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Türk mOsikisinde bir perde 
ve makamın adı. 
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Hicaz Perdesi. Türk mOsikisi sistemin
de tiz sekizlinin üçüncü perdesi olarak 
yer alan sestir. Bu perdenin orta sekizli
deki adı "kaba hicaz", en tiz sekiılideki 
adı ise "tiz hicaz"dır. 

Çargah perdesine bir küçük mücenneb 
diyezi veya neva perdesine bir bakıye be
molü getirilerek elde edilir. Ayrıca büse
_lik perdesine getirilen bir tanini diyezi ila
vesiyle ortaya çıkan ses de yine hicaz per
desidir. 

Adının hicaz olmasına rağmen bu per
de, Are!- Ezgi-Uzdilek nazariyatının hi
caz ailesi makam dizilerinde kullanılma
mıştır. Bu makamların, yerindeki dizile
rinde bakıye diyezli "do" nun adı "nlrh- hi
caz"dır. 

Hicaz perdesi. gerek klasik ebced ge
rekse Abdülbaki N asır Dede'nin ebced no
ta sisteminde ( ..1) şeklinde gösterilmiştir. 
Ayrıca Kantemiroğlu notasında ( J) har
fiyle ifade edilmiş. Hamparsum notasın-

Hicaz ' dı •• &f 
makamı 

dizisi 

da ise gerek nlm-hicaz ve gerekse hicaz 
perdelerini ifade etmek üzere(;<) şekli 
kullanılmıştır. 

Hicaz Makamı. "Hicaz ailesi" adı verilen 
birbiriyle yakın ilişkili dört makamdan olu
şan grubun bir üyesidir. Dizisi. yerinde hi
caz dörtlüsüne nevada rast beşlisinin ek
Ienmesinden meydana gelmiştir. 

N ota yazımında donanımına si için ba
kıye bemolü (dik kürdl), fa ve do için ba
kıye diyezi (ev iç ve nlm-hicaz) yazılır, ge
rekli değişiklikler ise eser içerisinde gös
terilir. Yedeni rast. durağı dügah perde
sidir. Ancak bazı klasik formlarda istisna 
olarak nlm zirgüle perdesinin yeden ola
rak kullanıldığı da görülmüştür. Maka
mın güçlüsü neva perdesi olup bu per
dede rast çeşnisiyle yarım karar yapılır. 

Hicaz makamında. bütün hicaz ailesi
nin ortak asma kararları olan rastta nik
rizli, nlm- hicaz ve dik kürdlde çeşnisiz ka
lışlarla aynı ailedeki diğer makamların 
güçlü perdeleri asma karar olarak kulla
nılır. Bunlar da nevada büselikli (hüma-
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yunun güçlüsü). hüseynlde uşşaklı (uzza
lın güçlüsü) ve hicazlı (zirgüleli hicazın 
güçlüsü) asma kararlardır. Ancak hüsey
nldeki hicazlı asma karar çok az kulla
nılır. 

Hicaz makamı dizinin hem tiz hem de 
· pest tarafından genişleyebilir. Pest taraf
tan genişlemesi, güçlü perdesi üzerinde
ki rast beşlisinin simetrik olarak durağın 
altına göçürülmesi suretiyle meydana ge
lir. Yani yapılan bu simetrik genişleme ay
nı zamanda yegah perdesinde rast beşli
siyle dügah perdesinde hicaz dörtlüsü
nün oluşturduğu. yegahta bir basit süzi
nak dizisini tabii olarak meydana getir
miş olur. 

Bu arada çok nadir olmakla beraber ye
gaha nikriz beşiisi ve hüseynl aşirana hi
caz dörtlüsü ile düşüldüğü de görülmek
tedir. 

Tiz taraftan genişlemesi ise iki şekilde 
olur. Birincisinde, güçlü perdesi üzerin
deki rast beşlisi, bir büselik dörtlüsünün 
eklenmesiyle nevada acemli rast dizisi 
halinde uzatılır; ikincisinde de yerindeki 
hicaz dörtlüsü simetrik olarak tiz durak 
üzerine göçürülüp neva perdesinde bir 
basit süzinak dizisi meydana gelir. 

