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Abstract

This article aims that to deal with the information about the instrumental tunings
provided by Hızır bin Abdullah, the 15th century Ottoman music theoretician and
to discuss the occurring tone system in terms of Systematist School. Hızır uses the
concept of ‘tuning’ for the tonal adjustments in accordance with a makam. He de-
scribes two different methods, namely Vith tüne up’ and ‘with intricate’ for adjust-
ments about the tones of makam. In Vith tüne up’ method, it’s seen that there are a
number of tones contained by a maqam on the instrument. In Vith intricate’ method,
instrument has ‘lots of tones’ which are permitted to performing of ‘many ’ makams.
He explains the tones used in makams in relation to tetrachordal ‘branch.es’ (şube,
shuba). The branch concept of Hızır associated with cosmos, the four-elements (soil,
water, air, fire) and the four natures (dry , wet, cold, hot) is the product of a strong es-

oteric symbolism. Branches provide a tetrachordal classification of tones in character.
Thus a certain unity and harmony can be ensured between the tones. It’s noteworthy
that the most basic issues such as sophisticated interval calculations and octave

arrangements of Systematist School are not taken place in Hızır’s subjects. On the
other hand, his tetrachordal classification has highly unique expressions for naming
the tones. Analysis of these statements revealed important findings about the relations
between instrumental tüne ups, tones, traditional tone-system, the theory and the
practice of makams.

Hızır bin Abdullah’ın, Kitâbü’l-Edvâr (1441) adlı eseri; içerik, ele aldığı konu çeşitliliği ve yan-
sıttığı bakış açısı itibariyle 15. y üzy ıl Osmanlı müzik kültürünün en özgün metinlerinden bi-
rini oluşturur. Eser, sahip olduğu ezoterik/bâtınî muhteva y önüyle gizemli ve sembolik
özellikler taşır (Öztürk 2012a; 2012b). Bu çarpıcı eseri meydana getiren Hızır bin Abdullah’ın
biyografisi hakkında çok az şey bilinmektedir (Sultan II. Murad’ın Edirne Saray ı’ndaki mü-
zisyenlerden biridir ve padişahın isteği üzerine musikiyle ilgili bir kitap yazmıştır) (Özçimi
1989: 64; Çelik 2001: 135). Kitâbü’l-Edvâr, sahip olduğu muhteva sebebiyle yazarının gizemli
kişiliğini tanımak ve aktarmış olduğu bilginin niteliğini yorumlamak isteyen müzikologlar
açısından son derece cazip özellikler taşır. Hızır bin Abdullah’ın ‘edvâr’ıyla ilgili yapılan her
yeni okuma, adeta bir labirent içinde geçici olarak bulunan yeni bir yol gibidir; ‘çıkış’ı bulmak
ise hiç de kolay görünmemektedir.
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Bu makalede Hızır bin Abdullah’ın saz düzenleriyle ilgili olarak verdiği bilgilerin
nasıl bir ses sistemini yansıttığı ve bu sistemin, Osmanlı müzik kültüründe egemen olduğuna
inanılan Sistemci Okul dizgesiyle benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulmaktadır. Makalenin
ana amacı, Hızır’ın metni üzerinden saz düzenleri ve geleneksel ses sistemi konularında çeşitli
çözümlemeler yapmak ve ortaya çıkan sonuçları müzikolojik açıdan yorumlamaktır.

Hı zı r Bin Abdullah’ta Saz Düzenleri

Abdullah oğlu Hızır, Kitâbü’l-Edvâr’ın 48. başlığında, perdelerin ‘nerm edilmesi’ (pestleştiril-
mesi) veya 'ziy âde edilmesi’ (tizleştirilmesi) konusunu ele alır. Bu bölüm dikkatle incelendi-
ğinde Hızır’ın, 'saz ehli’ olarak nitelediği çengi, kanuncu, muğnici ve diğer saz üstadlarının,
makam, şube, âvâze ve terkiblerle ilgili olarak çalgılarında yapmaları gereken perde ayarlama-
larını ele aldığı ve ayrıntılı şekilde açıkladığı görülür. Bu nedenle Hızır’ın bu bölüm içinde ak-
tardığı bilgiler, salt makam teorisi açısından değil, fakat aynı zamanda müzik ve özellikle de
çalgı pratiği bakımlarından büy ük önem arz eder. Bir bakıma Hızır, bir sazendenin, müziğin
uygulamasını gerçekleştiren biri olarak nasıl bir bilgi ve pratiğe sahip olması gerektiğine ilişkin
açıklamalar yapar.

Düzen sözcüğünden öncelikle anlaşılan -özelikle de telli çalgılar açısından- tellerin
belirli seslere ayarlanmaları ve böylece kendi aralarında da bir uyuma sahip olmalarının sağ-
lanmasıdır. Oysa Hızır bin Abdullah düzen kavramını; sazendelerin, icra edecekleri makamlara
uygun olarak, ‘perdeler üzerinde yapmaları gereken değişiklikler’ anlamında kullanır. Bu ne-
denle Hızır’ın açıkladığı düzen kavramı, makamsal bağlama göre perdelerde yapılan tizleştirme
ve pestleştirmelerle ilgilidir. Bu y üzden Hızır, düzen bahsine: “bilgil kim her perde-i nerm ide-
sin ve ziy âde idesin ne olur” (Özçimi 1989: 174; Çelik 2001: 256) diye sorarak başlar.

Hızır saz üstadlarının, çalacakları makamlara göre sazlarında belirli ‘makam düzen-
leri’, yani ‘perde ayarlamaları’ yaptıklarını şu cümlelerle dile getirir:

çün sazı tamam düzesin âna heman rast düzen dirler ve çün dügâhdan ırak âğâz ideler
heman ırak makamı olur ve çün rast düzen iken şöyle düzesin çargâh ile ısfahan per-
desinün ortasında bir
dügâh ola ana ısfahan dirler eğer rast
nerm veçhile sigâh ideler ol heman kûçek makam olur ve dahi ol kûçek sigâhın-
dan aşağısına serağaz ideler kim ırak perdesinde karar ideler ol heman büzürk
makam olur (Özçimi 1989: 174; Çelik 2001: 256-257).

Hızır’a göre ‘kitâbet ve kalem ile rast gelmeyen’ bu konu, tamamen uygulamayla öğ-
renilir ve ‘tecrübe’ faktörü, makamların sazlardaki uygulamaları bakımından son derece önem-
lidir: “düzenlerin böyle bilmek gerekdürkim evvel rast düzenidir heman rast düzeni dirler
eğer ısfahan düzeni olursa heman ısfahan düzeni dirler ve eğer kûçek olursa ve büzürk ve hicaz
ve nevâ ve rehavi her ne olursa heman fülan düzeni dirler” (Özçimi 1989: 176; Çelik 2001:
258).

perde ziy âde eyleye kim ol sigâh olur üstü yikgâh dahi üstü
düzen iken ısfahan perdesin yikgâh iken
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Hızır’ın, saz üstadlarının ‘evvel düzeni’ olarak nitelendirdiği Rast Düzeni’nde per-
deler Rast’tan itibaren çıkıcı olarak: Rast (R), Dügâh (D), Segah (S), Çargâh (Ç), Pençgâh (P),
Hüseyni (H), Hisar (Hr), Gerdaniye (G),Muhayyer (M) ve Eve (E) sırasıyla dizilirler. Bu temel
düzen, çalınacak diğer makam aileleri ve türleri için ‘ana düzen’ durumundadır. Hızır’ın ismen
saydığı Isfahan, Kûçek, Büzürg, Hicaz, Neva ve Rehâvı düzenleri için, Rast düzenindeki çeşitli
perdelerin, y ükseklikleri bakımından değiştirilmeleri gerekir. Bu perdelerden bazıları çalınacak
makama göre kalınlaştırılır, inceltilir ve hatta -bir perdenin diğeriyle eşitlenmesi, aynı sesi ve-
recek hale getirilmesi anlamında- ‘beraber edilir’ler. Ustadlar, böylece hangi makam türünde
hangi düzenin kullanılacağı bilgisini eser çalışarak, meşk ederek öğrenmiş olurlar. Bu bilgiye
sahip olmamak, saz ehli açısından önemli bir ‘kusur’ mahiyetindedir. Hızır’ın düzen konusuna
yaklaşımı, emsali say ılacak Kırşehirli Yusuf, Seydî ve Kadızâde’deki açıklamalardan temel bazı
farklılıklar arz eder. Hızır’ın başlıca farklılığı, emsal metinlerde ‘fasıl’ ve ‘makamsal ilişkililik’
gibi bağlamlar içinde verildiği görülen düzen bilgisinden, y öntemsel olarak ayrılmasındadır.
Hızır, aktardığı düzen bilgisini fasıl veya makamsal akrabalık mantığıyla değil, çalgı üzerinde
icra edilecek makamlara ait ‘pozisyon’ değişiklikleri şeklinde verir. Hızır’ın, ‘Rast’ı Dügâh
etmek’, ‘Dügâh’ı Rast etmek’ şeklinde kullandığı ifadeler bu y önüyle günümüzün ‘transpo-
zisyon’ kavram ve uygulamasıyla benzeşir. Bilindiği gibi transpozisyon, sesler arasındaki aralık
büy üklüklerinin korunarak, y üksekliklerinin değiştirildiği özel bir aktarma/yer değiştirme iş-
lemidir. Bu aktarmada çalgı üzerinde pozisyon değiştirme veya eşlik edilecek hanendenin ses
genişliğine uygun bir bölgeden icraya olanak tanınması gibi unsurlar etkili olur. NitekimHızır
da eserinde “ittifak düşerkim ya avazı zaif ya tiz düşer ya yoldaşımın ya sazda ya avazda ku-
surluğı olursa abes yire zahmetdür bilmemek sebebiyle” (Özçimi 1989: 176; Çelik 2001: 258-
259) diyerek, aktarıma duyulan ihtiyacın sebeplerini açıklamıştır.

