ORCANOLOGY ISSUE

BİR İSİMLENDİRME SORUNU:
TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNDE ‘AYAKLI KEMAN’
Emin Soydaş

Abstract
A Problem of Naming: Ayakl ı Keman in the History of Turkish Music

Except for some regional folk instruments , the wide-spread spike fiddle rebâ b (or
kemânçe) was the only bowed instrument in the history of Turkish music until the
eighteenth century. In that century, however, with the adoption of European viola
d’amore and violin, and also the Greek lira, an interesting dynamism regarding bowed
instruments came into the Ottoman musical life, which brought about naming pref erences that were likewise interesting. While a number of names used for these bowed
instruments were interchanging throughout this process , rebâb was given the name
ayaklı keman for a certain period, which refers to its spike, in order to distinguish it
from the other fiddles keman (violin) and s înekemân (viola d’amore). In the twentieth
century, based on some visual and written records , two authors claimed ayaklı keman
to be an original instrument distinct from reb â b, and this assumption has recently
been quoted or taken as a fact even more widely. By examining the records related
to ayaklı keman, this article deals with the mentioned assumption in order to correctly identify and determine the historical fact about the term ayaklı keman and the
instrument it refers to.
Osmanlı dönemi Tü rk m üziğinde kullan ılmış olan sazlar aras ında yaylı çalgıların ilginç bir
ser üveni vardı r. Yöresel bazı halk çalgıları dışarıda tutulursa, 18. yüzyıla gelinceye kadar bu
müziğin icras ında kullanılmış olan tek yaylı çalgı, kemâ nçe, rebâ b, ıklığ gibi farklı adlarla an ılmış olan ve bugü n reb â b olarak nitelenen sazdır. Söz konusu dö nemde klasik (fas ıl) m ü ziğin
ve raks mü ziğinin temel çalgılarından biri olan rebabın Anadolu Selçuklu devrinde de mevcut
olduğ u bilinmektedir. Kadim bir çalgı olan reb â b, sadece Osmanlı coğrafyas ı nda değil t ü m
Ortadoğu ve Orta Asya’da çeşitli varyantları ile çok yaygın olarak kullan ılmıştır. Hindistancevizi, kabak veya ağaçtan, genellikle kesik k ü re şekilli bir tekneye ve ona üst taraf ından madenî
bir çubukla eklenen tahta bir sapa sahip olan rebabı n tekne göğs ü deri ile kaplanmaktaydı. 15.
yüzyıldan sonra Türk müziğinde hep üç telli olarak kullanılan rebâb için çoğunlukla hindistan
cevizinden tekne ile ibrişim teller tercih edilmekte ve çalgı genellikle oturarak ve teknenin alt ı ndaki ayağı yere dayayarak çalınmaktaydı (Sachs 1968: 255; Karakaya 2007; Soyda ş 2007: 9297).
18. yüzyıla gelindiğinde ise ö nce Avrupa mü ziği çalgılarından viola d’amore ve violin,
daha sonra da Rum çalgıs ı liranın Tü rk müziği icras ında kullan ılmaya başlamas ıyla yaylı çalgı
alanında ilgi çekici bir hareketlilik yaşanmış ve bu da en az o kadar ilginç isimlendirme tercih-
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lerini beraberinde getirmiştir (Pekin 2003; Soydaş 2007: 92-106). 18. yüzyıl ortalarında tanınmış
olan viola d’amore artan bir rağ betle kullanılmaya başlayınca, o yıllarda daha çok ‘keman’ olarak adlandı rılmakta olan (Fonton 1987: 88-91) rebabın bu ismi viola d’amoreye verilmiş ve
artık bu çalgı ‘keman’ olarak anılmaya başlamıştır (Hızır Ağa: 22a). Fakat aynı yıllarda violin
de kullanım alan ı bulduğu ve giderek yaygınlaştığı için, kısa s ü re sonra ‘keman’ adı bu sefer
de - kalıcı olmak üzere - violint geç miş, çalgının tutuluş şekline at ıfla viola d’amoreye de bundan sonra ‘s înekem â n’ (Uzunçarşılı 1977: 98) adı verilmiştir. Bu arada rebabın daha önceleri
en yaygı n şekilde kullan ılan adı olan ‘kemâ nçe’ de - daha sonra ‘kemençe’ şeklini alarak lirayı nitelemeye başlamıştır (Hızır Ilyas 1859: 164). Bütün bu girift s ü recin daha en başı nda,
yani viola d’amore ‘keman’ olarak adland ı rılmaya başladığı nda gü ncel adı nı yitirmiş olan rebaba ise çalgının yapısal bir özelliğine atıfla - yeni bir isim koymaktan ziyade başına bir s ıfat
eklenerek - ‘ayaklı keman’ adı uygun görülm üşt ü r (Hızır A ğa: 21b). Fakat s öz konusu s ü reç
boyunca, adı geçen yeni çalgılar karşıs ında popülaritesini hızla kaybetmeye başlayan rebab,
ancak belli bir s ü re bu yeni ismiyle an ılacaktı. 19. y üzyıl içerisinde ‘ayaklı keman ’ adı da bir
şekilde terk edilmiş, çalgının eskiden beri bilinen ‘rebab’ adı tekrar revaç bulmuş ve o dö nemden bugü ne kadar da sadece bu isim kullan ılagelmiştir.
Türk müziği çalgılarından ve tarihsel ö zelliklerinden bahseden ilk kapsamlı eserlerin
m ü ellifi olan Gazimihal, çeşitli yazılarında ‘ayaklı keman’ı rebabtan farklı özgün bir çalgı olarak değerlendirmiştir (Gazimihal 1939: 88-89; 1944; 1958: 46-49). Organolojinin Tü rkiye’de
yeterince çalışılan bir alan olmamas ıyla paralel olarak, sonraki dönemde ise uzun s ü re bu konu
herhangi bir şekilde gü ndeme gelmemiştir. Oztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi ndeki (1969:
87) ilgili maddede bile, Gazimihal’in bu çalgı hakkında yıllar ö nce vermiş olduğu bilgilerin
hiçbirisinin yer almadığı, hatta ayaklı keman ı n viola da gamba adlı eski bir Avrupa çalgıs ı ile
ayn ı olduğunun iddia edildiği gö rülmektedir. Benzeri şekilde Sanal’ın (1992: 184) bir makalesinde de ayaklı keman bir ‘Bat ı sazı’ olarak nitelenmiştir. Aksoy ise Avrupalı Gezginlerin Gözü yle Osmanlılarda Musiki (2003: 134-138) 1 adlı geniş içerikli eserinde ayaklı keman ı da konu
edinip Gazimihal’den sonra ilk defa etraflıca tartışmış ve genel itibariyle Gazimihal’in görüşlerine katılarak bunun özgü n bir çalgı olduğu fikrini benimsemiştir. Son yıllarda yazılmış olan
çeşitli makale ve tezlerde de Gazimihal ve Aksoy’un s öz konusu eserlerine atıf veya onlardan
alıntı şeklinde aynı bilginin tekrarlandığı görülmektedir } Bu makalede ise, özellikle Aksoy’un
eseri ile birlikte yaygınlaşan bu varsayım yeniden ele alınmakta ve ilgili t ü m kayıtlar incelenerek ‘ayaklı keman’ isminin ve nitelediği çalgın ın kimliği ve tarihsel konumu do ğ ru olarak
tespit edilmeye çalışılmaktadır.
1

