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Abstract
FROM ASIA TO BALKANS ‘KEMANÇE-KEMANÇE AND REBAB’

Kemancha has been used as a term denoting bowed instrumetıts throughout ages and
had been the only bowed instrument of Ottoman-Turkish music until the 19th Century. The instrument has been named ıklığ - which is a Turkish word - till the 15th
Century and afterwards kemancha - which is a Persian word, and rebab following
the entrance of pear-shaped kemanche to fasıl music. As back in history as the 7th
century, one can find that rebab has been used by Turks, it was described as a plectrum instrument by Abdulkadir Meragi in Iran court and Ahmedoğlu Şükrullah in
Anatolia in the 15th century. It has been concluded from the distiches of Mevlana,
that rebab is both a bowed and a plucked instrument. At the same time as the pearshaped instrument played by the contact of nails on strings known as kemancha entered Ottoman-Turkish music, the instrument recognized as kemancha began to be
referred to as rebab. The instrument was called inTurkish music rebab, kemance, kemancha, it is called in West Asia (especially Iran and Azerbaijan) as kemanche or kemancha. On the other hand, traditional fiddles are known as r ü bab and gijak in
Central Asia. In Turkey, Afganistan, Pakistan, India, Indonesia and Nort Africa is
called rebab or rabab. Variations of pear shaped kemence are called as lyra in Greece,
gadulka in Bulgaria and tırnak kemane in Anatolia. By utilizing depictions in contemporary manuscripts and miniature paintings, this paper will provide a visual comparison and exploration of the musical instruments, kemanche, kemanche and rebab,
used in different cultures and try to reveal the resemblances and the differences among
them by considering their historical and regional characteristics.
Giriş

Kemançe kelimesinin tarih boyunca yaylı çalg ıları ifade eden bir terim olarak kullanıldığı bilinmektedir. 18. yüzyıla kadar Osmanlı-Tü rk m üziğinin tek yaylısı olan bu çalg ı; 15. yüzyıla
kadar T ü rkçe bir kelime olan ıklığ, bu yüzyıldan sonra Farsça bir kelime olan kemançe ve armud î kemençenin fasıl musikisine girmesiyle de rebab adıyla adlandırılm ış t ır. Keman kelimesinin Farsça yaydan gelmesi ve -çe ekinin k üçültme eki olması; kemançe ya da kemençe
teriminin Avrupa’da yaylı çalg ıları ifade eden ‘fiddle’ terimine karşılık geldiğini ifade eder. Bu
doğrultuda, Asya’nın çeşitli bölgelerinde yüzyıllardı r çalına gelen kemançe ile 18. y üzyıl itibariyle Tü rk Müziğinde icra edilen kemençe arasındaki isim benzerliğinin kaçınılmaz oldu ğu
anlaşılmaktadır.
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Bu çalışmanın amacı, sö z konusu çalg ıların tarihsel ve ikonografik belgelere dayanarak
incelenmesi, terminolojik problemlerin açığa çıkarılması ve çalg ıların icra edildikleri bölgelere
g ö re aldı kları isimler ve biçimler bazı nda karşılaştırarak tespit edilmesinden oluşmaktadır.
Çalg ıyla ilgili tarihsel belgeleri elde edebilmek için döneme ait yazma eserler incelenmiş, Türk müziği çalg ılarından bahseden ilk resimli ve organolojik çalışma olarak II. Murat
Devri ü nl ü tarih çi ve musikişinaslarından Ahmedoğlu Şü krullah’m (1388-1465) Risale min il
mi’l- Edvar adlı eserindeki çalg ı bahisleri analiz edilmiştir. Şükrullah tanı m ını yaptığı dokuz
çalg ı arasında rebab ve ıklığa da yer vermiştir. (Diğer yedi çalg ı: ud, mizmari pişe, çenk, n üzh,
kanun, mugnidir).

-

Şü krullah’ın rebab tanımı yazmanın orijinalinden ve Tü rkçeye çevirisinden kontrol
edildi ği üzere aşağıdaki gibidir:
Bu aletin g övdesi ve sapının kayısı ağacından imal edilmesi tercih olunur;
bu g övde kesilip hazı rlandıktan sonra içerisinde süt kaynat ılır. Bazı imalcilerin fikirlerine g öre cam tozunu tutkalla hallettikten sonra, rebabın g övdesinin içerisine bu karışı m sü rülü r; çalg ı n ı n sesi böylece kuvvetli ve parlak
olur. Gövde iki kısma ayrılır. Çalg ının sapının bağlı oldu ğu birinci kısmın
ü zerine ince bir tahta konur idi. Fakat ikinci kısmın ü zerine bazı yapımcılar
deri; bazıları ise ince bir tahta koymakta ve bunun üzerinde küçük bir delik
bırakarak, bu deliği deri ile kaplamaktadı rlar. Rebabın bü k ü lmüş ipekten
imal edilmiş üç çift teli olması gerekir” (Yekta 1986; 84-85). “ Bu çalg ı çoğunlukla kayısı ve bazen de ceviz ağacından yapılır, çanak dar olarak kesilip , iki karınlı olarak düzenlenir. Bu karınlardan biri asıl çanak, diğeri onun
boynudur. Sapı n yapışık bulunduğu yukarı karın, tahta safha ile kaplıdı r.
Bu iki çanağın uzunlu ğu bir karış, dört açı k parmakt ı r. Karın kısımlarını n
eni ise bir karış ile iki açık parmaktır. Sapın uzunlu ğu üç karıştır. Çanakların en aşağısından dört parmak uzağına rebabı n eşiğini koyarlar ve kirişlerini bunlara bağlarlar. (Şü krullah 864/ 1459; Yekta 1915: 140).