Hızır’ın bir perde üzerindeki makam uygulamasını başka bir perde üzerine taşımayla
ilgili olarak perde bazında verdiği tarifler, her anlamda dikkat çekicidir ve özellikle de tariflerin
yansıttığı ‘ses sistemi’ bakımından çözümlenmesi ve yorumlanması gereken çeşitli sorunlar
içerir. Örneğin Hızır’ın düzen tarifleri içinde yer verdiği şu türden ifadeler, bu makalenin ir-
delemek istediği ‘ses sistemi’ tartışması bakımından önemli birer soru niteliğindedir: “ırak per-
desin buçuk perde nerm idesin yikgâh olur” (Çelik 2001: 259); “dügâhı buçuk perde nerm
idesin segâh olur” (Özçimi 1989: 176; Çelik 2001: 259); “segâh perdesin yarım perde ziy âde
eyleyesin dügâh olur” (Özçimi 1989: 177; Çelik 2001: 259); “pençgâh perdesin yarım perde
nerm idesin sigah olur” (Özçimi 1989: 178;Çelik 2001: 260); “hisar perdesin yarım perde nerm
idesin çargâh olur” (Özçimi 1989: 178; Çelik 2001: 260).

Görüldüğü gibi Hızır, perdeler arasında yapılan çeşitli transpozisyonlardan söz et-
mektedir ancak bu transpozisyonlara temel aldığı ‘buçuk/yarım perde’ aralığı, dile getirdiği
perde değişimleri ve bu perdelerin ‘gelenek içindeki konumlanışları’, hele de Sistemci Okul’a
ait ‘aralık değerleri’ bakımından ‘tuhaf’ durmakta; ‘farklı’ bir bağlama sahip olduğunu ‘ima’
etmektedir.Hatta ilk bakışta sanki Hızır’da ‘eşit aralıklı’ bir ses sistemi vardır. Bu nedenle Hı-
zır’ın saz düzenleri bahsinde kullandığı ifadeleri gereği gibi ‘anlamlandırabilmek’ için öncelikle
‘buçuk/yarım perde’nin ‘niteliği’ meselesinin çözülmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir çö-
zümlemeye girişmeden önce, Hızır’ın kullandığı iki temel kavram üzerinde durulmasında
yarar vardır.
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Düzen ve Girift: İki Temel Kavram, İki Farklı Yöntem

Aslında sadece Hızır’da değil, 15. y üzy ılın diğer emsal metinleri arasında yer alan Kırşehirli
ve Seydî gibi kaynaklarda da bu iki kavramla karşılaşılmaktadır. Kullanım bağlamları itibarıyla
düzen ve giriftin, perdeler, aktarımları ve değişimleri için başvurulan temel iki 'y öntem’ ol-
dukları açıktır. Ancak düzen ile girift arasında özellikle de uygulama bakımından çok önemli
bir fark bulunduğu metinsel bağlamlarından anlaşılmaktadır. Bu farkın açıklanabilmesi için,
tariflerdeki çeşitli ifadelerin çalgı tekniği ve yapısı açısından karşılaştırılması yararlı olacaktır.
Düzen tariflerinden elde edilebilen ilk önemli tespit, perdeli ve telli çalgılar açısından, çalgı
üzerinde 'makamın ihtiva ettiği say ıda’ perde bulunması gerekliliğiyle ilgilidir. Bu uygulama
adeta, çeng, kanun, mıskal gibi 'sabit perdeli’ çalgılardaki teknik özelliklerin, saplarında perde
bağlan bulunduran telli çalgılar üzerine uyarlanmasıdır. Nasıl çengde her bir tel ancak belli
bir sese çekiliyor ve sabit kalıyorsa, düzen y önteminde de telli çalgı üzerinde makamın gerek-
tirdiği say ıda perde bulunması sağlanmış olmaktadır.Bu uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğini
ve çalgı üzerinde nasıl ‘göründüğünü’, Rast, Hicaz ve Isfahan düzenleri arasında yapılan bir
karşılaştırma ile görselleştirmek mümkündür (Şekil 1).
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Şekil 1. Hı zı r Bin Abdullah’a göre Rast, Hicaz ve Isfahan düzenleri1

Düzen y önteminin en önemli özelliğini, makama uygun olarak yapılan perde ayar-
lamalarına göre şekillenmiş olması oluşturur. Makam değiştiğinde, perdelerden bir kısmının
konumlarında değişiklik yapılması gerektiği gibi, Isfahan Düzeni örneğinde, sap üzerine ilave
perdeler de bağlanabilmektedir. Bu nedenle düzen y önteminde çalgıda, tamamen ‘bir’ makam
veya terkibe özgü 'perde düzenlenişi’ yapıldığı, bunun değişmediği ve bu y önüyle de düzenin,
aynı zamanda ‘fasıl’ kültürünü temsil eden nitelikler taşıdığı, Hızır tarafından verilen tarifler-
den açıkça anlaşılmaktadır.
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Girift y önteminde ise sazendelerin daha gelişmiş bir ‘ustalık düzeyi’ne erişmeleri ve
makam, âvâze ve terkibler açısından da daha ayrıntılı bir ‘perde bilgisine’ sahip olmaları ge-
rektiği anlaşılıyor. Çünkü bu y öntemde örneğin şeştar sapı üzerinde, makamın ihtiyaç duy -
duğundan daha fazla say ıda perde yer aldığını tarifler ortaya koymaktadır.Hızır, girift y öntemi
için şu türden ifadeler kullanır: “eğer kuvvetün yiterse kim bu düzülecek perdeyi giriftile hâsıl
kılasın ol dahi heman düzen gibidür rast girift dut hisar nerm olur dügâh heman rast dügâh
sigâh ziy âdeliği sigâh çargâh ziy âdeliği ...” (Özçimi 1989: 177; Çelik 2001: 260). Görüldüğü
gibi Hızır, ‘giriftli icra’ için öncelikle ‘eğer kuvvetin yeterse’ şeklinde bir önkoşul ileri sürmekte
ve bir perde üzerinden diğerinin ‘girift tutmak’ suretiyle nasıl ‘yakalanacağı’ veya ‘tutulacağı’nı
tarif etmiş olmaktadır. Bu nedenle giriftli icra, doğası gereği ve kelime anlamına da uygun ola-
rak ‘karışık, dolaşık’ bir uygulamadır. Aslında bu y öntemde, günümüzün say ı ve konum ba-
kımından ‘standartlaştırılmış’ tanbur veya bağlama perdelerindeki gibi bir durumun söz
konusu olduğu anlaşılıyor. Düzen y önteminin ‘aksine’ girift y önteminde, çalgının sapı üze-
rinde, ‘birçok’makam veya terkibin icrasına olanak verecek say ıda perde bağı bulunmaktadır.
Bu tespitten hareketle günümüzden bir yansıtma yapılırsa, günümüz icracılarının önemli bir
bölümünün, aslında ‘girift’ y öntemiyle eser icra ettikleri söylenebilir. Bu uygulamanın nasıl
gerçekleştirildiğinin günümüz bağlama perdelerinden hareketle bir çizim üzerinde açıklanması
mümkündür (Bkz. Şekil 2)
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Şekil 2. Bağlama sapı üzerinde ‘girift y öntemi’ne göre Rast makamının perde yerleri

Şekil 2’de görüldüğü gibi saplı, telli çalgı üzerindeki bu ‘çok-perdelilik’ durumu, as-
lında sâzendenin hangi perde veya perdeleri, hangi makam, âvâze veya terkibde kullanması
gerektiğiyle ilgili güçlü bir ‘perde hafızası’na sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca icra
sırasında hatalı bir perdeye basmaması için sâzendenin gelişmiş bir teknik, tecrübe, ‘görsel/do-
kunsal bellek’ ve güçlü bir pratiğe sahip olması da bir gerekliliktir. Bu y önüyle ‘giriftli icra’nın,
üstadlık açısından önemli bir ölçüt oluşturduğu ifade edilebilir. Böylece Hızır’ın, perdelerin
nerm veya ziyade edilmesiyle ilgili konuyu neden iki farklı y öntemle izah ettiği hususunu
biraz daha iyi anlamak mümkün hale gelmiş oluyor. Hızır’ın son derece ayrıntılı düzen ve gi-
rift tarifleri, dönemin çalgı pratiğinde her iki y öntemin de etkili şekilde kullanıldığının bir ka-
nıtı olmaktadır.

