
Hicaz demiryolu üzerinde bulunan Tebük istasyonu 

di. Güzergah üzerinde bulunan yerleşim 
birimlerinde üretilen malların uzak pa
zarlara naklinde sağlanan kolaylık bura
lardaki gelişmeyi hızlandırdı. Aynı şekil
de imar ve inşa faaliyetlerinin artmasın
da ve birçok kamu binasının yapımında 
demiryolunun bölgeye getirdiği değişi
min payı vardı. Özel tren seferleri düzen
lenmesi turistik seyahatleri de çoğalttı. 
Hatta bir kısım bedevinin yerleşik haya
ta geçmeye başladığı, bazı Çerkez göç
menlerin demiryolu yakınlarına yerleşti
ği görüldü . Hicaz demiryolu, yabancı ser
maye tarafından yapılan veya işletilen di
ğer hatlarda istihdam edilmeyen Mühen
dishane-i Serri-i Hümayun çıkışlı pek çok 
mühendisin de ilk tecrübe ve yetişme ye
ri oldu; böylece ileride Cumhuriyet demir
yollarının yapımı aşamasında gerekecek 
bilgi ve tecrübe birikiminin temeli atıldı 
ve azımsanmayacak kadar çok teknik ele
man yetişti. Hicaz demiryolu, meydana 
getirdiği maddi sonuçların yanı sıra dün
ya müslümanları arasında ortak bir hedef 
ve ideal etrafında yardımlaşma ve daya
nışma bilincinin oluşmasına da önemli 
katkı sağlamıştır. 

1. Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu 
dört kısma ayrıldı. H ayfa -Semah hattı Fi
listin'de, Müdewere -Medine hattı Hicaz 
Haşim! Krallığı ve daha sonra Suudi Ara
bistan' da, Şam-Der'a, Der'a -Semah hattı 
Suriye'de, Der'a-Müdewere hattı ise Ür
dün'de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin'
deki hatlar İngiliz ve Fransız mandası al
tındaki hükümetlerce idare edildi. 1948'
de Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye de
miryolunun yeniden yapımını görüşmek 
üzere bir komite oluşturdular. Ancak 
Arap- İsrail anlaşmazlığı hattın Der'a 
Hayfa bölümünün kapanmasına sebep 
oldu. İngiliz hükümeti Filistin meselesin-

den dolayı gücendirdiği Araplar' ı mem
nun edebilmek için tamirat işlerini üst
lenmiş, fakat bu da 1967 Arap- İsrail Sa
vaşı yüzünden gerçekleşmemiştir. Suri
ye ve Ürdün'de kalan kısımlarda bazı yol
cu ve eşya taşıma trafiğ i sürmüş. 1975'
te de Ürdün fosfat taşımacılığı için Kızıl
deniz'deki Akabe Limanı'na kadar uzanan 
yeni bir hat inşa edilmiştir. Suudi Arabis
tan sınırları içinde kalan kısım atıl, istas
yonlar da metruk bir halde bulunmak
tadır. 
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L Türk musikisinde bir şed makam_ _j 

Dizisi. zirgüleli hicaz makamı dizisinin 
rast perdesindeki ini ci şeddidir. Dolayısıy
la rast perdesinde bir hicaz beşlisine ne
va perdesinde bir hicaz dörtlüsünün ek
lenmesinden meydana gelmiştir. 

Nevada 
h!caz dört!üs ü 

Rastta 
h!caz beş i isi 

Ye ri nde hicazkar makamı dizisi 

Hicazkar inici bir makam olduğundan 
hemen giriş seyrinde gerdaniye perdesi 
üzerinde seyir yapılabilecek bir alana ih
tiyaç vardır. Bu da iki şekilde temin edil
miştir. Birincisinde, durak perdesi üzerin
de bulunan hicaz beşiisi simetrik olarak 
gerdaniye perdesi üzerine göçürülür. 

Bu genişleme, dizinin her üç bölgesin
de de hicaz çeşnisinin yer alması sebebiy
le bir monotonluk meydana getirebilmek
tediL İkinci şekil bu monotaniuğu orta
dan kaldırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Bu durumda dizinin üst bölgesinde yer 
alan neva üzerindeki hicaz dörtlüsü, tiz 
durak gerdaniye perdesi üzerine bir bü
selik beşiisi ilavesiyle nevada hümayun 
dizisi halinde genişletilir. Böylece meyda
na getirilen ikinci bir seyir alanı ile gerda
niye perdesinde yeni bir renk temin edil
miş olur. 

N ota yazımında donanımına si için ko
ma (segah). mi ve la için bakıye bemalleri 
(hisar ve zirgüle), fa için bakıye diyezi (eviç) 
yazılır; gerekli diğer değişiklikler ise eser 
içerisinde gösterilir. Yedeni, portenin bi
rinci aralığındaki bakıye diyezli fa (ırak) 
perdesi, durağı ise rast perdesidir. Ma
kamın birinci mertebe güçlüsü tiz durak 
gerdaniye perdesi olup bu perdede hem 
hicaz hem de büselik çeşnisiyle yarım ka
rar yapılabilir. Ana dizinin ek yerindeki 
neva perdesi ikinci mertebe güçlü oldu
ğundan bu perdede değişik çeşnilerle as
ma kararlar yapılır. 

