
Süzi Çelebi vakıfnamesi (Virmiça, s. 40) 

zelle padişaha şikayet etti ve onu azlettir
di. Bu olayla padişahın takdirini kazanan 
şaire Yavuz Sultan Selim, Prizren yakınla
rında bugün de mevcut olan Grajdanik 
çiftliğini verdi. Suranın gelirini yaptırdığı 

cami ve medreseye vakfettiği , 919 (1513) 
tarihli bir sureti günümüze ulaşan vakıf
namesinden anlaşılmaktadır. SCızl Çelebi 
vefatma kadar bu camide imamlık ve med
resede hocalık yaptı. 1 Muharrem 931'de 
(29 Ekim 1524) Prizren'de vefat etti ve ca
misinin haziresine defnedildi. SQZı vakfiye
sinin şahitlerinden olan kardeşi Neharl'nin 
(ö 929/1523) kabri de aynı haZırededir. Vak
fiyeden SCızl Çelebi'nin Ayşe adında bir kı
zı olduğu öğrenilmektedir. SCızl'nin şairli

ğinden övgüyle bahseden şuara tezkire
leri, onun şairlikte en üst noktayı yakala
yan sanatkar bir tabiata sahip olduğunu 
ifade etmektedir. "Serv-i kaddin dikmesi-

dir şah-ı gül gülzarda 1 Eşkimin perverde
sidir Jaleler kCıhsarda" matla'lı gazeli pek 
çok tezkire yazarı tarafından iktibas edil
miştir. Aşık Çelebi, başka hiçbir eseri bu
lunmasa bile bu gazelin SCızl'nin şairliğini 

ispata kafi geleceğini belirtir. 

SCızl Çelebi'nin divan tertip ettiği bilin
memektedir. Eldeki tek eseri mesnevi tar
zında kaleme aldığı Gazavatndme'sidir. 
Sehl Bey'in tezkiresi gibi ilk kaynaklarda 
1 S.OOO beyit olduğu ileri sürülen eserden 
bugüne 1795 beyit ulaşmıştır. Bu durum 
eserin başlangıçta daha geniş planlandı
ğı halde tamamlanamadığını veya büyük 
bir kısmının kaybolduğunu düşündürmek
tedir. Gazavatndme tevhid ve münacat 
ile başlamakta, daha sonra Mihaloğlu Ali 
Bey'in akınları ve hayatının diğer önemli 
olayları anlatılmaktadır. SCızl'nin eseri, iki 
aklncı beyinin hem biyografilerini hem de 
gazalarını konu alması bakımından ayrı bir 
öneme sahiptir. Eser 300'e yakın gazavat
name ve fetihname arasında aklncı gaza
larını anlatan tek örnek olup Rumeli fetih
leri hakkında olduğu gibi aklncı beylerinin 
hayat tarzları hakkında da doğrudan bil
gi veren değerli bir kaynaktır. SCızl Çelebi 
eserini devrine göre oldukça sade bir dille 
kaleme almıştır. Geçiş bölümlerinde sıra
dan bir nazım olarak görülen şair Ali Bey'
den bahsederken coşkulu ve canlı bir üs
!Cıp kullanmaktadır. Bunda akıniara bizzat 
katılmasının tesiri olduğu muhakkaktır. 
Dört nüshası bilinen Gazavatndme (Mil
let Ktp., Manzum, nr. 1339; Preussische 
Staatsbibliothek, MS, Or, nr. Qu-1468; Zag
rep Yugoslav ilim ve Güzel Sanatlar Aka
demisi islam Eserleri Koleksiyonu, nr. 535/ 
1; Agah Sırrı Levend'in özel kütüphanesin 
deki nüsha) edisyon kritiği yapılarakAgah 
Sırrı Levend tarafından yayımlanmıştır (An
kara 1956). SCızi'nin Mihaloğulları soyun 
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S ÜZiDiL 

dan olduğu ve Mihal Gazi'nin gazavatı hak
kında bir manzume yazdığına dair kayıt 
henüz doğrulanmış değildir. Sicill-i Os
mdni'de Mihaloğulları'ndan Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde yaşayan ve ilmiye
den olan Prizrenli bir başka SOzl Çelebi'den 
bahsedilmektedir. 
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SÜZİDİL 
( J~j,...,) 

