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“Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende
de var” mýsraýyla baþlayan bayatî; “Ülfet et-
sem yâr ile aðyâre ne” mýsraýyla baþlayan
hümâyun; “Hicran oku sînem deler” ve,
“Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim” mýsra-
larýyla baþlayan hüseynî; “Küþâde tâliim
hem bahtým uygun” mýsraýyla baþlayan
hüzzam; “Ol gonca-dehen bir gül-i handân
olacaktýr” mýsraýyla baþlayan muhayyer;
“Nedir bu dil-i zârýn figaný” mýsraýyla baþ-
layan rast; “Gülzâra nazar kýldým vîrâne-
misâl olmuþ”, “Kimseler gelmez senin fer-
yâd-ý ateþ-bârýna” ve, “Zeybeklerle gezer
daðlar baþýnda” mýsralarýyla baþlayan uþ-
þak; “Affeyle suçum ey gül-i ter baþýma
kakma” ve, “Dil yâresini andýracak yâre
bulunmaz” mýsralarýyla baþlayan uzzâl þar-
kýlarý onun çok sevilen eserlerinden bazý-
larýdýr.

Ayný zamanda bir ud ve lavta icracýsý
olan Þevki Bey birçok þarkýsýnýn sözlerini
Recâizâde Mahmud Ekrem, Muallim Nâ-
ci, Mehmed Sâdi Bey, Mehmed Hafîd Efen-
di, Reþad Paþa gibi þairlerden seçmiþtir.
Recâizâde Mahmud Ekrem’in yazýp Rah-
mi Bey’in bayatî makamýnda bestelediði,
“Gül hazin sünbül perîþan bâðzârýn þev-
ki yok” mýsraýyla baþlayan þarkýnýn Þevki
Bey’in ölümü üzerine bestelendiði söyle-
nir. Mehmed Hafîd Bey, onun vefatýndan
sonra 308 þarkýsýnýn güftesini Yâdigâr-ý
Þevk yahut Mahsûl-i Tabîat adýyla neþ-
retmiþtir (Ýstanbul 1308, 1322). Yýlmaz Öz-
tuna, Mehmet Suphi Ezgi’nin Þevki Bey’in
eserlerini bir külliyat halinde hazýrlamaya
baþladýðýný, 120 þarkýsýnýn notasýný yazma-
sýna raðmen bu çalýþmasýný tamamlaya-
madýðýný ifade eder (BTMA, II, 356). Mu-
siki Mecmuasý’nýn 387-388. sayýsý (Ýstan-
bul 1982) “Þevki Bey Uþþak Þarkýlarý” baþ-
lýðýyla bir özel sayý niteliðinde hazýrlanmýþ-
týr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Suphi Ezgi, Nazarî-Amelî Türk Musikisi, Ýstan-
bul 1933, I, 101; Ýbnülemin, Hoþ Sadâ, s. 276-
278; Baki Süha Ediboðlu, Ünlü Türk Bestekârla-

rý, Ýstanbul 1962, s. 127-135; Yýlmaz Öztuna, Ha-
cý Ârif Bey, Ankara 1986, s. 57-59; a.mlf., Þev-
ki Bey, Ankara 1988; a.mlf., BTMA, II, 355-359;
Sadi Yaver Ataman, Mehmet Sadi Bey, Ankara
1988, s. 7, 31-34; Sadun Aksüt, Türk Mûsikîsinin
100 Bestekârý, Ýstanbul 1993, s. 205-207; Özalp,
Türk Mûsikîsi Tarihi, I, 611-615; Tercümân-ý Ha-
kîkat, 4 Zilhicce 1307; Ruþen Ferit Kam, “Þevki
Bey”, Radyo, sy. 28, Ankara 1944, s. 8; Etem Ün-
gör, “Âdil Haybat, Þevki Bey’in Oðlu Deðildir”,
MM, sy. 228 (1967), s. 21-27; Hayri Yenigün, “Bir
Büyük Bestekâr: Þevki Bey”, Musiki ve Nota, sy.
6, Ýstanbul 1970, s. 20-21; Mehmet Güntekin,
DBÝst.A, VII, 164-165.

