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kama dönülerek veya icracýnýn istediði di-
ðer bir makamda yapýlabilir. 5. Fihrist tak-
simi. Bir çeþit sözsüz “kâr-ý nâtýk” olup bir
makamdan -genellikle rast- baþlanýlarak
yakýn-uzak bilinen pek çok makama ge-
çildikten sonra yine ilk makama dönülmek
suretiyle yapýlan taksimdir. Bu tür taksi-
min süresi çok uzun olur. Fihrist taksimi
yapabilecek icracýnýn çok iyi makam bilgi-
sine ve geçki tekniðine sahip olmasý ge-
rekir. 6. Sualli-cevaplý taksim. Klasik tak-
sim tarifine uymayan bu tür taksimlerde
iki veya daha çok sazýn sualli-cevaplý tak-
sim yapmasý söz konusudur. Bunlarda bir
saz bir makamda kýsa bir taksim yapar, di-
ðer bir saz yine ayný þekilde kýsa bir tak-
simle buna cevap verir ve taksim böylece
devam eder. Bu taksimde de çeþitli ma-
kamlara geçkiler yapýldýktan sonra genel-
likle ilk makama dönülerek karar edilir.

Taksim bir çeþit irticâlî bestekârlýktýr.
Bu sebeple icracýnýn, kabiliyetinin yaný sý-
ra makam geçkilerinde kulaðý tedirgin et-
meden cezbedici naðmeler kullanabilmesi
için sazýna çok hâkim olmasý, ayrýca ma-
kam bilgisiyle tekniðinin kuvvetli olmasý
gerekir. Taksim farklý kabiliyet gerektiren
bir icradýr. Sözü edilen hususlara sahip bu-
lunduðu halde hiç taksim yapamayan ki-
þilerin yanýnda yine çok iyi bestekâr olma-
larýna raðmen iyi taksim yapamayan, bu-
na karþýlýk bestekârlýkla ilgisi bulunmadýðý
halde çok güzel taksimleriyle tanýnan sa-
natkârlar vardýr. XIX. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýndan itibaren baþlayan nota neþriyatý çer-
çevesinde bazý saz icracýlarýnýn taksimleri
notaya alýnýp yayýmlanmýþtýr. Mûsiki tari-
hinde taksimleriyle en çok tanýnan ve tak-
simleri plaklarla bugüne ulaþan kiþi Tan-
bûrî Cemil Bey’dir. Yakýn tarihte ise Kemâ-
nî Sadi Iþýlay, Hakký Derman ve Nubar Tek-
yay, Neyzen Niyazi Sayýn ve Aka Gündüz
Kutbay, Ûdî Yorgo Bacanos, Kanûnî Ah-
met Yatman, Tanbûrî Ercüment Batanay
ve Necdet Yaþar güzel taksimleriyle tanýn-
mýþ sanatkârlardýr. Günümüzde bunlardan
sadece Niyazi Sayýn ile Necdet Yaþar ha-
yattadýr.
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Ýstanbul’un
Galata-Taksim tarafýna

su getiren
tarihî þebeke.

˜ ™

Ýstanbul’un tarihî yarýmadasýnýn suyunu
temin eden ve Roma devrinde yapýlmýþ
olan bütün isâlelerin sur dýþýnda kalan bö-
lümleri, VII. yüzyýldan itibaren Balkanlar’-
dan gelerek þehri kuþatan çeþitli kavimler
tarafýndan tamamen tahrip edilmiþti. Fâ-
tih Sultan Mehmed, fetihten hemen son-
ra þehrin suyunun birkaç küçük isâle ile
sarnýçlardan saðlandýðýný görünce eski isâ-
lelerin tamir edilip geniþletilmesini ve ye-
ni isâlelerin yapýlmasýný emretti. Fâtih za-
manýnda dört yeni isâle yapýldý ve bir Ro-
ma isâlesi tamir edildi. 1453-1755 yýllarý
arasýnda Halkalý köyü ile Cebeciköy arasýn-
daki araziden gelen ve Halkalý sularý diye
anýlan on altý baðýmsýz isâle hattý yapýla-
rak þehirde 435 yere su akýtýldý. Ayrýca Ka-
nûnî Sultan Süleyman tarafýndan Belgrad
ormanlarýndan su getiren Kýrkçeþme te-
sisleri 1563 yýlýnda yapýlýnca þehir bol su-
ya kavuþtu ve 580 yere su verildi.

