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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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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-



ni k süzgecinden geçerek bugüne ulaşan 
bir biçim almıştır. Bu biçim günümüzde 
yaygın şekilde kullanılan dört haneli, mü
lazimeli ve dördüncü hanesinde usul geç
kisi yapılan biçimdir ve ilk üç hanesi aksak 
semai usulü ile bestelenir. Dördüncü ha
nede ise semai, yürük semai, sengin se
mai. birleşik nlm-sofyan, birleşik sofyan 
gibi semai usullerinden birine geçilir. Bu 
hanede iki veya daha fazla usul geçkisi ya
pılan eserler de vardır. Dördüncü hanesin
de usul geçkisi yapılmamış veya curcuna 
usulü gibi aksak semainin bir mertebe 
yürük olanına geçilmiş eseriere ise çok az 
rastlanır. Dördüncü hanelerinde iki veya 
daha fazla usule geçki yapan ve XX. yüz
yıl ürünü olan, özel maksatlarla yahut tas
vir! amaçla bestelenmiş bazı saz semaileri 
vardır. Fakat bunlar belli bir biçim oluştur
mayan, fantezi veya deneme niteliğinde 
eserler olup yaygınlık kazanmamıştır. 

Bugün gerek peşrev gerek saz semai
lerinde teslim denilen unsur yanlış olarak 
mülazime yerine kullanılmaktadır. Aslın
da teslim her hanenin sonunda o hElneyi 
mülazimeye bağlayan (teslim eden) . kısa ve 
değişmeyen ya da çok az değişebilen bir 
nağme veya nağme parçasıdır. Buna "ter
kib-i intikal" adı da verilir. Mülazime ise 
her haneden sonra bestesi hiç değişme
yen, her haneyi birinci hanenin makamına 
döndürerek onda karar ettiren başlı başı
na bir bölümdür. 

Saz semaileri peşrevlerde olduğu gibi bi
rinci hanedeki makamın adıyla anılır: Rast 
saz semaisi, sfızinak saz semaisi gibi. Dört 
haneli ve mülazimeli bir saz semaisinin 
form yapısı şu şekildedir: Birinci hanede 
bir makamda o makamın özellikleri belir
tilerek seyredilir ve hane sonunda genel
likle o makamın güçlü perdesinde yarım 
karar yapılır. Fakat makamın asma karar 
veya durak perdesiyle sonuçlanan bazı is
tisnaları da vardır. Birinci hane müstakil
se iki defa tekrar edilebilir. Ancak mülazi
me ile bağlantılı ise bir defa icra edilip mü
lazimeye geçilir. Mülazimede de birinci ha
n en in makamında seyredilip sonunda o 
makamın durak perdesinde tam karar ya
pılır. Gerek peşrev gerek saz semailerin
de mülazimenin sanatlı, ustalıklı olmasına 
ve kulakta kalıcı nağmelerle bestelenmesi
ne dikkat edilir. Denilebilir ki peşrev ve saz 
semailerinin bestelenmesinde bestekarın 
üzerinde en çok emek sarfettiği bölüm 
mülazimedir. Mülazimeler genellikle iki 
tekrarlıdır. 

İkinci hanede genellikle başka bir maka
ma geçilir veya birinci hanedeki makam 
daha geniş bir alanda kullanılır. Bu hane-

de makam geçkisi yapılmamış bazı saz se
maileri de vardır. Bu hane de bir veya iki 
tekrarlı olabilir. İkinci hanenin sonunda tes
lim varsa onunla yoksa doğrudan mü lazi
meye dönülür ki bu yine birinci hane ma
kamına dönüştür. 

Üçüncü hane beste. semai, şarkı gibi 
sözlü formlardaki "miyan" adını alan bölü
me karşıhktır. Zira eserin tam ortasında 
bulunması sebebiyle adeta saz semaisinin 
miyanı durumundadır. Üçüncü hanede ge
nellikle tiz perdelere çıkılır veya önceki ha
nelerle uyumlu tiz bir makama geçilerek 
parlak nağmeler kullanılır. Hane bir veya 
iki tekrarlı olabilir. Teslim varsa onunla, yok
sa doğrudan tekrar mülazimeye dönülür. 

