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1400lerin başında Tü rk m üzik teorisyenleri birbirine paralel olarak iki makam
sınıflandırması geliştirmeye başladılar: taksonomik yaklaşım ve transformatif yaklaşım.
Taksonomik sınıflandırma ilkesi Müslü man teorisyenlerden miras alınmıştı. Buna bağlı
olarak taksonomik model daha yaygın kullanılmış ve bu sistemin temel koordinatlarım
kuran teorisyenlerin kafası ndaki çerçeveyi oluşturmuştu.

Taksonomik model, her bir unsurun özgül ve başka hallerinin tanınması
yardımıyla hiyerarşiyi tespit eden düzenli kategorilere ve ikincil işlemlere dağılımını
öngörü r. Taksonomi, temelde, gözlemlenmiş verilerin sistematik organizasyonuna
ait işlemleri kapsar. Bu nedenle, genellikle taksonomik sı nıflandırma bir dizi belirli
unsurun bir grup eşit ve bağı mlı ikincilliklere dağılımı anlamı na gelir. Bunun gibi,
taksonomik model bağı mlı veri dizileri için hiyerarşik bir sınıflandırma ve mekanik bir
derecelendirme sunar.
Transformatif model ise dön üşü mseldir ve belli bir tonal noktadan yola
çıkıp yapılarını alt seviyesinde ve üst ile alt seviyeleri arasındaki transpozisyon,
modülasyon ve geri durma hareketleri aracılığı ilerleyen gelişimin öğeleriyle ilgilenir.
Transformasyonlar aynı zamanda, seçmeli veya mecburi şeklinde belirtilmiş olarak
kalan belli şartlarda birimlere bağlanan yalıt ılmış veya yönlendirilmiş dönüşü mler ve
kesinleştirilmiş işlevlere de işaret eder. Transformasyonların birbirine bağlanmasındaki
makam çıkarımını zorunlu kılan kurallar birbirini takip eden seviyelerde ifade edilir.
Bu yüzden, kurallar ve kalıpların ü retimsel sistemi aşamalar halinde dönüşü r ve
karmaşıklığa ulaşmak için m ücadele eden melodik dönüşü mü n farklı seviyeleri içinden
perdeden perdeye, makamdan makama ilerlemeyi kademeli olarak aktarır.
Taksonomik sınıflandı rma kavramı sistemik; transformatif model ise ü retkendir.
Her iki işlem tarihî dö nemler boyunca Türk makamlarının analizinde de etkin şekilde
ve yan yana kullanılarak bugü ne geldikleri için iki yaklaşım arasındaki temel farklar
bu ikisinin karşılıklı karışı mını dışarıda bı rakmamıştır. Yeterli miktarda zengin
ve tutarlı metinsel aktarı mlar mevcuttur. Teorisyenlerin her biri iki yaklaşımı da
öne sü rerken birbirine benzemeyen görüşleri benimsemiş ve melodik makamların
gelişimine ışık tutarken farklılıklar ve benzerlikleri eşitlemek için çabalamışlardır.
İcra ve kavramsallaştırma arasındaki farklılık tutarlı şekilde korumuş, bölgesel ve
yerel geleneklerde gözlemlenen değişimleri eşitlemiş ve kült ü rler arası benzerlikleri
artırmışlardır. Ancak, taksonomik yaklaşım eski kozmolojik görüşle ve makamların
astrolojik kavramlarla ilişkisiyle bir kez ilintilendikten sonra baskınlığını ve sertliğini o
dönemden bu yana korumuştur.

Makamların klasik taksonomisi, makamları bir grup gökyüzündeki burçlara ait
işaretler, gezegenler ve do ğal elementlerle ilişkilendiren aksiyomatik görüş içerisinde

lJ

12

MAKAM ÇALIŞMALARI ÖZEL SAYI

sağlam şekilde temellendirilmiştir. Dört unsuru ve bunun sonucu olarak dört temel
makam dalını temsil eden dört sayısına makamların oluşumunda öncelikli bir işlev
atfedilmiş ve bu durum kozmolojik ilişkilerin eksenini meydana getirmiştir. Buna
bağlı olarak, dördü n çarpımlarından biri olan on iki sayısı, yapısal birimlerin analizine
atıflarda bir sabit ve tekrar eden bir değer oldu. Böylelikle sayısal kalıplar yalnızca
geleneksel semboller haline geldi ve zamanla tonal çeşitliliklerin yü kselmesi konusunda
önem kazandı.

Taksonomik sınıflandı rmaya göre makamlar kozmolojik yapının en üst ü ndeki
göksel varlıklar arasındaki uyumu yansıtan pek çok hiyerarşik kategorilere ayrılır.
Taksonomik model, gö kyüzü n ü n 12 işaretiyle ilişkilendirilen 12 temel makam (asıl
makamlar veya basit makamlar), gezegenlerle ilişkilendirilen altı veya yedi ikincil
makam (avazeler), do ğal elementlerle ilişkilendirilen dört bağlı makam veya kısım (asıl
şubeler) ve büt ü n bunların da bir araya getirilmesiyle gü ndüz ve gecenin 24 saatine
yerleşen toplam 24 şube ortaya koyar. 24 şubenin her biri, terkip adı verilen toplamda
48 edecek şekilde ikişer şube do ğurur ve yıl döngüsü içindeki gü nlerin sayısına denk
gelen 365 terkibat oluşturur ve buradan da sonsuza ulaşacak kadar artar. Ancak, yıl
döngüsü içindeki gü nlerin toplam sayısı Müslü man, Jülyen, Sasani veya Gregoryen
olmasına bağlı olarak takvime göre değişiyordu. Bunun yanı sıra, temel birimlerin sayısı,
terkip ve karışım kullarıyla ço ğalıyordu. Dönüşmüş birleşimlere terkibat adı veriliyor;
transformatif dönüşü mleri bunları karmaşık ve birleşik büyük bir kategoriden oluşan
makamların (mü rekkeb makam) kategorisine sokuyordu. Terkibat ço ğalmamın teorik
ilkesi El-Farabi’nin “terkibata nihayet yoktur” sözü ne dayanıyordu. Aslında, örnek
îslami teorik modelin kuruluşu Orta Çağ’da başlamış, Arap-Iran-Türk müziğinin
teorisinde olgunluk seviyesine ulaşmıştır.
Ünlü teorisyen Safiyüddin Abdülmü min Urmevi (13. yüzyıl) Sistematik Okul’u
Kitab-ül Edvar adlı eserinde en gelişmiş seviyesine ulaşt ırm ış ve haleflerine geniş bir
melodik döngüler arşivi bı rakmıştır. Safiyüddin’in dü zenlediği ve 17 aralıklı sabit
bir oktav ayrımına dayandı rdığı kusursuz gamı, matematiği m üzikle eşitleyen felsefi
görüşün klasik mirasını meydana getirdi ve kendinden sonra gelecek dönemlerin müzik
düşü ncesinin oluşumuna büyü k etki etti.

