
SAYVADI 

Eserleri. 200'ün üzerinde eseri olduğu 
belirtilen Sayyadl eserlerini Arapça olarak 
kaleme almış. siyasi nitelikli birkaç kitabı 
dışında tasawufi konular üzerinde dur
muştur. Bunların büyük bir kısmı Rita! ta
rikatı ve Sayyadl ailesi hakkındadır. önem
li eserleri şunlardır: 1. Dfı'i'r-Reşfıd li-se
bili'1-itti})fıd ve'1-in]fıyfıd (İstanbul, ts.). 
Osmanlı hilafet ve saltanatını dini yönden 
desteklemek amacıyla yazıldığı izlenimini 
veren eser Halep müftüsü Muhammed 
Kudsi'nin torunu, Sayyadl'nin yakın arka
daşı ve saray katibi Abdülkadir Kudsi ta
rafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 2. 
en-Nef]J.atü'n-nebeviyye ii l]idmeti'1-
l]ilfıfeti '1-If amidiyyeti '1-'Oşmfıniyye 
(İÜ Ktp., TY, nr. 4704). Muhteva bakımın
dan Dô.'i'r-Reşfıd'a benzer ve II. Abdül
hamid'in muhaliflerine karşı bir duruşu 
ortaya koyar. Önceki eserle birlikte yeni 
harfiere aktarılarak Hilafet Risa1e1eri 
içinde yayımlanmıştır (haz. İsmail Kara, is
tanbul 2002, I, 161-201, 203-251). 3. Kılô.

detü '1-cevô.hir (Beyrut 130 I) . Ahmed er
Rifal'ye ve Rifaiyye tarikatı tarihine, adab 
ve erkanına dair hacimli bir eserdir. 4. 
l)av'ü'ş-şems (I-II, istanbul I 300). İslam 
dini esaslarına dair olan eserin tahkikli 
neşri M. Selim el-Hemarni tarafından ya
pılmıştır (yayın yeri yok, 1974). S. Zal]i
retü'1-me'fıd (Mısır I307) . Biyografisi ve 
şeceresi bakımından önemli bir eserdir. 
Sayyadl'nin diğer bazı eserleri de şunlardır: 
Gunyetü't-tô.libin (DımaŞk 1390), Nefe
})fıtü'1-imdô.d (Beyrut, ts), Hidô.yetü's
Sfı'i bi-süiCıki tari]fati'1-gavşi'r-Rifô.'i (İs
tanbul, ts.), Eşrefü '1-vesô.'il ( Dımaşk 1389), 

'U]fudü '1-elmô.s (Mısır 1315), Ijizô.netü'1-
imdô.d (Mısır 1326), et-Tarikatü'r-Ritô.'iy
ye (Beyrut 2002; tre. Mahmut Nedim Ak
soy, Ankara 2005), Tari]fu'ş-şavô.b fi'ş-şa-

1avô.ti 'ale'n-nebiyyi'l-evvô.b (tre. Meh
met Bayrak, istanbul 200 I). Sayyadl'nin 
eserlerinin bir listesi e1-Kenzü'1-muta1-
sem ii meddi yedi'n-nebi li-veledihi'l
gavşi'r-Rifô.'iyyi'1-a'~am adlı eserinin 
tahkikli neşri içinde yer almaktadır (nşr. 
Hasan b. Abdülhaklm Abdülbasıt, Dımaşk 
2005, S. 44-56). 
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Iii ŞiT TuFAN BUZPlNAR 

SAYYADiYYE 
( ~~ı;..:.ıı ) 

Rifaiyye tarikatının 
İzzeddin Ahmed es-Sayyadi'ye 

(ö. 670/1271) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. RİFAİYYE). 

SAZ 
( jlw) 

Türk musikisinde 
müzik aletlerinin tamamını 

ifade eden bir terim, 
daha çok halk müziğinde kullanılan 

telli bir çalgının adı. 