Açık Olarak Bilgi Veren Kayıtlar
‘Ayaklı keman’ tabirinin geçtiği, bilinen en eski kaynak Hızır Ağa’nın Tefhî m-ül Makâmât fi
Tevlîd-in Nagamât adlı eseridir. 1765-1770 civarı nda3 yazılan bu eserde, o dö neme kadar kemâ nçe, rebab veya keman olarak adlandırılmış olan s öz konusu yaylı çalgının bir resmi verilmekte ve ‘ayaklı keman’ olarak an ılmaktadı r. Ayn ı eserde çalgın ı n iki telli varyant ı nın da
resmi yer almakta olup bunun ise rebab, kem ânçe ya da kemân-ı Arabi olarak isimlendirildiği
belirtilmektedir (Şekil 1) (Hızır Ağa: 21b, 28a). Arap sazlarından biri olarak nitelenen bu çal-
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gının ayaklı kemandan di ğer farkı ise tellerinin at k ılından olmas ıdır. Hı zı r Ağa ayrıca bir de
s înekeman resmi vermekte ve çalgıyı ‘keman’ olarak anmaktadır (Hızır Ağa: 22a) . Bu da, daha
sonraları kemandan ( violin ) ayırt etmek için s înekeman adı verilecek olan viola damore’ nin,
Fonton’un eserim kaleme almas ından sonraki yaklaşı k 20 yıl içerisinde, köklü bir çalgı olan
rebab ın ‘keman’ olan adını alıp onun adının da ‘ayaklı keman’ olarak değişmesine yol açacak
kadar popüler hale geldiğini göstermektedir.

Bahsedilen bilginin Hızır Ağa’nın eserinde yer almas ından sonraki dönemde bir s ü re
daha bu çalgı n ın ayaklı keman olarak anıldığını görmekteyiz ki, bu dönem aynı zamanda çalgının h ı zla gözden düşmekte olduğu yıllara tesadüf eder. As ım Efendi, 1797 yılında tamamladığı Burhân-ı Kâtı c Tercümesi4 olarak bilinen ve bir Fars ça s ö zlü k terc ü mesi olan eserinde,
aslında tamamen farklı bir çalgıdan bahsedilen rubâb maddesine bir a çıklama ekleyerek, rebabın ı klığ olarak da bilindiğini ve o gü n itibariyle ‘ayaklı keman’ şeklinde adlandı rıldığını s öylemiştir (Mütercim As ım Efendi 2000: 633). AllgemeineMusikalische Zeitung adlı dergide 1826
yılı nda yayınlanan imzas ız bir yazıda İstanbul’dan Viyana’daki bir koleksiyona gönderilen
bazı çalgılardan bahsedilmekte ve resimleri de verilmektedir. Bunlardan bir tanesi de, ajakli
keman olarak nitelenmiş olan ve gerçekçi tasvirinden rebab oldu ğu açıkça anlaşılan çalgıdı r
(Şekil 2) (Wiens Musikalische Kunst-Sh âtze 1826: 633, ek 4). Bir s ü redir ayaklı keman olarak
adlandı rılmakta olan rebab, s öz konusu yazının yayınlandığı dönemde artık terk edilmeye
yüz tutmuş bir saz haline gelmişti.

