
SARKI 

ralı bendierden yedi sekiz mısralı bendie
re kadar değişik hacimde kaleme alınmış 
güftelerin şarkı olarak bestelendiği görül
mektedir. Ancak murabba adının aynı za
manda bir beste formu olduğuna işaret 
etmek gerekir. Ayrıca dört veya daha çok 
mısralı bir şekil olarak şarkılarda güfte ha
linde kullanılan birkaç bendlik şiirler, da
ha ziyade ilk bendin son mısraının diğer 
bendierin sonlarında nakarat şeklinde tek
rarlanması sebebiyle "mütekerrir" olarak 
adlandırılmıştır. Fakat en çok kullanılan şe
kil dört mısralı, yani murabba-ı müteker
rir halindeki güftelerdir. Bunu iki veya üç 
bendlik güfteler takip eder. Bu sebeple ba
zı güfte mecmualarında şarkı yerine mu
rabba, muhammes, müsemmen gibi ad
landırmalar yer almaktadadır. Hafız Post'un 
hüseynl makamında ve devr-i revan usu
lünde bestelediği, "Nalemiz tuttu yeter 
atakı 1 Yad kıl eylediğin mfsakı 1 Şad-kam 
eyle dil-i müştakı 1 Karımız tutfuna kaldı 
sal<i" bendiyle başlayan şarkı üç bendden 
ibarettir. 

Şarkılar genellikle dört mısralı bendler 
halinde yazıldığından murabba ve tuyuğ 
gibi dört mısralı bendierden veya sadece 
dört mısradan meydana gelen divan ede
biyatı nazım şekilleriyle benzerlik gösterse 
de şarkılarda ilk dört mısralık bendin ikinci 
mısraı nakarat halinde her bendin sonun
da tekrarlanır ve aynı melodiyle ezgilen
dirilir: a a" a a" 1 b b b a" 1 veya a a a a" 1 
b b b a". Bilhassa XIX ve XX. yüzyıllarda 
sadece dört mısradan ibaret ve bazıları 
nakaratsız şarkılar da kaleme alınmıştır. 

Şarkılarda aruz vezninin "metailün mefa
ilün mefallün mefallün", "mefallün mefa
llün fefılün", "meffılü metallü metallü fefı
lün", "mef'fılü failatü mefallü failün", "fai
latün tailatün failatün tailün", "failatün fa
ilatün failün", "feilatün mefallün feilün" gi
bi hece vezninin ahengini hatırlatan kalıp
ların yanında hecenin 4+4=8, 4+4+3= 11. 
4+5=9 şeklindeki vezinleri de kullanılmış
tır. 

Şarkının gerek güfte gerekse beste ola
rak gelişmesinde Sami, Nabl, Nedim gibi 
divan şairlerinin aynı zamanda bestekar 
olmaları yanında Hatız Post, ltrl, Nazim 
gibi bestekarların kendi yazdıkları gütte
leri bestelemelerinin de önemli etkisi var
dır. Bu sebeple şarkı hem bestekar hem 
de şairler tarafından geliştirilmiştir. XVII. 
yüzyıldan itibaren pek çok şairin şarkı güf
tesi kaleme aldığı veya bunların şarkı tar
zında yazdıkları şiirlerin bestelendiği bilin
mektedir. Bunlar arasında Naill, Nazim, 
Nedim, Şeyh Galib, Enderunlu Fazıl , Ende
runlu Vasıf, Pertev Paşa, Leyla Hanım , Fa-
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ün Efendi, Osman Nevres gibi isimler öne 
çıkmaktadır. Bilhassa Nedim yalın bir dil
le en şuh , en güzel şarkıları kaleme alan 
bir şairdir. Enderunlu Vasıf değişik nazım 
şekillerinde 200'ün üzerinde örnekle en 
çok şarkı yazan sanatkar unvanını elde et
miştir. Yine pek çok bestekarın , şarkı na
zım şeklinde yazılmadığı halde beğendiği 
veya çeşitli zümreler tarafından beğeniten 
şiirleri seçerek bestelediği bilinmektedir. 
Bunlar şiirleri çok defa yazıldığı gibi bes
telemiş . bazan da nakarat olmaya uygun 
mısraı belirleyerek şarkı güftesi haline ge
tirmiştir. Bu sebeple güfte mecmuaların

da kayıtlı bazı şiirler divanlarda farklı bi
çimlerde yer almaktadır. 

Bazı bestekarların besteledikleri eser
lerin güttelerini kendilerinin yazması , bu 
eserlerin bestelerinin sanat değeri bakı
mından güttelerinden çok üstün olması
na yol açmıştır. Bir kısım bestekarlar da 
yakınları tarafından verilen güfteleri bes
telemek mecburiyetinde kalmıştı r. İbnü
lemin Mahmud Kemal'in Hoş Sada adlı 
eserinin mukaddimesinde bazılarına işa

ret ettiği seviyesiz güttelerin benzerleri 
güfte mecmualarında da yer almaktadır. 

