
TÜRK DİN MUSİKİsİ
TÜR, MAKAM VE USULLARıNIN KODLANMASı

Doç. Dr. GÜLTEKİN ORANSAY

Geleneksel Türk sanat musikisinin özellikle perde, makam ve
usullarmı kodlamak, 20.yüzyılın ilk yarısında belirginleşmiş ve çözüm
yolları aranılıp önerilmiş bir gereksinmedir. Bunun öndegelen nedeni,
15. yüzyıl başında dizgesel olan perde adlarının bile daha o yüzyıl-
da bu niteliklerini yitirmeleriı, bütün öteki adlandırmaların başlangı-
cındanberi bir. dizge oluşturamıyacak yolda karmakarışık gerçekleş-
tirilıniş bulunmasıdır. Sözgelimi makamlarda en az onaltı değişik ad-
landırma yolu görülür:

I) Kökeni gösteren adlandırmalar

1) yöre olarak: araban, hicaz, ısfahan, nihavend, rehavi, vb.
2) budun olarale bayati, acem, kürdi, vb
3) kişi olarak: ebu selik, gülşenoı vefa, vb

II) Sunuluş belirten adlandırmalar

4) Şube-i şaM (Sultan II. Mehemmed için), şeref-i hamidi
(Sultan II. Abdulhamid için), vb

III) Teknik özellik belirten adlandırmalar

5) başlangıç perdesi açısından: eve

6) güçlü perdesi açısından: pencgah, heftgah

7) durak perdesi açısından: yegah, dügah, segah, çargah
8) makamlar dizgesi içindeki yeri açısından:. rast

ı Abdullahoğlu Hızır'm Edvar'ma göre (Berlin yazması Diez A Oktav 72) tam perdelere
Farsça'da "birinci yer", "ikincİ yer" vb. anlamına gelen "yek-giih", "dü-gfıh", "se-gfıb" vb. den-
mekteyken zamanla bunların yerine makam adları kullanıldı, sözgelimi yek-giih yerine rast,
penc-gfıh yerine neva, şcş-gfılı yerine lıüscyni, vb. deılIDeyc başlandı.
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16) ozanca adlandırmalar: saha, hacl-ı saha, hahar, ah-ı kev-
ser, maye-i kevser, gül-deste, vh.'

İşte, hüyük çoğunluğu açıkça bir teknik nitelik belirtmiyen, ayrıca
kimi kısa (eve, ırak, rast, saha, vh), kimiyse pek uzun ve çapraşık
(bayati-arahan-huselik, sehz-encler-sebz-i kadim, vb) olan hu adlan-
dırmalar yerine nitelik helirtiei ve eşboyda adlar kullanmak, başka
bir söyleyişle hunları kodlaınak bir gereksinme olarak ortayaçıkmakta,
hatta 20. yüzyılda hir-iki de çözüm önerilmiş bulunmaktadır.

Bu çözümlerin ilki, NIildan Niyazi Ayomak'ın (1887-1947) 1933 ey-
lülü Nota Musiki Mecmuası'nda ortaya attığı kodlam.adır. Kurallan
şöylece özetlenebilir:

1) her makarnın sekiz perdeli çıkıcı bir aşıt (gamme) olduğu
vars aydır.

2) hcl' aşıt, sekiz perdesi arasındaki yedi aralıkla kodlanır.

3) sırasayısı tek olan aralıklar (1,3,5,7) ünsüz harflarla, çift
olanlar (2,4,6) ünlülerle gösterilir.

4) aralıklar minik (koına) birimiyle ölçülür, tanini aralığı (204
cent) 9 miniktir.

5) her aralığın biri ünlü, öteki ünsiiz olmak üzere iki ayrı işareti
vardır:

aralık ünlü
3 minik (eksik bakiye) ı
4 m.inik (bakiye) o
5 minik (küçük müeennep) a
6 minik (artık küçük m.üeennep) ö
7 minik (eksik büyük müeennep) u
8 minik (büyük müeennep) u

9 minİk (tanini) e
10 minİk (artık tanini) aa
II minik (artık tanini) aö
12 minik (artık tanini)
13 minİk (artık tanini) ÖU
14 mİnik (artık tanini) uu