Varsayımlara Kaynakl ık Eden Kayıtlar

Ayaklı keman ın kimliğini kesin bir şekilde ortaya koyan yukarıdaki delillere rağ men, daha
ö nce belirtildiği üzere, bir takı m gö rsel ve yazılı kayıtlara dayandı rılarak bunun özgü n bir
çalgı oldu ğu iddia edilmiştir. Konunun ‘çöz ülememiş bir muamma’ oldu ğu düşü ncesindeki
Gazimihal (1958: 48) “ m üzikologlar işte hep bu eski tarifleri yenice eserlerine iktibastan başka
birşey yapmamışlar, ayaklı kemanın h üviyetini ... aydınlatmamışlardır ” demekte ve bahsettiği
kayıtlardan yola çıkarak kendisinin bu çalgının mahiyetini ortaya koyduğunu ifade etmektedir
(Gazimihal 1939: 89). Gazimihal’in bu fikirlerine kat ıldığı anlaşılan Aksoy’a (2003: 136, 138)
göre ise “ ayaklı kemandan s öz eden yazarların yanıldıklarını, böyle bir sazın hiç kullanılmadığı n ı, bu sazın rebaptan baş ka bir şey olmadığın ı ileri s ü rmek b ü t ü n bu kayıtları reddetmek
demektir”. Ayaklı keman adlı ve rebabtan farklı özgü n bir çalgıdan bahsedildiği varsayılan
s öz konusu kayıtları sorguladığımızda ise durumun hiç de öyle olmadığını, hatta böyle bir
kaydın varlığı ndan s öz etmenin bile çok zor olduğunu görmekteyiz. Şimdi bahsi geçen kayıtları kronolojik s ırayla inceleyelim:
Konu ile ilişkilendirilen , bilinen en eski kayıt Filippo Bonanni’nin ilk baskıs ı 1716
yılı nda yapılan Gabinetto Armonico adlı eseridir. Bir ç ok çalgı ile ilgili gravü r ve bilginin bulunduğu bu kitapta violino turchesco olarak nitelen ve dolayıs ıyla Tü rkçe’ye ‘Tü rk kemanı’
şeklinde çevrilebilecek olan bir çalgı da yer almaktadı r (Şekil 3) (Bonanni 1723: 110). Burada
s öz konusu çalgı rebaba benzeyen ama çok daha büyük boyutlarda ve perdeli bir sapa sahip
olarak resmedilmiş olup, ‘ayaklı keman’ olarak kaydedilmediği halde, bu isimde özgün bir çal-
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gının varlığı ile ilgili tü m varsayımları n da ilk - ve aşağıda görüleceği üzere aslında görsel olarak
tek - kaynağıdır. D ö nemine göre oldukça kapsamlı olmas ına rağmen bir uzmanlı k alanını n
ü r ü n ü olmayan ve çalgı tarihçileri taraf ından birçok olumsuz eleş tiriye muhatap olmuş olan
bu eser, farklı kaynaklardan derlenmiş bilgilere dayanmaktadı r ve hangi resim için ne t ü r bir
kaynağın esas alındığını tespit etmek her çalgı için mümkü n olmamaktadır (Harrison & Rimmer 1964: v-vi). Yer yer ve ö zellikle ayrı ntılarda doğru olmayan bilgiler içerebilen s öz konusu
kitapta, Avrupa çalgıları dışında kalanları n tasvirlerinin ise doğrudan gözleme dayanmadığı
kesin olarak s öylenebilir. Diğer içeriği bir kenara bı rakılacak olursa, eserde ‘Tü rk kemanı’ dışı nda hakkı nda bilgi verilip resmedilen alt ı Tü rk m üziği çalgıs ı daha bulunmaktadır: ney,
çöğü r, kanun, nakkare, çalpara ve davul (Bonanni 1723: 57, 100, 104, 117, 131, 171). Bunlardan
ney, çöğü r ve kanun çizimlerinde gerçekçilikten oldukça uzak tasvirler dikkat çekmektedir.
Bu üç gravü rü n - nakkare ve çalpara tasvirlerinde de oldu ğu gibi - Van Mour’un 18. yüzyıl
başlarında İstanbul’da yapmış olduğu resimlerin bas ılı gravü rlerinden (Ferriol 1714: 50, 51,
100) alınmış olduğu açıkça anlaşılmakta olup, adı geçen üç çalgının ilgili orijinal gravürlerdeki
gerçekçilik durumu da Bonanni’nin kopyalarından pek farklı değildir (Şekil 4). Bu da, s öz konusu çalgıları zaten gö rmemiş olan Bonanni’nin, kitab ına kaynak olarak aldığı ö rneklerde bile
gerçekçilik problemi olabileceğini ve dolayıs ıyla violino turchesco olarak nitelediği çalgı için
verilmiş olan ve kaynağı da bilinmeyen (Ghirardini 2007: 209) resmin güvenilir bir kayıt olarak
kabul edilebilmesi için yeterli gerekçemizin bulunmadığı n ı göstermektedir.

Bonanni’nin eserinde yer alan ‘Türk keman ı’n ı n özgü n bir çalgı olup olmadığı konusu
sadece yukarıda irdelenen resim üzerinden tart ışılm ıştır. Halbuki aynı kayıtta
kadar
şimdiye
bu resme eşlik eden bir de kısa açı klama mevcuttur ve çalgının yapıs ı ile ilgili, esas itibariyle
s öz konusu tartış mayı da geçersiz kılacak bilgiler sunmaktadır 5: göğs üne deri gerilmiş hindistan
cevizinden veya kabaktan k üçük bir tekne, uzun perdeli bir sap, tekneden aşağıya uzanan madeni bir çubuk, iki adet tel ve çalma aracı olarak yay (Bonanni 1723: 110; Ghirardini 2007:
208) . Ayrıca eserin 1964’teki t ıpkıbas ımı nı yayma hazı rlayanlar taraf ından eklenen açı klayıcı
notta da bunun normal bir rebab ( spikefiddle) oldu ğu belirtilmiştir (Harrison & Rimmer 1964:
69) 6. Gerçekten de perde bağı dışında, bu özellikler şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde rebabı işaret etmektedir. Zaten ayn ı orijinal açıklamada benzeri çalgının Acemler taraf ından kemânçe (ikamaantsich), Araplarca da kemerı[c]e ( chemena) olarak adlandırıldığı da belirtilmektedir
ki, burada rebabtan başka bir çalgının kastedilmediği böylece kesinleşmektedir. Bu durumda
Bonanni’nin çalgıyı hem violino turchesco olarak niteleyip hem de Arap ve Acem dillerindeki
karşılıklarını verdiği halde, çalgın ın Tü rkler taraf ından ne şekilde adlandırıldığından bahsetmemesi, büt ü n bu bilgilerin birçok dolaylı ve birbirine karışmış aktarımın sonucu olarak bir
araya getirildi ğini ortaya koymas ı bakımından ö nemlidir. Açı klamada rebabı n özelliklerine
uymayan tek unsur olan perde bağı bilgisi de hem s öz konusu aktarım sorununa, hem de Bonanni’nin gravürleri ile ilgili daha önce bahsedilen kusurlara rahatlıkla bağlanabilir.
Ayaklı kemanla ilgili oldu ğ u d üşü n ülen bir sonraki kayıt Jean-Benjamin de La
Borde’un 1780 yılı nda yayınlanan Essai sur la Musique Ancienne et Moderne adlı eserinde yer
alan ve yine ‘Tü rk kemanı’ (violon turc) olarak nitelenen bir çalgı tasviridir (Şekil 5 / b) (La
Borde 1780: 279). Halbuki s öz konusu tasvir - aynı resimde bir araya getirilmiş diğer çalgılar
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gibi - Bonanni’nin yukarıda bahsedilen kitabından aynen alınmıştır. Bunun yanıs ıra, violon
turc olarak andığı çalgı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan La Borde, Tü rk müziği ile
ilgili bilgi verirken ise kemânçeyi (rebab) belli başlı çalgılar aras ında saymakta ve ayrıca Arap
müziği çalgılarını anlatırken de bilinen özellikleri ile rebabm tarifini yapmaktadır (La Borde
1780: 168, 192, 383). Böylece, bahsettiği çalgıları doğrudan gözlemlediğine dair herhangi bir
ipucu bulunmayan (Aksoy 2003: 190) ve Bonanni’nin kaynaklarla ilgili sorunlarını paylaştığı
görülen La Borde’un vermiş olduğu dağınık bilgiler bile ayaklı keman isminde özgün bir çalgı
ile ilgili hiçbir veri içermediği gibi, ‘Tü rk kemanı’ diye nitelediği tasvir de, daha önce belirtildiği
üzere, Bonanni’nin güvenilir olmayan ve aslında rebabı hatalı bir şekilde aksettiren gravü rün-