_j 

_j 

Terimin Farsça saz kelimesinden Türk
çe'ye geçtiği belirtilir. Farsça'da ve Türk
çe'de farklı anlamları olan saz kelimesi her 
iki dilde de "mGsiki aleti" manasında kulla
nılmaktadır. Terim, Türk ve Fars kültürü
nün güçlü etkisiyle İç Asya'dan başlayarak 

Akdeniz havzasını kapsayan coğrafyada yo
ğun bir kullanım alanı bulmuştur. Yazılı 

kaynaklardan izlenebildiği kadarıyla bu kul
lanırnın son dört-beş asırdan önceki dö
nemlere taşınabilmesi güçtür. İhvan-ı Sa
fa, Kindl. Farabi ve İbn sına'nın eserlerin
de mOsikiyle ilgili kısımlarda saz kelime
sine rastlanmamaktadır. Bu kaynaklarda 
"alatü'l-mGsiki" tabiriyle mOsiki icrasında 
kullanılan aletler genel bir ifadeyle anılır ve 
bazı mOsiki aletlerinin özelliklerine deği
nilir. Mevlana Celaleddin-i Rumi ile Yunus 
Emre'nin şiirlerinde saz kelimesine tesa
düf edilmekle birlikte bunların genel an
lamda mOsiki aletlerini mi yoksa özel bir 
aleti mi belirttiği hakkında kesin bir görüş 
bildirmek zordur. XIV ve XV. yüzyıllarda sa
zın bazı tamlamalar içinde yer aldığı gö
rülmektedir: "Saz-ı dôlab, saz-ı gayibl, saz-ı 
kasat-ı çlnl. saz-ı murassa-ı gayibl" gibi. 
XVI. yüzyılda Türkçe eserlerde "saz çalan, 
sazende" yerine Arapça mutrib veya Türk
çe çalgıcı kelimeleri kullanılmaktadır. Evli
ya Çelebi, Seyahatname'sinde çeng, ku
düm, tambura, çöğür, ney, davul , zurna 
gibi mOsiki aletlerini saz adıyla tanımla
mış ve sazcı, sazende, sazendegan keli
melerini mOsiki aleti çalan kişi veya toplu
luk adı olarak ifade etmiştir. Ayrıca saz ke
limesinden türeyen "sazkil.r" (makam adı), 
"sazkar, sazende" (saz çalan kişi), "saz se
maisi" tabirleri klasik Türk mOsikisi termi
nolojisinde sıkça görülmektedir. Osmanlı

Türk mOsikisinde yaklaşık beş yüzyıldan 
beri din! ve din dışı mOsikide kullanılan alet
leri tanımlarken saz terimine yer verildiği 
bilinmektedir. 

Son dönemlerde sazları niteliklerine gö
re tasnif eden çok sayıda çalışma yapıl 

mışsa da genellikle şu tasnif en fazla rağ
bet görenler arasında yer alır: Vurmalı saz
lar (vurgu sazları), telli sazlar (kirişli sazlar), 
nefesli sazlar (üflemeli sazlar). Bu sazlar 
ayrıca kendi içinde alt gruplara ayrılır ve 
kullanım alanlarına göre farklı kategoriler 
içinde yer alır. Halk arasında ince saz ve 
kaba saz adıyla anılan çalgı gruplarında ka
ba saz takımı davul ve zurnayı, ince saz 
takımı saz, kemane, darbuka, kaval gibi 
grupları kapsar. Bazı yörelerde ise ince saz 
takımı ile kastedilen cümbüş, ud, klarnet, 
kanun ve darbukadır. 

Tarihi kaynaklarda ve İç Asya Türk dün
yası ile Anadolu halk dilinde "çalgı, çalgu, 
çalugu" kelimeleri mOsiki aletlerinin ta
mamını ifade etmek için kullanılır ve sa
zın anlamdaşıdır. Son dört yüzyıl içinde saz 
ve çalgı kelimeleri zaman zaman birbiri
nin yerine kullanılsa da halk arasında her 
ikisinin bıraktığı iz farklıdır. Günümüzde 