Abdülkadir Meragi (14.-15. yüzyıl) teorik makamları sonraki Tü rk müzisyenleri
nesillerine geçecek olan geniş bir co ğrafyanın müzik uygulamalarına ait unsurlarla
zenginleştirdi ve geniş bir melodik dönüşü m repertuvarı meydana getirdi. Ancak, yeni
oluşturulan melodik gamlar, birincil ve ikincil makamların (makamlar ve avazeler)
yapısal ilişkilerinin taksonomik çerçevesi içinde tayin edildi ve birleşik makamlar
terkibat ve şube olarak adlandırıldı.
Şube terimi, temelde, bir makamm notaları üzerinde belirli melodik dönüşüm
anlamına geliyordu. Terkibatlar, farklı yapılardan çıkarılan melodik çekirdeklerin
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(nağme) birleşmesiyle oluşturulan geniş bir çeşitlilik şeklinde ço ğalıyordu. Sonuç
olarak, adlarda, makam kategorilerinin sayı ve dizisinde farklılı klar ortaya çıkarken
bazı hâlihazırda mevcut çekirdekler adlarını korudular. Bazı durumlarda asıl şubeler
olarak an ılan dört makam yegâh, dügâh, segâ h ve çargâ h yeryüzü n ü n d ö rt elementiyle
ilişkilendirilmekte ve bu nedenle de birincil ve t ü retilmiş makamların formatif kaynakları
gibi sayı ve adlandı rmada aynı kalmışlardır.
Melodik gamların dön üşü mü, hükm olarak adlandı rılan belirli tonal-uzamsal
alan içinde gerçekleşir. Hükm terimi, içerisinde bir dizi nisbi makamsal gamların
oluştu ğu ve bunların melodik gelişimlerinin tonal-uzamsal yayılımı üzerinden ulaşılan
sınırları tarif eder ve büyük makamların potansiyel hakimiyeti anlamına gelir. Geniş
çerçevede bak ıldığında, tespit edilen bu hükm, ortaya çıkış kaynağı ile çıkarı m alan ı
arasındaki bağlant ıyı gözetir. Bu, özellikle de, kendileri ortaya çıkaran yaratıcı makama
bağımlı makamları n alan ın ı tarif eder. Erken dönemlerden itibaren hükm' ün anlamı,
davul-sancak’ın uzamsal sın ı rları içinde ses ve bölge arası nda ayrılmaz bir bağ kuran
Tü rklerin ilkel müzikal d üşü ncesini egemenliği altına almışt ı r. Hükm terimi yavaş yavaş
terk edilerek, yerini her bir melodik gam ın potansiyel yayılım ilerlemesi olarak kabul
edilecek olan seyir terimine bıraktı. Seyir düşü ncesi, ne var ki, uzamsal yan anlamlardan
kaçınır. Buna bağlı olarak, bu terim en çok devamlı hareketin dinamiklerini yaratan
çeşitli kurallar birleşimi ü zerinden transpozisyon, mod ü lasyon, kaçınma ve çı kma
hareketlerinin neden oldu ğu transformasyonlarla ilgilenir.
Orta Çağ sonrasında teorisyenler ve yorumcular taraf ı ndan yazılan büt ü n
incelemeler 12 makamlı ve altı veya yedi avazeli temel makam sınıflandırması n ı büyü k
farklar olmaksızı n dile getirir. Bu nedenle, modelin sabitliği, melodik gamları n gelişimi
bölgesel eğilimlerin etkisinden geçti. Özellikle de, Anadolu ekolü eski kuralların tersine
dön üşümsel sapmalar ve çeşitli kavramlar kabul eden yerel uygulamalarla sayısı artan
stilistik değişimleri destekledi.

Makam oluşumuna dair özel bir yorum, Abdülkadir Meragi’nin kısa bir incelemesi
olan Zikr-ülengam ü usûl (Shiloah 1979: 168-170) adlı incelemesinde öngördüğü çok çeşitli
bir geleneğin dikkat çekici varlığının altın ı çizer. Diğer yanda, Ibn-ül Afkani’nin (14.
yüzyıl) dö rt normatif oluşturucuyu (usuller) birbirinden ayı rarak, ki bunlar rast , ı rak,
ısfahan, zirefkend’dir, diğer bağlı sapmalardan (f üru) ayırma yoluyla özel bir makamsal
eşitlik ileri sü rdüğü ne inanılmıştır. Jean During, teorik kavramların ilk kez Ibn-ül
Afkani taraf ından başlatılıp daha sonrası nda Abdülkadir Meragi taraf ından geliştirildiği
görüşü ne karşı çıkmaktadır (During 1988: 148-151). Bize göre, bu çeşitlendirilmiş
yaklaşı m, kat ı taksonomik kavramla daha sonradan bir dizi metinde yansıt ılmış olan
transformasyonun ilk çekirdeklerini birleştirmiştir.
Yazarlar da makamsal kategorilerinin oluşumunu aydı nlatmak için ü retimsel
fikirleri bir araya toplamaya çalışmışlardır. Ruhperver Risalesi'nin (16. yüzyılın başı) bu
kavramı Abdülkadir Meragi’den ödü nç aldığı ve dört asıl makamı, yani rast, ırak, ısfahan
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ve zirefkend, 12 temel makamlık kategoriyi oluşturan ilave sekiz makamın ü reticileri
olarak tespit ettiği çok açıktı r (vr. 5a). Bunun yanında, Ruhperver, avaze adı verilen ve
çiftli makamlardan ü retilmiş olan 6 ikincil makamın bazı alternatif şemalarım verir (vr.
12a). Yedinci avaze ile ilgili olarak Yusuf Bin Nizameddin (15. yüzyıl ortası) 7. ikincil
makam olarak hisar ile bir kaynak şeması verir (vr. 8b). Bedr-i Dilşad (15. yüzyılın ilk
yarısı), Hızır bin Abdullah (15. y üzyıl) ve Şeydi (16. yüzyılın başı) yedi avaze için benzer
zincirler önerir. Ladikli (15. y üzyılın sonu), biri Eskiler taraf ı ndan oluşturulan altı avaze,
biri Modernler taraf ından meydana getirilen yedi avaze olmak üzere iki zincir arasında
fark gözetir. Bunun gibi, Dimitrie Cantemir/Kantemiro ğlu (18. yüzyılın başlangıcı) eski
incelemelerden alınm ış ilave bir hisar ile bir şema çizer. Geldikleri gelenek çizgisine
ve kişisel deneyim ve becerilerine bağlı olarak birleşimlerin farklılık gösterdiği açıkça
görülebilir. Özellikle de Ladikli’nin makamsal gamların açı klanmasına dayalı teorik
yaklaşımı, Osmanlı ve Suriye’nin stilleri ve Anadolu m üzikal k ültürünün güçlü etkisi
hakkında fikir verir. (Makamsal kategorilerin karşılaşt ı rmalı şemaları için bkz: PopescuJudetz, A Summary Catalogue of the Turkish Makams, 2010.)

Gökyüzü ndeki burçlara ait 12 işaretle ilişkili 12 temel makamlı taksonomik
çerçevenin sabit kalmasına rağmen avazeler ve şubeler gibi belirli birimlerin ve benzer
şekilde terkibat veya şube olarak adlandırılan birleşimlerin sayı ve düzeninde metinsel
farklılar oldu ğu anlaşılmaktadır. Ladikli, El-Fethiyye adlı eserinde Eskilerin şube
terimini bir makamın notaları üzerinde hususi melodik dönüşüm olarak algıladıklarını
belirtmiştir. Modernler bazı halihazı rda mevcut şubeleri kullanıp kaynak adlarını
korumuş ve diğerlerini görmezden gelmiştir. Bu yapılara terkibat adını vermiş ve icat
ettikleri birleşimler için yeni adlar kullanmışlardır (Hashim 1986: 171-172).