Bazılarında ise daha seviyesiz müstehcen 
şarkıların bulunduğu görülmektedir. İbnü
lemin, "Güftelerin onda dokuzunun heze
yan-ı mahz olması da mfısikinin en bü
yük dertlerindendir" dedikten sonra Şev
ki Bey' in. "Hüsnüne sükker demek de söz 
müdür" mısraıyla başlayan nihavend şar
kısını örnek gösterir. Ancak diğer gütte
lerde olduğu gibi şarkı güftelerinde de ic
ra edenlerin sözleri unutması yahut yanlış 
hatırlaması veya manasını kavrayamama
sı gibi sebeplerle bazı değişikliklerin mey
dana geldiği, güfte mecmualarının da şi
fahl bilgilere dayanarak yahut hanende
terin okuyuşlarını esas alarak düzenlendi
ği unutulmamalıdır. 

Şarkı güttelerinin toplandığı mecmuala
rın en önemlileri Hafız Post ile Hekimbaşı 
Abdülaziz Efendi'nin derlemelerdir. Mat
baacılığın yaygınlaşmasından sonra şarkı
lar müstakil kitaplarda toplanmıştır. Bun
lara müellifleri bilinmeyen Şarkı M ecmu
ası ( İ stanbul , t s.) ve Şarkılar ve Kanto
lar (İ stanbul ı 919) adlı derlemelerle Ce
nap Muhittin Kazanoğlu'nun Şarkılar (Si
vas 1339) ve Ata Terzibaşı'nın Şarkı ve 
Türküler ( Bağdad 1953) isimli mecmua
ları örnek gösterilebilir. Ayrıca derteyenin 
adıyla basılmış Haşim Bey Mecmuası 

(istanbul 1280) ve M ecmua-i Arifi ile 
( İ sta nbul 1290) Mehmed Selim'in M ec
mua-i Beste Semaiyyat ve Şarkıyyat 
(İ stanbul , t s.). Ahmet Avni Konuk'un Ha-

nende (istanbul 13 17). Hasan Tahsin'in 
Gülzar-ı M usiki (İ stanbul 1323) ve Şam
lı İskender'in Camiu'l-elhan veyahut Mü
kemmel Şarkı Faslı Mecmuası (İstan 

bul. ts ) gibi güfte kitaplarında da şarkı
lara yer verilmiştir. Cumhuriyet dönemin
de yayımlanan şarkı güfteleri arasında Se
çilmiş Şarkı Güttel eri (l-ll, istanbul 1948-

1949). Şerif içti'nin Şarkı Gütteleri (1 -111. 
İ stanbul 1949-1 950) ve Etem Ruhi Ün
gör'ün Türk M usikisi Gütteler Antolo
jisi (HI . istanbul 198 1) adlı eserlerine işa
ret etmek gerekir. 
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ll'I'!J MuSTAFA UzuN 

o MÜSİKİ. Divan edebiyatı şekillerinden 
biri olan şarkı. belli bir üslfıp ve nağme ya
pısı çerçevesinde ve küçük usullerle bes
telenmesi dolayısıyla Türk mfısikisinde or
taya çıkan bir formdur. Hacı Arif Bey, Şev
ki Bey, Sermüezzin Rifat Bey, Haşim Bey 
gibi bestekarlarca belli kurallara oturtu
lan bu forma daha sonra Rahmi Bey, Lemi 
Atlı , Zeki Arif Ataergin ve Suphi Ziya Öz
bekkan gibi sanatkarlar tarafından büyük 
rağbet gösterilmiş ve bu rağbet günümüz
de de devam etmektedir. Hacı Arif Bey'
den önceki klasik devirde de şarkılar bes
telenmiş. ancak bunlar daha çok türküleri 
andıran ve nakaratları türkülerdeki kavuş
takları hatırlatan bir yapı etrafında şekil
lenmiştir. Fakat Hamamizade İsmail Dede 
Efendi ve Şakir Ağa gibi bestecilerin şar

kıları bu tesbitin dışında tutulmalıdır. 

