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Abstract
Word-Painting Instances in Mevlevî Music
Today the structural musical analysis studies on Turkish makam music generally encompass
a detailed description of the elements such as pitch, çeşni, makam, prose, poetic meter
and form. These analyses, which prefer a more descriptive and illustrative approach to the
work, do not make any aesthetic assessment based on the interaction of such structural
elements and how this interaction network contributes to the total musical effect of the
work itself. In addition to this, while some of the analyses seem to involve the relationship
between lyrics and music, these investigations are usually about the compatibility of poetic
meter with the usûl (rhythm) and how these rhythmic elements are used within the makam.
There is little to say about how the lyrics, in terms of their literal and symbolic meanings
are reflected on the musical structure, and there are no studies on the semantic relations
between the words and music. However, Turkish makam music, throughout its history has
been an art form that has developed together with its literature.
This study will present an investigation of the question of whether there are any
instances of word-painting in Mevlevî Ayin Music. Although the idea of the harmonious
unification of the literal content with music existed since late Antiquity (as in Plato and
Confucius), it was during the 15th century that the term word-painting became a popular
device of musical expression in Western music. Basically, word-painting is the deliberate
shaping of music by the composer in order to reflect and imitate the meaning of the
poetry. Such an association of the extra-musical with the musical was attained through
the intentional changes in the musical flow, either by the changes in the melodic shape
and direction, harmony, rhythm or musical texture. It is seen that this technique, which was
mostly encountered in the vocal genres such as madrigal in the beginning, also found its
place in the opera genre in later periods and by gradually penetrating into the instrumental
repertoire, contributed to the development of program music genre of 19th century Europe
as well. One wonders whether there is a conscious or semi-conscious usage of a similar
technique by the composers in the history of makam music. A good place to start such
an investigation will be the Mevlevî Ayin music repertoire, as it not only includes lyrics
with literal content related with the meaningful symbols of sufism (mostly borrowed from
Mevlana Jalaluddin Rumi’s “Mesnevi” and “Divan-ı Kebir”), but also that its successive
1 Birinci yazarın lisans bitirme ödevinde yer alan bulgulardan hareketle hazırlanan bu çalışma, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK (Proje No: 117K383) tarafından desteklenmektedir.
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM), Müzik Yüksek-Lisans Programı.
ozen.e@hotmail.com
3 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü. ozanbaysal@
yahoo.com
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sections (Selam) imply an extra-musical progression, thus programmatic in essence. In
this pilot-investigation, the sample passages we have selected are from the Third Selams
– as this movement is usually the most complex movement both musically and literally - of
Nayi Osman Dede’s Râst and Uşşâk Mevlevî Ayins, Dede Efendi’s Ferahfezâ Mevlevî Ayin,
and Derviş Kûçek Mustafa Efendi’s Bayâti Mevlevî Ayin. Our method was first to analyze
the music first and mark those sections in which there were noticeable changes in the
musical flow, including changes in the shape and direction of the melodic line, modulations
and usûl-makam relations. Secondly we turned to lyrics and compared these moments
of alterations we previously marked with the meaning of the lyrics. Our findings suggest
forward-looking outcomes that might be signaling to a connection of music and meaning
on a deeper and a symbolic level in Mevlevî Ayin music.
Giriş
Müzikte Anlam Arayışının Tarihi Süreci
Müzikte anlam, eski çağlardan günümüze kadar varlığını çeşitli teorik yaklaşımlarla korumuş ve
etikten estetiğe birçok farklı bağlamda sürdürmüş bir husustur. M.Ö. VI.-V. yüzyıllarda yaşayan Çinli
düşünür Konfüçyüs’un sözlerinin bir araya getirildiği Konuşmalar (Lun-Yu) kitabında müzik, insanın
duygu ve düşüncelerinin bir ifade şekli olarak tanımlamış ve ülkenin yönetiminden bireylerin kişisel
gelişimine kadar birçok farklı alanda kullanılması tavsiye edilmiştir (Konfüçyüs, 1973). Müzik
hakkında sahip olduğu bu fikirlerini destekler nitelikte bir örnek teşkil eden Shijing adlı kitabında
da Konfüçyüs, şarkı sözlerinde bahsedilmekte olan konular ve bu konulara denk gelen müzikal
stillere göre bir antoloji hazırlamıştır (Bod, 2013:43). Eski Çağ Hint kültürüne bakıldığında ise,
M.S. 1. yüzyılda yaşayan müzik teorisyeni Bharata Muni, Hint kültürünün bir parçası olarak kabul
edilen Veda’lar üzerinde yaptığı analizlerde müzikle ilgili temel ilkeleri saptarken, bu ilkelerin en
önemlilerinden birinin “duygu ve hissiyat ilkesi” olduğunu savunmuştur. Gerek Hint müzik teorisi,
gerekse dans ve dramaturji bilimlerinin temellerini atan Muni, müzik analizlerini de, Hint müziği ve
tiyatrosu hakkında kapsamlı bilgiler içeren “Performans Sanatları Üzerine” (Natya Shastra) adlı
kitabında yazmıştır. Bu kitabında müziğin en önemli ilkesi olarak kabul ettiği “duygu ve hissiyat
