
KAR 

Türk mOsikisinde bir fo r m. 
L _j 

Farsça'da "iş" anlamına gelen kar keli 
mesi din dışı sözlü Türk mOsikisinin en 
büyük formunu ifade eder. Bestelen m esi 
bilgi , kabiliyet ve t ecrübe gerektiren. ay
rıca sanatta olgunluk derecesiyle ileri tek
niğe ulaşmış olmayı icap ettirecek güç bir 
form olmasından dolayı "güç iş" mana
sında bu isim kullanılmış olmalıdır. 

Karlar, bestekarların güçlerini ortaya 
koydukları en büyük eserler olduğundan 
çok sanatlı bestelenmelerine ayrı bir iti
na gösterilmiştir. En büyük kar besteka rı 

kabul edilen Abdülkadir-i Meragi'nin bu 
formdaki eserlerinin güttesi Farsça ol
duğu için daha sonraki bestekarlar ona 
hürmeten veya takliden genellikle Farsça 
gütteler kullanmışlarsa da Türkçe güf
teli karlar da az değildir. Kar gütteleri 4. 
6. 8 veya daha çok mısralı olabilir. 

Meragi'yi takliden karlar genelde te
rennümle başlarsa da ltrl'nin neva karı 
gibi doğrudan güfte ile başlayan ve hiç 
terennümü olmayan örnekler de vardır. 
Kar formunda terennüm, diğer hiçbir 
büyük formda olmadığı kadar uzun ve 
önemli bir yer alır. Bu terennümler ikal 
(ritmik) ve Iafzl (sözlü) olabileceği gibi her 
iki terennüm ün bir arada bulunduğu şe
killer de kullanılmıştır. 

Karlar genellikle büyük usullerle beste
lenmiştir. Bununla beraber devr-i revan. 
devr-i hindl. düyek, ağır düyek. sengln se
mai, yürü k semai gibi aksak olmayan kü
çük usullerle bestelenmiş karlar da var
dır. Kar en büyük ve uzun form olduğu 
için bu eserlerde umumiyetle büyük ve 
küçük usullere geçkiler yapılmıştır. Böy
lece uzun süreli aynı usulün kullanılması
nın getirebileceği monotonluk önlenmiş , 

aynı zamanda bestekarlarca muhtelif 
usullerin maharetle kullanılmasının ör
nekleri sergilenmiştir. Ancak karlarda 
usul geçkisi bir mecburiyet değildir. Bu 
şekilde içinde usul geçkisi bulunan karla
ra "kar-ı murassa"' adı verilir. 

Bu eserlerdeki makam geçkileri, teren
nümlerdeki orüinalite ve zarafet beste~ 

karların dehasını gösteren dikkat çekici. 
mahirane müzikal işlemelerdir. Karlar her 
birine "bend" veya "hfıne" denilen bölüm
lerden oluşur. Bu bölümlerin iç yapısı . 

mısra sayısına da bağlı olarak terennüm
lerle beraber çok çeşitlilik arzeder. Karlar 
zeyilli veya zeyilsiz olabilir. 
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Klasik fas! ın ilk sözlü eseri olan kar peş
revle birinci bestenin arasında yer alır. 
Üslüpları ciddi, ağır başl ı ve ihtişamlı , 
hatta gösterişlidir. Özellikle XVIII. yüzyıl
dan itibaren bu ihtişam daha da artmış
tır. Öte yandan Kantemiroğlu , İlmü'l
musiki adlı eserinde karın fasıldaki yeri
nin beste ve ağır semaiden sonra. yürük 
semaiden önce olduğunu ifade etmiştir. 

Bu açıklama. karın XVI ve XVII. yüzyıllar
da faslın sondan bir önceki sözlü eseri 
olduğunu göstermektedir. Esasen o dö
nemlerin karları incelendiğinde sonraki
lere göre çok daha dinamik bir yapıya sa
hip oldukları görülür. Bu da formun kla
sik faslı n başına alınışı ve üslübundaki de
ğişikliğin daha sonraki deviriere ait oldu
ğunu göstermektedir. 

