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Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.
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Acem-aþiran perdesinde karar eden ini-
ci seyir özelliðine sahip bir makam olup
Mehmet Suphi Ezgi, III. Selim tarafýndan
terkip edildiðini belirtir. Makam çârgâh
perdesindeki inici zirgüleli hicaz dizisine,
yerinde acem-aþiran (acem-aþiranda çârgâh)
ve yine acem-aþiran perdesindeki nikriz
beþlisinin eklenmesiyle oluþmuþtur. Ancak
bu makamdaki bazý eserlerde acem-aþi-
randaki nikriz beþlisi kullanýlmamýþtýr. Bun-
lar yerindeki acem-aþiran dizisiyle karar
eder. Bazý þevkefzâ eserlerde ise acem-
aþiran dizisine hiç yer verilmemiþ, doðru-
dan acem-aþiran perdesindeki nikriz beþ-
lisine geçilip karar edilmiþtir. Bunlar þev-
kefzâ makamýnýn birkaç þekilde kullanýl-
dýðýný göstermektedir.

Þefkefzâ makamýnýn temel yapýsý þekil-
deki gibidir:

Makamýn asýl yapýsý þekilde görüldüðü
gibi olmakla beraber bu makamla beste-
lenmiþ klasik eserlerde makamýn farklý bi-
çimlerde kullanýldýðý görülür. Bunlar ma-
kamýn yapýsýný bozmayýp ona yeni renkler
katan biçimlerdir. Meselâ bazý þevkefzâ
eserlerde giriþ seyrinde, gerdâniye per-
desinde bir uþþak dörtlüsünün ve bunun
sonucu olarak acem perdesinde bir rast
beþlisinin yer aldýðý görülür. Bunun sebe-
bi, çârgâh perdesindeki zirgüleli hicaz di-
zisinin hicaz ve uzzâl dizisi haline dönüþ-
mesidir. Hicaz ailesi makamlarýnda birbi-
rine geçki yapýlmasý âdeti tabii olmakla
beraber þevkefzâ makamýndaki bu geçki
uzun sürmez ve hemen tekrar gerdâni-
yedeki hicaz dörtlüsüne dönülür.
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(Þevkefzâ makamý seyri sýrasýnda sabâ
vb. makamlarda olduðu gibi re bakiye be-
molü [hicaz] ve la bakiye bemolü [þeh-
naz] perdelerinin biraz dik basýlmasý ge-
rekir).

Þevkefzâ makamýnýn güçlüsü gerdâni-
ye perdesidir ve bu perdede hicaz çeþni-
siyle makamýn yarým kararý yapýlýr. Ancak
bazý þevkefzâ eserlerde güçlülük görevi
gerdâniyeden ziyade acem (fa) perdesine
verilmiþ, ikinci mertebe güçlü olarak da
çârgâh yerine kürdî perdesi (si ) kullanýl-
mýþ, dolayýsýyla gerek gerdâniye gerekse
çârgâh perdeleri asma karar durumunda
kalmýþtýr. Yine bu makamdaki bazý eser-
lerde, yerindeki acem-aþiran dizisi hiç kul-
lanýlmadan acem-aþiran perdesindeki nik-
riz beþlisine geçilip karar edilmiþtir. Acem
perdesinin fazla önem kazanmasý ve acem-
aþiran dizisinin hiç kullanýlmadan nikriz
beþlisine geçilip karar verilmesi, þevkefzâ
makamýnýn bir çeþidinde acem-aþiran per-
desi üzerine kurulmuþ ve tiz taraftan bi-
rinci þekilde geniþlemiþ bir neveser dizisi-
nin makama katýldýðýný, göstermektedir.
Özellikle küçük bir form olan þarkýda bu
þeklin tercih edildiði görülmektedir ki bu
biçim de bir “reng-i dil” makamý dizisi de-
mektir.

