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Abstract
Makam Concept as a System Determined by Melodic Codes:
Analyzing of Hüseyni Makam
In this research, the concept of makam is discussed by melody -centric approach.
Today ’s Traditional Turkish Music (TTM) theory is a product of the process of Turkish
modernization. Theoretical discourse is dominated by Western understanding. This
discourse explains the concept of makam with ‘scale-centered’ model. In scale-centered
approach, scale is seen as the fundamental element of makam while melody is assumed as a
function of the scale degrees. Clearly this approach makes makam identical with tonality .
In tonality , there is a functional relationship between scale and melody . According to
founders of the ‘modern’ theory of TTM, the relationship between traditional makams
and melodies is the same as in tonality . Is it really the case? In this study , Hüseyni makam
is chosen as analyzing subject , with the aim of better understanding of the relationships
between makam and melody . First of ali, is made a selection from the traditional
repertoire of Hüseyni makam. Melodies were analyzed by dividing to three sections which
are named ‘beginning’, ‘continuing’ and ‘ending’. Thus it is determined the prominent
specialties of the melodic sections. These determinations reveal the presence of semiotic
relationship between melody and makam. In this situation, melody is a ‘signifier’ while
makam is a ‘signified’. New terms are developed, defined and used for the analysis of
melodic lines, such as ‘melodic domain’, ‘melodic function’, ‘central tone’, ‘peripheral
tones’, ‘melodic direction’, ‘tensional çenter’, ‘resolution çenter’, ‘supplementary tone
or tones’. In this conceptual framework, it is asserted that of makam runs as ‘a system
which is determined by melodic codes’.

Giriş

Makam, geleneksel Tü rk müzik kült ü rünü n temel konularından birini oluşturur.
Yazılı kaynaklarda XIV. yy .dan bu yana varlığı belirlenmiş olan makam kavramının,
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Tü rk m üzik kült ü rü ndeki gelişimi çeşitli tarihsel dönemler bakımından dikkate değer
yaklaşımlara sahne olmuştur. Özellikle XVIII. yy . sonrasındaki gelişmelerde, geleneksel
m üzik teorisi ve makam konusunun ele alınışıyla ilgili olarak belirgin değişme ve giderek
de Batılılaşmacı bir bak ışın etkileri görülü r. Gü n ü m üz d ünyasında makam kavramına
dayalı olarak müzik yapan k ült ü rlerle ilgili uluslararası araştırmalarda, makam açısından
başlıca iki özelliğin öne çıkarıldığına tanık olunmaktadı r: (i) Teorik / yapısal özellikler,
(ii) Uygulamayla/işleyişle ilgili özellikler. Makam konusunun ele alın ışı nda; ‘ezgi kalıbı’
(melodic formulae) (Powers, 1958), ‘ezgisel çekirdek’ (melodic nucleus) (Pacholczyk
1978: 1996), ‘kalıp motif ve cü mleler’ (stereotyped motives and phrases) (Signell 1977;
2006) , ‘perde hiyerarşisi’ (pitch hierarchy ) , ‘aralık sı ralan ışı’ (intervallic ordering) , ‘icra
kuralları’ (performance rules) (Aoyagi 2001), ‘başlama ve bitiş kalıpları’ (opening and
concluding/closing patterns) (Idelsohn 1992; Pennanen 1997) gibi kavramlar üzerinden
yapı ve uygulamaya ilişkin boyutlara dikkat çekildiği gö r ülmektedir. Makam açısından
daha çok ‘düşü nsel müzik’ ve ‘teorik m ü zik’ (musica speculativa / musica theorica) alanları
içinde değerlendirilen ‘yapı’ kavramı başlıca aralık düzenlenişleriyle ilgilenmektedir.
Uygulama /işleyiş, ‘pratik müzik’ (musica practica) ise doğrudan ‘ezgi’ ve ‘seyir/ hareket’
kavramlarıyla ilgili olup, müziğin gerçekleşme alanını oluşturur.
Bu çalışmada, makamın ‘yapı’ y ön ü n ü ö ne çı karan yaklaşımlar ‘dizi-merkezli’
olarak değerlendirilirken, ezgi ve ezgisel harekete vurgu yapanlar da ‘ezgi-merkezli’
olarak değerlendirilmektedir. Son y ıllarda makam pratiğini anlamaya dön ü k eğilimlerin
gü n ü m üz etnomüzikoloji ve m üzikoloji çevrelerinde ağı rlık kazanmasıyla birlikte
makam ile ezgi arasındaki bağları n anlaşılmasına dön ü k araşt ı rmaların say ısında da
bir art ış olduğu, dolay ısıyla ‘ezgi-merkezli yaklaşımların giderek önem kazandığı
gözlenmektedir (Aoyagi 2001; Pennanen 1997; Marcus 1989; Levin 1984; Pacholczyk
1978, 1996). Bu yaklaşım ve değerlendirmeler ışığında makamın, biri ‘yapısal
düzenlenme’, diğeri ise ‘ezgisel gerçekleştirilme’ olmak üzere iki y önlü bir kavram olarak
anlaşıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Çeşitli k ült ü rlerde makam ve ezginin, ‘kullanılış’
ve ‘anlam’ bakımından birbirilerinin yerine geçebilen kavramlar oldukları görülüyor.
Makam ve ezgi arasındaki bu ilişkililik ve hatta özdeşleşim, bu makalede tart ışılacak bazı
sorulara temel oluşturmaktadı r. ‘Çağrıştı rdıkları’ itibariyle makam ve ezgi aynı şeyler
midir? Somut olarak ezgi varken makam kavramına neden ihtiyaç duyulmaktadır?
Makam, ezgide belirli özellikler bulunması n ı n mı bir ifadesidir? O halde bir makam
nasıl belirlenir? Dizi ölçüt ü makamın anlaşılması ve tanınması bakı mından yeterli bir
unsur mudur ? De ğilse makam için dizi ve ezginin öncelik ve belirleyicilikleri nelerdir?
Makamın, ezgilerin şekillenmesini sağlayan işlevsel özellikleri olduğundan söz edilebilir
mi? Eğer öyleyse, makamsal işlevler nelerdir? Makam, tan ı nmasını sağlayan ‘çekirdek
ezgiler’e sahip midir? Makamı bir ‘ezgisel kod sistemi’ olarak anlamak ve değerlendirmek
m ü mkü n m üdür? Bu makalede geçmişten günümüze makam kavramı nın ortaya çıkışı
ve gü n ü m üze gelişiyle birlikte ileri sü rülen çeşitli yaklaşımlara da değinilerek, makamın
ezgiler üzerinden anlaşılması için analizler yapılması ve bu analizlerden çı kan sonuçlar
ışığında yeni bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Makam-ezgi ilişkisi ü zerinde
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yoğunlaşan bu araştırmada analiz yapılacak makam, Tü rk m üzik k ült ü rü ve repertuarında
tarihsel ve geleneksel olarak önemli bir yer tutmuş olan h üseyni makamıdır.

Kavram Olarak Makam

Tü rk ve Arap müziklerinde temel bir kavram olarak yer alan makam, Arapça ‘kama’
sözcüğünden gelmektedir. 'Kalkma, ayakta durma anlamına gelen bu sözcü kten
tü retilmiş olan makam, 'durulan, bulunulan yer demektir. XIV. yy .a dek Tü rkler,
makam sözcüğü n yerine, aslında ‘ezgi’ anlamı da olan k ök , küğ, küy gibi sözcükler
kullanmışlardır. XIV. yy .da Maragalı Abdülkadir’le birlikte kullanımına başlanan makam
sözcüğü, özellikle XV. yy .dan itibaren gelişme gösteren Tü rk çe / Osmanlıca kaynaklarla
birlikte Tü rk müzik k ült ü rü nde de yaygınlaşmaya başlar. Makam öncesinde daire,
perde, guşe (köşe), şed gibi kavramların, makam sözcüğü yerine kullanıldığı görülü r.
Maragalı, Camiü’l-Elhan adlı eserinde "sanatkâ rlar... on iki makama, on iki perde derler
... Bu meşhur dairelere eskiler şudud (şedler) da demişlerdir. Sonrakiler makamlar veya
köşeler demişlerdir” (Sezikli 2007:170) ifadesiyle bu ilişkililiği açık bir şekilde ortaya
koyar. Sü reç içinde devir, daire ve şed terimleri belirli y önleriyle tarihe mal olurken,
makam terimi Tü rk; maqam, Arap; mugam, Azeri ve maqom (veya maqam) , Özbek,
Tacik ve Afgan m üzik kült ürlerinde halen kullanılmay ı sü rdü rmektedir. Gûşe (köşe)
terimi de gü nü m üz İran müzik kült ü rü nde, dastgâh içinde yer alan m üstakil eserler
anlamında, halen kullanılan bir terimdir (Farhat 2004: 22).
5
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Tarihsel kaynaklar, makam kavramının ele alınışı bakımından iki temel
görüş sergilemektedir. Lâdikli’nin 'ilim erbabı’ ve 'iş erbabı’ olarak nitelendirdiği ve
teorisyenler ile icracılar arasındaki farka işaret eden vurgulama dikkat çekicidir. 1 Bu
temel ayrım, Tü rk m ü ziği tarihine ışık tutan yazılı kaynaklarda hâ kim olan görüşlerin
sınıflandırılmasında oldukça işlevsel görü nü rler (Özt ü rk 2008) . Buna göre teoriyi öne
çıkaran 'ilim erbabı’ okulun tanini (T) , mücenneb (C) ve bakiye (B) gibi ezgi aralıklarını
temel aldıkları ve dolay ısıyla makamı da bir 'aralık düzenlenişi’ olarak ortaya koydukları
görülüyor. Ö rneğin Urmiyeli Safiy üddin (Arslan 2008) , Hüseyni olarak adlandırdığı
daireyi, Şekil l’deki perde ve aralık yapısıyla açıklamaktadır.
‘İş erbabı’ ise seyir kavramını temel alarak makamı, ' a ğaz’ (başlangıç) ve ‘karar’
(bitiş) perdeleri arasında gelişen bir ezgi olarak, perde isimleriyle anlatmaktadır. XVI.
yy . yazarlarından Kadızade Tirevi, Hüseyni makamım şu şekilde tarif eder (Uygun,
1990: 36): "Hüseyni oldur ki ağaze hanesi ... Pençgâh hanesi üstü ndedir. Ol hanede ağaze
idub aşağa gidub Pençgâh, Çargâ h ve Segâh hanelerin seyr idub inub Dügâh hanesinde
karar ider.” İlim erbabı ve iş erbabı olarak nitelendirilen bu üslup ayrımlarında, müzik
matematiği konusu ve bunun teori içindeki ağırlığı açık bir etken görünüm ü ndedir
İlim erbabı teorisyen-icracılarda müzik matematiği, riyazî ilimler arasında sınıflandırılan

.
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müziğin teorisi bakı mından öncelikli ve geniş kapsamlı bir konu durumundadı r.
Oysa iş erbabı icracılar, teoriyi anlat ırken içinde matematik konularına neredeyse hiç
değinmezler ve müziği daha çok pratik yanı üzerinden açıklamay ı tercih ederler.

Her iki üslupta da göze çarpan en ö nemli özellik, makamın başlangıç ve bitişine
yapılan atıflardı r. Sözgelimi Lâdikli Mehmet Çelebi, Hüseyni makamı için “inceden
kalma doğru verdiği T T C C aralık dizilişiyle ilgili olarak bunun başlangıç noktasının
görüş birliğiyle tiz olması gerekir” (Tekin 1999:188) demektedir. Belirtilen aralı k
kalı bının Dügâh üzerindeki yerleşimi incelendiğinde aralıkları n tiz ucunda Hüseyni
perdesinin yer aldığı görülü r. Bu perde XV. yy .da aynı zamanda ‘Şeşgâ h’ olarak da
anılmaya devam etmektedir. 2 Bu y ü zy ıl yazarları ndan Hızır bin Abdullah’ı n saydığı ve
sekizliyi oluşturan perdeler, gü n ü müz notasyonuna Şekil 2’deki gibi aktarılabilir.
XV. yy .dan itibaren çeşitli kaynaklarda tan ık olundu ğu gibi ‘sıra-say ılı perde
adlandırması’ y öntemi ile bazı makam adlarının ‘ayn ı anlamda’ ve birbiri yerine
kullanıldığı anlaşılıyor. Sözgelimi Pençgâh, Isfahan ve Neva ayn ı perde için kullan ılan
farklı isimler olarak edvarlarda yer alı rlar. Burada ortaya yan ıtlanması gereken
bir soru çıkmaktadı r: neden bazı perdeler, sıra-say ılı sistemdeki adlarını yitirerek,
makamlara özgü adlarla anılır olmuşlardı r? Bu bağlamda Yegâh’ın Rast, Pençgâ h’ı n
Isfahan veya Neva, Şeşgâ h’ı n Hüseyni, Heftgâ h’ın Hisar ve Heştgâh’ın da Gerdaniye
olarak adlandı rılmalarının gerekçesi ne olabilir? Daha önce Ozt ü rk (2010) taraf ından
açı klandığı gibi ilim erbabı çevreler için Hüseyni, sadece bir ‘ aralı k sı ralanışı’ veya
‘aralık kalı bı’dı r. Safiy üddin’den bu yana bu okul üyeleri, Hüseyni’yi beşli bir cins
olarak, inceden kalına doğru sıralanan T T C C aralıklarıyla göstermektedirler. Teorik
olarak bu aralı k kalıbı, devir anlay ışının temel ses sistemini oluşturan ‘on sekiz tabaka’
üzerine yerleşebilir durumdad ı r. Oysa m üziğin pratik yan ında, özellikle de sazendeler
açısından, belirli cinsler, ancak ‘belirli’ yerlerde ve hatta daha çok da alışıldık/ bilindik
‘konumlarda / pozisyonlarda’ icra edilmektedirler. İşte bu noktada, Şeşgah’ın Hüseyni
olarak anılmasındaki anahtarın, makam kavramı ve onu açıklamak ü zere başvurulan
kavramsallaşt ırmada bulunduğu gö rülü r. Bu bağlamda makamsal başlangıç, bu değişimdön üşümde anahtar durumdadır. Aslında bir beşli cins ve aynı zamanda da devir
olan Hüseyni, başladığı (ağaz ettiği) yere, bu karakteristiğini yansıtacak şekilde ‘adını
vermiştir’. Daha doğrusu Hüseyni makamında ezgiler seslendiren icracılar için Hüseyni,
teorisyenlerin gösterdiği aralık dizilişinden ziyade, Hüseyni’nin makamsal olarak
‘ başladığı yer’deki perde haline gelmiştir. Böylece başlanılan yerdeki bu perde, sı ra-say ılı
y öntemde Şeş gâh olan adını zaman içinde yitirmiş, onun yerine de Hüseyni adı kullanım
ve benimseme bakım ından yaygınlaşmıştır. 3

Cins ve makam adlarının başlanılan yere adını vermesi konusunun bir başka
güçlü örneğini Yekgâh ve Rast değişimi oluşturur. ‘Birinci yer’ anlam ı na gelen Yekgâ h,
Rast makamının başlangıç ve bitişinin gerçekleştiği perdedir. Bu ö zellik zaman içinde
bu perdenin Rast olarak anılmaya başlandığını göstermektedir: “Sual iderlerse kim
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Rast ile Yikgah arasında fark nedir ve her birisi neden malum olur. Cevap şöyledir kim
Rast didigün bir makamdur kim girü kalan makamlar gibi amel ile zahir olur... Amma
Yikgah bir noktadur kim asi ve bünyaddü r ” (Özçimi 1989: 183). Bir XV. yy . kaynağı
olan Kitab-ı Edvar yazarı Hızır bin Abdullah, Yekgâ h’ın bir perde (nokta) , Rast’ın ise
bir makam olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ayrıca makamın görü nüşü n ü n / ortaya
çıkışının (zahir olma) ‘uygulama (amel) ile’ sağlanabilece ğini vurgulaması da makam-ezgi
ilişkisi bakımından son derece dikkat çekicidir.