ilkesi”ni; her perdenin belirli bir duyguya denk gelmesi ve bestelerin bu duygu ve hissiyatların göz
önünde bulundurularak oluşturulması olarak ifade etmiştir (Bod, 2013:41-42). Benzer düşünceler
Antik Yunan’da ilk olarak M.Ö. V. yüzyılda, Platon ile karşımıza çıkar. Platon’un son eseri olarak
bilinen “Yasalar” diyaloğunda Atinalı, müzikal ahenk ile insan ruhu arasında doğrudan bir ilişki
olduğunu söyler. Atinalı, insanı içine gerilmiş teller yerleştirilmiş bir kuklaya benzetirken, bu tellerin
birbiriyle ahenkli olmasının insan ruhunu “iyi”ye doğru yönelteceğini söyler. Bunu yapabilmek için
de musikinin en önemli sanat olduğunu belirtir. Zira insan karakteri, tıpkı telli bir enstrümanın
ahenkli bir şekilde akortlanması gibi müzikal karakteri taklit ederek kendi kendini akortlayacaktır
(Yasalar, 1/644d-645a; Platon, 2007:75-76). Devlet diyaloğunda ise Sokrates, ruhu “iyi”ye
yönlendirecek olan müzikleri gerek makamsal, gerekse ritmik olarak belirlerken (Devlet 3/399ac; Platon, 2013:90-91), söz unsurunu her şeyin üzerinde tutmakta, “doğru”, “iyi” ve “güzel” öz’ün
öncelikle söz ile şekillendiğini, müziğin ise sözü taklit etmek zorunda olduğunu söyler. Genellikle
mimesis düşüncesi ile ilişkilendirilen Platon’un etik temelli bu sanat anlayışı ve bu anlayışın müzik
estetiği üzerindeki belirleyici etkisi, gerek öğrencisi Aristoteles, gerekse Helenistik dönemden
itibaren birçok farklı düşünür ve teorisyen üzerinde de görülmektedir. Ortaçağ Avrupası’ndaki
müzikal gelişmelerin itici gücü olan kilise tarafından da, dini müzik repertuarının oluşturulmasında
“ilahi söz”ün ahenkli müzik ile birlikteliği esas alınmaktadır (Lippman, 1992:3-25).
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XV. yüzyıldan itibaren ise kilise müziği dışında, Avrupa’da ekonomik kalkınma ile yükselen
aristokrasinin patronajı altında adeta bir sıçrama gösteren sanat müziğinde, “söz boyama” (wordpainting) olarak adlandırılan, melodi-söz uyumu üzerine yeni bir besteleme tekniğinin geliştiği
görülmektedir. “Söz boyama” tekniği, eserdeki müzikal hattın içerdiği melodik, armonik ve ritmik
yapıların, sözdeki anlamı yansıtmak amacı ile besteci tarafından bilinçli şekillendirilmesi ve sözdeki
anlamsal değişimlerle paralel kasıtlı değişimlere uğratılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tekniğin
en bilinen örneklerine John Dowland, Thomas Welkees, Claudio Monteverdi gibi bestecilerin
eserlerinde rastlanmaktadır. Başta madrigal gibi dönemin sözlü türlerinde kullanılan bu tekniğin,
sonraki dönemlerde opera türü içerisinde de yer bulduğu ve yavaş yavaş enstrümantal müziğe de
nüfuz ederek XIX. yüzyıl Avrupası’nın en önemli türlerinden olan program müziğinin4 gelişiminde
bile katkı sağladığı görülür. Bunun yanında söz boyama tekniği ile yaşanan bu gelişme, dönemin
müzik estetiği anlayışında da gelenekçi/yenilikçi gibi farklılaşmaları beraberinde getirmektedir.
Benzer bir şekilde, Rönesans’tan 20. yüzyıla, anlamı müzikal olarak ifade etme tekniklerinin Batı
Müziği tarihindeki gelişme sürecini takip ettiğimizde, bu gelişim sürecinin aynı zamanda farklı
dönemlerdeki müzik estetiğinde yaşanan dönüşümler ile etkileşim içinde olduğunu görülür.
18. yüzyılda yaşayan Alexander Gottlieb Baumgarten ve Immanuel Kant gibi düşünürlerin
estetik üzerine olan çalışmaları neticesinde, 19. yüzyıldan itibaren müzikte anlam üzerine yapılan
estetik temelli tartışmalarda da önemli bir artış gözlemlenmektedir. Örneğin, bugün modern müzik
estetiği düşüncesinin temel eserlerinden sayılmakta olan 1854 tarihli Müzikte Güzellik kitabının
yazarı Eduard Hanslick, müzikte anlam arayışını yalnızca totolojik bir çaba olarak düşünmektedir
(Swain, 1996). Benzer bir şekilde 20. yüzyılda da besteci Igor Stravinsky bu arayışı sadece bir
illüzyon olarak ifade ederken, sanat felsefecisi Susanne Langer bu girişimi “saçma bir çaba”
olarak eleştirmektedir (Swain,1996). Öte yandan, Kofi Agawu, Raymond Monelle, Wye Jamiason
Allanbrook gibi isimler müzikal semiyotik araştırmalarında farklı yaklaşımların belirlenmesinde rol
oynayarak, bu alandaki çalışmaların ilerlemesine katkı sağlamıştır (Agawu, 2001; Monelle, 1992;
Swain, 1996).
Müzikal semiyotik çalışmaları temel olarak, müzik ile konuşma dili arasındaki amaçsal
benzerliğe dayandırılmaktadır. Konuşma dilinde mesaj aktarım amacıyla fonetik, fonoloji, sözdizimi
gibi unsurlar kullanılır. Benzer olarak, müzik dilinde de, kendi içinde anlamlandırılmış bir mesaj
aktarımı söz konusudur. Bu durum da, bu iki yapı arasında belirli unsurlarla aktarım sağlanması
sürecinde inşa edilen anlamlar oluşturulmasında bir ortaklık yaratmaktadır (Swain, 1996).
Müzikal semiyotik alanındaki yaklaşımlar, semiyotik alanındaki genel ayrımlar olan “yapısalcı”
(structuralist) ve “imâ yollu” (referential) girişimlerinin müziğe yansıması olarak düşünülebilir. Swain,
bahsettiğimiz bu yansımaları “öznellik” (self-reference) ve “gelenekselcilik” (conventionalism)
terimleri ile ikiye ayırır (Swain,1996). Burada “öznellik”, “söz boyama” tekniğinde de görüldüğü
gibi bestecinin sözel anlamı müzik aracılığı ile fiziksel benzerlikler üzerinden betimlemesi için
kullanılırken; “gelenekselcilik” söz ve müzik arasında doğal bir benzerlik bulunmamasına rağmen
kültürel veya toplumsal çağrışımlara dayanan müzikal tasvirler için kullanılır. Aşağıda sunacağımız
örneklerden Thomas Weelkes’in “As Vesta was from Latmos Hill Descending” ve G. F. Handel’in

