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Özet
Makam musikisinde cümle ritmi ve zaman, seyir ve usul gibi yapısal ilişkilerin analizinde 
kullanılabilecek alternatif bir model oluşturan bu çalışmanın çıkış noktası; batı müziği ana-
lizinde özellikle geçtiğimiz yüzyılda yaygın bir şekilde kullanılan “uzatma” (prolongation) 
analizi yöntemlerinin makam musikisi analizine uygulanabilirliği sorusudur. Bu yapısalcı 
yöntem, bir müzik eserini mimari bir tasavvur olarak görür. Nasıl bir bina belli bir temelden, 
bu temelin üstüne inşa edilmiş ana sütunlardan, bu sütunları ören duvarlardan ve bütün 
bu iskeletin üzerine oturtulmuş bir dış cepheden oluşuyorsa, bir müzik eseri de önplan, 
ortaplan(lar) ve arkaplan gibi birbiri üstüne inşa edilmiş katmanlardan oluşur. Katmanların 
farkına varmak bize eser hakkında yeni bilgiler sunar; daha derin anlayışlar ve gerek per-
formans,  gerekse dinleme deneyimlerine önemli katkılar sağlar. Bununla birlikte Gestalt ve 
üretici gramer gibi psikolinguistik teoriler de insan algısı ve öğrenmesinin benzer hiyerarşik 
katmanlama prensiplerine dayandığını destekler. Bu nedenle yirminci yüzyıla kadar meşk 
ile ve hafıza üzerinden süregelmiş, sözlü bir gelenek olan makam musikisinde, bu tarz bir 
analiz yöntemi oluşturulması ayrı bir önem taşır. Fakat şu da unutulmamalıdır ki,  müzikte 
temsil açısından notasyon, bize analiz yöntemleri oluştururken de temel bir bakış açısı 
sağlamaktadır. Dolayısıyla kullanılan batı müziği notasyon sistemi de oluşturulacak analiz 
modelinin verimliliği açısından, makam musikisinin ürünü olduğu kültürün temsili sistemleri, 
felsefi ve estetik anlayışları göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilmelidir. Uzatma 
teorilerinin makam musikisine uygulanabilirliği ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar verebilir. 
Makalenin sonunda döngüsel bir analiz modeli önerilecektir.

Anahtar Kelimeler: Makam musikisi, seyir, usul, devirsel analiz modeli, uzatma teorileri, zaman.

THE APPLICABILITY OF PROLONGATIONAL THEORIES TO MAKAM MUSIC; 
A CYCLICAL ANALYSIS MODEL

Extended abstract
This article is prepared from the doctoral thesis “Phrase Rhythm & Time in Beste-i Kadims – 
A Cyclical Approach” in which an alternative model for analyzing the structural relationships 
between phrase rhythm and time, seyir and usul in makam music is proposed. The point of 
departure of such a thesis is the applicability of prolongational theories that are prevalently 
used in Western music analysis to makam music analysis. This structural method 
conceives a musical work as an architectural work; having different hierarchic layers such 
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as foreground, middleground(s) and background, just like a building’s main columns are 
based on a foundation, around which the supporting columns and walls are built, on top of 
which we only see the outer façade. A piece of music has a general shape and direction, 
and some musical events are more important than others Realizing such layers provides 
deeper understandings of the music and positively adds to the performance and listening 
experience. Moreover, psycho-linguistic theories such as gestalt and generative grammar 
also support the existence of such structural layers in human cognition and learning. This is 
especially important when considering an application to makam music, which has survived 
through centuries as an oral tradition with meşk.. However one should also not forget 
that notational representations also allow grounds for building conceptual frameworks 
about the music they are employed in. Thus, in order to build an efficient analysis model, 
the practice of Western notation used in makam music should be reconsidered  bearing 
in mind the representations, aesthetics and the philosophic views of the culture makam 
music was born out of. 

The first part of this essay will provide a chronological review of prolongational theo-
ries in Western music, starting with a definition of what the term is. Then, it will briefly 
trace the usages and different approaches regarding the theory till today, including 
Schenker and Lerdahl&Jackendoff. It will also include similar applications implemented 
to makam music by musicologists/theorists such as O.Wright and G. Oransay will also 
be included.