Şükrullah ’ın bu tanımı na besteci ve m ü zikolog İsmail Baha Sürelsan’ı n (1912-1998)
şu şekildedir: “Şükrullah’ın bu izahatına ve kitabına çizdiği resme nazaran 15.
yorum
ığı
yapt
asırda rebab ismini taşıyan çalg ının; aşağı yukarı k üçük bir tanburu andıran ve mızrapla çalınır
bir çalg ı olması icap eder. Zira resim ve ölçülerinin g ö z önüne getirdiği şekil muvacehesinde
bu aletin yay ile çalı nmaya müsait bir saz olabileceğine ihtimal vermek g üçt ü r. Buna mukabil
m üellifin ikinci fasılda ı klığ adıyla tarif ettiği ve resmini çizdiği alet bug ü n rebab dediğimiz
sazın hemen hemen aynıdı r ” (Sü relsan 1966: 204-205) .
Şükrullah bug ü n rebab adı verilen çalg ıyı ı klığ adı altı nda şu şekilde tan ımlamışt ır:
“ Yaylı bir alet olan ıklığın g övdesi bronzdan ve yere dayanmak için ayak çubuğ u çeliktendir.
Bu ayak üzerinde ve ayağın alete giriş noktasında iki teli tespit etmek için iki çengel bulunur .
Aletin g övdesine geyik derisi gerilidir. Aletin sapı badem ve ceviz gibi sert bir ağaçtandır. Sapın
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abanozdan yapılan ı daha çok tercih edilir. Beşli aralıklarla akort edilen , at k ılı ndan yap ılan iki
teli vardır” (Şü krullah 864 / 1459; Yekta 1986: 84; 1915: 140). (Şekil 1)
Şü krullah eserini yazarken 14. y üzyıla ait Farsça anonim bir kaynak olan ‘Kenz ü’ttuhaf’tan (Kanz al-tuhaf ) faydalanmışt ı r. Bu eserde g ü n ü m ü zde Ö zbekistan’da yayg ın olan
g ıcek, gicak veya gijakın Tü rkçe adı olarak ı klığ terimi kullan ılmış t ı r ve bahsedilen çalg ı yap ı
ve çalm ış açısı ndan ıklığa çok benzemektedir (Piçken 1975: 192) .

—

‘

‘

m

mu

illi
-

I 5

m
j*

smğlfSU İI

âMM
9

A, Şü krullah'm verdi ği ı klığ ve rebab resimleri

Şekil 1 . Şükrıı llah’m verdi ğ i ıkl ığ ve rebab resimleri (Kösemihal 1958: 28 )

Şü krullah ile birlikte 15. yü zyılda sistemci okul geleneğinin Safiyüddin Urmevî’den
sonraki temsilcisi olarak kabul edilen, Timur ve Celayir saraylarında yaşam ış ve Farsça eserler
yazmış olan Abdlilkâdir Merâgi de (1360-1435) çalg ıları bilimsel bir incelemeye t â bi tutmuştur.
‘Cami’ul Elh â n’ adlı eserinin 10. bab 4. faslı nda, ‘Fevaid-i Aşere’ adl ı eserinin 9. faidesinde,
‘Makasıd’ul- Elh â n’ adlı eserinin 5. babı nda çalg ıları telli çalg ılar, nefesli çalg ılar ve kendi icadı
olan taslarla levhalar olmak ü zere üç gruba ayı rm ış ve bu grupları kendi içlerinde de sınıflandırm ıştır.
Abdü lkâ dir Merâ gi rebabı aşa ğıdaki gibi tan ımlam ışt ı r: “ Uzun saplı çalg ılardand ı r.
vr
ml
ı
ı
ı
bir g öğse sahip olan rebab daha çok İsfahan’da tercih edilmiştir ve ud gibi üç çift teli
K
vardır. Beş telli olarak kullanıldığı da g örülm üştü r ” (Farmer 1997: 608).
Bu ifadeden çalg ının yayla ç almmadığı anlaşılmaktadı r, fakat Merâ gi, yukarıda bahsedildiği gibi bug ü n rebab adı verilen çalg ıyla daha çok uyum sağlayan bir tan ımı kemançe adı
alt ı nda yapm ışt ı r: “ Yaylı çalg ılardand ı r. Bazı keman çelerde tekneyi hindistan cevizinden
yapar, tel olarak at k ılı kullanırlar. Bazılarında ise tekne oyulmuş a ğaçtan olur, g öğsü ne inek
kalbinin zarı geçirilir, ipek tel takılır. En iyi keman çe bu ikinci t ü rden olan ıdır” (Bardakçı
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1986: 104) . “ Uzun saplı, hindistan cevizinden yapılmış k ü re şeklinde bir teknesi vardır. İpek
tellerin daha g üzel ses verdiğine inanılır. İki teli dö rtlü aralık ile akort edilirken, diğer tellerinin
akordu icracının isteğine bırakılır” (Farmer 1997: 609).