saz kelimesinin yerine çalgıyı tercih eden
lerin sayısı gittikçe artmaktadır. iç Asya'da 
bugün de varlığını sürdüren Türk boyla
rında mOsiki aleti yerine "kopuz, komuz, 
gumuz, kıbız" gibi söyleyişleri olan terim 
kullanılmıştır. Son dönemde kopuzun, ye
rini saza bıraktığını ve bu terimin yalnız
ca uzun saplı , telli, mızrapla veya elle 
çalınan bir çalgı için kullanıldığını vurgu
lamak gerekir. Halk arasında yörelere gö
re değişen isimler alan saz tiplerinden cu
ra. ruzba, ırızva, bozuk, çöğür, bulgari. tam
bura, iki telli bağlama, divan sazı , meydan 
sazı en çok bilinenler arasında yer alır. As
lında bu çalgıların türevi olmakla birlikte 
yöresel şive özelliklerinin sonucunda yan
sılama seslerle isimlendirilen sazlar da bu
lunmaktadır; bunların tamamı tambura
nın çeşitlemeleridir: Danbura, dıngırı, dum
bır, dıngır. dıngırdak, tamburdak vb. Hal
kın sazı ifade etmek için tamburayı esas 
alan bu söyleme biçimlerinin altında saz 
kelimesinden önce tamburanın yaygın kul
lanım alanı bulduğu düşüncesi olabilir. Ni
tekim Ön Asya kültürlerinde uzun saplı, 
gövdesi armudi, telli , elle veya mızrapla 
çalınan tambur veya tambura adlı bir çal
gıyı burada belirtmek gerekir. Bu mOsiki 
aletini ve benzerlerini tanımlarken "tam
bur 1 tambura tipli çalgılar" ifadesini kul
lanan çok sayıda araştırmacı bulunmak
tadır. 

Hangi isimle anılırsa anılsın bu sazların 
tip yapısı birbirinin aynıdır. Saz tekne (göv
de), göğüs (ses tablası), sap, burguluk, bur
gular (kulak). perdeler, teller, alt ve üst 
eşikten oluşur. Tekne, ağacın içi oyularak 

Bulgaristan Babaileri"nin sazı cura ve saz ailesinden iki örnek 

yapılabildiği gibi 1-3 cm. arasında deği
şen uzunluktaki ağaç şeritlerin yan yana 
yapıştınlması suretiyle de meydana getiri
lebilir. Oyma teknelerde dut, kestane, gür
gen gibi ağaçlar kullanılırken yaprak saz 
tabir edilen yapıştırma gövdeli teknelere 
sahip sazlarda maun, kelebek, ardıç gibi 
ağaçların kullanımı öne çıkar. Göğüs için 
yumuşak dakulu ağaçlar kullanılır, sap ve 
burgular ise sert ağaçlardan imal edilir. 
Bunlar temelde yapısal karakter aynı kal
mak üzere yörelere, çalım tekniklerine ve 
çalındıkları yerlere göre değişen boyutlar
da olabilir. Sazdaki perde bağları ve tel sa
yısı da yörelerin icra anlayışına göre belirle
nir. Sazı boyutlarına göre tasnif edip stan
dartlarını oluşturma çabaları 1940'1ı yıllar

dan itibaren ortaya çıkmış ve radyonun 
halk müziği icrasındaki ihtiyaçlarının sonu
cunda oluşmuştur. Aslında halk arasında 
da var olan bu uygulama yerel ölçekler 
doğrultusunda meydana geldiğinden bu
radaki standartlar yerel boyutlarda kal
mıştır. Küçükten büyüğe doğru cura, bağ
lama, tambura ve divan sazı diye belirle
nen sıralama genel kabul görmüş bir tas
nif değildir. Ayrıca bu sıralamada sazın 
boyutları da isimlerle birlikte değişiklik 
gösterir ki bu konu hakkında kişisel öne
rilerin dışında araştırmalara yönelik bir 
değerlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Mesela curanın kaç farklı boyu olduğu, di
van sazının hangi boyutları içerdiği elde
ki birkaç örneğin dışında belirlenmiş de
ğildir. 

Sazın sap kısmının üzerine bağlanan per
deler bu çalgının en karakteristik özellik
lerinden biridir. Bu bağların eskiden at ye
lesinden ve kuyruğundan yapıldığı rivayet 
edilmektedir. Sağırsak kirişinden ve bakır 
telden yapılan perde bağiarına da son dö
nemlerde Anadolu'da rastlanmıştır. Gü
nümüzde ise perdeler misina denilen nay
lon ipierden meydana getirilir. Saz perde
lerinin çalgının boyutları ile doğru orantı
lı bir sayısal yoğunluk gösterdiği söylene
bilirse de perde sayısı ve ses aralıkları ye
rel ses kültürünün belirlediği standartlar
dadır. Bu da yörelere göre farklılık göste
rir. Sap üzerinde tesbit edilen perde bağı 
sayısı sekizle otuz arasında değişmektedir. 