Perde-makam ilişkisi için bir başka önemli göstergeyi de, Hüseyni ile olan
koşutluğu nedeniyle Uzzal oluşturmaktadır. Uzzal, ilim erbabında tam beşli içinde
inceden kalma doğru sı ralanan T C T C aralıkların ın adıdır. Maragalı Abdülkadir,
Cami ül-Elhan adlı eserinde şu tanımı vermektedir: “ Uzzal beş ses olup, Hicazi
cinsine tanini aralığı nın eklenmesiyle oluşur” (Sezikli 2007: 180). Bu tanini aralığı,
ilim erbabı kaynaklarda aynı zamanda ‘Dügâh şubesi olarak da anılmaktadır. Lâdikli
Mehmed Çelebinin Fethiyye adlı eserine göre Uzzaİın; “... önceki bilginlerce tiz uçta
bulunan tanini aralığıyla birlikte Hicazi olduğu belirtilir. Bunun bu bilginlerce Dügâh
olduğuna ve bitiş noktasının Hicazi olduğuna da inanılır ki iki ucunun arası beşli
aralığıdır” (Tekin 1999: 166). Ancak bu şubenin başladığı yer Dügâh’ın kendi perdesi
değil, tıpkı Hüseyni’de olduğu gibi Şeşgâh perdesidir. Şeşgâh perdesinin, ‘makamsal
başlangıç bakımından Hicaz yapılı makamlarda Uzzal olarak belirtilmesi, makam
adının doğduğu perdeye verilmesinin bir başka önemli örneği olmaktadır. Ö rneğin
XV. yy . yazarlarından Kırşehri, Uzzal için “ Uzzal ağaz ide, ine Acem anda karar ide ”
(Doğrusöz 2007: 38) derken, Uzzaİın başlangıçta yer alışı na dikkatimizi çekmektedir.
Aynı y üzy ılın önemli yazarlarından Hızır bin Abdullah, Tü rk-i Hicaz, Nü h üft gibi
terkibleri tarif ederken, bunların hep ‘Uzzal y üzünden (Özçimi 1989: 207) karar
ettiklerini belirterek, Uzzaİın yine Dü gâh üzerindeki yerleşimine işaret eder: “ Uzzal
oldur kim Hüseyni ağaz ide ine Hicaz y üzü nden Dü gâh’ta karar ide” (Özçimi 1989:
206). Görülüyor ki Şeşgâ h-Hüseyni-Uzzal ilişkisi verilen ö rnekler bakımından, en
azından XV. yy . için son derece açık durumdadır. Bu kaynaklarda aynı perdenin, iki
farklı aralık yapısında farklı isimlerle anılması ‘makamsal bağlam bakımından dikkate
değerdir. Çünkü bu ayrı mlarda, birincisi ‘başlama (ağaz), İ kincisi de ‘aralık sıralanışı
olmak üzere iki temel kavram ve ölçütün, teori ve uygulamanın ört üşecekleri bir
biçimde çözüme kavuşturuldu ğu görülmektedir. Ancak zaman içinde ilgili perde, Hicaz
yapılı makamlarda bile sadece Hüseyni olarak anılır olmuştur. Bu adlandı rma ve ‘bilme
tercihinde Hüseyninin geleneksel repertuardaki ağı rlığı ve yaygınlığının belirleyici
olduğu kolaylıkla düşü nülebilir. 4
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Makam Kavramına ‘ Dizi Merkezli * Yaklaşı mlar
II. Mahmut döneminde, XIX. yy . ilk çeyreğinden itibaren Batılılaşma y önünde atılan
adımlar, geleneksel makam ve müzik teorisi açısından önemli bir dönüşü me tanıklık
eder. Etkileri gü nümüze dek uzanan bu sü reçte geleneksel makamlar artık, Batidaki
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tonlar ve dizilerle kıyaslanmaya ve onlara benzetilerek açıklanmaya başlanırlar. Bu
yaklaşımın ilk ve tipik ö rneklerinden biri ‘Haşim Bey Edvarı’ (1852; 1864) olarak da
bilinen ‘mecmua’dır. Buradaki tariflerinde Haşim Bey , geleneksel y ön üyle makamı
ezgisel gezinme şeklinde açıklarken, ilgili makamın Batıda hangi tonaliteye karşılık
geldiğini de belirtme gereği duyar. Örneğin Uşşak makam ı nın geleneksel seyrini
anlattıktan sonra (Haşim Bey 2000: 25); “ bu makam alafrangada her ne kadar la kalırsa
da yine sol notaya benzerliği sebebiyle sol ton denir” şeklinde bir karşılaştırmaya yer
verir. Bu gelişme çizgisi, 1921 y ılında Rauf Yekta’nı n, Tü rk mü ziğiyle ilgili olarak
bir Fransız ansiklopedisi için hazı rladığı uzun makaleyle s ü rdü rülü r. Bu makalede
Rauf Yekta makamları ‘özel bir oluş tarzı’ olarak açıklarken, makam için de şu tarifi
verir: “Kendisini teşkil eden çeşitli nispetlerle ve aralı kların düzenlenmesiyle vasf ı nı
belli eden musiki skalasını n hususi bir şeklidir ” (Yekta 1986: 67). Yekta (1986),
bir makamda bulunması lazım gelen ‘ bazı esaslı şartları’ da; teşkil edici unsurlar,
ambitus, başlangıç, güçlü, karar perdesi, seyir ve tam karar olarak sı ralar. Makamlar
için örnek birer ezgi notası da veren Rauf Yekta’yla birlikte Tü rk m üziği makam
teorisi, belirli y önleriyle Batılı kavram ve kurallara bağlı hale getirilmiş olur.
Haşim Bey ’in anlay ışı na koşut olarak Rauf Yekta da, Tü rk müziği makamlarını
Bat ıdaki ö rnekleriyle karşılaşt ı rı r. Yekta’ya göre Rast makam ı (1986: 69); “ Avrupa
musikisinin Sol Majör tonundan başka bir şey değildir.”
Teori düzlemindeki bu ‘batılılaşmacı’ tutumun en uç noktası, Cumhuriyet
dö neminde H. S. Arel’le temsil edilir. Arel (1993: 30) , “...makam bir durakla bir
güçlü n ü n etraf ı nda bunlara bağlı olarak toplanm ış seslerin umumi durumudur. Dizi
makamın çatısını gösterir” diyerek, makamı doğrudan ‘yapı’ ve dolay ısıyla ‘dizi’
olarak anladığını ortaya koyar. İlgin çtir ki Rauf Yekta’nın çağdaşı olup, ‘farklı’ bir
Tü rk müziği teorisi ortaya atan Abdülkadir Töre de ‘skala’ ve ‘gam’ merkezli bir
bakışa sahiptir. Öğrencisi Ekrem Karadeniz’in katkılarıyla geliştirilen ve yay ınlanan
kuram kitabında makam (1984: 64), “... belirli aralıklarla birbirine uyan mülayim
seslerden kurulu bir gam içerisinde özel bir seyir kuralı olan musiki c ü mlelerinin
meydana getirdiği çeşni ” olarak tanımlanı r. Karadeniz, tarifte yer alan kavramları şu
şekilde açıklar (1984: 64): “1) Önce aralı kları belirli ve yumuşak seslerden meydana
gelmiş bir gam vardı r... 2) Her gamın kendine göre bir seyri vardır... 3) Her makam
kendi seyrine uygun perdeleri kullanarak yine kendine mahsus bir çeşni meydana
getirir; bu nokta makamın doğabilmesi bakımından çok önemlidir.” Görüldüğü
gibi makam için ‘dizi merkezli’ anlay ış Tö re-Karadeniz okulunda da öncelikli bir
durumdadır. Ancak Karadeniz’in ‘gam’ın yanı sı ra ‘seyir’ ve ‘çeşni’ kavramlarına
vurgu yapması dikkat çekicidir. M. Niyazi Ayomak, Suphi Ezgi, Şefik Gü rmeriç,
İsmail H. Özkan gibi teorisyenlerde de makam için dizi yaklaşımının hep belirleyici
olduğu görülü r (Aksoy 1997, 2000; Özt ü rk 2006).
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Dizi-Merkezli Yaklaşımda ‘Durak’ (Tonik) ve ‘Güçlü3 (Dominant ) Kavramlarının Önemi

Batılılaşma sü recinin Türk m üziği üzerindeki dönüşt ürücü etkilerinin en somut örneği,
makam kavramına yaklaşımdaki bu ‘dizi merkezlilik olmuştur. H. S. Arel (1993: 31):
“Dizideki seslerden her biri kendi bulunduğu yere mahsus vazifeyi yapar ve makam
değişmedikçe onun bu vazifesi değişmez. Her ne zaman dizideki seslerden birinin ya
h üviyeti yahut vazifesi değişirse, orada mutlaka makam değişikliği vardır. Makamın
değişmesine geçki denilir ” diyerek, makam, dizi ve vazife (fonksiyon) kavramlarını
‘tonalite’ye özgü özdeşlikler içinde algıladığını açıkça ortaya koyar. Arel, Hüseyni
makamını örnek vererek makamda dizi ‘derecelerinin nasıl sıralandığını ve ‘vazifelerini
de şöyle açıklar (1993: 32): “Dügâh perdesi birinci derece ve durak, Segah perdesi ikinci
derece, Çargâh perdesi üçüncü derece, Neva perdesi dördü ncü derece, Hüseyni perdesi
beşinci derece ve güçlü, Eviç perdesi altıncı derece, Gerdaniye perdesi yedinci derece
ve yeden, Muhayyer perdesi sekizinci derece ve tiz durak.” Dikkat edilirse Arel, dizi
için saydığı sekiz dereceden dördü n ü; birinci-durak, beşinci-güçlü, yedinci-yeden ve
sekizinci-tiz durak olmak üzere özel birer ‘vazife’ adıyla anmaktadır. Ancak Arel sonrası
sü reçte sistemin Şefik Gü rmeriç taraf ından ‘gözden geçirildiği ve yeni düzenlemeler ve
katkılarla genişletildiği görülü r. Nitekim Gü rmeriç’in öğrencisi olan İsmail H. Özkan
(1987: 73) , Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları adlı konservatuar ders kitabı niteliğindeki
eserinde, Hüseyni makamı için ‘dizi derecelerini Şekil 35teki gibi örneklendirir.
5

5

5

Açıkça görüldüğü gibi Arel sisteminde ‘durak , Batı teorisinin ‘tonik derecesinin
karşılığıdır ve dizinin ‘birinci derecesini ifade eder. Bu ‘derece , üzerinde tam kararın
gerçekleştiği perdedir. ‘Güçlü ise yine Batıdaki ‘dominantın Tü rkçeye ‘çevirisi olup,
makam dizisinde dörtlüyle beşlinin ‘birleşim yeri olarak belirlenir. Batı teorisinde
daima beşinci derece üzerinde yer alan dominant, Arel sistemindeki (Uşşak ve Hicaz’da
olduğu gibi) bazı makamlar için dördüncü derece üzerinde de yer alabilmektedir. Arel
sonrası sü reçte makamı anlamada temel alınan bu ‘durak ve ‘güçlü kavramlarının,
Tü rk müziğinin teori ve icra alanlarına tam anlamıyla egemen oldu ğu, benimsendiği ve
yaygınlaştığı görülü r. Arel sisteminde açıkça ‘sorunlu olan güçlü kavramına ilişkin bu
belirlemeye y önelik ilk ve en güçlü tepkiyi Kemal İlerici gösterir. İlerici, ‘yapısal olarak
dörtlü ve beşlilerin birleşme yerlerinin Tü rk müziğinde ‘güçl ü’y ü belirleyemeyeceğini
ileri sürer. İlerici’ye (1981) göre durak-güçlü görevleri, ancak ezgisel ilişkilerde
ortaya çıkan ‘gerilme-çö z ülme’lerin incelenmesiyle belirlenebilirler. Nitekim İlerici,
Tü rk müziğinde durak-güçlü ilişkisinin daima ‘üçlü aralıklar içinde ortaya çıktığını
analizleriyle ortaya koymuştur. Böylece Arel Okulu’nun ‘dizi’den hareketle ve Batı
teorisinden ‘keserek geleneksel teoriye ‘yapıştırdığı güçlü (dominant) kavramı ve
özellikle de ‘dizi içindeki yeri konusu, İlerici taraf ından ‘ezgi merkezli bir yaklaşımla
ele alınarak, farklı bir çözüme ulaştırılır. İlerici’ye (1981) göre Hüseyni makamının dizi
dereceleri ve üstlendikleri ezgisel işlevler Şekil 45tedir.
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Makam Kavramına ‘Ezgi-Merkezli Yaklaşım
3

Gültekin Oransay , kavramsal açıdan makam sözcüğünün sekiz farklı kullanımını tespit

|
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etmiştir (Durmaz ve Daloğlu: 1990). Buna göre makam; (i) karar perdesi, (ii) dizi (daire),
(iii) dizideki tü m perdeler, (iv) edvar-ı meşkure (meşhur devirler /on iki makam) , (v) perde
bağı (destan, desatin), (vi) fasıl, (vii) fasıldaki ilk eser ve (viii) kalıp ezgi gibi anlamlara
gelebilmektedir. Sözgelimi Irak’ta (Abu-Haidar: 1988) , Keşmir’de (Pacholczyk: 1996)
makam, ‘fasıl’ bağlamında kullanılmaktadır. Çeşitli kültürlerde, makam için kullan ılan
de ğişik kavramların ise doğrudan ezgi anlamına geldiği gö rülü r (Carmi-Cohen 1964;
Tsuge: 1972). Touma, çeşitli Ortadoğu kült ürlerinde maqam teriminin ayn ı zamanda
bireysel doğaçlama anlamına geldiğini belirtir (1971: 38). Anadolu yerel mü zik
gelenekleri arasında ‘makam’ sözcüğü ezgi’ karşılığı olarak kullanılır. Oransay ’a gö re:
“Doğu Anadolu’nun özellikle âşık geleneğinde değişik bir makam kavramı olmuştur:
Bu halk ozanları hepsi de tartınd ı (sözgelimi 11 heceli) çeşitli koşukları (özellikle kendi
deyişlerini) ırlarken kullandıkları kalıplaşmış geleneksel ezgilerin her birine makam adını
vermişlerdir” (Durmaz ve Daloğlu (Ed.) 1990: 57). Şenel (1997) makamın, halk ağzında
‘kalıp ezgi’ anlam ında kullan ıldığı n ı belirterek, Oransay ’ın vurguladığı gibi Doğu
Anadolu âşık geleneğinde kullanılan makam kavramının farklılığına dikkat çeker: “ ...
Âşı k tarzı ezgiler için kullanılan ‘makam’ teriminin, Klasik Tü rk Müzi ğinde kullanılan
tarihi makam terimiyle hiç bir mü nasebeti yoktur. Kısaca tanımlamak gerekirse, ‘makam’
adı ile bağlanan her isim, bir ‘kalıp ezgi’ anlamı taşı r.” Bu ö rnekler de göstermektedir
ki makamın algılanmasında ezginin başat bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle
halk kült ü rü nde, âşıklar gibi bir anlamda profesyonel say ılacak m üzisyenler arasında
makamın ezgi olarak anlaşılması hususu, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu
durumundadı r. Bu algılama, makam-ezgi ilişkisinin irdelenmesi bakımından da önemli
bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.
£