Kenzü’t-tuhaf ’ta da adı geçen g ıcek çalg ısın ı ise Merâgi şu şekilde tanımlamıştır: “Yaylıdır. Sandal ağacı ndan olan teknesinin içi oyuktur ve tekne kemançeden daha b ü y ü kt ü r. Göğsü ne deri geçirilir, on adet tel takılır. İki tel diğerlerinden yüksektir ve yay yalnı z bunlara
değer. Kullanılmayan teller ise ahenk yapmaya yarar. Gıcek, keman çeye benzer ancak, kemançenin sesi daha g ü zel ve lâtiftir ” (Bardakçı 1986: 106) . “ Kemençeden daha bü y ükt ür. On
tellidir, ancak melodi icrasında sadece ikisi kullanılır. Diğer sekiz tel ahenk telidir ve bu teller
bazen parmakla da çalı n ı r. Gıcekin gelişmiş özelliklerine rağmen, keman çenin sesi daha tatlıdı r ” (Farmer 1997: 609).

Abdülkâdir Merâgi taraf ından kullanılan g ıcek terimi Osmanlı topraklarında benimsenmemiş, çalg ı ıklığ veya kemançe terimleriyle ifade edilmiştir. Merâgi’nin g ıcek çalg ısı ndan
bahsetme sebebinin de yaşadığı Timur Sarayı olması muhtemeldir. Bu bağlamda; Şü krullah’ın
ı klığ, Merâ gi’nin keman çe adıyla bahsettiği ve Kenzü’t-tuhaf ’ta g ıcek olarak isimlendirilen
çalg ı, g ünümüzde rebab adı verilen çalg ıdır (Pekin 2003: 66). Türkçe yay anlamındaki ‘ok’,
‘ık* ve ‘ak köklerinden t ü reyen, kelime kökü sebebiyle ‘yaylı çalg ı anlamına gelen ı klığ ya
da ı klık terimleri; 15. yüzyıldan itibaren Farsça kökenli kemançe terimiyle yer de ğiş tirmiştir.
18. yüzyılda armudî biçimdeki ve tellere t ı rnak teması suretiyle çalı nan yaylı çalg ı nın Tü rk
müziğine kemençe adıyla girmesi ise kemançenin Arapça kökenli rebab terimiyle adlandı rılması na sebep olmuştur.
5

5

Sel çuklu-Osmanl ı Türk Müziğinde Rebab ile ilgili Belgeler

Rebab, Orta Asya içlerinden Mısı r, Endonezya , Iran ve Anadolu’ya kadar birçok ülkenin
ortak çalg ısı olma özelliğine sahiptir. Aşağıda tarihsel olarak sı ralanmış belgeler ise çalg ının
Selçuklu ve Osmanlı-Türk müziğindeki icrasıyla ilgili kanıtlar sunmaktadır.
“Selçuklular dö nemine ait British Museum ve Tunus’un ü nl ü camisi Zaitua’da bulunan bir yazma eserde 13. ve 14. y üzyıl çalg ıları tasnif edilmiş tir: Bu çalg ılar ud kadim (ûd
qadîm), ûd kâmil, ûd akmal, tanbû r, kopuz (qûpûz), kanun (qânûn) , mugni (mughnî), çeng
(chang ), keman ça (kem âncha) , şaşta (shashta), r û h afzâ, şidirghu (shidirghu) ve rebab
(rubâ b)’tır. İkinci bir pasajda da nefesli çalg ılar belirtilmiştir” (Farmer 1997: 262). Kemançe ve
rebabın ayrı ayrı tasnif edilmesi, g ü nü müz Tü rk m üziğinde rebab adı verilen çalg ının kemançe
adıyla sı n ıflanırken, rebabın mızraplı bir çalg ı olarak değerlendirildiğini g östermektedir.
“ Rebabın Anadolu’ya gelişi ile ilgili olarak Harzemşahlar ülkesinin başkenti Belh’de
doğan ve Konya’ya yerleşen ünlü mutasavvıf Mevlâ na Muhammed Celaleddin R û mi’nin
(1207-1273) babası Sultan ül-ulema Şeyh Bahaddin Veled ve m ü ritlerinin Horasan’ın Belh kentinden Anadolu’ya g öçlerini g österen kaynaklar bulunmaktadır. Derviş Ali’nin ‘Risale-i Musikisinde de bu ç alg ının Belh’de tasnif edilerek, Harezm’de tanındığı yazmakta, Arap ve Acem
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çalg ısı olmayıp, Mevlâna’nın öz yurdu olan Asya illerinde ortaya çıktığı belirtilmektedir” (Volkan 1970: 11). Ç alg ı n ın bu özelliği ve Mevlevîler için mukaddes bir m ü zik aleti olması (Gölpı narlı 1953: 455), Mevl â na ve o ğlu Sultan Veled’in eserlerindeki rebab bahislerinin yol
g österici niteliğini vurgulamaktadı r.

“ Eskiden beri Arap rebab ının dö rt teli varken buyurdu altı hane yapt ılar” (Fü r üzanfer 1990: 100).

“ ...Bu yeni rebabın her telinden yeni mızrapla yeni şarkılar çalıyorum ” (Fü r üzanfer
1990: 114) . “ Büt ü n sorular, b üt ü n cevaplar ondan; ben sanki bir rebabı m / hadi feryâd et diye
mızrabı vuran , yayı çeken o ” (Mevlâ na 1992: 238) .
“ Rebabdan nasıl yaysız ses çıkmazsa/ ayık oldum mu da benden hik âye duyulmaz ”.
(Mevlâna 1992: 336).

