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Türk musikisinde bir birleşik makam. 
L _j 

lll. Selim tarafından terkip edilmiştir. 
Dizisi, zirgüleli hicaz makamı dizisinin 
ırak perdesindeki inici şeddine, eviç per
desindeki eksik segah ve eksik müstear 
beşlilerinin eklenmesinden meydana gel
miştir. Buradaki eksik segah beşlisi, özel
likle çıkıcı nağmelerde bazan eksik fe
rahnak beşiisi şeklini alabilir. Nota yazı
mında donanımına si koma bemolü ile 
fa, do, la ve mi bakiye diyeıleri yazılır; 
gerekli diğer değişiklikler ise yazım içe
risinde gösterilir. Makamın birinci dere
cede güçlüsü tiz durak eviç perdesi olup 
bu perdede segah veya müstear çeşni
leriyle yarım karar yapılır. Müstearlı ka
lış bazan asma karar durumundadır. Ana 
dizinin ek yerindeki nfm hicaz perdesi ise 
makamın ikinci derecede güçlüsü olup 
bu perdede de hicaz çeşnisiyle asma ka
rar yapılır. Durağı ırak perdesidir ve ini
ci bir seyir takip eder. Bu makam diZi
lerinin şematik gösterili şi şöyledir : 
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Eve-ara makamı günümüze kadar şed 
makam olarak kabul edilegelmiştir. Ger
çekten de eviç ve ırak perdeleri arasın
daki ana dizi zirgüleli hicaz dizisinin ini
ci şeddidir. Ancak eviç perdesi üzerinde
ki segah ve müstear beşlileri ana diziye 
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tamamen yabancıdır. Bu beşliler, dizi
nin uzatılması veya simetrik bir geniş

leme sonucu ortaya çıkmamalarına rağ

men bütün eve-ara eserlerde kullanıl

mıştır ; yani makamın yapısında mutla
ka bulUndukları halde ana diziye yaban
cıdırlar. Bu durumda, ana dizi her ne 
kadar şed ise de tiz taraftaki bu iki ya
bancı çeşninin bulunması sebebiyle eve
ara makamını artık şed makam değil bir 
birleşik makam olarak değerlendirmek 
daha uygun olacaktır. 

· Eve-ara makamına örnek olarak Dil
hayat Kalfa'nın çifte düyek usulündeki 
peşreviyle aksak semai usulündeki saz 
semaisi. lll. Selim'in muhammes usulün
de, "Mevc-i atlas-ı felekte ben hevadan 
geçtim" mısraı ile başlayan bestesi, Kü
çük Mehmed Ağa ' nın havf usulünde, "Ge
lince hatt- ı muanber o meh-cemalimi
ze" mısraı ile başlayan bestesi, Hamma
mfzade ismail Dede Efendi'nin aksak se
mai usulünde, "Hüsnüne mail gönlüm 
ezelden" mısraı ile başlayan şarkısı ve
rilebilir. 
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Eski Antalya - Burdur 
kervan yolu üzerinde 
XIII. yüzyıla ait han. 

_j 

Antalya ' nın yaklaşık 18 km. kuzeyba
tısındaki Veşilbayır köyünün yakınında
dır. Yapının bugün yerinde bulunmayan 
üç satırlık mermer kitabesi, 1928 yılın
da tarihi dahil bir kısmı eksik olmasına 
rağmen R. Riefstahl tarafından okunmuş 
ve eserin ı. izzeddin Keykavus zamanın
da (ı 2 ı ı -1 220) yapıldığı anlaşılmıştır. Sel
çuklu dönemi kervansaraylarında gö
rülen açık avlulu. dört ana eyvanlı plan 
tipinin Anadolu'daki iki örneğinden ·bi
ri olması açısından ayrı bir önem taşı

maktadır (d i ğeri Ha rran ' ın 30 km. güney
doğusundaki ı 215 tarihli Han ei-Ba'rQr'
dur) Anadolu 'da pek benimsenmediği 
anlaşılan bu plan şeması diğer Selçuk
lu bölgelerinde yaygın olarak karşımıza 
çıkar. 

Kuzey- güney doğrultusunda inşa edil
miş düzgün dikdörtgen planlı yapı 54,00 x 
67,60 m. ölçülerindedir. Doğu ve batı 

cephelerinde üçer, diğer cephelerinde 
ikişer tane olmak üzere çevresinde top
lam on adet dört köşe payandası görü
lür. Güney cephede eksen üzerinde yer 
alan taçkapı dışa taşkındır ve girişin 

karşılıklı cephelerinde birer mihrabiye 
ni şi bulunmaktadır. 34,50 X 45,1 O m. 
ölçülerindeki dikdörtgen planlı açık av
lu dört yönden, çift sıra taş ayaklara ba
san tonozlarla örtülü derin eyvanlarla 
kuşatılmıştır . Bunlardan giriş eyvanı ve 
onun karşısına rastlayan ile yanlarda ek
sen üzerinde bulunanlar yüksek ve ge
niş ana eyvan, diğerleri galeri ölçülerin
dedir. içte, yapının doğu duvarında ku
zeyden dördüncü birime ve güney duva
rında batıdan üçüncü birime açılan bi
rer kapıdan , bugün yalnızca üçer basa
mağı görülebilen birer merdivenle dışa 
payanda olarak yansıtılmış dikdörtgen 