ÿNuri Özcan

– —
ÞEVKœ DAYF
(  �!	�"�� )

Ahmed Þevk¢ Abdüsselâm Dayf
(1910-2005)

Arap dili ve edebiyatý âlimi.
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13 Ocak 1910’da Mýsýr’ýn kuzeyindeki
Dimyat þehrine baðlý bir köyde doðdu. Kö-
yünde baþladýðý eðitimini Dimyat’taki ilk
okulda tamamladý (1926). Orta öðrenimini
Zekazîk’teki lisede gördükten sonra 1928’-
de girdiði Dârülulûm’un hazýrlýk okulunu
1930’da bitirdi. Ayný yýl kaydolduðu Fuâd el-
Evvel Üniversitesi (Kahire Üniversitesi) Edebi-
yat Fakültesi Arap Dili Bölümü’nden 1935
yýlýnda mezun oldu. Burada Tâhâ Hüse-
yin, Ahmed Emîn, Ýbrâhim Mustafa, Emîn
el-Hûlî, Ahmed el-Ýskenderî ve Abdülveh-
hâb Azzâm gibi önde gelen dil ve edebiyat
âlimlerinin derslerine katýldý. Mecmau’l-
lugati’l-Arabiyye’de el-Mu£cemü’l-vasî¹
adlý sözlüðün hazýrlýk heyetinde görev al-
dý. 1936 yýlýnda Kahire Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi’ne asistan olarak tayin edil-
di. Burada Ahmed Emîn’in danýþmanlýðýn-
da hazýrladýðý “en-Nakdü’l-edebî fî Kitâbi’l-
Eganî li-Ebi’l-Ferec el-Ýsfahânî” adlý teziyle
yüksek lisansýný (1939) ve Tâhâ Hüseyin’in
danýþmanlýðýnda hazýrladýðý “es-Sýnâatü’l-
fenniyye ve tetavvuruhâ fi’þ-þi‘ri’l-Arabî”
adlý teziyle doktorasýný (1942) tamamladý.
1943’te öðretim üyesi, 1948’de doçent,
1956’da profesör oldu. Ayrýca Ürdün Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi’nde iki ve Kü-
veyt Üniversitesi’nde dört yýl görev yaptý.
Kendini tamamen ilmî çalýþmalara veren
Þevký Dayf, 1968-1971 yýllarýnda Arap dili
bölüm baþkanlýðýna getirildi; 1975’te emek-
liye ayrýldý. 1976’da Atýyye es-Savâlihî’nin
vefatýyla boþalan Mecmau’l-lugati’l-Arabiy-
ye üyeliðine, 1988’de genel sekreterliðine,
1992’de baþkan yardýmcýlýðýna ve 1996’-
da Ýbrâhim Beyyûmî Medkûr’un ardýndan
baþkanlýðýna tayin edildi. Daha sonra Ýtti-
hâdü’l-mecâmii’l-lugaviyyeti’l-Arabiyye baþ-

te Safâ târîhi / Göçtü hey hey diye hânen-
de zavallý Þevkî (1307).” Kendine has tav-
rýyla devrin önemli hânendeleri arasýnda
yer alan Þevki Bey asýl ününe þarký beste-
kârlýðýyla ulaþmýþtýr. Ýlk mûsiki bilgilerini
Ticaret ve Nâfia Nezâreti kâtiplerinden
Necmeddin Bey’den aldý ve ardýndan girdi-
ði Muzýka-i Hümâyun’da kendini yetiþtir-
di, burada özellikle Hacý Ârif Bey’den fay-
dalandý. Saray fasýllarýnýn vazgeçilmez hâ-
nendelerinden olan Þevki Bey Hacý Ârif
Bey, Medenî Aziz Efendi, Mehmet Suphi
(Ezgi) ve þair Mehmed Hafîd gibi sanat-
kârlarýn bulunduðu meclislerdeki icralara
çoðunlukla eþi kanunî Melek Haným’la bir-
likte katýlýrdý.