“ Rebabcı g özlerini yummuş, yay elinde/ kemençeyi yavaş yavaş çalmada feryad uykusundan ” (Mevlâ na 1992: 458).
“O rebab diyor ki; Beklemekten öldüm/ Osman’ın elini, kucağını, yayını istiyorum
ben ” (Mevlâna 1992: 301).

“ Gö n ül, onun ibrişim tellerinden mekik gibi dö nmede; öyle f ı r, f ı r dönmede ki/ ibrişim bü kenin g özlerine hem g örünmede, hem g örü nmeme de ” (Mevl â na 1992: 219).
“ Etinden uzak düşmüş bir deriyim ben / nasıl ağlamayayım, nasıl dertlenmeyeyim
ayrılıktan ? / Tahta diyor ki yemyeşil bir daldım ben, balta kesti, bıçkı dildi beni ” (Mevlâ nal 992: 154).
Mevlâna’nın beyitlerinden rebabı n hem yay, hem de mızrapla çalı nan bir çalg ı oldu ğu anlaşılmaktadır. Alt ı telin yaylı ve deri gerilmiş bir g öğsü n de mızraplı bir çalg ıya uygun olmadığı
düşün ülü rse; yeni rebabın mızrapla, dö rt telli eski rebabın ise yayla çalındığı sonucuna varı-

labilir.

Mevlâ na’nın oğlu Sultan Veled’in (1216-1312) Rebabn â me adlı eserinin bu adı almasını sağlayan ilk beyti: “Bişnevin ez nâle vu bang -i rebâ b/ N ü kteh â-yi ışk der sad g ü ne bâ b ”
şeklindedir ve beyit “ rebabın ağlayıp inlemesinden aş ka ait yüzlerce çeşit n ü kteler dinleyin ”
anlamındadır (Gölpı narlı 1953: 49-50). Sultan Veled’in bahsettiği rebabı n yaylı olmadığı, başka
bir beyitte yaylı çalg ı olarak keman çenin ele alınması ndan anlaşılmaktadır: “ Muhammed g özlerini yummuş, yay elinde, kemançeyi yavaş yavaş çalmada; feryad onun uykusundan ” (Sultan
Veled 1976: 8) .
13. yüzyılda yaşamış ü nlü tasavvuf şairi Yunus Emre’nin (1240-1320) şiirinden alman
bir pasaj, rebabın bu yüzyılda yayg ı n bir mızraplı çalg ı olduğunu g östermektedir. “ Ölmez ışık
bilişleri, esrü k meclis başları / Dam bunlarun işi ceng ü şeşta ve rebab durur ” (Uludağ 1992:
370).
Rebab adlı çalg ıyla ilgili olarak Tü rk müziğine ait çok sayıda belge bulunmamaktadır.
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Fatih d ö nemi tarih çilerinden Tursun Bey, Tarih-i Eb’ül Feth adlı eserinde 1457 yılı nda padişah
huzurunda yapılan müzik icrası ndan ş u şekilde bahsetmiştir: “ Ud ü şeşt â r ve tanb û r ü rebâ b
ve barbut ü n ây kâ nun-ı pâdişâ hı ü zere taraf taraf efg â na başladı...” (Tursun Bey 1977: 90). Adı
geçen çalg ıların hepsinin mızraplı olması, rebabın da mızraplı olduğunu g östermektedir.
15. y ü zy ılda Osmanlı topraklar ında ya ş amış Germiyanl ı Ahmet Dâi’nin Çengn âme’sinde “ Kula ğı halkalı def eski yavrum / Rebab, ıklık yanumca destiyâ rum ” şeklinde bir
beyit bulunmaktadır (Tekin 1992: 362). Rebab ile ıklığmn yan yana düşmesi, rebabın mızraplı
bir çalg ı olduğ unu vurgulamaktadır.
17. yüzyıl Osmanlı dönemi şairlerinden Cevrî’nin dîvânında (1642) rebab adı geçmektedir: “ Fikr-i bezm-i tarabfezâsında / Vâlih- nağme-i rebâ b-ı dilem ” (Aslan 1998: 363). Bir
başka pasajda keman teriminin kullanılması, Cevrî’nin bahsettiği rebab çalg ısının m ı zraplı olduğunun g östergesidir. “ Birisi dahi kem â n î ki din ü r ana Hüseyn / Eylemiş nahl-İ h ünerden
anı Hak ber-hordâr ” (Aslan 1998: 366) .

İstanbul doğ umlu ü nlü Tü rk gezgini Evliya Çelebi (1611-1682) seyahatnamesinde rebabtan şu şekilde bahsetmiştir:

Kar-ı Rebâ bcıy â n: d ü kk â n 3 ve nefer â t 9 . ibtid â rebâ b , Abdullah
Fâ ry â b î’den kalub, Sü leyman Neb î huzurunda ç alı nmuşdur. S âzı kad î md ü r kim , üç t â r ile cem ’î-i ilm-i musiki icra olunur. Hazret -i Risâlet’den evvel s â z haram deg ül idi....Hatice ana k ı rk
yaşı nda oldu ğ u halde Hazret - i Resule muhabbet edip , nikahlıs ı
oldu . Zifaf gecesi def , kud ü m , rebab, ney sazları çal ı ndı ” (Evliya
Çelebi 1969: 299). “....rebab Abdullah Fâ ry â b î’den kalıp , peygam Hicretin 4. senesinde
berimiz zaman ı nda def ve rebab çalı nd ı.
M ü nevvere’de İ mam Haş an do ğdu saat Cebrail
Medine-i
Hz. Peygambere inip içki hakkı ndaki bu aye-i şerifi hak taraf ı ndan
sonra şarap haram olup, e ğlence aleti olan saz da yagetirdi.
ama h ü k ü mdarlar i ç in zurna, boru, davul, def , kud ü m
saklandı
ve rebab çalmaya azcı k izin verilmelidir ki, sazu sö z sevday ı mahv
edip gam ı def ederler (Evliya Çelebi 2004: 637) .