�
Gerdâniyede 

hicaz dörtlüsü
Çârgâhta 

hicaz beþlisi

� � 

� 

� � � � � ��� �� � � � �
Çârgâhta zirgüleli hicaz dizisi

�
Acem-aþiranda 
çârgâh beþlisi

Çârgâhta 
çârgâh dörtlüsü

� � � � � � � � �� 
Yerinde acem-aþiran dizisi

	

� �
Acem-aþiranda 

nikriz beþlisi

� � � �� �
Yerinde acem-aþiran dizisi

	� �

�
Gerdâniyede 

uþþak dörtlüsü

Acemde 
rast beþlisi

Çârgâhta 
hicaz dörtlüsü

Çârgâhta 
hicaz beþlisi

� � � � � ��� � � � � � �

Çârgâhta hicaz dizisi

� � 

�

�
Acemde simetrik 

nikriz beþlisi
Çârgâhta 

hicaz dörtlüsü
Acem-aþiranda 

nikriz beþlisi

� � � � �� � � �
Geniþlemiþ bölge Acem-aþiranda neveser dizisi

(reng-i dil)

� � � � � � � � � � 	�

Yine bazý eserlerde karara yakýn birta-
kým deðiþiklikler görülmektedir. Bilhassa
kürdî küçük mücennep bemollü si perde-
sinin fazla önem kazanmasý, ikinci merte-
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Makamýn birinci mertebe güçlü perde-
sinin gerdâniye olduðu ve bu perdede hi-
caz çeþnisiyle makamýn yarým kararýnýn
yapýldýðý belirtilmiþti. Ancak bazý beste-
kârlarýn, eserlerinde acem perdesindeki
nikriz çeþnisini çokça kullandýklarý, hatta
bu perdeyi güçlü kabul edip yarým kararý
acem perdesindeki nikriz çeþnisiyle yap-
týklarý görülmektedir. Makamýn ikinci mer-
tebe güçlüsü çârgâh perdesi olup bu per-
dede zirgüleli hicaz çeþnisiyle asma karar
yapýlýr. Fakat yine bazý bestekârlar bu ma-
kamdaki eserlerinde çârgâh perdesinin 1
tanini altýnda yani kürdî perdesinde mey-
dana gelen nikriz çeþnisini daha çok kul-
lanmýþ ve bunu ikinci mertebe güçlü gibi
kabul etmiþtir.

Þevkefzâ makamý çeþitli þekillerde kul-
lanýlan, çok dizili ve çok çeþnili bir makam
olduðu için asma kararlar bakýmýndan zen-
gindir. Güçlü gerdâniye perdesindeki hicaz
çeþnili yarým karardan sonra bunun 1 ta-
nini altýnda yani acem perdesinde nikriz
çeþnili ve dik-hisar (koma bemollü mi) per-
desinde hüzzam çeþnili asma karar yapý-
labilir. Çârgâh perdesindeki asma karar
zirgüleli hicaz çeþnisiyle yapýlýr. Bu perde-
deki zirgüleli hicaz çeþnisiyle yapýlan asma
karar için segâh perdesi yeden olarak kul-
lanýlýr. Fakat bazan çârgâh perdesindeki as-
ma karar zirgüleli hicaz yerine sadece hi-
caz çeþnisiyle yapýlmýþ olabilir. Bu takdir-
de segâh perdesi yerine kürdî perdesi ye-
den olarak kullanýlýr, çünkü hicazýn yede-
ni tam seslidir. Bu makamda nikriz çeþ-
nisiyle asma karar yapýlan kürdî perdesi de
önemlidir. Bunlardan baþka acem-aþiran
dizisine geçilince çârgâh perdesinde çâr-
gâhlý, dügâh perdesinde kürdîli, rast per-
desinde bûselikli, acem-aþiran perdesin-
de çârgâhlý asma kararlar yapýlýr. Ancak
bütün bu kararlarýn yapýlabilmesi bestele-
nen formun büyüklüðü ile orantýlýdýr. Me-
selâ bir kâr veya bestede bunlarýn hepsi
kullanýlabilirse de þarký gibi küçük form-
larda çok karakteristik ve yapýlmasý mut-

laka gerekli olan asma kararlarýn dýþýnda-
kiler yapýlmayabilir.

Þevkefzâ makamýnýn donanýmýna si için
koma, re için bakiye bemolleri yazýlýr, ge-
rekli deðiþiklikler eser içinde gösterilir. Ma-
kamý meydana getiren dizilerin sesleri tiz-
den peste çârgâhta zirgüleli hicaz dizisi:
tiz çârgâh, tiz segâh, þehnaz, gerdâniye,
acem, dik-hisar, hicaz, çârgâh; yerinde
acem-aþiran dizisi: acem, hüseynî, nevâ,
çârgâh, kürdî, dügâh, rast, acem-aþiran;
acem-aþiranda nikriz beþlisi: çârgâh, se-
gâh, zirgüle, rast, acem-aþirandýr. Þevkef-
zâ makamýnýn yedeni portenin 1. çizgisin-
deki mi (hüseynî aþiran) perdesidir.

