
HiSALl ABDURRAHMAN ÇELEBi 

Eserleri. 1. Beyyine leha'r-rücJ:ıfm 'in
de te'aruzi'l-burhan (Terclf:ıu'l-beyyinat, 
Te'aruzü'l-beyyinat). Yargı hukukuna da
ir Arapça bir risale olup bir davanın ispa
tı için mahkemeye sunulan karşıt deliller 
arasında tercihe şayan olanları açıklar. 
Kadılar için önemli bir kaynak olan eser, 
muteber Hanefi kitaplarından derlene
rek fıkıh konularına göre tasnif edilmiş
tir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı 
(Şehid Ali Paşa, nr. 1048/2, vr. 170-173) 
1 078 ( 1668) istinsah tarihli nüsha muh
temelen müellif hattıyla yazılmıştır. Eser, 
Ganim el-Bağdadl'nin Melce'ü'l-l;ruçlat 
'inde te'aruzi'l-beyyinat, Mahmud Ham
za ed-Dımaşki'nin et-Tari]fatü'l-vazıJ:ıa 
ila beyyineti'r-raciJ:ıa ve müellifi bilin
meyen Risale ii men yecib J:ıuzuruh 
md 'ada'l-l]aşmeyn adlı kitaplarla birlik
te basılmıştır (nşr. Salih er-Rav!- Muham
med Said er-Rav!, Bağdat 1344/1925). 2. 
el- 'A.tfı' ii şerJ:ıi'l-Mülte]fii . İbrahim el
Halebl'nin Hanefi fıkhına dair Mültelsa '1-
ebJ:ıur adlı eserinin şerhi olup pek çok 
nüshası vardır (mesela bk. Süleymaniye 
Ktp., Reşid Paşa, nr. 221; Hacı Beşir Ağa, 

nr. 266; Şehid Ali Paşa, nr. 846) . 3. Mec

mu'a fı]fhiyye (Fetfıva Jjişali) . Hanefi tık
hının muteber kaynaklarından derlenmiş 
meseleleri ihtiva eden bir fetva koleksiyo
nudur. Eserin Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunan nüshasının (Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 957/1) sonuna eklenen çizelge
de müellifin faydalandığı doksan dört 
eserin adı kaydedilmektedir. 4. el-Evza
nü'l-Arabiyye. Kelimelerin son harfle
rine göre alfabetik olarak düzenlenmiş 
Arapça-Türkçe bir sözlüktür. Müellif, ese
rini Arapça vezinleri esas alarak düzen
lediği için ona bu ismi verdiğini belirt
mektedir. Eserin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde kayıtlı nüshası (Fatih, nr. 5164) 

1085 ( 1674) yılında istinsah edilmiştir. S. 
Lugat-i Deşişe Muhtasarı. Amasyalı 
Mehmed Efendi'nin Lugat-i Deşişe ola
rak da bilinen Tuhfetü's-seniyye ila haz
reti'l-Hasaniyye adlı Farsça -Türkçe söz-
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lüğünün muhtasarıdır (Süleymaniye Ktp., 
Yenicami, nr. 1165). Müellif, asıl metinde 
yer alan örnek (şahid) beyitleri muhtasa
rına almadığını ve dört aylık bir çalışma
dan sonra eserini 1 080 ( 1669) yılında ta
mamladığını kaydetmektedir. Kaynaklar
da Divan-ı Hisali adıyla geçen Türkçe 
bir divan bazı müelliflerce Abdurrahman 
Hisall'ye nisbet edilmekteyse de eserin 
Peşteli Hisali'ye(ö. 1072/1662) aitolması 

muhtemeldir. 
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Hisar Perdesi. Türk müsikisi sistemi 
içinde tiz sekizlinin yedinci perdesi olan 
sesin adıdır. Neva perdesine bir küçük 
mücenneb diyezi veya hüseyni perdesine 
bir bakıye bemolü getirilmesiyle oluştu
rulmuştur. Ayrıca acem perdesine bir bü
yük mücenneb bemolü konularak elde 
edilen ses de yine hisar perdesidir. 

J Ja=~n:41'e 
§ 
Orta sekizlide kaba hisar, en tiz sekiz

lide ise tiz hisar adını alır. Bu perde ge
rek klasik, gerekse Abdülbaki Nasır De
de'nin ebced n ota sistemlerinde " !J ", 

Kantemiroğlu notasında " <: " harfleriyle 
gösterilmiş, Hamparsum notasında ise 
hem nim- hisar hem de hisar perdelerini 
ifade etmek üzere ( 'J ) şekli kullanılmış

tır. 