Ayrıca sapın bittiği yerden göğse doğru 
beş altı ilave perdenin yapıştınlması sure
tiyle perde sayısı arttırılan sazlar da var
dır. Kırsal kesimlerden şehir çevresine ge
lindikçe bu çevrelerdeki makamsal yapının 
da etkisiyle perde sayısında bir artış dik
kati çeker. Sazdaki bu derece yoğun per
de sayısı aslında bir oktav içindeki perde
lerden çok oktav bölümlernesi içinde yer 
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alan perde bağlarını ifade eder ki bunla
rın sayısı altı ile yirmi arasında değişebilir. 

Adını bu perde bağlarından aldığı rivayet 
edilen ve bağlama adı verilen çalgı saz te
rimini neredeyse unutturmuştur. Bağla
ma, saz gibi mOsiki aleti anlamını içer
mese de yukarıda belirtilen çalgı tipinin 
tamamını kapsar hale gelmiştir. Cura, bağ
lama, tambura, divan sazı dörtlüsü bu se
beple "bağlama ailesi" adıyla anılır. Saz te
rimini bugün eski aşıklar ve mahalli sa
natçıların dışında çok az kişi kullanmak
tadır. 

XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir 
oktavdaki perde sayısının on yedi ile sınır
landırılması , saz türlerinin asgari müşte
rekleri olan bir ses sisteminde buluşma 
çabalarının sonucudur. Yöresel bazı saz 
türlerinde bir diyatonik dizide yer alan per
deler bulunmadığı gibi "sağır perde" ta
bir edilen mikro tonlar (koma) da yer al
mamaktadır. Bu türden sesler çalgıda ol
madığı halde okuyucu bunları söylediği ha
valardan çıkartır. Şehir muhitine gelindik
çe bir oktavın içindeki mikro tonlar da ar
tar ve bu sesler sazın sapında perde ba
ğı olarak yer bulur. Bu sesler standartlarla 
belirlenmiş sesler değildir. Bir ses bölge
si içinde sürekli esnemeler olabilir; iyi ve 
usta sazcılar kullanılacak makama göre bu 
perdeleri aynatarak ilgili sesi bulur ve ese
ri buna göre icra eder. 

Sazdaki telierin perde bağlarında oldu
ğu gibi at kılı ve bağırsak kirişinden yapıl
dığı hakkında çeşitli görüşler ileri sürül
müştür. Metal telierin XVI. yüzyıldan iti
baren kullanıldığı bilgisi ise kesin deliliere 
dayanmamaktadır. Ancak son 150 yıldan 
bu yana farklı karakterde metal telierin 
(bakır, çelik vb.) kullanıldığı muhakkaktır. 
Teller iki ve üç gruptan meydana gelir. Her 
grupta en az bir tel olmak üzere değişik 
tel sayılarına göre kümeler oluşturulabilir. 

Sazdaki bu kümelerin içerdiği tel sayısı 
iki ile on iki arasında değişir. Son dönem
lerde dördüncü bir grup daha eklenmiş
se de bu kullanım yaygınlık kazanmamış
tır. Bazan tel sayılarına göre isim alan saz 
türleri de vardır : Çifttelli, çiftetelli, üçteı
li gibi. Bu türden adlandırmalar iç ve Ön 
Asya'dan başlamak üzere Balkanlar'a ka
dar yaygınlık göstermektedir. Sazın ben
zerlerinden olan dütar dotar (ikitelli) İran'
dan başlayarak Kazak ve Kırgızlar'da, çift
telli Arnavutlar' da, setar (üçtelli) İran, Azer
baycan ve iç Asya'da kullanılan uzun sap
lı, telli , mızrapla veya elle çalınan sazlar
dan bazılarıdır. 