Given this framework, the second part of the essay will start with applications of 
Lerdahl&Jackendoff’s Generative Theory of Tonal Music model to makam music, as not 
only it provides more dimensions to prolongational analysis (including metric & phrasing 
relationships), but that the model is based on gestalt theories of cognition and Chomskian 
theories of generative grammar. It will be clear that especially for the small-scale rhythmic 
cycles the model would be applicable. As for the bigger cycles, the prolongational re-
ductions will show how the generative idea of “seyir” is reworked again and again in the 
background, but presented differently in the foreground. The connections with this usage 
and Islamic aesthetics and philosophy will be made. However, we will also discuss the effi-
ciency of Lerdahl&Jackendoff’s model in terms of how it treats metric structures, especially 
in the bigger cycles; and how appropriate it is to treat usüls in the context of such metric 
structure models, including the notions of ba rline. In fact,, characteristics such as irregular 
organization of accents, or different periodic versions having identical time values would 
affirm that it might be misguiding to approach usuls in a Western sense.    

Then we will turn to how usuls are circularly represented in old Edvars. Again, the con-
nections would be made with cultural contexts, including the different notions of “linear” 
time vs. “cyclical” time. It will be discussed how our conventional analyses based solely on 
the “imported” technology of western “linear” notation would not provide sufficient results. 
Here we will propose updated versions of the circular representations of usuls as seen 
in old treatises (edvar), by installing Lerdahl and Jackendoff’s hierarchical dot notation of 
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meter theory to the “old” cyclical rhythm designs. In this fashion, the updated model would 
present the hierarchy of periodic accents on an isochronous “dot notation” cycles. Here, si-
milar to Clayton’s research on Indian music, it will also be clear that the inherently irregular 
nature of some usuls can provide new data for Lerdahl & Jackendoff’s metrical theories.

In the last section we will propose a cyclical analysis model for makam music; by “ben-
ding” the linear processes of seyir spirally around the updated circular representations. 
The phrase groupings mapped around the cycles will clearly reveal how seyir & usül are 
interconnected.

Keywords: Makam music, seyir, usul, cyclical analysis model, prolongational theories, time.

Giriş
Bu makalenin amacı batı müziği analizinde sıkça kullanılan ve ilgili parçalar hakkında önemli bilgi-
ler ve bütünsel kavrayışlar sağlayan uzatma teorilerinin (prolongational theories) makam musikisi-
ne ne şekilde uygulanabilineceği sorusuna cevap aramaktır. Böyle bir sorunun nedeni de makam 
musikisi parça analizlerinde kullanılan yöntemlerin daha çok ön-plan (foreground) ve form analizi 
niteliği taşıması ve melodik (seyir) özellikleri ile kısıtlı kalmasıdır. Uzatma teorilerine göre ise bir 
parça farklı katmanlardan oluşan zihinsel bir yapıdır. Ön plan analizinden arka plan analizine gi-
dildikçe hem parça hakkında önemli bilgiler ortaya çıkar, hem de bu kavrayış gerek dinleme gerek 
performans açısından önemli katkılarda bulunur. Bu yapısal bakış açısının kökleri 9. yüzyıla kadar 
gitse de, özellikle 16. yüzyıldan itibaren bir kompozisyon tekniği olarak sistemleşmeye başlamış 
ve 20.yüzyılda Heinrich Schenker’in grafik analizleriyle sistemleşmiştir. Schenker’in sadece 18 ve 
19. yüzyıl batı müzikleri (geç barok – erken romantik) için sistemleştirdiği bu teori daha sonra ge-
rek aynı, gerekse farklı okullardan teorisyenler tarafından bahsedilen zaman aralığının dışındaki 
dönemlerdeki müziklere de uygulanmıştır.