ünsüz
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2 Ayrıntılı bilgi if;in bk. Gültek'iıı Dramay, Die melodisehe Linie unu der Begriff Makam
(Ankara 1966), 79-81.sfl.
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yöyaörez 7.6.7.11.4.9.9 saha
yözalaz 7.6.9.5.12.5.9 karcığar
yözepaz 7.6.9.9.8.5.9 hüseyni
yözerez 7.6.9.9.4.9.9 uşşak10
zerezer 9.9.4.9.9.9.4 acemaşiran
zozerez 9.4.9.9.4.9.9 milliyegah, hicaziyegah, nı-

havend
zünenin 9.8.5.9.5.12.5 suznakl!
zünezer 9.8.5.9.9.9.4 mahur1Z
zünezün 9.8.5.9.9.8.5 rast

Abece sırası içinde biraraya getirdiğimiz bu yirmidört örnek in-
celendiğinde Ayomak kodlamasmm yeterince olgunlaştırılmadan or-
taya atıld'ğı anlaşılmaktadır. Sözgelimi 3. kural tersine çevrilerek
sırasayısı tek olan aralıklar (1,3,5,7) 'ünlü harfIarla, çift olanlar (2,4,6)
ünsüzlerle gösterilse çift ünlüleri kullanma gereği ortadan kalkacak,
diyelim "nöurenöur" yerine "açozaço", "netaatep" yerine "azöşözü",
"taaterez" yerine "öşözoze", ve "yöyaörez" yerine "utukoze" gibi
yçdişer harflı kodlar sağlanabilecektir.

Fakat Ayomak kodlamasının en önem.li eksiği makamları yalnız birer
aşıt olarak ele alması, dolayısıyla birkaç ayrı makamın tek bir kod
altında birleşınesi (sözgelimi "ninenin" kodunda hicazkar, suzidil,
suznak ve şedaraban) gibi geleneksel Türk sanat musikisinin yüzlerce
yıllık edimine ters düşen bir durumun ortaya çıkmas{dır.

Ayomak kodlaması Nota Musiki Mecmuası'nın 1935 başlarında
kapanmasıyla tarihe karışmış, Dr. Suphi Ezgi'nin Muhittin Erev'e
vergi bir cevapta "Bütün dörtlü ve beşlilerimize bizim verdiğimiz isimlerle
makamlarımızın eskidenberi malum adlarını tamamile değiştirip (Zo-
nezon, Tozerez, Neninep, Potirez, Zonenin, Bezozerez, Ninenin, Ninerez,
Bozalaz) gibi manasız, deli saçması olan sözleri onların yerlerine ikame

10 uşşak makamı için önceleri "tuzerez" (13.sa)'ı 54.sf, 17.sa)'ı 72.sf, 18.sayı 78.sf, 19.sayı
86.sf, 24.sayı 128.sf), fakat sonradan "yözerez" (33.sayı 61.sf, 34.sayı 71.sf) kullanılmıştır.

II suznak makamımn iki kodla gösterilmesinin nedeni zirgüleli ("ninenin") ve zirgülesiz
("zünenin") iki türü bulumnasıdır.

12 Hüseyin Avni Konuk, Dr.Suphi Ezgi ve başkalan mahur makamım buselik perdesiyle
(9.9.4.9.9.9.4) gösterdiği halde Ayomak tıpkı Kazım Uz gibi segah perdesiyle (9.8.5.9.9.9.4) ka-
bul etmektedir.
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Mürekkep makamlara gelince: onları da hangi basit makamlardan

mürekkep iseler bu makamların harflerile gösteriyoruz. Bilfarz Hicaz-
Pfıseiik makamını (eğer bunun müstakil bir makam olarak yaşatılması
isteniliyorsa) "H. B." diye gösteririz.

Bakiye, küçük mücennep, tanini, artık ikili aralıklarını alfabenin
basit makamlarda kullanıimıyan harflerile ifade ediyoruz. Mesela Z
bakiye, Y küçük mücennep, X büyük mücennep, V tanini, U artık-ikili,
O komadır.

Perde isimlerini sekizli içindeki sıralarına göre kendilerine verilen
rakamlarla gösteriyoruz: çarğfih I, nim hicaz 2, hicaz 3, dik hicaz 4, yegfih
5, ilh ..

