiştirilmedi, fakat 1826 ’da devletin askeri kurumlarına uygulanan sert, yeniden
yapılandırma sürecinde tahrip edildi.

Hem cami hem de mehterhanemüziği, çalgılaması daha az sabit olan ve metrik bedensel
hareketlere göre düzenlenmiş bir içerik kazandı.Birçok Sünni derviş tarikatının müziği Mevlid-
i Şerif benzeri Islami ritüellerde olduğu gibi zikr törenlerine odaklanmaktaydı.Türk zikri birbi-
rinden tamamen farklı müzikal ilkelerin kaynaşmasını temsil ediyordu. Müezzin tarafından dini
şiirlerin (Türkçe) eşliksiz söylenmesi bunlardan sadece biriydi. Cami müziği okuyuculuğu sesin
3 timsal alana bölündüğü metrik bağlama eklendi: Müezzinin tiz solosu en üstte yer alıyordu.
Orta kısım, küçük bir derviş grubu tarafından söylenen metrik ilahilerden oluşuyordu. En alt
kısım ise bir derviş topluluğu tarafından söylenen Kutsal isimlerin nefesleri ile temsil edilmek-
teydi. Eserin metrik temeli genellikle büyük daire, bendir, kudüm ve halile gibi vurmalılar ile
güçlendirilirdi. Zikirde metrik yapı, çok sesliğe doğru bir yönelimle, karşılıklı toplu söyleme ile
gerçekleşirdi. Zikrin diğer bir bölümü ise metrik okuma ya da söylemenin üstüne uygulanabilen
ve durak adı verilen bestelenmiş, metrik olmayan müzikal türdü. Dini bayramların müziği,
küçük bir zakir korosu tarafından söylenen metrik ilahiler eşliğinde, tamamen farklı özellikteydi.
Zikr ilahilerinden farklı olarak beden hareketleriyle ilişkili olmayan karmaşık ölçüler kullanılırdı.
Tek bir tını bölgesi kullanılırdı ve perküsyon temel olarak kabul edilirdi.

Resmi mehterin türdeşi, dans ve kutlama müziği için tasarlanan ve gayriresmi bir üf-
lemeli orkestrası olan mehter-i birun idi. Resmi mehter gibi, topluluğun merkezi zurna idi,
fakat burada hiçbir zaman trompetler çalmazdı. Zurnalara mıskallar eşlik edebilirdi, diğer le-
gato çalgılar kullanılmazdı. Mehter-i birun ile ilişkilendirilen tek telli çalgı santurdu. Nakkare
ve daireden oluşan vurmalılar resmi mehterden daha az süslemeliydi. Dansçılar çoğunlukla
büyük, tahtadan çarpareler kullanırlardı.

Çengi olarak adlandırılan profesyonel dansçı kadınlarla ve padişah hareminde ve diğer
büyük haremlerde hem sultanı hem de kadınları eğlendirmek için yapılan dans icraları ile iliş-
kilendirilen bir iç mekan dans repertuarı da mevcuttu. İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi,
çengi dansçıların önde gelen çalgısı çeng idi ve ud, keman, daire yada dümbelek gibi diğer çal-
gılarla eşlik edilirdi. Başka çalgılar da net bir kural olmaksızın eklenebilirdi. Saraydaki köle
kadınların standart saray çalgılarını ve dönemin bazı popüler çalgılarını çalarak şarkı, türkü
gibi şehir şarkıları ve dans müzikleri icra ettikleri görülmektedir.
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Kaynaklar Anadolu’da ya da Balkanlarda kırsal bölgelere özgü icralara dair çok az
şey söylemektedir fakat yarı profesyonel (aşık) icralar, şehirli profesyonelliği ve bazı şehirli sı-
nıfların halka kapalı icraları arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Bu icraların hepsi uzun
saplı telli çalgıların eşliğinde türkü ve semai gibi metrik şarkılar etrafında toplanmıştı. Köylü
aşık, çoğunlukla kısmi bir tasavvuf repertuarına (nefes) sahipti, ve bu Yeniçeri ocakları ile iliş-
kili şehirli aşıkların nefes ve semailerinde karşılık bulurdu. Aynı zamanda ordu ya da donanma
ile seyahat eden profesyonel ozanlar tarafından söylenen ozanlama gibi askeri yaşamla ilgili
bazı tür ve tarzlardan da söz edilebilir (Sanal 1974). Bazı luteların Güney Doğu Avrupa (Ma-
caristan, Sırbistan, Çekoslavakya, Bosna) ve Anadolu’da levendin (düzensiz ordu) karakteristiği
olduğu düşünülürdü. Bekar erkeklerin bu repertuarının, kırsal ve şehir arasında alt sınıfları
üst sınıflara bağlayan önemli bir bağ yarattığı görülmektedir. Tel-tanburası ve bozuk eşliğinde
kısmi bir kadın repertuarı da vardı. Maragi ve Evliya Çelebi’nin bulgularına göre Anadolu’da
Osmanlı ve Osmanlı öncesi hükümdarların saraylarında bazı karmaşık lute tipleri geliştiril-
mişti. Bunlar da Anadolu müzikleri ve çalgıları ile diğer şehirlerdeki icralar arasında bir bağ
kurmakta idi. Fakat 16 . yüzyılda bu Anadolu lutelan özel solo icralara aktarıldı ve saray top-
lulukları ile bütünleşemediler.

16 . yüzyıl boyunca Osmanlı saray topluluğu, Iran-Türk bölgesinin herhangi bir ye-
rindeki saray topluluğu ile neredeyse tamamen aynıydı. Saray topluluğu 17. yüzyılda yeni
çalgıların eklenmesi ve bazı eski unsurların ayrılışı ile değişime uğramaya başladı. 17. yüzyılın
ikinci yarısında Osmanlı sarayı, 19. yüzyılın başlarına kadar bu formda ilerleyecek olan yeni
bir çalgı topluluğuna sahip oldu. Bu topluluk haremdeki kadın müzisyenlerin ya da impara-
torluk dışındaki saray toplulukları gibi diğer eğlence topluluklarının müziğinden oldukça fark-
lıydı. Bu saray çalgıları hem vokal fasıla hem de sadece çalgısal olup taksim, peşrev ve semai
ile öne çıkan fasl-ı sazendeye eşlik olarak kullanılabiliyordu.

Diğer bir topluluk, Mevlevi dervişlerinin mıtrıplarından oluşturuldu. Bu grup bir ya
da daha fazla şarkıcı (ayinhan), ney ve kudümden oluşurdu. Çoğunlukla üç ney, bir kudüm
ve bir ayinhan yer alırdı. Diğer çalgılar bazen kullanılırdı, fakat bunlar topluluğun asli unsuru
olarak görülmezdi.

16. Yüzyılda Osmanlı Saray Topluluğu

1925 yılından “Cema’at-i mutriban” belgesi, yani bir önceki bölümde tartışılan saray müzis-
yenlerinin maaşlarının kaydı, uygun bir başlangıç noktası olabilir (karşılaştırınız Uzunçarşılı
1977: 84-6 ). Burada bahsedilen çalgılar yüzyılın görsel kaynakları ile karşılaştırılabilir.Mevcut
çalgı resim yazılarının çoğu 16 . yüzyılın ikinci yarısına ait olsa da çalgı topluluklarının oluşu-
munda neredeyse hiç bir değişiklik yoktu. Bir çalgı bir edebi metnin içindeki bir resimde kul-
lanıldıktan onyıllar ya da nesiller sonra görülebilirken, müzisyen isminin yanma işaretlenmiş
bir akçe parçası çalgının varlığının sürdürüldüğüne dair net bir gösterge idi, tıpkı aşağıdaki lis-
tede bir çalgının yokluğunun en iyi ihtimalle bu çalgının ikincil bir statüsü olduğunu gösterdiği
olduğu gibi.
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7 Şah Kulu, Haydar bin Şah Kulu, Nasûh, Mustafa, Memed Halil, Hızır bin
Ali Ekber

Kemânçe

Vd 6 Derviş Mahmud bin Abdülkadirzâde, Haşan Ağa, Nasûh, Ayaş, Mehmed,
Haşan Ağa (ve onun beş kul öğrencisi)

6 Maksûd, Haşan, İmam Kulu, Haşan Kulu, İmam Kulu (ikinci), Hüseyin
Kulu

Ney

4 Zeynî, Mustafa, Şaban, Hüsrev

4 Nimetullah, Behrâm, Haşan, Mehmed

Şadi, Muharrem Seydî, MuhyiddinTablo 1-3. 1525 “Cema’at-i
mutribân”dan çalgılar ve müzisyenler

Günlük 30 akçe ile en yüksek ücreti alan müzisyenler Mahmud bin Abdülkadirzâde
(ud), 47; Haşan Ağa (ud), 45; Zeynî (kopuz), 40; ve Mustafa (kopuz), 40 akçe idi. Dolayısıyla
ud ve kopuzun en yüksek statüde olduğu söylenebilir. Diğer müzisyenler 25 akçeden daha
fazla akmıyorlardı. Kemânçe icracıları 7 icracı ile en geniş grubu oluşturuyordu, fakat 25 akçe
maaşla en yüksek ödemeyi alan İranlı Şah Kulu bile en yüksek meblağdan çok daha az kaza-
nıyordu. Kantemir’in “Tarih”inde bahsi geçen Şah Kulu (IV.Murad’ın zamanındaki diğer Şah
Kulu ile karıştırılmasın) görülen o ki ünlü bir müzisyendi. Kendisinin 25 akçeden fazla alama-
ması belki de kemânçenin ud ve kopuz kadar yüksek statüde olmadığını gösteriyordu. Dört
kopuz icracısının hepsi de 25 akçeden daha fazla kazanıyordu ve en yüksek ödeme alan onüç
müzisyenin (40 müzisyen üzerinden) arasındaydı. Hiçbir çeng icracısı 15 akçeden fazla kaza-
namıyordu.

Kopuz

Çeng

Kanun 3

Bu belgede bahsedilen topluluk Timur’un sarayındakilerle hemen hemen aynıydı.
“Baburnameh” (daha önce alıntılanan bölümde) ûd, ney ve gıçek’ten (kemânçe ile tıpatıp aynı
ya da kemânçeye oldukça yakın bir çalgı) bahseder. Bunun yanında çeng ve kanun aynı dö-
neme ait minyatür resimlerinin belli başlı çalgılarındandır.

Çalgılamadaki benzerlik İran, Osta Asya ve hatta Osmanlı saraylarında çeşitli müzis-
yenlerin asıl kimlikleri ile de desteklenir. İranlı ünlü ud icracısı Zeyn el-Abidîn Amasya ve
Manisa’daki iki Osmanlı sarayında çalışmış, daha sonra Tebriz’de Akkoyunlu Sultan Yakûb’un
sarayında ve bir ihtimal (Kınalızâde’nin Osmanlı tezkiresine göre, fakat Babur’de söz edilme-
mektedir; karşılaştırınız Uzunçarşılı 1977: 83). Herat’ta Hüseyin Baykara’nın sarayında icra-
larını sürdürmüştür. Yukarıda bahsedildiği gibi İranlı kemânçe icracısı Şah Kulu, Hüseyin
Baykara’nın sarayında çalan aynı isimdeki (“Şah Quli”) müzisyenle neredeyse aynı kişidir.
Babur’e göre o “Irak” (Batı İran) yerlisidir ve Horasan’a “çalgı eğitimi”, yani gıçek eğitimi
(“saz mdşq qîlîb”) için gelmiştir, 1525 yılına ait saray dokümanı, onun Sultan Selim tarafından
Tebriz’den getirildiğini ifade eder. Hüseyin Baykara Herat’ta 1506 ’ya kadar hükümdarlığım
sürdürmüştür. Şah Kulu’nun, 1514’te Tebriz’in işgali sonrasında Türkiye’ye doğru Selim’i
takip etmiş olması tamamen ihtimal dışı değildir. Babur çalgısını belirtmemiş olsa da ünlü bes-
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teci Ghumal Şadı de aynı zamanda bir çalgı icracısıydı. Kantemir ve Fonton’da aktarıldığı
üzere, Osmanlı geleneği onu “Arap” olarak kabul etmişti (Cantemir 1734, Fonton 1751).
Özbek işgalinde, Sheybanî Khan kendisini Volga’da Kazan Han’a gönderene kadar, Herat sa-
rayında bir müzisyendi. Bir sonraki bölümde 16 . yüzyılın Osmanlı saray topluluğunda bu-
lunduğu belgelenen tekil çalgılar ele alınacaktır.

Kemançe

16 ve 17. yüzyıl boyunca ve 18. yüzyılın sonlarına kadar tek bir yaylı çalgı Osmanlı saray top-
luluğunun bir parçasıydı: Kemançe ya da keman olarak bilinen “sivri uçlu kemençe”. Görsel
temsillere bakılırsa bu çalgının saray topluluğundaki diğer çalgılara göre çok daha az yapısal
değişim geçirdiği görülür. En iyi betimleme 1751 tarihinden kalma olmasına rağmen Fon-
ton’uııkidir ve bu büyük ihtimalle 16 .yüzyıl çalgıları için de geçerlidir:

Farklı materyallerin çeşitli kısımlarından yapılır. Kemanın ses kutusu olarak adlan-
dırılan ilk ve en temel bölümü, içi boşaltılmış ve tamamen kurutulmuş olan hindistan
cevizi kabuğudur. Kabuklar meyvenin boyutuna göre daha büyük ya da küçük ola-
bilir. Bazılarının çapı üç inç kadardır. İçini boşaltmak için yapılan çevresi geniş açıklık,
ince, şeffaf olan büyük bağırsak parçası ile kaplanmıştır.Kabuğun açıklığın karşısın-
daki yüzünde, kemanın f-delikleri işlevini gören ve dairenin yaylarına benzeyen ufak
yarıklar vardır.

W
îO

!

M

Şekil 1-1. 18. Yüzyıl kemançesi/kemanı (Fonton 1751:Şekil 4)

Bazen hindistan cevizinin yerine küçük, yuvarlak, kuru bir su kabağı kullanırlar.
Rengini hindistan cevizi kabuğununkine benzer bir biçimde hafifçe boyar ve benzer
biçimde kullanırlar. Bu ikinci tip kemanlar daha ucuz ve değersizdir ve diğerlerine
benzer bir tınıya sahip değildir.

Kemanın sapı herhangi tipte bir ağaçtan olabilir. Köknar en iyisidir. Bir sırık gibi çı-
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talanır, yumuşatılıp tamamlanır. En üst kısmı, hindistan cevizine bir demir yada bakır
parçası ile eksen oluşturarak çapraz bağlanan orta kısmından daha kalındır.

Sapın üst ucu fildişi ya da balina kemiği üzerindedir. Biraz aşağısında bizimkilerden
daha kaim ve daha iyi olan burgular için delikler vardır. Sapa çok yakın bağırsak par-
çasının üzerinde ayarlanabilir bir köprüye dayalı olan sadece üç tel olduğu için üç de
burgu vardır. Bu teller bağırsaktan değil burma ipekten yapılmalıdır. Türkler kemanı
daha çok bizim bası çaldığımız gibi çalarlar. Kemanın yayı bizimkinden çok farklı
değildir, sadece kılları eşit gerginlikte tutmaya yarayan vidası yoktur. Bu fonksiyonu
el yerine getirir ve çubuğun sonunda bir halkaya geçirilen kılları tutar (Fonton 1988-
89 [1751]: 124-5).

Meragi’ye göre kemançe iki türde, hindistan cevizi ya da ağaçtan yapılır ve ağaçtan
olanının daha iyi olduğu düşünülür. 1679’da Dr. John Covel su kabağından yapılma keman-
çenin aslen fakir Yahudi müzisyenler tarafından kullanıldığını not etmiştir. 18.yüzyılda ağacın
artık kullanılmadığı görülür. 16 . yüzyıl çalgısının yapıldığı malzeme bilinmemektedir. Aynı
zamanda Meragi kemançenin gıçekten farklı bir çalgı olduğunu belirtir. Gıçek daha geniştir
ve iki melodi teline ek olarak sekiz tane ahenk teli vardır (Meragi 1977: 133). Timur çizimleri
bu türde bir yaylı betimlemez ve görünüşe göre Çağatay’da 15. yüzyılın sonlarında gıçek başka
yerlerde kemançe olarak bilinen aynı çalgının adıdır. Şah Kulu’nun İstanbul’da kemançe ve
Herat’ta gıçek icracısı olarak betimlenmesi de bu özdeşliği akla getirmektedir.

Şah Kulu’nun Batı İran’dan Horasan’a kemançe eğitimi için gitmiş olması, Herat’ın
15. yüzyıl boyunca kemançe için büyük bir merkez olarak görüldüğünü göstermektedir. Hal-
buki 1525 yılında Osmanlı sarayında, Şah Kulu ve oğlu Haydar dışındaki geri kalan beş ke-
mançe icracısının da İranlı değil, Türk oldukları görülmektedir. Dolayısıyla bu zamanda,
Anadolu’da kemançe icrasına yönelik yerel bir okulun varlığından söz edilebilir. 17.yüzyılda
İstanbul’daki kemançe icracıları ağırlıklı olarak yerel halka mensuptu.

Ud

Yüzyıllardan beri öncelikle ud, Müslüman sanat müziği çalgılarının en kalıcı üyeleri arasında
yer almıştır. Aslen Maveraünnehirdeki barbat isimli çalgının evrilmesiyle ortaya çıkan kısa
saplı bir İran lute'u olan ud, İslamiyetin yükselişi öncesinde hem İranlılar hem de Araplar ta-
rafından bilinirdi.Meragi dört set çift telli cûdal-qadîm3ve beş set‘ûdal-kâmîl3 arasındaki farka
dikkat çekmiştir. Aynı zamanda şâhrûd adında sapı ve gövdesi udun iki katı olan ve bir oktav
altta akort edilen bir lute vardı. Udlar hem perdesiz hem de perdeli olarak bulunmaktaydı.

Türkiye, İran ve Maveraünnehir’de bulunan 16 . Yüzyıla ait tezhipler udun çok ben-
zeri hatta bazen tıpatıp aynısı olan formları göz önüne sermektedir. Her iki bölgede de çalgının
boyutlarında gözle görülür bir çeşitlilik vardır. Süleymânnâme’den bir resim modern ud öl-
çülerinde bir çalgıyı göstermekte, 1582 tarihli Surnâme’de yer alan bir sahne ise çok daha
büyük çalgıları betimlemektedir. Bazı büyük çalgıların şâhrûd olabileceğini söylemek müm-
kündür fakat Osmanlı kaynakları başka bir nitelik belirtmeden sadece uddan bahsetmektedir.
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Safavi minyatürleri nadiren perdeli udları resmeder, fakat Osmanlı çalgılarının daima
perdesiz oldukları görülür. Safavi ve Osmanlı udlarının minyatür temsillerindeki burguların
sayısı çoğunlukla güvenilir görünmez, çok fazla burguvardır. Osmanlı minyatürleri tellerin
çekiliş yönteminin izahında nadiren yeterince belirleyicidir. Fakat Iran minyatürleri bazen,
1529’da Tebriz’deki “Hafız Divanında “Bayram Eğlencesinde” olduğu gibi, uda uzun sert
bir mızrap ile vurulduğunu gösterir (Denny 1985:43’den aktarılmıştır).

16 . yüzyılda ud, saray çalgılamasında merkezi durumunu sürdürmüştür. 1525 belge-
lerinde en yüksek ücreti alan 2 müzisyen de avvâd’dır (ud icracısı). Günlük 47 akçe ödeme
alan ilki, Abdülkadir’in en küçük oğlu Abdülaziz’in oğlu Derviş Mahmud bin Abdülkadir-
zade’dir.

İkinci önde gelen ud icracısı ise günlük 45 akçe alan Haşan Ağa’dır. Ağa ünvanı dev-
şirmeler ve yeniçeri birliklerinde yükselmiş biri olduğunu göstermektedir. İsminin ardındaki
notlara göre 1494-1512 yılları arasında Amasya yönetici olan Sultan Ahmed’in mîr-i alem\ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Sultana hizmet eden, beşten daha az sayıda olmayan ve her gün sadece 2 akçe alan
devşirme oğlanların (Hünkar kulları olarak adlandırılırlar) ud öğrenmeleri için Haşan Ağa’ya
gönderilmeleriyle udun saraydaki önemi daha fazla tasvir edilmiştir. Ud, 17. yüzyıl başlarına
doğru, minyatürlerde oldukça sık temsil edilmeye devam etmiştir.