Ezgi-makam arasında var olan ba ğa atıfta bulunarak, makamı doğrudan ezgi
olarak tanı mlayan ilk dikkat çekici kaynak, XVIII. yy . teorisyenlerinden Abdülbaki
Nasır Dede’dir (2006): “...makam, asıl unsurlarıyla işitildiğinde, kendine özgü bir
bütü nlük, kişilik gösteren ve başka parçalara bölü nmesi (başka şeye benzetilmesi)
m ü mk ü n olmayan ezgidir.” Kantemir, 1700lerde kaleme aldığı ü nlü eserindeki
‘k üll-i k ülliyat’la ilgili açı klamalarında, ‘taksim nağmesi’nin özelliklerine değinirken
(2001: 134-35):
“ taksim musikiyle u ğraşanların ilim gücüne teslim, saz çalanın
ve okuyucunun iradesine havale olunur ki onlar da makamları
ve terkibleri diledikleri şekilde bir araya toplay ıp, güzel ve tatlı
nağmeler meydana getirsinler... diledikleri gibi hareket etmelerine
ruhsat verilmiştir. Yeter ki makamdan makama ge çerken soğukluk
belirmesin. Her makama güzelce girilsin ve her makamdan
nezaketle incelikle çık ılsın. Taksimin nağmesi sevimli ve cana
yakın, ‘makamların gerçekleştirilişi’ ise sağlam bir zincir gibi
dayanıklı gö rü nsün.”
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diyerek ezginin belirleyiciliğine vurgu yapması dikkat çeker. Kantemir in ‘makamın
gerçekleştirilmesi olarak nitelendirdiği ‘ezgi bu bağlamda makam-ezgi ilişkisinin en
kusursuz ifadelerinden biri olmaktadır. Bu açıklamadan hareketle makamın ‘soyut
niteliğinin, ezgi ile ‘somut’laşt ı rıldığı anlaşılmaktadı r. Bu nedenle gü n ü mü zde bile
bir makamı anlamanın en iyi yolunun, o makama ait ezgilerin dinlenilmesinden,
çalışılması ndan veya incelenmesinden geçtiği bilinir. Geçen y üzy ılın başları nda
Tü rk m ü ziği dünyasının devrimci virt üözü Tanburi Cemil Bey , Rehber-i Musiki
(1913) adlı eserinde (1993: 36); ‘Bu (makama ait) hususiyetler ise tarif ile değil,
belki de makamdan bestelenmiş asarı (eserleri) işitmek , tetkik etmek gibi mesai ile
anlaşılabileceği için ... makamdan bir pişrevin ilk hanesi ile makamın karakterini
tetkik imkan ı nın hasıl olmasını sağlamaya çalışmıştır. Modern Tü rk m üziği
teorisini kurarken, makamı ‘dizi merkezli bir anlay ışla ele alan t ü m teorisyenlerin
t ü mü, makamı tanımlama y ön ü ndeki çabalarıyla yetinmeyip, sonuçta ‘mutlaka
örnek eserler verme zorunluluğunu hissetmelerinde de aynı sebep etkili olmuştur.
Bu bağlamda Rauf Yekta her makam için birer örnek öz bestelerken, Arel, Ezgi,
Karadeniz, Gü rmeriç, Özkan gibi teorisyenler de tarif ettikleri makamlara özgü
geleneksel repertuardan ö rnek eser notalarına yer verirler. Bu da göstermektedir
ki teorik yanı nasıl açıklanırsa açıklansın, temelde ezgiler olmadan makamı n tam
olarak anlaşılabilmesi, öğrenilebilmesi m ü mk ü n değildir.
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Kantemir ve Nası r Dede, XVIII. yy . için birbirini tamamlayan bir anlay ışla
makam ve ezgi ilişkisini ortaya koymuşlardır. XVIII. yy . geleneksel Osmanlı/Tü rk
müziği açısından aslında bir ‘yenileşme y ü zy ılıdı r. Bu dönemdeki yenileşmelerde
asıl amaç Batı’ya benzemek değil, gelenek içindeki çeşitli kumruların yeni bir yapıya
kavuşturulmasıdır. Nitekim padişah III. Selim dönemi uygulamaları, mü zik alanındaki
yenileşmelerin de tetikleyicisi olmuş, Nasır Dede padişah ı n arzusu üzerine ünlü Tetkik
ü Tahkik (1794; 1796) adlı eserini meydana getirmiştir. Bundan önce ise Kantemir,
geleneksel müzik açısından tam bir ‘paradigma değişikliği meydana getirerek, o güne
dek ‘sistemci okul’a özgü kavram ve kurallarla şekillenmiş olan müzik teorisi alanını
görülmedik bir yaklaşı mla ve t ümüyle kendine özgü bir tarzda açıklama yoluna
gitmiştir (Popescu-Judetz: 2000). Kantemir, ‘eski sistem’i öğrenmiş biri olarak, eserini
yazmasına neden olan şartları şu cümlelerle ortaya koyar (2001: 34-35):
5

5

“ bu ana değin makam açıklamaların ı, musiki edvarını icad edip
ortaya koyanlar sadece tatbikatı görmüşler, ilmin kaidelerine ve
kanunların şartlarına gö re bir şey yazmamışlar; bir makamın
nelerden meydana geldiğini göstermişlerse de niçin böyle olduğunu

ya bilmediklerinden ya da bildikleri halde sadece tatbikatla yetinip
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ilmi inkâ r ettiklerinden söylememiş, anlatmamışlardır. Musiki
ilminin bu ana değin neden böyle kaldığını bilemem. Bildiğim
tatbikat ı n ın son derece bayağı ve köhne, ilminin ise inkâ r ve
ihmal edilmiş olduğ udur.”
Bu etkileyici tanıklı k da göstermektedir ki Kantemir’e dek olan dönemde
müziğin uygulamasında çeşitli değişimler meydana gelmiş, ancak bu değişimler
teori düzleminde bir karşılık bulamamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak müziğin
pratik yanı, teorisinin ön ü ne geçmiş, bu gelişmeleri ifade etmek içinse yeni bir
teoriye gereksinim duyulur olmuştur. Kantemir’in dile getirdiği husus, bu bağlamda
bu gereksinimin açık bir ifadesi olmaktadı r. 5

Makamın ezgi ü zerinden anlaşılmasına dön ü k araştırmalarda, sanat m üzi ği
alanı ndaki çalışmalarıyla tanınan Kari Signell’ın önemli yaklaşı mlar geliştirdiği
gör ülmektedir. Signell, Makam (1977) adlı kitabında 'Kalı plaşmış motifler ve cümleler
başlıklı bölü me şu cümlelerle başlar (2006: 122): “Yerli bir Tü rk musikici bir parçanın
makamını çoğu kez kararı n duyulmasından çok daha ö nce, bazen sadece kısacık bir
başlay ıştan sonra tanıyabilir. Bu tanıma işleminin dolaysız olarak büy ük ölçüde
kalıplaşmış motifler ve cü mleler sistemine dayanmakta olduğu görülmektedir. SignelPın
‘kalıplaş m ış motif ve cümlelerde ifade ettiği ezgisel özellikler, Karadeniz’in (1984) ‘çeşni
kavram ı gibi hiç kuşkusuz, bu makalede ileri sü rülen ‘çekirdek ezgi kavramıyla birebir
ört üşmektedir. Nitekim Signell, Hüseyni makamı için şu ‘kalıplaşmış motifi ö rnek
olarak vermektedir (bkz. Şekil 5).
5
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Signell’ın bu makalede ele alınan ezgi merkezli yaklaşı m bak ı m ı ndan önem
arz eden bir diğer kavramlaşt ırması da ‘merkezi perdeler olarak anlaşılabilecek ‘tonal
centers’dır.6 Signell’a göre (2006: 61): “Salt bir makam dizisi cansız bir iskelet gibidir.
Ona can veren güç, ‘ezgiyi ileri iten kuvvet , seyir ile sağlan ır ... Tü rk kuramcıları bu
konuda konuşmakta geç kalmış olup onun yerine her makam hakkında özel ayrıntıları
vermeyi yeğlemişlerdir... . Signell (2006) , herhangi iki makam arası ndaki ayrımın
başlıca; 1. Aralık yapısı, 2. Merkezi perdelerin sıralan ışı, 3. Geçki, 4. Kalıplaşmış ezgiler
ve 5. Doku ( tessitura ) kavramları ile sağlanabilece ğini ileri sürmektedir.
5

5
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Hüseyni Makam ının İncelenmesi
Gü nü müzden yaklaşık 300 y ıl önce Kantemiroğlu, Hüseyni makam ıyla ilgili olarak şu
değerlendirmeyi yapar (2001: 62):
“Hüseyni denen makam tam perdelerin makamları arasında üst ünlüğü
ve sözü geçerli oluşuyla mühim bir yer tutar ve benim gö zü mde öteki
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bütün makamlardan daha y üce, üstün, değerli, azametli ve büy üktür.
Bu y üzden b üt ü n makamlar ve terkibler ona uyup bağlanmaktan
gocunmazlar, utanmazlar.”
Buna ek olarak Kantemir; “ Dikkatle bakdacak olursa yarı m perdelerden
çıkan b üt ü n makamları n Hüseyni makam ından doğdu ğu görülü r. Çü nk ü her yarım
perde makam ı ndan yarım perde kaldı rılı r ve onun yerine tam perde konursa, Bayati
makam ından başka hepsinin Hüseyni makamına dönüşt üğü gö rül ü r” (2001: 65)

demektedir.

Kantemir’den yaklaşık iki y üz y ıl sonra ise, geleneksel makam ve armoni
araştı rmalarına temel olarak Hüseyni makam ını seçen K. İlerici de Hüseyni makam ını
‘ana dizi’ olarak seçmesinin gerekçelerini şöyle sı ralar (1984:1):

.) Büt ün Tü rk dizilerini kendisinden ü retebiliriz, 2.) Büt ün
aralı klarımız kendisinde ve değişik biçimlerinde vardı r , 3.)
Müziğimizle ilgili ezgisel ve uygusal... b üt ü n sorunlarımızı kendisi
ile çö zebiliriz, 4.) Ulusumuz karakterinin bir aynası olup, ulusça
beğenilmiş, sevilmiş uzun ve kırık havaların çokluğu, onunla
seslendirilmiştir.”
*1

Her ikisi de Tü rk m ü ziği alanına teori çerçevesinde yeni birer paradigma
kazandırm ış olan bu iki besteci-kuramcının da işaret ettikleri gibi Hüseyni makam ı,
makam ve ezgi ilişkisi bakımından geleneği temsil kapasitesi y ü ksek bir makamdı r.
Bu özelliğiyle de geleneksel m üzik kült ü rü ne damgası n ı vurmuş makamların başında
gelmektedir. Makam ı anlamak ve makam-ezgi bağlamını belirlemek amacı ndaki bu
araştırmada da Hüseyni makamı temel alınmaktadır. Bu seçimde tarihsel ve güncel
olarak Hüseyni makamı n ı n halk ve sanat müziği repertuarlarındaki ağırlığı özellikle
dikkate alınm ışt ı r.

Ezgi Analizleri İçin İzlenen Y öntem

Analizler için izlenen y ö ntem öncelikle ezgilerin nasıl başladı kları, nasıl devam ettikleri
ve nasıl bittiklerine ilişkin tespit ve gözlemlere dayandı rılmıştır. Makamsal yapılar için
başlangıç ve bitişlere (Pennanen 1997; Pacholczyk 1996; Idelsohn 1992) dikkat çeken
çalışmalarda da benzer yaklaşımlar görülmekle birlikte, bu çalışmada izlenen y öntemin
öncelikleri ve hareket noktaları farklıdır. Öncelikle geleneksel müzik repertuarı nda
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bulunan Hüseyni makamına ait çeşitli t ü rlerdeki eserlerden (t ü rkü, şarkı, Mevlevi Ayini,
ilahi, saz semaisi, peşrev, zeybek, halay , sirto, longa, vb) örnekler seçilmiştir. Seçilen
bu örnekler; ezgisel başlangıçları, devamları (veya gelişmeleri) ve kararları bakımından
sınıflandırılarak, makam için tipik başlama, devam ve bitiş grupları oluşturulmuştur. Bu
gruplar içinde dikkat çeken ‘ezgisel y önelimler’ belirlenerek, tanınabilen ezgi kesitlerine
ayrılmışlardır. Bu kesitlerde ‘merkez’ niteliği taşıyan sesler yardımıyla merkez-çevre
ses ayrımları yapılm ış, ilişkileri incelenmiştir. Merkez sesler, çevrelerindeki seslerin
kendilerine doğru y öneldikleri veya üzerinde belirgin duruşlar yapılan sesler olarak
işaretlenmiş ve ezginin bu ses çevresindeki ‘hareket’i gözlenmiştir. Böylece incelenen
örneklerde belirli ‘ezgi alan’ları ve bu alanlar içinde gelişen ‘ezgisel işlev’lerin var olup
olmadı kları araştı rılmıştır.
Gö zleme dayalı olarak izlenen bu y öntemin uygulanmasında bazı yeni
kavramlara gereksinim duyulmuştur. Bu amaçla ‘ezgi alanı’, ‘ezgisel işlev’, ‘merkez ve
çevre sesler’, ‘ezgisel y önelim’, ‘gerilme merkezi’, ‘çözülme merkezi’, ‘tamlay ıcı’ gibi
terimlere başvurulmuştur. ‘Ezgi alan ı’; oluşturulan ezgi kesitleri içindeki en kalı n ve en
ince sesler arasında kalan ses sahasıdı r. ‘Ezgisel işlev’; çevre ve merkez sesler arasında
gelişen ezgisel ‘gerilme-çözülme’ ilişkilerini tanımlar. ‘Merkez ses’; çevresindeki sesleri
kendisine tabi kılan, ezgisel olarak merkezde olan sestir. ‘Çevre sesler’; merkez sesin
etraf ı nda yer alan ve merkeze doğ ru y önelen, ezgi oluşturucu seslerdir. ‘Ezgisel y önelim’;
merkez ve çevre sesler arasında gelişen çıkıcı-inici-durucu niteliklerdeki hareketlerdir.
‘Gerilme merkezi’; ezgi alan ı içinde, merkeze sese gö re gerilme işlevinin gerçekleştiği,
‘y ü rüy ücü’ nitelikteki perdeyi gösterir. ‘Çözülme merkezi’; ezgisel gerilmenin çözü me
7
ve karara kavuştuğu, ‘durucu’ nitelikteki perde demektir. ‘Tamlay ıcı’ ; tam karar hissini
pekiştiren ve karar kesitlerinde kararın alt veya üst ü nde yer alabilen, gerilmeyi karara
‘göt ü ren’, ‘taşıyan’ sestir. ‘Süsleyiciler’ ise çevre sesler arasında yer almadığı halde ezgi
içinde kullanılan, ezgiyi ‘süsleyen’ seslerdir. Çoğunlukla merkez konumdaki sesin üst ve
alt dörtlüsü veya beşlisi gibi aralıklarda yer alırlar (bkz. Şekil 6).
Bu kavramlar çerçevesinde ezgi analizi için izlenen y ö ntem, şu temel varsay ıma
dayandırılmışt ır: Makam eğer ‘ezgiler taraf ından belirlenen’ bir ‘sistem’ ise, birbirine
benzeyen ezgiler, belirli ‘bir’ makama işaret edeceklerdir. Bu benzerlikler arasında yer
alan başlıca iki unsur olan başlama ve bitişler ise, makamsal ezgilerin tanınmasında
özellikle etkili olacaklardı r. Öyleyse bir makamdaki ezgiler arasında görülebilecek bu
benzerliklerin neler olduğunun ayrı ntılı olarak belirlenmesi gereklidir.