4 Program müziği, müzikte ifadenin veya anlatılan olayın, besteci tarafından bilinçli olarak, planlanmış bir
kurgu halinde dinleyiciye aktarıldığı müzik türüdür (Scruton, 2017). Bu türün önemli örnekleri olarak C. Maria
von Weber’in Konzertstück (1821), H. Berlioz’un Symphonie Fantastique (1830) ve Franz Liszt’in Faust
Symphonie eserleri verilebilir (Encyclopedia Britannica, 1998).
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“Every Valley Shall Be Exalted” başlıklı parçaları “öznellik” yaklaşımına, Richard Wagner’in “Die
Walküre” operasında kullandığı “leitmotif” temalar ise “gelenekselcilik” yaklaşımına örnek olarak
gösterilebilir.5
“Söz-Boyama” Örnekleri
İlk olarak, söz boyama tekniğinin erken dönemlerinden bir örnek olarak 16. yüzyıl bestecilerinden
Thomas Welkees’in “As Vesta was from Latmos Hill Descending” adlı eserinden (Weelkes, 1601)
bazı bölümleri inceleyelim. Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2 de verilen “As Vesta was from Latmos Hill
Descending” eserinin bölümlerinde, notaların fiziksel olarak sözleri betimlediğini görmekteyiz.

Şekil 1. “As Vesta was from Latmos Hill Descending”: “Tepe” (hill) kelimesi aynı zamanda
ezgisel hattın tepe noktası (Nimwegen, 2008)

Şekil 2. “As Vesta was from Latmos Hill Descending”: “Yükselen” (Ascending) kelimesinde
ezgisel hatta yükselme (Nimwegen, 2008)

5 Adorno’ya göre, müzik-dil ilişkisi tartışmalarında Wagner bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu alandaki
tartışmalar, eski zamanlardan beri dil unsurlarının müziğe yansıması olarak değerlendirilmiş olsa da,
Wagner’le birlikte müzikal anlatımda dil unsuru; vokal müziğin dile olan yakınlığının artması ve müzikte dili
taklit etmesi gibi yöntemlerle ön plana alınmıştır (Adorno & Gillespie, 1993).
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İlk örnekte “hill” (tepe) kelimesinin bulunduğu yerde notanın bölüm içerisindeki en yüksek
perdede olduğunu ve “descending” (alçalan) kelimesinin söylendiği yerde de art arda gelen
notaların oluşturduğu çizgisel hattın kelimenin anlamını yansıttığını gözlemlemekteyiz. Benzer
olarak, ikinci verilen örnekte de, bölüm içerisinde sık sık tekrarlanan “ascending” (yükselen)
kelimesinin olduğu kısımlarda, notalarla oluşturulan çizgisel hatta kelimenin anlamı görsel olarak
yansıtılmaktadır. Dolayısıyla, bu iki örnekte de, belirli kelimelerin anlamları kullanılan farklı ses
diklikleri ile görsel olarak sergilenmektedir. Bu iki örnekte görüldüğü üzere, söz boyama tekniği,
kelimenin anlamını fiziksel tasvir etme gibi görsel veya icra şekli gibi işitsel algılamaya yönelik
farklı yöntemler yardımıyla oluşturulabilmektedir.
Öznellik yaklaşımı için bir başka örneği, George Frideric Handel’in “Every Valley Shall
Be Exalted” adlı eserinde görmekteyiz. Aşağıda Swain’in (Swain, 1996) yaptığı analiz üzerinden
notalarının verildiği örnekte (Şekil 3), sözlerde yüceltilmiş (exalted) yazarken, notanın bu anlamı
fiziksel olarak yansıtmak için yükseldiğini görüyoruz. Notanın yanında verilen transkripsiyonda da,
müzikal hattın oluşturduğu görselin, sözlerin anlamıyla birebir örtüştüğünü görmekteyiz.

Şekil 3. “Every Valley Shall Be Exalted”: “Yüceltilmiş” (Exalted) kelimesinin ezgisel ifadesi
(Swain, 1996:145)
Daha önce bahsettiğimiz üzere, ikinci yaklaşım olan “gelenekselcilik”te (conventionalism)
ise, kültürel bir yorumlama mevcuttur. Swain’in incelemesinde bahsettiği gibi, aşağıda notası
verilen (Şekil 4; Şekil 5), Richard Wagner’in “Die Walküre” operasında kullanılan temalar bu
yaklaşıma örnek oluşturabilir (Swain, 1996):

Şekil 4. “Die Walküre”: Fırtına motifi (Brown, 1999)

Şekil 5. “Die Walküre”: Kılıç motifi (Brown, 1999)
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Wagner’in “Die Walküre” operasından verilen bu temalar fırtına ve kılıcı müzikal olarak
sembolize etmektedir (Brown, 1999; Spencer, 2010:17-24). Örneklerden de görüldüğü üzere,
müzikal cümlede besteci tarafından belirlenen, noktalı bir trompet sesiyle oluşturulan temayla,
kılıç arasında daha önceki örneklerde gördüğümüze benzer doğal bir ilişki bulunmamaktadır.
Burada, müzikal anlam, bestecinin operada geçen bu olayları (fırtına, kılıç) müzikal bir motif
ile ilişkilendirmesi ve bu sayede aynı temaların tekrarında dinleyici/izleyici üzerinde anlamlı
çağrışımlar oluşturmasıyla gerçekleşmektedir.
Müzikal semiyotik konusunda önemli yaklaşımlardan biri de Leonard Ratner tarafından
geliştirilen “tema teorisi” (topic theory) olmuştur. Konuların dans ölçüleri, stiller ve söz boyama
(word painting) örnekleri olarak üç kategoriye ayrıldığı bu yaklaşıma göre, temalar (topic) müzikal
söylemin özneleri olarak nitelendirilmiştir. Bu teorideki yaklaşımdan hareketle, makam müziğinde
hangi unsurların tema olarak seçilebileceği ve tema olarak belirlenen bu öznelerin nasıl bir
müzikal semiyotik yorumlaması oluşturabileceğini düşündük. Bu yaklaşıma örnek olarak Monelle,
Batı Müziği’nde “asil at” (noble horse) konusunu vermiştir. Schumann’ın Wilde Reiter’inde 6/8,
Wagner’in Valkyries’inde 9/8, Schubert’in Erlkönig’inde ise 12/8 ritmik yapıya sahip olan bu konu,
dörtnaldaki bir atın toynaklarının çıkardığı sesi taklit etmektedir. Bu temanın semiyotik açıklanması
da, Ortaçağ’daki savaş atının ve hızının arasında kurulan kültürel ilişkiye dayandırılmaktadır.
Burada “gösterge” (signifier), müzikteki ritmik unsurların taklit ettiği belirli bir fiziksel hareket şeklini,
“işaret edilen” (signified) ise edebiyatta ve kültürde bu göstergeye yüklenen asil, maceracı, canlı
gibi anlamlar olmaktadır (Monelle, 2006).
Gerek Türk musikisi kültürüne gerekse makam müziği coğrafyasına bakıldığında müzik
ve anlam ilişkilendirmelerine yönelik “söz-boyama” veya benzeri herhangi bir teknik terim
görülmemektedir. Sözlerin belirli aruz vezni ve usûl kalıpları ilişkisi içerisinde, ezgisel hattın ise
kullanılan makama ait belirli seyir yapıları ekseninde oluşturulduğu ve bireyden çok geleneğin ön
planda olduğu müzik kültürlerinde bu doğal olarak karşılanabilir. Ancak bu, geleneğe uygun olarak
kullanılan sözel ve müzikal içerik arasında bir anlamsal örtüşmenin olmaması demek değildir.
Her ne kadar pedagojik bir amaç taşısa da, güftede bahsi geçen makam ve usûllerin müzikte
de aynı şekilde yansıtılarak tarif edildiği Kâr-ı Natık formunda bestelenmiş eserler, Swain’in
müzikal semiyotikteki “öznellik” kategorisine Türk Musikisi’nden verilebilecek örneklerle doludur.
Kâr-ı Natık formunu tanımlayıcı bir özelliğe sahip olan bu kullanım, bu form dışında bestelenmiş
eserlerde de görülebilir. Örneğin, Dede Efendi’nin Ferahfezâ Mevlevî Ayini Üçüncü Selam’ındaki
bir pasaj aşağıdaki sözleri barındırır:
Dûş Mevlânâ be hâb ender me-râ
Sûy-i bezm-i hiş mi zed es-sâlâ
Perdehâ-yi can-fezâ ber dâşte
Der hicaz-u rast segâh u nevâ6

Son mısrada yer alan sözleri Dede Efendi aşağıdaki gibi bestelemiştir (Şekil 6);