Şekil 1-2.Şahrud, 2 ney, kopuz, kemançe. III.Murad’ın Surnamesi (1582).
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Şekil 1-3. 16.yüzyıl udu. Süleymanname (1558: 412a); ud, 2 ney, mıskal, kemançe.

Kopuz

Kopuz sarayın önemli çalgılarından biriydi ve sıklıkla minyatür resimlerinde temsil edilirdi.
Osmanlı kopuzunun ait olduğu lute tipi, doğuda Orta Asya ve Hindistan’dan Anadolu’ya, ba-
tıda Balkanlara ve Arabistana kadar geniş bir bölgede sürekli olarak karışıma uğramış çeşitli
morfolojik türlerden kaynaklanmaktaydı. Yüzyıllar boyu sabit kalan ya da değişken başarı
düzeyleriyle yeni bölgelere aktarılan çeşitli çalgılar yaptılar. Çalgıların tarihinin erken ve bel-
gelenmemiş bir evresinde yay çekme ve tel çekme tekniklerinde bir aktarımın olduğu görül-
mektedir.

Çalgıların isimlendirmesi sorunludur. Osmanlı kopuzu, hemen hemen heryerde rebab
olarak adlandırılan daha geniş çalgı ailesine aittir. Bu çalgı tipinin varolan iki ismi Arapça ve
Türkçedir. Rebab ismi Arapça kaynaklıdır ve belli dönemler boyunca deri yüzlü yaylı çalgıya
atıfta bulunulduğu görülmektedir. Ancak 13. Yüzyılda Celalettin Rumi’nin Farsça şiirinde
rebab yaylı çalgı olarak kullanılır. Kopuz ismi Türkçe kaynaklıdır ve modern Orta Asya’da,
Karakalpakya ve Kazakistan’da epik ozanlar ve şamanlar tarafından qobyz, yaylı çalgı için kul-
lanılır. Meragi’nin bulguları Osmanlı öncesi dönemlerde Oğuz Türklerinin kopuz (qobuz)
ismini mızraplı lute için kullandıklarını göstermektedir. Türk-Iran ve Hint kültürel bölgele-
rinde rebab olarak adlandırılan çalgılar çok çeşitli şekillerdedir ve bunların bazıları Kazak
(Türk) qobyz'unun temsilinden etkilenmiştir. Bu saptamanın ispatı Belucistan kadar güneye
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uzanan, Kazak qobyz’ma yakın morfolojik benzerlik gösteren bir yaylı çalgı olan soruddur
(During 1989: 83).

Yüzü kısmen deriyle kaplı, kısa saplı perdesiz lute olan mızraplı rebab/kopuz, Sel-
çuklu döneminden itibaren varlığını sürdürüyordu. Metropolitan Sanat müzesinde yer alan
12-13.yüzyıllardan kalma boyalı İran kasesi, During’in aşağıda belirttiği gibi Fars müziğinde
rebabın temel özelliklerini gösterir:

Ressamlar rebabı; yuvarlak bir ses kutusundan, kısa sapma diktörtgen şeklinde ikinci
bir kutu ile uzayan bir çalgı olarak resmederler. Onaltmcı ve onyedinci yüzyıl iko-
nografisinde köprün ün üzerinde yaslandığı ilk ses kutusunun tamamıyla şeffaf bir
parşömenle kaplandığını, ikinci kutunun ise çoğunlukla süslenmiş olduğunu ve ağaçla
kaplandığını görebiliriz (During 1991: 123).

Şekil 1-4. Rebab. Selçuklu boyalı kase (Metropolitan Sanat Müzesi), no. 57.61.16

Greig (1987) rebabların tipolojisini Hindistan üzerinden çalıştı. Rebabı daha aşağıdaki
ses kutusunun üzerindeki dairesel parşömen ile “Mughal rebab” olarak tanımlar (Greig 1987:
472). İran'da bu tip rebab, Hindistan'da ortaya çıkışından çok daha önce, 12.yüzyılda belgele-
nir. Hintlilere geçerken tamamen parşömenle kaplanmış tek bir dairesel gövdeye sahip farklı
şekilde bir rebabın geliştiğini söyleyebiliriz. Sapa yakın gövdenin tepesinde genişleyen ve iş-
levsel olmayan iki boynuz ya da kanat da ayırt edici özelliğidir (karşılaştırınız, Miner 1993:
60-4). Bu morfolojik tip geçtiğimiz üç yüzyıl içinde Orta Asya’ya aktarıldı ve Maveraünnehir
ve Doğu Türkistan’da çeşitli melez rebablar üretildi. Son dönemde, Pamir’de ve Kaşmir dağ-
larında oldukça dar, derin gövdeli armut şeklinde rebablar yapıldı (Greig 1987: 473; Vyzgo
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1980: pl.85-6 ). Bu doğu tarzında rebablar, İran ve Anadolu’ya ulaşmamış gibi görünmektedir.

Meragi İran’da çalınan bir rebab türünden, kuzey Azerbaycan’da (Şirvan) popüler
olan rud-i hani olarak adlandırılan diğer bir türden, bir Anadolu kopuzundan {kopuz-i rumî)
ve kopuz-i ozan ya da ozan olarak bilinen bir Türk çalgısından söz eder (Meragi 1977: 129; Bar-
dakçı 1986 : 104). İlk üçü ud gibi akortlanırdı. Sonuncusu gözle görülür biçimde Türk ozan sa-
zıydı. Sadece üç teli vardı ve diğer rebablara göre daha uzundu. Meragi parşömenin, kopuz-i
rumi ve Azarbayçan’dan rud-i hani'nin alt kısmı üzerinde gerilmiş olduğuna işaret eder (Ma-
raghi 1977: 128-9). Bu detay her ikisinin de ikinci tür Fars rebabı ile ilişkili olduğunu gösterir.
Fakat kopuz-i rumi’nin gövdesi küçük bir uda benzer (“barshakl-e cudi-e kuchegi,Meragi 1977:
128). Halbuki ikinci tip Fars rebabları daha uzundur ve daha az yuvarlaktır. Kopuz-i rumi’nin
gövdesi bir parça tahtadan oyulmuştur, ud gibi yapraklardan oluşmaz. Kopuz-i rumi’nin uda
benzer bir şekilde beş çift teli vardır. Rud-i haninin ise iki pirinç ve dört ipek telden oluşan
hususi bir düzeni vardır.

Onaltıncı yüzyıl Osmanlı minyatürleri birbirine oldukça yakın iki tür kopuz tasvir
eder. Özelliklerini 14. yüzyılın sonlarından kalma kopuz-i rumi’den mi yoksa Azeri Rud-i ha-
nidenmi aldığı belli değildir. Minyatürlerde yer alan baskın türde kopuz, Safavi dönemindeki
resimlerde betimlenen rebab ile oldukça benzer görünmektedir. Onlar gibi tek bir gövdesi
vardı, alt kısmı köprüyü destekleyen yarı-dairesel parşömen kağıdı ile kaplanmıştı.Önyüzünün
tahta kısmında bir kafes vardı. Sapı gövdesinden uzundu ve perdesizdi. Çalgının başı ud gibi
arka tarafa doğru eğri idi. Tel sayısın belirlenmesi zordur fakat daha net resimler altı ila sekiz
çift telin olduğunu göstermektedir. Iran çalgısına benzer bir biçimde, uzun ve sert bir mızrapla
çalınırdı. (Şekil. 1-2)

ikinci tür Osmanlı kopuzu, burguluğun arkaya doğru eğik olmaması dışında ilki ile
tıpatıp aynıydı. Bu durum büyük ihtimalle kullanılan tellerin sayısında ve tipinde farklılığa
işaret eder (Şekil. 1-5).

Ney

Kamışlı flüt olan ney, Yakın Doğu’nun en eski çalgılarından biridir. Neyin İslam kültüründe
hem saray müziği, hem popüler müzik, hem de semâ tasavvuf çalgısı olarak çeşitli işlevleri
vardı. Neyin, Mevlevi dervişlerince icra edilen semâ ile bağlantısı 15. yüzyıl Halveti Şeyhi
Cemal-i Halveti tarafından yazılan bir şiirde belirtilmektedir (ö. 1494?):

Nâleden ney deldi bağrın Hû deyü nalan ider

Mevlevîler Mesnevide eyledi iş’âr-iHû (Feldman 1993: 256 ).
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Şekil 1-5. III. Murad Surnamesi (1582), 404a. Ud, çeng, kemançe, a) allta solda eğik
buıguluklu b) alt sağda, düz burguluklu kopuz

Ney teknik anlamda bir takım değişiklikler geçirmiş olabilir (During 1991:134 tara-
fından 19. yüzyıl sonundaki Iran için bahsedildiği üzere), fakat yapısı sabit kalmış gibi görün-
mektedir, ta ki Osmanlı, ağızlık (başpare) ekleme ve farklı anahtarlarda çalabilmek için
birbiriyle eş ney setleri yaratma adımlarını atana kadar. Ikonografik kanıtlar, ağızlığın 16 . yüz-
yılın sonlarına doğru görüldüğünü söyler. Ancak, çoğu 16 . yüzyıl ney temsillerinin belirsizliği
ortaya çıkış tarihi ile ilgili kesin bir yargıyı olanaksızlaştırır. Ressamların ağızlığı önemsememiş
ya da gösterememiş olmaları mümkündür. 16 . yüzyıl sonlarından itibaren neyi önceki halinden
kısmen daha geniş gösterme eğilimi vardı. Türk ve Iranlı ressamlar tarafından resmedilen aşırı
ince neylerin kısmen geleneksel oldukları söylenebilir fakat daha sonraki dönemlerden bilin-
diği üzere İran ve Türk neyleri arasındaki oran farkına işaret etmek üzere bir girişimden de
söz edilebilir. Örneğin 1558 tarihli Süleymanname’den bir tasvir, iki ney icracısının uzun,
ince, ağızlıksız İran neylerini göstermektedir (Şekil 1-3).

Mustafa Ali,“Kava îd ül-Mevâ3îd”inde (1590lı yıllarda yazılmıştır), ağızlıksız olan İran
neyinden büyük ihtimalle daha eski olan nay-i Irakîye7den (Batı İran neyi) söz etmektedir (And
1982:168). Süleyman’ın müzisyenlerinin Cemaat-i mutriban listesinde neyzenlerin hiçbiri Os-
manlı Türkü değildir, görülen o ki hepsi İran Azerileridir. Hepsi tek bir ailenin mensubu ve
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onların Azeri öğrencileridir. Bu listede derviş neyzenler yoktur.516 .yüzyıldan kalma çoğu
Türk tezhibinde neyzenler derviş giysileri ile değil saray adabına göre giyinmişlerdir.

1582 tarihli Sûrnâme dindışı ve derviş neyzenlerin çeşitli bağlamlarda icrada bulun-
duklarım göstermektedir. Fakat neyzenlerin tümü neyin ağızlıklı yeni tipini çalmaktadırlar
(Şekil 1-2)

16 .yüzyılın hem Osmanlı hem de Avupalı resimleri saray kadınlarını, muhtemelen
cariye köleleri, ney çalarken tasvir eder. 16 .yüzyıldan kalma Codex Vindobonensism çizimleri
neyin üzerindeki ağızlığın kadın icracılar tarafından kullanıldığını göstermektedir.

Çeng

Çeng İslami dönemde, hatta en erken Sasani döneminde şeklini aldığı düşünülen antik Yakın
Doğu arpının Iran soyundan gelir. İslami dönem boyunca, 17. ve 18.yüzyıllar arasında kay-
bolduğu döneme kadar, şekli oldukça az değişime uğramıştır (Lawergren 1988: 22). Ortaçağ
İslam sanatında çeng ve ud en sık temsil edilen telli çalgılardı (karşılaştırınız, Denny 1985).
Fakat çengin kültürel bağlantıları udunkilerden farklıydı. Ud harem eğlencelerinin ve içkili
ortamların bir parçası olabilirdi ve birçok dönemin Müslüman sanatı içinde bu şekilde yer
aldı. Aynı zamanda saray çalgısıydı veMüzik Biliminin (cilm al-musiqa) temel çalgılarmdandı.
Çeng ise sarayda çalmabiliyorken aynı zamanda Venüs (Zühre) ile de çok güçlü bir bağı vardı.
Fars ve Türk şiirinde Venüs dans ederken çalan çalgı çengdir (Mellah 1932: 88). Çeng harem-
deki ilk çalgı örneklerinden biridir: “Arp ya da çeng genelde kadın icracılarla ilişkilendirilir...
Harem etkinliklerinin iç mekanlarında görülür” (Denny 1985:63). Türkiye’de bu tarihsel bağ-
lantılar, çengilik olarak bilinen toplumsal kurum ile, yani çeng müziğiyle dans eden profesyo-
nel dansçı kadınlar ile ilişkilendirilir.6

Evliya’nın kadın çengilere dair sessizliği, Popescu-Judetz’in 17.yüzyılın sonlarına
kadar zenginlerin haremlerinin dışındaki çengi kadınların kamusal varlığını yadsımasına neden
olmuştur (Popescu-Judetz 1982: 54). Halbuki çengilerin ilk tasvirlerinden biri Fransız Guil-
laume Postel tarafından 1530 yılında yazılmıştır (1560’da yayınlanmıştır):

Tüm hoşluğuyla en yaygın eğlence büyük bir balığa benzeyen arptır; sesin daha hoş
çıkması için dişler olmadan en altta tellerin eklendiği enine bir çubukla yapılmıştır.
Arp, aşıklar topluluğunun bir üyesi ile birlikte onları alan kişi tarafından günlük ki-
ralanan, Singuin adı verilen genç kızlar tarafından çalınır. Biri arp çalarken, bir tarafı
deriyle gerilmiş, yanlarında pirinç parçalarından yapılmış zilleri olan küçük tefi çalan
biri daha vardır. Diğer bir kız kemikleri ya da sert tahta parçalarım çalar. İkisi ya da
üçü tahmin edilebileceğinden çok daha tatlı bir beceri ile çalarken hepsi arp ile birlikte
şarkı söylerler. Daha sonra ortamı çeşitlemek üzere en yaşlı ve en güzel olanı kendi
tarzında dans etmek üzere kalkar, eşarbını ve altın başlığını çıkarır, erkek başlığı olan
sarığı takar, hazdan çok tutku uyandırdığının farkında olmadan erkeğe duyduğu güçlü
aşk ve sevgiyi temsilen anlattığı mimik ve hareketler yapar. Arkadaşı, bacaklarının
arasına aldığı arpı çalar, halının üzerindeki dizlerine vurarak arptan ritim alır ve ben-
zer biçimde devam eder (Postel 1560: 17).
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PostePin halı referansı bu performansı muhtemelen üst sınıftan, zengin birinin evinde
izlediğine işaret eder. Fakat bu dansçılar haremdeki kadınlar değildir, “onları alan kişi tarafın-
dan günlük kiralanan genç kızlardır”, profesyonel dans grubu gibi. PostePin “Singuin”i çengi
ve çingenenin birleşiminden ortaya çıkmış gibi görünür. Eğer PostePin gördüğü icracılar ger-
çekten çingene kadınlar olsaydı, zengin Türk hareminin bir parçası olmaları mümkün değildi.
Bir Türk evsahibi kendi haremindeki erotik dansı dışarıdan birinin görmesine izin vermiş ola-
mazdı. Bu durum Çingene çengi kadınların halka açık dans topluluklarının 16 . yüzyılda bile
var olduğunu göstermektektedir.

Bu çengi topluluklarına dair diğer bir referans de Thevenot’un aktardığı üzere 1686
tarihine uzanmaktadır:

Kendilerini Çingene (Tchingueninennes ) olarak adlandıran, dans ederken kastanyet
ve diğer Çalgıları çalan, bedenleriyle bin tane müstehcen duruş sergileyen halktan
dansçı kadınlar vardı (de Thevenot 1686 : 35).

Buradaki anahtar kelimeler açıkça çengiden çok çingeneden türetilen “Tchingueninen-
nes ' ve “Halk dansçıları” ifadeleridir. Çengi kadınlara dair dans, müzik ve toplumsal örgüt-
lenme tasvirleri 18. ve 19. yüzyıllarda daha çok sayıdadır ve daha belirgin bir hal alır (1976 :
142-6 ). En önemlilerinden biri, Enderunlu Hüseyin Fazıl Bey (1759-1810) tarafından yazılan
Çenginame’dir. Antik çalgıları çenginin ortadan kalkmasına rağmen, çengiler belli ki hayatta
kalabilmiş hatta daha da gelişmişlerdir.

Çeng sadece kadın çalgısı değildi. 1525 yılındaki liste dört çeng icracısını içerir ve
hepsi Osmanlı Türk erkeğidir, imparatorluk hareminde cariyeler arasındaki muhtemelen çok
sayıda olan kadın icracılar, erkek müzisyenler ile aynı şubede ödeme almazlardı, dolayısıyla
isimleri bu kayıtlarda geçmez.

During’in belirttiği üzere çengin çoklu işlevi Iran müzik kültürünün de bir özelliği idi:

16 .yüzyıl boyunca arp en çok resmedilen melodik çalgı idi, özellikle de şenliklerde...
Ney, kemançe ve def gibi diğer çalgılar öncelikli bir konum teşkil ederken, belli ya-
saklamalar yüzünden hiçbir çizim arpı derviş toplantılarında (şamalarda) göstermez

(karşılaştırınız, During 1988,246 ). Diğer bir yandan, zaman zaman meleklere özgü
mizansenlerde göründüğünden öteki dünyada da yasakmış gibi görünmez. Belgeler
toplu bir biçimde çoğunlukla şenliklerle ilişkilendirilerek bir keyif çalgısını çağrıştır-
maktadır. Daha zarif, dindışı bağlamlarda arp özenle icra edilen klasik bir çalgıdır
(During 1991: 102).

Böylece çeng meleklere özgü Cennet zevklerinden makam müziğinin mağrur ve zarif
keyiflerine, kültürel bağlantıların her türlüsünü kapsar. Engin ve imtiyazlıların şenliklerine
eşlik eden müziktir, duygusal ve romantik keyiflerin mahrem görünümüdür ve son olarak
çapkınlık ve sarhoşluğun derinliklerine ulaşmayı sağlayan müziktir. Çeng bir anlamda duy-
gusal hazlara yönelik oldukça çelişik Islami davranışları örnekler. İslam, Hıristiyanlığa özgü
bu hazların kapsamlı suçlamasından kaçınarak, bunların haram, mubah, helal ve müstehap ol-
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duğu bağlamları tanımlamaya çalışır. Anlaşılan o ki, çengin sesinin oldukça hoş ve şehvetli ol-
duğu düşünülüyordu fakat çeşitli ahlaki bağlamlarda bütün hazları andıracak kadar da çok bo-
yutluydu.

Hem Farslar hem de Osmanlılar çenge dair bu değerlendirmeleri paylaştılar fakat
Farsların bu çalgıyı kullanan kadınlardan oluşan profesyonel dans toplulukları kurma aşama-
sına gelmedikleri görülmektedir. Aynı zamanda During’in aktardığı üzere çeng cennetle iliş-
kilendirilmesine rağmen İran’da Sufi repertuarı için uygun bulunmamıştır. Buna rağmen,
Germiyan/Osmanlı şairi Ahmed-i Dâ’î çenge bir mesnevi ithaf etmiştir. Çalgının yapımında
kullanılan her fiziksel elementin süslü bir tasavvuf alegorisi olan Çengname, fiziksel görünü-
mün arkasında saklı olan ruhani gerçekleri ortaya koyar. Dâ’î gibi bir dünyevi aydının varoluşa
dair felsefi konuları işlediği bir aracı olarak çengi seçmiş olması, hem 15.yüzyıl Türk kültü-
ründe müziğin yüksek statüde olduğunu hem de müziğe dair dini bakış ve dünyevi hazlar ara-
sındaki anlam belirsizliğini ortaya koyar (karşılaştırınız, Ahmed-i Dâ’î 1992).