Þevki Bey, Türk mûsikisinde klasik eko-
lün Hacý Ârif Bey’den sonra en önemli þar-
ký bestekârý kabul edilir. Güçlü bestekâr-
lýk yeteneðinin yaný sýra çabuk beste ya-
pabilen ilhamý bol bir sanatkârdýr. Þarký-
larýnýn çoðunu daha güfteyi okurken irti-
câlen bestelediði, bazan yarým saatte bir,
bazan da günde sekiz on beste yaptýðý
söylenir. Bestelerini yirmi yaþýndan sonra
yapmýþ, Hacý Ârif Bey’in açtýðý þarký çýðýrýný
geliþtirerek devam ettirmiþ, bu ekolün gü-
nümüze kadar gelmesinde en önemli rolü
oynamýþtýr. Ruþen Ferit Kam onu þarkýla-
rýndaki özellikler sebebiyle modern “lied”in
önemli ismi Schubert’e benzetir. Ölümü-
ne yakýn söylediði, “Arza lâyýk deðil am-
mâ hünerim / Nâçizâne bini buldu eserim”
mýsralarýndan anlaþýlacaðý üzere 1000’in
üzerinde eser bestelemiþ, ancak nota bil-
mediðinden þarkýlarýnýn çoðu kaybolmuþ-
tur. Aþk konusunun pek çok yönüyle iþ-
lendiði eserlerindeki kompozisyon tekni-
ði özellikle geçkiler yönünden son derece
geliþmiþ olup þarkýlarýnda sade bir üslûpla
birlikte lirik, hüzünlü ifadeler görülür. Þar-
ký formunun dört mýsralý (murabba) çeþidi
yanýnda beþ, altý, sekiz mýsralý türlerinin de
güzel örneklerini vermiþtir. 200’den faz-
la uþþak þarký bestelediði kaydedilir. Türk
mûsikisinde uþþak makamýný bu kadar ýs-
rarla kullanan bir baþka bestekâr bilinme-
mektedir. Zeki Ârif Ataergin’e bestelerin-
de uþþak makamýný neden hiç kullanmadý-
ðý sorulduðunda, “Þevki Bey bu makamý o
kadar güzel iþlemiþtir ki artýk onun ardýn-
dan söylenecek bir söz, yapýlacak bir eser
kalmamýþtýr; zira Þevki Bey uþþak kapýsý-
ný kapatmýþtýr” cevabýný vermiþtir. Yýlmaz
Öztuna onun günümüze ulaþan 233 eseri-
nin listesini (uþþak makamýndaki bir beste
ve yürük semâi dýþýndakilerin hepsi þar-
kýdýr) yayýmlamýþtýr (Þevki Bey, s. 42-51).
Yetiþtirdiði talebeler arasýnda Bimen Þen
ve Ýsmail Fenni Ertuðrul en önemlileridir.
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Fükâhe fî Mý½r (Kahire 1958); TârîÅu’l-
edebi’l-£Arabî (müellifin en kapsamlý ça-
lýþmasý olup þu eserlerden meydana gel-
mektedir: 1. el-£A½rü’l-Câhilî [Kahire 1960];
2. el-£A½rü’l-Ýslâmî [Kahire 1963]; 3. el-£A½-
rü’l-£Abbâsiyyü’l-evvel [Kahire 1966]; 4.
el-£A½rü’l-£Abbâsiyyü’¦-¦ânî [Kahire 1973];
5. £A½rü’d-düvel ve’l-imârât: el-Cezîretü’l-
£Arabiyye el-£Irâš, el-Îrân [Kahire 1980]; 6.
£A½rü’d-düvel ve’l-imârât: Mý½r, eþ-Þâm [Ka-
hire 1984; daha sonraki baskýlarýnda Mý-
sýr ve Þam kýsýmlarý birbirinden ayrýlmýþ-
týr]; 7. £A½rü’d-düvel ve’l-imârât: el-Endelüs
[Kahire 1989]; 8. £A½rü’d-düvel ve’l-imârât:
Libiyâ, Tûnis, Øýšýlliyye [Kahire 1992]; 9.
£A½rü’d-düvel ve’l-imârât: el-Cezâßir, el-Ma³-
ribü’l-aš½â, Mûrîtâniyâ, es-Sûdân [Kahire
1995]); Ma£a’l-Aššåd (Kahire 1964); el-
Bârûdî: Râßidü’þ-þi£ri’l-¼adî¦ (Kahire
1964); el-Bu¹ûle fi’þ-þi£ri’l-£Arabî (Kahi-
re 1969); el-Ba¼¦ü’l-edebî, ¹abî£atühû,
menâhicühû, u½ûlühû, me½âdiruhû (Ka-
hire 1972); eþ-Þi£ru ve ¹avâbi£uhü’þ-þa£-
biyye £alâ merri’l-£u½ûr (Kahire 1977);
Mine’l-meþriš ve’l-ma³rib bu¼û¦ fi’l-
edeb (Kahire 1998); Fi’þ-Þi£ri ve’l-fükâ-
he fî Mý½r (Kahire 1999); el-¥ubbü’l-£u×-
rî £inde’l-£Arab (Kahire 1999); £Acâßib ve
esâ¹îr (Kahire 2004).