Hızır bin Abdullah, Kitab-ı Edvar adlı eserinde makamlar, avazeler ve şubelerin
melodik yapılarının karışı mından ortaya çıkan 200’e yakın tanımı ayrı ayrı vererek
makam ço ğaltımının birleşimsel kurallarını inceler. Bunlardan bazıları uygulamada
kullanılmayan yalnızca teorik birleşimlerdir, diğerleri ise kullanı mdaki mevcut düzenli
birleşik kalıplardan dön üşm üş yaygın birleşimlerdir. Terakib veya başka bir deyişle
mü rekkeb makamlar şu kurallarla oluşturuluyordu: iki şube, iki avaze ile karışıyor, iki
avaze iki perde ile birleşiyor (ikinci terim makam değeri veya pozisyonu anlamında)
ve iki şubenin birleşimi (vr. 126a). Hızır bin Abdullah gibi Yusuf bin Nizameddin de
Edvar adlı eserinde sadece iki makam, iki avaze veya şube’yi birleştirir. Ruhperver üç
birleşim kuralı öngö rü r: iki makam ile iki avaze karışı r, iki şube bir avaze veya bir
makam ile birleşir ve bir makam bir şube ile karışı r. Bu yöntem 48’li terkibat ve daha
fazla karıştırma yoluyla nispeten takvime denk gelen toplamda 366 sabit birleşim verir.
Bu 24 şube, başka bir deyişle terkibat, çiftler halinde 12 temel makama bağlanır
ve gü ndüz ile gecenin 24 saatini karşılar. Ruhperver her bir temel makamın nasıl iki şube
do ğurduğunu anlatır (vr. 6a). Birkaç aykırılık haricinde, ad verilen şubeler Abdülkadir
Meragi’nin Zikr-ül engam (Shiloah 1979:169) adlı eserinde listelediği 25 t ü retilmiş
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makamla ve Safeviler d ö nemine ait anonim Farsça eserde derlenen 24 şubelik envanterle
karşılaştırılabilir (During 1988: 155-156).

Ladikli, Eskiler ve Modernler arası ndaki felsefi farklılıkları özetle dile getirir
ve Eskilerin 24 şubesini melodik çeşitlilikleri ve değişmeleri ile tarif eder. Ayrıca,
Modernlerin ilk dokuzu her iki gelenekte ortak olan 30 terakibin notalarını adlandırı r,
analiz eder, tanıtır ve bu birimleri aşağıdaki sırayla verir:
Pençhâ h-i asıl, pençgâh-i zaid, muhayyer eviç, mahur-i kebir, mahur-i
sagir, bestenigar, mü berka, aşiran, sü nbüle, uzzal, n ü hüft , nikriz-i sagir,
nikriz-i kebir, nihavend-i kebir, nihavend-i sagir, karcığar, acem, İsfahan,
rahatülerrvah, zavil-i segah, zavil-i ısfahan, nigâ r, nişaburenk, huzi, huceste,
zemzeme, h ü mayun, müstar, nigâ renk. (Hashim 1986: 201-2012)
Aslında, Ladikli geçmişi temsil eden katı taksonomik ilkeler ile makamsal yeniliğin
yollarını arayan transformatif görüş arasında kesin bir çizgi çeker.
Ladikli taraf ından tartışılan Eskiler/Modernler karşıtlığı daha sonradan
Kantemir’in savı nda onun yaygın şekilde Edvar olarak bilinen incelemesinde tartışılan
paradigmaları “ eski ” ile “ yeni” arasındaki kutuplarda yansıtılı r. Kantemir, 24 terkibatlı
ilişkiyi, kendi “yeni teorisini” kastettiği yeni teorinin {kavl-i cedid) aksine, yüce ustaların
{ meşayih) eski teorisine {kavl-i kadim) uygun olarak açıklar ve her iki görüşte ortak
bulduğu noktaların altını çizer {Edvar: 74-75). Her şeyden önce, d ügâ h notası mihenk
taşıdı r ve tonal sistemin ölçüsüdü r {Dügâhperdesi cümle musikinin dergâhı ve vezainidir.),
dairelerin kutbu {k ûtb-i daire) olarak tarif edilmiştir. Klasik yazarlar taraf ından tetkik
edilmiş ilkeleri çalıştıktan ve çağdaş mü zisyenlerin uygulamaların ı araştı rdıktan sonra
uzun lavta, tamburu tonal sistemin ölçü standardı olarak kabul eder ve bu durumu
şöyle ifade eder: “en çok m ükemmelleştirilmiş ve tamamlanmış enstrü man { Sazlardan
cümlesinden kâmil ve temam tambur dedikleri sazdır) ” ki bu enstrümanla yegâhtan tiz
hüseyniye temel gamı n büt ü n notaları iki oktavı n biraz üst ü nde olacak şekilde ü retilir
ve alfabetik nota sistemi aydınlığa kavuşturulur (.Edvâr: 28, 1).
Kantemir’in kriterleri kat ı taksonomik kavramdan ve tonal kategorilerin göksel
cisimlerle olan ilişkisinden büyük bir ayrılık gösterir. Yeni sahalar açmak gayretiyle,
müzikal uyumları ü reten evrenin sayısal oranlarıyla ilgili eski sınırlandırmaları cesurca
tersine çevirir; yapay koordinatlara dayalı formal kategorizasyonu reddeder ve soyut
analojilerin yerine melodik gamları n m üzikal gerçekliğini koyar. Onun felsefi kavramları
klasik kültü r içinde eğitim görm üş pragmatik Batılı bir düşü nce adam ı nın, yeni ve
orijinal bir teori formüle etmeye kararlı bir reformcunun bakış açısını yansıtmaktadı r.
Tü rk Tarihçi Halil İnalcık’ın da belirttiği gibi, “ o , Batı kültürüne bir pencere açan ilk
kişidir.”
Kantemir birleşimleri (terkib) bir makamın bazı notalarının melodik
dö n üşü m ü olarak tanımlar: bir başka makamın (transpozisyon işleminde olduğu gibi)
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basamaklarında hareket ederek o makama bağlanır ve nihai durağım orada kazanır.
Mü rekkeb makamlar iki veya üç makamdan veya belli başlı makamların notalarının
karışması ve bu makamlardan birinin yerinde sona ermesiyle oluşur. Aslında bu sü reç
tam olarak modülasyon ve melodik kaçınma düşüncesini akla getirir. İcra kurallarına
göre, birleşimler geniş manada iki gruba ayrılırlar: birleşimlerin tarihî ve kültü rel
faktörlerle belirlenen uygulama ilgilerine bağlı olarak, kullanı mda olanlar ve kullanımda
olmayanlar, yani terkibat-ı müstamele ve bunun tam tersi terkibat-ı na müstamele.
Genel ve özel anlamda analizin mantıksal yöntemini uygularken Kantemir her iki
makamı ve birleşimi melodik yapılanma ve tonal-uzamsal yayılma terimleriyle açıklar
ve temel ile bağlı makamlar arasındaki ilişkiyi masaya yatırır. Onun makamsal analizi,
alçalıp inişine göre söz konusu tonal-uzamsal alan dâhilinde melodik hareketin yön ünü ve
bağımlı makamların çekirdek ü reticilerle olan ilişkisini vurgular. Değerlendirmesi sü reci
içinde üç parametre bulunur: teşrih, hükm ve etba. Onun yaklaşı mının, çıkarımsal sü reç
dâhilindeki transformatif elementlerin zorunlu hareketini ö ngördüğü anlaşılmaktadır.
Kantemir taraf ından tan ımlanan makam kategorilerinin sayısı yedidir ÇEdvar: 17-55):
İlk kategori, çıkıcı dizi içine yerleşen alçak oktavlardaki tam perdeler [temam
perdeler) taraf ından ü retilen tam makamlardı r: ırak, rast, d ü gâ h, segâ h, çargâh, neva,
hüseyni.

İkinci kategori tam makamları içerir. Örneğin eviç, gerdaniye, uzzal yü ksek
oktavlardaki tam notalar taraf ından üretilirler, bunlar da çıkıcı dizidir.
Üçüncü kategori çı kıcı dizide peşten tize (nermden tize) hareket eden tam
olmayan /yarım perdelerin (na temam / nim perdeler) makamlarından oluşur: kü rdi,
saba, bayati, acem.

Dördü ncü kategori alçalan dizide tizden peşe (tizden nerme) hareket eden yarım
perdelerin makamları nim perdelerin makamlarına işaret eder: şehnaz, hisar, uzzal,
buselik, zirgüle.

Beşinci kategori sü nbüle, mahur, pençgâh, nikriz, nişabur gibi karışık makamlardan
(mü rekkeb makamlar) oluşur.

