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ANADOLU’DA ÇALGISAL DÖNÜŞÜM:
ARP, LÎR VE ÇENG
Ş . Şebvar Beşiroğlu

The studies on the origins of instruments direct us to the early periods of human civilizations. In terms of Mediterrranean cultures, Mesopotamia is the cradle of civilizations starting from 4000 BC. The oldest iconographıc resources depict the first examples of
chordophones in this region. These chordophones, namely harps, lyrs, and lutes, are the
principle instruments in this region. Nevertheless, it is not possible to mention a single
civilization out of which harp- like instruments emerged. According to archaeo- organologists, these first string instruments were the product of Mesopotamian and Egyptian civilizations. Curt Sachs and Eric van Hornbostel, in their groundbreaking work on the
classification instruments, define the harp as "an instrument with strings perpandicular
to the sound box". In the present study the harps are investigated in two categories: framed
haprs and öpen harps. In this paper the focus is on the investigation of Hitit harps and
Ottoman Ceng as two different harps from different time periods in the same geographical- cultural framework.
Çalgı, insan ın m ü zik oluşturmak, m üzik yapmak için ihtiyacı olan sesleri meydana getirmekte
kullandığı alettir. Çalgıların kökeni ile ilgili yapılan bilimsel araştı rmalar bizi insanlığın ilk
devirlerine kadar göt ü rmektedir. İnsan sonsuz bir ses kaynağı olan kâinatta do ğmuş, içinde
yaşadığı sesler dü nyasının etkisi altında kalmış ve bu sesleri taklit etmeye, bu sesler dünyası na
yanıt vermeye çalışmışt ı r. İnsanlar sesler dü nyasını anlamaya yönelik çabaları doğrultusunda,
bu sesleri tekrar etmiş, onların kaynağına yakınlaşmaya, kimi zaman bunlar üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalışmışlardı r. Bu çabalar insan ı n yaratma ve gelişme yeteneğine ulaş ma mücadelesinin ö nemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Bu çabaların bir di ğer ö nemli sonucu ise
her toplumun kendine ö zg ü de olsa “ m üzik” olarak nitelendirilebilecek bir iletişim biçimi yaratmasıdır. Bu iletişim biçimi - ister “ mü zik ” adı verilsin, ister her hangi bir isimle tanı mlanmasın- bildiğimiz bütün insan topluluklarının en önemli k ültürel pratikleri arasında yer

almaktadı r.

Müziğin uzun tarihini karşılayan ve meşgul eden ilk ses tarih ö ncesi yaşamış bir kişi
(bir çalgı ile ki bu her türlü çalgı olabilirdi (Telli, Hava akımlı, Vurmalı) üretildi.
ndan
ı
taraf
Doğal olarak bu çalgı hiç bir zaman bilinemedi ve gü nü m üze kadar da gelemedi. Fakat bu konu
ile ilgilenen bilim adamlarının bazı tahminleri oldu. O zamanki m ü zik aletleri veya ses ü reten
çalgılar ton performansı veya akort kavramları ortaya çıktıktan sonra yok oldular. Bu çalgıların
ü rettiği şey sadece kesin bir sesti. Tahminimize gö re de bu çalgılar günlük ü retimler içinde yapılmış olduklarından özenerek yapılmamışlardı. Bugü ne kadar korunmuş ve ses üreten çalgılar
Rattles, Scrapers, Clappers bizlere tarih öncesi dönemlerden itibaren ritim çalgılarının da önemini göstermektedir. Bu gibi aletler tarih öncesi dö nemlerde dinsel törenlerde, köt ülü k ve şeytanı kovma gibi işlerde ve haberleşmede kullanılmıştı.

Tarih öncesi çağlarda gelişen bir diğer iletişim biçimi ise insanların taş duvarlara çiz-
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dikleri resimlerdir. Bu resimlerde av sahneleri ve çeşitli hayvanlar, dans ve m üzik sahneleri ile
insan toplulukları tasvir edilmekteydi. M ü zik ile ilgili yazılı metinlerin olmadığı bu dönemlerdeki müziği anlamakta en önemli kaynak olan bu görsel malzemeler, özellikle müzik çalgılarını tespit etmek ve tanımlamakta çok önemli bir yer tutmaktadır; zira bu betimlemelerde
izlerine rastladığı m ı z tarih öncesi çalgıların çoğu- yapıldıkları malzemelerin doğası nedeniylefiziksel olarak gü n ü mü ze ulaşamam ışt ı r.