Türk mfisikisinde bir makam. 
_j 

Klasik dönem bestekarlarından Abdül
halim Ağa'nın buluşu olup Türk mOsikisi 
makam sınıflamasında şed (göçürülmüş) 

makamlar sınıfına dahil olan ve hüseynl
aşiran perdesinde karar eden bir makam-
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dır. İnici bir seyir karakterine sahip maka
mın dizisi, zirgüleli hicaz makamı dizisi
nin, hüseyni-aşiran perdesine göçürülme
siyle elde edilmiştir. Bu duruma göre ma
kamın dizisi; hüseyni-aşiran perdesinde 
yer alan bir hicaz beşlisine beşinci derece 
büselik perdesinde bir hicaz dörtlüsünün 
eklenmesiyle meydana gelir (bk ziRGÜLE
Li HiCAZ). 

SOzidil 
makamı 
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Büsellkte Hüseyni-asiranda 
hlcaz dörtlüsü hicaz besiisi . 

Yerinde süzidil makamı dizisi 

SCızidil inici bir makam olduğundan bi
rinci mertebe güçlü tiz durak hüseyni per
desi olup bu perdede yarım karar yapıla
caktır. Bu kararı yapabilmek için, hüseyni 
perdesi üzerinde bir seyir alanına ihtiyaç 
vardır. Bu da durak perdesi üzerinde bu
lunan hicaz beşlisinin veya dizinin tama
mının tiz durak hüseyni perdesi üzerine 
göçürülmesiyle elde edilir. Böylece makam 
hem t iz taraftan genişletilmiş hem de ge
niş bir seyir alanı elde edilmiş olur. Ancak 
bu tiz taraftaki simetrik genişleme yeri
ne hüseynide hümayun dizisinin veya aynı 
perdede acemli uzzal dizisinin getirilme
siyle de yapılabilir ki bu takdirde makam 
birleşik bir makam olur. Burada her iki 
genişleme şekliyle, yani hüseyn'i üzerine 
sekiz sesli bir dizi getirmekle on beşli ses
li bir seyir alanının meydana geldiğini , bu 
durumun saz eserleri için uygun olmakla 
beraber sözlü eserler için pek uygun ol
madığını ifade etmek gerekir. Zira her saz
da on beş ses bulunabilmesine rağmen her 
ses İcracısında bu kadar perde genellikle 
yoktur. Bu sebeple sözlü eserler için sade
ce hüseyn'i-aşirandaki hicaz beşiisi veya bu
nun bir, iki ses fazlasının göçürülmesi tek
nik açıdan daha uygundur. 

1. şekil genişleme 

Süzidll makamı seyir a lan ı 

Hüseyni-asiranda 
hicaz besiisi 

seyir 
örneği 

Makamın birinci mertebe güçlüsü tiz 
durak hüseyni perdesi olup bu perdede 
hicaz çeşnisiyle yarım karar yapılır. Ana di
zinin ek yerindeki büselik perdesi ise ikin
ci mertebe güçlüdür ve bu perdede yine 
hicaz çeşnisiyle asma karar yapılacak, dü
gah perdesi de önem kazanmış olacaktır. 

