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"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 ayiniyle düyek usulünde, "Yüce sultanım derde dermanım" , Hamamizade İsmail Dede
Efendi'nin düyek usulünde, "Ey derde derman dermanım Allah" ve Selahattin Demirtaş'ın, "Ey padişah-ı lern-yezel v'ey kadir ü hayyü'l-ezel" mısralarıyla başlayan
ilahileri bu makamın örnekleri arasında
dır.
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Güçlü perdesi olarak neva ve çargah
perdelerinin kullanılabildiği süzidilara makamı Arei-Ezgi nazariyatma göre biri rastta, 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 müziğinde olduğu gibi komşu taniara geçkiler
yapar. Bu komşu tonlar herhangi bir majör 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 minörleridir. Bu sebeple Batı müziğinde her tonun (dizi) beş adet komşu tonu vardır. Süzidilara makamı da iki majör diziden meydana geldiğine göre seyir sırasında bu
komşu taniara geçilip asma kararlar yapı
lır. Aslında makamı teşkil eden iki m~ör dizi de komşu tondur. Süzidilara makamın
daki bütün bu komşuluklar ve böylece meydana gelen asma kararlar şematik olarak
şöylece gösterilebilir:
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Türk mOsikisinde bir makam.
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Türk mOsikisinin büyük hamisi ve besSultan lll. Selim'in buluşu olup rast
perdesinde karar eden ve seyir özelliği bakımından çıkıcı veya çıkıcı-inici olarak kullanılabilen bir makamdır. Bu makama "nigar" adı da verilmiştir. Arei-Ezgi nazariyatma göre makamın dizisi, rast perdesindeki çargah dizisine çargah perdesinde~
çargah dizisinin katı lmasından 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
l arı iht iva eden do majör diziler idir (AreiEzgi n azariyatında ana dizi olarak kabul edilmiş bulunan bu çargah dizisi Türk mOsikisinde
hiçbir zaman makam olarak kullanılmamıştır).
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le de nevada çargahlı asma karar, bazan
da yarım karar yapılır. Re majörün ilgili minörü si min ör olduğuna göre büselik perdesinde bfıselikli asma kalış yapılabilir. Bütün bunlar özetlenirse süzidilara makamı
seyri sırasında hüseynl. neva ve yegahta
büselikli, neva ve çargahta çargahlı, büselikte bfıselikli, dügahta büselikli ve hicazlı,
rastta nikrizli (yegahtaki iki nci şe kil bCı se
lik dizisi sebebiyle). hüseynl-aşiranda bfı 
selikli, yegahta bfıselikli ve çargahlı asma
kararlar yapılabilir.
SCızidilara makamının donanımına hiçbir işaret konmaz. Makamı teşkil eden dizilerin seslerinin pestten tize doğru isimleri şunlardır : Rastta çargah dizisi: Rast,
dügah, bfıselik, çargah. neva. hüseynl. mahur. gerdaniye. Yerinde çargah dizisi: Çargah, neva, hüseynl. acem, gerdaniye, muhayyer, tiz büselik ve tiz çargah . Yerinde
hicaz dörtlüsü: Dügah , dik kürdl, nlm-hicaz ve nevadır. Portenin birinci aralığında
ki küçük mücennep diyezli fa (geveşt) per-
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Bu şekil Türk mOsikisi bakımından ifadelendirilirse 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 inörü la minör Türk mOsikisinde bfıseliktir.
Bu sebeple dügah perdesinde bCıselikli asma 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 görülen, yerinde hicazlı ve yerinde nikrizli asma kararlar da yegah perdesindeki re min ör, yani ikinci şekil büselik dizisinin üst
bölgesidir. Bu yegahtaki ikinci şekil büselik dizisi aynı zamanda makamın pest taraftaki genişlemesini teşkil eder.
Sfızidilara makamının diğer dizisi rastta çargah yani sol majördür. Bu dizi ile rast
perdesinde karar edilecektir. Sol majörün
ilgili minörü mi minördür. Bundan dolayı
hüseynl perdesinde büselik çeşnisiyle asma karar yapılır. Yine sol majörün bir işa
ret fazla komşusu re majördür. Bu sebep-
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desinin yeden olarak kullanıldığı sfızidilara
makamı pest taraftan iki şekilde genişler.
Bu genişlemeler yegah perdesine çargah
ve bazan büselik çeşnisiyle inilerek yapılır.
Yega hta simetrik
cargah dörtıüsü

Rastta
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Sfızidilara makamının seyrine rast veya
çargahtaki dizilerden biriyle başlanabilir.
İki dizide karışık gezinildikten sonra güçlüde yarım karar yapılır. Bu arada gerekli
yerlerde gereken asma kararlar da gösterilir. Nihayet rasttaki çargah dizisiyle rast
perdesinde genellikle yedenli tam karar
yapılır.