Bu tafsilfita göre faraza yegfih üzerinde Uşşak makamı için (E-S)
remzini kullanmaktayız" .16

tık bakışta pek kullanışlı gibi gelen bu Arel kodlaması da uygu-
lamada haylı eksik ve kusurlu kalmaktadır. Bunun temel nedeni Arel-Ez-
gi dizgesinde makamların sınıflandırılma ve tanımlamalarının ge-
lenekleri hiçesayarcasına yanlış ve çarpık oluşudur. Sözgelimi aslında
basit oldukları halde mürekkep makamlar arasına kattıkları düzünelerce
makamdan saba makamı Arel'e göre "Çargfih perdesindeki Hicaz-
Zirgüle dizisile SaM dörtlüsünün birbirine katılmasından" yada "Çargfih
perdesindeki Hicaz -Zirgüle dizisinin pest tarafına dügfih perdesindeki
Uşşak dizisinin sonundan üç sesin katılmasiyle hasıl olur,"17 ve dolayı-
sıyla önerilen yoldan. kodlanamaz: "13 basit makam" arasında ne
"çargfih perdesindeki Hicaz-Zirgüle dizisi", ne "SaM dörtlüsü" ne de
"Uşşak dizisinin sonundan üç ses" vardır. Hele birbirinin "inici" yada
"çıkıcı"sı olarak tanımlanan makamlar (sözgelimi evc ile ırak yada
hayati ile uşşak) için Arel kodlamasında hiç bir ayırma olanağı yoktur:
Tıpkı Ayomak gihi Arel de makam kodlamasında sadece aşıtı gözö-
nüne almış, makamların gidiş (seyir) özelliklerini hiç gözetmemiştir.

Bu yazımızla hirlikte sunduğumuz kodlama önerilerinde Ayomak
ve Arel kodlamalarının kusurları giderilıneye çalışılmış, bir yandan
bibliyoğrafya çalışmaları için gerekmekte olan eşboylu kısaltmalar, öte

16 "Bu bir Başka Alem", Yazan: H.Sadettin Arel (Musiki Mecmuası 7.yıl77.-8L.say:ı.lar,
ağustos-kasım 1954)

17 H.Sadettin Arel: Türk Musikisi Nazariyat! Dersleri, madde 377 (Musiki Mecmuası, 4.
yıl, 43.sayı (eylül 1951) 26.s£)
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kısaltılmıştır. (Sözgelimi bayati için byoo, bayati-araban
için byao, bayati-araban-buselik için byab, bayati-araban-
kürdi için byak, vb)

e) Kısaltıların bir yandan asıl terimlerin abece sırasına uymasına,
bir yandan da terimlerin en belirgin ve ayırtkan harflarını içer-
melerine özen gösterilmiştir. (Sözgelimi hicaz için hcoo, hisar
için hroo, hüseyni için hyoo kısaltıları seçilmekle abece sırası

i

komnduktan başka sözgelimi hsoo gibi iki makam anımsatabi-
lecek kısaltılardan da kaçınılmıştır)

f) Bireşiklerde geçen eş terimlerin eş kısaltılal'la gösterilmesine
çalışılmıştır. (Sözgelimi usullarda bütün "nim" kelimeleri tek
bir n ile (nmd, nmh, nms), bütün "devI''' kelimeleri dv ile (dvh,
dvk, dvt) kısaltılmış, makamlarda "buselik" kelimesi tek bir
hanede gösterilmek gerektiğinde başharfı (acmb, marb, vb),
iki hanede gösterilmek gerektiğinde ilk iki harfı (bybu, grbu,
vb) alınmıştır)

i. Bölüm

TÜRLERİNKODLANMASI

Geleneksel Türk sanat musikisinin altı dalı ve hu dalların kiminde
ondan çok tür hulunduğuna göre20 kodlamada en tutumlu yol ilk haneyi
musiki dalına, ikinci haneyi türe ayırmak, türleri tek hir haneye sığ-
dırahilmek için de sayı değil, harf kullanmak olacaktır. Tür kısaltı-
larıyla karışmaması için harflar her iki hane de de hüyük harf olarak
kullanılmalıdır:

A) Cami musikisi

AA ezan
AB saIiit
AC içezan
AÇ kamet
AD tardiye
AE tesbih ve mahfel sürmesi

AF tekbir
AG hutbe
AG besmele
AH mevlid
AI miraciye
AJ tevşih

20 Dallann ve türlerin kısa birer tammı için bk.Gültekin Oransay: Cumhuriyetin İlk Elli
Yılında Geleneksel Sanat Musikimiz (İlahiyat Fakültesi SO.Yıl Kitabı (Ankara 1973) 227.-271.
sfl)
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DE sazsemaisi
DE köçekçe (tek ve takım)
DF longa
DG sirto

E) Kentsel halk musikisi

EA ninni
EB sokak türküsü
EC esnaf türküsü

De- oyun havası (mandra, vb)
DH vals, tango, fokstrot,

rumba, vb.

EÇ evlenme havası (kına, vb)
ED iş türküsü (esnaf dışında)
EE serhad türküsü

Altı dalda 76 kodla bildirilen bu terimlerin kısalııları ve ahece
dizisi ise şöyledir:

aS ağırsema; (CE)
al' arataksimi (CA)

ayin bk. mA, nA
baştaksim bk. bl'

Bo beste (CD)
bG bektaşi gülbankı (BM)
BI besmele (AG)

beste bk. Bo
bl' baştaksim (BB)
Çlı çeng-i harM (ÇÇ)

devir peşrevi bk. dP
Da dna (BG)
Dk durak (BN)
dP devir peşrevi (Be)
Ef esnaf türküsü (EC)
Ev evlenme havası (EÇ)
Ez ezan (AA)
Fn fantazi (DÇ)
fP fihrist peşrevi (CB)
fS fihrist sazsemaisi (CG)
:Fx fokstrot
Go gülbank (ÇD)
Ht hutbe (AG)

içezan bk.İz

İo ilahi (AÖ, BÖ)
İa muharrem ilahisi (AP)
İb safer ilahisi (AR)

İc rebiü'l.evvel ilahisi (AS)
İç rebiü'l.ahir ilahisi (AŞ)
İd cemaziye'l-evvel ilahisi (AT)
İe cemaziye'l.ahir ilahisi (AU)
İf receb ilahisi (AÜ)
İg şaban ilahisi (AV)
İğ ramazan ilahisi (AW)
İh şevval ilahisi (AX)
İi zi'l.kade Hahisi (AY)
İj zi'l-hicce ilahisi (AZ)

İs ism-i celal (BJ)
İş iş türküsü (ED)
İz içezan (AC)
Kç köçekçe (DE)
Km kamct (AÇ)
Kn kar-ı natık (CÇ)
Kr kar (CC)

kar-ı natık bk. Kn
kelime-i tevhid bk kT

kS konser sazsemaisi (CI)
kT kelime-i tevhid (BK)
Lg longa (DF)
mA mevlevi ayini (BÇ)
Md medhal (CH)
Mf mahfel sürmesi (AE)

marş bk.Mş
medlıal Iık. Md
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güçlü ve durak perdelerini belirtecek yolda olması zorunludur. Durak,
güçlü ve başlangıç olarak kullanılan perdelerin sayısı çoğun 10'u geç-
mediğinden bunları sayılarla göstermek, yetmediğinde x (=10), w
(=11), q (=12) gibi abecemizde bulunmıyan harflarla belirtmek elimiz-
dedir. Buna karşılık aşıt türleri 40 tanedir, ve dolayısıyla abecemizin
29 harfıyla bile gösterilerniyecek kerte çoktur. Bu durumda akla gelen
en uygun çözüm, geleneksel kuramımızda ötedenberi birbirinin ilgilisi
olarak görülmüş olan evc'li /ırak'lı (fadiyezli) ve acem'li /acemaşıran'lı
(falı) aşıtları aynı aşıtın iki ayrı biçimi gibi göstermek, fadiyezli aşıtlar
için büyük harf, falı aşıtlar için küçük harf kullanmaktır.22 Böylece her
makarnın kodu gidişin başlangıç, orta ve sonundaki aşıtları gösteren
üç harf ile başlangıç, güçlü ve durak perdelerini gösteren üç sayidan bi-
reşecektir. Sayıların perdeleri göstermesinde tutulacak yololarak en
uygun çözüm şöyledir:

a) durak perdeleri için O=yegah, l=hüseynıaşıran, 2=acemaşıran,
3=ırak, 4=rast, 5=dügah, 6=segah, 7=buselik, 8=çargah, 9=ne-
va'yı,

b) başlangıç ve güçlü perdeleri için durağa göre l=sesdaş, 2=ikili
aralığı, 3=üçlü aralığı, 4= dörtlü aralığı, 5=beşli aralığı, 6=altılı aralığı,
7=yedili aralığı, 8=sekizli (oktav) aralığı, 9=dokuzlu aralığı, x=
onlu aralığı, w=onbirli aralığı, q=onikili aralığı, O ise gidişin durak
altına düştüğünü (örneğin rehavı, çargah ve araban gibi makanılarda)
gösterir.

Böylece sözgelimi AÇb 950 başlangıçta rast, ortada suznak, sonda
kürdı aşıtları kullanan, durağı yegah, başlangıcı yegahın 9'lu üstündeki
hüseynı, güçlüsü yegahın 5'li üstündeki dügah olan dilkeşide makamının
kodu olur.

Bu kodlama yöntemi. tarihimiz boyunca kullandığımız 550 kadar
makamın kodlanmasına yetmekte, hatta değişik biçimlerde kullanılmış
makanılarda bu biçinılerin birbirlerinden kesinlikle ayrılmasını da sağ-
lamaktadır. Buna karşılık makam aşıtlarının aralık kalıbı bu kodlamada
(Ayomak kodlamasının tersine) açıkça verilmemekte, fakat hesaplanarak
bulunabilmektedir. Sözgelimi rast aşıtının aralıkları yegahtan baş-
landığında 9, 8, 5, 9, 8, 5, 9, 9, 8, 5,9, ... düzeniyle gittiğine göre AAA850

22 Geleneksel kurarnda rast ile acemli rast'tan, yegfıh ile acemli yegfıh'tan sözedildiği gibi
hicaz ailesi makarnIan da evcli (hicaz) yada acemli (humayun) oluşlarına göre ayırdedilir.



TÜRK nİN MusİKİsİ

AAb 445 (nvkr) neva-kürdi
aba 445 (byoo) bayati, beyati (aaa 445)
abb 665 (aemk) aeem-kürdi
aea 665 (aemo) aeem (aaa 63.5)
AAÇ 854 (şvkd) şevkoi dil
AAÇ 745 (gliz) gülizar, hüseyni-gülizar (AAA 755)
aÇA 835 (byao) bayati-araban (Çaa 855, ÇaÇ 845)
AÇb 950 (dlki) dilkeşide (Aab 950)
Aee 135 (kçoo) kfıçek
ArA 850 (ygho) yegiHı (AAA 850)
aşa 445 (ısko) ısfahanek (şaa 445)
AAz 855 (mhyb) muhayyer-bnselik
AAz 845 (thrb) tahir- buselik
Aaz 745 (grhu) gerdaniye-buselik
AAz 645 (evhu) eve-buselik
aaZ 635 (aemb) aeem-huselik
AAz 445 (nvbu) neva-buselik
aaz 44.5 (bybu) hayati-huselik
aza 164 (sazk) sazkar (eee 534)

165

b = kÜl'(li aşıtı

hhh x80 (frhf) ferahfeza
hhh 852 (aema) aeem-aşiran
hhh 155 (krdo) kürdi
hee 755 (arzo) arazbar (cce 735)
bbe 855 (mhys) muha:yyer-sümbüle (bee 855)
beb 835 (mhyk) muhayyer-kürdi (AAh 835)
bee 855 (sınbo) sümbüle (19. yüzyıldan başlıyarak: muhayyer-

sümbüle)

c = SAZKAR AŞITI (c = arazbar aşıtı)

eee 534. (sazk) sazkar (aza 164)
eec 735 (arzo) arazbar (ebe 735, bee 755)
eec 636 (veha) veeh-i arazhar
eeb 752 (şvka) şevk-aver (efb 752)
ebe 735 (arzo) arazbar (bue 755, eec 735)
eez 755 (arzh) arazbar-huselik'
efb 752 (şvka) şevk-aver (eeb 752)
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FFb 745 (arbk) araban-kürdi, zevkutarab, şevkoieedid (FFb 845)
fşf 155 (nhdk) nihavend-i kebir (şşf 555)
FFz 835 (byab) bayati, araban-buselik (ÇÇz 845)