den kopyalanmış bir resimden ibarettir.

La Borde’dun kitabından kısa bir s ü re sonra 1787’de yayınlanan Giambatista Toderini’nin Letteratura Turchesca adlı eserinde ise s öz konusu kayıtlar içerisinde7 ilk defa ‘ayaklı
keman’ {ajaklı keman) ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Bir s üre İstanbul’da yaşamış ve
bahsettiği çalgıları görmüş olan yazar, ayaklı kemanı kontrabas gibi çalınan ayaklı bir keman
t ü rü 8 olarak tarif etmektedir. Aynı eserde rebab da bilinen özellikleri ile iki telli olarak ayrıca
tarif edilmiş, fakat uzun zamandır Tü rkler taraf ından pek kullanılmadığı belirtilmiştir (Toderini 1787: 236-37). Ayaklı kemanın çalmış tarzının kontrabasa benzetilmesi ve rebabm da ayrı
bir çalgı olarak tarifinin yapılmas ı ilk bakışta ayaklı kemanın rebabtan farklı özgün bir çalgı
olabileceği intihas ını uyandı rabilmektedir. Hatta bu anlamda, ele alınan diğer kayıtlarla kıyas landığında, Toderini’nin verdiği bilgilerin s öz konusu ihtimali akla getirebilecek tek kayıt olduğu s öylenebilir. Bununla birlikte bahsedilen iki hususun da bu ihtimali doğrulamak için
yeterli delil olamayacağı açıktır. Zira ilgili tarifte çalgının kendisi değil, sadece çalmış şekli diğer kayıtlarda viyolonsele benzetildiği gibi - kontrabasa benzetilmiştir ki, bu da bir Batılı’nm
rebab için yapabilece ği en doğal benzetme tercihidir. Rebabm ayrı bir çalgı olarak ele alınmas ının ise o dö nemdeki isimlendirme tercihinden başka bir nedeni yoktur. Daha önce bahsedilen
Hızır A ğa’nın eserinde hiç bir yoruma yer bırakmayacak şekilde açıkça ortaya koyulmuş olan
‘ayaklı keman’ ve ‘rebab’ tarifleri (Hızır Ağa: 21b, 28a) Toderini’nin yapmış olduğu ayrımla
birebir ört üşmektedir. O yıllarda ‘kemânçe’ ve ‘rebab’ adları, artık ‘ayaklı keman’ olarak anılmaya başlamış olan bu üç telli çalgı için kullanılmaz olmuştu ve sadece iki telli varyant ını nitelemekteydi. Zaten Toderini’nin rebabm uzun zamandı r Tü rkler taraf ından pek tercih
edilmediğini belirtmesi ile Hızır Ağa’nın bunun bir Arap çalgıs ı oldu ğunu aktarmas ı iki kaynağın ört üşt üğü bir diğer husustur. Öte yandan Toderini’nin bahsettiği ayaklı kemanı özgü n
bir çalgı olarak kabul etmek, o dönemde hala fas ıl müziğindeki belli başlı çalgılardan biri olduğunu bildiğimiz üç telli rebabm Toderini taraf ından listeye dahil edilmediği anlam ına gelmektedir ki, diğer çalgılar göz önü nde bulundurulduğunda bu mantıklı değildir. Dolayıs ıyla
Toderini’nin ajaklı keman olarak bahsettiği çalgı özgü n veya yeni bir çalgı değil, rebab olarak
tarifi verilenin üç tellisidir; bir başka ifadeyle, Hızır Ağa’nın adını ve resmini verdiği ve o döneme kadar kemânçe, rebab veya keman olarak adlandırılmış olan çalgıdır. Birincil bir kaynak
olan Hızır Ağa’nın eserinde bu konu açıkça ifade edilmekte iken ve üstelik onunla aynı dönemde yazan Toderini de Hızır A ğa’nın kaydettikleri ile çelişen herhangi bir bilgi vermiyorken, s öz konusu eserde adı geçen ajaklı keman üzerine başka bir yorum yapmak m ü mkü n
değildir.
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Oscar Comettant’ın 1867’de Paris ’te d üzenlenen uluslararas ı bir sergiyi temel alarak
yazdığı ve 1869 yılında yayı nlanan La Musique, les Musiciens et les Instruments de Musique adlı
eserinde, açıklamalarıyla birlikte hem violon turc (Tü rk keman ı) hem de agali keman ifadeleri
ve bir de resim yer almaktadı r. Violon turc olarak adlandırıl ı p resmi de verilen çalgı Bonan ni’nin tan ı m ına oldukça benzeyen ifadelerle, fakat onunkinden daha az bilgi içerecek şekilde
tarif edilmiştir ve viyolonsel gibi çalındığı bildirilen bu çalgının rebabtan farklı olduğunu düşü ndü recek bir ibare yoktur. Üstelik çalgı için verilen tasvir, ayn ı resimde yer alan kanun,
çöğü r ve ney gibi Bonanni’nin gravü ründen aynen kopyalanmıştı r (Şekil 5c) (Comettant 1869:
533, 573). Dolayıs ıyla doğrudan gözlemin bu kayıtta da s öz konusu olmadığı ve bu çalgılar
sergide yer almışlarsa bile, bahsi geçen resimler için sergidekilerin esas alınmadığı da açıkça
anlaşılmaktadı r. ‘Tü rk keman ı’ tarifinde yer alan ifadeler ise eserin bir baş ka yerinde bu sefer
‘Tü rk ve Acem keman ı’ için yapılan bir tarifte kullanılmakta, bunun ardından da Araplar’ın
agali keman adını verdiği bir çalgıdan, sadece viyolonsele biraz benzetilerek bahsedilmektedir
(Comettant 1869: 532, 534). Tü m bu karmaşık anlatımların gösterdiği en açık sonuç ise, kas tedilen çalgıların Türk, Acem ve Arap müziklerinde kullan ılan ortak yaylı çalgı olan rebab
olduğudur; dolayıs ıyla ayaklı keman adında özgün bir çalgının varlığını işaret ettiği düşünülebilecek herhangi bir bilgi de mevcut değildir. Bunun yan ıs ı ra bu kitapta aktarılanların da Bonanni ve Le Borde’un eserlerinde olduğu gibi farklı kaynaklardan dolaylı yolla edinilmiş ve
bu yüzden de kimi zaman tutars ız veya yanlış olabilen bilgilerin bir derlemesi oldu ğ u ortaya
çı kmaktadı r.