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde aynı zamanda kemançe ve ı klığa da yer vermesi,
bahsettiği rebabın m ızraplı bir çalg ı olduğunu g östermektedir.
Bu belgeler ışığında , Selçuklu ve Osmanlı-Tü rk müziğinde çalman rebabın Mevlanâ
ve Sultan Veled’in bazı beyitleri dışında , 18. yüzyıla kadar mızraplı bir ç alg ının adı oldu ğu sonucuna varılmaktadır. Tü rk mü ziği çalg ıları hakkmdak İ araştırmalarıyla ünlü, doğu bilimci
ve mü zikolog Henry George Farmer’ın (1882-1965) rebab tan ı mı yapılan tespiti doğ rular niteliktedir: “ Rebab Arapça’da yay ile çalınan tüm çalg ılara verilen bir isimdir. Rabba’dan (düzenlemek, bir araya getirmek) gelir. Bu sözcü k ditmelilerdeki (mızraplı-çekmeli) kesik sesleri
birleş tirerek, uzun olarak çalınabilen çalg ıları, ditmeklerden ayırmak amacıyla kullan ılıyordu,
ancak rübab Iranlılarda ditmeli çalg ılara verilen isimdi” (Farmer 1977: 645). İran müziği ve
makamları üzerine çalışan Fransız akademisyen ve müzikolog Jean During ’in verdiği bilgiler
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de Farmer’ı nkilere benzemektedir: “ Rebab İ ran’da Sasaniler devrinde ney, tanbur ve barbat
ile birlikte çalınan m ı zraplı bir çalg ıdı r ” (During 1991: 123).

Osmanl ı Türk Müziğinde Kemançe ile ilgili Belgeler
15. yü zyıldan itibaren Osmanlı-Tü rk m ü ziğinde çalman ve 18. yü zyıla kadar bu m üzikte tek
yaylı çalg ı olarak kullan ılan kemançeyle ilgili elde edilen bilgi ve belgeler tarihsel olarak aşağıda
sı ralanmışt ı r:

Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunan ve Sultan Süleyman dönemindeki Cemaat-ı Mutribanı g österen belgeye g ö re; 16. yü zyılda keman çe kanun , çeng , ud, ney ve kopuz ile birlikte
çal ı nmışt ır. Bu mutribda kemançe çalan icracılar Tebriz’den Sultan Selim’in getirdiği Şah Kulu,
Haydar bin Şahkulu, Nasuh, Mustafa, Mehmed, Halil, Hızır bin Al Ekber’dir (Uzunçarşılı
1977: 84-86) .

Arifi Çelebi taraf ından yazılan ve 1530-1539 yılları nda Kanuni döneminde yapılan
düğü nleri anlatan Siileymann â me adlı eser, dönemin m üzik yaşant ısıyla ilgili bilgileri de içermektedir. Bu eserde Arifi Çelebi şehzade Mustafa, Mehmed ve Selim’in s ü nnet düğü nlerinde
Kanuni Sulan Süleyman’ı n m üzik dinlemesini resmetmiştir. Burada yaylı çalg ı keman çe, icracısı ise keman çenevaz olarak adlandırılm ışt ı r (Arifi Çelebi 1558, TSM H1517, y.321b) .
1582 yılı nda III. Murat’ın o ğlu şehzade Mehmet’in (daha sonra III. Mehmet) sü nnet
d üğü n ü vesilesiyle dü zenlenen ve yaklaşık 2 ay sü ren şenlik gerek uzunluğ u, gerekse yapılan
kutlamaların g örkemi bakımından Osmanlı şenliklerinin en ü nlülerinden biridir. Bu g örkemli
olay tarihçilerin yan ı sı ra, kutlamalarda hazı r bulunan çok sayıda yabancı konuk ve elçi taraf ından da kaydedilmiş, ayrıca pek çok edebi esere konu olmuştur (Korkmaz 2004: 1). Şenlik
ü zerine kaleme al ı nm ış iki surn â me; Gelibolulu Ali’nin Cami’ü’l- Buhur Der Mecâlis-i Sû r ve
Intizâ m î’nin ‘Surn â me-i Hü m ây û n’ adlı eserleridir ve bu eserlerden 16. y ü zyıldaki müzik yaşantısı ve çalg ılar hakkı nda bilgi edinilmektedir. Intizâ m î’nin surn â mesinde kemançe adıyla
bahsedilen çalg ı şekil 2’de g örülmektedir.

Şekil 2. Surnâme-i Hümâyûn adl ı eserde III. Murat’ı fası l takımını
izlerken tasvir eden bir minyatür
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17. yü zyılda kemançenin ud, çeng , tanbur, ney, çöğü r ve miskal ile birlikte çalındığı na
(Aslanl 998: 366-67; Uzunçarşılı 1977: 84-86) ve ayrıca saray cariyeleri arası nda ney, tanbur,
kanun, santur, çeng , çöğü r, musikar, keman , daire ve nefir ile birlikte öğretildiğine ilişkin g örsel ve yazılı kayıtlar mevcuttur (Uzunçarşılı 1977: 90-91).

Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1630-1640 y ı llar ı aras ı nda sarayda icra edilen
ç alg ı lardan bahsederken ş u a çı klamay ı yapmaktad ı r: “ Sâ zendeg â n -ı Kemen ç eciyan: Nefaret 80 m ü’ellifi Fary â b î’dir Nah ş ivan ’da yatar bunlar ı n ser -ç eş mesi Kemani Mustafa
A ğa ve Keman ı Kur ş umcızâde ve Keman ı Masrak Alisi üstad- ı k â millerdir ve Keman ı
Ahmed Çelebi Keman ı Mustafa A ğa’n ın şakirdidir ” M ısra: Kabil-i şakird olan üstad olur
üstadın mazmunınca bu Ahmed Çelebi ve Kem â ni’dir kim istimâ’iden âdem hayrâ n kalur
ve Kem â n î H ü seyni Çelebi ve Kem â n î di ğer Limon î Ahmed Çelebi ” (Evliya Çelebi
v.206 b; 1996-2005 303; 2000: 627). G ö r üld üğü gibi Evliya Çelebi 18. y ü zyılda İstanbul’da
80 keman ç e icracıs ı oldu ğ unu yazm ış t ı r.
Çelebi seyahatnamesinde ıklı k sazendeleri adlı bir bahis de a çarak; “ Neferât 100, Mısı r’da Mans û r Reşidi buluş udur. Bu saz Arabistan’da ve Tü rkistan ’da çoktur ama Rumeli’de
yoktur. Murad Han alayı için toplanıp, fasletmişlerdir. Bu ıklık hemen kemençe gibi bir küçü k
3 telli sazdı r, ama gayet tiz perdesi vardır. Değme hanende onunla peyrev olup fasl etmez ”
açı klamasında bulunmu ş tur (Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2004: 641).
17. y ü zyılda Enderun’da eğitim g ö rm üş olan ve bat ı notası n ı ilk kez Türk müziğinde
kullanan Leh asıllı Ali Ufki (Alberto Bobowski), ‘Saray-ı Enderun’ adlı kitabı nın meş khane
ile ilgili böl ü m ü nde sarayda kullan ılan çalg ılar hakkında ş u bilgiyi vermektedir: “ Kullandıkları
aletler kemençe, şeştar, santur, miskal ve neydir. Bunlar keman, gitar, psalterion, gayda ve flüt
gibidir; ancak Avrupa’daki aletlere hiç benzemezler ” (Behar 1990: 45). Ali Ufki’nin Avrupa
keman ı n ı n muadili olarak g österdiği çalg ı n ın keman çe olduğ u kesindir.
1710-1720 yıllar ına ait olan, Paris Biblioteque Nationale, N. Od.6 BN-Vabinet des
Estampes’taki bir elyazması nda bulunan ve bayan sazende takımın ı resmeden minyat ü rde ise
kemançe, çöğü r ve bendir ile birlikte tasvir edilmiştir (Tu ğlacı l 985: 110; Gü rtuna 1999: r.55).
(Şekil 3).

Şekil 3. Bayan sazende takımım g österen bir minyatü r
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Sultan III. Ahmet döneminde sarayda hanende ve sazendelik yapmış olan İsmail A ğa
için , dö nemin ö nemli musikişinaslar tezkiresi ‘Atrabii’l-Asâ r f î Tezkireti Uref âi’l Edvar’ın yazarı Şeyh ü lislam Esat Efendi ş u bilgileri vermiştir: “ Gerçekte lezzet baş eden sedası nın g ü zelliği,
dinleyenleri heyecana getirici ve çok nazik sesi dinleyenlerin kula ğı na neşe verici olup, her
agazede musiki fenninin kaidelerine riayet ettiğinden ve inceliklerini icraya gayret edici olduğ undan başka leziz ve letafet verici kemani ve neyzen olup tatlı ve üst ü n derecede ta’lik hattı
dahi yazar ve imlâ ederdi ” (Yüceışık 1990: 157) .

III. Ahmet Devri’nde (Lale Devri), Avrupa’da viola d’amore adıyla anılan ve 18. yü zn
ortalar
l
ı
ından itibaren fasıl heyetinde kemançe ile birlikte çalınmaya başlanan sinekeman
yı
henüz saraya girmediği için , Esat Efendi’nin bahsettiği kemanı n aslı nda keman çe olduğ u anlaşılmaktadı r. Şekil 4’te 18. y üzyıla ait olan ve sarayda kemançe ve sî nekeman çalan cariyeleri
tasvir eden iki minyat ü r g ö r ülmektedir (Tu ğlacı 1985: 102) .

Şekil 4. Sarayda kemançe ve s î nekeman çalan cariyeleri gösteren minyat ürler

Lale Devri’nin en tanı nm ış minyat ü r ustası Levn î’ye ait olan (?-1732) ve şair Vehbî’nin
III. Ahmed’in dö rt şehzadesinin 1720’deki s ü nnet d üğü n ü n ü anlatan surnâ mesinden alman
ü nlü minyatü r şekil 5’te verilmiştir. Bu minyat ü rde saray erkânı, ip cambazları m, k ılıç sallayan
tahta bacaklı adamları ve kemançe, def ve miskal çalanları n eşliğinde oynayan k öçekleri seyretmektedir (At ıl 1999: r.24).