İnici-çıkıcı. bazan da çıkıcı olarak kulla
nılan hicaz makamının seyrine durak ve
ya güçlü civarından başlanır. Diziyi mey
dana getiren çeşnilerde karışık gezinildik
ten sonra güçlü perdesinde rast çeşnisiy
Ie makamın yarım kararı yapılır. Bu ara
da gerekli yerlerdeki asma kararlarla hi
caz ailesinin diğer makamiarına geçkiler 
de yapıldıktan sonra bütün dizide ve is
tenirse genişlemiş bölgede dolaşılır; ni
hayet hicaz dizisiyle dügah perdesinde 
tam karar yapılır. 

Hicaz makamına örnek olarak Nayi Os
man Dede ile Aziz Dede'nin devr-i keblr 
usulündeki peşrevleri, Hamamizade is
mail Dede'nin zencir usulünde, "Ol milhi
tabı aceb gösterir mi bana felek" mısraıy
la başlayan bestesiyle ağır düyek usulün
de, "Ey çeşm-i ahG hicr ile tenhalara sal
dm beni" mısraıyla başlayan bestesi ve 
Ebubekir Ağa'nın. "Aram edemem yare 
nigah eylemedikçe" mısraı ile başlayan 
yürük semaisi verilebilir. Dini Türk mOsi
kisinde ise Vardakosta Ahmed Ağa'nın 
Hicaz M evievi ayiniyle güftesi Dede Ömer 



Ruşeni'ye ait, "Çü n doğup tuttu cihan yü
zünü hüsnün güneşi" mısraıyla başlayan 

hicaz tevşih tanınmış eserler arasında
dır. 
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HiCAZ DEMİRYOLU 

II . Abdülhamid tarafından 
1900 -1908 yıllarında 
Şam ile Medine arasında 
inşa ettirilen demiryolu . 

_j 

Hicaz bölgesine demiryolu yapılmasına 
dair ilk fikirler XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da ortaya atıldı. Alman asıllı Amerikalı 
mühendis Zimpel 1864'te. Kızıldeniz ile 
Şam' ı birleştirecek bir demiryolu hattı in
şası için Osmanlı Devleti'ne tekiifte bulun
du. Önceleri cevapsız bırakılan teklif da
ha sonra incelemeye değer bulunarak uz
manlara havale edildi; ancakyapılan araş

tırma ve tetkikler sonunda. bölgede ya
şayan kabilelerio tepkilerine yol açabile
ceği ve denizyolu taşımacılığının demir
yolu inşaatına göre daha ucuz olduğu ge
rekçeleriyle reddedildi. 187 4'te benzer bir 
öneri de ordudaki bazı subaylardan gel
di ; öneride, Medine ile Mekke arasına dö
şenecek bir demiryolu hattının Hicaz böl
gesindeki Osmanlı hakimiyetini kuwet
lendireceği ileri sürülmekteydi. 1891 'de 
Hicaz kumandanı Osman Nuri Paşa da is
tanbul'a gönderdiği bir raporda, Cidde
Mekke arasına döşenecek bir ş imendifer 

hattının bölge için gerekliliği ve önemi 
üzerinde duruyordu. Osman Nuri Paşa·-
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nın bu raporu bir süre sonra üç kişilik bir 
komisyonda ele alındı ve makul buluna
rak Ci d de- Mekke arasında yapılacak bir 
demiryolunun özellikle hacıların yol bo
yunca çektikleri sıkıntıları ortadan kaldı
racağı ifade edildi. Aynı günlerde Hindis
tanlı gazeteci Muhammed inşaallah da 
Mekke ve Medine'den geçip Yemen'de so
na erecek bir demiryolunun propagan
dasını yapmaktaydı. Hicaz bölgesine de
miryolu inşasına dair en kapsamlı teklif 
1891 'de Ahmed izzet Efendi 'den geldi. 
O sırada Cidde evkaf müdürü olan izzet 
Efendi sunduğu raporda, Şam'dan başla