Ahmed-i Dâ’î şiir boyunca çalgının yapımına dair çeşitli detaylar aktarır. Ortaçağ
çengi aynı zamanda 14. yüzyıl Hint-Farsi risalesi Karız al-tuhaffı3l musiqi’de mükemmel de-
taylarla tanımlanır (During 1991: 102). 14.yüzyıldan 16 .yüzyıla kadar Fars ve Türk çengleri
çalarken bedenin tümünü destekleyen ayağa bitişik kemerli, huni şeklinde (Kanz al-tuhaf at
boynu figürü kullanır) bir ses kutusu olurdu. Yatay bir çubuk ses kutusuna dikey olarak sa-
bitlenirdi. Teller, kutudan akort perdelerinin yerleştirildiği yerdeki çubuğa gerilirdi. Çengna-
me’de aktarıldığına göre, ses kutusu kısmen tahtadan yapılıp geyik derisi ile kaplanırdı. Teller
ipekten, akort perdeleri ise at kılından yapılırdı. Meragi’nin Mekas ıd ül-Elharıı dahil, çeşitli
kaynaklar 25 tel olduğu bilgisini verir. Bazı çizimler at kılı akort perdelerinden ziyade geniş,
tahta burgularını gösterir. Hem Safavi hem de Osmanlı minyatürlerinde iki temel şekil göste-
rilir, biri sivri kemerli, diğeri ise daha uzun olanı (Şekil 1-3 ve 6 ).

Halbuki birkaç görsel temsil tamamen farklı türde bir harp gösterir. 16 .yüzyıldan
kalma Codex Vindobonensis , ses kutusu çalgının bir tarafına yerleştirilmiş, telleri dikey düşen
tahta bir arpı çalan bir Saray kadınını sergiler (Tuğlacı 1985: 109).

Şekil 1-6 . III. Murad Surnamesi (1582), 404a. Çeng, şahrud (?), 2 ney, 2 miskal

Çalgının ayağı yoktur ve icracının kucağında durur. Ortaçağ Avrupa’sında çeşitli bölgelerde
çalınan Kelt arpına benzer. Bu tarz arplar Hızır Ağa’nın risalesine eklenmiş olan Sazname’deki
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18.yüzyıl betimlemelerinde tamamen çeng gibi tanımlanarak yeniden ortaya çıkar (Şekil 1-7).
Bu elyazmasımn yazıldığı dönemde çeng kullanımdan kalkmış, yokolmuş olsa da akort anah-
tarının asılı olduğu oyma bir kuş kafası benzeri detayları gösteren çizim, gerçek bir çalgıdan
yapılmış gibi görünmektedir. Burguları çalgının üst çıtasında görünür. Bunun yanında Hızır
Ağa, şifre notasyonla akortlamayı temin eder. Bu arpın, Avrupalı olanı ile, daha spesifik olu-
nursa “Kelt” tipi ile, benzerliği tesadüf olamayacak kadar çoktur. Bu arp, Farsi model ile bira-
mda Avrupa’dan çok erken dönemde alınmış bir modeldir. Bu tipte bir çengin Türkiye bağlamı
belgelendirilmemiştir.
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Şekil 1-7. Çeng (Hızır Ağa)

Kanun

1525 belgesinde, kanun icracıları arasında saray okulundan devşirme olarak mezun olmuş ya-
bancı üstadlar yoktur. Bu durum kanunun ikincil konumunun en iyi Iranlı üstadları etkileye-
rek resmetmelerine teşvik edici olmadığını göstermektedir. Kanun, 16 . yüzyıl Türk (ya da
Fars) minyatürlerinde nadiren sergilenmiştir, dolayısıyla popüleritesini ölçmek zordur. Tür-
kiye’de çalınan çalgı, Iran ve Maveraünnehir’de çalman, Meragi’nin metnindeki kanunun nes-
linden olduğu görülen ve aynı çalgının modern versiyonundan oldukça uzak olan türü ile aynı
görünmektedir. Meragi, kanunu üç grupta düzenlenen pirinç telli, yamuk şeklinde bir çalgı
olarak tasvir eder. Köprünün altındaki alan için parşömen kaplamasından söz etmez, dolayı-
sıyla çalgının tamamen tahta bir yüzü olduğunu farzedebiliriz. Kanunun birkaç temsili bu so-
nucu destekler (Şekil 1-8). Bu ortaçağ çalgısının neslini takip eden tek modern çalgı, artık pirinç
teller kullanmıyor olsa da, Uygur qalun udur (Vyzgo 1980: pl.84).

Minyatürler çalgıyı, burgularının olduğu tarafta bir kıvrımla, tamamıyla yamuk şe-
kilde gösterir. 16 . yüzyıldan kalma“Codex Vindobonensis ”de yamuk şeklinde bir çalgı ile bir
kanun icracısı kadın sergilenir (Tuğlacı 1985: 108).
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16 . yüzyıl kanunun yapısı ve görünümü açıkça modern kanundan daha çok zither’a
benzemektedir. Çalgı iki oktav için gerekli olan üç telde otuzdört diziyi destekleyememiştir.
Dolayısıyla muhtemelen yeni makamlar için yeniden akortlamaya ihtiyaç duyulmuştur. Fakat
16 .yüzyıl müziğinde modülasyonun azlığı kanunun minimum yeniden akortlama ile kullanıl-
masına imkan sağlamıştır.

17. yüzyıldan 18. yüzyıl ortalarına Osmanlı Müzik Topluluğu

16 . yüzyıl Osmanlı saray müziği çalgıları Iran müziği ile hemen hemen aynı iken, 17. yüzyıl
ortalarında Osmanlılar ortak Farsi/Islami müzik geleneğinin bazı çalgılarını tasfiye etme ve
onların yerine ney, kanun gibi ortak çalgıların yerel uyarlamalarım yaratma ya da daha eski
çalgı tiplerini geliştirme ve yeniden ekleme sürecine girdiler. 18. yüzyılın ortalarında Islam-
dışı türlerden çalgılar eklendi; Avrupalı viola d’amore ve Yunan liri gibi. Ud ve çengin tasfiyesi
gibi durumlarda, Osmanlılar doğu İslam dünyasında daha geniş bir hareketin bir parçası olmuş
olabilirler fakat genel olarak 1650 ve 1750 yılları arasında Osmanlı müziğinde çalgılar, diğer
İslami müzik formlarından farklılaşarak temel bir değişime uğramıştır.

Şekil 1-8. Kanun, Buhara 1571 (Vyzgo 1980: pl.43)
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Kemançe (keman)

17. yüzyıl ve 18. yüzyılların sonundaki kemançe (keman) örnekleri 1582 tarihli Surname-i Hu-
mayün’de resmedilen çalgı yapısından farklı değildir. Görünen o ki; keman Osmanlı müzi-
ğinde uzun bir dönem boyunca- muhtemelen 16 . yüzyıl öncesinden 18. yüzyılın ortalarına
kadar- tek yaylı çalgıydı. Evliya, İstanbul’da 80 icracının olduğundan bahseder; sekizinin ismini
verir. Kemani Mustafa Ağa’nın öğrencisi ve Kantemir’in “Yunan kökeninden (Hristiyanlıktan)
dönen” şeklinde belirttiği Kemani Ahmed Çelebi dışında bu isimlerin hepsi Türk’tür. Evliya,
Kemani Ahmed’in kendi öğretmeninden daha iyi olduğunu ima eder: “Kabil şagird üstad olur
ustaddan” (yetenekli öğrenci ustasından daha usta biri olur). Iran icracılarına değinilmemiştir.
İstanbul’un kemançe ekolü açık bir şekilde bu dönemde oluşturulmuştur. Kemançe Osmanlı
merkezli kültürel altyapısına rağmen, sonraki yüzyılın ortalarından itibaren paylaşımı ve ha-
kimiyetini Avrupa viola d’amore'z bırakır. Fonton bu durumu 1751’de tarif eder:

Keman: Doğulular bizim kemanımızı kullanmayı biliyorlar; bazıları kendi tarzlarında
çok iyi çalıyorlar. Osmanlı sarayının başta gelen isimlerinden biri, onların kahramanı
ünlü Rum Yorgi bütün çalgıları çalar; yurttaşlarının söylediği gibi en durağan varlık,
en uyumsuz topluluk onun ellerinde etkili olmaya başlar. Yorgi kendi ününü viola
d’amoreu özellikli çalışının emsalsiz oluşu ve bu çalgıyı doğulularla ilk tanıştıranlar-
dan olması üzerine kurmuştur. (Fonton 1988-89 [1751]: 123).

1767’de Charles de Blainville, Yorgi’nin sadece viola d3amore üzerine değil geleneksel keman
veya rebab çalgılarıyla ilgili olan virtüözlüğünden de bahseder:

Rebabın sesi bizim kemanımızdan daha az volümlü ve daha yumuşaktır ki bu sayede
bayağılıktan uzaktır. Milliyet olarak Yunanlı ve doğulular arasında takdir edilen Ge-
orges’in mükemmel icracılığım duyduktan sonra kimse çalgı çalmayı dahi denemez
(de Blainville 1767: 60).

Fonton viola d'amoreün Türkiye’de daha önceleri bilindiğini belirtir, fakat klasik sanat müziği
için birincil çalgı değildir ve 18. yüzyıl ortalarında kemanın kullanımı genel bir durum değildir.

Fakat bunu başaran tek kişi Yorgi’dir. Kimse ondan sonra icra etmeye cesaret etmez,
çünkü doğuda Avrupa kemanı yüksek kültürün çalgısıdır ve müzikli meyhanelerde
çok nadir görülür. Yerel violin; keman daha popülerdir, bizim kemana benzemez,
şekli biraz farklıdır (Fonton 1988-89 [1751]: 124).

17801er boyunca Toderini viola d'amore ve kemançeyıOsmanlı topluluklarında göz-
lemlemiştir. İlki ayaklı keman İkincisi ise sine kemandır (Toderini 1789:231). Sine daha eski
bir terimdir; 15. yüzyılda Ayni’nin şiirinde bahsedilmiştir. Ancak bu dönemdeki kullanımı
Türkiye’de bilinen Avrupa tarzı keman icrasından haberimiz olmadığı için belirsizdir. 18. yüz-
yılda yeni bir ifade olarak geleneksel kemanın Avrupa kemanından ayırt edilmesi için ‘ayaklı
keman’ terimi kullanılmıştır. Flızır Ağa’nın yazmasının eklerindeki örneklerde (Topkapı H.
173) çalgı resimlerinin altındaki sözlerde kemançe için ayaklı keman; keman için de sine keman
terimleri kullanılmıştır. Bu durum literatürde herhangi bir şekilde belirtilmemiş olan Avrupa
kemanının çok daha genel bir çalgı olduğunu göstermektedir.7
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Şekil 1-9. Kemançe, Hızır Ağa

Rauf Yekta Bey viola d’amore çalgısının Türkiye’ye Romanya ve Sırbistan’dan geldi-
ğini belirtir (Yekta 1921: 3014), ancak kendisinin Fonton’un kitabından haberi yoktu ve muh-
temelen 18. yüzyıl Osmanlı sarayında viola d'amore icrasında öne çıkan Moldovyalı kemancı
Miron’un yakın dönem belleğine göre konuşuyordu. 1795’den 1806 ’ya kadar olan belgeler
gösteriyor ki Miron 18. yüzyılın son yıllarında uzun zamandır saray için kiralanmış olan bir
müzisyendi; aylık 80 kuruş alıyordu. Miron ancak 1834’de kemancı olarak imparatorluk kut-
lamalarından bahseden şiirlerde övülmeye başlandı (Koca kemani Mirum) (And 1982: 166 ).
Tanburi İshak yerine Kemani îshak olarak ifade edilen kayıtlara bakılırsa (muhtemelen
1804’den sonraki) anektodlar Tanburi Ishak’ın viola d'amore çalmayı Miron’dan öğrendiğinden
bahsediyor (Uzunçarşılı 1977: 105). Eski kemançe 19. yüzyılın başlarında fasıl topluluklarında
yer almamış ve devamındaki on yıllarda viola d3amore modern keman ile yer değiştirmiştir.

Keman 20. yüzyılın başlarında klasik müzik icralarında büyük ölçüde kemançe-i rumi
(Türkçe sesli uyumuna göre kemençe) ile yer değiştirmişti. Rauf Yekta kemençeyi ‘kaba’ sesiyle
alt sınıf bir çalgı olarak görür ve sadece gece kulüplerine yakıştığını düşünürdü. Kemançe-i
rumi (Yunan yada Anadolu yaylı çalgısı) Yunan adalarının yaylı lyra ailesinden olan lyrapoli-
tikas ’dan (Konstantinapol kemanı) başka bir şey değildir. Bu çalgı ilk defa 18. yüzyılın ikinci
yarısında ve genellikle eğlence sahnelerinde temsil edilmiştir (And 1982: 20). 1793 tarihli bir
tabloda iki Yunan müzisyen ve dans eden erkek, bir Türk beyefendiyi tavernada eğlendirirken
tasvir edilmişir. Müzisyenler kemençe ve lavta çalmaktadırlar. 1767de Blainville kemançe ve
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keman ile lyra birlikteliğini belirtmektedir:

Lyra, bizim kemanımızla hemen hemen aynı büyüklükte, ancak keman gibi kolun
altında çalınmadan açık bir şekilde konumlandırıldığı için çocuklukta bile çalımı daha
kolay ve üç telli olması dolayısıyla daha yüksek seslidir (de Blainville 1767: 60).

Bu yaylı çalgı fasıl müziğine Yunan taverna ortamlarıyla girmiştir ve çalma tekniğini
Tanburi Cemil Bey’den (ö. 1916 ) öğrenen ve 78lik kayıtlarıyla çalgıyı popülerleştiren Yunan
kemençeci Vasilaki bu duruma aracı olmuştur. Günümüzde İstanbul’un Yunan popüler kül-
türünün azalmasından sonra, Türk müzisyenler modern kemençeyi 19. Yüzyıl Pera caddesinin
bayağı gece klübii ve gazinolarından uzak (ki öncesinde çalınıyordu) fazlasıyla klasik bir çalgı
olarak kabul etmişlerdir. 20. yüzyıl boyunca keman, gece kulüplerine çoğunlukla Çingene ke-
mancıların eliyle dönüş yapmıştır.

Şekil 1-10. Lyra (kemençe): a) de Blanville (1767:64) b) Yekta (1921:3015)

Özetle: Farsi kemançe (kemanche) Türk sanat müziğinde yüzyıllar önce yerleşikleşti
ve 17. yüzyıldan önce Mustafa Ağa ve Ahmed Çelebi gibi ustaları ortaya çıkaran yerli bir çalgı
olmaya başladı. Devam eden yüzyıl boyunca, viola d'amore Türk saray müziğine iki büyük
virtüöz, Rum Yorgi (Corel) ve Moldovyalı Miron ile girdi. Erken 20. yüzyılda kemençenin
sanat müziğine adaptasyonu ise iki büyük usta Vasilaki ve Tanburi Cemil Bey aracılığıyla oldu.
17. yüzyıl ortalarından sonra Osmanh müziğinde çalgılamada uzmanlaşılmasma rağmen va-
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rolan bu çalgıların taverna ile ilişkilerinden doğan utanç duygusuyla başa çıkmayı, hem Viola
d’amore hem de kemençe virtüözleri başardılar. Daha da uzun bir dönem süresince kentli alt
sınıfların yada kırsal köylülerin çalgıları makam toplulukları içerisine giremedi. Belki de bunun
en büyük gizemi Osmanlı topluluğunda kemanının neden diğer çalgılardan neden daha sonra
yer aldığı ve neden sonraki dönemde de oldukça hassas bir konuma sahip olduğunun ispatıyla
ilişkilidir.

Ud

Türkiye’de udun popülerliğinin azalması Evliya Çelebi’nin verdiği liste ile (6 şahıs) kanıtlan-
maktadır (karşılaştırınız, Farmer 1937;Özergin 1972). Bunlar; usta icracı Iranlı (Acem) Avvad
Mehemmed Ağa ve diğer ustalar Türk Kasımpaşalı Balı Çelebi ve muhtemelen ulusal lider Ko-
çibeg’in oğlu Avvad Koçibegzade’dir. Evliya’nın belirttiğine göre sultan uşşağı (peyk) Avvad
Kara Şatir’in ud çalmasını desteklemektedir ki bu da udun 4. Murat’ın sarayında hala popüler
olduğunu gösterir.

Türkiye’de udun son temsillerinden biri 1. Ahmed zamanından (1590-1617) bir al-
bümde görülür. Bu ünlü minyatürde ud, kadın çengi grubunun bir parçasıdır ve haremdeki
soyluları eğlendirir. Dansçılar ise oturarak çarpareleriyle ritim tutarlar.

Türkçe kaynaklarda 17. yüzyılın ortalarından sonra ud ve icracılarından bahsedilmez.
Fonton bahsetmemiştir; 18. yüzyıl ortalarının Sazname’sinde ise Avrupa gitarı (kitare) ve lute
vardır. Toderini zamanının saray topluluklarında yoktur. Yekta 17. yüzyıldan sonra udun
gözden düşmesini ve 18. yüzyılda tamamen yokoluşunu ifade eder:

Evliya’nın bahsettiği az sayıdaki icracı, udun popülerliğinin Toderini’nin Türkiye’de
yaşadığı zamandan önce (1781-86 ) azalmış olduğunu; tanburun udun halk nezdindeki
popülaritesini devirmiş olduğunu göstermektedir. 19. yüzyılda, muhtemelen İtalyan
etkisiyle lavta olarak bilinen küçük lute ortaya çıktı... (Farmer 1937: 42).

Yekta eğlence sahnelerinde ilk defa 18. yüzyılda Yunan kemençesi ile birlikte çalman
lavtanın farkında değildi. Bahsedilen lavta ud çalgısından daha uzun saplı, perdeli lute gibiydi
(Yekta 1921: 3018). Yunan adalarında çalınan lavtanın küçük şekli gibiydi. Nasıl Kemençenin
ada lyra’s ı ile yada lavta ile akraba olup olmadığının net değilse 18. yüzyıl İstanbul’unun lav-
tasının da Yunanistan’ın ada kültüründeki daha eski lavtalar ile akraba olup olmadığı net de-
ğildir, tıpkı İstanbul’da lavtanın popülerleşmesinin udun saray müziğinden silinmesinden sonra
olup olmadığı gibi. Aslında, ilk olasılık daha mantıklıdır çünkü modern gelenekte lavtanın işl-
evi adalardaki kullanımında olduğu gibi ritmik eşliktir. Yekta’nın İtalyan etkisi ile ilgili hipo-
tezi imkansız olmamasına rağmen pek de muhtemel değildir. Ud 19. yüzyılın sonuna kadar
Türk sanat müziğinde tekrar ortaya çıkmamıştır.

Ud belli ki İran müziğinde 18. yüzyılın belirli bir zamanına kadar kullanılmıştır. Du-
ring’in İran’da udun popülerliğinin azalması hipotezi de Türkiye’de bir yüzyıl önce başlayan
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duruma benzer görülmektedir:

Ud Iran müziği geleneğinden 18. yüzyılda kaldırılmıştır. 15. yüzyılda Şah Safi’nin sa-
rayında fazlasıyla beğenilmesine rağmen, arpın yok oluşuna tanık olunan bu dönemde
başlayan eski Farsi müziğin bitişinde hayatta kalamamıştır. Bu süreç yeni müzikal es-
tetik anlayışının ve udun pes ve kapalı seslerine karşın parlak ve
leri olan tar, santur gibi yeni çalgıların gelişiyle de ilgili gibi görünüyor. Özellikle 18.
yüzyılda değerli olmaya başlayan yüksek perdeler ve parlak bir ses anlayışıyla ilişkili
olarak, geleneksel müzikte ud artık kullanılmamıştır (During 1991: 108).

tınlayan ses-

Kopuz

17. yüzyılın ilk yarısında, kopuz ile ilgili terminolojide değişiklikler gözlemlenmektedir. Evliya
Çelebi birbirine yakın iki çalgıdan bahseder: kopuz ve şeşhane. Kopuz “yavru şeşhane” olarak
adlandırılırken, daha çok kullanılan ve daha eski olana şeşhane denir. Evliya Çelebi şeşhane
ve kopuzun sanat müziğinde kullanılmadığını belirtir. (Özergin 1972: 6033). Daha eski Türk
kaynaklarında ve literatürde ise sadece kopuzdan bahsedilir. 17. yüzyıl boyunca kopuz erken
dönem kullanımıyla anılır ve Doğu Avrupa levendlerinin eski kopuz-i rumi' s ı ile eşleştirilmiş-
tir:

Şeşhane icracıları: 70 kişi. Mucidi, Rizaeddin Şirvani. Ud gibi telli bir çalgıdır, klavyesi
eğri ve sapı uddan daha uzundur, göğsü balık derisi ile kaplıdır, fakat perdesizdir. 6
teli olduğu için şeşhane olarak adlandırılmıştır. Zor bir çalgıdır, ama tüm makamlar
çalınabilir. En yetenekli icracısı Serdefterzade Mehmed Paşa’nın vekil-i harc’ı Ahmed
Ağa’dır; 4. Murad han için çaldıkları inanılmaz niteliktedir. Diğer ustalar Haşan
Ağa, Gürcü Celeb Şeydi Ağa ve Hızır Ağa’dır.