G= kürdi jsümbüle (tibemol ve şehnaz jzengüle (Iahemol) kullanan
özaşıt
bk. hhg 874

G = HicAZKAR AŞITI

G-ğG 854 (hcka) hicazkar
h = tarz-ı nevin aşıtı

hhg 874 (trzn) tarz-ı neyin
i = kürdilihicazkar aşıtı

iii 844 (hekk) kürdilihicazkar, hicazkar-kürdi

i = NEV-ESER AŞITI

İİi 850 (arbş) şedd-i araban, şedaraban, şetarahan
iİİ 554 (neve) neveser

j = diigah aşıtı
jej 135 (dgho) dügah (eej 335)

K = HicAZ AŞITI (k = humayun aşıtı)

kkk 850 (yghs) sultaniyegah
kKK 622 (trzc) tarZlcedid
kkk 534 (nkzo) nikriz, niriz, niyriz
KKK 555 (uzlo) uzzal
KKK 445 (hcoo) hicaz, hicazi
kkk 445 (humy) hümayun, hicaz hümayun
KKA 633 (rahr) rahatulervah,
KAA 445 (hcuş) hicazi uşşak
KKZ 850 (şrfh) şerefihamidi, şerefnüma
KKZ 141 (tahf) rahatfeza, hicazımuhalif, hicazBaşiran(KKZ 84.l)
KKz 445 (hcbu) hicazbuselik (KKZ) 555)
KKZ 555 (hclıu) hicazbuselik (KKz 445)

L = ZiRGÜLE AŞITI (1 = şehnaz aşıtı)

III 845 (şhoo) şehnaz (LLL 865)
LLL 865 (şhoo) şehnaz (1l1.845)
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şaa 44.5 (ısko) ısfahanek (aşa 445)

şşf .55S (nhdk) nihavendikebir (fşf LSS)

U = BUSELİK ve ŞEHNAZ jZENGOLELİ ÖZAŞIT

bk. ZZU w31

Ü= GÜLDESTE AŞITI

ÜÜÜ 644 (glds) güldeste

v = şehnaz-huselik aşıtı
vvv 8.5S (şhbu) şehnaz-buselik

Y = FERAHNAK AŞITI (y = nişahur aşıtı)

YYY 863 (frhk) ferahnak
YYY 5SS (nşbk) nişaburek, nişaverek (NNN SSS)
yyy 337 (nşbo) nişabur
yyA 633 (btıf) besteısfahan
yya 44S (ısoo) ısfahan (aaa 42S, şşa 44,S, ççç 44S)
yBA S54 (psnd) pesendide

Z = MAHUR AŞITI (z = buselik aşıtı)

ZZZ x81 (buaş) buselik-aşiran (ZZZ 631, ZZZ 841)
ZZZ 841 (buaş) buselik-aşiran (ZZZ x81, ZZZ 631)
ZZz 831 (aşrz) aşiran-zemzeme
ZZZ 631 (buaş) buselik-aşıran (ZZZ x81, ZZZ 841)
zzz 441 (aşkf) aşkefza (Kantemir'de: buselik-aşıran)
ZZZ 8S4 (maro) mahur
ZZZ 6S4 (bzoo) büzürk (ZZZ 644)
ZZZ 644 (hzoo) büzürk (ZZZ 6.54)
zzz 644 (ngro) nigar
ZZZ 164 (zsda) suzidilara (ZZZ 364)
zzz 3SS (buoo) buselik, puselik, ebuselik (zzz SSS)
ZZz 73S (marb) mahur-buselik
zzz 8S8 (çgkm) kuram; al çargah, nazari çargah
ZkZ 8S4 (zavo) zavil
ZZU w31 (zrfo) zırefkend, zırefkend-i klıçek

