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li, dik-hisarda hüzzamlı kalışlarla segah
taki çeşnisiz asma kararlardır. Başka bir 
makama benzeyebileceği endişesiyle tiz 
taraftaki kalışlarda fazla ısrar edilmemeli
dir. Bu durumda ayrıca sabanın karar per
desi olan dügah da bir asma karar perde
sine dönüşmüştür. Çünkü makam saba ile 
değil bGselik makamına geçilerek karar 
edecel5.tir. Dolayısıyla asma kararlara ek 
olarak dügahta da saba çeşnili kalış yapı
lacaktır. 

Sabactan farklı olarak bir de büselik di
zisine sahip olan saba-büselik makamına 
bGselik dizisinin de bazı asma kararları ek
lenecektir. Bunlardan en önemlisi çargah
taki çargahlı asma karardır. Bunun için 
bGseliğin yeden perdesi olan nlm-zirgüle 
atılıp rast perdesi kazanılacak ve tabii ola
rak bakiye bemollü re, hicaz perdesi yerine 
de neva perdesi kullanılacak, bu suretle 
çargah perdesinde asma karar yapıldığın
da bu karar çargahlı olacaktır. Rast perde
sinde de çargahlı bir kalış yapılabilir. Bü
yük formdaki eserlerde ise bGselik maka
mının diğer özellikleri de gösterilebilir (bk. 
BÜSELİK) 

Nota yazımında saba büselik makamı
nın donanıını da saba gibi olup si için ko
ma, re için bakiye bemolü yazılır, gerekli 
değişiklikler eser içinde gösterilir. Makam 
zaten geniş bir seyir alanına sahip ve çok 
çeşnili olduğu için ayrıca genişletilmemiş
tir. Makamın yeden perdesi sabadan fark
lı olarak nlm-zirgüle (bakiye diyezli sol) 
perdesidir. Çünkü makam büselikle karar 
edecektir. Makamın dizisini meydana geti
ren sesler: Saba dizisi: Dügah, segah, çar
gah, hicaz, nlm-hisar. acem, gerdaniye, 
şehnaz veya dik-şehnaz, tiz segah ve tiz 
çargah. Büselik dizisi: Dügah, bGselik, çar
gah, neva, hüseynl, acem, gerdaniye ve 
muhayyer. 

Saba-büselik makamının seyrine saba 
makamı ile durak veya güçlü civarından 
başlanır. Saba makamının özellikleri gös-
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terilerek ve gerekli asma kararlar yapıla
rak dolaşıldıktan sonra saba gibi çargah 
perdesinde zirgüleli hicaz çeşnisiyle yarım 
karar yapılır. Yine karışık gezinilip dügah 
perdesinde saba makamı sona erdirilir. 
Buradan büselik dizi veya beşlisine geçi
lerek bu dizi veya beşiide de gezinildikten 
sonra nihayet bGselik dizi veya beşiisiyle 
dügah perdesinde nlm-zirgüle yeden per
desi de kullanılarak tam karar yapılır (di
ğer özellikler için bk. SABA). 

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin zen
cir usulünde, "O nahl-i bağ-ı devlet aman 
aman geliyor", ağır çenber usulünde, "Yar 
ile ateş-mekan olsam da gülşendir bana" 
mısralarıyla başlayan besteleriyle, "Reng-i 
ruh-i dildan tebah eyledi bülbül" mısraıy
la başlayan ağır semaisi ve, "Göz gördü 
gönül sevdi seni ey yüzü mahım" mısraıy
la başlayan yürük semaisi; Enderunlu Ha
fız Hüsnü Efendi'nin düyek usulünde, "Düş
tü gönlüm sen gibi bir zalime" mısraıyla 
başlayan şarkısı ve Hamamizade İsmail 
Dede Efendi'nin ikinci selamdan sonra ken
di bestelediği neva ayiniyle devam eden 
Mevlevl ayini bu makamın örnekleri ara
sındadır. 
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SABA-ZEMZEME 
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LTürk mOsikisinde bir birleşik makam:.J 