Kopuz icracıları: 40 kişidir. Mucidi, Fahih Mehmed’in vezirlerinden Hersekoğlu
Ahmed Paşa’dır (Ö.1516 ). Bu çalgı Bosna, Buda, Kanya, Eğer ve Timişora marşlarına özgüdür.
Anadolu’da hiç görmedik. Bir erkek levend sazıdır. Şeşhanenin yavrusu gibidir, ama at kişne-
mesini andıran bir çalgıdır. 3 tellidir (Özergin 1972: 6033).

Evliya ve Meragi’nin sonraki tanımları karşılaştırıldığında, 14. yüzyılın sonunda beş
çift telli fakat uddan daha küçük olanları görmekteyiz. Doğu Avrupa çeşidi daha küçülmeye
başlar. Evliya bu çalgıyı Meragi’den iki kuşak sonra yaşayan tarihsel bir figürle ilişkilendirir.
Başşehirden uzak yerlerde bu çalgıyı çalanların sayısı net değildir. 8

Evliya’nın bahsettiği şeşhaneninMeragi’nin rud-i hani neslinden olması muhtemeldir.
Burada önemli nokta tanımlanan çalgının, altı telli ve Şirvan (modern kuzey Azerbeycan) kö-
kenli olmasıdır.Meragi’nin çalgısı Şirvan’da tercih edilen bir çalgıdır ve Evliya’nın şeşhanesinin
mucidi Rizaeddin Şirvanidir. Evliya 17. yüzyılda kullanılan şeşhanedeki tellerin malzemesiyle
ilgili bilgi vermez, ama önceki form dört ipek ve iki bakır tel içerir.

16 . yüzyıl Osmanlı minyatürlerinde resmedilen kopuz, Safavi rebabı ile benzerdir.
Tellerin adedi minyatürlerde net değildir, ama genellikle altıdan fazla gibi görünmektedir. As-
lında İran’da iki ayrı ses kutusu olan diğer rebab çeşidi daha erken görülmüştür (12. yüzyılda
ya da daha erken). Mongol döneminde rebabın yeni çeşidi kuzey Azerbeycan’da (Şirvan) icat
edilmiştir ve İran saz şairleri tarafından 14. yüzyıldan önce çalınmıştır. Kopuz Meragi’nin za-
manında da öncelikli olarak Şirvan çalgısıdır; 15. yüzyıl sonları ya da erken dönem 16 . yüzyılda
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Anadolu’ya girer ve Anadolu’nun kopuz-i rumi’s ı ile yer değiştirir. Bu dönemde ünlü bir Bal-
kanların batısından (Hersekli) ünlü bir müzisyen/vezir tarafından değiştirilir ve Doğu Avrupa
komşu bölgeleri arasında yaygınlaşır.

Evliya şeşhanenin makam müziği için uygun olduğunu ve 4. Murat (ö. 1640) döne-
minde popüler olduğunu belirtir. İstanbul’daki icracı sayısının azlığından dolayı şeşhaneyi zor
bir çalgı olarak tarif eder. Evliya’nın çağdaşı Bobowski ise şeşhaneyi saray ya da halk çalgısı
olarak kaydetmez. Şeşhane ve kopuz ne Osmanlı ne de yabancı kaynaklarda bir sonraki kuşak
tarafından Türkiye’de belirtilmemektedir. Makam topluluklarından deri kaplı lute'ların yok
olması gibi, kopuz/rebab çalgılarından da bahsedilmez. Bu yok oluşun sebebi ud ve çengin
kayboluşunda da geçerli olduğu gibi tını ve parlaklık konularında aranmalıdır. 9

Ney

17. yüzyıldan önce kemik baş paresinin eklenmesiyle yeni gelişen Osmanlı/Mevlevi neyi eski
Iran neyini gölgede bırakmıştır. Bunun da ötesinde, Mevlevi neyzenler önemli olmaya hatta
belki de ney icrasında hakim güç olmaya başlamışlardır. 16 . yüzyılın başlarında Iran sarayında
öğrenciler öncelikli olarak ney icracıları olmalarına karşın, devam eden yüzyılda bu icracılar-
dan bahsedilmez. Evliya’nın bahsettiği 10 seçkin neyzenin altısı Mevlevi dervişidir:

Bu neyzenlerin en seçkini Beşiktaş mevlevihanesinin şeyhi, Mevlevi Derviş Yusuf’dur.
O’nu dinleyen herkes bir ritüel secdesine varır ve gözyaşı döker. Berber Ömer Çelebi,
eyerci Ahmed Çelebi ve Kafa şehrinden Derviş Mehmed’i, Kasımpaşa Mevlevihane-
sinin baş neyzeni Derviş Süleyman, Torlak Dede, Sipah Ahmed Bey, Yantır Haşan
Paşa ve DervişKasım, Kulle-kapıMevlevihanesi’nden Küçük (köçek?) Derviş Ahmed
diğer isimlerdir. Bunların dışında daha 160 neyzen vardır (Özergin 1972: 6032).
Sonraki kuşakta, Kutb-u Nayi yani neyin mihveri olarak bilinen Mevlevi Osman

Dede (Kantemir’in Derviş Osman’ı) böylece neyzenler arasındaki üstünlüğünü de kanıtlar.
Sufizmden alınan kutb teriminin mihver olarak kullanımı ahlaki birliği; silindir şeklindeki ney
de müzikal birlikteliği, daha da net bir şekilde göklerin (eflak) müziğini simgeler. Bu adlan-
dırma ney ve müziğinin önemi üzerine geliştirilen ve Mevleviler arasında günümüze kadar
ulaşan sözlü geleneğin varlığının altını çizen bir göstergedir. Evliya’nın ney sesinin kalbi duaya
karşı uyarması ve tövbe gözyaşlarını tetiklemesi konusundaki metaforu bu çalgı ve İslam ara-
sındaki eşsiz ilişkiyi açığa çıkartmaktadır. Eserin başka bir yerinde bu ilişkiyi daha belirgin
hale getirmektedir:

Türk ulemaları bu çalgıya karşı yoğun ilgi göstermişlerdir, çünkü ney Ulemaların
Sultanı [Behauddin Veled] ve Hz. Mevlana meclislerinde çalınmıştır, şimdi de mevl-
evihanelerde çalınmaktadır (Özergİn 1972: 6007).
“Alimlerin Sultanı” Celalettin Balki’nin (Rumi) babası Bahaeddin (Behauddin)’in

onursal adıdır. Belirtmek gerekir ki, hem âlim olarak çağırılan Bahaeddin, hem de âlim olarak
bilinmese de Sufi olarak çağırılan oğlunun meclislerinde ney çalınmaktadır. Evliya muhtemelen
yaşadığı zamanın en şiddetli tartışmalarından biri olan sufi pratiklerine dolaylı olarak atıfta
bulunur. 17. yüzyılda bu tartışmalar Kadızade Mehmed Mustafa (ö. 1635) tarafından alevlen-
dirilmiştir, fakat Kadızadeli hareketinin etkileri kuşaklar sonra hissedilmiştir. Evliya’nın hamisi
Sultan 4. Murad Kadızade ile belirli konularda aynı fikirde olmasına rağmen, Mevlevi şeyh
Doğani Ahmed Dede’yi (ö. 1630) himayesi altına almıştır ve genellikle geleneksel sufi ritüel
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pratiklerinin destekçisi olmuştur (Zilfi 1986 : 257). Dolayısıyla Evliya’nın ney cemiyeti sadece
Sufi şeyhleriyle ilişkili değil politik bir durum olan ve takipçileri tarafından da tanınan alimlerle
de ilişkilidir.

Evliya’nın yaşamının sonuna doğru, Mevlevi olmayan ve Kantemir’in yazmasında
bahsettiği neyzen Ali Hoca önem kazanır. Vehbi’nin Surnamesi’nde (1720-1730) neyzenler ya
Mevlevi dervişleri gibi yada dindışı müzisyenler gibi giydirilmiştir (Şekil1-11, 1-12). Bazen tan-
bur icracısı da Mevlevi başlığı sikke ile resmedilir.

Fonton’un Osmanlı topluluğu örneğinde neyzen ortada oturur ve Mevlevi kostümü
giyer. 19. yüzyıl ile birlikte neredeyse tüm neyzenlerin biyografileri, hepsinin Mevlevi oldu-
ğunu açığa çıkartmaktadır. Diğer çalgılar Müslümanlaı* yada Müslüman olmayanlar tarafından
çalınmasına rağmen neyin Sufi/dini cemiyeti, Hristiyanları ve Yahudileri halka açık icralarda
dışarıda bırakır. En eski Mevlevi neyi ve neyin Mevleviler ile yaratılan yeni icra anlayışı hak-
kındaki belgeler gösterir ki;Mevleviler çalgının yeni formunun yaratıcılarıdır. Bahsedilen tek-
nik ilaveler belirli tını ve teknik gelişiminin bir parçası olarak farklı bir müzikal estetik
anlayışını ifade eder.

Bobowski neyden- sadece verdiği çalgı listesinin sonunda-“nazik şarkıların eşliğinde
kullanılan” bir çalgı olarak bahseder (Bobowski 1665). 17. yüzyılın sonunda ney, tanbur dı-
şındaki tüm makam çalgıları içerisinde itibar kazanmıştır. Kantemir’in zamanında meclis kon-
serlerinde tanburi ve neyzen hemen hanendenin arkasında otururdu. Öncelikli olarak
Kantemir’in icracı için en mükemmel haz olduğunu iddia ettiği eşlik etmekle (peyrevlik) so-
rumluydular (ca. 1700: X: 103). Diğer çalgıcılar yanlarında gelişigüzel bir sırayla otururdu. 50
yıl sonra Fonton neyin doğuluların birincil çalgısı olduğunu yazdı ve verdiği örnekte neyzen
tanburi ve mıskalinin arasında divanın ortasında oturuyordu (Fig. 1-13).

Şekil 1-11. Mevlevi kostümlü Neyzenler, III. Ahmed’in Surname’sinden (1720-30)
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Şekil 1-12. Seküler kostümlü Neyzenler, III. Ahmed’in Surname’sinden (1720-30)

Kantemir tanburun ‘en mükemmel çalgı5 olduğunu düşünüyordu (Kantemir yaklaşık
1700: I: 1), fakat 18. yüzyılın sonunda Abdülbaki Nasır Dede (Tetkik ü Tahkik) makamları,
ney ve tanbur icracısı sultan III. Selim’e ney icracılarına göre tarif eder. Diğer makam müzik-
lerinde ve hatta Türk müziğinin eski uygulamalarında ney çalgısının statüsünün emsali yoktur.
Bu Mevleviler tarafından müzik bilimine getirilen ve Osmanlı dindışı müziği ile edinilen bir
prestijdir.

Osmanlı neyinin farklı başparesi ilk olarak İngiliz John Covel tarafından 1670’de tarif
edilmiştir:

Neyde ses çıkarmak ne yukarıdaki ağızlık ne de ağızdaki dil ile ilgili değildir; sesi
veren bu eğimli borunun baş kısmı ve ağızda bir yöne doğru yatık açısıdır ki erkekler
-flageoletlerle (küçük ve tiz sesli antik flüt/ç.n) yaptıkları gibi- somun kaplarla oluş-
turulmuş ekli auloshrh ıslık çıkarmaya alışıktır (Covel1670: 168).

Şekil 1-13. Topluluk, Fonton (1751, sekil 5)
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İÎ gMgİIMSAYISl

80 yıl sonra Fonton Türk neyinin başparesini daha detaylı bir şekilde tarif etmiştir:

Neyin yukarıdaki en uç kısmı; ağız kısmı, boynuz yada fildişinden yapılan ve kesik
bir koniyi andıran bir şekildedir. İçi oyuk, şekli aynı fakat dışından daha dardır ve
dış görüntüsü koninin baş aşağı çevrilmiş hali gibidir. Bu ağız kısmının zorluğunu
herkes farkedebilir. Doğru ses alabilmek için yıllarca üflemek gereklidir hatta üflemek
ve doğru ses çıkartmak sadece kuvvetli ve sağlıklı ciğeri olanlar için mümkündür
(Fonton 1988-89 [1751]: 100).

Fonton neyin yapımını da tarif eder ve farklı ölçülerini verir:

Boğumlu kamıştan elde edilen malzemesi konusunda en iyi ürün Suriye özellikle
Şam’dan Ainazare hududundan elde edilmektedir. Neyin uzunluğu normalde 24-25
santimetredir. Daha uzun olanı, küçük mansurdan ayırtedilmek için şah mansur ola-
rak adlandırılır. Şah mansurun daha pest olmak kaydıyla, bir yada yarım ton farkları
vardır. Bir diğeri davud neyin sesi her ikisinden de daha pest ve biraz daha uzundur
(Fonton 1988-89 [1751]: 100).
Evliya neyin 12 çeşidinden bahseder ve sekizinin adını verir: battal düheng, ney, girift,

mansur-şah, bolaheng, battal, davud, serheng ve s üpürga.Modern sistem 12 ney çeşidini de kul-
lanmaktadır (TMA 1974: 79).
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Şekil 1-14. Ney (Fonton 1751, sekil 1)
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Mansur Mabeyni (BO)

Davud mabeyni (c#)

Bolahenk mabeyni (e) Sipürde/ahteri (süpürge) (e)

Müstahsen mabeyni (f#) Kızneyi (g)

Tablo 1-4. Modern sistemde 12 neyin ölçüleri

Acem (f) perdesinin eklendiği altıncı derecedeki yedi tonluk temel gam Acem (f) per-
desindeki yedi ses ve altı dereceden oluşan temel gam (dügah, segah, çargah, neva, hüseyni,
gerdaniye, acem) en çok kullanılandır. Rast (G) kararlı ney yoktur. 19. yüzyılda giriftin (Evliya
bir çeşit ney olarak bahseder) çalış tekniği farklı olduğu için ayrı bir çalgı olarak düşünülmüş-
tür. Girift türü çargah (c) yada rast (G) kararlıdır. Mevlevi olmayan ve din dışı çalgılardan ol-
duğu düşünülür (TMA11969). Toderini girifti “neyin kısa çeşidi” olarak ifade etse de (Toderini
1789: 231), neyin diğer çeşitlerine değinenler girift çalgısından bahsetmezler.

16 . yüzyılın sonlarından başlayarak, Türkiye’de neyin gelişimi daha eski dönemin
yada çağdaş dönemin sanat müziğinde olmadığı kadar belirgin bir yön kazanmıştır. Ney icra-
sının sufi estetiği artan bir şekilde Osmanlı saray müziğine kaynaştırılmıştır ve bu neyin din
dışı müzikteki şöhretinin -müzik konusunun tekrar kavramsallaştırmasında entonasyon, tını,
tempo ve ritim gibi birçok müzikal kümeyi etkileyen- bulgusal bir durum olarak kabulünü
gerektirir. Mevlevi neyzenlerin icra stili 18. yüzyıl boyunca uyumlu bir müzik bütününe ek-
lenen birçok farklı unsuru oluşturur.

Tanbur

Şah (B)

Bolahenk (d)

Mansur (A)

Davud (c)

Müstahsen (f)

Kızneyi mabeyni (g#)

17. yüzyılın sonuna kadar tanbur sadece fasıl topluluklarında kendine yer edinmekle kalmayıp,
lute ailesinin diğer çalgılarıyla da yer değiştirmişti. Ud ve kopuz (yada şeşhane) 16 . yüzyıl bo-
yunca topluluklarda kısa saplı lute niteliğini paylaşırken ve bu topluluklarda muhtemelen 15.
yüzyıl boyunca uzun saplı lute çeşitleriyle beraber var olurken, tanbur çalgısının Türk sanat

müziğinde emsalsiz bir üstünlüğü vardır. Evliya 17. yüzyılın ilk yarısı boyunca makamsal
saray müziğinin icrasında kısa ve uzun saplı lute bolluğundan (ud, şeşhane, tanbur, şeştar ve
çarta) bahseder. Bobowski şeşhane ve çartaya değinmez ama diğer üç lute çeşidinden bahseder.
Kantemir’e kadar tanbur popüler değildir. Tanbur icracısı olan Kantemir tanburun üstünlü-
ğünü edvarının ilk sayfasında savunmaktadır:

Tanbur gördüğümüz ve bildiğimiz diğer çalgıların içinde en mükemmel ve gelişmiş
olanıdır çünkü insanoğlunun sesi ile verebileceği bütün sesleri ve melodileri yeterli
düzeyde çalabilir (Kantemir yaklaşıkl700-I: 1).

Fasıl meclisinde tanbur ve ney vokalistlerin hemen arkasında oturur ve onlara eşlik
ederler. Levni’nin minyatürlerinde fasıl topluluklarında tanburdan başka bir lute çeşidi görül-
mez (Şekil.1-11).
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18. yüzyıl boyunca bilinen lute icracılarının dışındaki tanbur icracıları: Kantemir, Ha-
rutin, HhamMusi, Isak, Zeki Mehmed Ağa, Musahib Seyyid Ahmed, ve diğerleridir. Tanbur
baskın rolünü 19. yüzyıl boyunca da devam ettirir. Tanbur icrası ekolü Isak Fresko (ö. 1814)
ile başlar, 19. yüzyıl boyunca devam eder ve modern temsilini Necdet Yaşar ile kazanır. Tan-
bur, Osmanlı Devleti’nin çöküşüne doğru sanat müziğinde kendi yerini Suriye ve Mısır’dan
Türkiye’ye getirilen başka bir lute olan ud ile paylaşmaya başlar.

Osmanlı Tanburunun kökeni

Osmanlı tanburunun tarihi ve morfolojisi 17. yüzyılın sonundan itibaren netleşmeye başla-
mıştır. Aslında, tanburun kökeni ve morfolojik gelişimi fasıl topluluklarındaki hakim rolünden
önceki uzun dönüşüm sürecinde de belirsizdir. Ikonografik kanıtlar sadece tanburun modern
formunu kazandığı 18. yüzyılın başında oldukça fazladır.

Tanbur ortaçağ Müslüman müzik kültüründe uzun saplı lute çalgılarına verilen genel
addır. Farsi kültürde Farsça terimlerin tel (tar) sayılarına göre değişmeli kullanılan farklı ad-
landırmalarla beraber (örn. Dutar, setar, çartar, şeştar) kullanılıyor gibi gözükmektedir. Ör-
neğin, Maveraünnehir tanburunun bir çeşidi Pamir’de setar olarak bilinmektedir. Daha fazla
ilişkilendirilenler ise Pakistan’ın ve Kaşmir’in setarıdır. During’in belirttiği gibi (1991), modern
Farsi setar Horosan dutarı ile benzer şekil özellikleri taşımaktadır ve her ikisi de muhtemelen
10. yüzyılda Farabi tarafından tarif edilen Horosan tanburundan gelmektedir. Modern Farsi
setarının genel şekli Safavid’in 16 . yüzyıl minyatürlerinde, daha uzun bir şekilde görülmekte-
dir.

Orta Asya modern tanburlarının hiçbiri -Özbek/Tacik, Uygur yada Pamir’de kulla-
nılanlar- Osmanlı tanburu ile belirgin ilişki içerisinde değildir. Gövdenin sap ile bağlantısı ve
yapımı, tellerin sayısı, boyları ve mızrap teknikleri Osmanlı tanburu ile benzerlik taşımaz.Bu
konuda en fazla söylenecek şey hepsinin birer perdeli uzun saplı lute olduğudur.

Aslında 15. yüzyıldan Herat’ın Şahnamah olarak bilinen tek ikonografik temsilinde
İsfandiyar’ın elindeki çalgı ebatları açısından Osmanlı tanburuna daha yakın resmedilmiştir.
(Şekil.1-15).