Akdeniz kült ü rleri açısı ndan baktığımızda Mezopotamya M.O. 4000 yıllarından başlayarak çeşitli uygarlıkları n beşiği olmuştur. Bu verimli bölgede Sümer, Akad, Babil, Asur,
Hitit, Kaide, Elam, Pers uygarlıkları yerleşmiştir. Ayrıca Anadolu’da kurulan medeniyetler
(Hitit, Urartu, Likya) , Antik Yunan medeniyeti ve daha sonrasında Bizans, hem Avrupa, hem
de yakın doğu medeniyetleri üzerinde kültü rel olarak, m ü zikal olarak ve çalgılar bakımından
büy ü k etkiler yaratm ışt ır. Bu bölgenin, Batı Asya m üziği çalgıları üzerinde etkisi olduğu gibi,
Avrupa m üziği çalgıları üzerinde de etkisi olduğu muhakkaktır.
En eski ikonografik kaynaklar ışığı nda telli çalgılara ilk olarak bu bölge içinde rastlanır. Sachs- Hornbostel sınıflamasına göre kordofon (telli) grubuna giren lirler, arplar ve lutlar
bu bölgenin başlıca çalgılarıd ı r. Tarihsel sü reç içinden g ü n ü m üze kadar gelen ve hem Bat ı
Asya, hem de Avrupa m üziğinde kullanılan lir, çeng, eğri, arp, kanun, santur, çembalo, klavsen piyano, pandora, tanbur, bağlama, lavta, ud, gitar gibi çalgıları n bölgesel kaynağı ve yayılma noktası Mezopotamya ve Anadolu merkez olmak üzere Akdeniz’dir.
,

Lir ve Arplar ın Çalgıbilimsel yöntemle incelenmesi

Lir, arp ve benzeri çalgıların ortaya çıktığı tek bir uygarlıktan bahsetmek mü mk ün değildir.
Arkeolojik çalışmaların ışığında edinilen bilgilere gö re arp benzeri çalgılar do ğu uygarlıklarında, özellikle de Sü mer, Babil, Akad, Mısır, Asur , Anadolu, Yunan , Orta Asya ve Kafkaslar’da kullanılmış ve buralardan diğer uygarlıklara ve bö lgelere yayılm ışt ı r. Tıpkı di ğer telli
çalgılarda olduğu gibi, arpı n kökeninde de ok ve yay vardır. Av sırasında gerilen yayın çıkardığı
ses zamanla telli çalgıların gelişimiyle sonuçlanmıştı r. Arkeo- organologları n bir kısmı bu ilk
telli çalgının Mezopotamya uygarlıklarında ve Mısır’da ortaya çıktığını düşün ü rken, diğer bir
kısmı ise Kafkasya’yı işaret etmektedirler.