Bu y öntemleri mıskal ve çeng açısından tartışmak gerektiğinde, girift y önteminin bu
çalgılar açısından geçerlilik taşıyamayacağı kolaylıkla anlaşılabilir. Teknik özellikleri sebebiyle
bu çalgılarda sadece düzen y öntemiyle makama uygun perde düzenlemelerinin gerçekleştiril-
mekte olduğunu, Kadızâde’ye ait risâleden de anlayabilmekteyiz (Uygun 1990: 34; Keskiner
2006: 35). Çengde çalgı üzerindeki her bir tel, Rast Düzeni temel alınmak suretiyle diğer
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makam icraları için, ilgili perdeye denk gelen telin gevşetilmesi veya çekilmesi suretiyle ger-
çekleştirilmekteydi. Mıskalda ise perde değişimi yapılacak borunun içine tizleştirmek için bal-
mumu eklenirken, pestleştirmek için de mum miktarı azaltılmaktaydı. Bu nedenle girift
y önteminin özellikle saplı, perdeli ve telli çalgılarda kullanılabilen bir y öntem olduğu da bu
y önüyle açıklık kazanmış olmaktadır.

Transpozisyon ve Ses Sistemi Meselesi

Hızır bin Abdullah’ın verdiği düzen ve girift bilgilerinin yansıttığı ses sistemi konusu, üzerinde
durulmaya ve çeşitli y önleriyle tartışılmaya değer nitelikler taşımaktadır. Bu tartışmaya giriş-
meden önce Hızır’dan düzen ve girifte ilişkin bazı pasajları alıntılamak ve üzerlerinde ‘trans-
pozisyon’ açısından düşünmek yararlı olacaktır. Hızır’a göre bir saz üstadının çalgısında Rast
Düzeni ‘tamam iken’, Rast perdesi Dügâh haline getirilmek ve dolay ısıyla Rast Düzeni’nin,
kendi yerinden bir tam ses ‘aşağıya’ aktarılması istendiğinde, izlenmesi gereken yol şudur:
“ırak perdesin buçuk perde nerm idesin yikgâh olur, rast perdesi dügâh kalur ve üzerindeki
dügâhı buçuk perde nerm idesin sigâh olur ve evvelki sigâhı buçuk perde nerm idesin çargâh
olur, evvelki çargâh pençgâh olur ve evvelki pençgâh hüseyni olur, evvelki hüseyni yarım
perde nerm idesin hisâr olur, evvelki hisârı yarım perde nerm idesin gerdâniye olur ve üzerin-
deki perde evvelki gerdâniyedür ol muhayyer olur” (Özçimi 1989: 176-177; Çelik 2001: 259).

Aynı uygulamanın, girift y öntemiyle gerçekleştirilmesi de şu şekilde olmaktadır:
“eğer şol kadar kuvvetün var ise kim bu didüğümüzleri girift kuvvetile halas eyleyesin rastı
dut dahi ırak perdesinden aşıru mermi hüseynide girift dut yikgâh olur ve rast üzerinde girift
dut sigâh olur ve dügâh üzerinde girift dut çargâh olur evvelki çargâh pençgâh olur giriftsiz
evvelki pençgâh hüseyni olur giriftsiz ve bu hüseyni girift dut hisar olur ve evvelki hüseynide
girift dut gerdâniye olur ve üzerinde evvelki gerdâniye muhayyer olur” (Özçimi 1989: 177;
Çelik 2001: 259).

Buçuk /Yarım. Perde, Şube Kavramı ve Ezoterik Sembolizm

Hızır’da Segâh’ın ‘konumu’ neresidir? İlk bakışta ‘buçuk/yarım perde’ aralığında olduğu an-
laşılan Segâh, aralık büy üklüğü bakımından Dügâh’tan ne kadar uzaktadır? Hızır’ın çeşitli
makam tarifleri içinde verdiği ‘Segâh evi Yekgah’ ile ‘Dügâh Uşşak evi’ gibi ifadelerin, Segâh
ve ‘yanındaki’ perdelerle ne gibi bir ilişkisi vardır? Bu sorulara yanıt aramadan önce, Hızır’daki
ses sistemini anlamaya olanak vermesi için, Hızır’ın neden hep ‘şubeler’ üzerinden perdeleri
tarif ettiğini ve dolay ısıyla ‘ikili perde adları’ kullandığını anlamak gereklidir.

Öztürk (2012a, 2012b)’de açıklandığı üzere Hızır, Kitâbü’l-Edvâr’ı, ‘ezoterik’ bir an-
lay ışla kaleme almıştır. Bu ezoterizmin en önemli özelliği, eserin muhtevasının Neoplatonist
kozmos anlay ışına göre şekillenmiş olmasıdır. Bu muhteva, özellikle ilk ‘dört’ rakam ile sem-
bolize edilen son derece gizemli bir ilkeyi bağrında taşır. İhvân-ı Sâfâ üzerinden İslam kültü-
rüne eklemlenen Neoplatonist gelenekte ilk dört rakam, kozmosun yaratılışındaki temel
oluşum zincirini (1. Allah, 2. Akıl, 3. Ruh. 4. Madde) temsil eden en temel sembolleri meydana
getirirler.Hızır, bu oluşum zincirini, eserinin ‘fasl-ı evvel’ini oluşturan ilk kısımda, ‘der bey ân-
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ı aferiniş-i âlem’ (‘âlemin oluşumunun açıklanması5) başlığı altında açıklar: “Evvel Allah’ü
Teâlâ celle ve âlâ kendi kudretinden bir gevher yaratdı ... âna ... ‘akl-ı kül5 dirler ... andan dahi
bir gevher aşikâre oldı âna ‘nefs-i kül5 dirler ... bir gevher dahi aşikâre oldı ... âna ‘heyulây ı
evvel5 didiler55 (Özçimi 1989: 72; Çelik 2001: 144).

İlk dört rakam, aynı zamanda ‘toprak, su, hava ve ateş5 olmak üzere evrenin yapıtaş-
ları olan dört elementle birlikte, ‘sıcak, soğuk, kuru ve yaş5 şeklindeki ‘zıtlıkları5 sınıflandırılan
‘dört tabiat5ı da sembolize etmektedir. Ezoterik sembolizmin ‘dörtlülere dayalı sınıflandır-
maları, y önler, mevsimler, insandaki dört salgı, ay ın dört evresi, insan ömrünün dört çağı, vb.
tüm bir ‘doğa5 ve ‘kozmos5 düzeni için anahtar durumdadır. Bu son derece güçlü sembolizm,
müzikte, özellikle de ‘dört şube5 anlay ışında ifadesini bulur.

Neoplatonist geleneğe bağlı Pisagorculukta ilk dört rakam, tetractys veya tetrad olarak
adlandırılır ve say ısal sembolizm bakımından büy ük önem taşır (Öztürk 2012a:120). Pisagor-
cular evreni say ı olarak gördükleri için, say ısal sembolizm bu gelenekte büy ük bir önem ve
değer taşır. Tetradm önemi, aslında ‘on5 say ısını simgelemesinden de ileri gelir. Bu y önüyle
tetrad, temel olarak decadın ‘kısaltılmış5 halidir. İlk on rakam ise, Pisagorcu geleneğin evrenin
‘kodları5 olarak gördüğü en temel sembolleri oluşturur. Tetradı oluşturan ilk dört rakamın
toplamı on say ısını verir ve bu bir üçgen içinde, her biri bir rakamı simgeleyecek şekilde yer-
leştirilmiş on adet noktayla temsil edilir.

Hızır, Pisagorcu gelenek ve bu geleneğin sembolleriyle olan bağını, hiçbir yoruma
gerek kalmaksızın, kendi cümleleriyle pek güzel bir şekilde ortaya koyar: “dört nağmeden
kemter yoktur ol cihetle kim evvel nağme-i od mesabetinde dutubdururlar ve ikinci nağme-i
heva mesabetinde dutubdururlar ve üçünci nağme-i su mesabetinde dutubdururlar dördüncü
nağme-i toprak mesabetinde dutupdururlar ... nağme-i evvel nokta mesabetindedür ve ikinci
nağme hat mesabetindedür ve üçüncü nağme sath mesabetindedür ve dördünci nağme cism
mesabetindedür55 (Özçimi 1989: 170; Çelik 2001: 251).