Gövdenin şekli ve sap ile bağlantısı, köprünün pozisyonu gibi unsurlarla 17. yüzyıl
Osmanlı tanburu ile dikkat çekici bir benzerlik gösterir. Mızrap kullanımı belirgin değildir,
çünkü İsfandiyar çalar şekilde değil, sağ elindeki şarap bardağım (piyale) kadın figüre uzatmak-
tadır. Uzun sapın üzerinde perdeler vardır ve üç burgu belirgindir. Bu örnek 15. yüzyılda Ho-
rosan’da varolan son Osmanlı döneminin tanburuyla muhtemel bağı doğrulamaktadır. Sadece
uzun saplı lute çalgıları için değil, 17.yüzyıl Türkiyesi’ndeki Osmanlı çalgısı olan tanburun
daha belirgin çeşitleri için de daha erken dönem örnekler vardır.

15. yüzyılın erken dönemlerinde Meragi MaksadülElhan adlı eserinde uzun saplı lute
çalgıları için sayı vermiş ve üç tanesini tanbur ve şeştar isimleriyle anmıştır: örneğin, tanbur-i
şirvaniyan, tanbure turki, ruhefza, şeştay(=şeştar), tarab-ud. Tanbur-u şirvaniyan dutarın atası
gibidir: “armut şeklinde, sapına perdeler bağlanmıştır ve iki tellidir...” (Meragi 1977:127). Tan-
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bure-i Türki bunun daha küçük çeşididir. Osmanlı tanburuna en çok benzeyen ise ruh-efza
olandır:

Ruh-efza: Gövdesi turunç andırır, altı tellidir; dördü ipektir ve çiftli gruplar halinde,
tanbure-i Türki gibi akord edİlİr. Diğer iki tel bakırdır ve ihtiyaca göre akordu
değişkendir (Meragi 1977: 128).

Tellerin organizasyonu rud-i hani ile özdeştir. Burada en önemli olan ise gövdenin
şeklidir: Arkaik bir Akdeniz meyvesi olarak turunç, günümüz portakalından daha büyük ve
greyfurta daha yakın bir şekildedir. Alışılmamış olan ise gövdenin çevresidir. Meragi’nin bah-
settiği diğer lute çalgıları ya armut şeklinde ya da ud şeklindedir. Buradaki uzun saplı ve gövdesi
yarım greyfurta benzeyen lute Osmanlı tanburuna yakın bir şekilde tasvir edilmiştir. Herati
Şahname’&e tanburun arkasını göremiyoruz, ama görünen önyüzünden arkasının da yarım
greyfurt şeklinde olduğu izlenimi çıkartılabilir.

2 I t j t f’ / o ( i' j

Şekil 1-15. 15 yüzyıl Tanbur’u, Herat “Shahnamah” (Vyzgo 1980: no.45)
Ruh-efza olarak adlandırılan tanbur 15. yüzyıl Anadolu kültüründen kalmadır. 16 .

yüzyıldaki şairlerin biyografik bilgilerini içeren bir sözlüğe göre, Osmanlı prensi ve Amasya
valisi Korkut’un (1467-1513) birçok eserde “gıda-yi ruh ya da ruh-efza” adıyla kaydedilen bir
çalgı yaptığından bahsedilir (Uzunçarşılı 1977: 83). Bu aktarım bu isimdeki çalgının Anadolu’da
çalındığı hakkında fikir verir. Görülmektedir ki, Korkut varolan ruh-efza çalgısını değiştirmiş
ve böylece yeni bir çalgı yaratmıştır. Aslında, ruh-efza ismi 16 . ve 17. yüzyıllarda ve Korkut
zamanı ile yeni Osmanlı tanburunun ikonografik temsillerindeki araya giren yüzyıllarda or-
ganolojik bir terim olarak yeralmaz.

Özetle, bu ikonografik ve edebi atıflar gösterir ki;

1- yuvarlak önlü ve arkalı tanbur 15. yüzyılda Horosan’da vardır.
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2- bazı bölgelerde bu çalgı ruh-efza olarak adlandırılabilir.

3- çalgının başka bir çeşidi Anadolu’da 15. yüzyılın sonlarında bilinmektedir.

Aslında, ruh-efza terimi 17. yüzyıla kadar ortada yoktu ve eski adlandırmayla tanbur
kullanılmaya devam ediyordu.

Tanbur adlandırması 15. yüzyıl Anadolu Türk literatüründe ortaya çıktı, örneğin;
Karamanlı şair Ayni’nin alıntıladığı tanbura itaf edilen gazeli ve Ahmed’i Dai’nin Çengna-
mesi’nde olduğu gibi (1992). Ruh-efza’mn ve tanbur ailesindeki birkaç akrabasının sanat müziği
çalgıları olduğu belirgin ki Ayni, gazelinde tanburu özellikle makam ile ilişkilendirir. Prens
Korkut peşrev bestecisidir ve bir notunda usta Farsi ud icracısı Zeyn al-Abidin’i icralarında
yüksek bir anlayışı göstermediği konusunda eleştirir. Tanbur/ruh-efza çalgıları 15. yüzyıl sanat
müziğinin bir parçası olmalarına rağmen, devam eden yüzyılda saray topluluklarına dahil edil-
memiştir. İkonografik olarak resmedilmemiş ve hiçbir icracıya değinilmemiştir. Bu durumun
en mantıklı açıklaması büyük tanburun Safevi müzikal kültürünün bir özelliği olmamasıdır.
16 . yüzyıl İran’ında hakim tanbur çeşidi modern setara yakındır ve 15. yüzyıl Herat yada son-
rasında Osmanlı tanburları gibi büyük tanburlar 16 . yüzyıl Fars sanatında ikonografik olarak
resmedilmemiştir. I. Selim’in İranlılarla arasındaki -Fars müzikal yapısından bağımsızlık dö-
nemini başlatması konusundaki- anlaşmazlığından dolayı, Anadolu’nun çeşitli büyük tanbur-
ları saray topluluklarının dışında bırakılmış, daha özel ve resmi olmayan ortamlarla
sınırlandırılmıştır.

15. yüzyılda tanbur ile yakın birtakım çalgıların varlığına rağmen, Osmanlı tanburu-
nun 1700’de kabul edilen, bilinen şeklini alması bu dönemin görsel malzemesinin yokluğu se-
bebiyle belirsizdir. Günümüzde Osmanlı tanburunun en erken muğlak temsili Kantemir’in
1700 tarihli diyagramıdır ve bundan sonra Türk ve Avrupa tasvir ve tariflerinin bolluğu gö-
rülmektedir. Özellikle, tanburun modern şeklinin varolmaya başladığı 17. yüzyılın ilk yarı-
sındaki örnek yokluğu problemlidir. 17. yüzyıl sonundan itibaren bildiğimiz Osmanlı tanburu
Türk lute çeşitleri arasında dahi benzeri olmayan farklı bir çalgıdır.

17. yüzyılın net ikonografik kıtlığının kanıtlarından biri Bobowski’nin kafakarıştırıcı
tanbur tarifidir (1665).

Tanbur yada şeştar üç adet bakır telli küçük gitar görünümünde, sapı çok uzun tam

ve yarım sesler için yapılmış çok sayıda perdesi olan bir çalgıdır. Bu çalgı parmaklarla çalın-
mıyor, kaplumbağa kabuğundan yapılmış küçük bir çubukla yada kuştüyü kullanılarak çalı-
nıyor (Bobowski 1990 [1665]).

Görüldüğü gibi Bobowski tanbur ve şeştar kelimelerini eşanlamlı olarak kullanıyor.
Bahsettiği üç tel vurgusuna bakılırsa, bu çiftli üç teli ve dolayısıyla altı telli anlamındaki şeştarı
hatırlatıyor ve günümüzdeki gibi teller bakır malzemeden yapılmış. Çok perdeli sap son
dönem kullanımıyla tutarlı, ama “küçük gitar” tarifi günümüzdeki ebattan daha küçük bir çal-
gıyı gösteriyor. Altı tel ve kuştüyünden mızrapın kullanımı daha önce Jean Antonie du Loir
tarafından da belirtilmiştir: “sadece kuştüyüyle çalınan altı telli bazı çalgıları Tanbur olarak
adlandırırlar” (Loir 1654: 73).
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Evliya’nın tanbur hakkında tanım vermeyen bahsi Bobowski’nin söylemine oldukça
yakındır, ama Evliya’ya göre tanbur ve şeştar ayrı çalgılardır. Tanbur çok açık bir şekilde sa-
dece şehir merkezinde 300 icracısıyla zamanının hakim lute çeşididir. Usta tanbur icracılarının
hepsi (çeşitli etnik kimliklerle) OsmanlI’dandır. Evliya şeştarın beş ustasından ikisinin (Seyfi
Ağa ve Mir Mehemmed) Farsi olduğunu belirtir, ancak Iran tanburilerinden bahsetmez. Tan-
burun mucidi ya da şeştar, ruh-efza ve diğer herhangi bir çalgı ile akrabalığından da bahsetmez.

Şeştar icracıları: sayısı bilinmemektedir. Tebrizli Ali Han şeştarı İran’da icat etti.
(Acem). Çarta gibi perdeli bir çalgı, ama altı teli olduğu için şeştar olarak biliniyor. Oldukça
etkileyici bir sesi var. Mükemmel ustaları arasında İranlı Seyfi Ağa, Mir alem Musahib Mir
Mehemmed, Rıza Çelebi, Hurrem Çavuş ve Zeyni zade Hüsni yeralır.

Çarta icracıları: 15 kişidirler. Musici Iran bölgesinde yaşayan Kemal Ahi’dir. Şeyh
Safi’nin derslerinde yeralır. Aslında, Türkiye’de bu çalgının ünlü yapımcılarından
Murad Ağa, Nahcivan’lı İranlıydı. Emirgun Hanla beraber Erivanlı Murad Han ta-
rafından sürüldü ve İstanbul Beşiktaşa yerleşti. Ne eşsiz bir ustaydı. Bazı ustaların da
Murad Ağanın öğrencisi Lala zade Mustafa Çelebi ve Murad Ağazade Şah Ramazan
Çelebi ve Kulekapılı Kara Sadık, Küçük Solak zade (Beşiktaş), ve Celep Ridvan Halife
olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi külliyat sahipleridir (Özergin 1972: 6032-3).
Bu tariflere göre, çarta şeştardan 1334’de ölen Şeyh Safi kadar daha eski bir çalgıdır.

Kemal Ahi’nin kimliği bilinmemektedir. Her iki çalgı da 17. yüzyılın başlarında İran’dan alın-
mıştır. Dördüncü Murad’ın yakın arkadaşı (musahibi) olduğu bilinen şeştari (şeştar icracısı-
çn.) Mir Mehemmed, dördüncü Murad tarafından 1638’de Bağdat’dan getirtilmiştir. Evliya ve
Es’ad Efendi, Murad Ağa hakkında çelişkili hikayeler yazar; Evliya dördüncü Murad’ın Teb-
riz’den 1626 ’da geldiğini ifade ederken, Es’ad Efendi dördüncü Murad’ın İstanbul’a Mir Me-
hemmed ile birlikte geldiğini belirtir. Her koşulda, bu verilerle her iki çalgının da Türkiye’de
17. yüzyıldan önce bahsedilmediğini söyleyebiliriz. Murad Ağa 1688’de ölmüştür ve oğlu ve
öğrencisi Mustafa Çelebi icracılıklarını İstanbul’da Kantemir zamanına kadar devam ettirmiş
olmalıdırlar. Kantemir onlara ve çalgılarına değinmez. 1700’den sonra Osmanlı müziğinde ne
şeştar ile ne de çartar ile ilgili bir bilgiye yer verilmez.

Meragi çartadan bahsetmemiştir, ama şeştay adı altında üç farklı lute çalgısının tarifini
vermiştir. Bahsettiği çeşitler ud gibidir, ancak üçüncü çalgı 15 tellidir ve Anadolu’da çalınmak-
tadır. Bu çalgıların hiçbiri Osmanlı tanburu yada İran setar formu ile ilgili ilişkili gibi gözük-
memektedir.

Bobowski’nin tanbur ve şeştar ile ilgili ifadesi 17. yüzyıl Osmanlı tanburunun altı
telli olması ve 18. yüzyıl erken dönemlerindeki görsel kaynaklarda tasvir edildiği üzere altı
burgu kullanılması dışında muammalıdır.- Ne yazık ki, Kantemir’in diyagramı bahsedilen bur-
guları net bir şekilde göstermez. Kuştüyü mızrabın kullanımı 17. yüzyılın ilk yarısındaki farklı
icra pratiklerine ve sonrasındaki yapının farklılıklarına işaret eder. Bir diğer olasılık 17. yüz-
yılda bazı müzisyenlerin Osmanlı tanburunu altı telli olduğu için şeştar olarak adlandırmala-
rıdır. Şeştar nadir ve egzotik bir çalgıdır; îran şeştarı ile karışma tehlikesi yoktur. Sefevi
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ikonografik kanıtlar Osmanlı tanburu ile benzer bir durum içermez, dolaysıyla İran şeştarı ve
diğer şeştar birbiriyle ilişkili olsaydı 17. yüzyılın baaşındaki formu sonraki Osmanlı tanburuna
benzemezdi.

Bobowski’nin açıkalaması bir kenara bırakıldığında, kabul görmüş Osmanlı tanbu-
runun bilinen herhangi bir Sefevi örneğinden uzaklığı 17. yüzyıl Osmanlı tanburunun gelişi-
mindeki önemli İranlı katkısı hipotezi geçersiz olur. Aksine, 15. yüzyılın ruh-efza çalgısının
Anadolulaştırılmış formu soyundan olması daha makul gibi gözükmektedir.

18. yüzyılda Osmanlı tanburu

18. yüzyılda, Osmanlı tanburunun birçok tasviri kaplumbağa kabuğundan yapılan bir mızrap
kullanılarak uygulanan tek bir mızrap tekniğini resmeder. Fonton bu tekniği bir birim za-
mandaki vuruşu üzerinde şöyle tarif eder: “tellere mızrap olarak adlandırılan ve kaplumbağa
kabuğundan yapılan ince bir çubukla vurulur ve bu çubuk başparmak, işaret parmağı ve orta

parmakların arasında tutulur” (Fonton 1751: 109). Bu mızrap tekniği 16 . yüzyıl kopuzu/şeş-
hanesi ile ilişkilidir. (Şekil1-2).

Bahsedilen teknik 17. yüzyıl boyunca kuştüyü mızrapla birlikte uygulanmış, ancak
18. yüzyıl başında sadece kaplumbağa kabuğundan yapılan kullanıla gelmiştir. Günümüzdeki
vuruş tekniğini anımsatacak modelin öncüsü bu uzun ve sert mızrabın kullanılmasıdır. Bu
tekniğin temel özelliği mızrap bir kez vurduğunda sol el ile iki yada üç perdenin sesini çıkart-
masıdır. Mızrap aşağıya ve kimi zaman yukarıya doğru vurulurken, sesler genellikle parmak
baskısıyla çalınır. Sağ eldeki mızrapın ebatı ve sertliği hızlı ritmik vuruş kabiliyetini engelle-
mektedir. Bu sebeple ritmik kalıplar daha çok sesleri çıkaran sol el ile oluşturulur. Anadolu
lutelarında sağ el ile çalgının yüzeyine yapılan ritmik vuruşların tanburda uygulanması birçok
sebeple imkansızdır: uzun mızrap pozisyonu, çalgı yüzeyinin inceliği ve köprünün ağırlığı (ol-
dukça hassas ve kolayca çökebilir bir yüzeye sahip olduğu için). Tanbur tekniği Anadolu lu-
telan içerisinde kendine özgüdür ve İran ya da Orta Asya tanbur/setarlarıyla benzerlik
göstermez. Osmanlı tanburunun 18. yüzyıldaki varlığının birçok temsilinde en erken örnek

Kantemir’in el yazmasıdır. (Şekil1-16 ). Ses kutusu oval ve yataya oranla dikey olarak daha ge-
niştir. Kantemir’in çalgısı, ses kutusu altındaki sonraları görülmeyen özel bir oyma biçimini
de göstermektedir.

18. yüzyılın başmdaki Osmanlı tanburu, genel oranları ve geliştirilmiş formuyla mo-
dern çalgıya benzese de yapısı bazı açılardan farklıdır. Fonton’un tanımında:

Bu çalgının malzemesi genellikle ağaçtır. İçi boş bir küre şeklindeki ses kutusu
mevsiminde kesilmiş ve iyi ses çıkaran bir köknar ağacından yapılmıştır. Ba-
şında iki tahta ile çevrelenerek yapıştırılmış ve hiçbir açıklık yoktur. Sapın
uzunluğu genellikle yaklaşık bir metre ve ses kutusunun çapı 10-11 inç (27 cm.)
Çalgıyı süslemek isteyenler sedef, fildişi yada altın kaplama ile kaplayabiliyor-
lar. Tanburun çiftler halinde düzenlenmiş sekiz teli vardır. (Fonton 1988-89
[1751]: 109). '

193J



ORCANOLOGY

Bu çalgıda sapın ses kutusuna oranı modern tanburdan biraz farklıdır ki modern tan-burun sapı daha uzundur. 10-11 inç ölçüsü modern standartlardan farklıdır ama bu ölçü 20.
yüzyılın başında dahi bilinmektedir (Necdet Yaşar, sözlü görüşme). Uç fit ölçüsündeki (yak-
laşık bir metre) sap, modern çalgı için bilinmeyen bir durum değildir. Bundan daha belirgin
farklar; çalgının yüzeyinin iki ağaç tahtası ile kaplanmasına karşın bugünkü formasyonda tek
parça kullanılmasıdır. Fonton’un tarifi ses kutusunun dilimlerden yada tek bir bloktan yapılıp
yapılmadığını belirtmez. Ancak, Surname’den Levni’nin resimlerinde hafif eğik olarak ko-
numlandırılan tanbur, ses kutusunun dilimlerden oluşturulduğunu açığa çıkarır (Şekil. 1-11).
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Levni’nin ve 30 yıl sonra Fonton’un verdiği bu örneklerdeki ses kutulan hafif armudi

şekillendirilmiştir ve Kantemir’in çalgısından ve modern tanburdan farklıdır. Hızır Ağa’nın

el yazmasındaki (17601ar) büyük albümde, tanbur Fonton ve Levni’nin örneklerinden birçok

farklılık içerir (Şekil1-8). Burada yüzey daha çok modern şekildeki gibi yuvarlaktır. Seskutusu
ve sapın birleşme yeri diğer örneklerdekine benzemez ve ağır işlemeler görülmektedir. Tellerin
dörder çiftli grubu için akort sistemi belirtilmiştir. Yüzey süslemesi de diğer örneklerden ol-
dukça farklıdır. 18. yüzyıl ortalarının güzel bir resminde Fransız konsolosu Glavani’nin kızı

tarafından çalınan tanbur yuvarlak yüzeyli; Fonton ve Levni’de görülen şekliyle damarlı ağaç
süslemesiyle resmedilmiştir (Aksoy 1994: 269).

Bu resimlerin göstermediği şey ise yüzeyin et kalınlığıdır. Aslında iki dilim kullanıl-

ması modern olandaki kadar hassas olmadığını önermektedir. Diğer Orta Asya tanbur ve şeş-
tarlarında olduğu gibi Anadolu uzun saplı lutelardan da farklı olarak, bu oldukça ince yüzey
havanın durumuna göre değişiklik gösterir ve rezonansı sağlar.

Tüm tanımlara ve tariflere şükür ki bu sonuçları çıkarabiliyoruz:

1. Tanbur’un oranları sadece 1700den 1900e kadar değişmiştir. 1700’ün tanburunun
ses kutusu daha geniştir. 18.yüzyıl ortalarında daha küçüktür ve 18.yüzyıl ortalarından sonra
tekrar daha geniş formasyondadır.

2. Tel sayısı altıdan sekize çıkmıştır, pirinç tel kullanılmıştır.

3. 17. yüzyılın başları boyunca kuş tüyü yada kaplumbağa kabuğundan yapılan mız-

rap kullanılmıştır. Kaplumbağa kabuğundan yapılan mızrap 17. yüzyıl ortasından sonra stan-
dart hale gelmiştir ve bu dönemden sonra bir değişim görülmez.

4. Çalış özellikleri 17. yüzyıl sonundan itibaren devamlılık gösterir. Stilde değişimler
meydana gelmiştir ve bu değişimlerden en önemlisi 18. yüzyıl sonunda Isak ile görülmektedir.