Bu makalede, öncelikle bu tarz analiz yöntemlerinin yirminci yüzyıla kadar gelişimi kısa-
ca gözden geçirilecek, daha sonra günümüzde en yaygın olarak kabul edilen yöntemlerden biri 
olan Lerdahl&Jackendoff’un “Üretken Tonal Müzik Teorisi”’nin (Generative Theory of Tonal Music) 
makam musikisine uyarlanabilirliği tartışılacaktır. Bu teorinin seçilmesinin sebebi, Schenker 
Analizi gibi varsayımsal müzik teorisi kalıpları üzerine değil, Gestalt ve üretici gramer (generative 
grammar) gibi algısal ve psikolinguistik teoriler üzerine kurulmuş olmasıdır. Türk musikisi 20. yüz-
yıla kadar sözlü bir gelenek ile süregelmiş olması ve pedagojik sisteminin notasyona değil meşk’e 
bağlanmasından dolayı, insan algısı ve gramer üzerine kurulmuş bu tarz bir yaklaşımın uygun 
olacağı düşünülmüştür. Bununla birlikte uzatma teorileri ile analiz yöntemleri Oransay ve Wright 
gibi müzikolog/teorisyenler tarafından da kullanılmış, fakat yapılan çalışmalar seyir, cümle yapıları 
ve usul ilişkilerini bütünsel olarak ele almamış, hatta daha çok seyir ile sınırlı kalmıştır. Bu sorun 
Lerdahl&Jackendoff yönteminde de karşımıza çıkacak; fakat bu eksikliğe rağmen analizlerin seyir 
ile sınırlı kalarak uygulanmasından doğacak sonuçlar musikinin içinde yetiştiği felsefik ve estetik 
bakış açılarını birebir yansıtacaktır. 
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Analizlerin seyir ile sınırlı kalmasının ana nedeni ise, usul kavramının Batı müziğindeki ölçü 
kavramı ile örtüşmediğinin bilinmesine karşın, gerek notasyon gerekse analizlerde benzer bağlamlar-
da kullanılmasıdır.  Ancak, Batı müziğindeki metrik kavramların gelişimi polifoni ve armonik yapıların 
gelişmesi ile paralel gitmiştir. Bu noktada edvar geleneğindeki usul anlatım ve temsillerini tekrar göz-
den geçirmekte fayda olacaktır. Edvarlarda, herhangi bir ölçü çizgisi olmadan, daireler içinde gösterilen 
usuller, Batı notasyonu ile karşılaştırıldığında çizgisel ve döngüsel zaman gibi iki farklı bakış açısı ve 
felsefeyi işaret edecektir. Buradan ortaya çıkacak sonuç; seyir ve usulü bütünsel inceleyecek bir analiz 
modeli oluşturmanın tek yolunun zamanın döngüsel özelliğinin göz önünde bulundurulması olduğudur. 

Makalenin sonunda eski edvarlarda gördüğümüz usul ve devir temsilleri,  
Lerdahl&Jackendoff’un metrik yapı analizinde kullandığı “hiyerarşik nokta notasyonu” (hierarchi-
cal dot notation) yöntemi ile tekrar gözden geçirilip güncellenecek ve parçalardaki cümle yapıları 
bu daireler çevresine döngüsel olarak eşlenecektir. Bu yöntem ile yapılacak analizlerdeki seyir-
usul ilişkileri çok daha rahat fark edilecektir. 

Uzatma Teorilerine Genel Bakış
“Uzatma” (Prolongation) bir Schenker Analizi terimi olmasına karşın, kavramsal olarak kökleri 
Schenker’den yüzyıllar  öncesine dayanır. İster bir perde, isterse bir akor olsun, eğer bir şey “uza-
tılıyor” ise,  bu durum onun belirtilen zaman süresi içerisinde akranları arasında en sabit olay 
olduğunu ve dolayısıyla da akranlarının ona ast özellikte bulunduğunu gösterir.  

Bu açıdan bakıldığında basit müzikal yapıların nasıl geliştirileceği ve nasıl süsleneceğini 
anlatan kılavuzlara Avrupa’da 9.yüzyıldan itibaren rastlanabilmektedir.  Bu eğitsel kompozisyon 
geleneği 14. yüzyılda Contrapunctus Diminitus, 16. yüzyılda ise Embellishment Manuals gibi daha 
gelişmiş şekillerde karşımıza çıkmaya devam eder (Bent, 1987). Bu kılavuzlarda gösterilen yol, 
uzun zamanlı notalardan oluşan ana bir hattın kısa zamanlı birçok notaya bölünerek ayrıntılı bir 
hale getirilmesi ve hatta yeni yaratılan bu hattın yine aynı prosedürler uygulanarak daha da süs-
lenmesidir. Dolayısıyla basit bir melodik hat üzerinde çok katmanlı, karmaşık yapılar oluşturulabilir.