Altıncı kategori transpoze edilmiş makamları (sureta makamlar) , örneğin
bestenigâr ve zirefkend, belirtir. Yedinci kategoride rehavi yer alır. Bu makamın, rast
gibi hareket ettiği için ve sol trompet tonalitesine benzediği için gerçek ve ayırt edici bir
varlığı yoktur.
Daha önce tarif edilen makam kategorilerinden ayrı olarak, kullanımda olan
ve geleneksel olarak makam adını alan 20 ilave birleşim (terakib) mevcuttur: ısfahan,
büzü rk, hicaz, geveşt, selmek, maye, acem-aşiran, buselik-aşiran, hüzzam, nihavend,
nühüft, horasani h üseyni, huzi-buselik, rahat ülervah, ruyi ırak, muhalif ırak, sultani
ırak, arazbar, babatahir.
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Kantemir’in sınıflandırmasına bakarak onun tanımlarını sağlamlaşt ı rmak ve
iddialarına bir zemin hazırlamak için karışık kriterlerin kullandığın ı anlıyoruz. Ancak,
o da eski normatif kanon ile yeni transpozisyon (şed makam) metotları arasındaki
muhalefeti muhafaza etmiş ve nota ahenginin kurallarına t ü müyle uygun olarak ahenk
ve ahenksizliğin beş kuralını açıklam ış ve uyumlu bağlaşımlar arasındaki olumsuz
ilişkileri değiştirme tekniklerinin de taslağını çıkarm ıştı r. Nota ilişkilerinin transformatif
kapasitesi, bir hüseyni taksim’in uzun uzadıya tarifi, uyumlu transformasyonun
yollarını açıklayan k ülli k ülliyat* m melodik bir dönüşümü ve bütün makamların külli
bir enstrü mantal kompozisyon içinde bir araya getirilmesiyle örneklendirilmiştir.
Gerçekten de, Kantemir’in hüseyni taksim’i, transformatif kavramı n mükemmel bir
prototipi olarak kabul edilebilecek karmaşıklığı ve perde ustalıkları nedeniyle başyapıt
sayılacak bir kompozisyondur {Edvar: 56-68).

Biz, bundan farklı olarak, Kantemir’in düşü nce şeklinin altında soyut gam
oluşumlarına değil, ancak her biri ecbos olarak ifade edilen tipik ilerlemeler, ahenkli
sonlar ve notaların karakteristik özelliklerini içeren melodi çeşitlerine dayanan
tonal sınıflandırman ın Yunan-Bizans oktoechos sistemi kavramına bir benzerlik
yattığı düşü ncesindeyiz. Onun yaklaşı m ı nı n Bizans karakterlerinin eşitlik, çıkış, iniş
özelliklerinde ifade edilen tonal miktar ve ölçülerin dengeli bir ilkesini ileri sü rdüğü
açıktı r.

Makamların oktoechos sisteminin, aslında takvim çeşidine uyan ilahilerin bir
toplamı olduğunu biliyoruz. Bizans-sonrası kilise m üziği icra eden Yunan-Ortodoks
icracılarının dini makamları üzerinde Türk makam sisteminin de eşit derecede etkisi
bulunmaktaydı. Uygulamada katı ilkeler daha fazla gözetilmiyordu; ancak bir defa
rahatlığa kavuşunca makamları n icralarından, unsurları benimsemeye başladılar.
Basmakalıp melodik formüllerin repertuvarı, tonal ilerlemeler ve süslemeler zamanla
fikirlerin sın ıflandırılmasına karşı çı kan makamsal uygulamalar içinde yeni birleşik
nitelikleri yansıtmıştır, yine de, bunlar birbirine paralel kriterleri sürdü rmüş ve Türk ile
Yunan müziği arası ndaki farkı vurgulamışlardır.
1724 yılında Panayiotes Chalatzoglou yazdığı incelemesinde “Farisî” ve Bizans
makamları arasında karşılaşt ı rmalı bir bakış açısı geliştirmeye çalışmış ve bunu Prens
Kantemir’in kitabına ve diğer yazılı kaynaklara dayandırmıştır. Düşü ncede her ne kadar
cü retkar davransa da alanı çok dar oldu ğu için bu karşılaştırma Bizans kilise makam
sisteminin (ektoecbos) temelleri ve tambur gamı üzerine kurulan Türk enstrü mantal
ilkeleriyle paralellikler gösterir. “Farisî” isminin Chalatzoglou’nun Türk kökenini
ifade etmek için kullandığı Yunanca bir yanlış adlandı rma oldu ğunu söylemeye gerek
yok elbette. Tü rk makamlarının Bizans’ın echoı siyle ilişkisini ortaya koymak için,
geleneksel Tü rk makamlarının hiyerarşik sınıflandı rması bütüncül bir yapılanma olarak
değil, orijinal makamlara eklenen ve daha sonra bağımsız gelişen melodik kalıpların bir
büt ünü olarak ele alınmıştır. Merkezde tonal sistemin diyapazonu olarak dügâ h notası
yer alır.
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Karşılaştırmalı hipotezini daha ileri göt ü rmeye çalışan Chalatzoglou, analiz
çerçevesini belirli bir ö zdeşlik kuran unsurlarla inşa eder. Aynı zamanda, Tü rk
usulleriyle Yunan müzikal el işaretlerini karşılaşt ı rı r. Ne var ki, onun Yunan ve Tü rk
kategorilerini analiz etme yöntemi, görü n ü rdeki benzerliklerin ötesine gidemez ve
geçmiş taksonomiye ulaşacak kadar yeterli donanıma sahip değildir. Sı n ırlı olmasına
ra ğmen Chalatzoglou’nun kısa incelemesi, orijinal bir k ült ü rler arası tez olması nedeniyle
değerlidir.
Chalatzoglou, Tü rklerin Bizans’a ait sekiz makama “ pEKapıa” adını verdiklerini ve
bunların sayısı nı 100’e çıkardıklarını belirtir. “ Ka (3 o \ iKd)T£pa pEKdpıa” adı verilen temel
ve yaygın makamlar peşrevler ve besteleri içerir. Yaklaşık 64 makamı oluşturan melodik
makamlar arasında temel makamlar ve t ü retilmiş makamlar veya şubeler bulunmakta ve
bunlar da iki ayrılmaktadır: temel şubeler ve düzensiz şubeler.

Hiyerarşik sıraya göre, 12 adet temel makamlar şöyledir: Yegâh, aşiran, ırak, rast,
dügâ h, segah, çargâ h, neva, h üseyni, eviç, gerdaniye, muhayyer.