Hüseyni Makamı ndaki Ezgilerde Gözlenen Başlangıçlar

Hüseyni makamındaki eserler başlangıçları bakımından bir sınıflandırmaya
tabi tutuldu ğunda, bazı karakteristik grupları n ay ırt edilebildiği gö rülmektedir.
‘Makamsal başlangıç’, sahip olduğu perde dizilimi içinde ezginin başladığı yeri/
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konumu ifade etmektedir. Bu kavram, ‘ezgisel başlangıçsan farklı bir kavram
durumundadır. Çü nkü ezgisel başlangıçta, ezginin ‘başladığı ses’ temel durumdadı r.
Oysa makamsal başlangıç, ezginin ‘konumsal y önüne vurgu yapar. Böylece aynı
konumda, farklı seslerle başlangıçları n m ü mkü n olabildiği ortaya çı kmaktadı r.
Aşa ğıdaki karakteristik gruplandı rmalar, Hüseyni makam ını n başlangıçları
bakı mından geleneksel repertuarda rastlanan başlıca tipleri göstermektedir.
5

Hüseyni Perdesiyle Başlangıç (bkz. Şekil 7)
Örneklere dikkat edildiğinde makama ait ezgi başlangıcının doğrudan Hüseyni perdesiyle
gerçekleştirildiği görülü r.

Hüseyni Perdesinin Alt-Ezgi Alanıyla Başlangıç
1. Neva Perdesinden Hüseyni’ye Yönelme (bkz. Şekil 8)

Bu örneklerde makamsal başlangıç (ezginin başlama yeri, konumu) yine Hüseyni
perdesi ü zerinde gerçekleşmekte, ancak ezgiler Hüseyni’ye y ö nelen Neva perdesiyle
başlamaktadır. Böylece Neva perdesinin, Hüseyni başlangıç için bir ezgi alt basamağı
olarak kullanıldığı gö rülüyor.
2. Çargâ h ve Neva Perdelerinden Hüseyni’ye Yönelme (bkz. Şekil 9)

Çargâ h ve Nevâ perdeleriyle Hüseyni’ye y ö nelen bu örnekler, halk ve sanat m ü zi ğine
ö zgü repertuarlardaki Hüseyni başlangıçlar için say ısal çoklukları nedeniyle önemli
bir sı nıf oluşturmaktadırlar. Bu başlangıçlarda Çargâh ve Nevâ, ezgilerin özelikle giriş
kısı mlarında Hüseyni’ye doğ ru çıkan alt ezgi basamakları durumundadır.
3. Dügâ h Perdesinden Hüseyni’ye Yö nelme (bkz. Şekil- lOa, b)

Dügâ h perdesi veya çevresindeki seslerle başlayan bu örnekler Hüseyni başlangıç için,
ü zerinde dikkatle durulması gereken bir kategori oluşturmaktadı r. D ü gâ h perdesiyle
başlangıcın önemi kuşkusuz Hüseyni makamının ‘karar perdesi’ olmasından kaynaklanı r.
Geleneksel repertuarda birçok makamla ilgili olarak karşılaşılan bu temel özellik, yani
herhangi bir makama, ilgili makamın karar perdesinden başlamanın, çeşitli y önleriyle
üzerinde durulması nı gerektiren nitelikleri bulunmaktadır.
Karar Perdesi Olarak Dügâh’ın İşlevleri: Karar perdesi, geleneksel müzikte,
makam ı n en önemli perdesi durumundadı r. Nitekim makam konusuyla ilgili y üzy ıllar
içinde ortaya çıkan gelişmeler de dikkatle incelendiğinde, özellikle Kantemiroğlu’ndan
itibaren, yani XVIII. yy . başları itibariyle makam sınıflandı rmasında öne çıkan temel
ölçüt ü n, karar perdesi olduğu görülü r. Bu anlay ış, gü n ü m üzdeki makam anlay ışı ve
yaklaşımlarında da birincil ölçüt durumundadı r. Buna gö re makamlar, her şeyden ö nce
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üzerinde durdukları, tam bir bitiş duygusu yarattıkları perdeler olan karar perdelerine
gö re sınıflandı rılı r ve incelenirler. Bu nedenle de karar perdesi, makamlar için onların ses
sistemi içindeki ‘yerleşimlerine’ de referans oluşturması nedeniyle, diğer t üm perdelerden
daha öncelikli bir konum ve de ğer taşı r.

Makamsal başlangıç açısından karar perdesini önemli kılan nedir? Bu sorunun
yanıtı kuşkusuz geleneksel m üziğin en önemli ‘icra karakteristiklerinden’ birini oluşturan
‘dem’ kavramında yatmaktadı r. Dem, en yalın tanımıyla geleneksel müzikte icra edilen
herhangi bir ezgiye ‘karar sesi’ ile eşlik edilmesini ifade eder. Bu eşlik yaylı ve nefesli
çalgılarda s ü rekli dem sesi üretilmesi, telli çalgılarda karar perdesi üzerinde yapılan usullü
veya usulsüz vuruşlar veya daha genel bir özellik olarak da tü m çalgı tipleri için dem ezgi
kalı bıyla (ostinato) gerçekleştirilir. Demle, karar perdesinin vurgulanmasıyla başlanan
ezgi, makam ın başlangıcının gerçekleşece ği perdeye y önelinmesiyle iki işlevli bir özellik
kazanmış olmaktadı r. Kararla başlangıç sayesinde ezginin daha giriş kısmında, makam ın
karar ve ağaz perdelerinin her ikisinin birden gerçekleştirilmiş oldu ğu görülmektedir.
Bu tip başlangıçların yalnızca makamsal ağazın değil, aynı zamanda geleneksel ezgi
formları n ın de ğerlendirilmesi bakımından da son derece karakteristik bir yapıy ı temsil
ettiğine de burada değinilebilir. Geleneksel repertuarda çokça örneklerine rastlanan bu
başlangıçların, form açısından doğrudan bir ‘ezgi kesiti’ olarak değerlendirilebileceği
ö rneklerin say ısı bir hayli fazladı r (bkz. Şekil 11) .
Bu çok karakteristik t ü rküde görüld üğü gibi makamsal başlangıç, form açısından
kesite
iki
bölü nm üş; önce karar perdesi çevresinde gelişen bir ezgi kesiti, dem veya ostinato
işlevli bir ezgiyle şekillenmiş ve hemen ardı ndan makamın asıl ö zelliğinin sergilendiği ve
makama özgü olan ‘ağaz’ kesiti gerçekleştirilmiştir. Buradan da tipik Hüseyni ‘karar’la
ezgi, Hüseyni’den Dü gâ h’a y önelmiştir. Bu ö rnekten de açıkça görülebildiği gibi
‘makamsal başlangıç’ın uygulama alanında ortaya koyduğu farklı seçenekler, ezgilerin
çeşitli kesitler içinde gelişmesine olanak sunmaktadır. Ancak makam hissini asıl geliştiren
ezgisel sıralanışlar, makamın doğuşunu sağlayan başlama (ağaz) perdesine y önelişleriyle
hangi makamda olundu ğunu açı kça ortaya koymaktadı rlar.

Bu özellik, ezgiler arası ndaki görü lme sıklığı bakımından da en dikkat çekici
‘başlama’ sınıflarından biri olmaktadır. Pratikte daha çok Dügâh’tan Hüseyni’ye tam
beşli aralık atlamasıyla gerçekleştirilen bu özelliğin, Tanburi Cemil Bey ’in ‘Çeçen Kızı’
ezgisinde olduğu gibi ardışık seslerle çıkıcı olarak Hüseyni’ye y öneldiği de olur. Bu
nedenle Hüseyni makamında Dügâ h perdesiyle başlamanın aslında karar perdesinden
başlangıç (ağaz) perdesine y önelme olarak anlaşılması gerektiği açıktı r. Bu yaklaşı mın,
salt Hüseyni için değil, diğer makamlar için de kullan ışlı bir sınıflandı rma ölçüt ü
oluşturabileceği düşü n ülmektedir.8 Hüseyni makamına ait bu tipik başlangıçlar arasında
‘Segah’ perdesiyle başlama gibi bir seçeneğin, geleneksel ezgiler arası nda ‘hiç’ yer
almaması, Hüseyni makamı bakımından dikkat çekici bir özelliktir. Tarihsel kaynaklarda
da açıklandığı gibi Segâ h-Hüseyni aralığı uyumsuz bir aralık olarak kabul edildiğinden,
Hüseyni makamında bu aralıkla başlamaya ilişkin hiçbir örnek görü lmemektedir.

M
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Hüseyni Perdesinin Üst-Ezgi Alanıyla Başlangıç
Hüseyni perdesinin üst bölgesinde, ‘ana perdeler olarak Eviç, Gerdaniye ve Muhayyer
perdeleri yer alır. Hüseyni makamının bu tiz bölge perdeleriyle başlangıçları, önceki
kategoriye oranla daha az örneklere sahiptir. Bunun en önemli sebebi, aslında tiz
bölgedeki perdelerle başlangıcın, ‘Hüseyni ailesi olarak de ğerlendirilebilecek Gerdaniye,
Muhayyer, Gülizar gibi makamlara özgü özellikler taşı malarıdır. Başka bir deyişle
Hüseyni, temelde ‘beşli aralığı na sahip özel bir cins olarak, beşliyi aşan ses alanlarında,
başka makamlara ‘dön üşen bir nitelik kazanmaktadır. Sözgelimi Gerdaniye perdesinin
belirtilerek Hüseyni perdesine y önelen ve bu perde üzerinde geçici bir ‘kalış gösteren
ezgiler, Hüseyni makamına değil, Gerdaniye makamına işaret ederler. Aynı özellik
Muhayyer makamı için de geçerlidir. Eğer bir ezgi Muhayyer perdesini belirgin bir
biçimde ‘gösteriyor , bu perde ü zerinde geçici kalış niteliği taşıyacak ‘duruşlar sergiliyor
ve buradan Hüseyni perdesine y önelerek bu perde üzerinde de geçici bir duruş yapıyor
ise, bu ezgi Muhayyer makamına ait bir ezgi oluyor demektir. Öyleyse Hüseyni’nin
üstündeki perdelerle yapılan başlangıçların, t ü müyle Hüseyni’ye bağlanabilmesi
mümkün değildir. Hüseyninin üst bölgesindeki perdelerle başlayan örnekler ş unlardır:
5

5

5

5

5

5

5

.
2. Muhayyer Perdesinden Hüseyniye Yönelme (bkz. Şekil 13).

1 Gerdaniye Perdesinden Hüseyni ye Yönelme (bkz. Şekil 12).
5

Hüseyni Makamında Bitişler (Kararlar)
Hüseyni makam ındaki eserler, kararları bakımından da çeşitli alt gruplara ayrılabilir

durumdadır.

Çargâh Göstererek Karar Ediş (bkz. Şekil 14)
Neva Göstererek Karar Ediş (bkz. Şekil 15)

Hüseyni Göstererek Karar Ediş (bkz. Şekil 16)
Rast Göstererek Karar Ediş (bkz. Şekil 17)

Sekvenslerle Karar Ediş (bkz. Şekil 18)
Sekvens, ‘makamı gösteren ezgi için en tipik oluşturma, yaratma araçlarından biridir.
Anadolu'da pek çok halk tü rk üsü ne dikkatle bakıldığında ezgisel bakımdan tamamen
sekvenslerle şekillenmiş oldukları görülü r. Bu nokta, makamı anlamak bakımından yine
oldukça önemli görülmektedir. Sekvens belirli bir ezgisel motif veya kalıbın, değişik
5
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perdeler üzerinde yinelenmesinden oluştuğu için, özellikle halk t ü rkülerinde rastlanan
sekvens örneklerinin incelenmesi makam-ezgi bağlantısı açısından önemli ipuçları
içerir. Hüseyni makamındaki örneklere bakıldığında, ezginin ya en başından ya da
çoğunlukla Neva perdesinden itibaren hep ‘inici tarzda karar sesi olan Dügâh’a doğru
yinelenerek devam ettiği ve burada karar ettiği görülür. Öyleyse makam-ezgi ilişkisinde
sekvensler, farklı varyasyonlarıyla birlikte makamın ‘gerçekleşme şeklini açıkça ortaya
koyan örnekler olmaktadı rlar. Eski edvarlarda ‘Hüseyni ağaze edip perde perde inerek
Dügâh’ta karar eder şeklindeki tarifin, özellikle sekvens örneklerinde farklı bir yoruma
imkân vermeksizin karşılığını bulmuş olduğu görülü r.
5

5

5

Hüseyni Makamı nda Ezgisel Devam ve Ara / Geçici Karar Merkezleri
Hüseyni ezgilerde ezginin devamı ve ilerleyişi (melodic progression), incelenen
eserin tü rü ve biçimine bağl ı olarak değişik özellikler sunabilmektedir. Ezgilerin
uzunlu ğu, ilerleme kesitlerinin formları bakımından bir veya birden çok say ıda ‘ara
karar veya ‘geçici karar perdesinin -ki bunları ezgi kesitlerindeki son sesler olarak
tanımak m ümk ü ndü r- gelişmesine olanak sunmaktadır. Ali Ufki ve Kantemiroğlu gibi
tarihsel kaynaklarda Hüseyni ezgilerin en dikkat çeken özellikleri arasında Hüseyni
ve Muhayyer perdelerini merkez alan geçici kararları n ın kullanımı gelir. Bestecilik
bakımından sonraki dönemlerde makam kullanım ı bakı mı ndan pek çok unsurda
oldu ğu gibi geçici karar uygulamalarını n da değişmeye başladığı gö rülü r. Bu çerçevede
geleneksel repertuar içindeki ö rneklere bakıldığında Hüseyni beşlisi içindeki Neva,
Çargâh, Segâh gibi perdeler yanında kararın altında yer alan Rast ve Irak gibi perdelerin
de ara karar olarak kullanılmasının daha yaygın hale geldiği gözleniyor. Bu dikkat çekici
ayrımın, ezgilerin gelişme stratejileri ile -makam kullan ı m ı bakımından- farklı dönemsel
eğilimlerin anlaşılmasında önemli bir ölçüt oluşturacağı düşü nülmektedir.
5

5

Hüseyni Merkezli Devam ve Ara Karar Kesitleri (bkz. Şekil 19)

Muhayyer Merkezli Devam ve Ara Karar Kesitleri (bkz. Şekil20)
Neva Merkezli Devam ve Ara Karar Kesitleri (bkz. Şekil 21)

Neva merkezli ara karar örneklerinde çoğunlukla tiz perdelerden Neva’ya doğru
y önelen inici ezgilerde Eviç perdesi yerine Acem perdesi kullanım ı n ı n yaygınlığı dikkat
çekmektedir.