19. yüzyılda ise özellikle A.B. Marx ve H. Riemann gibi teorisyenlerin müzikte hiyerarşik 
olarak inşa edilmiş kalıplardan ve “arka plan”ların öneminden bahsettiklerini görürüz. 20. yüzyıl 
başında A.Schering 14. yüzyıl madrigallerini analiz ederken “disembellishing” tekniği ile parçaların 
melodik iskeletlerini çıkartır ve farklı gözüken birçok madrigalin aslında aynı melodik iskelete ve 
arka plana sahip olduğunu göstererek Schenker teorisine ön hazırlık yapar.

H. Schenker ise sistematize ettiği uzatma teorisi ile ön plandan arka plana kadar kar-
maşık yapıdaki eserleri yaptığı grafik analizleri ile katmanlar haline getirerek, gerek kontrapuntal 
gerekse “voice-leading” kurallarını göz önünde bulunduran ana-hat (urlinie) ve ana armonik hare-
ketlerine ayırır ve müzikal sütunları bu şekilde ortaya çıkartır. Ancak, Schenker, sistematize ettiği 
teoriyi Batı müziğinin sadece belli bir dönem aralığına uygun görmüş (geç barok-erken romantik) 
ve bu dönem aralığında incelenecek her parçanın aynı ana-hat (3-2-1 veya 5-4-3-2-1 veya 8-7-6-
5-4-3-2-1) ve aynı armonik hareketlere (I-V-I) sahip olduğunu savunmuştur. Şekil 1’de görüleceği 
üzere, bu iki ana katman, Schenker’e göre bir parçanın en temel yapısını (Ursatz) oluşturur. 
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Bu sütunların parçanın neresinde yerleştirilmiş olduğu ve nasıl örüldüğü ise, hem mü-
zikteki enerji akışının nedenlerinin daha iyi anlaşılmasını, hem de bestecinin zanaatkârlığının fark 
edilmesini sağlar. Bu tespit bestecinin bu tarz sütunların ya da arka planların “bilincinde” ola-
rak parçasını dizayn ettiğini göstermez. Ancak, Schenker için bu durum, bestecinin dehasından 
kaynaklanan müzikal “farkındalık”tır. İlerleyen dönemlerde Schenker’in teorisi, yeni yaklaşımlar 
eklenerek ve aynı prensiplere dayanılarak farklı dönem müziklerine de uygulanmaya başlamıştır.

Teorisyen/Besteci Fred Lerdahl ve dilbilimci Rey Jackendoff’un beraber oluşturdukları 
ve önerdikleri “Üretken Tonal Müzik Teorisi” ise vardığı sonuçlar ve kullandığı grafik analizi yön-
temleri ile Schenkercilerle kimi zaman benzer nitelikler göstermiştir. Ancak Lerdahl ve Jackenoff 
müziğe dinleyici gözüyle bakarak, müziğin nasıl kavrandığı üzerinden sorular sormuşlar, analiz 
yöntemlerini gerek algı (Gestalt), gerekse dilbilim (üretici gramer) gibi psikolinguistik teoriler üze-
rine kurmuşlardır. Bu yöntemi oluştururken aynı zamanda E.T.Cone (Cone, 1968) ve Grosvenor 
Cooper&Meyer gibi teorisyenlerin müziği dinleme, algılama, deneyim ve bunları bir analizde nasıl 
gösterilebileceği hakkındaki yöntemlerinden de yararlanmışlardır. Bu teori, Gestalt teorisinin sun-
duğu ve daha çok görsel alanda tartışılmış olan algılama/kavrama prensiplerinden olan yakınlık, 
benzerlik, süreklilik, tamamlama gibi işleyişlerin insan beyninin müziği algılaması ve bir besteyi 
bütün olarak kavramasındaki geçerliliği üzerinden başlar. Teori aynı zamanda müziğin dil ile gös-
terdiği paralel özelliklerini tartışır ve Noam Chomsky’nin “Üretici Gramer” teorisini müziğe uyar-
layarak müzikteki “derin yapı” özelliklerinden bahseder, dolayısıyla uzatma teorilerini destekler. 
Ancak bunu yaparken, Schenker analizinde olduğu gibi daha önceden belirlenmiş bir kalıp ile yola 
başlamaz; önemli olan dinleyicinin müziği, gerek bir bütün, gerekse bölümler arası ilişkiler olarak 
zihninde nasıl tasavvur ettiğidir. Bu açıdan bakıldığında, teorinin isminde “tonal” terimi geçmesine 
rağmen, başka müziklere de uygun olabileceği tespiti yapılabilir; nitekim yazarlar da kitaplarında 
bu yöntemin “tonal” olmayan müzikler kapsamında uygulanabileceğinden bahsederler. Bu duru-
ma örnek olarak Clayton ve  Temperlay gibi müzikologlar teorinin dört analiz “boyutundan” (yön-
teminden) bazılarını kullanarak Hint müziği Clayton (2000), Afrika müziği Temperlay (2000) veya 
Popüler müzik Temperlay (1999) gibi alanlarda da analizler yapmışlardır. Bahsi geçen dört analiz 
boyutu ise gerek kendi içlerinde, gerekse bütünsel olarak belli kurallarla sistematize edilmiştir. 
Bunlar sırasıyla;