6 Dün gece Mevlânâ’yı rüyamda gördüm, (beni) meclisine doğru çağırıyordu
Hicâz, Râst, Segâh ve Nevâ makamlarında, cana can katan perdeler kaldırmıştı (Çalışır, 2010)
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Şekil 6. Ferahfezâ Mevlevî Ayini (Heper, 1979)
Görüldüğü gibi, güftede makam ve perde isimleri olarak kullanılan Râst, Segâh, Hicâz
ve Nevâ kelimelerinin geçtiği yerlerde, melodik yapıda da bu kelimelerin müzikal anlamları
desteklenmektedir. Hicâz kelimesinin geçtiği kısımda melodide de Hicâz çeşnisi gösterilirken,
devamında gelen Râst kelimesinin geçtiği anda müzikal hatta da, Râst (sol) perdesinde kalış
yapılmakta, kelime anlamıyla müzik bütünleşmektedir. Benzer şekilde, Segâh kelimesinin geçtiği
yerde Segâh perdesinde, Nevâ kelimesinin geçtiği yerde Nevâ (re) perdesinde kalışın olması,
müzik-güfte arasında bilinçli oluşturulmuş anlamsal bir ilişkinin varlığını göstermektedir.
Bu tarz bariz örnekler barındırmasına rağmen makam müziği üzerine yapılmış müzikal
semiyotik çalışmalarının oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu alandaki tek örneği Vladimir
Gärtner’in enstrümantal müzik türlerinden biri olan peşrev örnekleri üzerinden yaptığı çalışmada
görmekteyiz (Gärtner, 2016). Gärtner, henüz çok yeni olan bu çalışmasında Batı müziğinde
program müziği olarak adlandırılan ve müziğe dair betimlemeler içeren yapının, Osmanlı
döneminde bestelenen saz eserlerinde gözlemlenebilir olup olmadığını peşrev formundaki eserler
üzerinden araştırmış ve incelediği peşrevlerde yaptığı gözlemleri; ses, hareket benzerliği ve söz
boyama tekniği olarak sınıflandırmıştır.
Gärtner, çalışmasında ses benzerliği olarak sınıflandırdığı tekniği Bülbül Uşşağı ve Bülbül-i
Irâk peşrevleri örnekleri üzerinden vermiştir. Bu peşrevlerin ilgili bölümlerinin notalarını aşağıdaki
iki şekilde görebiliriz (Şekil 7; Şekil 8):

Şekil 7. Bülbül Uşşağı (Gärtner, 2016)
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Şekil 8. Bülbül-i Irâk (Gärtner, 2016)
Bu iki örnekte de, müzikte kullanılan triller, bülbüllerin ötüşünün taklidi olarak düşünülmüş
ve bu da, Gärtner tarafından ses benzerliği olarak nitelendirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, peşrevde
kullanılan triller, bülbülün ötüşünün sesini temsil etiğinden, bu iki yapı arasında sesle sağlanan
bir benzerlik oluşturulmuştur. Müziğin doğadaki canlıların sesini taklit etmesi, müzikal betimleme
unsuru olarak değerlendirilmiştir.
Gärtner’in ikinci sınıflandırması da söz boyama tekniği üzerinden yapılmıştır ve bu
kategoriye örnek olarak, Mevc-i Deryâ eseri verilmiştir. Adı verilen peşrevin notası şöyledir:

Şekil 9. Mevc-i Derya (Gärtner, 2016)
Ancak burada “boyanmakta” olan söz, eserin başlığıdır. Notasyonda görülen notaların
oluşturduğu görsel hattın, peşreve adını veren dalga kelimesini yansıtması, Gärtner tarafından
söz boyama tekniğinin kullanılması olarak yorumlanmıştır. Dalga kelimesinin görsel ifadesinin,
müzikal hattaki frekans değişim hareketi ve notasyon görseliyle yansıtılması, Gärtner tarafından
söz boyama tekniği sınıflandırılmasında örneklendirilmiştir.
Yazarın adlandırdığı bir diğer kategori de “hareket benzerliği” (movement analogy)
sınıflandırmasıdır. Bu alan için örneklendirdiği eser olan Gelincik peşrevinin notası da şöyledir:
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Şekil 10. Gelincik (Gärtner, 2016)
Gärtner; bu örnekteki hareket benzerliği tanımlamasında, peşreve ismini veren gelinciğin
hareketiyle, notasyondaki hareket benzerliğine dikkat çekmektedir. Genelde kısa sürede
hızlı koşmalar yapıp ardından da uzun süreli beklemeler yapan gelinciğin hareketiyle, eserin
notasındaki seslerin süreleri ve hareketliliği arasında bir benzerlik kurulup kurulamayacağı
sorgulanmıştır. Eserin özellikle ikinci hanesinde sıkça görülen sekizlik atlamalardan sonra gelen
ikilik nota değerlerindeki düzen, gelincik hayvanının hareketine benzetilmiştir.
Gärtner bu çalışmasıyla, Osmanlı müzik geleneğinde program müziği gibi bilinen bir
geleneğin olmamasına karşın, taklit ve tasvir yöntemlerinin müziği somutlaştırma amacıyla
kullanımlarını araştırmış, değerlendirmelerini de Osmanlı dönemi makam müziği örneklerinden,
peşrev türündeki enstrümantal eserler ile sınırlı tutmuştur. Çalışması, müzikal semiyotik
çalışmalarının makam müziği alanına da girmiş olması açısından önemlidir. Bununla birlikte,
analiz ettiği eserler genellikle Ali Ufkî veya Kantemiroğlu külliyatı gibi, eser bestelendikten belli
bir süre geçtikten sonra notaya alınan kitaplardan seçilmiştir. Dolayısıyla, bu eserlerin asıl
bestecilerinin ilk başta eserlere bu isimleri verip vermedikleri belirsizdir. Bir başka deyişle, sözlü
bir gelenek içerisinde aktarılan bu eserler, sahip oldukları yapısal özelliklerden dolayı kültürün
içerisinde dinleyiciler veya icracılar tarafından değerlendirilerek, sonradan bu isimlendirmeleri
almış olabilirler. Pek tabii ki, bu da bir çeşit anlamlandırma sayılır ve müzik kültürüne dair önemli
şeyler söylemektedir. Ancak, bu anlamlandırmanın besteci kaynaklı olup olmadığını anlamak için
sözlü eserlerin de analiz edilerek, Batı müziğinde incelediğimiz örneklerdeki gibi sözel anlam ve
müzikal ifade arasındaki ilişkilerin ortaya çıkması önemlidir.
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Mevlevî Ayini Repertuarında “Söz Boyama”
Söz boyama tekniğinin makam müziğindeki varlığının sorgulanması ve güfte-müzik ilişkilerini
oluşturabilecek hususların belirlenmesi amacıyla yapılacak bir araştırmada ilk önce incelenmesi
gereken repertuarlardan birisi kuşkusuz Mevlevî Ayin külliyatıdır. Bunun en büyük nedeni ise, Türk
musikisinin en sanatlı ve en büyük formunun sahip olduğu gerek sözel gerek müzikal sembolizm
ve programatik yapısıdır. Mevlevîlere göre ayinin başında duyulan kudüm sesi Allah’ın “ol” emrini,
semânın başladığı Devr-i Veled âlemlerin devrini ve bunun seyredilişini, peşrev ertesindeki ney
taksimi ise, her şeye can veren ilahi nefesi sembolize etmektedir (Yöndemli, 2007; Salgar, 2008).
Birinci selam, âşıkların şüphelerinden kurtulup Allah’ın birliğine iman etmesini, İkinci selam ise,
vahdet inancının tümüyle benimsenmesini anlatır. Ayinlerin Üçüncü selamı, Allah’ın kudreti ve
büyüklüğüne karşı duyulan hayranlığın sebep olduğu aşk haliyle oluşan “vecd” halini sembolize
etmektedir. Mevlevî Ayinlerinin bu kısımları, bahsettiğimiz bu bir nevi kendinden geçme halini
yansıtır bir şekilde gittikçe hızlanan tempoyla, değişen usûllerle, makamsal geçkilerle ve tizleşen
perdelerle bestelenmiştir. Üçüncü Selam’da artan bu müzikal tansiyon, insanın kulluğa dönüşünü
temsil eden Dördüncü Selam’da, Ağır Evfer usûlüyle yerini sakinliğe ve huzura bırakır. Dördüncü
Selam’dan sonra Düyek usûlünde Son Peşrev ve Son Yürüksemai icra edilir ve Ayin sona erer
(Yöndemli, 2007).
Çalışmamızda, Mevlevî Ayinleri repertuarından, dört tanesinin Üçüncü selamları
incelenmiştir. İncelenen ayinler; Derviş Kûçek Mustafa Efendi’nin Bayâti Mevlevî Ayini, Dede
Efendi’nin Ferahfezâ Mevlevî Ayini, Nayi Osman Dede’nin Râst Mevlevî Ayini ve Nayi Osman
Dede’nin Uşşâk Mevlevî Ayini’dir. Eserlerin notaları, Saadettin Heper koleksiyonundan alınmıştır.
İncelenen bölümlerin Üçüncü selamlardan seçilmesinin sebebi, yukarıda da bahsettiğimiz üzere,
bu bölümün sahip olduğu yoğun müzikal ve edebi içeriktir. Üçüncü selamın sahip olduğu bu yoğun
müzikal ve edebi içeriğin ilişkisini inceleyebilmek, müzikal semiyotik ilişkilerini ortaya çıkarabilmek
adına, biz de bu çalışmanın konusu olarak seçilen Mevlevî Ayinlerinde, Üçüncü selamları inceledik.
Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir önemli husus da, Mevlevî Ayin repertuarında
gerek güfte, gerekse müzik notası açısından farklı edisyonların bulunmasıdır. Bu repertuarlarda,
güftelerde nadiren Mevlevî şairlerinin şiirlerine yer verilse de, ağırlıklı olarak Mevlana Celaleddin
Rumi’nin eserleri olan Mesnevî, Dîvan-ı Kebir ve Rubâiyyat’ındaki Farsça şiirlerinden alındığını
biliyoruz. Mevlana’nın eserlerinin Farsça’dan tercümelerinin Abdülbaki Gölpınarlı ve Veled
Çelebi (İzbudak) tarafından yazılan edisyonları bulunmaktadır. Benzer şekilde notaya geçirilmiş
müziklerde de farklılıklar gözlemlenebilir. Çünkü Mevlevî Ayinlerinin nota yazımında da Dârülelhan
Heyeti ve Saadettin Heper tarafından hazırlanan edisyonlar başta olmak üzere, birçok koleksiyonda
da notaya alınmış farklı versiyonları mevcuttur. Bundan dolayı, yaptığımız araştırmada, sözmüzik anlam bütünlüğüne daha geniş bir ölçekte bakmanın daha sağlıklı olacağı düşünülmüş
ve neticede, gerek güftelerde, gerekse müzikal pasajlarda bölgesel olarak anlam kesişmelerinin
incelenmesi tercih edilmiştir7. Güfte ve notaların çeşitli edisyonlarından kaynaklanabilecek sözmüzik anlam farklılıklarının bu yöntemle azalacağını düşünerek, söz boyamadaki gibi noktasal