Şekil 5. III . Ahmet’in dört şehzadesinin sünnet düğününü konu alan şenli ğin üçüncü
gününü gösteren minyatürün tamamı ve kemançenevazın büy ütülmüş görünt üsü
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Yukarıda verilen t ü m belgelerde kemançe ad ıyla anılan ve armud î kemen çenin fasıl
heyetine girmesiyle rebab adını alan bu çalg ı, 20. y ü zyılın ü nlü T ü rk m ü zikologu Rauf Yekta
Bey (1871- 1935) taraf ından yeni adıyla adland ırılmışt ır: “ Bug ü n çalman rebab daha ziyade iki
telli olan ıklığa benzemektedir. Zaten bu çalg ı da g ü nü m ü zde tamamen terk edilmiş olup, bazı
Mevlev îlerce ney ile beraber ayinlerde kullan ılmaktadır” (Yekta 1986: 87).

Farkl ı Kü ltürlerde Rebab-Kemance
s

Tü rk m ü ziği kaynaklarında ıklığ, keman çe ve rebab olarak adlandırılan ve Orta Asya içlerinden Mısır, Endonezya, İ ran ve Anadolu ’ya kadar birçok ülkenin ortak yaylısı olarak tarif edilen çalg ı (During 1991: 123; Ögel 2000: 198-99; Miller 1999: 272) ; Bat ı Asya’da özellikle İran
ve Azerbaycan’dan Rusya’ya kadar keman çe ya da kemanca (During 1991: 110), Orta Asya’da
Taciklerde ghijjak, Özbekler’de ghijjek ve giccak (Sertkaya 1989: 194) , Tü rkmenlerde g ı jak
(g ıcak) , Endonezya’da rebab veya rü bab, Kuzey Afrika’nın doğu bölgesinde Magrib rebabı,
bat ı bölgesinde Moorish rebabı ve Tü rkiye’de rebab olarak adland ırılmaktadır.
Ortak ö zelliklere sahip olan bu çalg ılar, farklı bölgelerde farklı adlarla amlsalar da;
şekil, yapı ve icra tekniği olarak ayn ı Ö zellikleri taşı maktadı rlar. Perdesiz bir saplan, deriyle
kaplı yarı kü re şeklinde bir ses kutuları vardır ve parmak uçlarının tellere basılması suretiyle
çalını rlar . Çoğunda çalg ının alt k ısmı nda metal bir çubuk bulunur ve icracı çalarken bu çubuğu
dizine ya da yere dayar.

Ansiklopedik kaynaklarda “ Tü rkiye, Arabistan , Kuzey Afrika, Afganistan , Pakistan,
Hindistan ve Java gibi ülkelerde çeşitli biçimleri olan bazı mızraplı ya da yaylı çalg ıların ortak
adı ” (Ana Britanicca 1986: 320) olarak tan ı mlanan rebabın; İ ran’ı n G ü ney doğusunda, Afganistan’ın g ü neyinde ve Pakistan’ın kuzeyinde mızrapla çalındığı bilinmektedir (Miller 1999:
272) . İ ran’da bu çalg ıya fazla ra ğ bet edilmemesinin sebebi ise tarın varlığı olarak g österilmektedir (During 1991: 125). (Şekil 6).

Şekil 6a. İran Rebabı ( During 1991: 124)

Şekil 6b. Afgan Rebabı (Miller 1999: 60)
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Armudi Kemence ve ‘Fası l M üziği’-Tnce Saz’da Yer Alması
10. yü zyıldan itibaren Bizans’ta icra edilen lyra, savaşlar ve g öçler vasıtasıyla 15. yüzyılda İstanbul’dan Girit’e ulaş m ış ve 18. yü zy ılda yine aynı yolla İstanbul’a geri dönmüşt ü r. Girit’in
Türkler taraf ı ndan iş gali 1699 yılı iken , Osmanlı’da kemen çenin çalı nmaya başlanması 18.
yüzy ılın ortaları na rastlamaktadır. Girit’te halk dansları na ve eğlenceye eşlik amacıyla kullanılan lyra, Osmanlı İstanbul’unda da önce lyra ve daha sonra kemençe adıyla kaba saz denilen
gruplarda icra edilir olmuştur. Avrupalı gezginlerin İstanbul’da g ördükleri kemençe için “Ege
Adalarında Rumlar taraf ından çalman lyra, Yunanlıların lyra dedikleri ve tellerin t ı rnaklara
değdirilmesiyle çalman çalg ı, İstanbul Lyrası (Politiki Lyra)” değerlendirmeleri; ç alg ının burada ilk olarak kimler taraf ı ndan icra edildiğinin tespitinde önem kazanmaktadır. (Simopoulos
1973: 213-214; Aksoy 2003: 306). Tü m işlevsel ve isimsel benzerlikler kemençenin Osmanlı
egemenliğindeki Ege adaları ndan İstanbul’a icra tarzı ve m üzikal işlevi ile birlikte g öç ettiğini
kanıtlamaktadır. Divan şairi Enderun î Fazıl’m (1759-1810) meyhanede köçek, lavta ve kemençeden oluşan kaba saz icrasını tasvir ettiği minyat ü rde de çalg ının işlevi ve konumunun adalardakine paralel oldu ğu anlaşılmaktadır. (Şekil 7).

