
AHENK 

Allah'ın eserlerinde müşahede edilen 
güzellik ve ahengi, insanın imkan ölçü
sünde kendi psikolojik kabiliyetlerine. 
ahlaki melekelerine, işlerine ve eserleri
ne de yansıtması gerektiği görüşünde
dirler. İşte bu düşüncenin pratikteki gö
rünümlerinden biri de İslam sanatların
da müşahede edilen ahenktir. 
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Iii MusTAFA ÇAGRıcı 

O EDEBİY AT. Üslübun bir niteliği 
olarak şiir ve nesirde kelime ve cümle
lerin, adeta bir müsiki tesiri yapacak 
şekilde ardarda getirilmesi ile sağlanan 
uyum. 

An en k, Ta 'Jim-i Edebiyat'tan ( 1879) 
beri, yenileşme devri Türk edebiyatında 
harmonie karşılığında üslüba a.it bir 
özellik olarak edebiyat nazariyesi kitap
larında yer almış bir terimdir. Ondan 
önce müstakil bir konu halinde ele alın
mamış olan ahenk mefhumunu, eski 
belagatta bazı yönleriyle kısmen fesa
hat sözü karşılar gibidir. Klasik bela
gatta da ahenk konusu insicam, teca
nüs • teellüf ve selaset terimleriyle ifa
de olunmuş, ahengi bozacak tenafür, 
kesret-i tekrar, tetabu-i izafat. garabet, 
lüknet, kıyasa muhalefet gibi arızalar 

da ahenk konusunun tamamlayıcısı ola
rak kabul edilmiştir. Ahenk kelimesinin 
bir belagat terimi olarak mazisi bulun
madığından Süleyman Paşa harmonieyi 
"insicam ile ittisak" sözü ile ifadeye ça
lışmıştır. Recaizade ise devrinde daha 
çok müsiki terimi olarak kullanılan 

ahenk kelimesini "harmonie" karşılığın
da tek başına değil, "aheng-i selaset" 
terkibi ile vermiştir. Öte yandan insicam 
ve selaset konusunun eski belagatta da 
tek başına ve ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmadığını belirtmek gerekir. 

Ahengin. Tanzimat'tan sonra belagat 
ve edebiyat nazariyesi alanında eser yaz-
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m ış müelliflere göre "kelimede ahenk". 
"cümlede ahenk~ ve "taklidl ahenk" ol
mak üzere üçe ayrıldığı görülmektedir. 
Fakat yazarların hepsi bu tasnifi aynen 
benimsemediği için ahenk konusunda 
bazı farklı görüşler de ileri sürülmüş
tür. Hatta günümüze doğru gelindikçe 
bu farklılık daha da artmış , kelime ve 
cümledeki ahenge "selaset" diyenler bu
lunduğu gibi ahenk, selaset aheng-i 
taklidl. insicam terimlerini müstakil ola
rak ele alan yazarlar da olmuştur. Esa
sen bu çeşit karışıklıklar, ahenk konu
sunun klasik belagat kitaplarında müs
takil bir mefhum halinde ineelenmeme
sinin tabii bir neticesidir. 

Müsikide makam ne kadar önemli ise 
edebi eserde de ahenk o nisbette ge
reklidir. Çok güzel fikirler ahenksiz bir 
ifade yüzünden zayıflar ve muhatap
ta istenen tesir sağlanamaz. Bu sebep
le bir fikir veya duygu ifade edilirken 
ahenkle tamamlanmalıdır. Hatta bazı 
durumlarda fikirler ve duygular kulak 
vasıtasıyla ihsas ettirilir. Çok defa konu 
ile ahenk arasında da bir ilgi kurulmak
tadır. Şiirde ahengi sağlamaya birinci 
derecede yardımcı olan vezin ve kafiye
dir. Bunun için nesirde ahenk daha güç 
sağlanır. 