Kar güttelerinde genellikle klasik şiirin 
ele aldığı aşk. güzell ik, tasvir. övgü gibi 
konular işlenmiştir. Ayrıca kış. yaz mevsi
mi ve düğün gibi olaylarla kasidererin ele 
aldığı diğer konular da görülmektedir. 
Bunlara bağlı olarak hemen her karın 
"kar- ı kasr-ı cennet. kar- ı nevruz, kar-ı şe
şavaz. kar-ı sur-ı şah!" gibi bir adı vardır. 
Ayrıca kar formunda hiciv özelliği göste
ren şiirlerin kullanıldığı, "hiciv kar" ı adını 

taşıyan örnekten anlaşılmaktadır. Karlar 
bestelenmiş oldukları makamlara göre 
de rast kar. dügah kar gibi isimlerle anıl
mıştır. Karların küçük ve kısa olanına kar
çe adı verilir. 
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KAR-ı NATIK 
( ~Li)lr) 

Din dışı Türk mOsikisinin 
en büyük birleşik sözlü 

formlarından biri. 
_j 

Klasik Türk mOsikisinde bir form adı 
olarak da kullanılan kar kelimesine Arap
ça natık (söyleyen, bildiren) sıfatının ek
lenmesiyle meydana getirilmiş bir terkip
tir. Gütte ve bestesiyle makamları tanı
tan bir özellik gösterdiğinden bu adı al
mış olduğu kabul edilmektedir. Hacmi do
layısıyla bir çeşit kar sayılabilirse de şekil 

ve yapı yönünden bu form la bir ilgisi yok
tur. 

Kar- ı natıkların en önemli özelliği ken
dilerine has bir güfteye sahip olmalarıdır. 
Genellikle gazel ( gazel-i müzeyye l) yahut 
mesnevi şeklinde yazılmış olan bu uzun 
güttelerin her mısra veya beytinde tevri
ye, cinas gibi edebi sanatlar çerçevesin
de bir yahut birden fazla makamla usul 
ismi yer almıştır. Güftede adı geçen ma
kam ve usul isimleri bir taraftan sözlük 
manalarıyla şiiri anlamlandırmış, bir ta
raftan da bunların geçtiği bölümler adı 
geçen makam ve usulle bestelenip ölçül
müştür. Mesela, "Rast geldim mürgzar 
içre o şu h- ı dilkeşe 1 Bir usul ile edip der
çenber ettim ram anı" mısralarıyla baş
layan Hatibzade Osman Efendi 'nin rast 
kar-ı natıkında yer alan "rast" ve "dilkeş" 
kelimeleri aynı zamanda birer makam. 
"çenber" ise bir büyük usulün adıdır. Bun
dan dolayı beyit çenber usulüyle rast ve 
dilkeş makamlarında geçkili olarak bes
telenmiştir. Kar-ı natıklar bu şekilde çe
şitli makam ve usul geçkileri yapılarak de
vam ederler. 

Güttesinde sadece makam isimlerine 
yer verilen bazı kar-ı natıklarda hangi 
usulün kullanılacağı bestekarın tercihine 
kalmıştır. "Rast getirip fend ile seyretti 
hümayı 1 Düştü o dem hatıra bir beste re
havl" beytiyle başlayan rast kar-ı natıkın

da Hamamizade İsmail Dede yürük se
mai usulünü kullanmış. son bölümde bir
leşik nlm safyan usulüne geçki yaparak 
eseri bitirmiştir. Kar-ı natıklara rast ma
kamıyla başlamak gibi bir gelenek varsa 
da girişte başka makamların kullanıldığı 
örneklere de rastlanır. Başladığı makamın 

adıyla anılan ve genellikle bu makamda 
karar verilen örnekler çoğunlukta olduğu 
halde başlangıçtan başka bir makamla 
karar veren kar-ı natıklar da mevcuttur. 
Bunlar da ilk makamın adıyla anılır. Her 
birindeki güttenin içinde yer alan makam 
ve usul adedi farklı olduğundan kar-ı na
tıklar değişik uzunlukta eserlerdir. Nite
kim Hatibzade'nin eserinde on beş ma
kam ve on beş usul bulunurken Harna
mlzade İsmail Dede'nin eserinde yirmi 
altı. Ahmet Avni Konuk'un aynı makam
daki kar-ı natıkında 119 makam yer al
maktadır. Ayrıca Muallim İsmail Hakkı 
Bey'in eseri gibi sadece aynı perdede 
karar eden makamlar çerçevesinde bes
telenmiş kar-ı natıklar da vardır. 

Kar-ı natıkların yalnızca makamlardan 
söz edenlerine "küllü'n-nagam", sadece 
usullerden bahsedenlerine "küllü 'd-du-



rOb". hem makam hem usullerden söz 
edenlerine de "küllü 'd-durüb ve'n-na
gam" adı verilmiştir. Bu formun saz mü
sikisindeki karşılığı fihrist- peşrev. s az se
maisi ve külliyat gibi çok geçkili saz eser
Ieridir. 