Ayaklı keman adlı özgün bir çalgıdan bahsedildiği varsayılan bütün bu kayıtları bir
büt ün olarak değerlendirdiğimizde, karşı mıza Bonanni’nin s öz konusu eserinde yer aldı ktan
sonra diğer kaynaklarda da aynen kopyalanmış ve hiçbir zaman ‘ayaklı keman’ olarak tanımlanmamış olan bir resimden başka bir şey çıkmamaktadır (Şekil 5). Bu resmin ise güvenilir bir
kayıt olarak kabul edilmesinin m ü mkün olmadığı ve zaten bu resimle kastedilenin rebab olduğu yukarıda izah edilmişti. Yani t üm bu varsayımların as ıl dayanağı olarak sadece bir adet
resim mevcuttur ve o resme eşlik eden metindeki açıklama, zaten o resmin tarihsel bir delil
olma özelliğini doğrudan iptal etmektedir. ‘Ayaklı keman’ şeklinde bir tabirin yer aldığı yazılı
kayıtlarda ise bu resmi doğrulayacak hiçbir bilgi verilmediği gibi, bunlar, o dönemde rebabın
adı n ı n değişmiş oldu ğu gerçeğini teyit etmekten baş ka bir anlam ifade etmemektedir. Kaldı ki
‘Türk kemanı’ diye an ılan bir çalgı nın Tü rk m ü ziğinde çok yaygı n olarak kullan ılmış olmas ı
beklenir; halbuki bu ifadenin geçtiği kayıtlarda tarifi yapılan veya gerçek adı belirtilen çalgı
da zaten rebabt ır. Bu durumda, “ bu Tü rk keman çeşitini önce Delaborde anarak, iktibas ettiğimiz resmini ... kitabına koymuştur” (Gazimihal 1958: 46) ve “‘ayaklı keman’ diye bir sazı
kaydeden ilk Avrupalı ... Laborde de ğildir”9 (Aksoy 2003: 136) gibi, s öz konusu resimlerde
tasvir edilen çalgın ın ayaklı keman olduğunu baştan kabul eden ifadelerin de bir yak ışt ı rmadan
ibaret olduğu ve aslında ortada çöz ülmesi gereken bir belirsizlik olmadığı halde, meselenin bu
yakıştırma sonucunda ü retilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Varsayı mlara Dayandı rılan Gör üşler