7 Benzer bir yöntemi Lauri Suurpaa’nın “Death in Winterreise” adlı kitabında söz-müzik ilişkisini analitik bir
yaklaşımla incelediği kısımda görüyoruz. “Analitik model” olarak adlandırdığı bu yöntem, müzik analizi, güfte
analizi ve “müzik-poetik” (musico-poetic) olarak adlandıdığı ardışık üç aşamadan oluşuyor. Bu modelde, ilk iki
aşamada birbirinden bağımsız analiz edilen müzik ve güftenin, yöntemin üçüncü aşamasında yoruma dayalı
bir şekilde birbirleriyle olan ilişkisinin incelendiği belirtiliyor (Suurpa,2014) .

61

SAYI 16 GÜZ 2017
değil, bölgesel bir anlam bütünlüğü kurabileceğimiz bir ölçekte inceleme yapmayı hedefledik.
İncelediğimiz güfteler, tercümesini Yakup Şafak’ın yaptığı 2010 tarihli “Beste-i Kadîmden Beste-i
Cedîde (Meydan Görmüş) Mevlevî Ayinleri” başlığıyla hazırlanmış kitaptan; müzikal pasajlar ise,
Saadettin Heper tarafından notaya alınmış “Mevlevî Ayinleri” adlı repertuar kitabından alınmıştır
(Çalışır, 2010; Heper, 1979).
İlk olarak Derviş Kûçek Mustafa Efendi tarafından bestelenen Bayâti Mevlevî Ayini’nin
Üçüncü selamında, müzikteki çeşni değişimini sözlerin anlamıyla ilişkilendirdiğimiz bir örnek
paylaşılacaktır. Bu selamın Yürük Semai kısmındaki “Ey ki Hezar Aferin” bölümünde Acem (fa)
perdesinde kalışların artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu perde Bayâti makamında en sık
gösterilen perdelerden biridir ve çeşni değişikliklerinde de sık sık kullanılır (Aydemir, 2014). Acem
perdesinin sıkça kullanıldığı bu bölümün (Ey ki Hezar Aferin) hemen ertesinde ise, müzikte bir
değişim gözlemlenmekte ve Sabâ çeşnisinin kullanımına geçildiği görülmektedir:

Şekil 11. Bayâti Mevlevî Ayini (Heper, 1979)
Şekil 11’de notası verilen, Sabâ çeşnisinin kullanımına geçildiği bölümdeki sözler ve
anlamları ise şöyledir:
Şemsülhakk-ı Tebriz resîdest bigûyid8