Çargâh Merkezli Devam Kesitleri (bkz. Şekil 22)
Analizler Işığı nda Hüseyni Makamı na İlişkin G özlem ve Bulgular

Hüseyni makamına özgü örneklerin ezgisel başlangıç, gelişme ve bitişleri üzerinde
yapılan incelemelerde makama ait dikkat çekici özellikler belirlenmiştir.
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Başlama Kesiti

Örnekler ışığında Hüseyni makamının başlangıç kesitinde, merkezinde Hüseyni
perdesinin bulunduğu bir ezgi alanının yer aldığı görülüyor. Buna göre Hüseyni
makamı, Hüseyni perdesi merkezli bir ezgisel alanla başlar ve bu alandan doğar. Bu
ezgisel alan çoğunlukla Hüseyni perdesiyle başlamakla birlikte, Segah ve Eviç dışında,
Hüseyni makamını oluşturan perdelerden herhangi biriyle de başlayabilmektedir.
Ancak bu farklı perdelerden başlamalarda mutlaka Hüseyni perdesine doğru bir y öneliş
vardır. Bu y öneliş, ' başlama kesiti itibariyle Hüseyni makamının Hüseyni perdesinden
'doğduğunu açıkça göstermektedir. Hüseyni’nin başlangıcı nda yer alan ezgi alanı,
başlıca iki çekirdek ezgiye sahiptir. Bu alanda Çargâ h-Neva-Hüseyni 'çıkıcı bir
çekirdek oluştururken, Gerdaniye-Eviç-Hüseyni de 'inici bir çekirdek oluşturmaktadır.
Çıkıcı Çargâh-Neva-Hüseyni çekirdeğinde Çargâh gerilme merkezi, Neva tamlay ıcı ve
Hüseyni perdesi de çözülme merkezi işlevlerine sahiptir. Bu çekirdek dışında Dü gâh lı
veya Neva’lı başlangıçlarda belirgin bir ‘gerilme-çözülme’nin gözlenmediği, belirtilen
seslerin daha çok Hüseyni’yi ezgisel açıdan 'süsleyen sesler olduğu görülmektedir.
Çargâh-Hüseyni çekirdeği inici olarak kullanıldığı nda seslerin işlevleri yer değiştirmekte;
Hüseyni gerilim merkezi haline gelirken, Neva yine tamlay ıcı ve Çargâh ise çözülme
merkezi olmaktadır. İnici Gerdaniye-Eviç-Hüseyni çekirdeğinde; Gerdaniye, gerilme
merkezi, Eviç tamlay ıcı ve Hüseyni ise çözülme merkezi durumundadır. Aynı çekirdek
çıkıcı olarak seslendirildiğinde işlevler yine yer değiştirmekte, Hüseyni gerilim sesi
haline gelirken, Gerdaniye çözülme merkezi olmaktadır. Bu tip bir başlangıç Hüseyni
makamından ziyade, Gerdaniye makamına özgü bir başlangıç oluşturması nedeniyle
ayrıca Gerdaniye makamı için işlevsel bir başlama çekirdeği olmaktadır. Görüldüğü gibi
çıkıcılık ve inicilik, aynı ezgi çekirdekleri için, işlevlerin farklılaşmasına yol açmaktadır.
Buradan da açıkça anlaşılmaktad ır ki ‘ezgisel y önelim , ezgisel işlevlerin belirlenmesinde
temel ölçütt ü r.
5

5
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Devam Kesiti
Hüseyni ezgiler devam kesitlerinde farklı özellikler sunar. Bu da aslında ‘beklenen
bir durumdur. Tarihsel ö rneklerde devam kesitlerinin makamda daha çok Muhayyer
perdesi merkezli ezgi çekirdeğiyle gerçekleştiği gör ülüyor. Dü gâ h-Hüseyni aralığı nda,
Hüseyni ezgilerin en tipik özellikleri Neva ya, Çargâ h a ve kararın altında da Rast’a
y önelişlerle devam etmesidir. Ender olarak Segâ h, Eviç veya Irak’a ve hatta Buselik’e
y önelmeler görülü r. Belirtilen merkezlere y önelimlerde 'geçki ler özellikle tanıtıcı bir
rol oynar. Örneğin Neva’ya y önelişlerde Buselik cinsinin Neva üzerindeki yerleşiminin
bir sonucu olarak Acem perdesi kullanımı belirgindir. Ayrıca Neva y önelimlerinde
Neva üzerinde Hicaz veya Uzzal geçkileri de dikkat çeker. Çargâh’a y önelişler özellikle
iki şekilde tanınmaktadı r. Birincisi yerinde Saba, İkincisi de Çargâh üzerinde Nikriz
5

5

5

5
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uygulamalarıdı r. Rast’a y önelişlerde Neva veya Segah perdelerinin ‘gösterildiği’ inici
ezgi hatları dikkat çeker. Diğer merkezlerde, ö rneğin Buselik’te Nişabur’lu; Irak’ta
Bestenigâr’lı; Segah ve Eviç’te Segâh’lı kalışlara rastlan ı r. Geleneksel repertuardaki
örneklere göre, Hüseyni perdesi, makam için en belirgin merkez perde durumundadır.
Ali Ufki ve Kantemir’e ait notasyonlardan görüldüğü kadarıyla Hüseyni perdesi, Hüseyni
makam ını n sadece ‘başlama’ (ağaz) perdesi değil, aynı zamanda ‘ara karar’ perdesidir
de. Ancak Hüseyni’nin gü n ü müze do ğru gelen örneklerinde, çeşitli terkibleşme
veya geçkiler yoluyla Neva, Çargâh ve kararın altında da Rast perdesinin çoğunlukla
kullan ılan ara karar perdeleri haline geldikleri görü lmektedir. Böylece devam kesiti ve
ara karar olgusunun, Hüseyni açısından bir ‘ö zgü rlü k alan ı’ olarak gelişme gösterdi ği,
tiz bölge kullan ımı ya da geçkiler yoluyla farklı perde merkezlerine y önelerek farklı
ezgisel çekirdekler sergilediği gözlenmektedir.

Bitiş Kesiti

Hüseyni makam ında karar bakımından en dikkat çekici çekirdek Çargâ h-Dü gâ h
aralığında yer alı r. Daha önce K. İlerici (1981) taraf ından da belirlenmiş olduğu gibi
bu çekirdekte D ü gâ h’taki karar öncesinde çoğunlukla Çargâh perdesi ü zerinde bir
‘ezgisel gerilme’ gerçekleşir. Çözülmenin ve ‘son’ kararı n gerçekleştiği Dügâh perdesi
bakı mından Çargâh perdesi, ezgisel gerilim merkezini oluşturur. Böylece Hüseyni
makamı, belirtilen sesler arası ndaki gerilme ve çözülme ilişkileriyle Dü gâ h’ta karar
etmiş olur.

Makam ı Anlamak
Hüseyni makamındaki ezgilere ilişkin gözlem ve bulgular bir arada de ğerlendirildiklerinde
bir yaklaşım olarak makam kavram ı üzerinde şu belirlemelerin yapılabilmesine olanak
tanı maktadır.

Makam ve Başlama: 'Ağaz'
Bir makam, merkezinde makam ın başlangıcın ı simgeleyen sesin yer aldığı bir ezgi
alanıyla başlar. Bu ezgi alanı, içerdiği seslere bir ezgisel gerilme ve çözülme işlevi
y ü kler. Bu işlevlere bağlı olarak gelişen ezgide, makamın başlangıcını simgeleyen belirli
çekirdek ezgi ilişkileri gelişir. Bu ilişkiler ‘değişmez ezgiler’ olarak anlaşılmamalıdırlar.
Gerek geleneksel repertuardaki örnekler ve gerekse bestelenmiş veya bestelenecek
eserler bakımından bu başlangıçlar ı n çok çeşitli seçeneklere, yeni buluş ve uygulamalara
olanak tanıyan bir y önü olduğu açı kt ır. Ancak her makamın, kimliğini ortaya koyan
bir başlangıca sahip olduğu ve bu başlangıcın ezgisel olarak makama özgü belirli kodlar
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içermesi de ‘makam’ın bir gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır. Eldeki repertuarın
yanı sıra çeşitli tarihsel kaynakların da gösterdikleri gibi makamın başlangıcı, onun
tanınmasında anahtar bir rol oynar. Çeşitli tarihsel kaynaklardaki tariflerde makamların
başlangıçları bakımından başlıca: (i) inici (kararın üst bölgesinden karar doğru inenler) ,
(ii) çıkıcı-inici (kararın üst bölgesine doğru çıkıp karara doğru inenler) ve (iii) inici-çıkıcı
(kararın alt bölgesine doğru inip sonra karara doğru çıkanlar) olmak üzere üç temel
tipte -ve bunların çeşitli şekillerdeki birleşimleriyle- geliştiği görülmektedir. Ö rneğin
Kadızade’ye göre Rast makam ı Rast perdesiyle başlay ıp ‘aşa ğı’ inmekte, sonra Çargâ h’a
kadar ‘çıkıp’ tekrar Rast’a ‘inerek’, burada karar etmektedir. Böylece Rast’ın ezgisel
hareketi önce inici, sonra çık ıcı ve sonra tekrar inici bir çizgi sergiler. Hicaz ise Neva’dan
başlay ıp ‘aşağı’ giderek , Dü gâ h’ta karar eder. Böylece Hicaz ezgilerin, Neva-Dügâh
arasında inici bir çizgi sergiledikleri anlaşılır.

Bedri Dilşad, Hızır bin Abdullah, Yusuf Kırşehri, Kadızade Tirevi ve Şeydi
gibi XV. ve XVI. yy . teorisyenleri, makamın ‘başlangıcı’ için, ‘ağaz etme’, ‘doğma’,
‘başlama’, ‘gösterme’, ‘mahreç’, ‘huruç’ gibi ifadeler kullanırlar. Müzik terminolojisi
açısından ele alındığında tü m bu ifadelerin, bir makamın ezgi olarak ‘nasıl’ başladığının
ve hangi ‘perdeden doğduğunun’ vurgulanması açısından dikkate değer anlamlar taşıdığı
görülmektedir. Sözgelimi ‘doğma’ ifadesi, Hüseyni makamının, Hüseyni perdesiyle olan
bağını vurgulaması nedeniyle önem taşımaktadır. Benzer olarak ‘ağaz etme’, ‘ses verme’,
‘ses çıkarma’ anlamında bir başlangıcı simgelemektedir. Mahreç, kaynak, çıkış yeri;
huruç etme ise kaynaklanma, ortaya çıkma anlamları taşır. Bu sözcü klerin anlamlan
açısından bakıldığında makamın doğuşunun, kaynağının, ses vermeye başlamasının,
birbiriyle tutarlılık ve uyum gösterdiği, birbirlerinin anlamlarını pekiştirdiği açıktır.
Bu ise, makamın başlangıcının makamı açıklamak bak ı m ı ndan ne kadar önemli
olduğunu vurgulamaktadır. Burada yapılan analizler ışığında Hüseyni Makamı’nın
başlangıcını temsil eden ‘ezgi kodları’ için tipik bazı örnekler aşa ğıda ‘simgesel’ olarak
gösterilmişlerdir (bkz. Şekil 23).

Kuşkusuz burada yer verilen ö rnekler sadece tipik çekirdekler için belirlenen ve
genelleştirilen kodlara ait bir özet durumundadır. Ezgisel alan bu kodların farklı örnek,
çeşit ve bileşimlerine ait say ısız seçenek içermekte ve yenilerinin ü retilmesine de olanak
tanımaktadı r. Şunun özellikle vurgulanması gerekir: eğer bir ezgi başlangıç kesitinde
yukarıda belirtilen t ü rden ezgi çekirdekleri içeriyorsa, bu o ezginin Hüseyni Makamı’nı
‘gösterdiği’ anlamına gelecektir. Öyleyse Hüseyni’nin başlangıç kesitine ait ezgi kodları,
şekilde yer verilen tü rden örnekler içerirler. Bu başlangıçlardan Neva, Çargâh ve Segah
perdeleriyle Dügâh’a doğru inen ve burada kalan ‘herhangi’ bir ezgi, mutlak surette
Hüseyni Makamı’na işaret ediyor demektir.
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Makam ve Bitiş: 'Karar'
Karar, geleneksel anlatımda bir makamın bitişini ifade eder. Makamın yerinin/
mevkisinin ele alınmasında en önemli kavramlardan birini oluşturan karar, makam
açısından temel ses konumundaki bir perdenin de ‘karar perdesi’ olarak belirlenmesini
sağlar. Bu perde, makam ın geleneksel ses sistemi içindeki ‘konumlanışım’ belirleyen
sestir. Çeşitli istisnaları olmakla birlikte bir makamdaki ezgiler, o makama özgü karar
perdesi üzerinde sonlanırlar. Karar, makam açısından sabitken, ezgi açısından değişken
bir nitelik sergiler. Başka bir deyişle bir makamdaki ezgilerin, makam perdelerinden
herhangi biri üzerinde bitmesi m ü mkü ndü r. Ancak genel repertuar açısından
bakıldığında bu durum istisnai bir nitelik sergiler. Ezgisel bağlamıyla ele alındığında
tekil bir öğe olarak karar perdesinin , makamın bitişini anlamak adına yetersiz kaldığı
görülür. Başka bir deyişle ‘makamsal karar’ tıpkı ‘makamsal başlangıç’ gibi işlevsel bir
kavram olarak ancak belirli bir ezgi alan ı içinde gelişme göstermektedir. Bu da o ezgi
alanı içinde yine bir ezgisel gerilme ve çözülme ilişkisinin varlığını ve bu ilişkinin bir
çekirdek ezgide belirlenmesini gerektirmektedir. Başka bir deyişle karar, başlangıç gibi
ezgisel alan anlay ışıyla çözü mlenebilecek bir nitelik taşı r (bkz. Şekil 24). Bu çerçevede
kararın alt ve üst ezgi alanları vardır ve ezgi, bu alanlar içinde çeşitli gerilme-çözülme
merkezleriyle gelişme göstererek, karar perdesinin merkezi niteliğinin açığa çıkması n ı
sağlar. Karar etme, tarihsel kaynaklarda ‘oturma’, ‘kalma’, ‘durma’, ‘mabat' gibi
ifadelerle aynı anlamda kullan ılmaktad ı r. Büt ü n bu sözcü klerin ‘bitiş’ ifade ettiği açıktır.
Ancak karar, başlangıçtan farklı olarak, benzer karar perdesi ve ezgi aralı klarına sahip
makamlar açısından bazı ortak nitelikler sergileyebilmektedir. Bu özelliği nedeniyle
karar, farklı makamların ortak bir payda altında toplanmalarına da olanak sunar. Başka
bir deyişle başlangıçları bak ı mı ndan birbirinden farklı olan makamlar, benzer şekilde
karar edebilirler. Bu özellik, bitişte yer alan ezgi çekirdekleri açısı ndan ‘makam aileleri’
düşü ncesinin gelişmesini sağlar.