Tam notalar arasında tambur ü zerindeki bulunan ve “ıcü p ıo ı aoyıteSeç” adı verilen
13 temel şube şunlardı r: acem-aşiran, rehavi, zirgüle, nihavend, buselik, saba, uzzal,
bayati, hisar, acem, mahur, şehnaz, sü nbüle.
Düzensiz şubeler: uşşak, huzi, hicaz, zemzeme, maye, bestenigar, serenk,
pençgâ h, nikriz, karcığar, sultani ı rak , geveşt, ısfahan, selmek, nevayı, aşiran, h ü mayun,
n ü h üft , muhalif ı rak, horasan, beuselik-aşiran, necd-i hüseyni, bestenigâ r-ı atik, b üzü rk,
rahat ülervah, araban, hüseyni-k ü rdi, acem-k ü rdi, zirefkendi-i cedid, zirefkend-i atik,
şuri, kûçek, nevruz-acem, arazbar, gerdaniye, buselik, nişabur, h üzzam, babatahir,
muhayyer-buselik, bestenigâ r-ı cedid.
Ayrıca, 12’li Tü rk temel makamlarının oluşumunu Bizans’ı n plagal ve otantik
sekiz makamıyla ( oktoechos) şu şekilde karşılaştırır: yegâ h (plagal I), aşiran (plagal II),
ırak (plagal III barys) , rast (plagal IV), dügâh (otantik I), segâ h (otantik III) , neva (otantik
IV). Bu benzerlik daha yüksek oktavda h üseyni ile devam devam eder: h üseyni (plagal
II) , eviç (plagal III barys), gerdaniye (plagal IV), muhayyer (otantik I). Bunlara, dört adet
daha yü ksek perde eklenir (tizia) yani tiz segâh (otantik II) , tiz çargâ h (otantik III), tiz
neva (otantik IV) , tiz h üseyni (otantik I). Tambur perdeleri üzerinde bütü n makam ve
buna bağlı olan şubelerin adları ve pozisyonları, eşdeğer Bizans işaretleriyle birlikte,
kapalı bir diagram içinde çizilmiştir (Popescu-Judetz & Ababi Sirli 2000: 12-15, 25-48).
Tinos başrahibi ve Chalatzoglou’nun öğrencisi Kyrillos Marmarinos bu
karşılaşt ı rmalı yaklaşımı 1749 tarihli ilmi bir inceleme olan eserinde daha da ileri taşır.
Tü rk makamları ile Yunan echoi\tn arasındaki karşılaşt ırma ilkeleri ve taksonomik
analizi birden kucaklar. Kantemir gibi Kryillos da, müziğin temelini yegâh’tan tiz
hüseyni’ye uzanan tambur gamı üzerine yerleştirir. Tü rk makamlarını üç kategoriye
ayırır: “ KÜ p ıo ı f|xo ı” nm eşdeğeri olan temel perdelerin temel makamları, kendi perdeleri
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olmayan ve “crc Tteöec;” adı verilen t ü retilmiş makamlar (şubeler) ve Yunan phtorai’ ye
tekabül eden yarım perdelerin makamları. Aynı zamanda temel makamların kökenleri
ile yedi gezegene bağlı Acem khusrovania’nı n yedi makamı arasında bağlant ı kurar.
Kyrillios da aynı şekilde Yunan “chironomy” ile ritmik d öngünün 26 formunu tarif
eden Tü rk usulleri sistemini karşılaştı rı r.

^

Perdelerin çıkıcı temel gamdaki pozisyonlarına bağlı olarak üç aralık daha vardır:
rast’tan eviç’e temel makamlar; aşirania, pes bölgede yer alanlar yegâ h, aşiran, ırak ve
şiddetli dizide yer alanlar; tiz segah, tiz çargâ h, tiz neva, tiz hüseyni, “aoyraöeç ” olarak
an ılan yaklaşık 43 birleşimin “ paKap ıa ” veya “ v ıpıa ”dan alındığı nı açıklar ve temel
makamlardan nasıl ortaya çıktıklarını tarif eder. Krillios, çıkıcı ve inici hareketlerle
uyum sağlayan dön üşü mleri göstermek için, yegahtan tiz h üseyniye kadar birbirini
takip eden “a ıovneöec;” ve temel makamların karşılaştı rmalı çizelgesini içerir.
İddiasının teorik yönlerini bitirdikten sonra, Kyrillos 73 melodik dön üşü m ün
m ü zikal perdelerini ve sözlü tanı mlamalarını, Bizans otantik ve plagal makamların
işaretleriyle eşitlenmiş Bizans sistemine ekler:

Rast (plagal IV); rehavi, niriz, pençgâ h, nihavend, zavil (plagal IV
heptaphonos) , mahur (plagal IV), mü berka, diğer pençgâh (plagal IV);
dügâh (otantik I); segâ h (otantik II legetos) , karcığar, maye, müstear, geveşt
(otantik II); çargâh (otantik III); saba (plagal I), karadügâh (otantik III),
zemzeme (plagal I), neva (otantik IV) , yegâ h (otantik IV heptaphonos)
pençgâh, huzi, hüzzam , nişabur, ısfahan, n ü hüft, araban, nihavend-i kebir
(otantik IV); hicaz, uzzal, zirgüle, hü mayun, şehnaz, şehnaz- buselik, şuri
(plagal II); h üseyni-kü rdi, horasan (otantik I teraphonos); acem, kü rdi,
acem-k ü rdi, nevruz-acem, payzan-k ü rdi, acem-aşiran, (plagal diatonik);
hayati (plagall kromatik); uşşak ve şuri (plagal I); buselik (otantik I
tetraphonos) , buselik-aşiran (otantik I); büzü rk, hisar, hisar-buselik (otantik
I teraphonos); gerdaniye- buselik (plagal I); ırak, sultani ı rak, muhalif ı rak,
dilkeş-haveran, dilkeş (plagal III); babatahir, arazbar, gerdaniye, muhayyer,
muhayyer-buselik, s ü nbüle, vecd-i h üseyni (plagal I). Geriye kalan 12
makam perdeleri olmadan sözlü olarak tanımlanır: zirefkend, bahr-i nazik,
ruyi ırak, Gü lizar, beste-ısfahan, beste-hisar, huzi-buselik, hisarek, nevruz-i
rumi, zirkeşide, musikâ r, rekb-uzzal, sefer.
Aynı zamanda, Yunan m üzikal el işaretleriyle Tü rk ritim teorisini karşılaştı rı r
(Popescu-Judetz & Ababi Sirli 2000: 16-25, 49-97).

Kyrillos’un sın ıflandırma yaklaşımı Tü rk-Yunan karşılaştırma ilkeleri
Chalatzoglou’nun taksonomisiyle benzerlikler gösterir. Ancak, onun analizi 18’inci
yüzyılın makam uygulamasından çeşitli unsurlar benimsemiş olan ses - enstrümantal
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bilgisinin derinlemesine iner. Onun kavramsal anlayışı hiyerarşik modellerin retorik
soyutlamalarının çok ötesine gider. Bunun haricinde, perdeler müthiş bir müzikal
ustalığı kanıtlamaktadır.
Yaklaşık 1740’ta, Tanburi Küçük Artin Afganistan, İran ve Hindistan’da yapt ığı
seyahatler sırası nda Musiki Edvarı adlı eserini yazdı. Onun sınıflandırmaya yaklaşım ı
t ü m üyle transformatiftir ve yegâ h’tan tiz h üseyni’ye tanbur gamma dayan ı r. Artin
melodik makamları, ü retici makamların altı ndaki makamları n oluşumu ve yayılı mı
üzerindeki hükm' t göre tespit etmiştir. Böylece şöhe terimi (Türkçe şube teriminin
Ermenicesi) karışık bir anlam kazan ı r.
Artin kendisinin makam ve şokeleri bir araya getirmeyi reddeden İranlı, Tü rk,
Hindu ve Sindi ustalardan 168 melodik makam öğrendiğini iddia etmektedir. Yine de,
bütü n bunlar içinden sadece 110’unu, iki kategori arası nda herhangi bir teorik fark
gözetmeksizin, nota nota saymaktadır. Açıklamalar, rast , dügâh, segah, neva, h üseyni,
eviç olmak üzere alt ı grup içerisinde verilmişlerdir. Dikkat çeken bir husus da çargâ h
makamının bu sınıflandırmadan çıkarılmış olmasıdır. Kantemir’e göre, ne diğer makamsal
yapıları veya melodik birleşimleri do ğuran ne de onlara bağlanan çargâ h, dar bir makam
olarak başka bir makamsal yapı n ı n son perdesine hareket ettiğinde değişimler geçirir ve
nihavend-i sagir haricinde diğer terkibatlarda son ayağı oluşturamaz {Edvar: 21).
Artin’in temel alt ı makamı alt üyeleriyle birlikte gruplaması her biri gruba
kalıplaşmış bir form ülle uygulanı r, örneğin: ‘rast ağazesinin h ü km ü nde olan şubeler
bunlardı r’, gibi. Altı temel makam aşağıdaki şubelere h ü kmeder (Bölü m 1):
Rast grubu: pençgah , nikriz, nihavend-sagir, nihavend, mahur, rekb,
nihavend-i sagirek, büzü rk, zavil, zirefkend-i rumi, sazk â r, m ü berka-i rumi,
sazkâr-i rumi, hicaz-büzü rk, nihavend-i rumi, mü berka, mahurek, rast.
Dügâ h grubu: muhayyer, dü gâh-i rumi, karadü gâ h, sünbüle, payzankü rdi, muhayyer-buselik, zirefkend, zemzeme, hisar, kûçek, ısfahanek ,
saba-i muharrik, sipihr, dügâ h, hisarek.
Segâh grubu: hicaz, şehnaz, uzzal, zirgüle, hümayun, serenk, suzidil,
şehnaz-buselik, bahr-i nazik , muhalifek-segâh, hüzzam-ı rumi, maye,
karcığar, geveşt , sagah.
Neva grubu: acem, ısfahan, nişabur, nihavend-i kebir, acem kü rdi,
m üstear, acem-aşiran, nişaburek, hüzzam, yegâh, nihavendirek, bayati,
nazike-i ı rak, uşşak, müstear-ı rumi, nevruz-acem, maye-bayati, araban,
huzi, nü h üft, neva.