Hornbostel ve Sachs organolojide önemli bir yer tutan kapsamlı çalışmalarında kordofon olarak isimlendirdikleri telli çalgıları zitharlar, lutlar, arpler ve arp- lutlar olmak üzere
ana dö rt sın ıfa ayırmaktadı r. Lirler bu grup içinde lut sın ıf ı n ın altındaki bir başlık olarak yer
almaktadır. Bu ayrımdaki temel mantık ses kutusunun ve tellerin birbirine ne şekilde konumlandığı ile ilgilidir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Lir ve arp ayr ımı a)arp b) lir
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Arp sınıflaması na giren çalgıları ise ‘telleri, oluşturdu ğu dü zlem ses kutusuyla dik açı
oluşturacak şekilde konumlandı rılm ış bir çalgı olarak tan ımlam ışt ı r. Bu çalış mada arplar ‘çerçeveli arplar ve ‘açık arplar olarak iki başlık altında İncelenmektedir. Açık arplar ise ‘kavisli
arplar ve ‘köşeli arplar olarak ikiye ayrılmaktadı r (Şekil 2). Açık arplarda, teller burguluk ile
ses kutusu arasına gerilir. Köşeli arpın tel kolu kendisiyle keskin bir dik açı meydana getirirken,
kavisli arpın tel kolu ses teknesinden uzağa doğru kavis yapmaktadır. Yay harp terimi, genelde
kavisli harp için kullanılan bir terimdir. Bazı araştı rmacılar ise yay harp terimini rezonatö r
teknesine sahip m üzikal yayı ( musical bow ) işaret etmek İçin kullanmışlardı r. Yay- arplar, burguların ve ses kutusunun (rezonatör) aynı ağaç parçasından yapıldığı ve bir yay oluşturduğu,
bu iki b ölge arasına tellerin gerildiği arplardır. Bilinen ilk örnekleri M . O. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına ait olan bu yay- arplar ın geçmişi binlerce yıl ö ncesine uzanmaktadır. Köşeli arplar ise, daha sonraki çağlarda yine aynı bölge uygarlıklarında kullanılmaya
o
başlamış tır. Bu t ü r arplarda dü z veya kavisli olan ses kutusu ile burguluk yaklaşık 70 lik bir
a çı yapar. Bazı tasvirlerdeki arplarda, bu açının 90 ° ’ye kadar çıktığı gö r ülebilir. Çerçeveli arpları diğer arplardan ayıran en önemli özellik, ön sütundur. Bu ön sütun yapısal desteğe ilave
olarak konulan ve tellerin gerginliğinin y ü kü nü taşı maya yardım eden bir elemandı r. On sütunsuz arplar açık arplard ı r.
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Şekil 2. Arp formları: Kavisli Arp, Köşeli Arp, Çerçeveli Arp

Hititlerde Lir ve Arp
Anadolu’da oldukça uzun bir süre gerek siyasi, gerekse k ült ü rel açıdan etkili olmuş olan Hititlerin çevre k ültür ve medeniyetlerle olan ilişkileri, yerli Anadolu kült ü rel unsurların ı n diğer
k ü lt ü rler içerisinde yayılmasına neden olmuş, ayn ı zamanda yabancı unsurları n da yerli halk
taraf ından benimsenmesini sağlamıştır. Ticaret amaçlı olarak gelen ve uzun bir s ü re Hitit topraklarında yaşayan insan grupları bu k ült ü rel etkileşimde ö nemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu
rol, özellikle Mezopotamya kültü rü nün etkilerinin Hititlerdeki sosyokült ü rel yansımalarından
anlaşılmaktadır. Hititler’in Anadolu’nun yerli halkı Hattiler’e ait gelenekleri, dinsel uygulamaları da benimsedikleri ve bunları n uzun bir sü re boyunca yaşatılması nı sağlayıp, kendi kült ü rlerinin bir par çası haline getirdikleri yapılan derinlikli araştı rmalardan anla şılmaktadır.
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Hitit m ü zik kült ü rü konusunda önemli bilgilere işaret eden arkeolojik veriler, yazılı
ve gö rsel olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Gö rsel veriler üzerinde tasvir edilmiş olan
sahneler; m üziğin hangi sosyal yapı içerisinde icra edildi ğini, m üzik grupların ı n yapısal özelliklerini, m ü zikal icranın özelliklerini, çalgıları, mızrap ve phorbeia kullan ı mını, dans etkinliklerinin müzikal yapı ile olan bağlantısını tespit etmeye ve yorumlamaya imkâ n
sa ğlamaktadır. Ö te yandan mü zikal unsurların gö r ülmediği sahnelerin bulunduğu gö rsel malzemeler de genel sahne ve t ören dü zeninin belirlenmesinde önem taşı makta ve bunların da değerlendirmeye alınması gerekmektedir.
Yazılı veriler çivi yazılı tabletlerdir ve bu tabletlerin bilim insanları taraf ından yap ılmış olan çevirilerinde/yorumlar ında farklı k ült ü rel unsurlar ı n ne şekilde birbirleri ile ilişkilendirildiği hakk ı nda önemli bilgiler bulunmaktadı r. Bunun yan ı nda bu tabletlerde, k ült
t ö renleri, adak uygulamaları, öl ü rit üelleri, dinsel içerikli uygulamalar hakk ında metinlere ve
bilgilere rastlamak m ü mkü ndü r. Bu anlatımlarda müziğe önemli görevlerin yü klendiği, müzisyenlere t ören bölü mlerinin vurgulanmasında görevler verildiği tespit edilebilmektedir. Yazılı belgelerden ayrıca ç algılar, çalgı icrası, vokal icra ve dans ile ilgili bilgi edinmek ve bu
unsurların etkinlikler içinde ne şekilde kullan ıldığını anlamak da mü mkü n olmaktadır.
Görsel nitelikteki arkeolojik kaynakları öncelikle Hitit medeniyetine ait olan ve olmayanlar şeklinde iki ayrı grupta de ğerlendirmek ve incelemek gerekmektedir. Hitit Medeniyetine ait olmayanlar, Hitit Medeniyetinin iletiş im içerisinde bulundu ğ u k ü lt ü r ve
medeniyetlere ait olan arkeolojik verilerdir. Bu veriler değerlendirilerek Hitit arkeolojik verileri üzerinde tespit edilemeyen, ancak benzerliklerin bulunabileceği öğeleri saptamak mü mkü n olmaktad ı r. (Örneğin, Antik Yunan Medeniyetine ait arkeolojik veriler üzerindeki
tasvirler karşılaşt ı rma açısından ciddiyetle ele alınmayı gerektirmektedir.)