Sözlerde gördüğümüz Tebriz’in Tanrı güneşinin gelmesi ifadesinde, Şems-i Tebrizi’nin
yakın dostu olan Mevlana’nın gelişine işaret edilerek, Mevlana’yı Şems-i Tebrizi’nin ışık kaynağı,
güneşi olarak nitelendirmiş olması mümkündür. Bu durumda, Mevlana’nın gelişinin Şems-i
Tebrizi’ye güneş gibi ışık saçmasına işaret edilmiş olabilir. Bu sebeple mısraın anlamında, güneşin
doğmasının paralelinde bir alt anlam olabileceğini düşünüyoruz.
Şimdi de yukarıda kısaca sunduğumuz müzik ve güfte analizlerini birlikte ele alıp, sözmüzik arasında bir ilişki olup olmadığını inceleyelim. Güneşin gelmesi, yani doğması, ışığını
saçması gibi anlamların vurgulandığını gördüğümüz kısımda, eşzamanlı olarak müzikal cümlede
de Sabâ makamına geçiş olduğunu görmekteyiz. Sözlerde “güneşin gelmesi” olarak geçen
ifadeyi güneşin doğuşu olarak yorumlayabiliriz. Bu durumda müzikal cümlede Sabâ makamının
kullanılmasıyla -bu makamın genellikle sabah ezanında okunmasından dolayı- sabah ezanına
çağrışım yapıldığını varsayarsak, müzikal cümle ve sözlerin anlamı arasında bir analoji kurabiliriz.
Güneşin doğuşuna sözlerde derin anlamlar yüklenmesiyle birlikte, müzikal olarak da Sabâ
çeşnisi kullanımıyla müzikal hatta oluşan farklılıkla, hafızalarda bir çağrışım uyandırmak istenmiş
olabilir. Bu da bize, bestecinin bilinçli veya yarı-bilinçli olarak müzikal cümlede Sabâ çeşnisi tercih
etmesinin, sözlerden kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir. Hafızalarda oluşturulabilecek
8 Tebrizli Hak güneşi geldi deyin (Çalışır,2010)
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olan bu çağrışımın, müzikteki semiyotik öğeleri inceleme ve anlamlandırma aşamasında, bireylerin
sahip kültürel kodlarda ilişkili olduğunun bilincinde olarak, müzikal semiyotiğin yaklaşımlarının bir
türü olup olamayacağını araştırmamız süresince irdelenecek önemli bir husustur.
Monelle’nin makalesinde belirttiği üzere, gündoğumu temasının, Batı müziğinde betimlenen
bir örneğini de Haydn’ın Le Matin başlıklı 6. Senfonisinde görüyoruz. Orkestranın aniden durması ve
Senfoninin birinci temasındaki kısmı solo olarak kornonun D tonunda çalmasının ardından, birkaç
ölçü sonrasında flüt ve yaylıların dahil olması ve temayı ilk çalındığı kısımdaki gibi çalmasının,
eserin adının taşıdığı anlama işaret ettiği düşünülmektedir. Eserin bahsedilen kısmının (movement)
yavaş bir girişle başlaması gün doğumuyla özdeşleştirilmiştir. Ardından gelen allegro temasındaki
flüt ve kornonun, eserin programıyla da ilgili olarak, sabah vaktine işaret ettiği düşünülmektedir. Bu
örnekte sabah vaktinin av vaktini çağrıştırması, tarihsel bir anlamlandırmaya dayandırılmaktadır.
Sarayın avlama zamanının sabah olması ve bu zamanın kornoyla duyurulması, besteci tarafından
bu tarihi unsurun öznesinin gerek enstrüman seçimi, gerekse çalındığı akordun seçimiyle
dinleyiciye bu çağrışımı uyandırmayı amaçlamaktadır. Aynı temanın flütle çalındığı kısımda ise,
Haydn’ın müzikal yapıda inşa ettiği nükteyle, farklı tınıyla seyircideki melodi algısını sorguladığı
düşünülmektedir. Monelle tarafından belirtilen bu örnekte görüldüğü üzere, bestecinin müzikal
hatta oluşturduğu yapı, tarihi bir kültüre işaret ederek anlamlandırılmaktadır. Leonard Ratner’in
“Tema Teorisi” (Topic Theory) yaklaşımında tavsiye ettiği üzere, müzikte oluşturulan bu ilişkileri
çözmek, ancak bu kavramların sahip olduğu tarihi olguları bilmekle mümkündür (Monelle, 2006).
Böylece görüyoruz ki, benzer kavramlara farklı müzik türlerinde işaret edilebilmektedir. Başka
bir ifadeyle, Tema Teorisi üzerinden düşündüğümüzde, aynı temaların farklı müzik türlerinde
müzikal semiyotik öznesi olarak değerlendirilmiş olduğunu görebiliyoruz. Nitekim, sabah vaktinin
temasının müzikal yansımasını Batı müziğinde Haydn örneğinde, makam müziğinde de Bayâti
Mevlevî Ayini örneğinde rastlıyoruz.
Bir diğer örnek olarak da, Dede Efendi tarafından bestelenen Ferahfezâ Mevlevî Ayini’nden
bazı örnekler sunulacaktır. Eserin Üçüncü Selam’ında temponun hızlandığı yürük semai bölümünde
söz-müzik ilişkisi açısından birkaç dikkat çeken husus bulunmaktadır. Şekil 12’de notaları verilen
ilgili bölümden de görüldüğü üzere, bu pasaj makamın güçlü sesi olan Acem (fa) perdesindeki
belirgin vurgular ile başlar. Bunun ertesinde ise, peş peşe gelen farklı çeşniler görülmekte ve bu
bölüm Irâk perdesinde Segâh çeşnisi ile karar verip Evc makamına geçki yapmaktadır. Pasajın
ikinci yarısında ezgisel hattın Muhayyer perdesi ile zirve noktaya çıkması da dikkat çekicidir:
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Şekil 12: Ferahfezâ Mevlevî Ayini (Heper, 1979)
Şekil 12’de notası verilen bölümde geçen sözler ve tercümeleri ise şöyledir:
Yâr me-râ ğâr me-râ âşk-ı ciğer-hâr me-râ
Yâr tüyî ğâr tüyî hâce-i nigehdâr me-râ
Nûh tüyî rûh tüyî fâtih ü meftûh tüyî
Sîne-i meşrûh tüyî ber der-i esrâr me-râ
Nûr tüyî sûr tüyî devlet-i mansûr tüyî
Mürg-i küh-i Tûr tüyî hâste be minkâr me-râ9

Pasajda yer alan bu sözlerin açıklaması Ölmez’in çalışmasında şu şekilde aktarılmıştır
(2011:79):
“Birinci beyitteki mağara, sığınak anlamına geldiği gibi, Hz. Peygamber’in (S.a.v.), hicret gecesi
mağarada gizlenmelerini de hatırlatıyor. Nuh (A.s.) imana gelmeyen kavmini, ilenerek tufanla
yok eden, inananlarla beraber gemiye binip kurtulan, insanların atası olan peygamberdir. Musa
(A.s.) Tur dağında Allah’ın vahyine mazhar olmuştur. Bütün bu olayları meydana getirenin Allah
olduğunu, her şeyde, her yerde O’nun kudretini, hikmetini görmekte bulunduğunu, sevgilisinin
ancak O olduğunu bildirmektedir.”