Hüseyni grubu: tahir, buselik, hisar-buselik (a) , hisar-buselik (b),
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suzinak, şuri, vecd-i h üseyni, nevruz-i rumi, horasan, buselik-aşiran, dest-i
erjen, şuri, selmek, hüseyni-kü rdi, aşiran-k ü rdi, aşiran-kü rd, hüseyini
aşiran, aşiranek, hüseyni.
Eviç grubu: gerdaniye, bestenigar, muhalif ırak, eviç-ı rak, eviç,
arazbar, ruyi ırak, eviç-horasan, horasanek, eviç-buselik, necd-i horasani,
dilkeş-haveran, muhalifek-ırak, gerdaniye- buselik, gerdaniye-kü rdi,
rahat ülervah-i necidi, ahat ülervah, sultani ırak, rahat ülervah-i berka, ırak.

Transpozisyon (şedyüzü ) kuralları teknik seçenekler envanteri içinde, daha küçü k
ve minimal aralıklardan daha geniş ve b üyü k sıçramalara, dügâh perdesi referans noktası
alınarak bir oktav üzerinden başarılı bir parmak hesabı ile icra edilmiştir. Transpozisyon
ve diğer tekniklerle transformasyon işlemini açıklayan talimatlar Osmanlı literat ü rü nde
bu alanda benzersizdir ve Artin’in enstrü man sanat ındaki kayda değer ustalığını kan ıtlar
(Bölü m 7, 19).

Ancak Küçük Artin taksonomik görüşe bağlı kalmış ve yedi temel makamı
yönettiğine inanılan yedi göksel varlık olan Yedi Bilge (hükema) mitine ait antropolojik
modele sık ı sık ıya bağlanmıştır. Bu tasvir, astrolojik sembolizm ile ilintili sosyokült ü rel
gerçeklerle mitolojik ve tarihi unsurları birleştirmiştir. Bunun yanı sıra, altı temel
makam düşü ncesi de burçlarda yer alan alt ı işaret ve bunların bağlı olduğu şubelerin
d ört do ğal elementle olan ilişkisi başka bir geleneğin ü rü n üdü r. M ü zikal makamlarla
co ğrafi çevredeki kuvvetler arası ndaki ilinti müziğin b üt ü n dü nyadaki antropolojik
çerçevesini belirler. İnsan, evrenin merkezidir, maddi ve manevi olarak etraf ındaki
müzik oluşumların ın ve aktivitelerinin içinde kendini buluverir.
18. yüzyılın sonuna do ğru Abdülbaki Nası r Dede, 1794 ila 1796 arasında
tamamlanan Tedkik ü Tahkik adlı incelemesinde ve bunun eki Zeyl’ de orijinal bir
sı n ıflandırma yapar. Astrolojik benzerliklere sahip taksonomiyi ve sayısal sembolizmi
t ü müyle yok sayar ve çeşitli yap ılar ve değiş kenleri ayı rt etmeyi ö nerir. Yine de,
oluşturdu ğu kavram temelde analitiktir ve inceleme tarzı transformatif e ğilimlerinin
olduğunu gösteren çok hassas n üanslar sergiler.

Eski-Modern ikiliği ile ilgili olarak, Abdülbaki Dede pek çok nesli kronolojik
sıraya koyarak ayırmıştır: en Eskiler (akdemun) , Eskiler ( kudema ) , Modernlerden önce
gelenler ( kudema-i müteahirin ) , Modernler ( müteabirin) ve belirsiz dönemin habercileri
( mütearin-i selef veya eslaj}. Çağdaşlardan şu şekilde bahsedilir, ‘f î zaman ında’ veya ‘bu
zamanda’. Kategorizasyonda farklılıklar üzerinde kafa yoran Abdülbaki Dede, kavram
ve uygulamalardaki kesin farkları nesillere ait bir mirası n geçici dereceleri olarak kabul

eder.

Abdülbaki Dede, yazıları nda astrolojik varlıklar makamsal kategoriler olan makam,
avaze, şube, terkibat arasında hiç bir bağıntı kurma yoluna gitmez. Ondaki yaratıcılık
lüzumlu ve lüzumlu olmayan (biri lazı m ve biri gayri lazım) perdeler ile temel makam
gamlarının iskeletini zenginleştiren süsleme (müzeyyiri) birimlerinden kaynaklanır. İlk
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t ü r, asıl makamların dairesinden do ğan perdelerle ilgilidir. İkinci tü r orijinal melodik
dizilere sadece süsleme amacıyla eklenmiş gereksiz perdelerdir. Bunlar da ikiye ayrılır:
temel perdelerin yakınına yerleştirilmiş olanlar (karib) ve uzağına yerleştirilmiş olanlar
( baid) . Bütün gamlardaki melodik ilerlemeler (seyir) Eski ve Modern usta kuşaklarının
çeşitli düşünce ve tekniklerine atıfta bulunarak tam olarak tanımlanmıştır.

14 temel makam (basit makam / asıl makam) şunlardır: rast, segah, neva, nişabur,
hüseyni, rehavi, buselik, suzidilara, hicaz, saba, ısfahan, nihavend, ırak, uşşak (9 b-14b).

Terkibat iki veya daha fazla asıl makamın melodik figü rleri ( zamm-ı nağme) içine
alması veya makamsal birleşimleri (;mürekkebat) ile diğer adıyla şubelerle birleşmesi
ile ortaya çıkar. Terkibler birbirine eklenebilir (izafi). Böylece ortaya farklı dizilerde
melodik figü rü n eklenmesiyle (nağme) veya birleşmesiyle (mezci) yeni makamlar ü retilir.
Abdülbaki’nin tanı mlarının ad, tonal çeşitlilik ve yayılma, boyut farklılıkları
(kebir, sagir) geçici özellikler (kadim, atik, cedid) ve birleşimler açısından gam dönüşü mleri
ile hassas farklılıkları vurguladıkları açıktır. Makamlar, yayılmacı modülasyonlar ve
melismatik bölü mler yoluyla gelişen eşitlikler olarak kabul edilen birimlerdir. Hiç şüphe
yok ki Abdülbaki Dede formların hareketlerine kesin şekilde işaret etmiş ve onları tonal
ilişkilerin transformasyonunda yakalayarak sabitlemiştir.
125 birleşik makam (mü rekkeb makam) şu sırada verilmiştir:

Pençgah-i asıl, pençgah-i zaid, niriz, mahur-i sagir, mahur-i kebir,
selmek, gerdaniye, tahir-i sagir, tahir-i kebir, arazbar, acem, nevruz, nevruz-i
acem, aşiran, kûçek, uzzal, m üstar, acem-aşiran, hisar-ı kadim, hisar, hisarek,
beste-hisar, h üzzam-ı kadim, hüzzam, araban, şedaraban, h üzzam-ı cedid,
eviçra, dilara, ferahfeza, vech-i arazbar, dilkeş, şevkâver suzidil, sü nbüle-i
kadim, sünbüle, muhayyer-sü nbüle, sü nbüle-nihavend, n ü hüft-i kadim,
nü h üft , h üseyni aşiran, buselik-aşiran, k ü rdi, zavil, yegâh, dügâh-i kadim,
dügâh, çargâh, bestenigar-ı kadim, bestenigar-ı atik, bestenigar, büzü rk,
ısfahanek, beste-ısfahan, nihavend-i sagir, nihavend-i rami, nihavend-,
cedid, gülizar, şehnaz, gerdaniye-buselik, şehnaz-buselik, acem-buselik,
eviç-buselik, hisar-buselik, nigâ r, nigarinek, zemzeme, aşiran-ı zemzeme,
ısfaha-zemzeme, arazbar-zemzeme, kûçek-zemzeme, aşiran-zemzeme,
hü mayun, rahatfeza, muhayyer, nişaburek, şiraz, maye, maye-i atik, aşiranmaye, bayati, maveraü’l-nehr, dilkeş-haveran, sebzendersebz-i kadim,
sebzendersebz, ruyi ırak, mü berka, huzi, hicaz-muhalif , muhalifek, sabauşşak, sultani ırak, sazk âr, rahat ülervah, zirgüle, t ü rki hicaz, rehavi, bayatiaraban, suzinak, mahurek, mahur-i kebir-i kadim, ramişcan, müşkiye,
gülizar, meclisefraz, safa, dilnişin, şevk-i dil, nazenin, şehr-i naz, şevkengiz,
naz, niyaz, ferahzar, gonca-i rana, canfeza, lalrah, Dilruba, anberef şan,
dilaviz, rafehza, gülruh, dildar. (15a-38a)
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Makamların toplam sayısı hâlihazırdaki icralarda mevcut olan 11 tü retilmiş
makamın daha eklenmesiyle artmıştır: ısfahanek, hicazeyn, şevk-i dil, neva-buselik,
arazbar-buselik, neva-kürdi, gerdaniye-kü rdi, gerdaniye-kü rdi, hüseyni-kü rdi, hisarkü rdi, eviç-nihavend, nevruz-i sultani. (44a-46a)
Abdülbaki Dede oldukça etkili bir teorisyendi. Yazıları tekrar tekrar kopya
edilmiş ve halefleri taraf ından kendi eserlerinin içine alınmış, kendi zamanında çok
sonra bile Tü rk m üzik k ült ü rü düşü ncesine etki etmiştir. Onun çok değerli incelemesi
geleneksel bakış açısından da ciddi bir ayrılık gösterir. M üzikal yarat ıcılığın kapsamlı
bir incelemesini ve bunun aydı nlat ılmasını sağlamış ve Tü rk sanat müziğinin modernist
taraf ını pekiştirmiştir.
19’uncu yüzyılda m üzik yazarları, sınıflandırmada geleneksel taksonomik modele
döndüler. Haşim Bey, iki eserden oluşan ve pek çok şark ının sözlerini içeren Risale
ve Mecmua adlı kitabını 1862-1864 yılları arasında yayınladı. Risale pek çok kaynaktan
malzemeleri, özellikle de Dimitrie Kantemir ve Abd ülbaki Dede’nin pasajları ve
çalışmalarını bir araya getirdi. Tü rk makamları ile Batılı majör ve minör gamlar arasında
basit bir karşılaştırmaya gitmiş olmasına rağmen, onun sınıflandı rması da gelenekseldir.

Panayiotes Kiltzanidis 188 lJde Küçük Artin ve Kyrillos Marmarinos’un makamsal
gamları inceleme metodunu takip eden kapsamlı ve didaktik el kitabını yayınladı.
Kitabında, fikirlerini “Hatı rası Yüce Efendisi Dimitrie Kantemir” in “din dışı m üzik
hakkındaki” kitabı (Edvar) ve Galalatı l- Meşhure-i Osmaniye (Mehmed Haf ız Efendi)
aldığını ifade eder.

Kilitzanidis’in didaktik el kitabının teorik temelleri, Yunan ve Osmanlı
müziklerinin geniş bir karşılaşt ı rmasına dayanır. Burada, kabul görmüş 12 temel makam
ve iki grup oluşturan çı karımsal şubeler, yani 13 temel şube ve çok sayıda düzensiz şube
bulunmaktadır.

Yaklaşık 125 adet makamsal dönüşü mü, sözlü olarak açıklanmış Bizans işaretleri
kullanılarak teker teker diyagramlara çizilmiş ve ve Chrysanthos’un nota sitemiyle
notalandırılmıştır. Eser, her bir makamın melodik dönüşü m ü n ü n nasıl sağlandığını
açıklar. Ancak, notalar sadece temel bir iskelet ve İlm î bir amaç güden şematik bir
kompozisyonal düzen sunmaktadır:

Dügâh grubu (otantik I): dügâh, diğer dügâh, zirgüle, uzzal, saba, zemzeme,
uşşak, huzi, nevruz, muhayyer, sü nbüle, arazbar, kûçek, kü rdi, muhayyerkü rdi, saba-zemzeme, saba-buselik, muhayyer-buselik, arazbar-buselik.
Segah grubu (otantik II): segah, hüzzam, maye, segâh-maye, vech-i arazbar,
hiraz, müstear.
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Çargâh grubu (otantik IH): çargâh, acem, nevruz-i acem, acem-i kü rdi, zavilkü rdi, payzan-kü rdi, acem-aşiran, muhalif hisar, sırf buselik, acem-buselik,

buselik.

Neva grubu (otantik IV): neva, nişabur, nişaburek, ısfahan, bayati, bayatiaraban, karcığar, tahir, babatahir, zirefkend, yegâ h, gü m üş gerdan, ferahfeza,
araban, şedaraban, bayati-buselik, tahir-buselik, sırf araban.

Hüseyni grubu (plagal I): hüseyni, hisar, hisar-buselik, nicid, şevk-i tarab,
gülizar, horasan, h üseyni-kü rdi, hisar-buselik , n ü h üft, sırf aşiran, suzidil,
hüseyni-aşiran, buselik-aşiran, nvayı aşiran, mahur-aşiran, ağır buselikaşiran.
Hicaz grubu (plagal II): hicaz, hü mayun, sı rf hicaz, şuri, şehnaz, şehnaz-

buselik.

Irak grubu (plagal III barys) ırak, eviç, eviçara, muhalif ırak, ruyi ı rak,
sultani ırak, dilkeş, dilkeş-haveran, bestenigâ r, beste-ısfahan, rahat ülervah,
rahatfeza, ferahnak, şevk-i efza, eviç, muhalif , eviç-buselik.
Rast grubu (plagal IV): rast, rehavi, sagir rehavi, nihavend, diğer nihavend,
mahur, gerdaniye, nikriz, diğer nikriz, pençgah, diğer pençgah, zavil,
mü berka, selmek, geveşt, büzü rk, pesendide, suzidilara, hicazkâ r, sazk â r,
suzinak, (s. 55-165)

Makamların analizinin ardından, Kiltzanidis makamlar kâ rı’nın bir açıklamasını
yapar ve Beyzade Yanko Karaca’nın şarkı sözleri ve Konstantinos Protopsaltis (18.
yüzyıl ortası) taraf ından aynı kâr’ın yeniden ü retildiği, Çelebi Yanko Theologos’un
melodisiyle 64 makamı rast’tan başlayarak suzidil’de biten notaları verir, (s. 166-199).
Kiltzanidis’in el kitabı, Tü rk-Yunan müziklerine ait alışılmış teorik ve pratik
fikirleri yeniden ileri sü ren ortalama bir derleme olarak kalır ve Kantemir ile Yunan
halefleri taraf ından önerilen fikirlerin dayanağıdır. Bu eserin bir başka açıdan önemi
de din dışı Tü rk müziğiyle k ültü rel anlamda asimile olmuş Osmanlı Yunanlılarının
karşılaştırmacı yaklaşımlarına ışık tutar.
20’nci yüzyıla gelindiğinde 1901’de yenilikçi bir müzisyen olan Hagopos Ayvazyan
Doğu Müziği El Kitabı adlı çok hacimli ve Ermenice kitabını yazdı. Bu kitap daha sonra
Nikoghos Tahmizyan taraf ından Rusça’ya tercü me edildi ve 1990’da yayınlandı. Eser,
uygulamacılar ve müzik öğrencileri için hazırlanmış pratik bir el kitabıdır.