B) Edebî Tenkit, Belâgat ve Dil Bilgisi:
en-Našd (Kahire 1954); Fi’n-Našdi’l-ede-
bî (Kahire 1962); el-Belâ³a: Te¹avvur ve

târîÅ (Kahire 1965); el-Medârisü’n-na¼-
viyye (Kahire 1968); Fu½ûl fi’þ-þi£ri ve
našdih (Kahire 1971); Tecdîdü’n-na¼v
(Kahire 1982); Teysîrü’n-na¼vi’t-ta£lîmî
šadîmen ve ¼adî¦en ma£a nehci tec-
dîdih (Kahire 1986); Fi’t-Türâ¦ ve’þ-þi£r
ve’l-lu³a (Kahire 1987); Teysîrât lu³aviy-
ye (Kahire 1990); Ta¼rîfâtü’l-£âmmiyye
li’l-fu½¼â fi’l-šavâ£id ve’l-binyât ve’l-¼u-
rûf ve’l-¼arekât (Kahire 1994); Fi’l-Edebi
ve’n-našd (Kahire 1999).

C) Tefsir ve Diðer Ýslâmî Konular: Sûre-
tü’r-Ra¼mân ve süver šý½âr: £Ar² ve di-
râse (Kahire 1971); el-Vecîz fî tefsîri’l-
Æurßâni’l-Kerîm (Kahire 1993); £Âlemiy-
yetü’l-Ýslâm (Kahire 1996; trc. Abdelwa-
hab el-Affendi, The Universality of Islam,
Rabat 1998); el-¥aŠâretü’l-Ýslâmiyye mi-
ne’l-Æurßân ve’s-sünne (Kahire 1997);
Mu¼ammed Åâtemü’l-mürselîn (Kahire
2000); Mu£cizâtü’l-Æurßân (Kahire 2001);
el-Æasem fi’l-Æurßân (Kahire 2001). Ay-
rýca Ma£î (I-II, Kahire 1981-1988; hâtýrat
kitabý) ve Mecma£u’l-lu³ati’l-£Arabiy-
ye fî Åamsîne £âmen (Kahire 1984) adlý
eserleri bulunmaktadýr.

II. Neþirleri: Ýbn Madâ, Kitâbü’r-Red
£ale’n-nü¼ât (Kahire 1947); Sâhib b. Ab-
bâd, Resâßilü’½-Øâ¼ib b. £Abbâd (Kahi-
re 1947, Abdülvehhâb Azzâm ile birlikte);
Ýmâdüddin el-Ýsfahânî, ƒarîdetü’l-ša½r ve
cerîdetü’l-£a½r: Æýsmü þu£arâßi Mý½r (Ka-
hire 1951, Ahmed Emîn ve Ýhsan Abbas ile
birlikte); Ýbn Hazm, Naš¹ü’l-£arûs fî tevâ-
rîÅi’l-Åulefâß (Mecelletü Külliyyeti’l-âdâb
içinde, XIII/2, Kahire 1951); Ýbn Saîd el-
Maðribî, el-Mu³rib fî ¼ule’l-Ma³rib (En-
dülüs’le ilgili bölüm: I-II, Kahire 1953-1955;
eserin Mýsýr’la ilgili bölümünün I. cildi:
Kahire 1954, Zeki Muhammed Hasan –
Seyyide Ýsmâil Kâþif ile birlikte); Corcî Zey-
dân, TârîÅu âdâbi’l-lu³ati’l-£Arabiyye
(I-IV, Kahire 1957); Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, ed-Dürer fi’Åti½âri’l-me³åzî ve’s-
siyer (Kahire 1966); Ýbn Mücâhid, es-Seb£a
fi’l-šýrâßât (Kahire 1972; Þevký Dayf’ýn ya-
yýmlanmýþ 100’ü aþkýn makalesinin bir lis-
tesi için bk. Sâmî Süleyman Ahmed, LXVII
[2005], s. 384-389).