9 Dostum, mağaram, ciğerimi eriten aşkım!
Dostum da mağaram da (sensin); benim koruyup gözeten efendim!
Nuh da sensin ruh da sen; açan da sensin açılan da sen...
Sırlar kapısında genişlemiş gönül de sen...
Nur da sensin, sur (düğün) de sen;yardıma erişmiş talih de sen
Tur dağının kuşu da sen; beni gagasıyla yaralayan da sen... (Çalışır, 2010)
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Ölmez’in çözümlemesinden de görüldüğü üzere pasajdaki sözler sembolik anlamlarla
yüklüdür. Her iki analizi birleştirdiğimizde ise, birbirini destekler nitelikte sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Öncelikle, sözlerde bahsedilen mağaranın dayanıklılığı veya gücü, müzikal cümlede
de makamın güçlü perdesi olan Acem’in (fa) vurgulanmasıyla gösterilmiş olabilir. Böylece, müzik
cümlesinde de güçlü perde ekseninde vurgulu olarak devam eden bu pasaj, bir nevi “sığınak”
işlevi de görmektedir. Bununla birlikte, devam eden bölümdeki art arda gelen farklı çeşniler ile
oluşan zengin müzikal atmosfer, bunun paralelinde devam eden ve her beyitte farklı bir öneme
sahip göndermeler yapan sözleri yansıtmaya çalışıyor olabilir. Bu iki yapının bir paralellik
gösterdiğini söyleyebilmemizin bir başka nedeni ise, ezgisel hattın zirveye ulaştığı Muhayyer (la)
perdesi ekseninde gezinilen bölüme “Nur da sensin” ile başlayan ve “Tur dağı” ile biten sözler denk
gelmektedir.
Aynı ayinin Üçüncü selamında devam eden kısımda, terennüm sonrasındaki bölümde Şekil
13’te gösterildiği üzere sözlerin başlamasının usûlün son vuruşuna denk geldiğini görüyoruz.

Şekil 13: Ferahfezâ Mevlevî Ayini (Heper, 1979)
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Aşkast ber âsumân perîden
Sad perde be her nefes derîden
Güftem ki dilâ mübârek bâd
Der halka-i âşıkan resîden
Ey gülşen-i bağı lâ-yezalî
Ber çerh-i safâ meh-i kemâlî
İn meclis-i in semâ-ı pür-nûr
Ez hazret-i tü mebâd hâli10

Buradaki usûl-güfte senkronizasyonundaki değişimin ve melodik hattaki yükselişin,
eserin bir önceki “Tur dağı” örneklendirmesinde sahip olduğu Muhayyer (la) perdesindeki
frekans değerini de geçerek sünbüle (si b) sesiyle tepe noktasına ulaştığını görmekteyiz. Usûlgüfte senkronizasyonundaki değişimin yukarıda notasıyla verilen iki dörtlükte de devam ettiğini
farkediyoruz. Üçüncü selamın sonuna doğru zirveye çıkan müzikal hattın bu kısmında, makamın
karar sesine giderken, donanımdaki Evc perdesinin natürel işareti ve Segâh perdesinin de bemol
işareti alarak, ayinin yazıldığı makam olan Ferahfezâ makamına geri dönerek karar verdiğini
görüyoruz. Müzikal hattaki bu değişim, Acem’de Çârgâh ve Dügâh’ta Kürdi çeşnileri kullanılarak
gerçekleştiriliyor. Güftelerin ilk dörtlüğüne tekabül eden kısmında müzikal hat Acem’de Çârgâh,
Muhayyer’de Kürdi ve Acem’de Bûselik çeşnileriyle tiz noktalarda seyrederken, ardından gelen
ikinci dörtlükte bu hattın Nevâ’da Bûselik, Dügâh’ta Kürdi çeşnileriyle düşüş gösterdiğini izliyoruz.
Muhayyer’de Kürdi çeşnisiyle tepe noktası oluşturan Muhayyer perdesinden Yegâh’a kadar
Nevâ’da Bûselik, Dügâh’ta Kürdi çeşnileri kullanılarak ve nihayetinde makamın karar sesi olan
Yegâh’ta Bûselik çeşnisiyle gidilerek karar veriliyor. Müzikal akış olarak zirve noktasından düşüşün
gerçekleştiği bu kısımda güftenin anlamına baktığımızda, aşkı göklere uçmak olarak tasvir ediyor.
Buradaki güftenin anlamında belirtilen göklerle, müzikal hattaki melodik çizginin tepe noktasını
barındırması, bu ikisi arasında fiziksel bir anlam bütünlüğü bulunması olarak yorumlanabilir.
Notanın güfteyle birebir eşleştiği bir bütünlük halinde olmasa da, bölgesel olarak kurulan bir
müzik-güfte ilişkisinden söz edebiliriz. Devamında, perdeyi yırtmak olarak geçen güftedeki
“perde” kavramıyla da, müzikal hatta değiştirilen seslerin mesajını vermek veya bu değişimi
müzikle destekleyen bir anlatım oluşturmak istenmiş olabilir. İkinci dörtlükteki güftenin anlamında,
bir önceki dörtlükte bahsedilen göklerin sema meclisi olarak ifade edildiğini ve bu göklerdeki
meclisin aya benzetilen gül bahçesiyle ve temizliğiyle tasvir edildiğini okuyoruz. İlk dörtlükteki
sözlerde ifadeler “Aşk göklere uçmaktır. Her solukta yüzlerce perdeyi yırtmaktır. Ey gönül, derim
ki: Âşıklar halkasına ulaşman kutlu olsun.” gibi kuvvetli önerme ve kutlama anlamı taşırken; ikinci
dörtlükte anlamdaki yoğunluğun, ağırlıklı olarak tasvir ve benzetmeye yoğunlaştığından, nispeten
sadeleştiğini ileri sürebiliriz. Müzikal enerjideki yoğunluğun da tiz seslerle birlikte yükseliş
yarattığını düşündüğümüzden, müzikal enerjideki azalışla, güfte anlamındaki sadeleşme arasında
10 Aşk, göklere uçmak;
Her nefeste yüz perde yırtmaktır
Dedim ki ey gönül, aşıkların halkasına katılman, mübarek olsun
Ey ölümsüz gül bahçesi! Sen safâ göğünde dolunaysın
Bu meclis, bu nur dolu semâ, senden hâlî olmasın (Çalışır,2010)
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doğru orantılı bir ilişkiden söz edebiliriz. Dolayısıyla, bu örnekte de müzikal hat ve güfte arasında
dolaylı bir anlam bütünlüğünün izlerinin olduğunu öne sürebiliriz.
“Tur dağı” motifinin geçtiği benzer bir örnek Nâyî Osman Dede’nin Râst Mevlevî Ayininde
de bulunmaktadır. Şekil 14’te bu ayinde yer alan “Tur dağı” pasajının notası verilmiştir;

Şekil 14. Râst Mevlevî Ayini (Heper, 1979)
Burada yer alan sözler şöyledir:
An ten ki çü kûh-i Tûr rûşen âmed11