Sonuç olarak, farklı dönemlerde farklı tasvirlerde birbirine benzemeyen özellikler

vardır ve yüzeyin daha ince olmasıyla da ilişkili olarak farklı tınılar mevcuttur. Daha ötesinde,
Osmanlı tanburunun hakim karakteri 1700’den günümüze kadar devamlılık göstermektedir.
Osmanlı tanburunun yakın dönem formunun gelişim dönemi büyük olasılıkla 16 . yüzyılın
sınunda ve 17. yüzyılların başında görülmektedir, ancak neredeyse kaydedilmemiştir.Osmanlı
tanburunun 15. yüzyıl Horosan tanburu ve ona yakın olan Anadolu düzenlemeleri ile bağı

bulunan icra tekniği ile ilgili olmamasına rağmen, genel şekli ve oranları ile ilgili düşünülenlerin
sebebi vardır.
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Şekil 1-18. Tanburi (Hızır Ağa)

Tanburun bu çeşidinin (Horosan) İran’da nesli tükenmiştir ve 16 . yüzyıl ve bu dö-
nemden sonrasında kaydedilmemiştir. Ancak Türkiye’de, teknik gelişimi 1500-1600 yılları ara-
sında hakim çalgı olmasından ve Osmanlı müzik topluluklarında tek lute olarak
kullanılmasından kısa bir süre sonra devam etmiştir. Modern icra tekniğinin kökeni büyük
olasılıkla 17. yüzyıl ortalarına mızrap olarak kuş tüyü yerine kaplumbağa kabuğunun kulla-
nılması zamanlarına rastlamaktadır.

Çeng

Evliya Çelebi’nin çeng hakkındaki, çalgının 17. yüzyıl boyunca düşüşünü belirten yorumları
Yekta (1921), Farmer (1937) ve diğerleri tarafından alıntılanmıştır. Evliya Çelebi çeng icracı-
larının on iki kişiden ibaret olduğunu ve çalgının zor olmasından dolayı az sayıda icracı oldu-
ğunu belirtti (Özergin 1972: 6032). İnanışlara göre çeng İran müziğinden “17. yüzyıl
civarlarında” (1991: 102) kayboldu ve Türkiye, Arap ülkeleri ve Ona Asya’dan da yok oluşu
aynı zamanda gerçekleşti. Bütün bu müzikal kültürlerdeki kayboluşu belirsizdir.

Evliya Çelebi, hepsi Osmanlı olan dön ustaya değiniyor. Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi
olan dönemdaşı Çengi Yusuf Dede’ye ise değinmiyor (ö. 1669). Es’ad Efendi’ye göre kendisi
sarayda 4. Murat için çalmıştır (Uzunçarşılı 1977: 90). During, Sufi toplanmalarını resmeden
açıklamalarda çengin yokluğuna işaret ederken, açıkça görülüyor ki 17. yüzyılda bu anık bir
kural değildi. Kantemir kolleksiyonu birkaç çengiden parçalar içermektedir: Çengi îbrahim
Ağa (büyük ihtimalle Ağa Çengi ile aynı kişi), Çengi Mustafa, ve Çengi Ahmed. Çengi Mus-
tafa’ya ait olan üç peşrevin ikisi terkib Buselik-Aşirani içinde yer almaktaydı ve 17. yüzyılda
oldukça gözde idi, bu da Mustafa’nın 17. yüzyıl bestecilerinden biri olduğu ihtimalini getiriyor.
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Kantemiroğlu de Bobowski de, 4. Murat tarafından esir alınan İranlı Cengi Cafer’e
ait peşrevleri notaya almışlardır. Açıkça belli oluyor ki 17. yüzyılın ilk üç çeyreğinde İstan-
bul’da öne çıkan ve çoğunluğu İstanbullu olan çengiler vardır. İçlerinden biri bir Mevlevi şeyhi
olan birkaç usta icracı ve bestecinin zamanında çengin tamiamiyle kaybolması daha da esra-
rengiz olarak nitelendirilebilir.

Yüzyılın erken dönemlerinde görsel temsiller çengin dans eden kadınlarla ve şamatalı
erkek eğlenceleri ile ilişkilendirildiğini ispat etmektedir (Şekil1-19). 17. yüzyılda Avrupalı gez-
ginler dans eden çengi kadınları ve çeng sazını tarif etmeye devam etmişlerdir. Aşağıdaki metin
Jean Antoine du Loir’in 1960’da kaleme almış olduğu mektubundan alıntıdır:

Bu eğlenceden sonra, toplanma daha da hoş olan, arp anlamı taşıyan çenk sözcüğün-
den türetilmiş, olağandışı hünerli ve zarif çengi adı verilen kızlar ile bitiyordu. İçlerinden biri
kemençe adı verilen, boynu uzun ve gövdesi yuvarlak olan bir çeşit viyola çakarken, diğeri
arp çalıyordu; bazıları daire ile birlikte parçaların ritmini çalarken, diğerleri de şıkırtılar eşli-
ğinde şarkı söyleyip dans ediyordu (Loir 1654: 173).

Ancak, özetle çengin önemli olduğu eğlence ortamları olmasına rağmen, Vehbi’nin
18. yüzyıl Surnamesi’nde manzaralar çengi hiç de göstermiyordu. Bu nedenle, Lale Devri’nde
çengin artık sanat müziğinde de popüler müzikte de modasının geçtiği görülebilir. Görünen
o ki, çengin Türkiye’deki son görsel temsili Hızır Ağa Risalesi’nde ek kısmında yer almaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, bu çeng geleneksel Iran stili değil, Türkiye’de çalınmış olan Av-
rupalı bir biçimdedir. Eşlik eden metinde yazar der ki: “bu çeng adı verdikleri şeydi, kadim ve
saygıdeğer saz” (Hızır Ağa. b.t)(karşılaştırınız, Şekil1-7). Ayrıca sazın 36 teli olduğunu belirtir.
Bir yüzyıl önce Evliya Çelebi çengin 40 teli olduğunu belirtmişti (Özergin 1972: 6007).

Şekil I-19.Çeng eşliğinde maskeli dans (I. Ahmed’in albümünden, 1603-1617)
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Türk çenginin son yazınsal bahsi İrlandalı arpçi Arth'ur O’neill (1734-1806 ) tarafından

ediliyor. Belgrad’da bir tüccar tarafından alınması ve Cork tarafından kendisine getirilmesiyle,
O’Neill bir Türk arpına denk geliyor. O’Neill, Türk arpının çaldığı arplar içinde en hafifi ol-
duğuna ve bilinmeyen bir tahtadan yapıldığını söyleyerek, arpın yapılışını övüyor. Bu arpi
akord edip İrlanda parçaları seslendiriyor (karşılaştırınız, Fox 1917: 145). Tanımından anlaşıl-
dığı üzere O’Neill’in Cork’ta bulduğu, gövdesi geyik derisi ile kaplanmış İran sazı değil, ta-
mamen tahtadan yapılmış olan çeng olduğu görülebilir. Bu bilgi daha yaygın kullanılan İran
türünün yanısıra Avrupai çengin de varolduğunu doğruluyor. Aslında birbirinden bağımsız
biri Türk biri yabancı tarafından yazılan kaynaklarda tarif edilerek, tahta çengin 18. yüzyıl’a
doğru biraz daha varlığını sürdürdüğünü söylenebilir.

Kanun

Kanun isimli bir çalgı 16 . yüzyıl öncesinden günümüze değin Osmanlı makam müziğinde ça-
lınmaya devam etmektedir. Ancak çalgının doğası temel değişikliklere uğramıştır ve fasıldaki
önemi oldukça çeşitlenmiştir. Erken dönem 16 . yüzyıl saray arşivleri, birkaç minyatür ve ya-
bancı tablolar kanunun 16 . yüzyıldaki popülaritesini doğrular.

O zamanlarda hem Osmanlı hem de İran kanunu temelde günümüzde bildiğimiz çal-
gıdan farklıydı. Formu Meragi’nin betimlemesine uyan 16 . yüzyıl kanunu, pirinç teller kul-
lanmaya devam etti. 17. yüzyılda Türkiye’de kanunun görsel temsilleri saptanamadı, ancak
18. yüzyıl ortalarında, Türk kanunu günümüzdeki şeklini anımsatan yeni bir şekil edindi. Gö-
rünüşe göre bu dönemde kanun İran müziğinden kayboldu, bu nedenle kanundaki değişimler
her ne ise İran’da gerçekleşmedi; Türkiye’de ya da/ ve Doğu Akdeniz ülkelerinde gerçekleşti.

Bobowski ne “Saray-i Enderun” eserinde kanundan bahsediyor ne de “Mecmua-i Saz
ü Söz” eserlerinde kanunilerin bestelemiş oldukları eserlere yer veriyor. Kanunilerden Kante-
mir’in kolleksiyonunda da bahsedilmiyor. Bu iki ihmal etme durumundan kanunun 17. yüz-
yılda güçlü olmadığı sonucu çıkarılabilir. Ancak, Evliya Çelebi farklı bir durum çiziyor:

Kanun icracıları: 55 kişi. Mucidi .
Ünlü ustaları aslen davul üstadı olup kanunda ortalama olan Kanuncı Ali-Şah, Revanlı
Mirza, Revanlı Haydar Beg, Surmai Ali-yar, Çıgala-zade Mustafa Beg. Ve Kara Suhrab,
Celeb Çaker Beg, Yeşilli Can Memi ve Adalyalı Derviş . Bunların
hepsi padişahın huzurunda kanun ile fasıl çalabilecek muhteşem ustalardı (Özergin
1972: 6032).

Evliya Çelebi girişi ikiye böler. İlk cümle geçmiş zaman eki -idi ile bitiyor ve değini-
len tüm müzisyenler İranlı (muhtemelen Mustafa Bey dışında). İçlerinden ikisinin Erivan’dan
olmaları büyük ihtimalle İstanbul’a 1627’de Sultan 4. Murat ile gelmiş olduklarını belirtir.
Ancak bundan sonraki grup, kesin olarak Osmalı’ydı. Kanunun İranlı ustalar tarafından tahta
yüzlü ve pirinç telli eski İran tarzında çalındığını varsayımlıyız ve Evliya Çelebi’de gelecek
kuşak Türk müzisyenlerinin başka bir şey çaldığına dair bir işaret bulunmuyor. Bağırsaktan
yapılan tellere ilk kez 1670-1679 arasında, İngiliz Dr. John Covel tarafından değinilmiş: “arp
gibi iki elle çalınan, ancak düz ve yatay olarak duran bağırsaktan yapılmış teller içeren bir çeşit
dulcimer” (Covel 1670-79: 214). Ancak Meninski 1680-1687 yılları arasında kanunun elli altmış
arası pirinç teli olduğunu iddia ediyor {deniş chordes ; Farmer 1937: 33). Bu nedenle 17. yüzyılın
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ikinci yarısı boyunca bağırsak teller kullanılmış ancak bir kuşağı açan bir zaman içersinde pi-
rinç teller onun yerini almış.

Yekta kanunun “18. yüzyıl boyunca ihmal edildiğini” düşünüyordu (Farmer 1937:
33). Kanuna Kantemir tarafından da değinilmemişti ve çağdaşı Levni de çok sayıdaki resminde
kanunu betimlememişti. Pars Tuğlacı (1985: 101, 114) kendi koleksiyonundan tarihi belirsiz,
muhtemelen 18. yüzyıl başlarındaki kaynaklardan olan, iki cariyenin kanun taşıdıkları albüm
resimleri yayınladı. Ancak bu resimler çok belirsiz olduklarından çalgıyı betimlemek oldukça
zor. 1714’te VanMoru tarafından resmedilen harem kadınları serisi arasında bir kanun icracısı
var, ve çöğür icracısını resmettiği kesin bir detay olan resmini değerlendirerek (1719), bu resim
büyük ihtimalle bir doküman olarak görülebilir. Kanun modern çalgı aletinin boyutlarına
sahip; dikdörtgen şeklinde ve göreceli olarak alçak ama yapısı 16 . yüzyıl çalgısına benziyor,
başka bir ifade ile zitber’e benziyor. Burgular çalgının sağında yer alıyor ve tamamen tahtadan
yapılmışa benziyor (bkz. Tuğlacı 1985: 115).

Filippo Buonanni (1964 [1716 ]), kanun çalan bir kadın gravüründe Van Mour’un re-
simlerini temel almış gibi görünüyor. “Metal telleri” olduğu bilgisini veriyor. Ancak elli yıl
sonra, Hızır Ağa’nın (1765-1770) incelemesinin ekinde yer alan kanun çizimi temelde modern
çalgıyı gösteriyor (Şekil1-20). Çalgı burada karakteristik şekli olan dikey bir sağ yan ve eğimli
bir son yana sahip. Köprü kısmı sağda yer alıyor, ve burgular solda yer alıyor.

İkincisi dik duruyor ve gövde çıkıntısının yüzüne doğru bir parçaya genişliyor.Tüm
çalgı oldukça alçak. Köprüye paralel işaretlenmiş bir bölge var gibi duruyor, büyük ihtimalle
köprü desteğinin balık derisi olduğu anlamına geliyor. On kısımda 2 ses deliği bulunuyor.
Hatta perde tam anlamıyla modern Türk kanunu gibi şekillenmiş. Bu nedenle 1760larda, Türk
kanunu orta çağ çalgısı ile benzerliğini kaybetmiştir. Van Mour’un resmi büyük ihtimalle bu
evrimin orta kısmını resmediyor. Lane tarafından gösterilen Mısır kanunu (1963 [1860]: 359)
Hızır Ağa’nın çalgısı ile her görünür konuda hem fikir. Pirinçten bağırsak tellere olan değişim
kanunda yeni bir teknik geliştirmeye imkan verdi, Türkiye ve Doğu Akdeniz’de bilinen mo-
dern teknik, pirinç telli eski çalgıda uygulanamazdı.10
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Şekil1-20. Kanun, Hızır Ağa
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IIL Sultan Selim’in egemenliği boyunca bir kanun icracısı bahsine rastlanmıyor. Ka-
nunun yalnızca 4 kanuniye maaş bağlayan II.Mahmud’un hükümdarlığı (1808-1839) süresinde
yeniden ortaya çıktığı görülüyor (Uzunçarşılı 1977: 108). Kanun 1650’den 1750’ye çok nadiren
sunulması ve 1700’lerden 19. yüzyılın başına değin hiçbir ustanın bahsinin geçmemesi büyük
ihtimalle saza gösterilen ayrıcalığın azaldığını gösteriyor. O halde bu durum çalgının yapısı
ve icra tekniklerindeki temel değişiklikler ile bağlantılı olabilir ve bu durumda hiçbir yerel
ekol ortaya çıkmamıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında hala güçlü olan İran’dan gelen etki 17. yüz-
yılın ikinci yarısında ya da bir sonraki yüzyılın başlarında kayboldu, İran çalgıları arasından
kayboldu. Kanunun bilinmezliğinin bir diğer sebebi ise harem ve kadın icracılar ile ilişkilen-
dirilmesi. VanMour haremde çalınan çalgılar arasında göstermişti ve Nuonnanni “genelde ka-
dınlar bir yastığa oturarak çalarlar” şeklinde belirtmişti (Buonnani, çvrn. Martin 1992: 11).
Sonraları Toderini kanunu saray kadınları ile ilişkilendirmişti, “Kanun, bağırsak tellerden ya-
pılma, harem kadınlarının elinin uçlarında metal yüksük ile çalınan bir çeşit Salterio” olarak
tanımlamıştır (1789-1: 232).

Kanun, samimi performans ortamlarında tıpkı kanun gibi feminen bir saz olan çengin
yerini almış olabilir. 19. ve 20. yüzyıllarda kanun genellikle kadınlar tarafında çalman çalgı-
lardan biriydi. Bu yüzyılın ortalarında bir kadın, Vecihe Daryal (d. 1908) kanunun önce gelen
virtüözlerinden biriydi, bu yüzyılda hiçbir çalgıda hiçbir kadın benzer statüde bir virtüözite
gösteremedi. İlk eğitimi kadın bir kanun icracısın taraf ından verilmişti, ve Daryal’ın kendine
has mızrapları tutma ve tellere vurma stili erkek icracılarınkinden farklıydı (TMA 1969: 153).
Bu kanunda imparatorluğun hareminde yetişen kadınlara özgü bir stile işaret ediyor. Yani ka-
nunun kadın icracılarla ilişkilendirilmesi 19. yüzyılda fasıl heyetindeki yokluğunu açıklıyor.

Bağırsaktan yapılma telleri olan yeni kanunun 1680 ve 1750 yılları arasında Türki-
ye’de mi geliştiği ya da Mısır ya da Suriye’den mi ithal edildiği konusu belirsiz.Ancak, bu dö-
nemde Türkiye’de tanınan bir usta varolmadığından ve 19. yüzyılın başında kanunun grubun
temel kısmını oluşturduğu Mısır’daki güçlü kültürel zemini, ikinci varsayımın doğruluğunu
öneriyor. Ayrıca Hızır Ağa’nın resimlemesine eşlik etmek üzere Arapça şiir kullanması (Şekil.
1-20) çalgının Doğu Akdeniz kökenine işaret ediyor.

Santur

Santur Orta Doğu’nun dulcimer' idir. Ancak o kadar nadir tarif edilmiş, değinilmiş ya da tarif
edilmiştir ki belki eski çalgılar arasında en bilinmezidir. Orta çağ santurunun dış yapısının
ikizkenar yamuk biçimindeki kanunla nerdeyse aynı olduğu söylenebilir. İkisi de metal teller
kullanmışlardır, fark ise kanunun telleri çekilerek çalman tekniğine karşın santur zahmelerle
vurularak çalınır.

Belki de kanuna benzerliğine bağlı olarak ve görsel olarak tarifi zor tekniği dolayısı
ile minyatür çizimlerinde santur pek yer bulamamıştır. İran minyatürlerinde yer almamaktadır
(During 1991: 139) ve aynı sebeple Vyzgo’nun ortaçağ Orta Asya çalgıları çalışmasında da yer
verilmemiştir (1980). Meragi tarafından bahsedilmemiştir, ancak Ayni (15. yüzyıl) müzikal ga-
zellerinden birinde yer vermiştir (Levend 1943: 242-3).Cemaat-i mutriban da (1525) bahsi geç-
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miyor, ya da 16 . yüzyıl Osmanlı minyatürlerinde resmedilmiyor. Yine de, Codex Vindobo-

nensis 'te yer alması sebebi ile 16 . yüzyıl Türkiyesinde varlığı gösterilebilir.

Evliya Çelebi’de bahsedilmemesine rağmen 17. yüzyılda sarayda çalındığına dair ye-
terli kanıt var. Sırası gelmişken, Bobowski santurdan bahsediyor (1665: 2), ancak Mecmu a-i
Saz ü Söz’ün ön sayfası ondan “Ali Beg el-Santuri-Cymbalista” olarak bahsediyor. Bobowski
“Ali Beg el-Santuri”ye ait yani kendi bestesi olan bir semaiye yer verdiği için bu başlığı sorgu-

lamak için ikna edici bir sebep yok (Bobowski yaklaşık 1650: 327).11 Bobowski ayrıca santur-
dan iki şiirinde belirgin biçimde bahsediyor, yani IV.Murat zamanında sarayda en az bir santur
icracısı vardı. Ayrıca İbrahim Çelebi Santuri (adı geçen eser: 166 ) tarafından kaleme alınmış

bir semai de dahil ediyor ve Kantemir de Santuri İbrahim Ağa’dan bir semaiye yer veriyor, ki
bunlar aynı kişi olabilirler. 17. yüzyıl sonu- 18. Yüzyıl başından olabilecek santur çalan cari-

yeleri resmeden birkaç albüm tablosu var (Tuğlacı 1985: 104-19) ancak çalgının yapısının de-
taylarını tespit etmek için bunların hepsi oldukça belirsiz.

Santur 1720’de Levni tarafından resmedilmiş. İki ayrı fonksiyona sahipmiş gibi gö-
züküyor, biri saray fasılında diğeri mehter-i birun’dz.Okmeydam’ndaki Surname Vehbi (Şekil
1-12) konserinde resmedilmiş. Bu tamamen enstrümantal bir fasıl olan fasl-ı sazende için fasıl
meclisinin oldukça gerçekçi bir tasviri. Müzisyenler dört kişiden oluşan yüzü birbirine dönük
iki sıradan oluşuyor. Uç neyzenin yüzü sağında kemençeci olan tanburiye dönük. Performan-
sın ritmik tarafını oluşturan daireler ve santurun ters köşelerde konuşlanmaları kasıtlı gibi gö-
rünüyor.