Şekil 1. Schenker’de Urlinie ve Ursatz
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Eğer Gruplama ve Metrik analizleri birbirlerinin üzerine oturuyorsa, müzikte de uyumlu 
bir akış var demektir; eğer iki analiz birbirleri ile senkronize değilse müzikte o sırada tansiyonun 
yükseldiği, diğerine oranla daha karmaşık bir hal aldığı ifade edilir. Uzatım analizi, eserin ana sütun-
larını ve iskeletini gerek Gestalt, gerekse gruplama ve metrik analizlerin verdiği sonuçlardan çıkartır. 
Zaman-köprü analizi ise uzatım analizinin hiyerarşik yapısının zaman-mekân düzleminde, Şekil 3’de 
görüleceği üzere ağaç dalları şeklinde gösterilmesidir. Bu dalların birbiriyle ilişkisi hiyerarşik yapının 
yanı sıra parça içersinde müzikal akışın karakteri hakkında (tansiyon ve rahatlama) bilgiler verir. 

· Gruplama Analizi
· Metrik Analiz
· Uzatım Analizi
· Zaman-Köprü analizidir.
Kısaca özetlemek gerekirse; gruplama analizi bir müzik eserini en büyük parçasından 

(eser) en küçük parçalarına (motif) kadar hiyerarşik olarak böler. Metrik analiz ise eserin metrik 
olarak hissedilen vurgu noktalarını nokta işaretleri ile hiyerarşik bir şekilde analiz eder. Çoğu za-
man bu bir ölçüyü geçerek “hypermeter” denilen birkaç ölçüye de dağılabilir. Şekil 2’de dört ölçü-
lük bir metrik ve gruplama analizi görmekteyiz.

Şekil 2. Metrik & Gruplama Analizleri  (Lerdahl, 1999)

Şekil 3. Zaman-Köprü Analizi (Lerdahl, 1999)

Şekil 4’de dört analiz boyutunun aynı anda uygulanışı görülmektedir. Başka bir önemli 
nokta ise, Cone’un da bahsettiği gibi herhangi bir müzikal gruplamanın “hareket kavisi”  Şekil 5’de 
görüldüğü gibi aslında başında ve sonunda eklentilerden (ön ve ilave) oluşabileceğidir.   

Makam musikisinde bu tarz yapısalcı yöntemlerin daha önce de kullanıldığını belirtmek 
gerekmektedir. “Die Melodische Linie und der Begriff Makam” kitabında Gültekin Oransay, hem 
tıpkı Embellishment Manuals’da görüldüğü gibi basit hareketlerin nasıl süslenerek ayrıntılanabile-
ceğini Şekil 6’daki gibi örneklerle göstermiş, hem de tıpkı Schering’in “disembellishing” yöntemine 
benzer bir şekilde parça analizi yaparken melodik hatların ana iskeletlerini çıkartmıştır (Oransay, 
1966). Benzer yöntemleri Feldman, Wright, Tansuğ gibi müzikologlar da çalışmalarında kullanmış, 
hatta Wright bu yönteme  ek olarak seyir yapılarını ve hareketlerini Şekil 7’deki gibi üretici gramere 
benzer bir şekilde de göstermiştir.
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Şekil 4. Dört analiz boyutunun uygulanışı (Lerdahl, 1999)

Şekil 5. “Hareket Kavisi”

Şekil 7. Hicaz Seyri (Wright, 2000)