Bu cümleler, dört unsurun ve ‘nokta5, ‘çizgi5, ‘y üzey 5 ve ‘cisim5 gibi temel geometrik
elemanların, Pisagorcu gelenekte ilk dört rakama y üklenen sembolik anlamla olan bağını açık
şekilde yansıtmaktadır. Bu nedenle Hızır'daki ses sistemi ve perde kavramı rasındaki ilişkinin
anlaşılmasındaki anahtarın, ‘şube5 kavramında olduğu görülmektedir. Çünkü ‘bâtını gelenek5,
‘birinci5 (yekgâh), ‘ikinci5 (dügâh), ‘üçüncü5 (segâh) ve ‘dördüncü5 (çargâh) rakama y üklediği
‘say ısal sembolizm’e dayalı anlamlarla, sesler arasında ‘gizli5 bir ‘uyum5 yaratmış olmaktadır.
Bu gizli anlay ışı aslında Hızır, eserinin pek çok yerinde ‘açık etmekte5; müziğin, makamların,
terkiblerin tümünün ‘aslı’nın ‘dört şube5 olduğunu ısrarla vurgulamaktadır: “bilgil kim ma-
kamlar ve avazlar ve terkibler dörtden taşra değüldür evvel yikgâh ikinci dügâh üçüncü sigâh
dördüncü çârgâh budur ceminün aslı sonra makam sonra avazlar ve illa aslı dört şu’bedir” (Öz-
çimi 1989: 140; Çelik 2001: 215).

Bu ve benzeri pek çok pasajda Hızır, dört perde/dört şube esaslı bir ses sistemine
bağlı olduğunu açıkça ifade eder. Bu nedenle Hızır’daki perde sistemine y önelik bir tartışmada
öncelikle Hızır’ın kavradığı şekliyle sistemin temel prensibinin, Yekgâh (Yg), Dügâh (Dg),
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Segah (Sg) ve Çargâh (Çg)’tan oluşan bir dörtlüye dayandığım anlamak gerekmektedir.Öztürk
(2012a, 2012b)’de belirtildiği gibi Hızır, ‘dört şube’yi, geleneksel ses sistemi içindeki perdeler
arasında ‘türdeşlikler’ yaratan; niteliksel bakımdan onların ‘aynı sınıf’ içinde yer almalarını
sağlayan bir ‘sınıflandırma y öntemi’ olarak da kullanmaktadır. Nitekim Hızır, kendi anladığı
anlamda ‘ebâd’, yani ‘aralık’ bahsinin aslını da, şu son derece ilginç tablo ile açıklamaktadır
(Tablo 1).

E Yekgah noktadır, asildir,su şubesindendir tesüs (120°)1
B Dügah ikinci şubedir,asildir ve hava şubesindendir tesdis (60°)2
C Segah üçüncü şubedir, asildir, toprak şubesindendir terbi (90°)3
D Çargah dördüncü şubedir, asildir, ateşşubesindendir mukabele (180“)-mukarene (0°)4
h Pençgah yekgah pençgah, dügah pençgah çargah5
V Şeşgah hüseyni ve ikinci dügah dır6
Z Heftgah hisar ve ikinci segah dır7
H gerdaniyedir ve yekgah karşılığıdır

mastar tamamHeştgah dır8

Tablo 1. Hı zı r’a göre ‘ebad’ı n aslı olan dört şube, dört unsur ve gezegen açı ları [Özçimi
(1989) ve Çelik (2001)’den uyarlanarak]

Hızır’ın bu tabloda dört şube-dört unsur ilişkisini ‘asıl/esas’ olarak ortaya koymasının
yanı sıra, bunların Batlamyus (Ptolemaios, d. 90- ö.168) tarafından verilmiş olan ‘gezegen açıları’
(‘teslis’ İtrine): 120°, ‘tesdis’ (sextile): 60°; ‘terbi’ (square): 90°; ‘mukabele’ (<opposition): 180° ve
‘mukârene’ (conjucktion): 0°) ile ilişkilendirmiş olması,Hızır’daki müzik-astroloji sembolizmi ba-
kımından da büy ük önem taşır. Çünkü ‘esasen’ ‘on iki meşhur makam’ın ‘ünlerinin, bağlı bu-
lundukları astrolojik ‘burçlar’dan ileri geldiği açıktır (Öztürk 2012a; 2012b).NitekimHızır’da da
‘on iki makam-on iki burç’ ilişkisi, bütün makam teorisinin aslı/esası durumundadır. Yine Hı-
zır’daki ‘altı âvâze’2, ‘altı seyy âre’yi temsil ettiği için ‘sistem’ içinde ‘ayrı’ bir yer sahibidir ve bu
‘avazların, seyyarelerin dönüş hareketleri esnasmda çıkardıkları ‘sesleri temsü ettiği de bu ezoterik
geleneğin güçlü sembolizmindeki bir diğer unsuru meydana getirir.Hızır’a göre perde sisteminin
ve aralık konusunun aslı, ‘şube’ olarak saydığı Yg,Dg, Sg ve Çg’dan ibarettir. Çeşitli makamlardaki
sekiz veya dokuz perdeli mastar düzenlenişleri, esas olarak bu dört perde sistemine dayalıdır. Bu
y üzden ses sistemi içinde ‘birçok’ Yg, Dg, Sg ve Çg bulunmaktadır.3 Şubeler, Hızır’ın anlattığı
ses sisteminde yer alan perdeleri ‘sınıflandıran’; kendi karakterlerini perdelere yansıtan; onları
‘türdeş’ kılan ‘asıl’lardır.O y üzden Hızır ‘aralıkların aslının’ dört şube olduğunu dile getirmekte
ve makam, âvâze ve terkiblerin tümünün, bu dört şube ile bilinebileceklerini ifade etmektedir:
“sazlar düzenlerinde ve giriftlerinde böyle gerekdür kim çün rast düzenin temam düzesin mıstar
kuvvetile bilmek gereksin ne kadar yikgâh vardur ve ne kadar dügâh vardur ve ne kadar sigâh
vardur ve ne kadar çargâh vardur bu dördin begayet bilmek gerekdür kim mecmu’inun aslı bu
dörddür her makamda ve her âvâzede ve her amel kim bu ilmde işlenür ve zâhir olur bu dört
şu’be kuvvetile amel olınur ve zâhir olınur” (Çelik 2001: 257-258; Özçimi 1989: 175).
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Tüm bu incelemenin gayet öz bir anlatımı, aslında yine Hızır’a ait şu cümlelerde bu-
lunmaktadır: “bu ilmde zahir itmek dileseler bu ebadu aslın ki bilmek gerekdür kim aslı bu
dörtdür kim mecmuısı bununla malum olur” (Özçimi 1989: 181; Çelik 2001: 263). Hızır, bu
dört ‘asıP üzerinden Kitâbü’l-Edvâr’da, esas olarak ‘iki ayrık sekizliden’ ve ‘dört tetrakorddan’
oluşan bir sistem ortaya koyar. Aşağıdaki şekilde görülebileceği gibi eserdeki saz düzenleri ve
terkibler konusunda aktarılan çeşitli bilgiler, sisteme alt ve üst uçlarda nerm Çargâh ve tiz
Pençgâh, tiz Hüseyni gibi perdelerin de eklenebildiğini göstermektedir. Bu sistemde yer alan
her bir ‘perde’, aynı zamanda bir ‘şube’nin üyesidir. Bu ilişkililik nedeniyle her perdenin ad-
landırılmasında, bağlı bulunduğu şubenin adı, perde adıyla birlikte belirtilmektedir (Öztürk
2012a; 2012b). Bu perde adlandırma y öntemi, 15. y üzy ıl başları itibariyle aslında Kırşehirli4
ve Bedr-i Dilşâd (Ceyhan 1997: 730) tarafından da kullanılmış bir y öntemdir. Dolay ısıyla y ön-
temin ezoterik gelenek bakımından Hızır öncesinde şekillenmiş ve kullanılıyor olması du-
rumu, bu iki kaynak üzerinden de geriye doğru takip edilebilmektedir. Sistemin pratikteki
yansıması, şekil üzerinde şöyle gösterilebilir (Şekil 3).
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Şekil 3. Hı zı r’ı n dört şube esaslı perde dizgesinde şubelerin birleşme şekilleri,
perdelerle ilişkileri ve aralı klar