Genellikle þevkefzâ ve þevkutarab ma-
kamlarý, dizi ve seslerinin benzerliði se-
bebiyle birbirine karýþtýrýlmaktaysa da iki
makam birbirinden farklý olup bu farklar
þu þekilde ifade edilebilir: 1. Þevkefzâ ma-
kamý inici, þevkutarab makamý inici-çýkýcý
karakterdedir. 2. Þevkefzâ makamýnýn bi-
rinci mertebe güçlüsü gerdâniye, bazan
da acem perdesidir; þevkutarab maka-
mýnýn birinci mertebe güçlüsü ise her za-
man çârgâh perdesidir. 3. Þevkefzâ ma-
kamý çârgâh perdesindeki zirgüleli hicaz
makamýnýn tiz tarafýnda çok seyreder.
Þevkutarab ise bu bölgede fazla dolaþ-
mayýp daha çok sabâ makamý dizisinde
gezinir. 4. Çârgâh perdesindeki zirgüleli hi-
caz çeþnisi her iki dizide de vardýr, fakat
þevkutarab makamý bundan sonra sabâ
dörtlüsü ile dügâh perdesine kadar iner.
Þevkefzâ makamýnda ise zirgüleli hicaz
çeþnili asma karardan sonra kürdî perde-
sinde nikriz çeþnisiyle asma kararlar ya-
pýlabilir. Kürdî perdesindeki bu asma ka-
rar þevkutarab makamýnda yoktur. 5. Ýki
makamýn tek benzer tarafý acem-aþiran
dizisiyle karar etmesidir. Ancak þevkefzâ
makamýnýn acem-aþiran perdesinde nik-
riz beþlisiyle karar etmesine karþýlýk þev-
kutarab makamýnda çârgâh çeþnili tam
karar yapýlýr. Þevkefzâ makamý yapýsý ge-

be güçlü gibi kullanýlmasý ve çârgâh per-
desindeki zirgüleli hicaz dizisinin yedeni
olmasý gereken segâh perdesi yerine bu
kürdî perdesinin kullanýlmasý sonucu rast
perdesinde bir uþþak dörtlüsü ve acem-
aþiran perdesinde bir rast beþlisi meyda-
na gelir. Acem perdesinin de birinci mer-
tebe güçlü olarak kullanýldýðý bu eserler-
de tam karara yakýn acem-aþiran perde-
sinde bir basit sûzinak dizisinin seyre ka-
týlabildiði anlaþýlýr. Yerindeki acem-aþiran
dizisi bu eserlerde ya hiç yoktur veya pek
azý gösterilmiþtir. Fakat karara yakýn ya-
pýlan bu deðiþiklikten sonra acem-aþiran
dizisiyle karar eden çeþit hariç yine acem-
aþirandaki nikriz beþlisiyle tam karar ya-
pýlýr.
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Þevkefzâ makamýnýn çeþitli biçimlerde-
ki oluþumuna karýþan diziler toplu olarak
þunlardýr:

�
Çârgâhta 

hicaz dörtlüsü
Acem-aþiranda 

rast beþlisi

� � � � �
Acem-aþiranda basit sûzinak dizisi

� � � � � 	�

�
Gerdâniyede 

hicaz dörtlüsü
Çârgâhta 

hicaz beþlisi

� � � � � � ��� �� � � � �
Çârgâhta zirgüleli hicaz dizisi

Çârgâhta uzzâl dizisi

� 

�
Gerdâniyede 

uþþak dörtlüsü

Acemde 
rast beþlisi

Çârgâhta 
hicaz dörtlüsü

Çârgâhta 
hicaz beþlisi

� � � � � � � � � �
Çârgâhta hicaz dizisi

� � 

�
Acemde simetrik 

nikriz beþlisi
Çârgâhta 

hicaz dörtlüsü
Acem-aþiranda 

nikriz beþlisi

� � � � �� � � �
Geniþlemiþ bölge Acem-aþiranda neveser dizisi

� � � � � � � � � � 	�

�
Çârgâhta 

hicaz dörtlüsü
Acem-aþiranda 

rast beþlisi

� � � � �
Acem-aþiranda basit sûzinak dizisi

� � � � � � � � 	�

�
Çârgâhta 

çârgâh dörtlüsü
Acem-aþiranda 
çârgâh beþlisi

� � � 
Yerinde acem-aþiran dizisi

� � � � � � � � 	

�
Acem-aþiranda 

nikriz beþlisi� � � � � � � � 	�

� �� 8
8

� 
 �

� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
 

� �� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �� � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � 
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ÞEVKET ALÝ
( ���	���� )