Şekil 6. Hat ayrıntılandırmaları 
(Oransay,1966)

Buna rağmen makam musikisinin eşit değerdeki 
başka bir unsuru olan usul, ya fazla irdelenme-
miş ya da ayrı olarak incelenmiştir. Herhangi bir 
parçayı analiz ederken seyir ve usul ilişkilerini 
birlikte ele alacak, Lerdahl&Jackendoff’un modeli 
gibi çok boyutlu ve parçaya bütünsel bakabilecek 
bir analiz yöntemi henüz geliştirilmemiştir. Bunun 
temel nedenlerinden biri de usullerin her ne kadar 
metrik yapıdan farklılıkları bilinip, bu özelliklerinin 
altı çizilse de, analiz modellerinde kullanılan yön-
temlerin metrik yapı analiziyle gösterdiği paralel-
liktir.
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Yukarıda da bahsedildiği gibi, Batı müziğindeki metrik anla-
yış ve ölçü kavramı aslında tonalite ile birlikte gelişmiştir (Sachs, 1956; 
Creston, 1961). Teksesli Gregoryan ilahilerinden, çoksesli Rönesans 
motetlerine ve homofonik 18. yüzyıl eserleri arasından Batı notasyon-
larına tarihsel bir gözlem yapıldığında metrik yapı ve ölçü kavramının 
gitgide oturduğu görülecektir. Usullerin ölçü çizgisiyle ayrılarak gös-
terilmesinin yanlışlığından ise birçok müzikolog bahsetmiştir (Tura, 
1988). Edvar geleneğine bakıldığında usul anlatımlarının aslında 
bugünkünden çok farklı bir bakış açısında yapıldığı görülmektedir. 
Örneğin Hafif usulünü gösteren şekil 9’a bakıldığında, zaman kavra-
mının edvarlarda dairesel olarak yansıtıldığı anlaşılmaktadır.

Zaman kavramı şekil 9’da olduğu gibi değerlendirildiğinde, 
Batı müziğinin metrik sisteminde görülen vurgu hiyerarşisinin makam 
musikisi için bir anlam ifade etmediği ortaya çıkar. Çünkü şekil 10’da 
görüleceği gibi, döngüsel zamanda başlangıç ve bitiş noktası kesin 
değildir; kesin olsa bile aynı zaman noktasına tekabül etmektedir. 
Çizgisel zaman prensibinde ise başlangıç ve bitiş farklı noktalardadır 

Tartışmalar & yöntem belirleme
Her ne kadar Lerdahl&Jackendoff analiz modellerinin “tonalite” dışındaki müziklere uyarlanabile-
ceklerini belirtseler de, bu modelde bahsedilen metrik yapı analizindeki vurgu dağılımı prensipleri, 
hem müzikal cümle yapılarındaki simetriye, hem de armonik ritmin periodik olması esasına da-
yanmaktadır. Çünkü burada bahsedilen metrik yapı, ancak müzikle beraber hissedilen, müzikten 
çıkarılan bir yapıdır. Aslında ortada insan kulağının duyabileceği ritmik bir katman yoktur. Makam 
müziğindeki usullerde ise böyle bir çıkarım yapılmaz, çünkü usuller zaten vurgularını duysal olarak 
kendi içlerinde barındıran ritmik katmanlardır. 
 

Tek vurgulu veya vurguları simetrik olarak dağılmış olan küçük usuller (örneğin Yürük 
Semai – Şekil 8), periyodik olmalarından dolayı analiz modellerinde de paralellik taşıyabilirler; 
fakat bu durum büyük ve periyodik olmayan usullerde aynı yöntemlerin kullanılacağını göstermez. 

Şekil 8. Son Yürük Semai Gruplama&Metrik Analiz

Şekil 9. Kırşehirli 
Edvarında Hafif Usulü –

 15. yüzyıl (Doğrusöz, url)
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Dolayısıyla makam musikisine ait bir eserin analizinde parçanın sadece ana hattını orta-
ya çıkartmak yeterli değildir. Şekil 11’de görüldüğü gibi arka planda ortaya çıkan hat aslında aynı 
seyir formülünün farklı suretlerde tekrarından başka bir şey olmayacak ve herhangi bir dönüşüme 
rastlanmayacaktır.

ve bu iki nokta arasındaki ilerleme “gelişim”, “değişim” ve “dönüşüm” prensiplerine dayanır. Buna 
karşılık zamanın döngüselliğinde farklı kılıklarda tekerrür vardır. 