yarak Medine'ye kadar getirilecek bir de
miryolunun Hicaz'a yönelecek dış saldırı
lar la bölgede çıkabilecek isyanlara karşı 
önemli bir savunma vasıtası oluşturaca
ğını. aynı zamanda hac yolculuklarını da 
büyük ölçüde kolaylaştıracağını yazmak
taydı . ll. Abdülhamid , ilgisini çeken bu 
teklifi incelemek ve görüşünü bildirmek 
üzere Erkan-ı Harbiyye Periki Mehmed 
Şakir Paşa'ya havale etti. Mehmed Şakir 
Paşa . kendisine gönderilen raporu yalnız 
incelemekle kalmayıp demiryolu hattının 
tahmini maliyetini de hesaplayarak ge
çeceği güzergah ı gösterir bir harita ile 
birlikte padişaha sundu. Proje hakkında 
Derviş ve Gazi Ahmed Muhtar paşaların 
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Demiryolu hattı 

üzerindeki 
bir ist asyonun 
açılls merasimini 
gösteren 

fotoğra f 

(IR Cı CA 
fotograf 
arşivi) 

da fikirlerin i alan ll. Abdülhamid kesin 
kararını vererek 2 Mayıs 1900 tarihinde 
yayımladığı bir irade ile inşaata başlan
masını emretti ve inşaat 1 Eylül 1900 ta
rihinde yapılan resmi bir törenden sonra 
başladı. İlk aşamada Şam'dan Mekke'ye 
ulaşması planlanan demiryolu hattının 
ileride Akabe ve Cidde'ye bağlanması . 

hatta Yemen 'e kadar uzatılınası düşü
nülmüştü . 

Hicaz demiryolunun yapılmasındaki 

sebeplerio başında askeri, siyasi ve dini 
amaçlar gelmekteydi. Her şeyden önce 
demiryolu bölgeye asker sevkini hızlandı
racağından muhtemel ayaklanmalara ve 
dışarıdan vuku bulacak saldırılara karşı 
savunma rolü üstlenecekti. Şüphesiz Os
manlı Devleti'nin askeri etkinliğinin art
ması siyasi otoritenin de bölgede güçlen
mesine yardım edecekti. Yalnız savaş ve 
isyan durumlarında değil normal zaman
larda da Hicaz ile Yemen'e asker ve mü
himmat sevkiyatı demiryoluyla yapılacak. 

böylece Süveyş Kanalı'na duyulan ihtiyaç 
ortadan kalkacaktı. Ancak kamuoyuna 
yapılan açıklamalarda projenin askeri ve 
siyasi yönünden ziyade dini amacı ön pla
na çıkarılıyordu. Hicaz hattı, büyük zah
met ve meşakkatlerle yapılabilen hac yol
culuğun u kolaylaştırarak. büyük bir dini 
hizmete vesile olacaktı; çünkü Suriye'den 
Medine'ye yaklaşık kırk , Mekke'ye elli 
gün süren uzun ve bedevlierin saldı rıları 

sebebiyle tehlikeli olan yolculuk dört beş 
güne inecekti. Üstelik demiryolu, hacıla
rın gidiş geliş masraflarını öncekiyle kı
yaslanamayacak derecede azaltacak ve 
bu durum yakın gelecekte hacıların sayı
sını da arttıracaktı . Proje aynı zamanda 
ll. Abdülhamid'in İslam alemindeki itibar 
ve nüfuzunu da kuwetlendirecek, müs
lümanların ortak bir eser ve amaç etra
fında dayanışmasını sağlayacaktı. Bunla
rın yanı sıra demiryolunun işletmeye açıl
masıyla birlikte ticari faaliyetlerin geli
şeceği, ekonomik canlılıkla birlikte şehir
leşmenin de hızlanacağı tahmin ediliyor
du. 
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