Karar ve Makam Aileleri
Karar, belirli bir perdeyle ilişkili olduğundan, aynı karar perdesi, kimi ö zel durumlarda,
birbiriyle ‘akrabalık’ bağına sahip ‘aileler’ gelişmesini sağlamaktadır. Aslında ‘makam
aileleri’ fikri, makam terminolojisi ve sınıflandırmasına yer etmiş kavramlar arasındadı r.
Nitekim bir makam ailesinden söz edildiğinde akla gelen ilk unsur, bu makamların ‘karar
edişleri’ olmaktadır. Gün ü mü zü n ‘Hicaz Ailesi’, ‘Buselik’li’ veya ‘K ü rdi’li’ terkibler,
bu anlay ışın tipik örneği durumundadır. Tarihsel açıdan bakıldığında, eski kaynaklarda
‘devir’ adı altında geliştirilen yapıların, aslında bir ‘makam ailesi’ kavray ışını n ilk
örneklerini oluşturduğu gör ülmektedir. Devirler, alt tabakasında dörtlünün, üst
tabakasında ise beşlinin yer aldığı sekizlideki aralık düzenlenişleri olarak, devir ailelerinin
tipik örnekleri durumundadı r. Çü nkü bu y öntemde yedi temel dö rtlü modül, say ıları
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zaman içinde değişme ve çeşitlenme gösteren ve 13-19 arasında değişen beşli cinslerle
birleşerek bu devir ailelerini oluşturmuşlardır. Sonuçta alt tabakada aynı dörtlüye
sahip 13 farklı devir, bir bakıma aynı ailenin üyeleri olmaktadırlar. Bu y öntemde, ‘aynı
aralık yapısının’, cmakam ailesi’ geliştirmedeki öncelikli durumuyla karşılaşılmaktadır.
Böylece devirler, aralık yapılarına bağlı olarak gelişen makam ailelerinin de yapısal
açıdan ilk örnekleri olmaktadırlar. Gelenekte makam ailesi oluşturmanın diğer bir etkili
y önteminin terkib yapma’ oldu ğu görülür. Terkibler, başlangıç ve kararları farklı olan
makam, cins, avaze ve şubelerin birbirine ‘karışt ırılması’ ile oluşturulurlar. Böylece
ö rneğin Muhayyer olarak ‘ başlayan’ bir ezgi, Kü rdi’ye özgü bir kararla ‘bitirildiğinde’,
‘Muhayyer-Kü rdi’ adını alan terkib elde edilmiş olmaktadır. Benzer özellik ‘AcemKü rdi’, ‘Hüseyni-Zemzeme’, ‘Hisar-Buselik’, ‘Kü rdi’li Hicazkâ r’ gibi örnekler için
de geçerlidir. Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi kararları birbiriyle ortak özellikler
sergileyen ‘farklı’ makamlar, yine bir ‘aile’ meydana getirmektedirler. Bu y öntemde,
ezginin karar kısmında yer alan ‘cins’in (Buselik, Kü rdi, Hicaz, vb) ve doğal olarak devir
y öntemindeki aralıkların, yine makam ailesi düşü ncesinde temel alındığı görülüyor.
£

Karar kavramının kendisi ve ezgiler yoluyla gerçekleştirilme şeklinin, aralık
veya cins kavramlarına bağlı olmaksızın, ‘ezgisel gerilme ve çözülme’ yoluyla da ‘makam
aileleri’ oluşturduğu hususuna burada özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu yaklaşım,
makam ailesi düşü ncesinde, kararlarda gelişen ortak ezgi yapılarını temel almaktadır.
Böylece aynı karar perdesi çevresinde benzer ezgiler gelişmesi, farklı makamlar
arasında kurulacak akrabalıkların anahtarı olmaktadır. Bu yoldan da farklı adlar alt ında
‘dağınık’ durumdaki makam ve terkiblerin, ortak bir aile içinde toplanması ve karşılıklı
ilişkilerinin sağlıklı biçimde anlaşılabilmesi mü mkün olmaktadır. Buna göre karar, tekil
bir makam özelliği olarak anlaşılmaktan, ‘aile’ oluşturabilen bir ‘ortak payda’ olarak
anlaşılmaya başlandığında, makamların sınıflandırılışı da gü n ü mü zde olduğundan farklı
bir nitelik kazanmaya başlayacaktır. Gü nümüzde makamlar, neredeyse Kantemir’den
bu yana benimsenmiş bir y öntem olarak ‘karar perdeleri’ temel alınmak suretiyle
sınıflandırılırlar. Bu yaklaşımda karar perdesi, makamın t ü rü (Rast , Hüseyni, Buselik,
vb) ve niteliğinden (basit, bileşik, şed) bağımsız olarak sadece geleneksel ses sistemi
içindeki ‘konumu’ itibariyle bir ölçüt oluşturmaktadır: ‘Yegâ h’ta karar edenler’, ‘Rast’ta
karar edenler’ gibi... Bu yaklaşı m, ‘karar ediş’ bakımı ndan birbirleriyle ortak özellikler
taşıyan makam ve terkibler arasındaki çeşitli bağların gözden kaçı rılmasına yol açması
nedeniyle ‘sorunlu’ ve ‘yetersiz’ bir yaklaşımdır. Oysa karar , salt karar perdesi olarak
anlaşılmayacağı ve makam aileleri oluşturan kimi ortak özellikleri bü nyesinde toplaması
nedeniyle, ancak belirli ezgisel ilişkiler içinde ele alınabilir durumdadır.
Bu ortak ezgisel ilişkilerin Hüseyni makamından hareketle Dügâh’ta karar
eden çeşitli makam ve terkibler açısından ayrıntılı olarak incelenmesi mü mkü ndü r.
Gü n ü müzde özellikle Çargâh-Segâh ve Dügâh perdelerini kullanarak Dügâh’ta karar
eden çok say ıda makam ve terkibin, bu çekirdek sesler üzerinde tipik bitiş ezgileri
geliştirdikleri görülü r. Uşşak, Bayati, Isfahan, Neva, Hüseyni, Muhayyer, Gerdaniye,
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Karcığar, Tahir, Gülizar, Saba, Sipihr gibi temelde Çargâh-Segâh-Dügâh çekirdeğine
sahip makam ve terkibler, kararları bakımından bir 'aile oluştururlar. Bu tipik ilişkileri
bazı analitik sınıflara ay ı rmak m ü mkü n görünmektedir. Belirtilen makamları ndaki karar
ilişkileri, Hüseyni makamındaki kararla karşılaştırıldığında 'karar ediş bakımından
belirgin bir ayrı m olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Belirtilen makam veya terkiblerin
başlangıçlarında görülen ayrı mların, karar için benzer bir ağı rlıkta olmay ışı dikkat
çekicidir. Geleneksel repertuardaki eserler dikkatle incelendiğinde, dile getirilen makam
ve terkibler arasında karşılıklı olarak ‘geçki’ler yapıldığı gö rülü r. Örneğin Karcığar
olarak başlayan bir eser, Hüseyni şeklinde karar edebilirken, Hüseyni olarak başlayan
bir başkası da Saba olarak bitebilmektedir.
5

5

Makam ve Devam Ediş: Ara (Geçici) Karar
Bu makalede ‘ara karar olarak adlandırılan ve geleneksel terminolojide ‘asma karar
denilen ezgisel devam kesitlerine ait bitişler, bir makama ait ezgilerin, 'son karar’dan
önce, ezginin belirli yerlerinde geçici olarak duruşlar yapmasın ı ifade eder. Üzerinde
geçici duruş yapılan perde, ‘ara karar perdesi olarak ezgi içinde ‘merkezi bir konum
kazanır. Bu y ö n üyle ele alı ndığında ara kararları n, yalnızca makamın devam stratejisini
anlamak bakımından değil, ayn ı zamanda form açısı ndan da belirleyici oldukları
görülü r. Ara karar, belirli y önleriyle karara özgü karakteristikler sergiler. Buna gö re
ara kararda yine belli bir ezgi alanının var olması, bu alan içinde belirli bir sesin
ü zerinde karar edilecek şekilde ‘durucu bir nitelik taşı ması gerekmektedir. Üzerinde
geçici olarak kalış yapılacak bu durucu ses, ezgi alanı içindeki diğer seslerin kendisine
y öneldiği, ezgisel gerilme ve çö zü lme ilişkisine sahip bir ses durumundadı r. Örneğin
Hüseyni’de, Hüseyniden Çargâh a doğru inen ve Çargâh’ta geçici olarak ‘kalan bir
ezgi çekirdeğinin , Çargâ h’ı merkez ses haline getirdi ği, Hüseyniyi ise bir ezgisel gerilim
perdesi olarak şekillendirdiği anlaşılır. Ara karar kesitleri bakı mından bu ilişki, inici
olarak Gerdaniye-Eviç-Hüseyni, Tiz Çargâh-Tiz Segâh-Muhayyer ve Segâh-Dügâh-Rast
sesleri arası nda da görülmektedir. Daha çok sonraki dönemlere özgü eserlerde görülen
ve Acem-Hüseyni-Neva arasında gelişme gösteren bu çekirdek ilişkinin, Hüseyni’den
ziyade gü n ü mü z Uşşak ı na özgü bir geçkiye işaret ettiği açı kt ı r (bkz. Şekil 25).
5

5

5

5

5

5

5

5

Ezgilerin başlangıç ve bitişleri arası nda adeta bir ‘açık / özgü r alan durumundaki
ara karar kesitlerinin, özellikle bestecilik bak ı mından çok çeşitli seçeneklere sahip
olabildiği görül üyor. Bir makamın temel özelliğinin dışı na çıkmay ı amaçlayan yaratılarda
ara karar kesitleri de önemli bir çeşitlenme sergilerler. Temel özellikler bakımından
ara kararların, makamı tanımada k ısmen etkili olabildiği, geleneksel repertuardaki
tüm ezgileri kapsay ıcı bir nitelik sergilememesinden de anlaşılmaktadır. Özellikle halk
t ü rk ülerinde ara karar kesiti göstermeyen örneklerin çokça bulunması, ara kararı n
makam bakımından öncelikli bir unsur olmadığı düşüncesini desteklemektedir. Bu tip
5
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ezgilerde tipik başlangıç ve bitişler, ezgide hiç bir ara karar kesiti olmasa da makam tayinini
sağlamakta yeterli olmaktadır. Kaldı ki Ali Ufki ve Kantemir gibi tarihsel repertuar
bakımından önem taşıyan kaynaklardaki Hüseyni eserlerin, ara kararlar bakımından
ilgi çekici örneklere sahip oldukları da gö rülmektedir. Kantemir’deki Hüseyni eserlerin
birçoğunda Hüseyni perdesi yalnızca başlama perdesi değil, aynı zamanda bir ara karar
perdesi olarak da belirginleşmektedir.
Ara ve son karar ilişkisine form kavramı açısından yaklaşılması da mü mkü ndü r.
Üzerinde ara kalış yapılan bir ezgi kesiti, aynı zamanda bir form kesitini de belirlemiş
olur. Henüz ' bitmemişlik’ ifadesine sahip olan böyle bir kesit A olarak gösterildiğinde,
karar perdesine y önelerek tam kararı gerçekleştirecek olan kesit de B ile gösterilebilir.
Böylece tipik bir soru-cevap ilişkisine sahip olan A ve B kesitleri, geleneksel anlamda tek
cü mleli 9 ezgilerin geliş mesini sağlamış olurlar. Bu kesitlerden A olan 'ara karar kesiti’ni,
B ise 'karar kesiti’ni temsil ederler. Ara kararlar, karara gö re daima y ü rüy ücü ve henüz
tamamlanmamış durumdaki kesitlerdir. Bu nedenle bu tamamlanmamışlık, mutlaka
karara y önelen bir ezgi kesitiyle son bulacaktır. Karar ise mutlaka makamın karar perdesi
çevresindeki ezgi alanı içinde gelişen ezgisel gerilme ve çözü lmeyle gerçekleştirilecektir.