Rölyefli keramikler Hitit Medeniyeti mü zik k ült ü rü hakk ı nda bilgi veren en erken
arkeolojik veriler arası nda yer almaktadı r. Bunların üzerinde çoğunlukla kabartmalar halinde,
müzikle ilgili etkinliklerin de yer aldığı k ült t ö renleri ve adak uygulamaları na iliş kin betimlemelerin bulunduğu görülmektedir. İnandı k ve Hüseyin Dede vazoları üzerinde tasvir edilmiş
olan sahneler bu açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Bütünü hakkında bilgi sahibi olduğumuz bu vazoların yanı sıra, çeşitli bağımsız keramik parçaların ın üzerlerinde k ısmen de olsa
mü zisyen ve çalgı tasvirlerine yer verilmesi büyü k bir ö nem taşımaktadır.
Üzerinde Hierosgamos (kutsal evlilik) t ö reniyle ilgili bazı rimellerin tasvir edilmiş olduğu İnandık keramik vazosu Hitit m üzik gruplarının bu t ö renler içerisindeki yerine işaret
eden önemli bir arkeolojik veri olarak karşımıza çıkar. Vazonun en üst frizinde bir akrobasi
grubunun yanı sı ra iki ayrı m üzik grubunun tasvir edilmiş olduğu görülmektedir. Özellikle
bu friz, aynı etkinlik içerisinde k ü lt t örenlerinin yan ı sıra eğlence amaçlı etkinliklerin de gerçekleş miş olduğuna işaret etmektedir. Bu yaklaşım, k ü lt t ö renlerinin anlatıldığı çivi yazılı tabletler taraf ı ndan da desteklenmektedir . İ nandık vazosu ayrıca, iki ya da daha fazla m ü zik
grubunun aynı ortamda ya da aynı t ören içerisinde yer almış olduğuna da işaret etmektedir.
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Bu grupların, birbirinin ardından , ayn ı anda farkl ı mekâ nlarda ya da ayn ı anda paylaşı mlı şekilde (veya bir arada) icra etmiş olabilecekleri düşü nülebilir. İlk frizde kordofon ve idyofonları n birlikte kullan ı mlarına işaret eden iki ayrı m ü zik grubunun tasvir edilmiş oldu ğ u
gö r ülmektedir. Benzer bir m ü zik grubu, vazonun ikinci frizinde de karşım ı za çıkmaktadır.
Bu t ü r etkinliklerde sapl ı lut ve lir icracılar ı na simbal icracılarının eşlik etmiş olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3- 4) (Ö zg üç 2002: 250).