Şekil 10. Çizgisel & Döngüsel Zaman

Şekil 11. Pençgâh Mevlevi Ayini 1.Selam - Açılış

İncelenmesi gereken nokta bu tekrarların hem suret, hem 
de zamansal olarak gösterdiği farklılıklar/benzerlikler olmalıdır. 
Makam musikisinde ancak bu şekilde bir “sütun” mantığından bah-
sedilebilir.

Bu yöntemi gerçekleştirebilmenin bir yolu, şu ana kadar 
hep çizgisel düzlemde yapılan analizlerin “bükerek” döngüsel hale 
getirilmesidir. Seyir ve usul var olan iki farklı müzikal katmandır. 
Şekil 12’de görüldüğü gibi, usul parça boyunca sabittir ve dolayı-
sıyla merkezde durmalıdır, melodik hareket ise aynı şekilde bir tek-
rardan  ibaret  olmadığı  için  bu  sabit usulün çevresinde bir spirali 
andırır şekilde dönmelidir.

Şekil 12. Usül & Seyri 
Döngüselleştirmek
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Şekil 14’de ise yukarıda yapılan analiz, edvar geleneğinde 
kullanılan devir şekillerinden ilham alarak döngüsel hale getirilmiştir.

Görüldüğü üzere, usulün ritmik karakteri bu tarz bir temsil ile 
görsel olarak belirginleşmiştir. Hatta bu şekildeki temsillerle, aynı za-
man uzunluğuna sahip usullerin ritmik karakter olarak farklılıkları daha 
çok belli olacaktır (Şekil 15).

Şekil 13’de Devr-i Revan usulü, Lerdahl&Jackendoff’un hiyerarşik nokta notasyon yönte-
minin yukarıda tartışılan eksende değiştirilmesi çerçevesinde analiz edilmiştir. Görüldüğü gibi vur-
gu hiyerarşileri herhangi bir metrik düzene göre değil, ritim vuruşlarına göre yapılmıştır. Dolayısıyla 
üç katmandan oluşan bir hiyerarşi vardır; güçlü vuruşlar  “Düm”, güçsüz vuruşlar “Tek” ve zamanı 
sayan ika.

Şekil 13. Devr-i Revan analizi

Şekil 14. 
“Güncellenmiş”Devr-i 
Revan Usulü Analizi 

Şekil 15. Devr-i Kebir ve Devr-i Revan farkı

Bu şekilde kurulan “revize” edilmiş devir temsillerinin çevresine daha önce bahsi geçen 
uzatma teori yöntemleriyle çıkarılacak ana hatlar veya cümle yapıları döngüsel olarak eşlene-
rek yeni bir analiz modeli oluşturulabilir. Seyir yapılarının döngüsel zamandaki yerleşimleri, farklı 
devirler arasındaki benzerlikleri, cümle ve usul ilişkileri bu şekilde rahatça gözlemlenebilecek, 
bu tarz bir bakış açısı analizciyi aynı zamanda çizgisel yazım ve ölçü çizgisinin ima edebileceği 
baskılardan kurtaracaktır.

Döngüsel analiz modeli – örnek analiz
Bu bölümde döngüsel analiz modelinin makam müziği analizinde sağlayacağı yeni bakış açıları 
kısa bir analizle özetlenecektir. 
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Şekil 16’da Pençgâh Mevlevi Ayini’nin 3.Selam’ın Devr-i Kebir bölümü verilmiştir. Daha 
önce Şekil 11’de bahsedilen Pençgâh seyir formülü bu bölümde farklı bir surette görülmektedir. 
Dört devirden oluşan bu bölüm müzikal olarak a-b-a-c formunda düşünülebilir. Tıpkı nefes alıp 
vermeye benzer bir şekilde; birinci ve üçüncü devirlerin ilk yarısında görülen Rast perdesinden 
Neva perdesine çıkışı “a”, inici seyirleri ise “b” ve “c” harfleri göstermektedir. 