Şekil 7. Meyhanede kaba saz icrası
İstanbul’da yaşanan siyasi hayat içinde şehir halk müziğinin gelişmesi, meyhane ve
kahvehane k ült ü rlerinin varlığı ve Osmanlı’nın Ege adalarındaki g ücü nü kaybetmesiyle karşılı klı kült ü rel etkileşim ve zorunlu g öçlerin yaşanması, ince saz ya da fasıl takımları olarak
tabir edilen klasik fasıllardan başka, halkın musiki isteğine karşılık verebilecek olan kaba saz
takımlarının kurulmasını sağlamıştır. Bu ba ğlamda, Ege adalarına ait bir gelenek olan ve temelde kemençe, lavta ve köçekten oluşan ‘kaba saz’ kült ü r ü dönemin İstanbul’unun eğlence
t ü rlerinden biri olmuştur.
19. yüzyılın sonlarına doğru musikiye klarnet çalarak başlayan Rum asıllı kemençe
üstadı Vasilâ ki (1845-1907) , çalg ıyı kaba saz takı mlarından ince saza sokmayı başarm ış, kaba
sazdan yetişmiş bir musikici olarak armudî kemençeyi saraya ve seçkin bir musiki çevresine
sevdirmiştir. Onunla birlikte dönemin İstanbul’unda özel musiki meclislerinde çalan Tanbû ri
Cemil Bey’in (1871-1916) icra açısı ndan getirdiği yenilikler ve bı raktığı plaklar da yeni bir
ekolün yaratıcısı olduğunu kanıtlar niteliktedir.
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Şekil 8. Kemence Beşlemesi
Vasilaki ve Tanburî Cemil Bey kemen çeye icra yön ü nden birtakı m yenilikler getirirken, çalg ıya kaba rast telini ekleyerek, pest seslerin elde edilmesini sağlam ışlardı r. Ancak
bu ekleme tel boyları eşitlenmeden ve üst eşik eklenmeden yap ılmıştır. 20. yü zyılı n ü nlü Tü rk
müzikologu Hüseyin Sadettin Arel taraf ı ndan gerçekleştirilen değişimde ise; tel boyları eşitlenmiş, çalg ıya klavye, üst eşik ve muhayyer teli eklenmiş, şekil 8’de g ö r ülen soprano, alto,
tenor , bas ve kontrobastan oluşan ‘kemen çe beşlemesi’ oluşturulmu ştur.
Ayrıca söz konusu çalg ı farklı toplum ve k ü lt ü rlere de mal olmuş, 10. y ü zyılda Bizans’ta lyra dicta adıyla çalınm ış, 13. yü zyılda rebec adıyla Avrupa’ya taşınm ış, 15. yü zyılda
lyra olarak Girit’e ve civar adalara gelmiş, 18. y ü zyılda Osmanlı İstanbul’unda önce lyra,
sonra kemen çe olarak var olmuş, 19. yü zyılda gadulka olarak Bulgaristan’a ulaş mışt ı r. Anadolu’da ise Teke yöresinde çalınan yör ü k kemanesi g öçebe k ült ü rü n ü n yerini yerleşik hayata
bırakmasıyla kullanımdan kalksa da, Kastamonu’da t ı rnak kemane adıyla varlığı m sü rd ü rmek-

tedir.
Sonu ç

Iklığ, keman çe ve rebab adlarıyla Tü rk müziğinde icra edilen söz konusu çalg ın ı n 20. yüzyılda
işlevsel bir değişime uğradığı g ö rülmektedir. 18. yüzyıla kadar fasıl heyeti içinde tek yaylı çalg ı
olması; onun buradaki yeri, ö nemi ve işlevini açığa çı karmaktad ı r. Bu y ü zyıldan sonra ise
ö nce sinekeman ı n ve ardından armud î kemençenin fasıl heyetindeki varlığı zamanla rağbetten
düşmesine ve 20. y ü zyılla birlikte daha çok Mevlevîler taraf ından kullanılmaya başlanması na
sebep olmuştur. Mevlevîlerce 15. yü zyıldan itibaren kutsal olarak kabul edilen çalg ı, g ü n üm ü zde işlevini bu topluluklarda ve d ö nemsel müzik icra eden gruplarda sü rdü rmektedir.

Armudi kemençenin ise 18. y üzyıl itibarıyla Tü rk Müziği’nde var olduğu , varyasyonları olan 10. y üzyılda Bizans’ta çalı nan lyra dictan ın, 13. yü zyılda rebec adıyla Avrupa’ya
taşındığı, 15. yü zyılda lyra olarak Girit’e ve civar adalara geldiği, 18. yü zyılda Osmanlı Istan -
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bul’unda önce lyra , sonra da kemen çe olarak var olduğu, 19. yüzyılda gadulka olarak Bulgaristan’a g öç ettiği, Anadolu’da Kastamonu’da tırnak kemane adıyla varlığını sü rdürdüğü, Teke
yöresinde ise Yörük kemanesi olarak çalınsa da artı k kullanımdan kalkt ığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; kemançe, rebab ve kemen çe çalg ıları farklı toplumlarda farklı icra biçimleri ile çalınmakta ve farklı isimler almaktadırlar. Bu ba ğlamda benzer özelliklere sahip,
hatta aynı aileye mensup çalg ıların; farklı toplum ve müziklerde, benzer ya da farklı adlarla
ve benzer ya da farklı işlevlerle çalınabileceği sonucuna varmak doğru olacaktır.
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