Ferahfezâ Mevlevî ayininde yaptığımız analizden edindiğimiz deneyimden yola çıkarak,
ilk olarak buradaki sözlerde geçen Tûr dağı ile ezginin Hüseyni perdesinde kalış yapması
arasında bir paralelliğin varlığını sorguluyoruz. Râst Mevlevî Ayini’nin bu bölümünde yer alan
müzik cümlesinden daha önceki kısımlarda Nevâ (re) sesinde kalış yapılırken, bu kısımda
Hüseyni (mi) perdesinin vurgulanmakta olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla, her iki örnekte de,
eser içinde bulundukları bölümde sahip oldukları nota yüksekliğinin artması sebebiyle, sözlerde
geçen dağın yükseltisiyle notanın tizliği arasında muhtemel bir benzerliğin inşa edilme ihtimali
bulunmaktadır. Bu da müzik cümlesindeki frekans yüksekliğinin, kelimenin anlamıyla fiziksel bir
bütünlük kurmuş olduğuna işaret edebilir. Müzik ve söz arasında kurulan fiziksel bir anlam ilişkisi
örneği olarak nitelendirebileceğimiz bu iki örneğin, daha önce Şekil 3’te verilen “Every Valley Shall
be Exalted”’daki dağ örneği ile benzer bir karakterde olduğunu söyleyebiliriz. Müzik cümlesindeki
semiyotik yorumlamasının varlığı bu örneklerde, daha yüzeysel bir bağlamdaki yaklaşımla ele
alınmış olabilir. Bu yüzden de, müzikal semiyotikteki “self-reference” (öznellik) yaklaşımının
makam müziğinde bir örneğini teşkil ediyor olabilir.
Bu araştırma kapsamında Mevlevî Ayinleri üzerinde vereceğimiz son örnek ezgi-usül
ilişkisindeki değişimler ve bu değişimlerin sözel anlamı yansıtma ihtimali üzerine bir bulgu
içermektedir. İlgili pasaj Nâyî Osman Dede’nin Uşşâk Mevlevî Ayini Üçüncü Selam’da geçmektedir.
Nâyî Osman Dede’nin Nevâ makamında bestelediği Şekil 15’te notası verilen pasajda, melodik
cümlelerin, kısa bir süreliğine de olsa usûlle örtüşmeyen bir yapıda kurulduğu görülmektedir.

11 Tûr dağı gibi parlayan o bedenden (Çalışır, 2010)
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Şekil 15. Uşşâk Mevlevî Ayini (Heper, 1979)
Ritim-melodi senkronizasyonundaki bu değişim, müzikte iki farklı katmanın örtüşmeme
halini oluştururken, müzikal meşguliyet ve tansiyonun yükselmesine yol açmaktadır. Takip etmesi
zorlaşan ve dinleyiciyi adeta yormakta olan böyle bir etkinin oluşturulma sebebi ise, yorgunluk ve
bitkinliğin anlatıldığı ve bu “harab” olma halinden çıkma yollarının arandığı bu pasaja ait sözlerin
anlamında gizli olabilir:
İmrûz çü her rûz harâbîm ü harâb
Meg’şâ der-i endîşe vü ber gîr rebâb
Sad gûne nemâzest ü rükûest ü sücûd
An râ ki cemâl-i dôst bâşed mihrâb12

Dolayısıyla, burada olduğu gibi sözlerin usûlün son vuruşundan başlamasıyla oluşturulan
kalıbın dışına çıkma durumunun; yarı bilinçli veya bilinçsiz olarak, müzikal hattaki değişimlerin
eserle aktarılmak istenen anlamı özümsememizde veya içselleştirmemizde bir etkisi olabilir.
Sonuç: Müzikal Semiyotikte Yeni Açılımlar
Mevlevî Ayinleri içerisinden incelediğimiz bu pasajlar, Türk Musikisi’nde güfte ve müzik
arasındaki anlamsal örtüşmelerin -ve makam müziğine özgü söz-boyama tekniklerinin- izlerini
göstermektedir. Tespit edilen bu izlerin, müzikal semiyotik alanında gerek Ratner ve Monelle’in
“tema teorisi” (topic theory), gerekse Swain’in sınıflandırmasında oluşturduğu “öznellik” (selfreference) ve “gelenekselcilik” (conventionalism) yaklaşımlarına benzer örnekler teşkil ettiği
görülmektedir. Özetle, Derviş Kûçek Mustafa Efendi’nin Bayâti Mevlevî Ayini’nde geçen “güneş
doğması” motifinin Sabâ çeşnisi ile işlenmiş olması, müzik ve söz arasında tarihi ve kültürel
olgularla kurulan muhtemel ilişkiyi ortaya koyarken, Swain’in “gelenekselcilik” (conventionalism)
yaklaşımına bir örnek oluşturmakta; tema teorisi bağlamında ise, muhtemel bir “sabah” teması
12 Bugün her günkü gibi harabız, harap
Düşünce kapısını açma; rebabı (eline) al
Sevgilinin (güzel) yüzünü mihrab edinen için yüz türlü namaz var, (yüz türlü) rükû ve sücûd (Çalışır, 2010)
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kullanımını göstermektedir. Dede Efendi’nin Ferahfezâ ve Nâyi Osman Dede’nin Râst Mevlevî
Ayinlerinde ise, güftelerde Tur Dağı’ndan bahsedilen bölümlerin aynı zamanda melodik akış
içerisindeki en yüksek perdelere sahip olması, müzik ve söz arasında fiziksel bir ilişkinin varlığına
işaret ederken Swain’in “öznellik” (self-reference) yaklaşımına bir örnek olarak gösterilebilir. Nâyî
Osman Dede’nin Uşşâk Mevlevî Ayini’nin Üçüncü Selam’ında görülen, ve ezgi-usûl katmanları
arasındaki melodi-ritim senkronizasyonundaki değişim sonucu oluşan tansiyon yükselmesi anı da,
bir başka sözel ve müzikal anlam ilişkisinin ipuçlarını vermektedir. Zira, dinleyici açısından takibi
zorlaştıran bir müzikal karmaşanın yaşandığı bu pasajlar, -Üçüncü Selam’larda sıkça rastlanılan“harap” olma haline dair sözel anlatımlar ile örtüşmektedir.
Mevlevî Ayini besteciliğinde güftedeki anlam ne ölçüde bestelemeye etki etmektedir?
Güftelerdeki anlamı desteklemek adına müzikal kurguda yapılan değişiklikler, besteciler arasında
ne gibi farklılıklar göstermektedir? Benzer tip sözel ve sembolik anlamlar için gelenek içerisinde
benzer müzikal teknik ve kalıpların kullanımı mevcut mudur? Bu ve benzeri tip soruların muhtemel
cevapları, bu konuda sadece bir ön-araştırma sayılabilecek çalışmamızın çerçevesini aşmakla
birlikte, çok daha kapsamlı araştırmalardan elde edilecek bulgular neticesinde değerlendirilmelidir.
Bu nedenle, makam müziğinde semiyotik yaklaşım araştırmalarının çeşitlendirilmesi ve
ilerletilebilmesi adına, söz ve müzik analizlerini bütüncül yaklaşımlarla ele alan benzer çalışmaların
sürdürülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Türk musikisi estetiğine yönelik farklı bakış açıları
sağlayacak bu tarz çalışmaların, aynı zamanda farklı disiplinlerin birbirini besleyerek yorumlama
kabiliyetlerine yeni açılımlar kazandıracağı ve beraber uyum içerisinde çalışabileceği özgün
araştırma alanları oluşturacağı kanısındayız.
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