Gazimihal (1958: 48) s öz konusu kayıtlara atıfta bulunarak ve haklı olarak “ ayaklıkemanın anka
kuşu gibi ismi var cismi yok bir çalgı çeşidi olmıyacağı açıktır” demektedir; fakat bu kayıtların
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gösterdiği ‘cisim’ kendisinin farzettiği gibi özgü n ve yeni bir yaylı çalgı değil, rebabtır. Kaldı ki
yukarıda bazı örnekleri verilen s özlü tariflere dayanarak yapılmış olmas ı muhtemel s öz konusu
orijinal resmin kısmen hayal ü rün ü olduğu da bir o kadar kesindir. Öte yandan, resme eşlik
eden ve konuyu en başından açıklığa kavuşturan açıklamada da aslında Tü rkler taraf ından kullanılan rebabın özelliklerine uymayan iki öğe mevcuttur: tel sayıs ı ve saptaki perdeler. Zira geçmişte perdeli bir varyantının olduğuna dair bir bilgi bulunmayan bu çalgının Tü rk m üziğinde
15. yüzyıldan sonra hep üç telli olarak kullanıldığı bilinmektedir (Soydaş 2007: 96). Bununla
birlikte, daha önce belirtildiği üzere Bonanni’nin eserinde verilen bilgilerde aktarımlardan kaynaklanan sorunların bulunduğunu unutmamak gerekir. Yukarıda irdelenen diğer kayıtlarda da
görüldüğü gibi, Avrupalı yazarların doğrudan gözleme dayanmayan eserlerinde Tü rk, Arap ve
Acem müziklerinde kullanılan çalgılar çoğu zaman birbirine karıştırılmıştır. Dolayıs ıyla ortak
bir yaylı çalgı olan rebabın Araplarca kullanılan iki telli varyant ının da Bonanni’nin açıklamas ına yans ımış olduğu d üşü nülebilir; zaten sonuç itibariyle bu, çalgının aslî özelliklerini ilgilendiren bir bilgi de değildir. Aksoy’un (2003: 137) “‘ayaklı keman’ın sapına perde bağlanmış
olduğu yolundaki kayıtlar” şeklindeki nitelemesi yanlıştır, çü nkü bahsedilen açıklama dışında
böyle bir bilgi içeren orijinal bir kayıt yoktur. Bu açıklamadaki çalgıyı ise perdeli olmas ı açıs ından istisnaî bir rebab örneği olarak kabul edip geç mek bile mü mkünse de, herhangi bir birincil kaynakla uyuşmayan ve bir bilgi karmaşas ının içinde yer alan bu ayrıntıyı eserdeki
hatalardan bir diğeri olarak değerlendirmek çok daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Söz konusu kayıtları eleştiriye tabi tutmadan ayaklı keman adlı özgün bir çalgının
varlığı na delil olarak kabul eden Gazimihal ve Aksoy, bunun aksini açı kça gösteren diğer kayıtları da bir şekilde açıklamak zorunda olduklarından, bunlara çeşitli yorumlar getirmişlerdir.
1900 yılındaki makalesinde Toderini’nin ayaklı kemanla ilgili yazdıklarından bahseden Rauf
Yekta’nın, bu isimde bir çalgı hakkı nda bir bilgisi olmadığını ve “ küt ü b-i mûsikiyyede dah î
hiçbir kayd ve ma’lû mât ” bulunmadığını s öylediği göz ön ünde bulundurulursa (Rauf Yekta
1900), ‘ayaklı keman’ tabirinin 19. y üzyılın sonunda tamamen unutulmuş olduğu bir tarafa,
Rauf Yekta’nın da s öz konusu kayıtların hiçbirisinden haberinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu
ifadelerin yanlışlığını vurgulayan Gazimihal’in ise, kendisinin tespit etmiş olduğunu s öylediği
diğer kayıtların aras ı nda, ayaklı keman ın gerçek kimliğini gösteren kayıtlardan sadece As ım
Efendi’ye ait olan mevcuttur; yani Gazimihal de Hızır Ağa’nın eserinden haberdar değildir
(Gazimihal 1939: 88-89; 1958: 39, 46). As ım Efendi’nin eserinin tarihini (1797) göz ön ü nde bulunduran Gazimihal (1958: 39), ‘ayaklı keman’ın yeni bir isim olarak ortaya çıktığını, Batılı
s özlüklerde tekrarlanıp durdu ğu halde Tü rkçe’de uzun ömü rlü olmadığını belirtmektedir.
Gerçekten de Rauf Yekta’nın böyle bir isimden haberi olmadığı nı s öylediği yıllarda Curt
Sachs ’ın s ö zlüğü nde (1913: 25, 207) ayaklı keman rebabın diğer adı olarak geçmektedir 10 .
As ım Efendi’nin rebabı açıklayan kaydında Gazimihal’in (1944) önemli gördüğü husus ise, verilen bilgiden ziyade ‘ayaklı keman’ tabirinin ıklığ ile kıyaslanmış olmas ıdır. Ancak çok açık
olan bu nitelemeyi de yok sayamayacağı için, La Borde’un eserinin yayınlandığı tarihi de (1780)
hesaba katarak, ayaklı kemanın “1770-1800 yılları aras ında meraklıları nca kullanıldıktan sonra
adının bir müddet de rebab kelimesiyle ortaklaştığını ” ileri s ü rmek zorunda kalmıştır (Gazimihal 1958: 48-49). Halbuki 1770 civarında, yani La Borde’dan ve Toderini’den daha önce,
‘ayaklı keman’m rebabın yeni adı olduğunu ismi ve resmi ile Hızır Ağa belgelemişti.
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Gazimihal’in belirttiği kayıtlara ilave olarak Hızır Ağa ve Bonanni’nin eserleri ile
Allgemeine Musikalische Zeitung’ dakı yazıyı da görmüş olduğu halde, Gazimihal ile aynı iddiayı
tekrarlayan Aksoy (2003: 134-38), 1716’da yayınlanan resmi ve Toderini’nin 1787’de kaydettiği
bilgileri esas alarak ayaklı kemanın bu tarihler aras ında kullanılmış ya da denenmiş yeni bir
çalgı olduğunu s öylemektedir. Bu da Gazimihal’in bahsi geçen varsayımını, s öz konusu dönemi
‘1716-1787 yılları’ olarak değiştirerek aynen savunmak anlam ına gelmektedir ki, zaten kendisi
de bunu “ aynı yüzyılın sonlarına doğru bu saz terk edilince, ayaklı keman adı rebapla eş anlamlı hale gelmiş, bu kelime s înekeman ı ile rebabın ayırt edilmesini sa ğlamıştır” diyerek ifade
etmektedir (Aksoy 2003: 138). Fakat burada ilginç olan nokta, öncesinde Hızır Ağa’nın verdiği
bilgileri aktaran yazarın, daha sonra s öz konusu yargıyı ortaya koyarken, bu eserin Toderini’nin kitabından daha önce yazılmış olduğunu tamamen göz ardı etmesidir. Ayaklı kemanın
18. y ü zyılın sonlarında terk edildiğine dair yorum As ım Efendi’nin verdiği bilgiye dayandırıldığı halde, Hızır Ağa’nın As ım Efendi’den en az otuz yıl önce aynı bilgiyi vermiş olmas ının
dikkate alınmamas ı bu yargının temelden yoksun olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer Hızır
Ağa’nın verdiği bilgi aynı mantıkla göz önü nde bulundurulsaydı, bu varsayımdaki tarihler
1716-1770 olarak değişecek ve özgü n bir çalgı olarak ayaklı kemanın varlığına dair iddia edilebilecek tek kayıt olarak geriye sadece Bonanni’nin grav ü rü kalacakt ı. Bu noktada, aynı varsayımın sadece bu gravü r üzerinden de y ü rüt ülebileceği akla gelebilir; fakat daha önce ayrıntılı
olarak ortaya koyulduğu üzere, bu resmin geçerli bir kaynak olmas ı zaten imkans ızdır. Üstelik
ne s ö z konusu resimde ne de ona eşlik eden açıklamada ‘ayaklı keman’ şeklinde bir tabir de
geçmediği için, ayaklı keman ile ilgili gerçek anlamda ilk kayıt zaten Hızır Ağa’nm verdiği
bilgilerdir ki, bu eser aynı zamanda bü t ü n kayıtlar aras ında yazarın konu ile yakınlığı ve bilginin güvenilirliği açıs ından birincil bir özellik taşıyan tek kaynaktır. Bu hatalı yargının devamında ise Aksoy, Allgemeine Musikalische Zeitung’ daki makalede yer alan ve ayaklı kemanın
rebab olduğunu ispat eden diğer resmi de, ‘ayaklı kemanın zamanla rebab ile eş anlamlı hale
gelmesi’ şeklinde ifade ettiği s özde isim aktarımının kanıtı olarak yorumlamak zorunda kalmaktadır.