Çeşitli tarz ve vasıtalarla elde edilen 
ahengin takHdl denilen ayrı ve özel bir 
türü de vardır. TakHdl ahenk eşyayı , 

varlıkları ve hadiseleri seslerle taklit ve 
tasvir etmeye denir. Şiirde ve mensur 
şiirde daha çok görülen ve uygun düşen 
bu ahenk tabii olmalı ve zorlama hissi · 
vermemelidir. Ayrıca bütün bir edebi 
eseri taklidi ahenkle doldurmak doğru 
değildir ve bu durum metni okunmaz 
hale getirir. Şeyh Galib'in, "Güm güm 
öter asma n sadada n 1 Gürn-geşte ze
min bu maceradan" beytinde gök gü
rültüsü ilk mısrada "güm güm" kelime
leriyle taklit edildiği gibi ikinci mısraın 
ilk kelimesi olan ve "kaybolmuş" mana
sma gelen "güm-geşte"nin ilk hecesi de 
gök gürültüsünü hatırlattığı için gizli ve 
sanatkarane yapılmış taklidı ahenge bir 
örnektir. Namık Kemal'in "Vatan Kasi
desi"ndeki. "Hakk'a doğru duralım er 
kişi niyyetine!" mısraındaki "er" kelime
sinin uzunca okunması, cenaze namazı 
kıldıran imarnın sesini andırmaktadır. 

Yahya Kemal'in "Sessiz Gemi" şiiri de 
ahenkli ifadenin güzel bir örneğidir: 

"Artık demir almak günü gelmişse za
mandan 1 Meçhüle giden bir gemi kal
kar bu !imandan". Burada şair bir ge
minin kalkışını. demir alışını aruz vezni-

nin de yardımıyla okuyuculara derinden 
hissetti rm ektedir. 

Her dilin kendine mahsus bir ahengi 
vardır. Bu yüzden başka dillerden alı

nan kelimelerin de çok defa girdikleri 
dilde yeni bir ahenk kazandığı görülür. 
Dilde türetilecek yeni kelimelerde de 
dilin ahengine uymak gerekir. Şu halde 
ahenk konusunun. sözün öncelikle ses 
arızalarından kurtarılması yollarını gös
teren diğer belagat konularıyla yakın il
gisi olduğunu ve ahenkli bir ifade için 
bunların bilinmesi gerektiğini söylemek 
yanlış olmaz. 

Ahengi Bozan Durumlar. 1. Seslerin ku
lağı rahatsız edici durumda bulunması 
(tenafür~ cacophoİıie). a) Boğumlanma 
noktaları (mahreç) aynı veya yakın olan 
sesler bir kelime veya tamlamada top
lanırsa, genellikle ahengi bozan bir fo
netik hadise meydana gelir ki buna 
harflerde tenafür (tenafür-i hurGf) de
nir. "Çürütücülerce". "koşullaştırılmış

lık" gibi. b) Ardarda gelen bazı kelime
lerdeki harfler arasında aşırı uyum ve 
benzerlik bulunması telaffuz güçlüğü 

meydana getirir. Bu kelimeler telaffuzu 
güç olduğu kadar kulak zevkini de tah-

\ riş eder; buna da kelimelerde tenafür 
(tenafür-i kelimat) adı verilir. "Ey ande
Illi o gül uyumuşmuş ses istemez" mıs
raında olduğu gibi. z. İsim tamlamala
rında zincirlenme. İkiden fazla ismin 
meydana getirdiği isim tamlamaları da 
(tetabu-i izafat) bazan ahengi bozabilir. 
Ahengi bozanlar bilhassa kurallı tamla
malardır. "Ahmed'in kitabının cildinin 

_ yaldızının parlaklığı" gibi. 3. Fiilimsiler 
(partisip ve gerundiumlar) ile bağiaçiar
da zincirlenme. a) Fiilimsilerde zincir
IEmme bilhassa niteleyici kümelerin ar
ka arkaya gelmesinde görülür. "Demir 
kapıyı çalan Ali Bey burada mı? diye 
soran. burada olmadığını öğrenince 

içeri giren, uzun uzun onun aleyhinde 
konuşan, birden ayağa kalkan. şiddetle 
kapıyı çarpıp giden sen değil miydin?" 
örneğinde olduğu gibi. Resmi yazılarda 
buna çokça rastlanmaktadır. Ayrıca, 