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

7

sOzioiLARA

ftvtn ~Jı D r ı r1 rP Q1f rttNbEJ r ı Pu crrr ı
~ r ~ q*~rwQJ @E;t!fJ ıw Ffflf:tT8
S üzid il ~ra

44-~ Jı Jı J Jı f1& ı Q' ~'ı:Jj+Al
dana geldiği şeklinde tarif edilmişse de eldeki eserler bu tarifin doğru olmadığını ve
adı geçen iki nazariyatçının makamı doğru
anlayamadığını göstermektedir. Nitekim
Rauf Yekta Bey bu makam için, "Rast, bCı
selik, hüseynl gibi yekdiğerine mübayeneti muhtac-ı Izah görülmeyen üç makamın
bir suret-i mahiranede mezc ve telifinden
hasıl olan sCızidilara" ifadesini kullanmış
tır (YM, sy. 16 [1917], s. 310). RaufYekta
Bey'in bu tarifi eldeki eserlerin yapısına
en uygun alanıdır. Belki buna bir de hümayun makamını eklemek gerekebilir. Zaten lll. Selim gibi büyük bir mOsiki bestekarının sadece majör-minör ilişkisine
dayanan, Türk mOsikisinin en karakteristik perde ve çeşnilerinin yer almadığı , bu
mOsikinin renklerini taşımayan bir makam
icat etmesi mantığa aykırıdır.
III. Selim'in Mevlev'i ayiniyle ağır düyek
usulündeki peşrevi, TanbOri Cemi! Bey'in
saz semaisi; yine lll. Selim'in darbeyn usulünde, "Keman-ı aşkını çekmek o şCıhun
hayli müşkilmiş" mısraıyla başlayan birinci bestesi, hafif usulünde, "Çin-i glsCısuna
zencir-i teselsül dediler" mısraıyla başlayan
ikinci bestesi; "A gönül cur'a mıyız kar-ı
penah eyleyelim" mısraıyla başlayan ağır
semaisi ve "Ab ü tab ile bu şeb hanerne
· canan geliyor" mısraıyla başlayan yürük semaisi; ağır aksak usulünde, "Gülşende yine
meclis-i rindane donansın" mısraıyla baş
layan şarkısı; N Cıman Ağa'nın düyek usulünde, "Ey padişahım şevketin " mısraıyla
başlayan şarkısı ; EyyCıbl Zekfıi Dede'nin düyek usulünde, "Barekallah dü ciMnın serveri" mısraıyla başlayan tevşihi bu makamın örneklerindendir.
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Türk mOsikisi makam sistemi içinde çok
makamlardan biri olan sCızinak
biri basit sCızinak, diğeri zirgüleli sCızinak
olmak üzere iki çeşittir ve her ikisi de rast
perdesinde karar eder. .
ı
kullanılmış

Basit Sfizinak Makamı . Inici-çıkıcı bir seyir takip eden makamın dizisi, yerindeki
bir rast beşlisine beşinci derece neva perdesinde bir hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.
Yerinde basit süzinak
Yerinde
rast besiisi

makamı

dizisi

Nevada
hicaz dörtlüsü

Nevada hümavan ma ka mı dizisi

ı

Gerdaniyede ı
büseli k beşii s i

Rast beşiisiyle hicaz dörtlüsünün ek yer indeki neva perdesi güçlü sesidir ve bu
perdede hicaz çeşnisiyle makamın yarım
kararı yapılır. Basit sCızinak makamı asma
kararlar bakımından da zengindir. Neva
perdesindeki hicazlı yarım karardan sonra çargah perdesinde nikriz çeşnisiyle asma karar yapılabilir. Segah perdesindeki
asma karar hüzzamlıdır. Ancak bu karar
için hisar perdesini biraz dikçe basmak
gerekir. Dügah perdesinde de asma karar
yapılabilir ve bu perde üzerinde bir karcı
ğar dizisi meydana gelir.

Bunların dışında

neva perdesi üzerinde
bir merdiven gibi durmaksızın çı
kıp inerse bu perdede bir ortalama hicaz
dizisi meydana gelir. Çünkü çıkarken tiz
segah, inerken sünbüle perdeleri kullanı
lır. Eğer muhayyer perdesiyle üst oya (brodöri) yapılırsa yine sünbüle perdesi kullanılır ki bu da uzzal dizisinin seyre katılma
sı demektir.
nağmeler

Nevada ortalama hicaz dizisi
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Bu asma kararların dışında hisar ve eviç
perdelerinde de çeşnisiz asma kararlar yapılabilir. Durak rast perdesi üzerinde bulunan rast beşiisi dolayısıyla basit sCızinak ve
rast makamları arasında geçki kolaylığı vardır. Çünkü değişen sadece dizinin üst bölgesidir. Bu yakınlıktan istifade ile seyir sıra
sında hisar ve eviç perdeleri atılıp yerine
hüseynl ve acem perdeleri getirilirse acemli rast dizisine geçilmiş olur. Bazı eserler
bu şekilde rasta geçip acemli rast dizisiyle
karar etmiştir. Donanımına si için koma,
mi için bakiye bemalleri ve fa için bakiye
diyezi konulan basit sCızinak makamı dizisinin seslerinin pestten tize doğru isimleri rast, dügah, segah, çargah, neva, hisar,
eviç ve gerdaniyedir. Makamın yedeni portenin birinci aralığında yer alan bakiye diyezli fa (ırak) perdesi olmasına rağmen bu
makamdaki hemen hiçbir eserde yeden
kullanılmamıştır. Basit sCızinak makamı tiz
taraftan genişler. Bu genişleme, neva perdesindeki hicaz dör tlüsünün tiz tarafına
gerdaniye perdesi üzerinde bir büselik beş
Iisi getirilmesi suretiyle yapılır ve genişle
meden neva üzerinde bir hümayun makamı dizisi meydana gelir.
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Karcığar makamı
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Basit sCızinak makamının seyrine neva
perdesi civarından başlanır. Bu perdenin
iki tarafındaki çeşnilerde karışık gezinildikten sonra güçlü neva perdesinde hicaz çeş
nili yarım karar yapılır. Yine karışık gezinilerek asma kararlar da belirtiJip gerekirse
genişlemiş bölgede dolaşıldıktan sonra ya
dizinin kendisiyle ya da acemli rast dizisiyle rast perdesinde genellikle yedensiz tam
karar yapılır.