Ayaklı keman adlı özgü n bir çalgının varlığına kanaat getiren Gazimihal ve Aksoy,
doğal olarak bu yeni sazın ortaya çıkışı, kullanımdan kalkışı ve yapıs ı üzerine de bazı fikirler
öne s ü rmüşlerdir. Gazimihal’e (1958: 47-48) göre ayaklı keman Tü rk m üziğinin perde sistemini
sağlıklı bir şekilde verebilmek amacıyla, buna elverişli büyüklü kte bir çalgı olarak icat edilmiştir. Rebabın, tanburun veya diğer çalgıların buna niçin elverişli olmadığı konusunda bir
açıklama yapmayan yazar, ayrıca herhangi bir geçerli sebep göstermeden Avrupa müziğindeki
viola da gamboCmvd1 veya viyolonselin örnek alınm ış olabileceğini de s öylemektedir. Viyolonselle ilgili bu yorumu haklı bulan Aksoy ise, sazın icadının, perdelerin tamamının sap üzerinde gösterilebildiği bir yaylı çalgı geliştirme merak ına bağlanabilece ğini ifade ederek en
azından daha tutarlı bir görüş ortaya koymaktadır (Aksoy 2003: 136, 138). Gazimihal’in başka
bİr yazıs ında ise (1939: 89) bu çalgının icat sebebi olarak “eski Türk musikicilerinin Avrupadan
aldıkları bazı çalgı tipi fikirlerini, yapıcılığa ait ve alaturkanın ses itiyat ve ananesini bozmıyacak bazı tadilâtla kendi fas ıllarına katmak” istemeleri gösterilmektedir. Ayaklı kemanın İcadı
ile ilgili olarak Gazimihal’in (1958: 48) öne s ü rdüğü ve Aksoy’un da (2003: 138) benimsediği
bir diğer gerekçe ise fasla ‘davudî bir ses ’ kazandırma ihtiyacıdır. Hatta Gazimihal’in bu dü-
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şüncesi temel alınarak, fas ıl gruplarına bas sesli bir çalgı ekleme iste ğinin gelenekten geldiğini
ifade eden ve ‘ayaklı kemandan viyolonsele geçiş’ gibi bir s ü reçten bahseden yorumlar (Özt ürk
&: Beşiroğlu 2009) bile yapılabilmiştir. Ne var ki Osmanlı dönemi Tü rk müziği gelene ğinde,
bu gör üşleri doğrulayabilecek olan, yani müziğin özelliklerine göre yeni bir çalgı icat etmek
gibi bir düşü nce veya uygulamanın varlığını ispatlayan yeterli veri bulunmadığı gibi, s öz konusu dö nemde çalgı icadı bir tarafa, var olan çalgılarda bile geliştirme yapılmas ı düşün ülmemiş,
gelişen müziğe ayak uyduramayan çalgıların kaderi genellikle terk edilmek olmuştur (Soydaş
2007: 217-18). Avrupa çalgılarının Tü rk m üziğinde kullanılmas ı ile ilgili olarak s öylenebilecek
olan ise, violin (keman) ve zdola d amore (s înekeman) örneklerinde olduğu gibi, bu müziğin
yapıs ına uygun olanlardan bazılarının zaten benimsenip kullanıldığı, uyarlama yoluyla yeni
bir çalgı icadının s öz konusu olmadığıdır. Aynı şekilde, fasla ‘davudi’ bir bas ses kazandırma
tü r ü nden ‘modern’ bir ihtiyacın da Tü rk m üziği geleneğinde herhangi bir karşılığı yoktur. Bu
gelenekte çalgılar hiç bir zaman ses alanlarına göre bilinçli tercihlere muhatap olmamış, çalgılara
Batı müziğinde olduğu gibi işlevsel görev veya anlam yüklenmemiştir. Ayaklı kemanın ortaya
çıkışı ile ilgili t ü m bu fikirlere bakıldığında, onu icat edilmiş özgü n bir çalgı olarak kabul eden
yazarların, bu iddialarını temellendirmek üzere, ilgili m üzik geleneğinin karakteristiği ile uyuşmayan yorumlara yöneldikleri görülmektedir.
3

Gazimihal ve Aksoy, s öz konusu görüşlerini ‘ayaklı keman’ olduğunu varsaydıkları
bir resme dayandırdıkları için bu çalgının yapısal özelliklerini de bu resim üzerinden tarif etmeye çalışmışlardır. Zira bahsettikleri kayıtlar aras ında ayaklı keman hakkında yazılı olarak
bilgi verenlerin hiçbirisi s öz konusu resmi doğrulayacak bir ayrıntı içermemektedir. Sadece,
bu orijinal resme eşlik eden metinde perde bağından s ö z edilmekte ise de, bu metinde tarif edilen çalgının rebab olduğu daha önce belirtilmişti. Buna rağmen, ‘Tü rk ve Avrupa tarifleri ile
resimde gördü klerini kaynaştırdığını’ ifade ederek bu çalgının mahiyetini ortaya çıkardığını
iddia eden Gazimihal (1939: 89) ise, aslında sadece s öz konusu resimde görülenleri ayrı ntılı bir
şekilde tarif etmekte, hatta teknesinin tanburdan bü y ü k ve göğüs kısmının tahtadan olmas ı
gibi eklemeler de yapmaktadır. Özgü n bir çalgı olarak ayaklı keman ın varlığını kabul eden,
fakat konuya nispeten daha ihtiyatlı yaklaşan Aksoy’un (2003: 138) “ayaklı keman rebap olsa
bile, bu rebabın teknesi gün ümüzdeki rebaptan çok daha geniş, sapı da çok daha uzundu” şeklindeki gö r üşü n ü de s öz konusu hayalî resimden baş ka destekleyecek hiç bir kayıt yoktur.
Ayaklı kemanın terk edilişi üzerine iki çelişik yorumda bulunan Gazimihal, hem bu çalgının
kaim sesi için icat edildiğini ve fas ıllarda kullanıldığı nı savunmuş, hem de fas ıllarda yer almış
olmas ına ihtimal vermeyerek, çalgının büyük şehirlerin halk sazları aras ında revaç bulduktan
sonra “ kullanışlı olmadığı ve fazla kalın sesi şarklı kulağını okşamadığı için ” terk edildiğini
s öylemiştir (Gazimihal 1939: 89; 1944; 1958: 48). Aksoy (2003: 136, 138) ise çalgının s özde terk
edilişini, zaten deneysel olarak icat edilip kullanılmış olmas ına bağlıyor gözü kmektedir.
Sonuç