(1873-1938)

Hindistan
Hilâfet Hareketi önderlerinden,

siyaset adamý.
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Günümüzde Uttar Pradeþ eyaletine bað-
lý olan Râmpûr’da doðdu. Çocuk yaþta iken
babasý Abdülali Han vefat edince kardeþ-
leri Muhammed Ali ve Zülfikar Ali ile be-
raber annesi tarafýndan yetiþtirildi. Ýlk eði-
timini Bireli’de (Bereyli, Bareilly) aldýktan
sonra Mohammadan Anglo-Oriental Col-
lege’da (Aligarh Muslim University) öðre-
nimini tamamladý. 1896-1913 yýllarý ara-
sýnda Kudh ve Agra’da kamu hizmetinde
çalýþtý. 1911’den itibaren kardeþiyle birlik-
te Kalküta’da dönemin en etkili müslüman
siyasî gazetelerinden olan Ýngilizce Com-
rade ve 1913’te Delhi’de Urduca Ham-
dard (Hemderd) gazetelerini çýkardý. Böy-
lece Hindistan’da Osmanlý Devleti ve hilâ-
feti lehindeki faaliyetleriyle ön plana çýkan
isimlerden biri oldu. Çeþitli gazete ve der-
gilerdeki yazýlarý yanýnda Hindistan’da Os-
manlýlar için yardým toplanmasýna ve Bal-
kan savaþlarýnda doktorlardan oluþan bir
heyetin Türkiye’ye gönderilmesine öncü-
lük yaptý. Osmanlýlar’ýn yanýnda savaþmak
üzere gönüllüler toplama giriþimi Ýngiliz-
ler tarafýndan önlendi. I. Dünya Savaþý’n-
da Ýslâm’ýn mukaddes beldelerinin korun-
masý amacýyla faaliyete geçen Encümen-i
Huddâm-ý Kâ‘be’nin kurucularý arasýnda
yer aldý ve genel sekreterliðiyle icra kuru-
lu baþkanlýðý yaptý. Ayný savaþta Ýngiliz-
ler’in bütün tedbirlerine raðmen Osman-
lýlar’ý destekledi, müslüman din adamlarý-
na Ýngilizler lehine fetva vermesi yolunda
yapýlan baskýlara karþý çýktý. 1919’da yýkýcý
faaliyetlerde bulunduðu iddiasýyla Ýngiliz-
ler tarafýndan hapsedildi. Savaþýn ardýn-
dan hilâfet hukukunu korumak ve Osman-
lý Devleti’ni desteklemek için oluþturulan
Hindistan Hilâfet Hareketi’nin önderleri ara-
sýnda yer aldý ve ilk hilâfet konferansýnýn
baþkanlýðýna seçildi. Hindistan’daki pasif
direniþ hareketini ve Mahatma Gandi’yi
desteklediðinden tekrar tutuklandý ve
1921-1923 yýllarý arasýnda hapis yattý. Da-
ha sonra baðýmsýz Hindistan’daki Hindu-
müslüman iliþkileri hususunda Gandi ve
Hindistan Kongre Partisi ile görüþ ayrýlýðý-
na düþtü. 1928 Nehru raporuna itiraz ede-
rek müslümanlar için ayrý seçim sistemi
önerdi. Hindistan’ýn geleceðiyle ilgili I. ve
II. Londra toplantýlarýna müslümanlar adý-
na katýldý. 1931’de Dünya Müslümanlarý

Kongresi’ni toplamak amacýyla Kudüs’e
gitti. 1936’da Hindistan Müslümanlarý Bir-
liði’nde yer aldý ve Muhammed Ali Cinnah
ile birlikte hareket etti. 1934-1938 yýlla-
rýnda Hindistan Müslümanlarý Birliði mer-
kez idare heyetinde bulundu. Hindistan’ýn
baðýmsýzlýðý için destek aramak üzere Arap
ülkeleri, Avrupa ve Amerika Birleþik Dev-
letleri’nde görüþmeler yaptý, konferanslar
verdi.  26 Kasým 1938’de Delhi’de vefat
eden Þevket Ali, Pakistan fikrinin ilk sa-
vunucularýndan biri olarak modern Hin-
distan’ýn en etkili siyasî simalarý arasýnda
seçkin bir yere sahiptir.
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ÞEVKÝ BEY
(1860-1890)