Şekil 3’te görüldüğü gibi Hızır, temelde iki sekizli içinde dört adet tetrakord barındıran
bir ses dizgesi ‘bilmektedir’. Sistem içine ‘Kûçek Segah evi’, ‘Dügâh Uşşak evi’, ‘Segah Zengüle
evi’ ifadelerinde olduğu gibi ‘ara’, ‘ilâve’veya ‘nim’ perdeler dâhil olabilmektedir. Bunu, Hızır’ın
dört şubeyi, aynı zamanda bir ‘aralık ölçme aracı’ gibi kullanmasından anlayabiliyoruz. Hızır,
bir veya tam perde aralıklarını ifade etmek için Yg-Dg çiftini kullanırken, buçuk/yarım perde
aralıkları için de Sg-Çg (bazen Çg’ın yerine geçebilen Yg sebebiyle Sg-Yg) çiftini kullanmaktadır.
Bazı bağlamlar veya dizilişler içinde, Sg ‘tek başına’ sisteme ilave olan ‘ara’ veya ‘nim’ perdeyi
de gösterebilmektedir. Örneğin ‘Segâh Zengüle’, ‘Segâh Kûçek’ gibi adlandırmalar bu türdendir.
Böylece temel bir uygulama ve açıklama modeli olarak dört şubenin, aynı zamanda ses sistemi
içindeki aralıkları ‘ölçmeye’ yarayan bir ‘ölçek’ oluşturduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu temel
açıklamalar, Hızır’ın saz düzenleri bahsinde ‘buçuk/yarım perde’ değişimleri ile ‘Rast Dügâh
kalır’, ‘Çargâh Pençgâh olur giriftsiz’ gibi ifadelerin yansıttığı ‘bir/tam perde’ aralığına sahip
sesler arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılır hale gelmesini sağlamaktadır. Böylece ‘buçuk/yarım
perde’ aralığının, Hızır’ın verdiği tarifler itibariyle ‘mutlak’ bir büy üklüğe sahip olmaktan ziy âde,
sistem içinde ‘rölatif’ veya ‘değişken’ nitelikte büy üklükleri ifade edebildiği anlaşılmaktadır.
‘Buçuk perde’ bazen Rast-Dügâh gibi tam sesler ‘arasında’ yer alabilirken, bazen de Dügâh-Çar-
gâh aralığını ‘ortalayacak’ konumda bulunabilmektedir.
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15. y üzy ıl, aslında, salt Hızır’da değil, Kırşehirli, Kadızâde ve Seydî gibi metinlerden
yansıyan bilgilerle de ‘perde sistemi’ açısından tam manasıyla ‘oturmuş’ bir yapıy ı temsil et-
memektedir. Bu dönem kaynaklarında perdelerin adlandırılması bağlamında -tıpkı 20. y üz-
y ılda olduğu gibi- farklı bilgi, uygulama ve tercihlerin var olduğu görülüyor. Örneğin
Kırşehirli, Hızır ve Seydî gibi kaynaklarda perdelerin adlandırılmasında hep dört unsur sem-
bolizminin ürünü olan, ‘şubelerle ilişkilendirilmiş’ bir adlandırma y öntemi geçerlilik göster-
mektedir (Öztürk 2012a: 124). Örneğin Kûçek perdesi Segah şubesine bağlıdır ve bu y üzden
de ‘Segah Kûçek’ olarak anılır. Benzer olarak ‘Yekgâh Rast’, ‘Dügâh Hüseyni’, ‘Segah Hisar’,
‘Yekgâh nerm Hüseyni’, ‘Dügâh Uzzâl’ gibi adlandırmalar kullanıldığı da görülüyor.5 Belir-
tilen perdelerin tizleştirilmeleri ve pestleştirilmeleri durumu için örneğin Kadızâde, ‘gevşetilmiş
Hüseyni’, ‘Pençgâh’a karib olmuş Çargâh’ gibi ifadeler kullanmaktadır (Öztürk 2012c). Bay -
raktarkatal ve Öztürk (2012) tarafından da işaret edildiği gibi, perde ve makam kavramları et-
rafında gelişen bu tür uygulamalar, Osmanlı 15. y üzy ılındaki perde dizgesinin, henüz üzerinde
tam olarak uzlaşmaya varılmış bir anlay ıştan yoksun olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca
kapsamlı bir ‘sistem’ tartışmasına kalkışmadan önce, örneğin Kırşehirli, Hızır ve Seydî’de gö-
rülen ‘Karcığar evi’, ‘Acem evi’, ‘Mâye evi’, ‘Rehâvi evi’ gibi ifadelerin de tarihsel bağlamları
itibariyle somut olarak belirlenmeleri ve açıklanmaları gerektiği ortadadır.6

Bu açıklamalar ışığında Segâh’ın konumuyla ilgili soruya, Hızır’ın aktardığı bilgiler
ve şube y öntemini kullanış tarzı bakımından şöyle bir açıklama getirmek mümkün görün-
mektedir: Yg-Dg çifti tam ses aralığını temsil ettiğinden, Yg’ın Segâh evinde, Dg’ın ise Çargâh
evinde bulunması, Yg hizasına getirilen Segâh perdesinin, bugün anladığımız anlamda Kürdi
gibi bir konum kazandığını göterir (Şekil 4a). Burada çözümlemesi yapılan bu uygulamay ı
Hızır, Zengüle makamına ait diyagram üzerinde vermektedir (diyagram için bkz.Özçimi 1989:
149; Çelik 2001: 226). ‘Yg’ konumunda bulunan Segâh ile ‘kendi’ yerinde bulunan Segâh, Hı-
zır’daki şube y önteminde bu şekilde ‘ay ırt edilmiş’ olmaktadır. Günümüzdeki Buselik perde-
sinin aynı y öntemle izahının ise, yine makamlarla ilgili diyagramlarda, şu şekilde yapılmış
olması, Hızır’ın kullandığı şube y önteminin ‘tutarlılığı’ bakımından dikkat çekicidir: Buselik
makamıyla ilgili tabloda, Yg, Dügâh evi üzerine getirilmiş, Dg için ise; ‘Dügâh heman serâğâz’
ifadesine yer verilmiştir. Burada çok dikkatli bir gözlemle, dört şubeyi simgeleyen ‘ad’lar ile
‘müstâkil’ mânâda bir perde için kullanılan adları birbirinden ay ırmak gerekmektedir. Bu ya-
pıldığında ‘perde’ olan Dügâh, şube olarak Yg konumunda bulunduğundan, bundan sonra
gelen ve ‘şube’ adı olarak kullanılan Dg da, ‘tam ses aralığında yer alan’ perdenin ‘hizasına’ ge-
tirilmiş olmaktadır ki bu perdeye bizler bugün ‘Buselik’ perdesi demekteyiz. Ancak Hızır’ın
‘perde dizgesinde’ bu perdenin ‘henüz’ özel bir adı olmadığı; ama Buselik makamında, maka-
mın ‘ses vermeye başladığı perde’ anlamında ‘serâğâz’ olarak nitelendirilmiş olduğu görülüyor
(Şekil 4b). Bu mânâda Segâh perdesinin, geleneksel ‘konum’u itibariyle günümüzün Kürdi ve
Buselik perdeleri ‘arasında’ olma vasfını, Hızır’ın açıkladığı sistemde de koruduğunu çözüm-
leyebilmiş oluyoruz. Bu belirleme tarihsel açıdan son derece önemli görülmelidir, çünkü bu
tespit,Hızır’ın tanıklığında Segâh perdesinin geleneksel ses sistemindeki ‘konumsal’ durumunu
-en azından 1441’den bu yana- ‘koruduğu’ anlamına gelir.7
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Şekil 4a. 4b. Segah perdesinin makama bağlı konumsal değişiklikleri için
Hı zı r bin Abdullah’taki Zengüle ve Buselik makamları 8