Hisar Makamı. Dizisi , hüseyni perdesi 
üzerindeki inici zirgüleli hicaz dizisinin 
bir kısm ı ile yerinde hüseyni veya acem
li hüseyni dizilerinin birbirine eklenme
sinden meydana gelmiştir. Ancak acem
li hüseyni dizisi daha çok kullanılmıştır. 
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Hisar makamının do nanımı çeşitli şekil
lerde yazılmıştır. Bunlardan biri, hüseynl 
üzerindeki zirgüleli hicazdizisinin esas 
alınması ve arızalarının donamma yazılıp 
hüseynl dizisindeki işaretierin eser içeri
sinde gösterilmesi. diğeri ise hüseynl di
zisinin esas alınarak arızalarının donanı
ma yazılması ve giriş seyrindeki zirgüleli 
hicazdizisinin işaretlerinin eser içinde be
lirtilmesi şeklindedir. Fakat bunlardan en 
doğrusu ikinci şekildir. Zira hisar maka
mının oluşumunda zirgüleli hicaz dizisin
deki bütün sesler kullanılmazken hüsey
nl makamı dizisinin tamamı kullanılır ve 
seyir esnasında hüseynl dizisine daha çok 
yer verilir. Bu sebeple n ota yazımında hi
sar makamının donanımına si için koma 
bemolü (segah) yazılıp gerekli diğer deği
şiklikler eser içerisinde gösterilir. Hüsey
nl dizisindeki fa diyez (eviç) perdesinin hi
sar makamı donanımına yazılmamasının 
sebebi ise bu makam da hüseynl dizisinin 
daha çok acemli hüseynl dizisi olarak kul
lanılmasıdır. 

İnici- çıkıcı bir seyir takip eden hisar ma
kamının yedeni rast, durağı dügah perde
si dir. Makamın güçlüsü hüseynl perdesi 
olup burada nlm -hisar perdesi yeden ola
rak kullanılmak suretiyle zirgüleli hicaz 
çeşnisiyle yarım karar yapılır. 

Yukarıda makamın dizisi anlatılırken 

yer verilen, "hüseynl üzerindeki zirgüleli 
hicaz dizisinin bir kısmı" ifadesi, dizinin 
bütün seslerinin kullanılmasında bir sa
kınca yoksa da uygulamada bu dizinin tiz 
çargaha kadar olan kısmının tercih edil
mesinden doğmuştur. Bundan dolayı hi
sar makamının asıl asma karar perdeleri 
hüseynl makamı gibi olup hüseynl dizisi
ne geçildikten sonra kullanılır. Bunlar da 
hüseynl perdesinde uşşak ve kürdl. ne
vada rast ve buselik. çargahta çargah ve 
pençgah (birincisi daha çok kullanılır). se
gahta segah ve ferahnak. rast perdesin
de de rast çeşnili asma kararlardır. An
cak hisar makamında segah perdesini 

tam segah olarak basmaya ve uşşak ma
karnındaki gibi pestleştirmemeye dikkat 
edilmelidir. Hisar makamı. yapısı gereği 
esasen gen i ş bir seyir alanına sahip oldu
ğundan ayrıca genişletilmemiştir. 

Makamın seyrine güçlü perdesi olan 
hüseynl civarından başlanır. Hüseynldeki 
zirgüleli hicazdizisinde dik acem ve nlm
şehnaz perdeleri iyice belirtilerek en çok 
tiz çargah perdesine kadar çıkılmak su
retiyle dolaşılır ve hüseynl perdesinde zir
güleli hicaz çeşnisiyle yarım karar yapılır. 
Bundan sonra yerindeki hüseynl dizisine 
geçilir. Bunun için nlm-şehnaz ve dik 
acem perdeleri yerlerini, gerdaniye ve 
acem yahut eviç perdelerine bırakır. Bu 
dizide de yukarıda sözü edilen asma ka
rarlar ve özellikler gösterilerek gezindik
ten sonra dügah perdesinde hüseynl di
zisi ve beşiisiyle tam karar yapılır. 