Şarkılar en çok on zamanlıya kadar olan 
küçük usullerle bestelenmiş . bu usullerin 
çoğunlukla 8'lik mertebeleri tercih edil
miştir. Ancak 9/4'lük ağıraksak kuralın 
dışında olup bu usulde bestelenmiş epey
ce şarkı bulunmaktadır. Fakat mesela 8/4'
lük ağır düyek veya 1 0/4'lük ağır aksak se-



mai şarkılar fazla değildir. Yirmi altı za
manlı evsat usulüyle bestelenmiş çok az 
şarkı vardır, on üç zamanlı şarkı devr-i re
vanı usulü ile bestelenenler ise nadirdir. 
Bir mOsiki kompozisyonu olarak şarkıyı 
kar, beste, ağır ve yürük semai gibi bü
yük formlardan ayıran bir başka özellik ise 
şarkılarda terennümün olmamasıdır. Ba
zı şarkıların mısra başında, ortasında veya 
sonunda bir veya birkaç ölçülük "of, aman, 
canım, hey, ah" gibi terennümler bulunur
sa da bunlar mısraın manasını güçlendir
me amacına dayanan ve büyük formlar
daki gibi başlı başına bir bölüm teşkil et
meyen durumlardır. 

Şarkılar pek çok şekilde kullanılmışsa 
da kompozisyonda ana kalıp dörtlük şek
linde olmalıdır. Kantemiroğlu şarkının al
tı veya sekiz beyitten meydana gelebilece
ğini, sadece safyan ve devr-i revan usulle
riyle bestelenebileceğini söyledikten son
ra şarkıların beyit esasına göre teşkil edil
diğini belirtir. En basit şekliyle dört mısra
lı bir şarkının mısra isimleri ve beste şekli 
şöyledir: 1 . mısra zemin adını alır ve şar
kının makamında seyredilip sonunda o 
makamın güçlü perdesinde yarım karar 
yapılır. 2. mısra nakarattır. Yine aynı ma
kamda gezinilir ve mısra sonunda maka
mın durak perdesinde tam kararla niha
yete erer. 3. mısra miyan (meyan) adını alır, 

bu mısrada yakın veya uzak bir yahut bir
kaç makama geçilir. Bu mısra sonunda yi
ne ilk makama dönüş köprüsü kurulur ya 
da 1. mısraın son bir iki nağmesi tekrar 
edilir. 4. mısra yine nakarattır ve 2. mıs
raın bestesiyle okunur. Bu ana yapının şe
ması şöyledir: 

1. mı s ra A: Zemin 
2. mısra B: Nakarat 
3. mısra C: Miyan 
4. mısra B: Nakarat 

Mısra sonlarında diğer mısralara geç
mek için bazan kısa, bazan nisbeten daha 
uzun saz kısımları olabilir. Bunlara ara nağ
me adı verilir. Şarkıların bazılarında mıs
ra sonlarından alınmış bir bölüm tekrar 
edilebilir. Bu durumda şema şu biçimi alır : 

1. mısra A+a: 
2. mısra B+b: 
3. mısra C+c: 
4. mısra B+b: 

Zemin 
Na ka rat 
Mi yan 
Na ka rat 

Bazı şarkılarda her mısra ayrı ayrı iki de
fa besteli olabilir. Bu durumda şema şu 
biçimi alır : 

1. mısra A+B: 
2. mısra C+D: 
3. mısra E+F: 
4. mısra C+D: 

Zemin 
Na ka rat 
Miyan 
Na ka rat 

Birtakım şarkılarda son mısra 2. mısra
ın bestesinden farklı ve ayrıca bestelidir. 
O takdirde mısraların adları da değişir : 

1. mısra A: Zemin 
2. mısra B: Zaman 
3. mısra C: M ivan 
4. mısra D: Karar 

Şarkılar dört mısralı olmayabilir; 2, 3, 
s. 6, 7. 8, 9, 1 O, 12 mısralı şarkılar da var

dır. Bunlar mısra sayısına göre şöyle ad
landırılır: İki mısralı müsenna şarkı, üç 
mısralı müselles şarkı , dört mısralı mu

rabba şarkı , beş mısralı muhammes şar
kı, altı mısralı müseddes şarkı, yedi mıs
ralı müsebba' şarkı, sekiz mısralı müsem
men şarkı , dokuz mısralı müttesa' şarkı, 

on mısralı muaşşer şarkı, on iki mısralı 
isnaaşer şarkı. Şarkılar arasında iki ve üç 
mısralı olanlar fazla değildir. Bunlar, bir 

çeşit şehir türküsü denilebilecek mülazİ
meli eserlerdir ki önemli bir şarkı beste
karı olan TanbOri Mustafa Çavuş'un bazı 
şarkıları bunlara örnektir. Genellikle Türk 

mOsikisi repertuvarında on iki mısralı şar
kılar az, yedi ve dokuz mısralı şarkılar çok 
daha az bulunmaktadır. Bütün şarkılar 
dört mısralı şarkıların kurallarına ve im

kanlarına uygun biçimde bestelenir. Bun
lardan sadece birer örnekle konu açıkla
nabilir: 

Beş mısraıı şarkı: 

1. m1sra A: Zemin 
2. m1sra B: Nakarat 

~ : ~:~~: ~ } Miyan 

5. m1sra: Nakarat 

Altı mısralı şarkı: 