Hı zı r Bin Abdullah ve Sistemci Okul İlişkisi

Hızır’daki tarifler dikkatle incelendiğinde, Osmanlı müzik teorisi, ses sistemi ve makam tarihi
bakımlarından çok ilginç bir durumla karşılaşılmaktadır. Hızır, perdelerin ‘konumsal değişik-
likleri’ için dört tip kavram kullanır: ‘ziy âde etmek’, ‘nerm etmek’, ‘girift tutmak’ (bazen ‘zi-
y âde girift tutmak’) ve ‘beraber eylemek’. Makam transpozisyonlarını ise ‘göstermek’,
‘etmek/eylemek’ ve ‘düzmek’ ifadeleriyle açıklar. Bu ifadelerde Hızır, ‘buçuk/yarım perde’
ve ‘bir/tam perde’ aralıklarını temel alır. Ancak Hızır, eserinin hiçbir kesiminde, Sistemci
Okul’un oktav hesaplamaları veya ‘tanini-mücenneb-bakiye’den oluşan ‘lahnî aralıklar’ına
değinmez. Hızır’ın bu bağlamda Sistemci Okul’la ilişkisi daha çok ‘nakil’ yoluyla edinilmiş,
sözlü geleneğe dayalı, ‘kitabî olmayan’ bir bağlantı görünümündedir.Hızır, Sistemci Okul’un,
Safiy üddin Abdülmümin gibi önde gelen teorisyenlerini ismen tanımakta, onlara saygı gös-
termekte ve kendi bilgisinin kaynakları arasında saymaktadır. Ancak Hızır, Safiy üddin’in ki-
taplarını, muhteva ve konu sıralanışı bakımından ‘bizzat’ incelemiş görünmemektedir. Hızır’ın
dili, mantığı, muhtevası ve konu öncelikleri, Sistemci Okul’dan bütün bütüne farklıdır. Bu
nedenle Hızır’ı ‘doğrudan’ Sistemci Okul’un bir mensubu olarak görmek büy ük bir yanılgı
olacaktır.9 Hızır, nazari bir gelenek olarak, farklı kökenlerden beslenen, adeta ‘senkretik’ bir
bilgiye sahiptir. Bu nedenle yansıttığı ses sistemi de Safiy üddin’ce hesaplanmış olan ve oktavda
on sekiz perde bulunduran sistemden temel olarak farklıdır.
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Hızır’da aralıkların ‘say ısal’ büy üklük ve oranlarına dair hiçbir bilgi olmaması, Hı-
zır’ın Sistemci Okul ve Safiy üddin’le ilişkisi veya bağlantısı konusunu ciddi anlamda zora sok-
maktadır. Bilindiği gibi Hızır öncesi süreçte, Safiy üddin sisteminin Osmanlı dünyasına
tanıtılmasında Maragalı Abdülkâdir (Bardakçı 1986; Sezikli 2007; Kolukırık 2012), Ahmedoğlu
Şükrullah (Kamiloğlu 2007; Bardakçı 2011) ve Abdülaziz bin Abdülkâdir (Koç 2010) gibi isim-
lerin önemli rolleri olmuştur. Bu isimler, gerek verdikleri özgün eserler ve gerekse yaptıkları
çeviriler yoluyla Safiy üddin sisteminin, Osmanlı müzik kültürüne aktarılmasını/tanıtılmasını
sağlamışlardır. Nitekim Hızır da makam teorisiyle ilgili verdiği çeşitli bilgilerin ‘referansları’
arasında Safiy üddin ve Şükrullah’m adlarını zikretmektedir. Hatta eserinin 43. faslını oluşturan
‘der beyan-ı ebrişim’ başlıklı kısmında kullandığı şu ifade, ilk bakışta Hızır’ın ‘on sekiz perdeli’
sistemi açıklayacağı kanısını doğurur: “ebrişimi çalıcı kaç barmağile çalar, on sekiz bankden
ziyade değüldür” (Ozçimi 1989: 171; Çelik 2001: 252). Oysa bu açıklamanın biraz öncesinde
Hızır, ‘on sekiz’ say ısını ‘ne maksatla kullandığını’, 42. faslı oluşturan ‘der beyan-ı perdeha ve
der beyan-ı o’ başlığı altında, gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır: ‘bilgil ki ilm-i musiki
mebnidir on iki makam ve altı âvâze üzerine ve baki terkibatdür. Bes aksam-ı musiki bu on
iki makam altı âvâzeden taşra değüldür’ (Özçimi 1989:169;Çelik 2001:250). NitekimHızır’ın
perdelerle ilgili kısımda Uşşak, Neva, Buselik, Rast, Hüseyni, Rehavi, Hicaz, Zengüle, Irak,
Isfahan, Zirefkend ve Büzürk olmak üzere on iki makama ilişkin açıklamalar yaptığı görül-
mektedir. Buna ek olarak Hızır’da ‘âvâzelerin’ say ısı da ‘altı’dır ve bunlar Güvaşt, Nevruz,
Şehnaz, Maye, Selmek ve Gerdâniye’den oluşur. Dolay ısıyla Hızır’ın verdiği ‘on sekiz’ say ı-
sının, Safiy üddin tarafından hesaplanan ‘oktavda yer alan perde say ısı’ ile bir ilgisi olmadığı
ve on iki makam, altı âvâzeyle ilişkili bir modelin ürünü olduğu açıktır.

Hızır'daki Perdelere Safiyüddin Sistemiyle Yaklaşmak

Hızır’ın ortaya koyduğu perde sistemine Safiy üddin (Uygun 1996; Arslan 2008) dizgesiyle yak-
laşılmak istendiğinde, öncelikle Safiy üddin sistemindeki aralıkları, Oztürk (2008)’de açıklanmış
olan ve farklı ses sistemleri arasında karşılaştırma yapmaya olanak tanıyan ‘kategorik’ bir yak-
laşım içinde ele almak ve bunu bir tablo halinde düzenlemek faydalı olacaktır (Tablo 2).

Hızır bin Abdullah Safiyüddin Urmevi
Bakiye (B): 90 çentBuçuk/Yarım Perde
Mücenneb (C):114-180 çent

Bir/Tam Perde Tanini (T): 204 çent

Tablo 2. Hı zı r ve Safiyüddin dizgelerindeki aralı kları n ‘kategorik’ olarak karşı laştı rı lması

Buna ek olarak, Hızır’ın Rast Düzeni için adlarını saydığı perdeler arasındaki aralık büy ük-
lüklerini, yine Safiy üddin dizgesindeki aralık değerleriyle karşılaştıran bir tablonun düzenlen-
mesinde de yarar vardır (Tablo 3).
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GR S Ç H HrD PHızır bin
Abdullah tam buçuk buçuk tam tam buçuk buçuk

Safiyüddin
Urmevi

t c cc c
204 180 114180 114

Tablo 3. Hı zı r’daki Rast Düzeni (ve makamı ) aralı kları nı n Safiyüddin dizgesiyle karşı -
laştı rı lması

Bu tablolar aracılığıyla Hızır’daki ifadeler çözümlenmek istendiğinde, öncelikle
buçuk/yarım perde olarak anılan aralığın ‘sabit’ bir büy üklüğü olmadığı ve -Rast örneği için-
Safiy üddin dizgesindeki ‘mücenneb’ aralıklarıyla benzer nitelikte olduğu görülmektedir. Bu
nedenle Hızır’ın ismen saydığı perdelerin bir kısmını -tıpkı Kantemir (2001)’deki ‘nimler’
gibi- kategorik olarak ‘buçuk/yarım perde’ sınıfında değerlendirdiğini kabul etmek mümkün-
dür. Bu yaklaşım temel alındığında Hızır’ın yukarıda alıntılanan ‘Rast’ı Dügâh Eylemek’ şek-
linde tarif ettiği perde düzenlemesinin diyagram üzerindeki ifadesi şöyle olacaktır (Şekil 5).

"RAST'JDÜGÂH EYLEMEK"
a.) DÜZEN İLE:

C H Hr G[ R 1) S P

I f-y /|r~piJ y~?J [

H lir C MY n s c p

diııcacçdtt
ptrdt

j'lt.ml r- I
b.) GİRİFT İLE:

R H G)> S C p Hrnll I

U| U| L.|
f:n s c p H Hr MR

**1tjffiilf oörr
pptoc
flitcm/ !> I II

- «t*| giriftle elde edilen se*

Şekil 5. Hı zı r’ı n düzen ve girift yöntemleriyle verdiği tariflere göre ‘Rast’ı Dügâh
Eylemek’

Buna göre buçuk/yarım perde aralığı, Hızır’daki kullanımı bakımından Safiy üd-
din’deki bakiye veya mücenneb aralıklarına karşılık gelmekte; dolay ısıyla farklı büy üklüklere
sahip olabilen bir nitelik sergilemektedir. Bu yaklaşımla Hızır’ın bu tarifte verdiği aralık dizilişi
incelendiğinde Rast-Gerdâniye mastarının, (tam-yarım-yarım-tam-tam-yarım-yarım) aralıkla-
rıyla şekillendiği; bunun ise Sistemci Okul’da verilen (T C C T T C C) dizilimiyle benzerlik
taşıdığı görülür. Hızır bu tarifiyle Rast makamını, bir tam aşağıya transpoze etmekte; böylece
Rast makamını, bugünkü Acem-aşiran perdesi üzerinde gerçekleştirmiş olmaktadır. Bu per-
denin de Hızır’da ‘henüz’ özel bir ada sahip olmaması, yine dikkat çekicidir.
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Hızır’ın 'Dügâh’ı Rast Etmek’le ilgili olarak verdiği tarife bakıldığında, bu kez 'ziy âde
etmek’ (tizleştirmek/inceltmek) kavramıyla karşılaşılır: "rast perdesin yarım perde ziy âde ey -
leyesin ırak olur dügâh rast olur sigâh perdesin yarım perde ziy âde eyleyesin dügâh olur ve
çargâhı yarım perde ziy âde eyleyesin sigâh olur pençgâh evi çargâh olur hüseyni perdesin zi-
y âde eyleye pençgâh olur hisâr perdesin ziy âde eyleyesin hüseyni olur ve gerdâniye perdesin
ziy âde eyleye hisâr olur ve muhayyer perdesin ziy âde eyleyesin gerdâniye olur ve evç perdesin
yarım perde ziy âde eyleyekim muhayyer olur” (Özçimi 1989: 177; Çelik 2001: 260). Bu tarif
de bir diyagrama dönüştürüldüğünde, ortaya çıkan durum şöyledir (Şekil 6):

"DÜGÂH'I RAST ETMEK"
a.) DÜZEN İLE:

DR S Ç r H Hr G M E

bîj" [(/tu).,1
R( S Uf GD ç p H M

düzene
göre perde
Sistemi t>

b.) GİRİFT İLE:
R PD S Ç H Hr G M E

«\ *1 M *1
ı ıl l r R: s Ç P H Hr GD Mgirifte göre

perde
sistemi t>

lc> l giriftle elde edilen ses

Şekil 6. Hı zı r’ı n düzen ve girift yöntemlerine göre ‘Dügâh’ı Rast Etmek’

Bu tarif, bir öncekinin bir benzeri durumundadır. Önceki tarifte Rast makamı bir
tam ses aşağıya transpoze edilirken, bu tarifte de bir tam ses 'yukarıya’ aktarılır. Böylece Rast
makamı, asıl karar perdesi olan Rast’tan, Dügâh perdesini karar edinecek şekilde aktarılmış
olur. Bu iki tarif, Hızır’daki transpozisyon tekniği bakımından gerçekten dikkat çekicidir.
Çünkü Hızır, her iki tarifte de aktarıma temel olarak 'bir tam ses’ aralığını almaktadır. Böylece
Rast makamının, bir ses kalına veya bir ses inceye taşınabilmesi sağlanmış olur. Hızır’ın bu
uygulaması, ‘şed’ konusunda Sistemci Okul’un temel aldığı ‘dörtlü aralık’ın önceliği bakımın-
dan ise dikkat çekici bir istisna oluşturur. Hızır’ın saz düzenleri bahsinde verdiği diğer akta-
rımlar şöyle sıralanır:

1.) ‘Çargâh’ı Dügâh Etmek’:Hızır’da Çargâh, temel olarak Rast Makamı dizisine da-
yanır ancak karar perdesi Çargâh’tır. Bu aktarımda Hızır, bir anlamda Rast dizisini nerm Hü-
seyni (günümüz Hüseyni-aşiranı) üzerine aktarır.