Çağdaş bir minyatür, İran kostümü giymiş erkek dansçıları bir salda dans ederken
gösterir. Dört zurna, dört daire, iki nakkare ve bir santurdan oluşan bir mehter-i birun toplu-
luğu tarafından eşlik edilmektedirler.12 Santurun dans müziğinde perküsyon olarak kullanıl-
ması İsveç gezgin Frederick Hasselqust tarafından da onaylanmıştır: “Müzik bakırdan yapılma

ufak iki davul ve bir nevi kaba ve dertli tınlayan dulcimer idi. İki müzisyen de çok sert vuru-
yorlardı, her yanı tamamen açık çok büyük bir odada yüksek sesle konuşsalar bile hiçbiri di-
ğerinin ne dediğini anlamıyordu” (Hasselquist 1766 : 38).

Okmeydam’ndaki fasıl grubunda santura yakın bir bakış yapısının bazı durumlarını
ortaya çıkarmakta. Santur eski kanunları anımsatan ikizkenar yamuk ama dikdörtgen şeklinde
ancak 16 . yüzyılda santur ve kanunun olduğu gibi karemsi değil. Burguları dik, ön tarafta bir
çıkıntıya asılmış. Bu detay Hızır Ağa’nın 1760’lardaki kanun tasviri ile aynı. Köprünün duruş
ve sayısı belirsiz. Zahmeler işaret parmağı altında görülebilir. Bu Doğu’ya özgü bir yöntem,
Batı Avrupa dulcimer icracıları zahmeleri başparmakla tutmaktadırlar.

Osmanlı santurunun en belirgin çizimi Hızır Ağa edvarının eki Sazname'de bulun-
maktadır (Şekil1-21). Bu çalgı bir şekilde Surname'dekinden daha dikdörtgen şeklindedir. Yü-
zeyi derin değildir; boyutları, daha derin olan Irak ya da Kaşmiri santurlarınan ziyade modern
İran santurununkine yakındır. Akort mandalları Surname'dekinden farklıdır, ancak sağ taraf-
tan yatay olarak genişleyen İran santurununki ile aynıdır. Zahmeler düz ve uzundur, küçük
ve eğri olan 19. yüzyıl Türk zahmelerinin aksine uç kısımları yukarı dönüktür.Köprüler ayrık
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ve hareketlidir. Yerleştirmeden her telin tek nota verdiği görülmektedir, çünkü beşli, dörtlü
ya da oktava bölünmemişlerdir. Bu Irak ve Kaşmiri enstrümanlarla aynıdır. Ancak eğer bu
çalgı, fasıl topluluğu için tasarlandıysa köprülerin sayısı kesin olduğu sanılmamaktadır. Çalgı-
nın üst ve altındaki işlevi belirsiz olan büyük yatay köprüye ek olarak her yanında beş köprü
vardır.

v''

Şekil1-21. Santur (Hızır Ağa)

Toderini santuru basitçe “Bizimkinde olduğu gibi metal telleri olan ve küçük çubuk-
larla vurulan Salterio” olarak tanımlamıştır (1789-1: 232). Toderini’nin Türkiye’de kaldığı za-
manların hemen sonrasında sarayda büyük bir virtüöz belirmişti; 1798’den 1810’a değil
Musahib Santuri Hüseyin Ağa, Topkapı Sarayı’nın ödeme kayıtlarında gözükmektedir (Uzun-
çarşılı 1977: 104-6 ). 1801’den 1810’a kadar kendisine, kemancı Kemani Miron’un maaşında
fazla, Tanburi Isak’ın maaşının iki katından fazla olan günlük 100 akçe ödenmiştir. Ne yazık
ki Santuri Hüseyin Ağa’nın hayatı ya da müziği hakkında kayıtlı hiç birşey yoktur. Hüseyin
Ağa’dan sonra önde gelen santur icracısı, Sultan Albdtilmecid (1839-1869) için mir alay sevi-
yesinde olan Santuri Hilmi Bey’dir (1820P-1895). Ancak Hilmi Bey, geleneksel Türk santurunu,
Rumen taşınabilir cymbalom u tambal mic ile değiştirmiştir (Yekta 1921: 3021). Hilmi’nin ya-
şadığı süre boyunca geleneksel Türk santuru, genellikle Yahudi gece kulübü müzisyenleri ta-
rafından çalınmasından dolayı düşüşe uğramıştır. Yekta’nın yakındığı üzere, Rumen ya da “ala
Franca” santur Türk makamlarını çalamamaktaydı. Yine de son santur virtüözü Edhem Efendi
(1855-1926 ) bu melez çalgıyı çalmaktaydı.
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Ud, kopuz, çeng ya da kemançe gibi geleneksel saray çalgıları büyük ihtimalle ses

yüksekliği gibi sebeplerle gölgede kalmalarına rağmen, santurun kaderi başka sebeplerle şekil-
lenmiştir. Kemançe dışında, bütün diğer çalgılar 17. yüzyılda belirgin Osmanlı sazlar grubu
oluşurken kaybolmuşlardır. Ancak santur, tüm bu şekillenen zaman dilimi boyunca kendini
korumuştur ve hatta bu dönemin sonuna doğru saray seviyesinde bir virtüöz de yaratmıştır.
Santurun düşüşünün, modern Türk entonasyon sisteminin ortaya çıkması ile bağlantılı olması
ihtimali büyüktür. Gelecek olan bölümlerde, 25-27 perdeli oktava yaklaşan modern Türk
makam müziği sisteminin varlığının 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında gerçekleştiğinin
kanıtları sunulacaktır. Bu sistem geleneksel ya da Batı santuru için çok fazla nota talep etmek-
tedir, varolan hiç bir santur modern Türk genel nota sistemine denk düşmemektedir. 54 farklı
ses üretebilen bir santur, ya çok uzun olacaktır ve bu nedenle çalması çok zor olacaktır ya da
yeni bir tel ya da nota düzeni gerektirmektedir. Türkler bu yeni teknolojiye yatırım yapma-
mışlardır, büyük ihtimalle bu nedenle santurun kullanımı düşüşe geçmiştir.

Musikar /Miskal

Meragi çeşitli boyutlarda kamışların birleştirilerek oluşturduğu çalgıdan bahsetmiştir (Meragi
1977: 136 ). Bunu musikar ya da musikar-ı acem olarak adlandırmıştır ve belirgin notalar çıka-
ran mutlakat grubu çalgıları içersinde sınıflandırmıştır. Performans öncesi kamışların arasına

balmumu topları yerleştirerek çalınacak olan dizinin çeşitlendirildiğini belirtmiştir. Ayrıca,
Çin ya da Uygur kaynaklı musikar-ı çin'den de bahseder.

Çalgının kökenlerinin büyük ihtimalle, 9. ve 10. yüzyıl fresklerinde temsil edildiği
üzere Uygur kültüründe olduğu söylenebilir. Meragi’nin musikar-i acem ve musikar-i çin ay-
rımı, bu çalgının Uygur / Çin versiyonunun Iran adaptasyonu olduğu intihasını güçlendir-
mededir. Ancak bu çalgı İran ya daMaverünnehir minyatürlerinde çok nadir görüldüğü gibi,
İran şiirlerinde de bahsedilmemektedir.13 Bu, musikarın İran müziğine Moğol döneminde gir-
diğini ancak İran müzik kültürünün hiçbir yerinde kabul edilmediğini ifade eder gibi görün-
mektedir. Yine de Mughal Hindistanı’nda, yalnızca İran müziği bağlamında bilinmektedir.

Ressam Aga Rıza 1595 ve 1604-1610 tarihlerinde yapmış olduğu resimlerde göründü-
ğüne göre bu çalgıyı çok seviyordu (Okada 1992:105-8). Bu ressam İran Horasan’da Meşhed’de
doğmuştu yani bu İran içinde musikara bölgesel bir tercihi gösterebilir. 15. yüzyılda Türkiye’de
daha önce alıntılanan gazelinde musikardan bahsetmiştir (“rübabı ü ud ü musikar ü
tanbur”)(s .*** bkz). 16 . yüzyıl Osmanlı minyatürleri musikarı belirtirken, 1525’de sarayda
çalan müzisyenler arasında musikar icracısı yoktur. Dışlanmasının sebebi çağdaş Safavi ens-
trümantal topluluğunda yer almaması olabilir.

Ayrıca Türkiye’deki uzun tarihinde musikar performansı kültürel bağlamda geniş
bir çeşitlilik gösterdi. 16 . yüzyıl sonlarında ud ve çeng gibi diğer saray çalgıları ile birlikte gö-
rülüyor (Şekil 1-3 ve 1-6 ). 17. yüzyıl başlarında ünü Mıskali Solkazade’nin etkisi ile artmış ol-
malı.14 Evliya Çelebi kendisini musikar maddesinin merkezine koyuyor:
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Musikar icracıları: 51 kişi. Başlangıçta Musa, Fisagoris’in halifesi musikarı icat etti.
Bunların en önemlisi dünya tarihçisi, alim ve hikmet sahibi, ressam ve miskali Solak-
zade’dir, kendisi aynı zamanda yeniçeri cemaatindendir. Patakoğlu ve Köşe Yusuf,
Solakzade’nin memluklarıdır. Ve başyazıcılardan olan Abdullah Efendi. Ve Yahudi
Yako ve Çırtık Ahmed Çelebi (Özergin 1972: 6032).

Evliya Çelebi tarafından mıskal icracısı olarak belirtilen sekiz müzisyen arasında iki
tanesi daha sosyal statü sahibiydi. Abdullah Efendi “reis katiplerden biri” olarak tanımlanmıştı
(Özergin 1972: 6032). Reis katipliği (ya da reisülkutub) önemli bir saray göreviydi, İmpara-
torluk Divanı üyeleri altında sıralanıyordu (Pakalin 1971). 17. yüzyılın ilk yarısının en bilinen
enstrümantal bestecilerinden olan Miskali Mehmed Çelebi Solakzade (Ö.1658) “NakkaşMiskali
Solkazade” (ressam ve miskali Solakzade) olarak anılıyordu. Solakzade’nin peşrev ve semaileri
(Bobowski, Kantemir ve Kevseri’de toplam yirmidokuz tane), tek bir Osmanlı bestecisinden
kalma ilk tek güvenilir enstrümantal repertuarı olma özelliğini taşıyor.

Solakzade’nin birkaç yeteneği ve profesyonel işlevi vardı. İstanbul’da doğmuştu ve
Üsküp’teki Yeniçeri Birlikleri içindeki elit Solak grubu mensuplarından birinin oğluydu. Eği-
timi tam olarak bilinmiyor, ancak resmi olarak Has Oda hizmetlileri ile kayıt edilmiştir. Aynı
zamanda ressam olarak da bilinmektedir. İmparatorluk yasama meclisi talebi ile Osmanlı İm-
paratorluğu’nun bir tarihini derlemiştir. Hendemi ve Miskali mahlasları ile şiir yazmıştır ve
Sultan IV. Murat’ın (TMA III 1976 : 245) ahbabı olmuştur. Kölesi Yusuf Köle Evliya Çelebi
tarafından Yeniçeri olarak tarif edilmiştir ve ayrıca mıskalin en büyük icracıları arasındadır.
Hamparsum nota kitaplarında Solakzade’nin peşrevleri 17. yüzyılda yaşamış tüm müzisyen-
lerinkilerden daha çok yer bulmaktadır. Solakzade’den sonra mıskalin fasıl heyetinden kulla-
nılması 18. yüzyıl sonlarına değin sürmüştür. Musikar Solakzade’nin yaşamı süresinde 1614
yılında İtalyan gezgin Pietro Della Valle tarafından tasvir edilmiştir (Valle 1845 [1614]: 48).

Levni’nin resimleri musikarı hem saray müzik topluluğunda hem de mehter-i birunda.
göstermektedir (Şekil 1-11 ve Şekil 1-22). 18. yüzyıl süresinde musikar/mıskal haremlerdeki
kadın müzik topluluklarının da bir parçası olmuştur (Tuğlacı 1985: 114).

Türkiye’nin Avrupalı ziyaretçileri musikar/mıskaldan etkilenmişlerdi, onu Antik
Yunan’dan pan pipe larına benzetmişlerdi. Bazıları detaylı tasvirlerini yapmış (ölçüleri dahil
olmak üzere) ve çalındığı çeşitli sosyal ortamlardan bahsetmişlerdi. Musikarın saray dışında
kullanımının dokunaklı bir tasviri Aleppo şehrinin İngiliz konsolosu Alexamder Drummond
tarafından 1754’te verilmişti:

Denizdeyken Türkler’den biri sazdan yapılma bir çalgıyı çalmıştı ve bir diğeri ona
sesiyle eşlik etmişti; alışılagelmedik sesler kulağıma takıldı; okuduğum kitabı kapattım
ve öne doğru yöneldim.Müzisyeni ilk gördüğümde, Pan Tanrısı fikri aklıma saplandı;
çok uzun bir sakalı vardı, yüzü keçinin yüzünü andırıyordu ve çıplak göğsü oldukça
tüylüydü. Ne boynuzlarını gördüm ne de ayaklarını; bacaklarının üzerine oturmuştu.
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Eğer üşengeçliğe meyilli olsaydım, bu aletin bir çalgıdan ziyade Pan’ın sazlardan icat
ettiği, güzeller güzeli orman perisi Syrinx’i kucaklaması beklenirken kavradığı, 7 saz-
dan oluşmuş aleti yerine bu 19 borudan oluşmaktaydı..(Drummond 1754: 179).

Drummond ayrıca balmumu kullanılarak seslerin değiştirildiğini de belirtmiştir, 15.
yüzyılda uygulanan yöntem hala kullanımdaydı. Ancak, genel ses aralığının genişlemesi ve
tek nota aberasyonu kullanımı hem balmumu toplarının kullanımını hem de uygun ara tonları
çıkarabilmek için fazla üflemeyi içeren karışık bir teknik gerektirmekteydi. Drummonun
çağdaşı Fonton bu uygulamayı daha detaylı olarak tarif etmektedir:

Miskalın her kamışı farklı bir ton çıkarır. İlki yegahtır (re), İkincisi aşirandır (mi),
üçüncüsü İraktır (fa diyez), ve böyle devam eder. Ara sesler için kamışlar yoktur. Eğer
icracı onları çalmak isterse, az ya da fazla üfleme yöntemini kullanması gerekir ve bu
yöntem çok sanat gerektirir ve yanlış sesi çalma riski vardır. Bazen, sistemdeki bu
zorluktan kaçınmak için, bazı kamışların içine balmumu yerleştirilir, mesela la bemol
gerekiyorsa, çalındıktan sonra yerinden çıkarılır. Bu top, kullanıldığı tüpten boyut
olarak daha küçük olarak elastiki olmayan tüpün duvarları arasında boşluk bırakma-
lıdır, böylece kendisine çarpan havayı yansıtan ve titreşimleri azaltarak sesi daha tiz
ve keskin çıkarmalıdır. Ancak bu etki çalan icracının nefesinin yeteneğine bağlıdır.
Bu yeteneklerin büyük oranı Doğuluların müziğindeki perde sayısını ve modülasyon-
ları çalabilmek için gereklidir (Fonton 1988-89 [1751]: 117-8).

İlk cümlede Fonton temel dizinin ilk 3 sesine değiniyor (tam perdeler). Farklı kamış-

ları numaralandırıyor: “Ancak bugün, sayıları yirmi ikiye kadar ulaşmıştır, ve toplamda üç
oktav oluşturur” (Fonton 1988-89 [1751]: 117-8). Diğer bütün notalar kamışlardaki duruşlarla
ve icracının üflemesi ile elde edilir. Ayrıca mıskalın iki boyutu olan şah mansur ve küçük man-
sura da değiniyor: “İlki İkincisinden daha çok tüpe sahiptir ve tüpler daha derin bir ses üretmek
üzere daha derindir. Bu ayrım iki türde de üflemeli saz için yapılmıştır, yani ney ve miskal
için, çünkü bazı icracılar küçük mansurun ses aralığına ulaşamazlar lâkin şah mansurun daha
pes olan ses aralığına ulaşmayı kolaylıkla başarırlar” (Fonton 1988-89 [1751]: 117-8). Fonton
saray müzik topluluğunda musikar icracısının neyzenin yanında oturduğunu tarif etmiştir
(Şekil1-13).

Şekil 1-22. Mehter-i Burun’da Musikar, III. Ahmed’in Surname’sinden
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Toderini miskalin kullanımını, 23 kamıştan oluştuğu 1780’lerde belirtmişti. Ancak,
1789’da İÜ. Selim’in tahta çıkması ile miskal saray sazlan arasından çıkarılmış, ve hükümdarlığı
süresince eksik kalmıştır. 19. yüzyıl boyunca, ne kadın ne erkek icracıların ellerinde, ne sa-
rayda, ne eğlence topluluklarında ya da kırsal kesimde varlığına hiç değinilmemiştir. Türk mis-
kali yalnızca, nai ismi ile bir Çingene lautari tarafından çalındığı Tuna Nehri civarındaki
beyliklerde varlığını sürdürmüştür.

v,g-3

Şekil 1-23. Musikar (Fonton 1751, şekil 3)

19. yüzyılın başları boyunca varlığı, Moldovya, Yunan ve Türk repertuarı çalan ünlü Iaşi lautar
orkestrasında belirtilmiştir. 19. yüzyıl sonlarına doğru orda da, yalnızca 1950’lerde yeniden
ortaya çıkışma önderlik eden lautari'nin Luca ailesi tarafından korunarak kaybolmanın sınırına
gelmiştir. Miskalin yok oluşunun büyük ihtimalle iki nedeni vardır. Bunlardan biri 19. yüz-
yılda santurun zaman içersinde kaybolmasının sebebi ile aynıdır. Genel nota aralığının geniş-
lemesi miskalin 22 ya da 23 kamıştan oluşan kapasitesinde modülasyona imkan vermemesiydi,
ve görünen o ki çalgının daha fazla genişlemesi mümkün değildi. Miskalin yok oluşu temel
nota sistemindeki değişimin en radikal olduğu zamanda, III. Selimün hakimiyet döneminde
gerçekleşti. Ancak bu kayboluşun aniliği genel olarak sultanın ve/ya da müzik uzmanlarının
estetik tercihlerinden de kaynaklanmaktaydı. Selim bir neyzendi, ve miskalin daha keskin tı-
nısını takdir etmiyor olabilirdi. Gayet erken olan 1614 senesinde, İtalyan Della Valle miskali
ney ile olumsuz bir biçimde karşılaştırmıştı: “sesin tatlılığı dervişlerin uzun flütleri ile eşit de-
ğildi” (Valle 1845: 48). Sultan Selim’in ve Tanburi İsak, Kemani Miron, Zeki Mehmed Ağa,
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Musahib Seyyid Ahmed ve sonraları İsmail Dede Efendi gibi takdir ettiği müzisyenlerin 19.
yüzyıl müziği üzerinde etkisi çok büyüktü. Miskalin saray müzik topluluğunda yokluğu mü-
zisyenleri sarayda yaratılan müziğe sunmaları konusunda vazgeçirmişti ve ayrıca sultanın ona-
yının eksikliği çalgının duruşunu zayıflatmıştı. Dahası, Selim’in miskale negatif bakışı kişisel
değil de Mevlevi dervişlerinin makam müziğinin her yönü ile ilgili yükselen etkisi ile de alakalı
olabilirdi. 19. yüzyıl başlarında Osmanlı müziği erbabı miskalin ve neyin tınılarının uyumsuz
olduğunu düşünmüş olabilirler.

Türk Laz’larının Sosyal Bağlamları

Evliya Çelebi, işlevsel olarak (1) fasıl lutelan (2) levend lutelan ve (3) geleneksel lutelar olarak
bölünebilecek yüksek sayıda lute' a değiniyor. İlk grup (fasıl grubu): tanbur, ud, şeşhane, şeştar
ve çarta’dan oluşuyor, ikinci grup (levend grubu): çöğür, ravza, kopuzdan oluşuyor. Üçüncü
grup (halk müziği grubu): karadüzen, yonkar, yeltme, tanbura, teltanburası, barbut, sünder,
şarkı ve şeşdeden oluşuyor.

Bobowski çalgılar arasında iki yönlü bir ayrım yapıyor: aşağıda numaralanmış olan
“hassas şarkılara eşlik etmekte kullanılanlar” ve “türkü denilen genel parçalara eşik etmekte
kullanılan diğer çalgılar”, ikinci grup: çağana, çöğür, tanbura, telntanburası, şeşde (Bobowski
1990 [1665]: 2).