" Koşarak, vaveyla kopararak, göz yaşı 
dökerek, annesinin boynuna atılarak 

anlatmaya başladı" cümlesinde görül
düğü gibi farklı fiillerden aynı kalıba 

göre yapılan zarf-fiilierin bir araya gel
mesi de ahengi bozmaktadır. b) Birden 
fazla bağlacın ardarda kullanılmasıyla 

da ahenk bozulur. "Amma ki eğer 

göreydi insan 1 Birden bulamazdı onda 
noksan· beytinde olduğu. gibi. 4. Tekrar 
sıklığı (kesret-i tekrar). Anlam bakımın
dan katkısı olmadığı halde bir ifadede 



aynı kelimeye iki defadan çok yer ver
mektir. Tekrarın fazla oluşu ahenk yö
nünden bir kusurdur. "Yolda Ahmet 
Bey'e, Ahmet Bey'in kardeşine. Ahmet 
Bey'in eşine, Ahmet Bey'in arkadaşları
na rastladım" örneğinde olduğu gibi. 
Ancak tekrar sıklığını bir edebi sanat 
olan tekrir ile karıştırmamak gerekir. 

Bunlardan başka, kelimenin dil kai
delerine ve edebi kullanılış tarzına aykı
rılığından doğan kıyasa muhalefetin 
(rnuhalefetün li ' l-kıyas) yanı sıra garabet, 
lüknet .. ta'kid gibi ifade kusurları da 
bazı edebiyat nazariyesi kitaplarında 

ahengi bozan hususlar arasında ele 
alınmaktadır. 
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liJ KA.zıM YETiş 

D MÜSiKi. MOsikide "düzen. akort" 
manasında kullanılan ahenk. çalgıların. 

özellikle neyin belli sabit bir perdeye 
göre düzenlenmiş haline denir. 

Osmanlılar'dan beri. toplu mOsiki ic
rasında sabit perde yüksekliği ihtiyacı. 

çeşitli uzunlukta (ahenkte) neyierin kul
lanılması ile karşılanmıştır. Belli bir 
uzünluk ve genişlikte kamıştan açılan 
ney, yapılışı bittikten sonra sabit bir 
perdeye göre düzenlenmiş olur ve bu 

perde yüksekliğine göre ad alır. Böylece 
ney, hanende ve sazendelere düzen ve
recek bir ahengi kazanmış demektir. 

Kantemiroğlu Kitabü İlmi'l-mı1siki 
adlı kitabında. hanendelerin sünbüle 
makamındaki eserleri, sünbülenin tiz 
ses alanlı oluşundan dolayı şah mansur 
perdesinde (şah mansOr neyi ses yüksek
li ğinde) çok güçlükle okuyabildiklerin
den bahseder. Charles Fonton ise 18. 
Yüzyılda Türk Müziği adıyla tercüme 
edilen kitabında (Essai sur la fvlusique 
Orientale Comparee a la fvlusique Euro
peenne, Constantinople I 75 I), neyin Şark
lılar'ın önde gelen mOsiki aleti olduğu
nu, diğer sazların hepsinin düzenlerinin 
neye göre ayarlandığını kaydeder (s. 
79) . Musuku Kitabı adlı Türkçe eserin 
müellifi bestekar Çömlekçioğlu da ne
yin mOsiki ve sesin ölçüsü olup hanen
denin kendi ses alanına göre şah man
sur veya davud düzenlerinden biriyle 
okuduğunu. sazendenin de bu ahenk
lerden birine göre sazını düzenlediğini, 
böylelikle neyin miisikişinaslar arasında 
icrada çıkacak anlaşmazlıkları önlediği
ni anlatmaktadır. 

Ney cinslerinin bir kısmına ahenk ile 
ilgili isimler verildiği görülmektedir. Ni
tekim Evliya Çelebi Seyahatname 'sinde 
"dü ahenk" ve "battal dü ahenl<". Çöm
lekçioğlu diğer ahenklere kıyasla "bol 
ahenk" neylerden bahsetmektedir. Ayrı
ca bestekar Nuri Bey'in "Bolahenk" la
kabı ile anıldığı da bilinmektedir. Son 
yüzyıl içerisinde mOsiki nazariyatçıları 