Ahmed Yûsuf Ali’nin Æýrâße evveliyye
fî kitâbâti Þevš¢ ™ayf (Kahire 1989), ba-
zý akademisyenlerin çalýþmalarýndan olu-
þan, Tâhâ Vâdî’nin yayýma hazýrladýðý Þev-
š¢ ™ayf sîre ve ta¼iyye: Dirâsât fi’l-
edeb ve’n-našd ve’l-lu³a ve’t-türâ¦ (Ka-
hire 1992), Semîre Sâdýk Þa‘lân’ýn Þevš¢
™ayf fî £uyûni ½afvetin mine’l-a£lâm (Ka-
hire 2003), Mustafa Abdüþþâfî Mustafa’-
nýn Þevš¢ ™ayf ve târîÅu’l-edebi’l-£Ara-

kanlýðý görevini üstlenen Dayf, ayný zaman-
da Dýmaþk Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye üye-
si ve Ürdün’deki ayný adlý kurumla el-Mec-
mau’l-ilmiyyü’l-Irâký’nin þeref üyesiydi. Þev-
ký Dayf, uzun süredir mustarip olduðu ak-
ciðer iltihabý hastalýðýndan 10 Mart 2005’-
te Kahire’de vefat etti.

Yetiþtirdiði çok sayýda talebe ve kale-
me aldýðý birçok eserle dikkat çeken Þev-
ký Dayf, akademik edebiyat incelemeleri
ve eleþtirisi alanýnda Arap dünyasýnýn ön-
cüleri sayýlan Tâhâ Hüseyin, Abbas Mah-
mûd el-Akkad, Muhammed Hüseyin Hey-
kel ve Ýbrâhim el-Mâzinî gibi isimlerin ar-
dýndan gelen neslin en önemli edebiyatçý-
larýndan biridir. Baþarýlý çalýþmalarý dola-
yýsýyla 1948 yýlýnda Kahire Mecmau’l-luga-
ti’l-Arabiyye ödülüne, 1955’te Þevš¢ þâ£i-
rü’l-£a½ri’l-¼adî¦ adlý eseri dolayýsýyla dev-
let teþvik ödülüne, 1979’da edebiyat ala-
nýnda Mýsýr devlet takdir ödülüne, 1983’-
te Uluslararasý Kral Faysal Arap edebiya-
tý ödülüne ve 2003’te Mýsýr cumhurbaþ-
kanlýðý ödülüne layýk görülmüþtür. Þevký
Dayf’ýn ilmî çalýþmalarý daha çok Câhiliye
devrinden modern döneme kadar Arap
edebiyatý incelemeleri, edebiyat tarihi ve
tenkidi alanlarýnda yoðunlaþýr. Çalýþmala-
rýnda takip ettiði yöntem Tâhâ Hüseyin’in
tarih ve edebiyata bakýþýyla paralellik gös-
terir; eserlerinde onun tarihî tekâmülcü
bakýþ yönteminin izleri görülür. Buna gö-
re þiir, nesir ve belâgat týpký diðer varlýk-
lar gibi basitten karmaþýk olana doðru ge-
liþim basamaklarýný aþarak zirveye yükse-
lir ve ardýndan yavaþ yavaþ aþaðýya doðru
iner. Þevký Dayf’ýn dikkat çeken bir diðer
yönü, bilhassa öðrenciler için Arap nahvi-
nin kolaylaþtýrýlmasýna yönelik çabalarý ve
bu alanda ortaya koyduðu eserlerdir.