Fâtih Sultan Mehmed’den sonraki devir-
lerde Haliç’in kuzeyindeki bölgenin su ih-
tiyacý küçük menbalardan beslenen çeþ-
melerden ve bazý isâlelerden karþýlanýyor-
du. Galata Mevlevîhânesi’nin suyunu te-
min eden ve Levent Çiftliði’ndeki iki men-
badan beslenen isâle hattý, Kasýmpaþa’-
nýn suyunu saðlayan isâle hattý ve Kâðýt-
hane menba suyunu getiren isâle hattý bu
bölgedeki isâlelerin en önemlilerindendi.
Boðaz kýyýlarýnda inþa edilen yeni köþkler
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Türk mûsikisinde bir form.
˜ ™

Herhangi bir saz veya ses tarafýndan bir
usule baðlý kalmadan bir veya daha çok
makamda icracýnýn o andaki ilhamý ile ir-
ticâlî (doðaçlama) olarak yaptýðý melodik
seyre, gezintiye verilen isimdir. Ýnsan se-
siyle ayný þartlarda yapýlan güfteli melo-
dik gezintiye “sesle taksim etmek” denil-
miþ, ancak bu hususta “gazel” kelimesi da-
ha çok tutulmuþ ve taksim genellikle saz
eseri formunun adý olmuþtur. Bu konuda
her ne kadar doðru ifade “taksim etmek”
ise de “taksim yapmak”, yaygýn biçimde
daha çok kullanýlmaktadýr. Forma bu adýn
verilmesinin sebebi makamlarý icracýnýn ay-
rý ayrý belirtmesidir. Taksim umumiyetle bir
tek saz tarafýndan icra edilirse de ikili, üç-
lü saz gruplarýnca da yapýlabilir. Gazel mýs-
ralarý arasýnda o esnada bulunulan ma-
kamda bir saz tarafýndan taksim yapýlýr.
Türüne göre taksim tek makamlý olabilece-
ði gibi çok makamlý da olabilir, dolayýsýyla
süresi türe göre deðiþir.

Taksimin çeþitleri genelde þunlardýr: 1.
Giriþ taksimi. Bir faslýn veya Türk mûsikisi
programýnýn baþýnda o faslýn veya prog-
ramda okunacak eserlerin makamýna ku-
laklarý alýþtýrmak için yapýlýr. Bunlar daha
çok tek makamlý, bazan da ilk makama
dönmek þartýyla iki makamlý kýsa taksim-
lerdir. 2. Ara taksimi. Bir faslýn ortasýnda
bir saz tarafýndan yapýlan ve faslýn maka-
mýndan baþlanýp birkaç makam dolaþýl-
dýktan sonra tekrar fasýl makamýna dö-
nülerek karar edilen taksimlerdir. 3. Ge-
çiþ taksimi. Ayrý makamdaki eserler ara-
sýnda yapýlan taksim türüdür. Bu taksim-
de bir makamdan diðerine geçilirken ku-
laklarýn tedirgin olmamasý için yakýn ma-
kamlardan yararlanýlýr ve kulaklar alýþtýrý-
larak yeni makamda karar edilir. 4. Kon-
ser taksimi. Bir konserin belli bir bölümün-
de bir saz tarafýndan yapýlan ve icracýnýn
istediði makamdan baþlayarak istediði ka-
dar makamda gezindiði taksim türüdür
ve süresi icracýya baðlýdýr. Karar ya ilk ma-
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