Þarký bestekârý ve hânende.
˜ ™

Ýstanbul Fatih’te Pirinççi Sinan mahal-
lesinde doðdu. Babasý tarakçý esnafýndan
Ahmed Efendi’dir. Rüþdiye tahsilinin ar-
dýndan Muzýka-i Hümâyun’a hânende ola-
rak girdi. Bir süre sonra saray hayatýndan
sýkýldýðý için görevinden ayrýldý ve Rüsûmat
Nezâreti’nde kâtipliðe baþladý. Bu görevi-
ni Harbiye Nezâreti Evrak Kalemi’nde de-
vam ettirdi. Rindâne bir hayat yaþadý. 2
Zilhicce 1307 (20 Temmuz 1890) tarihinde
Beylerbeyi’nde arkadaþý Rahmi Bey’in evin-
de kalp krizinden öldü ve ertesi günü Kuz-
guncuk’ta Nakkaþtepe Mezarlýðý’na defne-
dildi. Yakýn arkadaþý Mehmed Hafîd Bey
ölümü için þu tarih beytini yazmýþtýr. “Çýk-
tý bir târîh-pesendîde Hafîd / Hâke düþtü
bî-emel o verd-i nâz (1307).” Ýsmâil Safâ’nýn
tarihi de þöyledir: “Çýktý bir düm tek ile iþ-

reði geniþ bir seyir alanýna sahip olduðun-
dan ayrýca geniþlemez.

Makamýn seyrine birinci mertebe güç-
lü olan gerdâniye perdesi civarýndan ve bu
perde eksen olmak üzere baþlanýr. Bu per-
denin iki yanýndaki çeþnilerde karýþýk ge-
zinildikten sonra gerdâniye perdesinde hi-
caz çeþnili veya acem perdesinde nikriz
çeþnili yarým karar yapýlýr. Ardýndan gerek-
li yerlerde gerekli asma kararlar ve geç-
kiler gösterilerek çârgâh perdesine kadar
inilir ve bu perdede zirgüleli hicaz çeþnili,
kürdî perdesinde de nikriz çeþnili asma
kararlar yapýlýr. Daha sonra acem-aþiran
dizisine geçilir. Bu dizide de karýþýk gezi-
nildikten ve asma kararlar gösterildikten
sonra acem-aþiran perdesindeki nikriz beþ-
lisine geçilip bu beþli ile acem-aþiran per-
desinde genellikle yedenli tam karar ya-
pýlýr. Þevkefzâ makamýnýn bir baþka çeþi-
dinde ise çârgâh perdesindeki zirgüleli hi-
caz dizisinden sonra yerindeki acem-aþi-
ran dizisine geçilip bu dizi ile acem-aþiran
perdesinde karar edilir. Bu çeþitte acem-
aþiran perdesindeki nikriz beþlisi yoktur.

Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’-
nin hafif usulünde, “Hüsn-i zâtýn gibi bir
dilber-i sîmîn-endâm”, Hamâmîzâde Ýs-
mâil Dede Efendi’nin aðýr çenber usulün-
de, “Ermesin el ol þehin þevket-i vâlâlarý-
na” mýsraýyla baþlayan besteleri; yine Kö-
mürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’nin, “Dil-
besteye lutf u keremin mâ-hazar eyle” mýs-
raýyla baþlayan aðýr semâisi; Hamâmîzâde
Ýsmâil Dede Efendi’nin, “Ser-i lutf-i anberi
yüzüne nikab edersin” mýsraýyla baþlayan
yürük semâisi; Çilingirzâde Ahmed Aða’-
nýn aksak usulünde, “Geçip de karþýma göz-
lerin süzme”, III. Selim’in aksak usulünde,
“Ey serv-i gülzâr-ý vefâ”, Mustafa Nâfiz Ir-
mak’ýn curcuna usulünde, “Sebep sensin
gönülden ihtilâle” mýsralarýyla baþlayan
þarkýlarý; Hacý Fâik Bey’in düyek usulün-
de, “Lâ mevcûde illâ hû”, Muallim Ýsmâil
Hakký Bey’in evsat usulünde, “Ey bu cüm-
le kâinâtý var eden mevlâ meded” ve Ser-
müezzin Rifat Bey’in devr-i hindî usulün-
de, “Mest ü hayrâným zâr u giryâným” mýs-
ralarýyla baþlayan ilâhileri bu makamýn ör-
nekleri arasýndadýr.
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