Makamın eski tariflerinde, " Hisar-bCıse
lik makamının icrasından sonra hüseyn'i
aşiran perdesinde zirgüleli hicaz çeşnisi ile 
karar vermektir" ifadesi kullanılmıştır. Bu 
tarif de doğrudur. Çünkü seyir sırasında 
inici nağmelerde nim-hisar perdesi atılıp 
yerine neva perdesi getirilerek dügah per
desine bCıselik çeşnisiyle düşülür ve bu per
dede bCıselikli bir asma karar yapılır. Bu 
şekilde dügah perdesinde ikinci çeşit bir 
bCıselik dizisi meydana gelir. Güçlü hüsey
ni perdesindeki hicazlı yarım karardan son
ra dügah perdesinde bCıselikli asma kara
rın yapılması hisar-bCıselik makamına bir 
geçkidir. Bu arada hüseyni-aşiran perde
sinde de bir hicaz dörtlüsü bulunduğuna 
göre hüseyn'i-aşiran ile hüseyn'i perdeleri 
arasında bir hümayun dizisi meydana gel
miş olur. Fakat hüseyn'i-aşirandaki hica
zın yedeni zirgüleli olduğundan bu diziye 
zirgüleli hümayun dizisi demek doğru olur. 
Gerek dügahtaki bCıselik gerekse hüseyn'i
aşirandaki zirgüleli hümayunun iç içe gir
mesi, süzidil makamının gerçekte birleşik 
bir makam olduğunu gösterirse de maka
mın çıkış noktası şed yoluyla olduğu için 
Arei-Ezgi nazariyatında şed makamlar sı
nıfına konulmuştur. Ancak gerçek şudur 
ki bu makamdaki hemen bütün eserler 
hüseyni-aşiranda yedeni zirgüleli olan bir 
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2. seki! genişleme 

1 HüseynTde acemli uzzaı dizisi 

Tiz bOselikte 
kürdi dört!üsü 

Hüseynide 
.hicaz besiisi 

SOzidil ana dizisi 

BOselikte 
hicaz dörtlüsü 

. HüseynT-asiranda 
hicaz besiisi · 
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Hüseynide 
hicaz dörtlüsü 

Hüseynide hümayon dizisi 

hümayun dizisiyle karar eder (bu açıdan ba
kıldığında , bütün şed ve hatta basit makamlar
da sürekli olarak karşılaşılan bu köklü değişik
likler Arei-Ezgi nazariyatındaki basit makamlar, 
şed makamlar, birleşik makamlar sınıflamasının 
ne derece doğru bir tasnif olduğu ve istisnasız 
bütün makamların birleşik olup olmadığı konu
su düşünülmeye değer bir husustur). 

Hüseynfde 
hicaz b~s l i si . 

Hüseyni-asiranda 
zirgüleli hümavun dizisi 

SCızidil makamının donanımına fa için 
koma, sol ve re için bakiye diyezleri konu
lur ve gerekli değişiklikler eser içinde gös
terilir. Portenin altındaki bakiye diyezli re 
(kaba nlm-hisar) perdesini yeden olarak kul
lanan makamın dizisini meydana getiren 
seslerin isimleri pestten tize doğru hüseyn'i
aşiran, dik acem-aşiran, n'im-zirgüle, bCı
selik, çargah, n'im-hisar veya neva ve hü
seyn'idir. Genişlemiş kısımda ise dik-acem, 
n'im-şehnaz, mu hayyer ve tiz büselik per
deleri yer alır. 

Makamın seyrine tiz durak hüseyni per
desi civarından başlanır. Bu perde eksen 
olmak üzere bütün dizide ve genişlemiş 
bölgede karışık gezinilip hüseyni perdesin
de zirgüleli hicaz çeşnisiyle yarım karar ya
pılır. Bu arada gerekli yerlerde diğer asma 
kararlar da gösterilerek dügah perdesine 
bCıselik çeşnisiyle düşülür, bu perdede ya
pılan asma kararla hisar-bCıselik makamı 

sona erdirilir. Nihayet hüseyn'i-aşiran per
desine hicaz dörtlüsü ile düşülüp bu per
dede kaba nim-hisar perdesi yeden olarak 
kullanılarak tam karar yapılır. 