Tartışma ve Değerlendirme
Hüseyni makamı üzerinde yapılan analiz ve gözlemler, makam konusunun ele
alınışı ve makam-ezgi ilişkilerinin irdelenmesi bakımlarından ortaya önemli bulgular
çıkarmasının yanı sıra, yeni bir makam paradigmasının kurulmasına da olanak
tanımıştır. Bu paradigman ın temelinde 'ezgi’ ve 'ezgisel y önelim’ kavramları yer
almaktadır. Ezgi olmadan makamı salt 'dizisel varlığı’yla tanımak mümkün değildir. Bir
makam temelde birkaç sesten oluşmuş bir ezgi çekirdeğiyle bile tanınabilir. Bu anlamda
makam, ezgilerin var olma şekli ve özellikleriyle tanınıp, anlaşılabilir. Makam kavramı
açısından tarihsel bir de ğerlendirme yapıldığında, Sistemci Okul’un 'devirlerinin
' makam’ olmadıkları açı kça görülü r. Bunlar t ü m üyle düşü nce ( speculation ) yoluyla
ve ihtimale ( probability) dayalı olarak elde edilmiş birer 'yapı’dırlar. Makamlaşma, bu
yapıların gerçekleştirilmeleriyle, sesler arasında hareket kazanmalarıyla, kısaca ezgi
gelişimleriyle ortaya çıkm ışt ır. Sözgelimi XIII. ve XIV. yy .lar için teorinin uygulama
alanı olarak gö rülen ve adeta bir 'sınama aracı’ durumundaki 'ud’ üzerinde, makamların
'pozisyonları’ oluşmaya başladıkça, ezgiler de çalgı üzerinde belirli bir 'yer/konum’
kazanmış oldular. Bu anlay ış, özellikle Maragalı Abdülkadir’in Camiul-Elhan adlı
eserinde büt ü n çıplaklığıyla görülebilir. Ancak 'teori düzlemi’, dairelerle ilgili köklü
alışkanlıklar gereği y üzy ıllar içinde makamları da hep bir 'yapı’ olarak anlama eğilimini
sü rdürmüş görü n ü r. Elbette bu noktada edvar metinleri arasındaki ilişki ve aktarmaların
önemli rolü olduğu göz önü nde bulundurulması gereken bir etkendir. Teori alanı,
yapısal niteliklerini öne çıkarma eğiliminde olmasına karşın makamın ancak bir ezgiyle
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anlay ışı her zaman için ‘güvenilirliğini’ korumuştur. Kantemir’in (2001)
de çok yerinde bir açıklamayla ezgiyi ‘makamın gerçekleştirilmesi’ olarak anlatması
bu bakımdan son derece anlamlıdır. Bu bağlamda ezginin, makam için adeta bir ‘ayna’
görevi gördüğü düşü n ülebilir. Çü nk ü ezgi açıkça, ait olduğu makamın özelliklerini
‘yansıtmaktadı r’.
tanınabileceği

Oluşumu bakımından ezgi, mutlaka bir aralığa veya bir aralı k düzenlenişine
gereksinim duyar. K ültürler-arası bir özellik olarak ezgi, en az iki perde üzerinde
gelişen bir ardışımla var olur. Daha da yalınlaşt ı rılarak söylenirse ‘bir aralığın iki
ucunu oluşturan perdeler arasındaki hareket’ bir ezgi demektir. Bu nedenle ezginin
oluşumunda yapısal olarak ‘gerek ve yeter şart’ olabilen aralı k kavramı, makam için
sadece ‘gerek şart’ durumundadır. Makamın ortaya çıkışı bu aralıklar üzerinde ‘rastgele’
gelişen bir ezgi anlay ışı göstermiyor. Aksine ezginin belli bir ‘başlama’, ‘devam’ ve ‘ bitiş’
sergilemesiyle makam özelliği ortaya çıkıyor. Bu bakımdan makam, ‘dar anlamda’
kendine özgülüğü olan ve tipik başlangıç ve bitiş sesleri arası nda gelişme gösteren, özel
bir ‘ezgi tipi’ olarak kabul edilebilir. Benzer özellikteki ezgiler açısı ndan yaklaşıldığında
makamın aynı zamanda ‘sınıflandırıcı’ bir niteliğe sahip oldu ğu da gö rülür. Bu anlamda
makam birbiriyle benzerlik veya ayrılık gösteren ezgilerin ‘kavramsal düzeyde’
sı nıflandı rılmaları gereksiniminin de bir ü rü n üd ü r. Birbirine benzeyen ezgileri aynı
sı n ıf içinde toplarken, farklı olanları n da ‘ayrılması nı sağlar. Böylece makam, ezgileri,
oluşumları açısından sı n ıflandırmış olur. Her sın ıflandı rma, kendi özgüllüğü n ü yansıtan
bir ad altında toplanı r. Bu ad, makam-ezgi ilişkisinin bir anahtarı oldu ğu gibi, makam ın
yapısal öğelerini oluşturan aralık-perde-cins gibi kavramları da belirlemiş olur.

Tarihsel kaynaklarda ‘ağaz’ ve ‘karar’ kavramları çerçevesinde, kullandıkları
perdelerle birlikte anlatılm ış olan makam ve terkibler için başlama ve bitişin en hayati
iki unsur olduğu, bu incelemeyle açıkça ortaya konulmuştur. Makamı n başlangıcı, onun
benzerlerinden ayrılmasın ı sağlayan en önemli özellik durumundadır. Bu y ön üyle bir
makam ın başlama tarzı, onun diğer makamlardan ayrılmasını sağlar. Makam ı n bitişi ise,
belirli y önleriyle yine makama özgü karakteristikler sunmakla birlikte, çoğu zaman,
ortak yapısal unsurlara sahip makamlar açısından bazı ezgisel benzerlikler ve aynılıklar da
sergileyebilmektedir. Bu y ön üyle de karar olgusu, değişik makamlar arasında ‘akrabalı k’
kurulmasına yol açar. Bu nedenle karar ediş bir anlamda ‘makam aileleri’nin ortaya
çıkmasın ı sağlayan bir unsur haline gelir. Makamda başlangıç ve bitiş arasında kalan
ezgisel ‘devam’ veya ‘ilerleme’ kesiti, bu çalışmada makam açısından bir ‘açık / özgü r
alan’ olarak tan ımlanmıştır. Bazı halk t ürk üleri arasında hiç yer almadığı gözlemlenen
bu kesitin makam için ‘mutlak’ tan ıtıcı bir unsur olduğu düşü n ülemez. Ezgisel ilerleme
kesitleri, ‘ara karar’ olarak adlandırılan farklı ezgisel duruşların gerçekleştiği kesitlerdir.
Bu kesitlerin tayininde, ezginin tam kararından önce geçici olarak kalış sergilediği ezgi
alanlarından yararlanılır. Ancak genel bir gözlem olarak makamın tanınması açısından
ara karar kesitlerinin, başlangıç ve bitiş kadar etkili bir ölçüt olmadığı belirlenmiştir.
Bir makamda ara karar perdelerinin değişmesi, o makamın ezgisel kullanımındaki

—

^

M

47

MAKAM ÇALIŞMALARI ÖZEL SAYI

bir değişmeye, farklılaşmaya işaret eder. Bu tip değişimler çoğunlukla makamın
‘terkibleştiğini’, değişik cins ve makamlara özgü çekirdek ezgilerin makamın bü nyesine
eklemlendiğini gösterir. Cumhuriyet dönemi bestecilerine ait Hüseyni makamındaki
bazı eserlerde Buselik ü zerinde Nişabur; yerinde, Irak veya Eviç üzerinde Segah; yerinde
Bestenigâ r; Neva’da Hicaz veya Buselik; yerinde Saba; Çargâh’ta Nikriz gibi değişimler
yoluyla elde edilen Neva, Çargâ h , Buselik, Segah, Irak gibi ara kararlar, bu tespitin en
açık örneklerini oluşturur.

Sonuç
Bu makalede makam, ezgiyle olan bağının esas alı ndığı, ‘ezgi merkezli’ bir bak ışla
incelenmiştir. Ezgi merkezli yaklaşım, makam ı n anlaşılması nda, ezgilerden hareket
edilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Bu yaklaşıma göre makam; sabit olmayan, değişken ve
göreceli işlevler yaratmakta, birer makamsal kod olarak anlaşılabilecek çekirdek ezgiler
geliştirmekte ve başlangıç ve bitiş kesitleri dışında oluşturulabilecek çeşitli terkibleşmeler
yoluyla da her tip yeni kullanılış veya ele alı nışa a çık bir sistem özelliği sergilemektedir.
Makam, ‘ezgisel kodlar’ taraf ından belirlenen bir sistemdir. Sistemin unsurlarını
perdeler oluşturmaktadı r. Bu perdeler arasında başlama, devam ve bitiş fonksiyonları
içinde gelişen ezgisel hareket /seyir, makamın temel etmenidir. Ezgisel kodlar, belirli
ezgi alanları içinde gelişme gösterirler. Bu alanlar belli ses merkezlerine bağı mlıdı rlar.
Her ezgi alanı, makamı karakterize eden, özelliklerini açığa çıkaran çekirdek ezgilere
sahiptir. Bu ezgiler, daima ezgisel gerilme ve çözülmelerle geliş me gösterirler. Gerilme
ve çözülme işlevleri, makam açısından sabit değil, değişken ve göreceli niteliktedir. Ezgimerkezli yaklaşım, işlevlerin merkez ve çevre sesler arasındaki göreceli hareketlerle
değişkenlik kazandığı nı ve mutlaka ezgisel y önelimle belirlenebildiğini ortaya
çı karmaktadı r. Geleneksel ezgiler açı kça göstermektedir ki makamsal işlevler, sabit dizi
işlevleriyle açıklanamazlar. Çü nkü ezgisel y önelim aynı sesin, ezgi içinde hem gerilme
hem de çözülme merkezi haline gelmesine olanak tan ı maktadır. Bu nedenle makamsal
işlevler ancak ezgi alanları içinde ve ezgisel devinim dikkate alınarak belirlenebilirler.
‘Ezgisel kodlar taraf ı ndan belirlenen bir sistem’ olarak ele alındığında makamın
‘dizi’ olarak ele alınması na gerek yoktur. Hüseyni ö rneğindeki gibi bir makamın yalnızca
‘birkaç sesten oluşmuş çekirdek ezgilerle’ bile tan ınabilir durumda olması, makam için
mutlaka bir dizi algılaması içinde olunmaması gerektiğini göstermektedir. Öyleyse salt
‘teorik kaygı’larla makamı, özellikle de Batılı bir bakışla ardışı k sekiz sesten oluşan bir
‘dizi’ olarak ele almaya çalışmanın konuyu anlamaya bir katkısı bulunmamaktadı r.
Makamın, zihinde salt bir ‘dizi’ olarak canlandı rılması, sonuç olarak onun ‘gerçekleşme
şekli’ olan ezgiye ait özelliklerin gözden kaçırılmasına ve hatta hiç göz önünde
bulundurulmamasına yol açmaktadı r. Öyleyse makamı anlamak için bakılacak asıl
nokta, onun gerçekleşme şekli olan ezgiler olmalıdır. Bu nedenle makam algılamasında
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ezgiler ve onların ‘gösterdikleri önem kazanmaktadı r. Belirli ezgiler ve onları n sahip
oldu ğu ‘çekirdek ilişkiler , makam dizgesinin göstergeleri durumundadır. Bu bağlamda
ezgilerin sahip olduğu bu çekirdek ilişkiler, makamın gerçekleştirilmesindeki ezgisel
kodları oluşturmaktadı r.
5

5

Dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus da makamların ‘adlandı rılmalarında,
kült ü rel olarak verilen ve alman eğitimin (kült ü rleme / k ü lt ü rlenme) belirleyici rolüyle
ilgilidir. Çü nkü besteci/icracı ve dinleyici açısından bestelenen /seslendirilen bir
ezginin belirli bir makamda olduğunun ‘anlaşılması , ancak ilgili makam kodları n ı n
‘bilinmesi’yle mü mk ü n olabilmektedir. Besteci/icracı, bestelediği/seslendirdiği
çekirdek ezgiler yoluyla bu kodları ortaya koymakta, dinleyici de duysal yoldan aynı
kodları, ‘bildiği/ öğrendiği makam bağlamı içine yerleştirerek algılamakta, tanımakta
ve anlamlandırmaktadır. Bu bağlamda çekirdek ezgiler, birer ‘kod olarak makamın
‘gerçekleştirilme ara çları olmaktadırlar. Sonuç olarak makam ve ezgi ilişkisinde anahtar
kavram ‘çekirdek ezgiler’dir. Tü rk m üzik kültü rü nde temel kavramlardan birini
oluşturan ‘makam kavramın ı, geleneksel kült ü r içinde öğrenilmiş bir ‘ezgisel kod
sistemi olarak anlamak ve açı klamak mü mk ü n olduğu gibi pratikle ört üşen bir teori ve
eğitim gibi açılardan da çok daha işlevsel ve yeterlidir.
5

5

5

5

5

5
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Hüseyni Curama Türkü "Aşuğıda/l gelir" (Mardin)

Şekil 1 Urmiydi Saf îy üddin’de Hüseyni dairesinin perde ve aralıkları.
A YH: Perdeler, C: Mücenneb aralığı, T: Tanini aralığı.
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Hüseyni Curcuna Türkü, “Çafa/kaya alınmaz" ( Erzurum)
Çagah
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Jftşgah
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Pençgah
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Hefigd ı
7

Tltftgah
8

H üseyni Rab' Aksağı Ağlatma, "Ak elime" (Denizli)

Şekil 2 Hızır bin Abdullah’ta “mastar”ı (sekizli) oluşturan “sıra say ılı”
perde adları.
HöseynPda
UŞŞAK OÖRTL ÜSÖ
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H üseyni Sofya» Türkü, "Allı da yemenim” (G Antep)
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Şekil 3 İsmail H. Özkan’a (1987) göre Hü seyni Makamı’nm “dizi
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Şevki Bey, Hüseyni Ağır Aksak Şarkı, "Ah çekmesin endişe”
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ÜST EZGİSEL ALAN
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Tanburi Cemi! Bey, Hüseyni üevr i Turan Şarkı “Görmek ister gözlerim"
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Şekil 8 Neva perdesinden Hüseyni’ye y önelen başlangıçlar
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Ah«rtr

Tamtnntayra

Şekil 6 Hüseyni Makamı’nda, Hüseyni perdesi merkezli “ezgisel
alanlar” ve perde işlevleri.

.

Hüseyni Nün Sofyan Türkü "Duman almış" ( Elazığ)

.

H üseyni Nün Sofan Türltl "Dam /taşında" (Nevşehir)

*7
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Tatyos Efendi, Hüseyni Curcuna Şark ı "Gönül dhştiiyine gü/zar ı zevke"

Şekil 5 K Signell’a (2006) gö re Hüseyni Makamı’ndaki
“kalıplaşmış motif ”
ALT EZGİSEL ALAN

.

.

11 Faik Dey Hüseyni Sofyan Şarkı “Ağlama ey aşıkı mihnehede"

W

Şekil 4 Kemal İlericî’ye (1981) gö re Hüseyni Makamı’nda “ezgisel
işlevler”.
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Hüseyni Sofan ilahi “Ben bu dağın"(Urfa)

Hü seyin Çanıma Türkü, "Drğlarthğundrr benim" (FJuztg)
-w -

.“

Hüseyni Sofyan Tnrki/ Arpa derdin sül iken" (Darende)

-

Hitsejsıl ik ır i Turan Tıirk ü, "l hvkütMMr" ( Irutanı)

’

-
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T?

Hüseyni Türk Aksağı Tiirkii, "Oy Trabzon" ( 3 nabzım)

HOseym Sofim Türkü, "Saray yolıı" (Elazığ)
fl

Hüseyni Nlm Sofyan Türkü, “Uykudan uyanmış" (Erzurum)

.

Hüseyni Aksak Türkü "Deri hayrı" (Balıkesir)

.

- -

Hafız Post, Hüseyni Hafif Beşte “Çeldiril et ıııuid i ımh yarden*

£
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Hüseyni Mevlevi Ayini, "Bes/e i Kadim"

i

.

.

Ebtthekir Ağa Hüseyni Reme!Rese "Canımyerine geleli ki“

. .

IH Selim Hüseyni Saz Semaisi,

Şekil 7 Hüseyni perdesiyle yapılan başlangıçlar için örnekler.

H üseyni Curcuna Ağıl, "Havada bitim yok" (Muş)

Hüseyni Sofyan Kma, “dialar kavak" ( Hacı Haklaş)

.