2.) 'Pençgâh’ı Dügâh Etmek’: Tam dörtlü aralığında gerçekleşen bu aktarımda Hızır,
(buçuk-buçuk-tam-tam) dizilişine sahip Hüseyni beşlisini Pençgâh perdesi üzerine taşımış ol-
maktadır.
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3.) ‘Hüseyni Perdesini Dügâh Etmek’: Tam beşli aralığıyla yapılan bu aktarım, Dügâh
üzerindeki Hüseyni makamının, nerm Hüseyni üzerinde icrası anlamına gelmektedir.

4.) ‘Dügâh Yüzünden Isfahan Göstermek’: Isfahan makamı dörtlüde beş, oktavda
dokuz perde bulunduran bir makamdır ve seyrine Isfahan perdesinden başlar. Hızır bu tari-
finde Isfahan makamının ‘ağaz’ını esas alarak, makamın bir tam dörtlü aşağıya aktarımını ve
böylece nerm Hüseyni üzerindeki yerleşimini açıklamış olmaktadır.

5.) ‘Çargâh Yüzünden Isfahan Göstermek’: Isfahan makamının Rast perdesi üzerin-
deki göçürümünü açıklamaktadır.

6.) ‘IsfahanMakamını Hüseyni’den Göstermek’:Dügâh üzerindeki Isfahan makamını
bir tam ses tize (günümüz Buselik perdesine) transpoze etmektedir.

7.) ‘Isfahanı Gerdâniye Perdesinden Düzmek’: Isfahan makamını Pençgâh perdesi
üzerine aktarmaktadır.

8.) ‘Çargâh’tan Hicaz Göstermek’: Hicaz makamını Rast perdesine göçürmektedir.

Hızır’daki ‘şube y öntemini’n uygulanşım analiz etmek bakımından, bu son tarif üze-
rinde durmakta yarar vardır. Hızır, ‘Çargâh’tan Hicaz Göstermek’le ilgili şu açıklamaya yer
verir: “yekgâh dügâh ide gerü yekgâh üzerinde yarım perde ziyade girift duta kim ol dahi yek-
gâh olur ve dügâha değmeye sigâhda yarım perde ziyade girift tuta kim ol dügâh olur ve çargâhı
tuta kim ısfahan olur evvelki ısfahan uzzal olur ve üzerinde yarım perde ziyade girift duta kim
hisar ola ve evvelki hüseynide hem ziyade girift duta kim Gerdâniye ola evvelki Gerdâniye
muhayyer oldı” (Özçimi 1989: 180; Çelik 2011: 263).

Bu tarifi notalamaya dönüştürdüğümüzde, Hızır’ın transpozisyon için şubelerden
nasıl yararlandığım daha iyi görebilmekteyiz10 (Şekil 7).

[Yg) [Dg) [Sg] [Ygj [Dg]Yg Yg Dg

4 u
ç Is+ H+ GY Y+ S+ Is

serağuz

M
Is Ur G MD S [KÇ] Uz

surağaz

+ " ziyade" tutulan/edilen perde
l°l ağaz perdesi
M karar perdesi

Şekil 7. Hı zı r’a göre Dügâh kararlı Hicaz’ı n, Rast üzerine aktarı mı 11
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Şekil 7’de görüldüğü gibi Hızır, aslında Hicaz’ı Rast perdesi üzerine aktarmakta ve
bunu örneğin ‘Rast’tan Hicaz göstermek’ olarak değil, ‘Çargâh’dan Hicaz göstermek’ şeklinde
ifade etmektedir. Hızır’ın bu transpozisyonu neden böyle ifade ettiği ilk bakışta sorunlu gibi
durmakla birlikte, aslında sebebi çok açıktır: Hicaz makamı, -tıpkı Isfahan makamı gibi- sey -
rine Isfahan/Pençgâh perdesinden ‘âğâz’ ederek başlar. Bu nedenle Hızır’ın, transpozisyon
izahı için Hicaz’daki âğâz perdesini esas aldığı ortaya çıkıyor. Nitekim Isfahan için verdiği ta-
rifler de aynı anlay ışla açıklanmış durumdadırlar. Hızır’daki bu yaklaşımın, makamların ta-
nınması açısından âğâz kesitlerinin taşıdığı işlevselliği vurgulayan bir ölçüt olarak
değerlendirilmesi mümkündür. Nitekim çeşitli makam diyagramlarında belirli perdeler için
‘serâğâz’ ibaresine yer vermesi, Hızır’ın bu konuyu tıpkı ‘karar’ gibi önemli bir ölçüt olarak
gördüğünü ortaya çıkarmaktadır.

Hızır’ın, aralık büy üklüklerinin ifadelendirilmesinde şubelerden yararlanmasına iliş-
kin en ilginç uygulamalarından birisine bu tarifte rastlanmaktadır. Buna göre Hızır, Hicaz
cinsi içinde ‘ortada’ yer alan tam ses aralığını Yg-Dg çiftiyle ifade etmekte ve bu şubeleri,
Hicaz’ın ikinci ve üçüncü sesleri üzerine getirerek, bir bakıma Sistemci gelenekteki (C T C)
aralıklarını elde etmiş olmaktadır. Perdelerin şube y öntemiyle ifade edilmesi geleneğinde bazı
yarım perdelerin özel bir isim taşımaması durumuna burada da rastlanmaktadır. Günümüzde
Hicaz olarak tanınan perde, Hızır’da henüz özel bir ada sahip görünmemekle birlikte, Çar-
gâh-Pençgâh arasındaki yarım perdenin, çeşitli açıklamalarda ‘Kûçek Segâh’ olarak anıldığı gö-
rülür. Bu tarif içinde Hicaz yapılı dizilişte karara göre beşinci perde konumundaki sesin ‘Uzzâl’
olarak anılması, yine dikkat çeken bir husustur. Temelde Hüseyni olarak tanınan bu perdeyi
Hızır, Hicaz yapısı içinde Uzzâl olarak adlandırmakta; bu y önüyle de teorik ve tarihsel ba-
kımlardan Uzzâl perdesi, beşlisi ve terkibi adına önemli bir referans oluşturmaktadır. Çeşitli
kaynaklarda Uzzâl’in Hicaz kökenli bir beşli olduğu ve seyrine tiz taraftan başlayarak Hicaz
şeklinde karar ettiğine ilişkin olarak verilen tarihsel bilgi, Hızır’ın bu yalın ifadeleriyle de teyit
edilmiş olmaktadır.

Sonuç

Hızır bin Abdullah, sâzendeler için verdiği düzen ve perde değişimleri hakkındaki bilgilerle,
Safiy üddin’in tarif etmiş olduğu ses dizgesinden farklı bir ses sistemi ortaya koymaktadır. Ak-
tardığı düzen ve girift tarifleri bir arada değerlendirildiğinde Hızır’ın, buçuk/yarım ve tam
perde kavramlarına dayalı bir ses sistemi ortaya koyduğu görülür. Ancak buradaki
‘buçuk/yarım perde’, kavramsal olarak ‘eşit aralıklı’ bir sistem görünümünde değildir. Kitâ-
bü’l-Edvâr’da sadece bir yerde görülen ‘on sekiz perde’ ifadesi, ilk anda Safiy üddin dizgesindeki
oktav bölünüşünü çağrıştırsa da, konuyla ilgili açıklamalar takip edildiğinde, ‘on sekiz perde’
ifadesini Hızır’ın, ‘on iki makam’ ve ‘altı âvâze’nin toplamı anlamında kullandığı anlaşılmak-
tadır. Başka bir ifadeyle Hızır, oktavın on yedi aralığa bölündüğü Safiy üddin dizgesine özgü
bir ses sistemi bilgisine, eserinin hiçbir kısmında değinmemiş; böyle bir sistemi ima edecek
açıklamalara yer vermemiştir. Aksine Hızır, ‘mastar’ olarak nitelendirdiği sekizli aralığında
on iki makamdan sekizinin sekiz perde, dördünün ise dokuz perde olarak sıralandığı bir perde
dizgesi modelini bilmekte ve izah etmektedir. İncelemeler sonucunda Hızır’ın, esas itibariyle
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dört element ve dört tabiatı temsil eden dört şubeye dayalı bir dizgeye bağlı kaldığı ve bu diz-
genin de temelde ezoterik bir anlay ışın ürünü olduğu ortaya konulmuştur. Hızır bin Abdul-
lah’taki ses dizgesine Sistemci OkuPa ait aralıklarla yaklaşıldığında buçuk/yarım perde
aralığının, bakiye ve mücenneb aralıklarına karşılık olarak alınabileceği görülmüştür. Bu y ö-
nüyle buçuk/yarım perde kavramının, sözcüğün ilk anda çağrıştırdığı ‘eşit aralıklı5 bir sistemle
ilgili olmadığı da çözümlemelerle gösterilmiştir.