Hisar makamındaki bazı eserlerde. hü
seynldeki zirgüleli hicaz dizisinde gezini
lip hüseynlde zirgüleli yarım karar yapıl
dıktan sonra hüseynlde uşşak veya kürdl 
çeşnileri gösterilmeden hemen yerinde
ki hüseynl beşlisine geçilerek karar veril
diği görülmektedir. Geçki bakımından ol
dukça zayıf olan bu gibi eserlerde maka
mın da eksik kaldığı müşahede edilir. An
cak böyle bir durum, eserin ve formun 
çok kısa olması halinde başvurulacak bir 
yol gibi görünmektedir. 

Hisar makamına örnek olarak ltrl'nin 
çenber usul ünde, "Cam la'lindir senin 
aylne ruy-i enverin" mısraı ile başlayan 
bestesiyle, "Dil-i pür ıztırabım mevce-i 
seylabdır sensiz" mısraı ile başlayan ağır 
semaisi, Çiroz Mehmed Ağa'nın zencir 
usulünde, "Gubar-ı hak-i payin çeşmime 
kühl-i cevahirdir" mısraı ile başlayan bes
tesi, Hamamizade İsmail Dede'nin, "Ha
va güzel yine gülşen de gösteriş günüdür" 
mısraı ile başlayan nakış yürü k semaisiy
le evsat usulünde, "Ey risalet büstanın
da hıraman serv-kad" mısraı ile başlayan 
ilahisi verilebilir. 

Hi SAR 
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Hİ SAR 

1950-1980 yılları arasında 
Ankara' da yayımlanan 

aylık fikir ve sanat dergisi. _j 

16 Mart 1950 tarihinde çıkinaya başla
yan derginin Ocak 1957'de yayımına ara 
verilmiş , 1964 yılı başında yeniden çıkıma
ya başlayıp 1980 yılı sonuna kadar devam 
etmiştir. Kurucuları arasında Munis Faik 
Ozansoy. ilhan Geçer. Mehmet Çınarlı. 
Gültekin Samanoğlu , Mustafa Necati Ka
raer. Yahya Benekay, Fikret Sezgin, Ha
san izzet Arolat ve Osman Fehmi Özçelik 
bulunmakla beraber yönetimi Mehmet 
Çınarlı ' nın üzerinde kalmış ve dergi fiilen 
onun tarafından çıkarılmıştır. 

Hisar'ın ilk sayılarında derginin çıkış 
amacını ortaya koyan herhangi bir açıkla
maya rastlanmaz. Yıllar sonra bir radyo 
programı vesilesiyle yaptıkları konuşma
da kurucular. kendilerini bir araya getirip 
dergi çıkarmaya yöneiten şu ilkeleri açık
lamışlardır: t. Sanat bağımsız olmalı. ya
zar kalemini herhangi bir ideolojinin emri
ne vermemelidir. Sanatçı çevresiyle. için
de yaşadığı toplumun dertleri ve mese
leleriyle ilgilenirken peşin hükümlere ve 
belli kalipiara bağlı kalmamalı. serbest 
olarak hareket etmelidir. 2. Sanat eseri 
milli bir karakter taşımalı. bir milletin 
edebiyatı o milletin ruhunu. mizacını ve 
özelliklerini yansıtmalıdır. 3. Sanatta ye
nilik eskiyle bütün bağları koparıp soysuz
laşmak demek değildir; sanatçı eskiyi tek
rar etmemeli , fakat eskiden güç ve des
tek almalıdır. 4. Edebiyatın dili halkın ko
nuştuğu yaşayan Türkçe'dir. Türk dilinin 
özleşmesine ve sadeleşmesine çalışılma
lı, fakat Türkçeleşmiş. halka mal olmuş 
kelimeler dilden atılmamalı. dil ırkçılığı 
yapılmamalıdır (Hisar, sy. 38-39 !Şubat

Mart l967J) . Zamanla " Hisarcılar" adıyla 
anılan dergi mensupları , gerek açıkladık
ları bu ilkeler gerekse dergide yayımiadık
Iarı yazı ve şiirlerle o yıllarda edebiyata 
büyük ölçüde hakim olan sol ideolojiye, 
Batı kopyacılığına, geçmişe ait değerleri 
kabul etmeyen yıkıcılığa , sanatın alelade 
politikaya bulaşmasına , dilde tasfiyecilik 
ve uydurmacılığa karşı çıkımışlardır. 

127 