1. mısra A: Zemin 1. mısra A: Zemin 
2. mısra B: Nakarat 2. mısra B: Nakarat 
3. mısra C: ı. Miyan veya 3. mısra c } 
4. mısra B: Nakarat 4. mısra D Miyan 
5. mısra D: 11. Miyan 5. mısra E 

6. mısra B: Nakarat 6. mısra B: Nakarat 

Sekiz mısraıı şarkı : 

1. mısra A: Zemin 1. mısra A: Zemin 
2. mısra B: Nakarat 2. mısra B: Nakarat 
3. mısra C: ı. Miyan 3. mısra C: ı. Miyan 
4. mısra B: Nakarat veya 4. mısra B: Nakarat 
5. mısra D: 11. Miyan 
6. mısra B: Nakarat 
7. mısra E: 111. Miyan 

5. mısra D} 
6. mısra E ll. Miyan 
7. mısra F 

8. mısra B: Nakarat 8. mısra B: Nakarat 

Özellikle beş mısralıdan itibaren (dört 
mı sra lıl arda da olabilir) 1, 2, 3. miyanlar
da başka usullere geçkiler yapılabilir, fa
kat son mısrada ilk usule dönülür. Fante
zi şarkıların dışında şarkılarda her mısra
ın usul sayısının eşit veya orantılı olması, 
ayrıca her mısraın karşılıklı hecelerinin kul-
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lanılan usulün aynı vuruşlarına isabet et
mesi gerekir (bu kura l büyük form lar için 
de geçerl idir). 

Şarkıların başında güfteli kısımdan ön
ce veya sonra şarkının makam ve usulün
de bir ara nağme bulunabilir. Bunlar da

ha çok şarkıda kullanılan nağmelerle örü

lür. Şarkıdan sonra gelen ara nağmeler ise 
genellikle iki, üç kıtalı şarkılarda kıtaları 

birbirine bağlamak amacıyla kullanılır. Şar
kıların ara nağmelerinin usul sayısı mısra

ların usul sayısı ile eşit veya orantılı olma

lıdır. Ayrıca usul geçkisi yapılmış şarkılar
da bazan bu geçki ara nağme ile başlatı

labilir. 

Şarkılarda ana tema aşktır. Aşkın her 

türlü nüansı bu eserlerde işlenmiş . aşkkar

şısındaki psikolojik durumlar en ince ayrın

tısına kadar terennüm edilmiştir. Fakat 
şarkıda konu serbestliği söz konusu oldu

ğundan akla gelebilecek pek çok şey şar

kıda yer almıştır. Bütün duygu ve konular 
sonunda sevgiliye ve aşka bağlanır: "Aşk 
imiş her ne var alemde" mısraında ifade

sini bulan şarkının bir aşk mOsikisi oldu

ğu rahatlıkla söylenebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kantemiroğlu, Kitabü İlmi 'l·müsiki ala uechi'l
hurü{at: Müsikiyi Harflerle Tesbit ue İcra ilmi
nin Kitabı (nşr. Yalçın Tura) , İstanbul 2001, 1, 186-
187; Tanbürl Cemil Bey, Rehber-i Müsiki, İ stan
bul 1321, s. 25; Suphi Ezgi. Nazari-Amelf Türk 
Musikisi, İstanbul , ts ., lll , 221-285; Mahmut R. 
Gazimihal, Musiki Sözlüğü, İstanbul 1961 , s. 53; 
İsmail Hakkı Özkan. Türk Masikisi 1'/azariyatı ue 
Usu lleri Kudüm Velveleleri, İstanbul 2006, s. 
108-111; E. G. Ambros. "ill]ar\5i", EP (İng . ), IX, 

~3-~4 . ~ .. 
IJI!IruJ İSMAiL HAKKI Ü ZKAN 

ŞARKI DEVR-i REV ANI 

L 
Türk musikisi usullerinden. 

_j 

Türk mOsikisinde bir görüşe göre on za
manlıdan büyük olduğu için büyük, diğer 
bir görüşe göre on beş zamanlıdan küçük 
olduğu için küçük (Are!-Ezgi) usuller sınıfı
na giren şarkı devr-i revanı usulü şarkı for
munda kullanılmak üzere terkip edilmiş 
on üç zamanlı bir usuldür. Klasik devirde 
bu usulle bestelenmiş şarkıların pek azı gü
nümüze ulaşmıştır. Romantik devirde de 
pek rağbet görmeyen bu usul sonraki dö

nemlerde tamamen kullanımdan düşmüş
tür. Bugün son romantikler denilen bes

tekarlar dahil olmak üzere hiçbir bestekar 
tarafından kullanılmamaktadır. 

Şarkı devr-i revanı yapı itibariyle bir üç 
zaman, iki dört zaman ve bir iki zamanın; 
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