Şekil 3. İ nandık Vazosundaki farkl ı boylardaki Lir İcracıları

Şekil 4. H üseyin Dede Vazosunda Tasvir Edilmiş Olan M üzisyenler
Üzerlerinde dörder kişiden oluşmuş müzik gruplarının betimlendiği Zincirli ve Karatepe rölyefleri, özellikle lirlerin geç Hitit m ü zik k ült ü rü ndeki ö nemine işaret eden veriler olarak
karşımıza çıkmaktadı r. Zincirli rö lyefinde iki def icracısı iki lir icracısını takip ederken betimlenmiştir. Bu rölyefte tasvir edilmiş olan iki ayrı lir tipi, Hitit müziğinde çok çeşitli lirlerin kullan ılmış oldu ğuna işaret etmektedir. Bu sahnede lirlerin üzerinde gösterilen tel sayıların ın ise
(diğer arkeolojik veriler ü zerindeki tasvirler için de söyleyebileceğimiz ü zere) tasarımcı n ı n düşü ncesine göre belirlenmiş olan sembolik bir sayıya işaret ediyor olması mü mkündü r. Bu sebeple tel sayılarının müzikal saptamalar yapılırken kullanımında ihtiyatlı olmak gerekmektedir.
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Zincirli rö lyefi “ k üçü k deri gerili davulları n ” ve lirlerin Hititlerde ne şekilde tutularak icra
edilmiş olduğu konusunda da önemli bir veri olarak karşımıza çı kmaktad ı r (Şekil 5) . î ki lir , iki
“ k üçü k deri gerili davul ” icracısı ndan oluşan bir m ü zik grubunun tasvir edilmiş olduğu Karapete
rölyefinde de benzer bir m ü zisyen grubu gö r ü lmektedir ve farklı tipteki lirlerin kullan ı m ı nı n
olduğu ile ilgili tespit yapabilmemizi de sa ğlamaktadır (Şekil 6). (Alp 1999: 34- 35).

Şekil 6. Karatepe Rölyefi
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Arp Sü mer mitolojisinde Tanr ıça İştar ile ilişkilendiriliyordu, yazılı belgelerde de bu
çalgı için ‘Tanrıça Iştar ’ın tahtası terimi kullanılmaktaydı. Tanr ıça İş tar Mezopotamya’ n ı n
en ö nemli tanrıçalarından biriydi ve bu çalgının İştar törenlerinde ve diğer tanrılar ve tanrıçalar
için yapılan tapmak t ö renlerinde kullanılması ve sayg ınlığı buradan gelmekteydi. Özellikle
5
erken d önem ikonografik kaynaklarda arpı Tanrıça İştar ın atrib üs ü olarak daha sıklıkla görebilmekteyiz. Anadolu’da Hitiler’de gö rülen tek arp örneği ise Tanrıça İştar’ın çaldığı arp’t ır
(Şekil 7). S ü merlerin aş k ve savaş tanrıçası İş tar, Antik Yunan mitolojisinde aynı ö zelliklere
sahip tanrıça Afrodit olarak karşım ıza çı kmaktadı r ve tanrıça Afrodit Roma panteonunda tanr ıça Venüs’e d ö n üş m üşt ü r. Mezopotamya’da M.Ö. üçü ncü bin yıldan itibaren gö r ülen bu gelenek, ça ğları aşarak ve başka pek çok çevre k ültü r ü de etkileyerek Osmanlı kültü rü ne kadar
ulaş m ışt ı r. Nitekim , ilerde tekrar değinece ğimiz gibi, 17. y üzyıla tarihlenen astronomi ile ilgili
Osmanlılara ait bir el yazmasında Venüs gezegeninin sembolü olarak çeng çalan bir kadın
figü r ü resmedilmiştir.
5

Şekil 7 . Konya Karahöyük’te bulunan Hitit dönemi Tanr ıça 16 Îştar’m arp
çald ığı nı betimleyen silindirik mü hü r
Osmanl ı İmparatorluğu’nda Çeng
Çeng; ismi itibari ile Asya kö kenli, ondö rt ila yirmidö rt telli olabilen , diz üst ü nde dik olarak
tutularak iki elle çalı nan bir çalgıdı r. Anadolu m üzik tarihi içerisinde ö nemli bir çalgı olarak
gö r ü len , ancak dö nemlere gö re iniş ve çık ışları olan çengin etimolojik k ö keni Farsçadı r. 20.
y ü zyıl ı n kabul edilen son çalgı sı n ıflandı rmalar ı ndan olan Hornbostel- Sachs sitemindeki ana
bölümlemelerden kordofon ana başlığında adı geçmektedir. Çeng, bu kordofon kategorisinin
alt b ö l ü mlemelerinde arp ailesindeki ‘açı k arplar’ arası nda İ ncelenmektedir. Hornbostel ve
Sachs, daha önce de değindi ğimiz gibi, arpı ‘tellerin meydana getirdiği d ü zlemin ses teknesine
dik olduğ u telli çalgılar’ olarak tarif etmektedirler.