Eserleri. I. Telif Eserleri. A) Edebiyat:
el-Fen ve me×âhibühû fi’þ-þi£ri’l-£Ara-
bî (Kahire 1943, doktora tezinin isim de-
ðiþikliðiyle yayýmlanmýþ þeklidir); el-Fen
ve me×âhibühû fi’n-ne¦ri’l-£Arabî (Ka-
hire 1946); et-Te¹avvur ve’t-tecdîd fi’þ-
þi£ri’l-Ümevî (Kahire 1952); eþ-Þi£rü’l-
³ýnâßî fi’l-Medîne (Kahire 1952); eþ-Þi£-
rü’l-³ýnâßî fî Mekke (Kahire 1952, önce-
ki eserle birlikte eþ-Þi£rü’l-³ýnâßî fi’l-Medî-
ne ve Mekke li-£a½ri Benî Ümeyye adýyla
yeniden yayýmlanmýþtýr); Þevš¢ þâ£irü’l-
£a½ri’l-¼adî¦ (Kahire 1953; Ahmed Þevký
hakkýnda bir incelemedir); Dirâsât fi’þ-
þi£ri’l-£Arabiyyi’l-mu£â½ýr (Kahire 1953);
Ýbn Zeydûn (Kahire 1953); el-Mašåme
(Kahire 1954); er-Ri¦âß (Kahire, ts., 1955);
er-Ri¼lât (Kahire 1956); et-Tercemetü’þ-
þaÅ½iyye (Kahire 1956); el-Edebü’l-£Ara-
biyyü’l-mu£â½ýr fî Mý½r (Kahire 1957); el-

Þevk¢ Dayf’ýn TârîÅu’l-edebi’l-£Arabî adlý eserinin kapaðý
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özellikle küçük formdaki eserlerin, acem-
aþiran dizisinin tamamýyla deðil acem-aþi-
ran perdesindeki çârgâh beþlisiyle karar
ettiði görülür.

dizisinin tamamý kullanýlmayýp acem-aþi-
ran perdesindeki çârgâh beþlisiyle karar
edilmiþtir. Acem-aþiran dizisinin tamamý-
nýn seyre katýlmasý halinde asma karar
imkâný fazlalaþýr ve bu makamýn asma ka-
rarlarý da kullanýlabilir. Bunlar çârgâhta
çârgâhlý, dügâhta kürdîli, rastta bûselikli
asma kararlardýr. Fakat çok defa bu dizi-
nin tamamý kullanýlmamýþtýr.

Baþlangýç seyrinde hâkim olan sabâ ma-
kamý dizisinin üçüncü perdesi olan çârgâh
perdesi üzerinde bir hicaz beþlisi yer alýr.
Bundan faydalanarak kürdî perdesine nik-
riz çeþnisiyle düþülmesi þevkutarab ma-
kamýnda pek uygulanmaz. Bu daha çok
þevkefzânýn bir özelliðidir. Yerindeki sabâ
makamý tamamlandýktan sonra acem-aþi-
ran dizisine geçilir. Bununla beraber kürdî
perdesi bazan çârgâhtaki hicazýn yedeni
olarak kullanýlabilir. Zira bazan çârgâhta-
ki zirgüleli hicaz çeþnili asma karar veya
yarým karar hicaz çeþnisiyle yer deðiþtir-
miþtir. Hicaz, uzzâl ve hümâyun makam-
larýnýn yedenleri tam sesli yani “T” aralýk-
lýdýr. Çârgâh perdesindeki çeþni hicazlý olur-
sa onun bir tanini altýnda bulunan kürdî
perdesi de yedeni olur. Þevkutarab maka-
mý hâkim makam olan sabâ makamýnýn
donanýmý ile donanýr. Bunlar si için koma
bemol ve re için bakiye bemoldür. Gerekli
deðiþiklikler ve acem-aþirana geçildiðin-
de icap eden iþaretler eser içinde göste-
rilir.

Makam iki ayrý diziden oluþmuþtur. Do-
layýsýyla makamý meydana getiren sesler
de bu dizilerin sesleridir. Bunlar 1. Sabâ
dizisi (pestten tize): Dügâh, segâh, çârgâh,
hicaz, dik-hisar, acem, gerdâniye, þehnaz
veya dik-þehnaz, tiz segâh, tiz çârgâh; 2.
Acem-aþiran dizisi (pestten tize): Acem-aþi-
ran, rast, dügâh, kürdî, çârgâh, nevâ, hü-
seynî ve acem perdeleridir. Makamýn ye-
deni ise portenin birinci çizgisindeki mi (hü-
seynî-aþiran) perdesidir. Þevkutarab maka-
mý yapýsý gereði tiz taraftan zaten geniþ
bir yapýya sahiptir. Ancak pest taraftan
yegâh perdesine bûselik beþlisiyle düþmek
hemen hemen âdettir.