Şairliğin zor taraflarından olan kar-ı na
tık güfteciliği, edebi sanatları kullanma
da yeterli bilgi ve becerinin yanı sıra ma
kam ve usuller arasındaki ilişki hakkında 
ileri derecede mOsiki bilgisi gerektirir. 
Aynı şekilde kar-ı natık besteci liği de her 
mısrada bir veya birkaç makam seyri gös
terıneyi ve bunların birinden diğerine az 
zamanda ve en kısa yoldan geçecek bir 
kabiliyeti icap ettirir. Ayrıca birinden di
ğerine intikalin çok güç olacağı bazı ma
kamların ardarda gelebilmesi sebebiyle 
kar-ı natık bestekarlığı mOsikide gerçek 
bir üstatlık derecesini gerektirir. Bundan 
dolayı her bestekar bu formda eser ver
memiştir. 

Kar-ı natıklar eski bestekarlarca ma
kam seyirlerini ve geçki yollarını. usulle
rin kullanılışını talebeye öğretmek. ken
di devirlerinde bilinen makam ve usulle
rin unutulmasını veya zamanla yanlış ya
pılmasını önlemek amacıyla bestelendiği 
gibi bunlar aynı zamanda bestekarların 
sanattaki olgunluk ve kudretlerini ispat 
eden eserlerdir. Notaları elde bulunan 
on beş civarında kar-ı natık arasında ge
leneği günümüzde de devam ettiren Ci
nuçen Tanrıkorur (ö. 2000), Ahmet Hati
poğlu ve Alaeddin Yavaşça gibi bestekar
ları zikretmek gerekir. 
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KARA AHMED PAŞA 
(ö. 962/1555) 

Osmanlı veziriazamı . 
_j 

Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi 
yoktur. Arnavut asıllı olduğu, Enderun'a 
alındığı, Harem'de yetiştiği, kapıcıbaşılık 
ve miralemlikte bulunduğu belirtilir. Ba
basının adı vakfiyesinde Abdülmuin ola
rak geçer. Bilinen ilk resmi görevi kapıcı
başılıktır. Daha sonra yeniçeri ağ ası oldu. 
Yeniçeri ağalığına 927' de ( 1 521) veya 
936'da ( 1529) değil ( Sicill-i Osm.anf, IV. 
772; iA , ı . ı9 3 ) . lrakeyn Seferi'nde Bağdat 
önlerine gelindiği sırada kapıcıbaşı iken 

Cemaziyelewel 941'de (Kasım 1534) tayin 
edildiği anlaşılmaktadır ( M atrakçı Nasuh , 
Sefer-i Ira keyn, s. 238 ). 944'teki (1537) 
Korfu seferiyle ertesi yıl Bağdan seferin
de yeniçeri ağ ası olarak görev yaptığı, Kı
rım hanının önünde harekata katıldığı bi
linmektedir. 948'de ( 154 1) Veziriazam 
Lutfi Paşa'nın aziedilmesinden sonra Ru
meli beylerbeyi olan Ahmed Paşa (Rüs
tem Paşa, Die Osmanische Chronik, s. 
ı 07) . aynı yıl Peşte 'yi kuşatan Habsburg 
ordusuna karşı girişilen kurtarma hare
katına katıldı. Ardından Valpo ve Şikloş 
kalelerinin fethinde önemli rol oynadı. Es
tergon ve istoni Belgrad'ın alınmasıyla 
sonuçlanan kuşatmalarda bulundu (22 
Haziran- 4 Eylül ı543 ) . Bu harekat sıra
sında gösterdiği başarılar sebebiyle üçün
cü vezirliğe getirildi. Bu tayin Rüstem Pa
şa' nın veziriazam oluşu sırasında gerçek
leşmişti (95ı/1544 ) 955 (1548) yılındaki 
ll. iranseferine üçüncü vezir olarakişti
rak eden Ahmed Paşa. seferde yeniçeri 
ve sipahilerle önden hareket ederek Er
zincan'a Şah Tahmasb'ın üzerine yürüdü. 
Buraya ulaştığında Şah Tahmasb ' ın geri 
çekildiği haberini aldı. Bu arada emrin
deki bir kısım kuwetler Safevi öncü kolla
rını yenilgiye uğrattı. Asıl başarıyı 1 549'
da çıktığı Gürcistan seferinde kazandı. 1 
Şaban 956 (25 Ağustos 1549) tarihinde 
yola çıkarak Erzurum'a ulaştı ve oradan 
Tortum Kalesi üzerine hareket etti. 11 
Eylül'de kuşattı ğı kaleyi iki gün içinde ele 
geçirdi. Ardından Nikhak'ı ve bölgenin ki
lidi sayılan Akçakale'yi aldı. Kamhis , Pe
neskerd. Anzov, Pertekrek gibi Çoruh bo
yundaki bütün kaleler fethedildi ve bu
rada bir Osmanlı sancağı kuruldu. Ha
rekatı büyük bir başarıyla tamamlayan 
Ahmed Paşa 24 Ekim 1 549'da padişa
hın ordugahının bulunduğu Diyarbekir'e 
döndü. 