Dördüncü hanede usul geçkisi yapılır. En 
çok semai, yürük semai, sengin semai, bir
Ieşik nlm-sofyan. birleşik sofyan gibi se
mai usullerinin tercih edildiği bu hanede 
başka bir usule, mesela devr-i hindl, devr-i 
turan, curcuna gibi usullere geçilmiş az sa
yıda esere de rastlanmaktadır. Ayrıca iki 
veya daha fazla usul geçkisinin yapıldığı 
eserler vardır. Makam geçkisi yapmak bu 
hane için de söz konusu olmakla beraber 
yapılmasa da olur. Zira usul geçkisi ve nağ
menin hareketlenınesi makam geçkisi za
ruretini ortadan kaldırır. Dördüncü hane 
genellikle hareketli, canlı ve kulakta yer 
edici nağmelerle bestelenir. Bu hane tek, 
iki yahut daha fazla kısımlı olabilir. Kısım
lar tekrarlı veya tekrarsız olabilirse de bir 
ve ikinci kısımlar tekrarlıdır. Bazı saz se
mailerinin dördüncü hanesinde mülazime 
yeni geçilmiş olan usulle taklit edilebilir. 
Bu takdirde mülazimeye dönüldüğünde 
hoş bir tesir meydana gelir. Dördüncü ha
nenin sonu ağırlaştırılarak icra edilir. Bu
radaki kararın ardından tekrar mülazime
ye. yani ilk makama ve aksak semai usu
lüne dönülür. Mülazime ikinci tekrarında 
hızlandırılarak, son bir iki ölçüsü ise ağır
Iaştırılarak icra edilir. Böylece mülazime ne
ticesinde saz semaisi de sona ermiş olur. 
Dört haneli ve mülazimeli bir saz semaisin
de şöyle bir yapı şeması ortaya çıkar : 

1. hane : A 

Mülazime: B 

2. hane :c 
Mülazime: B 

3. hane : D 

Mülazime: B 

4. hane : E (usu l geçkisi) 

Mülazime : B (ilk usul) 

Çok kullanılmış olan ve bugün de en çok 
tercih edilen biçim bu olmakla beraber 
başka şekiller de vardır. Bazı saz semaile
rinin birinci hanesi aynı zamanda mülazi-
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medir; yani bunlarda ayrıca bestelenmiş 
bir mülazime bulunmayıp her haneden 
sonra birinci haneye dönülür ve mülazime 
yerine icra edilir. Dolayısıyla bu hane bes
telendiği makamın durak perdesinde tam 
kararla sona erer. Bu biçimde olanların ya
pı şeması şöyledir: 

1. hane : A (aynı zamanda 

2. hane :B 

1. hane : A 

3. hane : c 
1. hane : A 

4. hane : D 

1. hane : A 

mülazime) 

Bu şekildeki saz semailerinin birinci ha
neleri aynı zamanda mülazime vazifesi 
gördüğü için bestelenmelerinde mülazi
me gibi özen gösterilir. Hane sayısı dört
ten fazla olan bazı saz semaileri varsa da 
bunlar belli maksatlarla bestelenmiş, da
ha çok fantezi konusuna giren eserlerdir. 
Saz semailerinde her hane o hanedeki ma
kamın güçlü perdesinde, bazan durak, ba
zan da asma karar perdesinde yapılan bir 
kararla sona erer. Mülazime, nağmeleri bu 
perdeden alıp ilk makamın durak perdesi
ne taşır ve karar ettirir. Her hane sonunda 
teslim olabildiği gibi teslim olmayan hane
ler de vardır. 

Saz semaisi formu her hanede usul geç
kisi yapılmaya uygun bir form ise de böy
le eserler çok az sayıda olup öteden beri 
kabullenilmiş biçimlere uymaz. Bu bakım
dan bunlara belki sadece saz eseri demek 
daha doğru olur. Bu tarz eserlerde yapılan 
usul geçkilerinin belli bir düşünceyi belirt
mek ve estetik bir amaca hizmet etmek 
gibi şartlara uyması gerekir. Saz semaile
rinde hanelerin usul sayısının eşit olması 
şart değildir, bazı eserlerde bu sayı fark
h olabilir. Fakat bunlarda da nağmelerin 
soru-cevap ilişkisine dikkat etmek. diğer 
haneler ve mülazime ile kulakta boşluk 
veya tedirginlik yaratacak bir eksiklik duy
gusu meydana getirmemeye dikkat et
mek gerekir. Yine de her hane ve mülazi
menin usul sayısının eşit olması daha doğ
rudur. Bu konuda en çok tercih edilen ise 
her hane ve mülazimenin dörder adet 
usulle bestelenmesidir. 
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