Hızır’daki saz düzenleri üzerinde yapılan bu incelemede elde edilen bulgular, Osmanlı
edvar geleneğinin 15. y üzy ıl kaynaklarının önemli bir bölümünün -yaygın kanının aksine-
Sistemci Okul’la değil, İhvân-ı Safa ile şekillenen hermetik, ezoterik geleneklerle bağlantılı ol-
duklarına ilişkin olarak daha önce Oztürk (2012a; 2012b) taraf ından ortaya konulan tespitleri
pekiştirecek mahiyettedir. 15. y üzy ıl Osmanlı kaynaklarının önemli bir bölümü açısından
perde, makam ve ses sistemi gibi konular, güçlü birer sembolik unsur olarak büy ük ölçüde bu
‘gizli ilim’ kültürünün bir ürünüdür ve bu simgesellikler anlaşılmadan, salt ‘teknik düzey ’
içinde kalınarak, bu konulara dair çeşitli meselelerin çözümlenmeleri mümkün görünmemek-
tedir.

Bu incelemenin temel olarak vurgulamak istediği önemli bir diğer husus ise, Osmanlı
tarihsel metinlerinin anlaşılmasında, tarihsel ve kültürel bağlam içinde kalınarak yapılacak yo-
rumlamaların önemidir. Tarihsel bir metin, her şeyden önce kendi söylemi içinde bir bütünlük
taşımaktadır ve araştırmacıya düşen öncelikli sorumluluk, bu metin içindeki anlam örgüsünü
keşfetmeye çalışmak olmalıdır. Tarihsel bir metin ve içerdiği çeşitli ‘teknik’ kavramlar, bu
kavramların günümüzde kazanmış oldukları içerik ve anlam üzerinden, tutarlı ve doğru bir
biçimde anlaşılamaz ve dolay ısıyla da yorumlanamazlar. Bu incelemeyle; Hızır bin Abdullah’ın
aktardığı saz düzenleri bilgisinin, ‘düzen’ ve ‘girift’ olmak üzere iki özgün y önteme dayalı ola-
rak yapıldığı; bu y öntemlerin dönem makam bilgisi ve ses sistemiyle yakından ilişkili olduğu
ve Hızır’daki ses dizgesinin ise -kozmosun yaratımındaki dört evreyi, dört elementi ve dört
tabiatı simgeleyen ‘dört şube’ prensibi gereği- tamamen bâtını bir geleneğin ürünü olduğu or-
taya konulmuştur.
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Notlar

1 Hızır bin Abdullah’ın tariflerine göre Rast, Hicaz ve Isfahan ‘düzenleri’nde tel üzerindeki
perde yerleri. Şekildeki dikey çizgiler çalgı üzerindeki perdeleri temsil etmektedir. Kalın çizgi,
makamın karar perdesini göstermekte, altta yer alan kutucuklarda ise Hızır’daki tam ve buçuk
perde aralıkları resmedilmektedir. Harfler ise perde adlarını simgelemektedirler (Açıklamaları
için lütfen metne bakınız). Bu karşılaştırmalı diyagram, makama uygun olarak yapılan düzen-
lerde, perde say ıları ve konumlarında meydana gelen değişimleri yansıtmak amacıyla hazır-
lanmıştır. Hızır’ın tarif ettiği şekliyle Rast Düzeni’nde, Rast-Gerdâniye ‘mastar’ı (oktavı) içinde
toplam sekiz perde yer alır. Aynı say ıda perde HicazDüzeni için de geçerlidir.Ancak şekilde
görüldüğü gibi Çargâh perdesinin konumu tizleşerek (Ç+), Pençgâh’a doğru yaklaştırılmıştır.
Isfahan Düzeni’nde ise dörtlüde beş, sekizlide dokuz perde yer alır ve ilave perde-ki bu perde
Kûçek veya Segah Kûçek olarak anılır- Çargâh ile Pençgâh perdelerinin arasına bağlanır.

2 Hızır’ın, Fârâbî tarafından “sistem”e eklenmiş olan Hisâr âvâzesinin mevcudiyetini bildiği
halde, açıklamalarına ‘altı âvâze’yi esas almış olması dikkat çekicidir.

3 Hızır ve emsâl metinlerdeki bu özellik, ilk kez Öztürk (2012a; 2012b) tarafından ortaya ko-
nulmuştur. Dört şubenin ses sistemi içinde ‘birçok’ yerde bulunabilme vasfı, ‘müstakil perde

127J



ORGANOLOGY İEE
adları’ olan Yekgâh, Dügâh, Segah ve Çargâh ile dört şubeyi temsil eden Yg, Dg, Sg, Çg’ın
birbirlerine karıştırılmasına yol açmıştır. Nitekim Hızır bin Abdullah’la ilgili olarak Çelik
(2001) ve Kırşehirli’yle ilgili olarak daDoğrusöz (2007) tarafından yapılan çeşitli notalamaların,
bu ayrımın fark edilememiş olması sebebiyle hatalı yorumlamalara dayandırılmış oldukları
görülür.

4 Doğrusöz (2007) bu ikili adlandırmaların mevcudiyetine dikkat çekmiş ve ney sazındaki ses
elde etme tekniğini, bu adlandırma anlay ışının kaynağı olarak göstermiştir.

5 Hızır’ın 47. faslın sonunda verdiği ve ‘ezoterik’ bir sembolizmin ürünü olan şekil, şube-perde
ilişkisi bakımından Hızır’ın sahip olduğu anlay ışın en öz ifadesi durumundadır (bkz. Özçimi
1989: 184; Çelik 2001: 266).
6 Günümüzde çeşitli araştırmacılarca yapılan yay ınlarda, belirtilen ifadelerin ‘tarihsel bağlam’
ve ‘ilişkilerinin, günümüzdeki kullanımları üzerinden anlaşılarak çözümlenmeye çalışıldığı,
bunun ise y öntemsel bakımdan ortaya çok önemli sorunlar çıkardığı görülmektedir. Oysa
ilgili metinler üzerinde burada tartışılan türden tarihsel çözümlemeler yapılmaksızın, 15. y üz-
y ıl perde sisteminin anlaşılabilmesi mümkün değildir.

7 Bu noktada Segah açısından temel mesele, Pekin (2004)’de de ifade edildiği gibi aralık büy ük-
lüğünün ‘tam’ olarak ne olduğu değil, geleneksel ses sistemi içindeki ‘konum’unun/’yer’inin
neresi olduğunun belirlenebilmesidir. Bu nedenle Hızır’daki tarifler ve kullanılan y öntem ba-
kımından Hızır’ın, gerek bugün Kürdi olarak tanınan perdeyi ve gerekse ‘Buselik’i, Segah’m
iki yanındaki sesler olarak ‘biliyor’ olduğuna y önelik bu belirleme, Türk Müziği tarihi açısın-
dan önem taşır.

8 Şube y önteminin uygulanışı, makamların ihtiva ettikleri aralıklara göre Segah perdesinin gü-
nümüz Kürdi’si veya Buselik’i haline gelmesinde Yg-Dg şubelerinin tam ses aralığını simgele-
yen unsurlar olarak etkili olduklarını göstermektedir.
9 Bu tür bir yanlış değerlendirme için bkz. Kutluğ (2000).

10 Hızır’daki saz düzenleri hakkında Çelik (2001)’de, orijinal metnin yanlış yorumlanmasından
kaynaklandığı anlaşılan ‘önemli’ notalama hataları yapılmıştır. Burada yer verilen çözümle-
melerle karşılaştırılması için bkz. Çelik (2001).

11 Üst dizekteki Yg-Dg çiftinin, Hicaz makamının ikinci ve üçüncü sesleri üzerine getirilmiş
olması, şubelerin aynı zamanda bir ‘aralık ölçme’ şablonu gibi kullanıldığının da önemli ör-
neklerinden birini oluşturmaktadır.
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