Sazdaki teller kalınlık ve inceliklerine gö
re çeşitli biçimlerde yan yana getirilebilir. 
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0,1 S milimetreden 0,30 milimetreye ka
dar metal telterin kullanılabildiği sazda bu 
telterin en incesine "cin teli", üzerine ba
kır kirişler dotanmış olanına bas ses ver
mesinden dolayı "bam teli" adı verilir. Çe
şitli boyuttardaki teller kendi aralarında 
uyum sağlayacak biçimde akort edilir. bu
na "düzen" denilir. Sazda yörelere göre de
ğişen isimlerle anılan kırk kadar düzen var
dır. Bunlar arasında en yaygın olanları bo
zuk düzeni, kara düzen, bağlama düzeni, 
misket düzeni, müstezat düzeni, Abdal 
düzeni, sabahi düzeni, Kütahya düzeni, 
ümml düzeni, aşık düzeni, hüdayda düze
ni, boztak düzeni, Acem düzeni, ruzba dü
zenidir. Düzenler, her grubun kendi ara
sındaki ses uyumunun yanında alt telin 
orta ve üst tettere göre büyük ikili, küçük 
üçlü, büyük üçlü, tam dörtlü ve tam beşli 
aratıktarla uyumlu hale getirilmesiyle oluş

turulur. Böylece çatınan ezginin karar per
desi güçtendirildiği gibi her üç tel grubun
da pozisyon oluşturulması da sağlanmış 
olmaktadır. Sazın telterine tezene, tarze
ne, mızrap denilen bir aygıtla vurularak 
ses çıkartılır. Bu biçimde icra sırasında "ta
rama, çırpma, serpme" vb. isimler atan 
çalım teknikleri, tavırlar kullanılır. Ayrıca 
tezene kullanmadan parmakların topluca 
veya tek tek tenere vurulması ile yapıtan 
bir çalım biçimi vardır ki buna da "şelpe, 
şelpme, pençe" gibi adlar verilir. Saz bo
yutlarında yörelere göre belirgin ayırım
lar yapmak mümkün değilse de saz çalım 
teknikleri, tavırlar tamamen yöreset ka
lıplarla belirlenmiştir. 

Anadolu'da saz düğün, kına gibi tören
lerle bazı sohbet toplantılarının temel mO
siki aleti konumundadır. Yine Anadolu ve 
Balkanlar'daki Alevi-Bektaşi toptutuktarı
nın ayin-i Cem ve muhabbet toplantıtarı
nın başlıca çatgısı sazdır. Bu toptutuklar 
arasında saz çalana "sazandar, zakir, gO
yende" adı verilir ve bu kişilere özel saygı 
gösterilir. Alevlter arasında saza veriten 
değer o kadar fazladır ki saz asla yere bı
rakılmaz; çatma işi bittiğinde mutlaka evin 
en mutena yerinde muhafaza edilir. Saz is
ter dini-felsefi bir amaca ister eğlenceye 
yönelik icra edilsin daima kapatı alanların, 
toplantı odalarının çatgısıdır. Çalgının ses 
gürlüğü sını rtı olduğundan açık hava top
lantıtarında yer bulmamıştır. Hangi fonk
siyonu üsttenirse üsttensin saz sese eşlik 
eden bir çalgı otabildiği gibi tekten (sota) 
otarak da çatınabilir. Bununla birlikte saz 
(bağ lama) ailesinin birlikte lerası da yaygın 
bir gelenektir. Daha çok cura, bağlama , 

tam b ura ve divan sazından birer çalgı ve
ya daha çok sayıdaki çalgı ile hep birlikte 
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icra yapılabilir ki bu tür leratar için ayrıca 
oluşturulmuş özel bir repertuvar vardır. 

Saz, Türk halk mOsikisinde her türlü ez
giyi icra edebilmek ve yaygın olmak özel
liğiyle temel çalgı kabul edilir. Saz için ya
pılmış havatar halk müziği repertuvarının 
en seçkin örnekteri arasında yer atmakta 
olup bu havaları çalabitmek büyük ustatık 
ister. Bugüne kadar saz icracıtığı lle ün ka
zanmış bazı kişiler vardır. Bunlar, gerek 
yöresel tavırları hakkıyla icra edebilmete
ri gerekse kendilerine özgü çalım teknik
leri geliştirmeleriyle tanınır. Tamburacı Os
man Pehlivan, utatı Ali Rıza, Kayserili Em
mi, Sarı Recep, Yağcıoğlu Fehmi Efe, Maz
har Sakman, Nida Tüfekçi, Talip Özkan, 
Yılmaz İpek, Bayram Aracı, Ali Ekber Çi
çek, Arif Sağ bu isimlerden birkaçıdır. 