nitelediği varsayılan veya ‘ayaklı keman’ ifadesinin yer aldığı görülen t ü m
kayıtlardan ortaya çıkan sonuç, bu isimde rebabtan farklı özgü n bir çalgının hiçbir zaman
mevcut olmadığıdır. Aksini ileri s ü ren görüşlerin kaynağı ise, delil olarak kabul edilemeyecek
olan bir resme yapılan yakıştırmadır. Tarihsel gerçek ise şudur: 18. yüzyılın ortalarında Türk

‘Ayaklı keman’ı
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müziğ i ortamına giren ve k ısa s ü rede oldukça ra ğ bet gö ren viola d’amore ve violirı çalg ılarının
s ırayla s înekeman ve keman adlarını almas ı sonucu, o g ü ne kadar daha çok ‘kemâ n çe - ve son
zamanlarda da ‘keman - olarak anılm ış olan ve h ızla gözden düşmeye başlayan rebab da belli
bir s ü re ‘ayaklı keman olarak adlandırılmıştır. Yani ortada ne icat edilmiş ve bir s ü re denenmiş
yeni bİr çalgı, ne de açıklığa kavuşturulmas ı gereken bir ‘muamma yoktur; mesele, çalgıları n
isimlendirilmesindeki değişimlerin doğ ru yorumlanmamas ı hatas ına bir de bahsedilen yakıştırmanın eklenmesi sonucu ortaya çı kmış olan bir bilgi yanlışlığı ndan ibarettir.
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Şekil 1. a) Ayaklı keman b) Rebab (H ız ır Ağa).

Şekil 2. Ajakli keman (Wiens Musikalische Kunst-Shâtze 1826).
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Şekil 3. Violino turchesco (Bonanni 1723).
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Şekil 4. Kanun, a) Bonanni (1723) b) Ferriol (1714).

Şekil 5: Orijinal resim ve kopyaları, a) Bonanni (1723) b) La Borde (1780) c)
Comettant (1869).
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ORGANOLOJI SAYISI
Notlar

Aksoy, ilk olarak s ö z konusu kitabın 1994’te yapılan birinci baskıs ında bu konuya de ğinmiş-

tir.

Bu yazılardan bazıları şunlardır: Z ü mr üt (2000), Ö zcan (2008: 25-26), Kurt aslan (2009), ÖzBeşiroğlu (2009). Özcan’ın tezinde bu alıntılar için herhangi bir referans bilgisi de verilmemiştir. Akademik çalışmalar dışı ndaki ilginç bir örnek olarak, Sarband adlı topluluğun
üyelerinden Uğur Işık’ın, çaldığı bas kemençeyİ ‘ayaklı keman’ olarak nitelemesi hoş bir yakışt ırma olsa da, bu isimle ilgili bilgi karışıklığının bir diğer yans ımas ı olarak görülebilir (Sarband’s Artists 2012).

2

t ürk &

Yazılış tarihi kesin olarak tespit edilemeyen bu eserde yer alan çalgılar ve bunların isim değişimleri (mesela ‘s înekeman’ adının hen üz bu eserde yer almayışı) diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında ve yazılış tarihinin tespitine yardımcı olabilecek diğer bilgiler (Uslu 2010)
değerlendirildiğinde eserin 1765-1770 civarında kaleme alındığı ortaya çıkmaktadır.

3

4

Eserin tam adı şöyledir: Tibyân-ı Nâfic der Terceme-i Burhârı-ı Kâtı .

Aşağıda bahsedilecek olan ve referans içermeyen kayıtların aksine, bu gravür ve ona eşlik
eden bilgilerin Bonanni’nin eserine at ıfta bulunularak tekrarlandığı yayınlar da vardır: Sandys
6 Forster (1864: 167) ve On the Cover (1962). İmzas ız olan ikinci yazının yayınlandığı derginin ilgili sayıs ında s öz konusu grav ür kapak fotoğraf ı olarak kullan ılmış ve yazıda da çalgı bir
rebab tü rü olarak açıklanmıştır.
5

Gravü rlerden oluşan bu tıpkıbas ımda eserin orijinalindeki metinler mevcut değildir, fakat
metne atıflar yapılmaktadır.

6

Burada kastedilenin ayaklı kemanı açıkça niteleyen kayıtlar değil, ayaklı keman adında özgün
bir çalgıdan bahsedildiği varsayılan kayıtlar olduğunu hatırlatmak gerekir.

7

Aksoy’un (2003: 134, 341) iki kere çevirisini yapt ığı ve birinde “ ayakta çalınan ” diye ilave
bir yorum eklediği bu tarifin as ıl metninde - Aksoy’un diğer çevirisinde de görülece ği üzere
- bu yorumu haklı k ılacak bir ifade yoktur. Aynı şekilde Pekin’in (2003: 1038) “ bas sesli” şeklindeki çevirisi de metinle uyuşmamakta, dolayıs ıyla buna dayanarak ayaklı kemanı bas sesli
bir rebab olarak nitelemesi de doğru olmamaktadır.
8

Burada ilk kaydeden Avrupalı olarak kastedilen Bonanni’dir.
Burada kemânUe aWuz olarak tarif edilmiştir ki bu da rebaba Araplarca verilmiş olan bir diğer
isimdir.
9

10

Yazar bununla, çeşitli boyutlarda versiyonları olan bu çalgı ailesinin bas veya kontrabas olanını kastediyor olmalıdır. Fakat bu dö nemde bu çalgılar çoktan gözden düş müştü, dolayıs ıyla

11

burada ancak viyolonselden bahsedilebilir.
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