Evliya Çelebi hangi temele dayanarak çağdaşı Bobowski’nin değinmediği leverıdane
çalgı grubunu yaratmıştı? Bu grup, düzensiz askeri organizasyonlarda hizmet eden, “serhad”da
-Macaristan, Hırvatistan ve Bosna gibi Osmanlı ve Habsburg imparatorluğu arasında yer alan
bölge-, önem taşıyan genç bekar erkeklerle ilişkilendirilen /azları temsil ediyor gibiydi. Gö-
rünen o ki, bu lute ailesinin modern torunları ve sosyal işlevleri Macaristan’ın tanburası, Hır-
vatistan, Sırbistan ve Bosna’nın tanburitzas ı, ve Bosna’nın sargija'sidir.Modern Bosna sargijas ı
uzun saplı Türk /azlarına en yakın resmi bağı tutmaktadır, lâkin tanburitza bekar erkeklerin
ortamından bir şeyler miras almıştır, hala Türk ismi olan ‘bekar’ ile anılmaktadır. Tanbura
Macar köylü lute’u olmuştur ve sonraları 19. yüzyılda Çingene profesyonel çalgısı olarak ge-
liştirilmiştir.

Evliya Çelebi zamanının en önemli levandan /azlarından ikisinin de makam lutelan
olduğunu savunmuştur. Kopuz şeşhaneden; revza ise çartadan türetilmiştir. İlk iki çalgının
ilişkisi üretimsel değildir, benzer prototiplerin ayrı çeşitlerinden türemişlerdir.

Rebab ailesinin kısa saplı /^Zİarı olan Balkan kopuzu ve Anadolu barbutu dışında,
levend ve halk müziği /azları genel olarak uzun saplı olup, perdeler çeşitlenmektedir. Sündir
Kürtlerle, şarkı ise Türkmenlerle ilişkilendirilmiştir. Ancak Evliya Çelebi bazı öteki /azların,
tarafında Türk tarihinden asil ya da bilge kişilerle bağlantılı olduğu söylemiştir. Evliya Çele-
bi’ye göre karadüzen I.Süleyman’ın oğlu olan Şehzade Bayezid; yonkar ve yeltme 15.yüzyılda
yaşamış olan şair Hamdi Çelebi’nin oğlu olan Şems Çelebi ve çöğür 15. yüzyılda yaşamış olan
Germiyan Sultanı’nın (ö. 1429) oğlu olan Yakub tarafından icad edilmiştir. Daha sonraları so-
nuncunun Yeniçeriler tarafından alındığını söylüyor (Özergin 1972: 6033). Türk bu /azların
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yaratım ya da gelişiminde, Anadolu kökenli bilge kişilerin tahmini katılımı 15. yüzyılda
makam müziği ve popüler müziklerin ilişkisini gösteriyor. Ancak 16 . yüzyılda Osmanlı Dev-
letinin bir dünya imparatorluğu olarak görünmesi, ve Arap Dünyası’nda ve İran’daki zaferleri,
saray müzik topluluğunda kendi çağdaşları olan moda Safavi müzik topluluğu sazları ile sınır-
lamalarına yol açıyor. Anadolu yerelindeki organolojik gelişmeler müzik topluluğunda dış-
lanmıştır. Bu lute kategorisinin en önemli çalgısı, 15. yüzyılda sanat müziği çalgısı olarak
kullanılan ama 16 . yüzyılda saray müzik topluluğundan çıkarılan tanburdur. Bazı ikonografik
kanıtlar bu çalgıların 17.-18. yüzyıllarda bu toklardan bazılarının eğitimli sınıflar tarafından
şarkıcıya eşlik etmek üzere resmi olmayan biçimlerde çalındığını gösterir. Bu nedenle, levend-
lerin ve Yeniçeriler’in lutehn ve saray müzisyenlerinin lutehn arasında orta bir konuma gel-
mişlerdir.

Makam lutelan ile levend ve halk müziği luteları arasındaki ilişkiye rağmen son iki
grup fasıl heyetinden dışlanmışlar ve kendi repertuarları vardır. 17. yüzyıl sonlarına doğru saf-
kan Anadolu lutelari olan çöğür ve karadüzen bile Kantemir ve Bobowski tarafından bayağı
olarak algılanmaktan kurtulamamışlardı. Kantemir bir bölümünü, çöğür ve karadüzen ile icra
edilen deyiş ve ırlayış türlerinin “müziğin kurallarına uymadığını söyleyerek açıyor (Kantemir
yaklaşık 1700: bölüm.X: 97). Bobowski bu lutelar ile icra edilen türküyü fasıldan dışlıyor;
“daha genel şarkılara türki denir, bu notalar genel halkın kulağına kazınmıştır (Bobowski 1990
[1665]:1). Yine de lute ailesi yalnızca halk içinde değil yüksek sınıfların arasında da popülerdi.
18. yüzyıl başlarında saray müezzini Çarşeb Mustafa Ağa, yalnızca çöğür ve tambura gibi lu-
teların kullanımını içeren “Türkmen tarzı” sazendeliği ile meşhurdu. Birçok 17. ve 18. yüzyıl
resimleri sarayın kadın müzisyenlerini klasik olmayan bu luteları çalarken göstermektedirler.
Bu çalgı Abdullah Buhari’nin ünlü bir minyatüründe bir saray kadınının ellerinde gösteril-
miştir (1739) (Şekil1-24).

Şekil 1-24. Abdullah Buhari, bozuk ile saray kadını
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Kemani Hızır Ağa edvarında (18. yüzyıl ortaları) bozuk ismi ile tanımlanan lute’u
tarif ettiği o dönemde yapılmış olan bir resim eklenmiştir (Şekil 1-25). Bu türün Avrupalı bir
örneği Ingres’in “Köleli Cariye”si (1840), uyuyan bir cariyeye şarkı söyleyen ve buna inci kap-
lamalı bir çöğür ya da bozuk ile eşlik eden kadın bir köleyi gösterir.

Bu lute ailesinin genel ismi tanburadır; ve bu isim hala Anadolu’nun bazı bölgelerin-
den kullanılır. Fransız bir gezgin, Sieur Pouller bu tip çalgıların yaygınlığını tarif etmiştir:

Tambura dedikleri bir çeşit çalgıları var; gövdesinin şekli ve boyutu bizim köylülerin
sabotuna benziyor...Bunun ürettiği gibi bir melodiyi uyandırmak gerekli mi bilmi-
yorum; Türkler bunun cazibesine öyle kapılmışlar ki içlerinde hiçbir iyi ailenin oğlu
bunun nasıl çalınacağını bilmiyor ve her yere -seferberliğe, savaşa, yürüyerek, atın
üzerinde taşıyacağı, kılıcının kınının iki ucuna iliştirilmiş ya da kavalı ile sırtından
sallanan bir taneye sahip değil. (Poullet 1668: 62).15

Bu çalgı ailesinin saray ortamındaki (fasıl dahilinde değil) Türk resimlerinin yanı sıra,
bu uzun saplı lutelarm çeşitli Avrupalı tasvirleri (genellikle cittern olarak tarif ediliyor) iyi aile
çocukları olarak tarif edilen kişilerin ellerinde görülüyor; bu da bize bunun yalnızca halk mü-
ziği çalgısı değil üst sınıfların keyif ve genel icraları için de seçtikleri bir çalgı olduğunu anla-
tıyor. 15. yüzyıl sonralarına kadar bu çalgılar klasik repertuarın araçları değillerdi, açık
yaygınlaşmaları amatör düzeyde çalgı çalmanın kültürel köklülüğün göstergesidir. Aslında bir-
çok ünlü müzisyen/besteci vokalisttiler ve içlerinden birçoğu hafızdı, bu çalgıların kullanımı-
nın aşağı görülmesini değil de saygı gören sosyal çevrelerden amatörlerin bu çalgıları
çalmalarına dair ketum oluşlarıydı.

Şekil 1-25. Hızır Ağa’nın yazmasından bozuk

209^



ORGANOLOGY ISSUE

Birçok yabancı gezgin genellikle üst sınıf Türklerin yatkınlığına rağmen şarkı söyler-
ken ve tanbur ya da daha küçük bir lute çalarken saatler geçirmelerini olumsuz terimlerle tarif
ediyorlardı. Hem klasik tanbur hem tanbura/çöğür/bozuk gibi daha küçük luteların olduğu
aile, kültürlü Türk’ün boş saatlerini geçirmesinde sabit eşliği olarak tanımlanıyordu. 1709’da
Aaron Hill klasik tanburun bu işlevini tanımlamıştı:

... yine de yalnızken kolay değillerdi, eğer birkaç tel içeren, ince uzun tahtadan be-
dene, yuvarlak içi boş kafaya sahip olan Ghitarr çeşidi ya da benzer bir çalgıya sahip
değillerse.. . Bu sıkıcı çalgı ile münzevi Türkler kendilerini dönüştürdüler ve her sa-
rayda her beraberlikte; sol ellerine yerleştiriyorlardı, hantal başını kendi yanına dön-
dürüyorlardı, diğer ellerinin umursamaz parmakları tellere rastgele aşağı yukarı
vuruşlarla kabaca ve hoş olmayan gürültülerle ve bu barbar çalgının uğuldayan yankısı
ile inildiyordu (Hill 1709: 72).

1700’de Corneille Le Brun benzer bir sahneyi makam müziğinde kullanılmayan daha küçük
bir lute ile tasvir etti:

Türkler genellikle doğaları gereği çok ciddi olduklarından biri onları hareket etmeleri
gerekmediği bir zamanda hareket ederken göremezler. Aynı sebepten dolayı biri ken-
dilerini tembel olmakla suçlayabilir; çünkü evde olduklarında ve gitmeleri gereken
bir işi olmadıklarında, divanlarında tütün içerler ve üç telli bir lute’ü çalarlar, uyumu
çok güzel olmasa da onlar bundan sıkılmazlar (Le Brun 1700: 135).
18. yüzyıl’da Mme. Glavani’nin (Kırım’daki Fransız konsolosunun kızı) tanbur ça-

larken resmedilmiş olan kayda değer portresi ayrıca yanında dokunmasını bekleyen divanda
uzanan kaplanmış bir bozuk da gösteriyor (Aksoy 1994: 269). Hızır Ağa’nın aynı dönemde
saray çalgıları içinde bozuğa yer vermesi ve Buhuri’nin benzer bir çalgı çalan saray kadını port-
resi; yüksek sınıf mensuplarının, klasik tanbur ile çalınan fasıl türlerinin yanı sıra klasik ol-
mayan lutelar kullanarak şarkı ve türkü gibi fasıl dışı türlerin özel icrasını kanıtlıyor.

Sonuç

16 . ve geç dönem 18. yüzyıllar arasında, Türk şehir çalgıları çeşitli sayıda müzik türü ile bağ-
lantı gösterdi. Ana hatları ile dört ana dalda ayrılıyor, ancak bireysel çalgılar bir ya da daha
fazla kategoride işlev sahibi olabilirler:

1. fasıl ve Mevlevi ayini olarak ikiye ayrılan, sanat müziği,
2. iç alan (çengi, köçekçe) ve dış alan dans müzikleri {mehter-i birun),
3. popüler kent parçaları (türkü, şarkı, vb), ve
4. dış alan askeri ve resmi müzik {mehter-i tabi ü alem).16

Ana tarihi gelişim, evde çalınan (1) ve (2) kategorilerindeki ve özellikleri bakımından
yalnızca kategori (l)’e uygun olan çalgıların girişi, birkaç çalgının terk edilmesine sebep oldu.
17. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıla değin iki çalgı sanat müziğinde din dışı kullanımı elinde
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tuttu: tanbur ve ney. İşbirlikleri, sarayın ve Sufi tekkesinin belirgin makam gelenekleri har-
manım sembolize etmekteydi. Tanburun kullanımı 16 . yüzyıl süresince marjinalize edilen,
daha eski 15. yüzyıl Anadolu sanat müzik geleneğinin doğruluğunu temsil etmekteydi. Aynı
zamanda günümüzdeki organolojik gelişimi 17. yüzyılda gelişen estetik değerlere ve modern
zamana uygun görülmektedir.

İran ve Maverünnehir saray ve popüler müzik topluluklarında merkezi pozisyonları
tutan çalgıların üçü olan ud, çeng ve kopuz/rebab Osmanlı müziği kaynaklıydı. Bu düştüğü
Doğu ülkelerinde teknik bir dönüşüm geçiren ve çengin pozisyonunu koruyan kanun, ağırlıklı
olarak kadın çalgısıydı. Yaylı kemançe ise çalgının Batı’da kullanılan versiyonunun tıpkısıydı.
Burada (1) ve (2) nolu kategorilerdeki ayrım çalgının dış yapısından değil yapıldığı malzemeden
gelmekteydi: popüler müzikte kullanılan çalgılar su kabağından yapılırken, sarayda kullanılan
çalgılar hindistancevizi ağacından yapılıyordu. 18. yüzyılın ortalarına doğru sınıf ve familyasal
ayrımlar yaylı çalgı seçimi ile ifade edilmeye başlanmıştı. Başlarda kategori (2) su kabağı ke-
mançe ve Batı viola d'amore ile sağlanırken, saray müziği hindistancevizi ağacından yapılma
kemançenin alanıydı. Sonraları ilk grup sarayda hindistancevizi ağacından yapılma kemançeye
katılırken, dans müziği kentsel Yunan lyrcCnin (kemençe) alanı olmuştu.

15. yüzyıldan sonra miskal belirgin bir Anadolu çalgısıydı. Tarihi boyunca hem ka-
tegori (1) ve (2)’ye eşit derecede dahildi. 19. yüzyıl başlarında saray müziğinde, kategori (2)’yi
flüt ailesinden yalnızca girift ile bırakarak, kesin olarak ney tarafından yerinden edildi.

Bu değişimlerin sebepleri hem içsel hem dışsal sonuçlardır. İçsel olarak, Osmanlılar’ın
geliştirmiş oldukları iki çalgı (tanbur, ney) işlevsel olarak oldukça özelleşmişlerdi ve daha eski
rafine çalgıların birden çok işlevli yapısına sahip değillerdi. Kategori (1) dışındakiler bu iki
çalgı ile çatınabilmesine rağmen, yapıları ve çalım teknikleri ile tutarlı değildi ve bu durum
pek de alışılageldik değildi. Dışsal olarak Osmanlılar artık Iran-Türk bölgesi ile çalgılarım artık
paylaşmıyorlardı. Bu gelişme 17. yüzyıl sonlarının özelliği oldu, aynı zamanda tanbur ve Mevl-
evi Sufi müziğinin daha önceki yapısının çok etkili olduğu 15. yüzyıl makam geleneğine de
dönüş oldu. Bu Anadolu Türk gelişmesi, Timur ve Safavilerin müziğinin abartılı uluslar arası
prestiji dolayısı ile askıya alınmıştı. 17. yüzyıl başlarında şeştar ve çarta gibi İran çalgıları Tür-
kiye’ye gelmişti, ancak bir kuşakta popülerlikleri azalmıştı. Bu noktadan sonra İran müziği
çalgıları Türkler için bir heyecan olmaktan çıkmıştı.

Osmanlı tanburu 17.yüzyılda Suriye veMısır’a gönderildi. Ancak bu ülkelerin müzik
toplulukları İstanbul kaynaklı değişimlerin hepsini kabul etmediler; ud, kemançe, ve eski neyi
korudular, ancak miskal, santur, Avrupa kemanı ya da Yunan lyraysini (kemençe) kabul et-
mediler.

1700’den sonra saray makam müziği enstrümantasyonunun; Maverünnehir, İran, Su-
riye/ Mısır ve Türkiye öncelikle dışsal değil içsel dinamiklerle tamamen ayrı bölgelere göre
farklılığı artmaktaydı.
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Notlar
1 Feldman, Walter. 1996 . Music ofthe Ottoman Court:Makam, Composition and the Early Ot-
toman Instrumental Repertoire,Berlin: VWB (Verlag für Wissenschaft und Bildung)

2 Reinhard (1981) Osmanlı’nın temel görsel kaynaklarıni çalışma olarak derlemiştir. Aslında
bu derlemenin değeri Avrupa görsel kaynaklarının yokluğu ve Osmanlı yabancı literatürün
birbirine uygunluğunun olmaması sebebi ile azalmıştır.

3 Çrn: Yazar “Türkiye” derken tarihsel olarak Osmanlı Devleti’ni kastetmektedir.
4 Surname-i Vehbi’deki örneklerin doğruluğu (1720-1730), Lale devrinin önemli çalgılarının
görsel kaynakları Levni tarafından hassas bir şekilde ölçülendirilmiş olabilir (Atıl 1969: 365).

3 Listedeki tek derviş Meragi’nin torunu olan Derviş Mahmud’tur. Fakat kendisi bir ud icra-
cısıdır ve saray müzisyeni bir sülaleden gelmektedir.
6 Çeng’in erken bir dönemde kaybolması And gibi modern yazarları, çengi isminin kökeni

^214



ORGANOLOJI SAYISI

hakkında kafa yormasına sebep olmuştur. Çengi kelimesinin, arp olan çeng ile ilişkili olduğu
biraz şüphelidir. Çingene kelimesinin çeng'den türetildiği ihtimali ise kuşkuludur.

7 1738-42 yılları arasında Türkiye’yi gezen isveçli ressam J. E. Liotard, Avrupah tutuşuyla viola

d’amore çalan iki Osmanlı müzisyenini resmetmiştir. Müzisyenlerden biri Türk kıyafetlidir
(kavuk ve kürklü kaftan giymiş, sakallıdır), diğeri ise bıyıklı, gevşek bir takke, kısa kollu, iş-
lemeli yün yelek ve şalvarıyla apaçık bir Rum’dur (Aksoy 1994: 57, 270).

8 Kopuz ismi Romanya ve Ukrayna’da kobza adıyla Doğu Avrupa’da hala yaşamaktadır. Fakat
bu perdeli ahşap lut, İstanbul lavtasından birtakım özellikler aldmıştır. Bu çalgı kaynaklara
göre, Romanyalı lautar adıyla bütün profesyonel müzisyenler için, 18. Yüzyıl Rum Patrikha-

nesi döneminde gezgin çingene trubadurlar ve destan ozanları tarafından kullanılmaktadır.

9 Eğer modern Afgan rebab-ı ile Türk cümbüşünün seslerini karşılaştırırsak, çok tiz ve kontrol
edilemez armoniklerin şeşhane/rud-i hani tarafından üretilebileceği ve bu seslerin yeni makam

topluluğunun, tanbur ve neym, nazik ve rezonanaslı tonları ile uyuşmaması mümkündür.

10 Aksoy (1944: 270) Liotard’m bir santur, iki kanun ve bir tanbura (bozuk)çalan bir grup erkek
müzisyen tablosunun röprodüksiyonunu yapar, izlenimci bir şekilde çizikmiş kanunlardaki
tek detay dik tutulmaları ve akort mandallarının üzerinde olmasıdır. Müzisyenler apaçık Müs-
lümandır, fakat saraylı kılığında değillerdir.

11 Bu açıkça Bobowski’nin imzasıdır. Normalde Türkçe ifadesi Santuri Ali Beg ya da Ali Beg
Santuri olurdu. “Mecmu’a”daki diğer hiç bir müzisyen analojik bir formülle tanımlanmamış-
tır. Başka yerlerde Bobowski kendi eserlerini arapça “li sahib il-kitabi” formülüyle (“bu kitabın
müellifi olarak”) imzalamıştır.

12 Reinhard (1981) böyle bir toplulukta bir santur-un duyulabilirliği hakkında kuşkuludur.
Santur kesinlikle ritmi çalmaktan biraz daha fazlasını yapabilirdi, fakat bu boyutlarda ve sar-
gılanmamış zahmeli bir santurun yumuşak sesli bir entruman olmadığı açıktır.

13 Vyzgo 1980, During 1991 ya da Mellah 1932; 1943’te hiç referans yoktur.

1417. Yüzyıldan itibaren mıskal-in Türkçedeki kaba telaffuzu musikar-dır.

15 Robert Martin’e, yayınlanmış Avrupah gezginlerin günlüklerinden bu özetleri çıkarttığı için
minnettarım. Robert Martin, bunların bir kısmım Fransızca ve İtalyanca’dan çevirdikleri ile
birlikte “Turkish Music Quarterly” de yayınlamıştır.

16 Evliya’nin popüler ve levendW-ları birbirinden ayırt etmesi kendi içerisinde tutarlıdır, ancak
genel sınıflama bakımından pek önemli değildir.
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