Şekil 16. Pençgâh Mevlevi Ayini 3.Selam – Devr-i Kebir (Yekta, 1934)

Şekil 18. Pençgâh Mevlevi Ayini 3.Selam 
– Devr-i Kebir; 3 ve 4.devirler; Gruplama, 

Uzatma ve Döngüsel Analizler

Şekil 17. Pençgâh Mevlevi Ayini 3.Selam 
– Devr-i Kebir; 1 ve 2.devirler; Gruplama, 

Uzatma ve Döngüsel Analizler
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Şekil 17 ve 18’de bu bölümlerin öncelikle gruplama analizi yapılarak, seyir hatları özetlen-
miş ve son olarak bu bulguların ışığında cümle ve seyir yapıları usul temsili çevresinde döngüsel 
olarak analiz edilmiştir.

İki şekilde de, Neva veya Çargâh perdelerinden Rast perdesi yönünde inici nitelik taşıyan 
ve çoğunlukla Segâh perdesi ile sonlanan  “b” ve “c” cümleleri, farklı ana hatlara sahip olmalarına 
rağmen, cümle yapılarının zaman içindeki kurgusu olarak benzerlikler gösterirler.  Her ikisi de 
şekillerde görüldüğü gibi (“b1”, “b2”, “b3” ve “c1”, “c2”, “c3”) kendi içlerinde üç benzer cümlecikten 
meydana gelmektedir. Bu cümle ve cümlecik yapıları etrafında döndükleri usulün aynı zaman ev-
releriyle paralellik göstermektedirler. 

Şekil 19’da bu dört devirden oluşan Pençgâh Mevlevi Ayininin 3. Selam Devr-i Kebir bölü-
münün uzatma ve döngüsel analizi gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi farklı devirlerdeki farklı 
cümle ve cümlecik yapıları, zaman tekerrürlerinde devirlerin aynı noktalarında görülmektedir. 

Bununla birlikte özellikle 1 ve 2. devirlerin içinde bir özellik daha gözlenir ki; bu da şe-
kil 5’te bahsedilen “Hareket Kavisi”ndeki gibi, herhangi bir gruplamanın, başında veya sonunda 
“anacrusis”, “pickup” gibi eklerden meydana gelmesidir. Bu durumu anlamanın bir yöntemi grup-
lanan bölümü yapısal aksan veya vurgularıyla beraber değerlendirmektir. Batı müziği bu armonik 
veya metrik bağlamlar içersinde değerlendirilmeyi gerektirir. Ancak her ikisinin de makam musiki-
sinde mevcut olmadığı göz önünde bulundurulmalı ve bahsedilen yapısal vurguların usulün güçlü 
vuruşları ile belirlenebileceği düşünülmelidir. Örneğin şekil 20’de görülen, “b” cümlesinin her üç 
cümleciği de benzer giriş özelliklerindedir. 

Şekil 19.  Devr-i Kebir Bölümü; Uzatma 
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Şekil 21.”Hareket Kavisi” analizi

Sekil 21’de 1 ve 2. devirler yeniden değerlendirilmiş ve musikinin hareket kavisleri ortaya 
çıkmıştır. Görüldüğü gibi, seyirdeki cümlecik yapıları, usulün birinci ve üçüncü güçlü vuruşları 
üzerinde kurulmuştur.

Sonuç
Bu makalede uzatma teorileri ile analiz yöntemlerinin makam musikine ne şekilde uygulanabileceği 
tartışılmış;  Batı’daki tarihsel gelişim süreci ve kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak, psiko-
linguistik dayanaklarla yeni bir analiz modeli sunulmuştur. Modelin bugüne kadar kullanılan yöntem-
lerden en önemli farkı makam seyirlerinin usul ile olan zamansal ilişkisini hem mikro, hem de makro 
ölçeklerde bütünsel olarak gösterebilmesidir. Bunu yaparken gerek makam seyirleri, gerekse usul 
devirleri öncelikle iki farklı katman olarak ele alınmış, seyirlere uygulanan uzatma analiz yöntemleri 

Şekil 20. “Pickup” analizi
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(prolongational analysis) ve cümle yapıları ölçü döngüsel olarak tasavvur edilen usul temsilleri çevre-
sine oturtulmuştur. Böylelikle cümle yapıları ölçü çizgisinin ima edebileceği baskılardan kurtulmakta 
ve de döngüsel zaman çevresinde yeniden ifade edilen ana seyir hatlarının farklı zaman devirleriyle 
ilişkileri çok daha rahat gözlemlenebilmektedir. 
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