Abdülhalim Ağa'nın ağır düyek, TanbOri 
Ali Efendi'nin devr-i keb'ir peşrevleri; Ab
dülhalim Ağa'nın saz semaisi; Hacı Sadul
lah Ağa'nın, "Beni ey gonca-fem bülbül
sıfat natan eden sensin" mısraıyla başla
yan ağır semaisi ; TanbOri Ali Efendi'nin, 
"Ceyhün arayan dide-i giryanımı görsün" 
mısraıyla başlayan yürük semaisi; Şern
seddin Ziya Bey'in sengin semai usulün
de, "Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baha
rın", Leon Hanciyan'ın curcuna usulünde, 



"Cana gam-ı aşkın la perişan gezer oldum". 
TanbOri Ali Efendi'nin aksak usulünde, "Her 
bir bakışınla neşe buldum", Leyla Saz'ın ağır 
aksak usul ünde, "Asuman ağlar hem inler 
girye-bar oldukça ben" mısralarıyla başla
yan şarkıları; Zekai Dede'nin Mevlevl ayi
niyle düyek usulünde, "Yüce sultanım der
de dermanım" , Hamamizade İsmail Dede 
Efendi'nin düyek usulünde, "Ey derde der
man dermanım Allah" ve Selahattin De
mirtaş'ın, "Ey padişah-ı lern-yezel v'ey ka
dir ü hayyü'l-ezel" mısralarıyla başlayan 
ilahileri bu makamın örnekleri arasında
dır. 
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Türk mOsikisinde bir makam. 
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Türk mOsikisinin büyük hamisi ve bes
tekarı Sultan lll . Selim'in buluşu olup rast 
perdesinde karar eden ve seyir özelliği ba
kımından çıkıcı veya çıkıcı-inici olarak kul
lanılabilen bir makamdır. Bu makama "ni
gar" adı da verilmiştir. Arei-Ezgi nazariya
tma göre makamın dizisi, rast perdesin
deki çargah dizisine çargah perdesinde~ 
çargah dizisinin katılmasından meydana 
gelmiştir. Burada belirtmek gerekir ki bu 
çargah dizileri, klasik devirde çargah dizisi 
veya makamı adıyla anılan çargahtaki zir-J 
güleli hicaz dizisi değil TTBT + TTB aralık 
ları iht iva eden do majör diziler idir (Arei
Ezgi nazariyatında ana dizi olarak kabul edil 
miş bulunan bu çargah dizisi Türk mOsikisinde 
hiçbir zaman makam olarak kullanılmamıştır). 

Yerinde cargah dizisi 

Rastta Nevada 

Gerdanlyede 1 

cargah dörtlüsü 

ç3rg3h beşiisi cargah dörtlüsü 

Rastta cargah dizisi 

Güçlü perdesi olarak neva ve çargah 
perdelerinin kullanılabildiği süzidilara ma
kamı Arei-Ezgi nazariyatma göre biri rast
ta, diğeri çargahta olmak üzere iki majör 
diziden meydana gelmiştir. Bu duruma 
göre Batı müziği bakımından do majör ve 
sol majör olan bu iki dizi yine Batı müzi
ğinde olduğu gibi komşu taniara geçkiler 
yapar. Bu komşu tonlar herhangi bir ma
jör veya minörün ilgili majör ve minörü, o 
majör veya minörün bir değiştirme işare
ti fazla ve bir işaret eksik yakın komşula
rı, bu komşuların da ilgili majör ve minör
leridir. Bu sebeple Batı müziğinde her to
nun (dizi) beş adet komşu tonu vardır. Sü
zidilara makamı da iki majör diziden mey
dana geldiğine göre seyir sırasında bu 
komşu taniara geçilip asma kararlar yapı
lır. Aslında makamı teşkil eden iki m~ör di
zi de komşu tondur. Süzidilara makamın
daki bütün bu komşuluklar ve böylece mey
dana gelen asma kararlar şematik olarak 
şöylece gösterilebilir: 

SOZiDilARA 

le de nevada çargahlı asma karar, bazan 
da yarım karar yapılır. Re majörün ilgili mi
nörü si min ör olduğuna göre büselik per
desinde bfıselikli asma kalış yapılabilir. Bü
tün bunlar özetlenirse süzidilara makamı 
seyri sırasında hüseynl. neva ve yegahta 
büselikli, neva ve çargahta çargahlı, büse
likte bfıselikli, dügahta büselikli ve hicazlı, 
rastta nikrizli (yegahtaki ikinci şekil bCıse

lik dizisi sebebiyle). hüseynl-aşiranda bfı

selikli, yegahta bfıselikli ve çargahlı asma 
kararlar yapılabilir. 