Osmanlı’da kullan ılmış olan çeng , açık arpların ikinci türü olan köşeli arplar sınıf ındandı r. Ancak çengin tarih içindeki seyrine bakt ığımızda yay arp şeklindeki kullan ımının da
Osmanlı’dan önce yaygın olduğu gör ülmektedir. Yay arplar, bugü n yaygın olarak Afrika’da
ve Doğ u Asya’da, köşeli arplar daha çok Afrika’da, çerçeveli arplar ise Avrupa’da bulunmakta,
ancak nadir de olsa Avrupa d ışı nda gö zlemlenmektedir.
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Çeng Arap yarı m adası nda İslamiyet ö ncesi dö nemlerden başlayarak , 15. y ü zyıla
kadar pop ü ler bir çalgı olarak kullanılm ıştı r. Farmer, Araplarda İslamiyet ö ncesi 1 ile 6. yüzyıl
arası nda kullan ılan çalgılar arası nda Sanc ve Cang adlı bir arptan bahsetmekte, ‘Binbir Gece
Masallarında ise Çarık ve Cank Acemi adıyla iki tür arbın adı geçmektedir (Farmer 1929: 16).
Farmer bu dö nemdeki Çeng’den şöyle bahsetmektedir; “ Arpı n İslami dö nemde, İ ran ’daki adı
Çengdir. Yapısı, Mezopotamya ve Mısı r’da gö r ü len k öşeli arplardand ı r. Tekne asma veya erik
ağacı ndan yap ıl ı r, uzunlu ğ u dö rt kar ış civarı nda, eni ise bir kar ış t ı r. Ses teknesi fildişi veya
sedef ile süslenip, teknenin üzerine sesin volü münü arttırmak için dövülmüş cam yapıştırılmaktadır. Teller tel kolu ve ağaç ü zerine deri kaplı ses teknesi arasında gerili olup, keçi k ılından
yapılan bu teller 24 civarı ndadı r ” (Farmer 1986: 1979).
Araştı rmacılar dikey olarak tutulan köşeli arpın Mezopotamya ve Mısı r’dan İran’a
yayıldığı n ı ifade etmekte, İslamiyet’ten ö nceki dö nemlerde İ ran’da arpı n varlığı ndan bahset mektedirler. Sasani h ü k ü mdarı Şapur I taraf ından yaptı rılan Biş hapur’daki sarayı n harabelerinde bulunan mozaik panelde, b ü yü k bir salonun taş zemini üzerinde 6 telli köşeli bir harp
gö r ülmektedir. Sasani h ü k ü mdarı Kral II. Flusrev dö neminde Tâ ki Bustan isimli büyü k mağarada bulunan duvar resimlerinde arpa rastlanmaktadı r. Saray hayat ın ı anlatan bir rölyefte
ise kral kayığı nda yatay köşeli arp çalan bir kadın ı n ona eşlik ettiği gö r ü lmektedir. Bu rö lyef lerde gö r ü len arpları n dik açılı, eğik açılı, dikey köşeli ve mızrapla çalı nan yatay k öşeli arplar
olmak ü zere üç tipi gö r ülmektedir. Sasani hanedanının y ü kselme dö neminde Yazdgird I’ in
oğlu Behram Gü r’ü n (M.S421- 439) m ü zik yeteneğinin bilindiği ve k ı rk Yunanlı köle arasından
seç tiği kişiden biri olan ve arp çalan Azade ile minyat ü rlerde resimlendiği gö r ülmektedir.

Yaz ılı metinlerde 10. y ü zyıldaki Ihvan- ı Safa risalelerinde 17 ç algıdan bahsedilmekte,
bu çalgılar arasında çeng de bulunmaktadır. Ayrıca İranlı şairlerin şiirlerinde müzik terimlerine
ve çeng çalgısına rastlamak m ü mk ü nd ü r. Gazneli Sultan Mahmut’un saray kasidecilerinden
Ferruhibu (1038) bu ortamları “ Çemenlerde Çengler çalı n ıyor, güzel sesli mutribler şark ı sö yleyip çalgı çalıyorlar ” (Devletşah Tezkiresi 1977: 29370) şeklinde betimlemiştir. İ ran bölgesinden sonra Büyü k Selçuklu ve Anadolu Selçuklularında da bu çakıya rastlamak mü mk ü ndür.
(Bkz. Şekil 8) .