Türk mOsikisi makamları arasında "bü
selikliler" ve "kürdililer" genel adı altında 
dügah perdesinde karar eden iki grup ma
kam vardır. Bunlardan bGselikliler grubun-

da, bir makamın sonuna yani karar kıs
mına yerindeki bGselik makamı dizisi veya 
beşiisi (hatta dörtlüsü) eklenmek suretiyle 
karar ettirilir. Kürdlliler grubunda ise yi
ne bir makamın sonuna bu defa yerinde
ki kürdl dizi veya beşiisi (hatta dörtlüsü) ek
lenerek karar verilir. Bu makamlar asıl 
makama bağlıdır; sadece kararları asıl ma
kamdan farklı, yani bGseliklilerde büselik
le, kürdllilerde kürdl ile karar ederler. Bun
lar asıl makamın adının sonuna bGselikli
lerde "bGselik", kürdililerde "kürdl" adı ek
lenerek adlandırılır: Hisar-büselik, neva-bG
selik, saba-bGselik, acem-kürdl, muhayyer
kürdl, neva-kürdl gibi. Saba-zemzeme ma
kamı da sonuna kürdl eklenen makam 
grubundan olup dügah perdesinde karar 
eder. Bu makamın diğer adı saba-kürdl
dir. Abdülbaki Nasır Dede'nin terkipler ara
sında "zemzeme" adıyla zikrettiği bu ma
kam saba makamı gibi çıkıcı veya çıkıcı
inici seyir özelliğine sahip olup dizisi saba 
makamı dizilerine yerinde kürdi dizisi, beş
lisinin (hatta dörtlü ve üçlüsü) eklenme
sinden meydana gelmiştir. 

Yerinde 
saba dörtlüsü 

Cargahta zirgüleli hicazdizisi 

Yerinde Nevada 
kürdi dörtlüsü büselik besiisi 

Yerinde kürdT dizisi 

Saba-zemzeme makamının güçlüsü de 

saba makamı gibi çargah perdesidir ve bu 

perdede zirgüleli hicaz çeşnisiyle maka
mın yarım kararı yapılır. Makamın asma 

kararları sabanın asma kararlarıdır. Bun

lar (fazla ısrar etmemek kaydıyla) gerdaniye
de hicazlı, acemde nikrizli, dik-hisarda h üz

zamlı asma kararlarla segahtaki çeşnisiz 
asma kararlardır. Ancak saba-zemzeme 

makamında sabanın durak perdesi de bir 

asma karar perdesine dönüşmüştür. Çün

kü makam kürdl ile tam karar edecektir. 
Dolayısıyla dügah perdesinde de saba çeş

nili asma karar yapılır. Bunların dışında 

kürdl perdesinde çeşnisiz ve rast perde
sinde büselik çeşnili asma kararlar da ya-



pılabilir. Nota yazımında saba-zemzeme 
makamının donanımı da saba gibidir; do
nanıma si için koma. re için bakiye bemo
tü konulur ve gerekli değişiklikler eser için
de gösterilir. Makamın dizisini meydana 
getiren sesler şunlardır: Saba dizisi dügah. 
segah. çargah. hicaz. dik-hisar, acem, şeh
naz veya dik-şehnaz, tiz segah ve tiz çar
gah; kürdi dizisi dügah. kürdi. çargah, ne
va. hüseyni, acem, gerdaniye ve muhayyer. 
Yapısı gereği zaten geniş bir seyir alanına 
ve çok çeşniye sahip olduğu için ayrıca ge
nişlemeyen saba-zemzeme makamının ye
den perdesi de rasttır (sol) . 

Saba-zemzeme makamının seyrine sa
ba makamı ile ve çıkıcı yahut çıkıcı - inici 
olarak durak veya güçlü civarından başla
nır. Saba makamında, özellikleri ve asma 
kararları belirtilerek dotaşılıp güçlü çargah 
perdesinde zirgüleli hicaz çeşnisiyle yarım 
karar yapılır. Yine bu makamda karışık ge
zinilerek dügah perdesinde saba makamı 
sona erdirilir. Buradan kürdi dizisi veya 
daha çok beşlisine (hatta dörtlüsü ve üç
lüsü) geçilip bu dizi ve çeşni gösterildik
ten sonra dügah perdesinde kürdi çeşnili 
tam karar yapılır (diğer özellikler için bk. 
SABA) . 