Þevkutarab makamýnýn seyrine giriþte
hâkim olan sabâ ile baþlanýr. Bu makamý
meydana getiren çeþnilerde bütün özel-
likler belirtilip gezinilir ve birinci mertebe
güçlü olan çârgâh perdesinde aynen sabâ-
da olduðu gibi zirgüleli hicaz çeþnili yarým
karar yapýlýr. Yine karýþýk gezinilerek dügâh
perdesine kadar inilir ve bu perdede ikinci
mertebe güçlü olarak sabâ çeþnili asma
karar yapýlarak sabâ makamý bitirilir. Bun-
dan sonra acem-aþiran dizisine geçilir. Bu

bî (Ýskenderiye 2006) ve Mahmûd Fevzî
el-Münâvî’nin Þevš¢ ™ayf: Leme¼ât ve
kelimât (Kahire 2007) adlý eserleri Þevký
Dayf hakkýnda yapýlan önemli çalýþmalar-
dýr.
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Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.

˜ ™

Nazarî-Amelî Türk Musikisi adlý ese-
rinde Mehmet Suphi Ezgi, Abdülbâki Nâ-
sýr Dede’nin Edvâr’ýnda (Tedk¢k u Tahk¢k)
þevkutarab makamýnýn III. Selim tarafýn-
dan terkip edildiði ifadesinin bulunduðu-
nu söylemesine raðmen Tedk¢k u Tah-
k¢k’te böyle bir kayda rastlanmamaktadýr.
Þevkutarab makamý, acem-aþiran perde-
sinde karar eden makamlar sýnýfýna dahil
olup inici-çýkýcý seyir özelliðine sahiptir.
Makam, yerindeki sabâ makamý dizisine
yine yerindeki acem-aþiran makamý dizisi-
nin eklenmesiyle meydana gelmiþtir. Fakat
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Þevkutarab makamýnýn giriþ seyrinde
sabâ makamý çok önemli bir yer tutar. Bu
sebeple makamýn birinci mertebe güçlü-
sü sabâ makamýnýn da güçlüsü olan do
(çârgâh) perdesidir ve bu perdede zirgüle-
li hicaz çeþnisiyle makamýn yarým kararý
yapýlýr. Ýkinci mertebe güçlü ise sabâ ma-
kamýnýn durak perdesi olan la (dügâh) per-
desidir ki bu perdede sabâ dörtlüsü ile
asma karar yapýlýr. Burada Arel-Ezgi na-
zarî sisteminde bulunmayan bir özellikten
söz etmek gerekir. Þevkutarab makamýn-
da da sabâ makamýnda olduðu gibi za-
man zaman hicaz ve þehnaz perdeleri 1-
2 koma kadar dik basýlýr. Özellikle þehnaz
perdesi bazan, çârgâhtaki zirgüleli hicaz
dizisinin uzzâl makamýnýn bir kýsmý ile yer
deðiþtirmesiyle veya dik-hisar perdesinde
bir segâh beþlisinin seyre katýlmasýyla bu
özellik kendini belli eder.

Bu makamýn giriþ seyrinde çok önemli
bir yer tutan hâkim makam sabâ maka-
mýdýr. Bu sebeple sabâ makamýnýn bü-
tün özellikleri þevkutarab makamýnda da
geçerlidir. Sabâ makamýnda olduðu gibi
gerdâniye, acem ve dik-hisar perdelerin-
de asma karar imkâný varsa da bu perde-
lerde fazla ýsrar etmek doðru deðildir, zi-
ra makam þevkefzâya benzeyebilir. Bu ma-
kamdaki bazý eserlerde çârgâhtaki zirgü-
leli hicaz dizisinin uzzâlle dönmesi sonucu
tiz taraftaki yani gerdâniyedeki uþþak dört-
lüsü sebebiyle dik-þehnaz sünbüle perde-
leri kullanýlýr.

Þevkutarab makamýnda sabâ makamý-
nýn önemli yeri olduðundan bazý þevkuta-
rab eserlerde sabâdan sonra acem-aþiran
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