Kodları örnek olarak verilmiş bu ISO makam türünün tarih boyunca
kullanılmış öteki 400 kadar makamınkıyla birlikte kısaltıları ise abece
sırasına göre aşağıdaki çizelgeyi oluşturmaktadır:
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büny
byoo
byao

byab

hyak
bybu
bydğ
byhr
bzoo
bzgd
hzgş
hzma
bznz
hzsl
bzşh
eanf

çgoo
çgac
çgkd
çgkm

çhzy

dend
dgho
dgha
dghb
dghh
dghk
dlar
dlaz
dlda
dlfz
dlko
dlkh
dlki
dlkü
dlnş
dlrb
dlsz

dsth

bustan bk bost
büniyye

bayati (beyati, aaa 445, aba 445)
bayati-araban (aÇA 835, Çaa 855,
ÇaÇ 845)
bayati-araban-Imselik (ÇÇz 845,
FFz 835)
bayati-araban-kürdi
bayati-buselik (aaz 445)
daği bayati
bayati-hisar

büzürk (ZZZ 644, ZZZ 654)
büzürk-gerdaniye
büzürk-geveşt
hüzürk-maye
büzürk-nevruz
büzürk-selmek
büzürk-şehnaz
eanfeza
eumhuri hicaz bk heeh
çargiih (eec 108)
çargiili-ı aeem

kürdili çargaıı
kuramsal çargalı (nazari çargah,
zzz 858)

çihar-agazeyn
daği bayati bk bydğ
denadi

diigiih (eej 335, jej 135)
dügah-aeem
dügaıı-buselik (sez 135)
dügiili-hieaz
dügalı-ı kadim

dil-ara
dil-aviz
dil-dar
dil-firuz
dil-keş (zil-keş, zir-kc ş)
dil.keş-haveran (AAA 733)
dil.keşide (Aab 950, AÇb 950)
dil-küşa
dil-nişin
dil-rüba
dil-suz
divan bk dvan
dost-gah

dsti dostogani
dügaıı bk dgho
dügah-aeem bk dgha
dügaıı-buselik bk dghb
dügah-hieaz bk dghlı
dügah-ı kadim bk dghk
diigah-maye bk mydg

dvan divan
ebuselk hk buoo

eebr ecburi
eski maye bk mydg
eski sipilir bk sphe

evoo eve (eviç, AAA 863, ŞAA833, OOA
863)

evar eve-iiri! (OOÖ 863)
evaş eve.aşiran (eve-huzi, AAA 655, AAA

635)
evbu eve-buselik (AAz 645)

eve-huzi bk evaş
evmf evc-i muhalif
evmk evc-maklub
evnd evc-nihavend

eviç bk evoo
evrg evrengi
frhf ferahofeza (bbb x80)
frhk ferab-nak (YYY 863)
frhn ferab-nfuna (fff 630)
frhr ferah-zar
frrh ferruh-ruz

garib hicaz bk hcgp
garib hüzzam bk hzmg

glds giil-deste (ÜÜÜ 644)
gliz gül.izar (hüseyni-gülizar, AAA 755,

AAÇ 745)
glrh giil-ruh
glst giil-istan
glşn gülşen-i vefa
glzr gül-zar
gncb genc-i bad-averd
gncg genc-i gav (genc-i kavus)

genc-i kavus bk gncg
gncs gencaİ suhte

gonk gonca-i kebk-i deri
gonr gonca-ı rana
groo gerdauiye (AAA 745)
grbu gerdaniye-buselik (Aaz 745)
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hyııo hüseyni (AAA 555)
hyac hüseyni-acem
hyaş hüseyni.aşiran (vech-i hüseyni, AAA

841)
hybu hüseyni.buselik
hygd hüseyni-gerdaniye
hygş hüseyni-geveşt

hüseyni-gülizar bk gliz

hyhr hüseyni-horasani (horasani hüseyni)

hykr hüseyni.kürdi (hüseyni-zemzeme, AAB
555)

karcıgar bk krcg
kazzazİ

kabili (krş.agaze-i kabili, nağme.i ka-
bili)

ısfahan (aaa 4,25,ççç 445, şşa 445, yya
445)
ısfahanek hk ısko
. ısfahanek-i atık hk ıska
ısfahanek-i cedid hk ıskc
ısfahan-gerdaniye
ısfahan-geveşt
ısfahan-ırak

ısfahanek (aşa 445, şaa 445)
ısfahanek-i atik
ısfalıanek-i cedid

ısfahan-maye
ısfahan-nevruz
ısfahan-selmek
ısfahan-şehnaz
ısfahan-zemzeme
ibrahimi
ihlas
İzar