Küçük Mehmed Ağa'nın remel usulün
de. "EbrGlerine vesme ruhuna gamze mi 
çekmiş?" mısraıyla başlayan bestesiyle, 
"Yetiş ki ey dil-i şOride cana can katalım" 

mısraıyla başlayan ağır semaisi; Hacı Sa
dullah Ağa'nın, "Gel mah-ı cihanım gidelim 
gülşene biz de" mısraıyla başlayan yürük 
semaisi; Sermüezzin Rifat Bey'in curcuna 
usulünde, "Hayal-i yare değme girye dur
sun" ve Hacı Arif Bey'in düyek usulünde, 
"KabGI eyle sanadır arz-ı halim" mısralarıy
la başlayan şarkıları; Zekai Dede'nin ayin-i 
şerifi, Muallim ismail Hakkı Bey'in evsat 
usulünde, "Merhaba ey mah-ı mübarek 
merhaba" mısraıyla başlayan ramazan ila
hisiyle izzettin Hümayi Elçioğlu'nun mü
semmen usul ünde. "Ey habib-i muhterem 
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lutfet şefaat kıl bize" mısraıyla başlayan 
ilahisi bu makamın en güzel örneklerin

dendiL 
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SABAH SALASI 

Dini musikide 

.L 
sala formunun bir çeşidi. 

_j 

Hz. Muhammed' e Allah'tan rahmet di

lemek, onun şefaatini isternek ve ona du

yulan sevgiyi ifade etmek maksadıyla ya
zılmış salatardan biri olup diğer salalar gibi 

Arapça'dır. Dini mOsikinin cami mOsikisi 
formları arasında yer alan sabah salası sa-
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SABAH SALASI 

bah ezanından önce dilkeş-haveran maka
mında ve tesbit edilmiş bestesi esas alına

rak okunurdu. üç bölümden oluşan sabah 

salasının metni şöyledir: 

1. es-Salatü ve's-selamü aleyk 

2. ya seyyidena ya ResGlellah 
ya seyyidena ya habibellah 
ya seyyidena ya nebiyyallah 
ya seyyidena ya hayrehalkıllah 

ya seyyidena ya nGrearşillah 

3. Allah Allah Allah mevla hG. 

Minarelerde sabah salası okunurken Hz. 
Peygamber'in sıfatiarını ifade eden ikinci 

bölümün her bir bendinin icrasından son
ra birinci bölüme dönülür ve en sonunda 
üçüncü bölüm okunarak sala bitirilirdi. Be

kir Sıtkı Sezgin sabah salasının bir diğer ic
rasından bahsetmektedir. Bu okuyuş şek
li, ikinci bölümün her bir bendinden sonra 

üçüncü bendin de okunup her defasında 
başa dönülmek suretiyle icra edilir. 

Kim tarafından ne zaman tertip edildiği 

kesin olarak bilinmeyen sabah salasının 
durak evferi usulüyle ölçülmüş notasım 
güftesiyle birlikte Nazari-Ameli Türk Mu
sikisi ile Türk Musikisi Klasiklerinden 
Temcit-Na't-Salat-Durak adlı eserlerin
de neşreden Suphi Ezgi eserin bestekarı 
olarak Hatib Zakiri Hasan Efendi'yi kayde

der. Halil Can gibi bazı mGsikişinaslar ise 
bu eserin Buhurizilde Mustafa ltri Efen
di tarafından bestelendiğini belirtir. 

Sabah · salası genellikle iki müezzin ta

rafından karşılıklı olarak, bazan da ikiden 
fazla müezzinin iştirakiyle okunur. Bu du

rumda müezzinler arasında ses cinsi ve 
nefes miktarıyla ağız birliği önem taşır. 

Ancak salanın okunuşunda katı bir usulün 

uygulanmasından ziyade bestenin ana mG-
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salası 

Al la hüm me sal li a lel Mus ta fii ... . 
Ve sal li a ley hi ke ma yen ba ği . ... . . . . . . . 
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Al 1a hüm me sa l li a lel Mus ta fa 
ve sal li a ley hi ke ma yen ba ği .... .. . . .. . 
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Be di ul ce ma li ve bah ril ve ~- . . 
es sa dık Mu ham me da ley his se lam .. -~-
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