958'de (1551) Sokullu Mehmed Paşa' 

nın Tımışvar kuşatmasındaki başarısız

lığı. Lipova'nın (Lippa) düşüşü ve Erdel'in 
Habsburg nüfuzu altına girişi üzerine Ah
med Paşa ikinci vezir sıfatıyla Macar se
feri serdarlığına getirildi (27 Reblülahir 
959/ 22 Nisan ı552). Erdel'in kontrolünün 
sağlanmasının hedeflendiği bu seferde 
Tımışvar Kalesi'ni kuşattı. Losanczy tara
fından müdafaa edilen ve müstahkem bir 
kale olan Tımışvar'ı yirmi sekiz gün süren 
zorlu bir mücadeleden sonra 4 Şaban 
959'da (26 Temmuz 1552) teslim aldı. is
tanbul'a gönderdiği arzda, kalenin mu
hafazası için civar kalelerden getirttiği 
750 neferi buraya koyduğunu ve Tımış
var'ın bir beylerbeyilik haline getirilmesi-
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nin gerektiğini belirterek ileri harekata 
devam edeceğini bildirdi. Solnok Kalesi 
üzerine yürüyüp burayı aldığını (4 Eylül) 
haber verdiği diğer bir arzında da hare
kat sırasında yirmi kadar kaleyi zaptedip 
beşi dışında diğerlerini yıktırttığını. Li
peva Kalesi'ni tamir ettirdiğini ve Eğri 
Kalesi üzerine harekete geçtiğini bildirdi 
(Mühimme Defteri, TSM K. Koğ u ş l a r. nr. 
888, vr. 346b-347a. 44 5a·b ı . Ahmed Paşa , 

Budin Beylerbeyi Ali Paşa'nın tavsiye
siyle giriştiği Eğri kuşatmasında başarı 
kazanamadı ve geri çekilmek zorunda 
kaldı (ı Zilkade 1 ı9 Ekim) . Buradaki faa
liyetleriyle Erdel'in yeniden Osmanlı nü
fuzu altına girmesine zemin hazırlamış 
oldu. Bu yolda Habsburg ve Macar asilza
deleri nezdinde diplomatik faaliyetlerde 
de bulunduğu ve onlara mektuplar gön
derdiği bilinmektedir (Schaendlinger, I. 
38-48; Petritsch, 1, 76-84). 

960 (1553) yılında başlayan Nahcıvan 
seferi Ahmed Paşa'nın hayatının dönüm 
noktasını teşkil eder. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın 27 Şewal 960 (5 Ekim 1553) 
tarihinde oğlu Şehzade Mustafa'yı idam 
ettirmesi ve aynı anda Veziriazam Rüs
tem Paşa'yı görevden alması üzerine ve
ziriazamlık ikinci vezir sıfatıyla Ahmed 
Paşa'ya verildi. Bu ani gelişmelerin arka 
planında hangi siyasi hesapların yattığı 
ve bunda Ahmed Paşa'nın rolünün ne ol
duğu bilinmemektedir. Ancak ordudaki 
hoşnutsuzluğun bu siyasi manevra ile 
yatıştırıldığı ve Ahmed Paşa ' nın bunda 
önemli payı olduğu açıktır. Nahcıvan'a ka
dar ilerleyen Kanuni Sultan Süleyman. dö
nüş sırasında Şah Tahmasb'ın Çoruh boy
larına saldırdığı haberinin gelmesi üzeri
ne Ahmed Paşa'yı 8 Şewal 961'de (6 Ey
lül 1554) 3-4000 yeniçeriyle Oltu'ya gön
derdi ( BA, MO, nr. ı , s. 30, h k. ı ı7) 11 Şev
val961'de (9 Eylül 1554) Oltu'ya giden Ah
med Paşa şahın çekildiğini öğrenince onu 
takip etmeyip geri döndü (BA, MO, nr. ı , 

s. 35, h k. 138; 22 Şevval96ı 120 Eylül ı5 5 4) 

ve padişahla birlikte kış mevsimini Amas
ya'da geçirdi. Burada iken Safevller'le ba
rış müzakerelerini yürüttü. Ayrıca arala
rında Habsburg elçilerinin de bulunduğu 
diplomat heyetlerini kabul ederek onlar
la görüştü . Amasya Antiaşması'nın ak
di üzerine padişahla birlikte istanbul'a 
döndü. 

istanbul'a gelindiği gün Ahmed Paşa' 
nın karşı karşıya kaldığı ilk hadise. Şeh
zade Mustafa olduğu iddiasıyla ortaya 
çıkan ve ardından yakalanarak başşehre 
getirilen Düzmece Mustafa'nın idamı ol-
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