Kvtb-lNayı, Hüseyni Fahıv Külliyat Katuumitvğlu (1700) No. 23

<

.

A Arif Aıaergiıı, Hüseyni Curcuna Şarkı "Aşkad ûşttlm"

Şekil 9 Çargâh ve Neva’dan Hüseyni’ye y önelen başlangıçlar.
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H üseyni NimSofyan Türkü "AUt gelin” (Afyon)

.

Detir. Salih Efendi, Hüseyni Reııtei Pe şrev

0
Hüseyni Him Softan Halay “Horoz larvada (Elazığ)

—

Hüseyni Raks Aksağı Türkü 'Sapf ü gesi yoncadan" (Erzincan)

i

*
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Hüseyni Curcuna Türkü, "Dereye indim'1 (D. Anadolu)

Hacı Arif Bey, Hüseyni Softan Şarkı, “Bana fnlfeyler iken seır
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Şaadeddtn Kaynak
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üseyni Türk Aksağı Şarkı, "Bayburt'un eğmeleri’'

Nikoğos Ağa, Hüseyni Softun Şarkı, "Ah ciğerim paresi"

-

H üseyni Semai Raks. Snçboğt" Ali Ufkİ 06 lO? i675?); MSS (1650) s. 60 1)

“

Huri Halt! Poyraz, Hüseyni Ağır Semai Şarkı, “Artık yetişir"

Şevki Bey, Hüseyni Curama Şarkı, "Erler lle olyarl pCrUnce"

Selami Tkrtıığ, Hüseyni Saz Semaisi
Sulakzade,Hü seyni Düyek Peşrev "BahariskmKıoııemıroğiıt (1700) AV 25

.

Haşan Can, Hüseyni Düyek Pe şrev, Şükujezar", Kanıemirnğlıı ( 1700) No 25

.

I

V Kaşid Efendi, H üseyni Sas Semaisi
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II

I.avtacı Andan, Hüseyni Muhammes Peşrev
»

-

. Hüseyni Hini Şiftim Oyun Hamsi "Çeçeııkızt"

Tunlmrı Cemi! Bey

Levoıı Hancıynn, Hüseyni Saz Semaisi*

.

Melek Can Hüseyni Çenher Peşrev. Ktmtemlmghı ( 1700) No. 17

Şekil 10a, b Dü gâh perdesi ye çevresinden Hüseyni’ye y önelen başlangıçlar.
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Şekil 11 Hüseyni Makaım’nda ezgiye, "dem”' niteliği taşıyan "karar
perdesi” çevresindeki keşide başlamaya örnek: "Akşam olur”
türküs ü (Sivas derlemesi).

Hüseyni M ıu Softan Türkü ' Gelme bak gehiıe* (Sivas)

.

Hüseyni Aksak t ürk ü, "Bn dağlar meşe diğtor" ( D Anadolu)

Hüseyni Softun Halay, " Halay başı kim çeker" ( rüzgar)

Emin Ongatı, Hüseyni Aksak Şarkı, "Ancimedlğımyare meğer"
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Htlseyırl Akstık Türkü, "Kıcılur ktmrk* (Ak şehir)

lİekirS Şezglu, Hüseyni Mıtsarumn Şarkı, "itağa dchrln"

-

Hüseyni Softun l ürkl Gurbet "Kola d üştüm Lee" (Ali Ufki, MSS No: 60 3
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Zabarya Hüseyni Ağır Çenber Beste Vermtlin dlcf isamiyle"
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ŞahMurad , Hüseyni Peşrev, Bereftan, { Kamemiroğln: 16 )

.

Akreddiu Yanışta Hüseyni Saz Semaisi
AğaRtda, Hüseyni Peşrev, Sakil, (Kamemiroğiu: RV )
ŞahMuntd , Hüseyni Peşrev, Bere/ fan, (Kaıılemiroğlıı: A6)

Şekil 12 Gerdaniye perdesinden Hüseyniye y önelen başlangıçlar.

Şekil 13 Muhayyer perdesinden Hüseyni’ye y önelen
başlangıçlar:

MAKAM ÇALIŞMALARI ÖZEL SAYI

.

Hitsuyııi Aksak Türkü "Atlad ım girdim bağa" (Burdur)

Hüseyni Curama Ağıt, "Aşağıdan gelir* (Mardin)

.
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H üseyni Softıun İlahi "Ben bu dağ at" (Urfa)

Derviş Frenk Mustafa, Hüseyni ''Şehu zülfün beni" Ali Ufki MSSNo. 20 2

Hüseyni Çifte Yürük Sema! Türkü, "Dam başında hezan var" ( Simi)

Hüseyni P /.şrev i Darbeyn Ali Ufki MSSNo 21
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T ürkı Mahabbet "Gel cıvan böyle salınma" Afi Ufki, MSS No. 23 1

Tatyos Hfeııdl, Hüseyni Saz Semaisi

Şekil 14 Hüseyni Makamında, Çargâh perdesini göstererek
karar ediş.

Z Arif Ataergin, Hüseyni Curcuna Şark ı "Aşka d üşt üm"

J

Hüseyni Curcuna Türkü, " Bahar geldi" (Mardin)
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A. Rijdt Çağatay, H üseyni Curcuna Şarkı “Edalı bir yosma kararını ald ı"
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Hiiseyni Ytiriik (Sim) Sojyan Türkü, "Oııiki Ştıbaüır" (K Maraş)

^

SE

EF0

Şekil 16 Hüseyni Makamı’nda, Hüseyni perdesini göstererek
karar ediş.
Hüseyni Darb-ı Fetih Peşrev T.iğcrdelen" Kantemiroğlu No. 10

.
tij U
'

.

IL Ongun, Hüseyni Aksak Şark ı, “Arz etmediğim yare"

Hüseyni Yürük (Nim) Sojyan Türkü, "Duman almış" (Elazığ)

.

-

.

Hüseyni Aksak Türkü, "Orlocada evimi:" \
( 1uğ!a/Köyceğİ 2 )

Hüseyni Curcuna Türkü ",Dereye indim" (D Anadolu)

t,

.

-

..

G Aydoğıiıı, Hü seyni Saz Semaisi 4 hane: Devr i Hindi

a'

Hüseyni Düyek Türkü, "( hfahyam dağlıyam" (Ihfa)

Şekil 15 Hüseyni Makamı’nda, Neva perdesini göstererek
karar ediş.

Hüseyni Sojyan Türkü “(iıcılarkavak" (Hacıbektaş)

-

.

-

H üseyni Düyek Peşrev, "Osman Paşa Ei Atik" AH Ufki, MSS No 19

-

-

.

Şekil 17 Hüseyni Makamı’nda, Rast perdesini göstererek
karar ediş.

H üseyni Softan Türlü "Sarayyoh<" (Elazığ)

==

i

Hüseyni Sojyan Türkü "Ne güzel yaratmış” ( Kırşehir)

İ

-

Hüseyni üevr i Kebir Peşrev, "Tunç Ali" Ali Ufki MSS No. 20 1

Si

m=n

-

Hüseyni Devr i Turan Türkü "Püsküllüd ür" (Görele;

Hüseyni Raks Aksağı Türkü "Anam beni" (İmranlı)

Hüseyni Çifte Semai Türkü "Dere kenarında”(Şebinkarahisar)

Şekil 18 Hüseyni Makamında sekvenslerle şekillenmiş çeşitli ezgi tesitleri ve Dügâh’ta karar ediş.
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- -

-

Hacı Arif Bey, Hüseyni Evset İlahi, "Mahzen i esrar ı Şah ı Murtaza'sm"

.

-

İsmail Hakkı Bey, H ü seyni Evsai Tevşih "Ey Restil i Kibriya"

£=#

-

.

-

Tunç Â H , Hüseyni Devr i Kebir Peşrev A li UJkiMSS. No 20 1

İ

4

£

4,

-

.

Demiş Frenk Mustafa, Hüseyni Murabba, "Şehazülftin beni" Ali UftciMSS No. 202

-

Hüseyni Darbtiyn Peşrev Ali UJki MSS. Nu. 21

Şekil 19 Hüseyni merkezli ara karar kesitleri.

.

-

.

Hüseyni Saki! Peşrev "Pişrev i Nerguz", AUM8S No: 22

Şah Murad Hüseyni Berefşan Peşrev, Kanremironin No. 46
Hüseyni Çenter İlahi, "Ey acep bilsem nedir"

Hüseyni Bercfşan ı Kebir Peşrev, Karnemlroglu No. 47

-

Hüseyin Dflyek İlahi, "Yürü zahidyürü"

.

=

Hü seyni Berefşan Peşrev "Dilckli", Karnemiroğlu No 48
,
U ±
ft*
fL
«.
P

.

Melek Can, Hü seyni Çcnbcr Peşrev, Kantemiroglu No 77

i *=k=JZ=â

P f

’

H ûsey/ıl Türk Ahvğı Türk ü;"Duldalan", (Erzurum)
'

r

r

Tunç Ali, Hüseyni Devr i Kebir Peşrev, AU MSSNo. 20 I

Hüseyni

Murabba "Çekdim el mmid 4vasl-ı yardan
ü

-

AUMSSNo. 32 2

^

Hüseyni Düyek Divan Urfa)

Şekil 20 Muhayyer merkezli ara karar kesitleri.

fy

Şekil 21 Neva merkezli ara karat kesitleri.

^

Hüseyni Ninı Sofan Türkü Aşmalar da kal uzatmış", ( Kayseri)

H üseyni Aksak Türkü "Taş üstüne faş koydum", (Detildi)

Hüseyni Çifte Y ürük Semai Türkü "Dere kenarında “ (Giresun)

Hüseyni Nim Sofyım Türkü"Yozgtu’m asmasyım", (Yozgat)

S Kaynak, Hüseyni Nim Sofan Şarkt "Ayrılık ateşten bir ok"

Danbeni Rtza Bey, Hüseyni Curcuna Şarkt " ftak şu güzel köylüye"

.

Tanburt Mustafa Çavuş H üseyni Aksak Şark ; "Bir dilberdir beni yakan"

Şekil 22 Çargâh merkezli ara karar kesitleri
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başlama (ağaz)
perdesi

karar
perdesi
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Şekil 23 Hüseyni Makamı’nm başlangıç kesitinde yer alan "ezgisel kodlar”' için tipik örneklemeler.

<•

•>

ALT EZGİSEL ALAN
/

s

y
\

/

/

v

*

«/

S ALAN
ÜST EZGİİ

/

s
\

y

-

/

/

\

3
/

Gerilme
Merkezi

/

y

Alt Süsleyiciler

Tamamlayıcı

Tamamlayıcı

y

t

/

y

Üst Süsleyiciler

Şekil 24 H üseyni Makamı’nda "karar”': Dügah perdesi çevresinde gelişen ezgisel alanlar.

I

wG

ç

G

ç

G

;

Ç

G

Şekil 25 Hüseyni Makamında farklı ara kararlar için ezgisel gerilme (G) ve çözülme (Ç)
perdeleri arasındaki tipik ilişkiler.
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Notlar
Gerçi gelenekte sadece teorisyen veya sadece icracı gibi ayrımlar yapman ın ne kadar doğru ve
tutarlı olabileceği hususu dikkatle yaklaşılması gereken bir durumdur. Özellikle eğitimli kesime
özgü m üzisyenlerin , tarihsel olarak her iki özelliği de bünyelerinde taşıdıkları, yazılı kaynaklar5
dan takip edilebilmektedir. Bu nedenle gelenekte özellikle de ‘edvar sahibi müzisyenlerin, bilgi
ve uygulama bakımından hangi öncelikleriyle nitelendirilebilecekleri ancak bir yaklaşım olarak

1

öngörü lebilir.

Şeşgâh, adından da anlaşıldığı gibi ‘altıncı yer /ses anlam ı na gelir. Makamlaşma ö ncesinde, ses
dizgesi olarak tarihsel kaynaklarda sekizli içindeki ana seslerin sı ralarına atıf yapan bu adlandırma
tarzı, sıra say ısı bildiren Arapça rakamlarla (Örn. Şeş) , konum ve yer bildiren Farsça ‘-gâh’ ekinin
birleşiminden elde edilmekteydi. Bu ‘sıra-say ılı adlandırmadın en önemli kaynaklarından biri
Hızır bin Abdullah’ın Kitab-ı Edvar adlı eseridir (Özçimi 1989).
2

5

^

Bu nokta, makam kültürü açısı ndan ‘basit’ bir konu gibi değerlendirilmemelidir. Çünkü buradaki gözlem, makam kült ü rü içinde ‘makam’ ile ‘perde’ kavramları arasındaki ilişkilerin anlaşılması
bakı m ından çok önemli bir veri oluşturmaktadı r. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Şeşgâh perdesinin adı, Hüseyni makamının doğduğu bir perde olması nedeniyle Hüseyni olarak değişmiştir.
3
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Buna ek olarak Kantemir’de (2001) Uzzal’ın, Hicaz perdesiyle birlikte anılması, UzzaPın 18. Yy .
itibariyle ‘perde’ olarak da konum değiştirerek müstakil bir hal aldığın ı açıkça işaret etmektedir.
4

Osmanlı m üzik kült ü rü nde yer alan müzisyenlerin, m üziğin uygulaması na teorisinden
daha fazla ağı rlık vermiş oldukları sü recin takibinden açık ça anlaşılabilmektedir. Bu sü recin
uygulama düzeyine ait en somut örneğini ise kuşkusuz Osmanlı /Tü rk tanburu oluşturur.
Tanbur, bu sü reçte Osmanlı müziğinin temel çalgısı haline gelerek belirgin bir form değişikliğine uğram ış, Anadolu tanbur / tanburaları ndan farklı bir yapıya b ü r ü nm üşt ü r (Pekin,
2004).
5

Tonal centers’ ifadesi Signell’ın eserinin Tü rkçe’ye çevirisini yapan I. Gö k çen taraf ından ‘makam özekleri (/merkezleri)’ olarak çevrilmiştir. Ancak bu ifadenin Signell’daki kullanılışına bakıldığında ezgide merkezi konumdaki perdelerin kast edildiği anlaşılıyor. Bu nedenle burada
‘merkezi perdeler’ ifadesi tercih edilmiştir.
6 <

Tamlay ıcı ve süsleyici terimleri için Abd ülbaki Nasır Dede’nin Tetkik ü Tahkik [1794; 1796]
(Ed. Tura, 2006) adlı eserinden yararlanılmış olmakla birlikte, burada verilen tan ı mlar, oradaki
bağlam ve içerikten farklıdı r.

7

Bu bağlamda Hüseyni makamı ile Uzzal ve Buselik makamların ı n D ügâ h-Hüseyni perdeleri
arasındaki ezgisel ilişkilerin karşılaştırılmasına dayalı bir araştırmanın, burada dile getirilen yaklaşım bakım ından ortaya yararlı bilgiler çıkarabileceği düşü n ülmektedir.
8

9

Kemal îlerici’de (1984) ‘birizb ü t ü n’ olarak adlandı rılan form.
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