Şekil 8. Sel ç uklu minyat ü r ü
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Şekil 9. Iran Türkmen Sarayından Müzikal Öğelerin Yer Aldığı İlk Minyatür, 14.
Yüzyı l Ş iraz, Moğol Dönemi 1341-çeng daire kopuz çalg ıcıları .
Osmanl ı İ mparatorlu ğ umun kurulu ş y ıllar ı ndan itibaren Bursa ve Edirne sa raylar ı Asya’ daki Timur saraylar ı ndan gelen bilim adamlar ı , ş airler , sanat çı lar ve
m ü zisyenler taraf ı ndan ziyaret edilen bir ç ekim merkezi haline gelmiş tir . Bu kar şı l ı kl ı iliş kiler k ü lt ü rel etkileş imin temel dinami ğini olu şturmuştur . Ö rne ğin , 15. y ü zy ı lda İstanbul ’daki Osmanl ı Saray ı , k ü lt ü rel merkez olan Herat ’ ı ve Sultan H ü seyin
Baykara’n ın (1469 - 1506) Herat Saray ı’ nı t ü m sanatlar ın koruyucusu olan bir model
olarak g ö r ü yordu . 17. y ü zy ı la kadar , Osmanl ı sanat çılar ı kom ş u k ü lt ü rlerle iletişim
i ç inde olduklar ı ve bu merkezlere seyahat ettikleri gibi , çevre k ü lt ü rlerde yeti ş miş
sanat çı lar da Osmanl ı saray ını ziyarete gelmi ş ler ve bu seyahatler sonucunda farkl ı
toplumlarla k ü lt ü r al ış verişleri sa ğ lam ışlard ır. Bu a çı dan bak ı ld ığı nda, Ba ğ dat , Herat ,
Isfahan , Ş iraz , Tebriz , Semerkant , Buhara , Horasan , Edirne, Bursa ve İstanbul gibi
k ü lt ü r merkezlerinde yap ılan minyat ü rler bu d ö nem m ü zi ğ i hakk ı nda ö nemli g ö rsel
belgelerdir . Bu temel g ö rsel malzemeleri incelerken Kuzey Hindistan ’dan T İ mur Sa ray ı ’ na ve Osmanl ı’ya geniş bir co ğ rafyay ı d üşü nmek gerekmektedir ; zira 17. y ü zy ıl
ö ncesinde bu saraylar model olarak al ınm ış ve İstanbul ’ un k ü lt ü rel merkez olarak
y ü kselmesinde etkili olmu ş tur . 15. y ü zy ı lda , Abd ü lkadir Meragi , Timur ve Ahmet
Han Celayir saraylar ı nda kullan ı lan m ü zik aletleri aras ı nda ç engden de bahsedilmiş
ve ç algı ü zerine çeş itli at ı flarda bulunulmu ş tur ( Bkz. Ş ekil 9) .

^
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Şekil 10. 15. y ü zyıl Fatih döneminde OsmanlIda Çeng
Bu dönemlere ait en çarpıcı bilgilerden biri, çengi genellikle kad ı nların çalıyor oluş udur. 16. yü zyıl tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Ali o döneme ait çalgılardan bahsederken,
bazı çalgıları ‘eril’, bazılarım da ‘dişil’ olarak nitelendirmiştir. Bu sınıflandı rma çerçevesinde
çeng de diş il çalgılar arası nda gösterilmektedir. 16. yüzyılda yap ılan bu sınıflandı rma gö z
önü nde bulundurularak, 9. yüzyıl Arap minyat ü rleri ve daha önceki dönemlere ait Mezopotamya ve Mısır kaynakları incelendiğinde arp çalanların genellikle kadın oldukları göze çarpmaktadır.
Ş unu belirtmek gerekir ki, bu coğ rafyada çalgıların toplumsal cinsiyet iliş kileri ba ğlamında sınıflandırılması ve icracılığın bu doğrultuda gelişmesi hen ü z yeterince araşt ırılmamış
bir konudur. Yine ayn ı d ö nemin Osmanlısında çeng, Ahmedi Dai, Ahmetoğlu Şü krullah,
Hızır bin Abdullah, Kırşehirli Nizameddin ve Ladikli Mehmed Çelebi, Dursun Bey ve Nihani
taraf ı ndan yazılan eserlerde bahsedilen bir m üzik aletidir. 15. yüzyılda, II. Murat döneminde
yaşayan Ahmedoğlu Şü krullah’ın dokuz çalgıdan söz ettiği eserindeki çalgılardan biri çeng’dir.
Yine ayn ı dönemde Ahmedi Dai’nin Çengnamesi çengi betimlemek açısı ndan önemli eserler
arasındadır.