Hicazkar makamı dizisi hiç değişikliğe 
uğramadan olduğu gibi kullanıldığı tak
dirde nevada hicazlı, çargahta nikrizli, se
gahta hüzzamlı asma kararlar yapılır. Fa
kat seyir esnasında bu dizinin iniş cazibe
siyle birtakım değişikliklere uğraması so
nucu çeşnilerde ve asma kararlarda bazı 
farklılaşmalar meydana gelir. Tiz taraftan 
inen nağmeler, iniş cazibesiyle eviç yeri
ne acem perdesini kullanma eğiliminde-

445 



HiCAZKAR 

Gerd.3niyede 
hicazbeşiisi 

Nev§da 
hicaı dörtlüsO 

Nevada hümfiyun makamı dizisi 

Gerd.3niyede 

büselik beşiisi 

Nevada 
hicaz dörtlüsü 

Rastta 
hicazbeşiisi 

Rastta 
hicazbeşiisi 

ı 

Hicazkar 
makamının 

birinci çeşit 

seyir alanı 

nı zamanda rast perdesinde de bir hü
mayun dizisi meydana gelmiş olur. 

Sözü edilen çeşni ve dizilerden sonra 
tam karara yine ana diziyle gitmek yerin
de olacaktır. 

Hicazkar ana dizisi 

Hicazkar 

makamının 

ikinci çeşit 
seyir alanı 

Hicazkar makamının seyrine tiz durak 
gerdaniye perdesi civarından başlanılır. 
Bu bölgede yer c.~an hicaz veya büselik 
çeşnilerinde gezinildikten sonra gerdani
ye perdesinde ya hicaz veya büselik çeş
nileriyle ya da her ikisiyle ayrı ayrı yarım 
karar yapılır. Orta seyirde ve dizinin orta 
bölgesindeki değişiklikler gösterilerek bü
tün dizide karışık gezinilir ve nihayet ge
nellikle ana diziyle, bazan da rastta mey
dana gelen hümayun dizisiyle zirgüleli 
hicaz çeşnili tam karar yapılır. Nevada kürdi makamı dizisi 

Gerd.3niyede 
bOselik beşiisi 

Nevada 
kürdi dörtlüsü 

Rastta 
hicazbeşiisi 

~ a l# J 

L-----------------~ 

Hicazkar 

makamın ı n. 

nevada 

Rastta acemi i uzzal dizlsi 

kürdi çeşnisiyle 

kullanımı 

Zekai Dede'nin darb-ı fetih usul ünde, 
"Bir kerre iltifatın ile hürrem olmadık" 
mısraı ile başlayan bestesi, lenk fahte 
usul ünde, "Hicr-i le bin de yarin bir dil ki 
oldu nahoş" mısraı ile başlayan nakış bes
tesi, "Gülşende hezar nağme-i demsaz ile 
mahzüz" mısraı ile başlayan ağır semaisi 
ve, "Bülbül gibi pür oldu cihan nağmele
rinden" mısraı ile başlayan yürük semai
sinden oluşan takımı bu makamın en 
güzel örneklerindendir. Hicazkar maka
mı daha çok şarkı formunda kullanıldığın

dan bu makam da bestelenmiş dini eser
Iere pek rastlanmamaktadır. Şarkılar ara
sında Hacı Sadullah Ağa'nın devr-i revan 
usulünde, "Hıram et gülşene güş eyle 
ar'ardan müdarayı", Şevki Bey'in curcu
na usulünde, "Bais oldu çeşm-i mestin 
aşıkın berbadına", Leyla Saz'ın yine aynı 
usulde, "Mani' oluyor halimi takrlre hica
bım" mısraları ile başlayan eserleri örnek 
olarak verilebilir. 

Rastta hüm.3yun makamı dizisi 

' 
f 

Gerd§niyede 
hicaz dörtlüsü 

Jr tr Q 

ı 

Çirgahta 
büselik beşiisi 

E I'F r 
Ç.3rg.3hta ikinci şekil bOselik makamı dizisi 

F 

dir. Bu sebeple zaman zaman orta seyir
de eviç yerine acem perdesinin kullanıl
masıyla neva perdesinde kürdi, çargahta 
büselik çeşnileri meydana gelir ve bu çeş
nilerde asma karar yapılır. Tabii olarak 
rast perdesinde de bir hicaz dörtlüsü bu
lunduğuna göre bu, rastta bir hümayun 
inakarnı dizisidir (bu durumda eviç per
desi acem olduğu gibi mi bakıye bemolü 
de [ hisarı artık mi küçük mücennep be
molü Inim-hisarı perdesidir) . 

Rastta hüm§yun makamı dizisi 

Çargahta 
büselik beşiisi 

Nevada 
kürdi dörtlüsü 

Rastta 
hicaz dörtlüsü 

Dizinin orta bölgesinde meydana gelen 
bu değişiklik, tiz durak gerdaniye perde
si üzerindeki iki ayrı çeşniyle birlikte dü
şünülecek olursa hicazkar makamı dizi-
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Rastta 
hicaz dörtlüsü 

J 
F 

{; . 
ı 

a oJ) 

Hicazkar 

makamının, 

çargahta 
büselik 
çeşnisiyle 

kullanımı 

sinde şu şekilde birtakım başka dizilerin 
de yer aldığı görülecektir: a) Gerdaniye 
perdesi üzerinde büselik beşiisi kullanı
lıp n eva perdesinde kürdi çeşnisiyle kalı
nırsa bu neva perdesinde bir kürdl dizisi 
meydana getirir. b) Gerdaniye perdesi 
üzerinde hicaz çeşnisi dörtlü halinde kul
lanılıp çargah perdesinde büselik çeşni
siyle asma karar yapılırsa bu ikinci şekil 
bir büselik makamı dizisidir. Bu sırada ay-
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