Türk halk kültürü içinde önemli bir yer 
işgal eden aşıklar arasında da sazın değe
ri büyüktür. azanların atası Dede Korkut'
tan beri -zaman zaman başka isimlerle 
anılsa da- elindeki sazıyta kendisinin ve 
başka aşıkların şiirlerini yöresel havalarla 
çalıp söyleyen sanatkartara saztarının yap
tığı işteki önemli fonksiyonundan ötürü 
saz şairi veya saztı ozan denildiği de ot
muştur. Alevi-Bektaşi zümrelerine bağlı 
aşık tipinde saz çalmak neredeyse bir zo
runluluktur. Sünni aşıkların da önemli bir 
kesimi saz çalar. Aşıklar arasında söz söy
lemede olduğu kadar saz çalmada da us
ta simalar bulunmaktadır. Aşık Veysel, Da
vut Sulari, Murat Çobanaği u, Niğdeli HutO
si, Antepli Hasan Hüseyin, Muhlis Akarsu, 
Neşet Ertaş bunlar arasında sayılabilir (da
ha geniş bilgi için bk. DİA, III, 555-556) 

19SO'li yıllardan itibaren Türkiye'deki 
modernleşme hareketlerinin bir uzantısı 
otarak sazın yapısında ve çalım teknikle
rinde farkedilebilecek değişimler olmuş

tur. Perde sayısındaki değişiklikten sapın 
boyunun kısaltılmasına, çalım tekniğinde
ki farklıtaşmadan elektronik düzeneklerle 
sesinin arttırıtmasına kadar bir dizi deği
şimin bu kısa süreçte oluştuğu bilinmek
tedir. Bu ise günümüzde sazın gelenek
set dokusunun dışında farklı bir çalgı ha
line gelmesine yol açmıştır. 
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lJ!I!I!!J MELİH DUYGULU 

L 

SAZ, Leyla 

(bk. LEYLA HANlM). 

SAZ SEMAisi 

Türk saz mOsikisi formlarının 

_j 

L peşrevden sonra en önemli form u. _j 

Saz semaileri bu adı öteden beri aksak 
semai, sengin semai, yürük semai gibi se
mai usulleriyle bestelenmiş olmaları dola
yısıyla almıştır. Sözlü mOsikide de bu usul
terte bestetenen eserter ağır semai, sen
gin semai, yürük semai gibi form adı alır; 
gerçekte birer usul adı olan bu isimler ay
nı zamanda forma da isim olmuştur. Saz 
semaileri klasik fastın ve bugün de her 
türlü fastın en sonunda yer atan mOsiki 
eserleridir. Formun tarihi oldukça eskidir. 
Peşrevter gibi haneli ve mütazimeli bir ya
pıya sahip olan saz semaileri XIX. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren yaygın şekilde 

dört haneli biçimde kullanılır. Eski dö
nemlerde az sayıda da olsa üç haneli ota
rak bestetenmiş otanların yanında nadiren 
beş haneliteri de görülmektedir. Kantemi
roğtu eserinde Anadotulu ve Rumelili sa
zendeterin besteledikleri saz semallerinin 
üç haneli ve mülazimeli, Acem diyarından 
gelen sazendeterininkinin ise sadece üç 
haneli olduğunu, birinci hanenin mülazi
me yerine kullanıldığını belirttikten sonra 
fastın çalınan saz semaisinin ardından bir 
hanendenin yaptığı taksimte sona: erdiği

ni ifade eder. 

Eski devirlerde sengin semai, yürük se
mal ve aksak semainin 16'lık mertebesi 
olan ci:.ırcuna gibi usutterle bestelenebllen 
saz semaileri, Türk mOsiki tarihinde bü
yük saz eseri besteelierinin zevk ve tek-