ve sanatkarlar ney cinslerini birer ahenk 
kabul ederek bunları "davud", "şah", 

"mansiir", "kızney· , "müstahsen •. "sü
pürde". "bolahenk" şeklinde adlandır

mışlardır . Ayrıca. pest ve tizindeki neyie
rin adına "mabeyn· ilavesiyle "şah-man
sur mabeyni". " mansiir-kızney mabeyni" 
gibi adlar alan ara neyler vardır. Bu çe
şit neylerden ikisine ayrıca özel adlar 
verilmişti r: Kızney-müstahsen mabey
ni (yıldız). Süpürde-bolahenk mabeyni 
(mehtabiye) . Mabeyn neyleri, tiz ve pes
tindeki ney adlarının takdim tehiri ile 
isimlendirrnek de mümkündür : "Man
sur-şah mabeyni, şah-mansur mabeyni" 
gibi. Neyler kendi aralarında ayrıca "ney
ler" ve ·nısfıyeler" olmak üzere ikiye ay
rılır. Nısfiyeler genellikle neyierin bir se
kizli tiz seslerini verirler. 

Türk miisikisindeki ses akordunun 
esas kaynağı ney olduğundan, mutlak 
anlq_mda ahenk ile ney sazı düzeni 
manasındaki ahenk bir bütün teşkil 

eder. Son bir asır içinde tesbit edilen 
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bu ahenkler ardarda sıralandığında 

otuz altı ahenklik bir tablo meydana 
çıkmaktadır. Bu tabloda farazi ve naza
ri neyler ile gerçek neyler ve bunların 

bir kısmını karşılayan ahenkler, neyie
rin karşılayamadığı nazari ahenkler bir 
ahenk merdiveni halinde sıralanmıştır. 
Bu sıralamada mansur neyin verdiği 

dügah perdesi. 440 titreşim 1 saniye ile 
bir sabit ses meydana getirir. Muhtelif 
boydaki diğer neyierin (veya nısfiyeler) 

perdeleri de buna göre ahenk ismi alır. 

Mesela neva perdesi bu ayırt sesine 
isabet ederse ney "bolahenk ney". ye
gah perdesi aynı ayırt notasına isabet 
ederse "bolahenk nısfiye"dir. Kaba dü
gah perdesi bu sabit sese akortlanmış 
bir ney söz konusu olduğunda bu. man- . 
sur ahenginde bir nısfiyedir. Mansur 
nısfiyenin dügah perdesi ise 880 titre
şim 1 saniyeli bir perdedir ve bu perde 
istenirse nısfiyeler için bir sabit ses ola
rak vazife görür. Mansur neye göre dü
şünüldüğünde ise saniyede 880 titre
şimli perde muhayyerdir. işte ahenk ve 
neylerdeki gerek 440. gerekse 880 -es
kilerde bir ara 864- titreşim 1 saniyeli 
sesler ; neyler, diğer sazlar ve insan ses
leri için bir ahenk ölçüsü kabul edilmiş
tir. 

440 titreşim 1 saniyeli dügah perdesi 
sabit ses kabul edilerek 1894 yılından 
başlayarak günümüze kadar rastlanan 
otuz altı adet ahenk. aşağıdaki "ahenk 
merdiveni" tablosunda tizden peste doğ
ru sıralanmıştır. Bu tabloda yer alan 1 
ve 2 numaralı ahenk basamaklarının 

karşılığı olan ney cinsleri, neydeki en 
pest perdenin kaba rast olması sebe
biyle farazi neylerdir. Ahenkler merdi
veninin 3 ve 4. derecelerindeki ney cins
lerini imal etmek mümkün gibi görü
nürse de bunlar da nazari neylerdir. 
Tablonun S. sırasındaki mansur nısfi

yeden itibaren gerçek neyler zinciri baş

lar. Mansur nısfiye kamışını tabiatta 
bulmanın güçlüğüne rağmen bu ahenk
te neyierin imal edildiği ve nadiren kul
lanma alanı bulabildiği görülmüştür. 

Gerçek neyler dizisi davud neye kadar 
devam eder. Davud ney çok ender kul
lanılan bir ney cinsidir. Bundan dolayı 

mOsiki tarihindeki diğer bir adı "battal 
davud"dur ve boyu yaklaşık 98 santi
metreye ulaşır. 24 numaradaki davud 
ahenginden sonraki neyler ise hemen 
hemen hiç kullanılmazlar. 27. ahenk 
olan bolahenk ney imal edilmekte, fa
kat 104 santimetreyi bulan uzunluğu 

yüzünden icra edilememektedir. Böyle
ce 28 ile 36. sıralar arasına yerleşmiş 
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