Ayvazyan Tü rk müziği ve Batı müziğinin melodi ve ritim teorilerinin uygulamasına
eşit derecede hâkimdir. Çok geniş “oryantal” {arevalian) başlığı altında yer alan
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materyalleri derlemiş, Hamparsum nota sistemiyle kaydetmiş ve sınıflandı rmada etnik
bir fark gözetmekten kaçınmıştır. Analizinin odağı büyük oranda kendi zaman ındaki
icralar üzerinde yo ğunlaşmışt ı r ancak Mecmûa-i Şark ı adlı anlaşılması güç Tü rk şarkı
koleksiyonunu çok ayrı ntılı çalışmıştı r. Yaklaşımı pragmatiktir ve m üzikal makamlar
ve onların göksel cisimlerin düzeniyle ilgili soyut ilişkiler hakkında spek ülasyonlara
girmemiştir.
Ayvazyan, Batı’dan alınm ış müzik teorilerine dayandırarak teknik fikirler ve
analitik kavramları tanıtm ıştı r. Örneğin, kadans, kadans kalışı, kadans çözülmesi,
mod ü lasyonlar ve devirler bunlardan bazılarıdır. Onun analitik yaklaşı mı melodik
seyri, makam, avaze, şube, terkibin hiyerarşik sı nıflandırmasına dayandırmaz; yaygın
melodilerin içine giren eşit birimler olarak gör ü r ( yeghanag). Her bir melodinin sözlü
olarak açıklandığı Hamparsum sistemini eserinde kullanı r. Sö zl ü açıklamalar ganon
(Tü rkçe kanunun Ermenicesi) üzerinde gösterilir. Transkripsiyonlar anahtar işaret ve
ölçü işaretlerini içermezler. Buna bağlı olarak, çok sayıda esler verilmiştir. Hepsi de
tamamlanmış kompozisyonlar gibi görü nmez zaten. Bu yaklaşı m, ganon'un makamsal
formatının geleneksel kavramı ile Batı etkisindeki aşırı melodili gelişimin modern
karakteristiği arasındaki farkı gösterir.

Ayvazyan’ın sınıflandırma konusunda yeni bakış açıları arayışı nda olduğu
makamları dö rt grup içinde olacak şekilde majö r karakterlerine göre ayı rmaya çalıştığı
açık ça anlaşılmaktad ı r; ancak bu projesini bitirme f ı rsatı bulamamıştır. Yaklaşık 100
makamı n açı klamaları ve notaları aşağıdaki sırayla verilmiştir:

Yegâ h, sultani yegâ h, ferahfeza, şedaraban, n ü h üft, suzidil, şevk-i tarab,
şevk-i aver, h üseyni-aşiran, buselik-aşiran, şevk-i efza, acem-aşiran, eviç,
eviçara, ferahnak, revnaknü ma, rahat ülervah, dilkeş-haveran, ırak, nigar /
bestenigar, beste-ısfahan, rast , rast-ı cedid, sazkâ r/ rast-maye, pesendide,
rehavi, nihavend, neveser/ nihavend-i rumi, hicazk â r, nihavend-i kebir,
nihavend-i sagir, büzürk, pençgah, mahur, zavil, şevk-i dil, sırf suzinak,
suzinak, tarz-ı nevin, suzidilara, nihir, uşşak, huzi, bayati, bayati-araban,
dü gâh, saba, hüseyni, h üseyni-gülizar, sırf acem, gerdaniye, arazbar, tahir /
babatahir, muhayyer, hicaz, uzzal/uzzal-hicaz, ısfahan, hisar, gülizar,
şehnaz, h ü mayun / hicaz-h ü mayun, buselik, saba-buselik, hicaz- buselik,
hisar-buselik, acem-buselik , arazbar-buselik, gerdaniye- buselik , mahurbuselik, tahir- buselik, şehnaz-buselik, muhayyer-buselik, nevruz-i acem,
karcığar, horasani buselik, hüzzam-ı rumi, saba, zemzeme, kü rdi/ acem /
kü rdi, muhayyer-k ü rdi, segâh, segâh-maye / maye, h üzzam, müstear,
nişaburek / nişaverek, nişabur, çargâh, heft ü gâ h, neva, araban, baytar,
sünbüle-k ü rdi, uşşak-zemzeme, tarz-ı cedid, muhayyer-ı rak, nikriz, sultani
ı rak, k ûçek, sipihr, vech-i arazbar, (s. 34-141).
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Yukarıdaki makamlar ve terkiplerden oluşan dizi, her bir yapın ın ferdi melodiler
içinde nasıl dön üşüm geçirdiğine işaret etmektedir. Aslında, Ayvazyan’ın bu çok aşı rı
nota sistemi Bat ı tarzı gelişim damgasını taşıyan eski usul makam gamlarını modern
yorumlara dönüşt ü rmek için hazırlanmış resmi ayrıntılı planlarıdır.
Büt ü n Tü rk teorisyenlerinin düşü ncelerini incelemek bu makalenin alanı nı
aşacaktır; çü nkü birçok yazar herhangi bir düşünce farklılığı göstermeden geleneksel ana
akı mı takip etmiştir. Seçilen kaynakları n, taksonomik ilkelerin kat ılığı ile transformatif
görüş arasındaki gerilimi ikna edici bir şekilde gösterdiğini umuyorum. Yazarlar
taraf ından ileri sü rülen sınıflandırma düşünceleri üzerinde dikkatle çalışırken, bu
yazarları n sahip oldukları görüşleri bitiştirme adına bir hayli ortak özellik topladım. Her
iki modelin de karşısı ndakini t ü müyle dışladığı veya onunla kaynaşt ığı söylenemez; ancak
karşılı klı etkileşimlerinin bir kategoriden diğerine makamsal geçişlerin hareketliliğini ve
birbiriyle ilişki halinde formalara dön üşme kapasitelerini açıklamak için tarihî ve sosyal
bir kanıt niteliğindedir. Bu iki yaklaşı m arasındaki karşılaşt ı rma ve karşılıklı etkileşim
perspektifinin onları geleneksel sınıflandı rmanın ötesinde tan ı mlanabilir kıldığı açıkt ır.

Geriye bakışı n faydaların ı da göz ö n ü nde bulundurarak, yazarlar arası nda
benzerlikler ve kutuplaşmalar fark ettim ve her birinin m ü kemmel bakış açılarıyla
karşılaşt ım. Sonuçta, Eskiler ve Modernler arasındaki muhalefeti tart ışan Ladikli’nin
diyalojik incelemesini, Kantemir’in Batılı bir pozitivistin bak ış açısıyla makamsal
transformasyonlara uyguladığı diyalektik bakış açısını, Abdülbaki Dede’nin analitik
paradoksal farklılıkları nı, Yunan yazarlarının karşılaşt ı rmalı temalarını ve Ayvazyan’ı n
hazırladığı Do ğu melodilerinin modern yorumunu daha kapsamlı incelemek gerekliliği
ortaya çıkar. Hiç şüphe yok, bu teorisyenler makamsal sınıflandı rman ın ilkeleriyle
ilgili orijinal öneriler ve bakış açıları geliştirmiş ve müzikal Türk yarat ıcılığının alanını
çepeçevre kuşatmışlardı r.
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