Ahmed oğlu Şü krullah’a göre çeng, “ genellikle zerdali a ğacı ndan yap ılır. Çanağı torba
şeklindedir. Yekpare a ğaçtan yapılmış olan çanak makbuldü r. Bu çana ğı n içine iyi ses versin
diye döv ülm üş sırça , tutkalla sü rülü r. Çengin boynu uzun ve e ğridir. At boynuna benzer.
Çengin çanağı nın üst ü ne yakı yapılarak deri yapışt ırılır. Çengin perdesi de zerdali veya ceviz
ağacından yapılır. Perde ile çeng arasında üç açık parmak mesafe bı rakılır. Perdenin sol tara-
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f ından itibaren çengin hareki ve çengin üzerine dört yandan sımsıkı bağlanmış nize adlı ağaç
24 veya 25 kısma bö l ü nü r. Başka bir deyişle harek kaç kısma bölü n ü rse nize de o kadar kısma
bölün ür. Çengin 24 kirişi vardı r. Bu kirişler üç t ü rlüdü r: had, zir, müselles. Böylece çengin
sekiz kirişi had (en ince), sekiz kirişi zir (hadden sonra en ince), sekiz kirişi de müselles (yoğun)
olur. Eğer son bir bem (en yoğun) kiriş eklenirse onun sekiz ya da dokuz kirişi ile birlikte
çengin kiriş sayısı 33 veya 34'e çıkar. Ayrıca çengin ne kadar uzun olursa o kadar makbul olan
on iki tane at kılı her bir harekin her bir deliğinden üçer kere geçirilerek bağlanı r. Bu at kılı n dan yapılmış perdeler kirişlere bağlanmıştır. Bu kıllar gerilirse ses tizleşir; gevşetilirse ses pesleşir. Bu at kıllarına da perde adı verilir. Çeng çalınırken, sol koltuğa alın ı r. Kılları sol elle,
perdelerinin ipleri ise sağ elle d üzenlenir. Parmakla çalınır” (Bardakçı 2012: 107). Eserde ayrıca
çengin makamlar içinde dolaşmaya (bir makamdan diğerine geçmeye) başladığı vakit Aristo'yu
hayran ettiğinden de bahsedilmektedir (Bardakçı 2012: 107).
Aynı dönemde Abdulkadir Meragi’nin Timur Sarayı’nda bahsettiği müzik aletleri
arasında yer alan Çeng ve Eğri, benzer k ültü rel ve müzikal pratikleri de anlatması açısından
dikkat çekicidir. “Çeng; Çok meşhur bir çalgıdı r. Üzerine deri geçirilir, bir eşiğin üzerinden
geçen tellerin sayısı isteğe göre değişir. Bunlar genellikle 24 ise de, 35 tel tak ıldığı da olur” (Bardakçı 1986: 105). Yine aynı eserde çengin tarifine benzeyen diğer bir ç algıda Eğri’dir. Meragi
Eğ riyi söyle tarif etmektedir. “Eğri; Çenk gibidir, ancak çengin yüzü nde deri olmasına karşılık,
eğ ri de bu kısım ağaçtan yapılır” (Bardakçı 1986: 106) .

Çeng 18. yüzyılın başında artık Osmanlı’da görevini santur ve kanun gibi çalgılara
bırakır ve bu yüzyıldan itibaren 20. yüzyılı n sonunda yeniden ü retim d önemine kadar kullanılmaz.
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