SCızidilara makamının donanımına hiç
bir işaret konmaz. Makamı teşkil eden di
zilerin seslerinin pestten tize doğru isim
leri şunlardır : Rastta çargah dizisi: Rast, 
dügah, bfıselik, çargah. neva. hüseynl. ma
hur. gerdaniye. Yerinde çargah dizisi: Çar
gah, neva, hüseynl. acem, gerdaniye, mu
hayyer, tiz büselik ve tiz çargah. Yerinde 
hicaz dörtlüsü: Dügah, dik kürdl, nlm-hi
caz ve nevadır. Portenin birinci aralığında
ki küçük mücennep diyezli fa (geveşt) per-

Fa 
1 indirici işaret fazla komşu 

Do 
1 isaret fazla komşu 

so ı 
1 isaret fazla komşu 

Re 
majör 

.... 
majör majör 

.. 
majör .. 

• 
1 isaret eksik komşu 

• 
1 isaret eksik komşu 

• 
1 isa ret eksik komsu t 

!Ilgil i minörl !ilgili minörl 
Re minör La mlnör 

Bu şekil Türk mOsikisi bakımından ifa
delendirilirse sfızidilara makamının asma 
kararları şu şekilde sıralanabilir (burada 
majör dizilerin çargah, minör dizilerin bOselik 
olduğu hatırlanmalıdır) : Makamın dizilerinden 
biri olan çargah yani do majörün ilgili m i
nörü la minör Türk mOsikisinde bfıseliktir. 
Bu sebeple dügah perdesinde bCıselikli as
ma karar yapılır. Do majörün bir indirici 
işaret fazla komşusu fa majördür ve fa 
majörün komşu minörü ise re minör, yani 
neva yahut yegahta büseliktir. Dolayısıyla 
neva perdesinde de büselikli kalışlar yapı

labilir. Hatta bu makamdaki eserlerde gö
rülen, yerinde hicazlı ve yerinde nikrizli as
ma kararlar da yegah perdesindeki re mi
n ör, yani ikinci şekil büselik dizisinin üst 
bölgesidir. Bu yegahtaki ikinci şekil büse
lik dizisi aynı zamanda makamın pest ta
raftaki genişlemesini teşkil eder. 

Sfızidilara makamının diğer dizisi rast
ta çargah yani sol majördür. Bu dizi ile rast 
perdesinde karar edilecektir. Sol majörün 
ilgili minörü mi minördür. Bundan dolayı 
hüseynl perdesinde büselik çeşnisiyle as
ma karar yapılır. Yine sol majörün bir işa
ret fazla komşusu re majördür. Bu sebep-

!Ilgili minörl !ilgil i minörl 
Ml minör Si minör 

desinin yeden olarak kullanıldığı sfızidilara 
makamı pest taraftan iki şekilde genişler. 

Bu genişlemeler yegah perdesine çargah 
ve bazan büselik çeşnisiyle inilerek yapılır. 

Yegahta simetrik Rastta Nevada 
cargah dörtıüsü cargah besi isi ca rgah dörtı üsü 

Rastta çargah dizisi 

oogahta 
hicaz dörtlüsO 

Sfızidilara makamının seyrine rast veya 
çargahtaki dizilerden biriyle başlanabilir. 

İki dizide karışık gezinildikten sonra güç
lüde yarım karar yapılır. Bu arada gerekli 
yerlerde gereken asma kararlar da göste
rilir. Nihayet rasttaki çargah dizisiyle rast 
perdesinde genellikle yedenli tam karar 
yapılır. 

Süzidilara makamı Arei-Ezgi nazariyatın
da her ne kadar iki çargah dizisinden mey-
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