ıssk
ısşh

ısnz
ısma

ısgd
lsgŞ

ısır
ısko
ıska
ıskc

1800

izar

ıszm
ibrh
ih!s

kabı

kazz

huzi.aşiran
huzi-buselik
hümayun bk humy

hüsn-i anhiisa

horasani hüseyni bk hyhr
hşsy hoş-seray
huct hucest (hucet)
huft hufte ısfahan
hukk hukka-i kavus
humy humayun (hümayun, hicaz hümuyan,

nagamatu'l-mülilk, kkk 445)
huzo huzi (aaa 345)
huza
hU~,b

hyma hüseyni-maye
Iıynz Iıüseyni-nevruz
hysk hüseyni-selmek
hyşh hüseyni-şehnaz

hüseyni-zemzeme bk hykr
hüsn-i an hk hüsa

ıroo ırak (arak, AAA 633, AAA 533)
ırac 'Tak-ı acem
ırgd ıra~,-gerdaniye
ırgş ırak-geveşt

ırak-ı aceın bk ırac
ırma ırak-maye
ırnz ırak-nevruz
ırsk ırak-selmek
ırst sultani ırak (ŞŞA 445)
ırşh ırak-şehnaz

hzmr lıüzzam-ı rumi
hzms sultani hüzzam

krcg

kçoo
kçgd
kçgş
kçma
kçnz
kçsk
kçşh
kçzm
keyh
kinc
kins

keyhusrevi hk keyh
kin-i irec bk kinc
kin-i siyavuş bk kins

kuçek (Aee 135) krş. zirefkend-i kilçek
kilçek-gerdaniye
kilçek-geveşt
kilçek-maye
kilçek-nevruz
kilçek-selmek
kilçek-şehnaz
kilçek-zemzeme

keyhusrevi
kin-i irec
kin-i siyavuş
karcıgar (ÇÇÇ 445)

kufl-ı rumi bk kufl
kuramsal çargah bk çgkm

krdo kürdi (bbb 155)
krda kürdi-aşlran

kürdili çargah bk çgkd
kürdili hicazkar bk hckk

krkf gergük muhalifi

463)
hüzzam (ÇÇÇ 336)
hüzzam.i cedid (ÇÇÇ

garip hüzzam
hüzzaın-ı kadim

hzmo
hzmc
hzıng
hzmk
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nmşb nim-şeb
niriz bk nkzo

nşlıo nişalıur (yyy 337)

nşlık nişalıurek (nişaverek, NNN 555, YYY
555)

nuşb nuşin-bade
nvao neva (AAA 445)
Dvac neva-yı acem
nvaş neva-aşiran

nvbu neva-buselik (neva-puselik, AAz
455)
neva-gerdaniye
neva-geveşt
neva-yı hüseyni
neva-kürdl (AAb 445)
neva-maye
neva-nevruz
neva-selmek
sultani-neva
neva-şehnaz
neva-uşşak (neva-yı uşşak)

niyaz

ngro
ngrç
ngrk
ngrm
nhdo
nlıdc

nkzs

nhdk
nhdr
nhds
nhfo
nhfk
nkzo
nkzk

nevruzokuçek bk hzkç
nevruz-neva bk nznv
nevruz-rast bk nzra
nevruz-rehavi bk nzrh
nevruz-saba bk nzsb
nevruz-uşşak bk nzuş
nevruz-zengüle bk nzzg
nigar (zzz 644)
nigar-çek
nigar-ı nik
nigar-ı nik-acem
nihavend (fff 554)
nihavend-i cedid
nihavend-i kebir (fşf 155, şşf 555)
nihavend-i rumi
nihavend-i sagir
nihüft (nühüft, AAA 741, ŞŞA 741)
nihüft-i kadim (nühüft-i kadim)
nikriz (niriz, niyriz, kkk 534)
nikriz-i kebir (niriz-i keblr)
nikriz-i sagir (niriz-i sagir)
nikrizli segah bk sgnk

nmrz nİm-ruz

nvgd
nvgş
nvhy
nvkr

nvnz
nvsk
nvst

nvma

nvşh
nvuş
nyaz

nagk nağme-i kabil
nahc nahcukan
naks n9kusi
namd na-mumd
narİ nari
naza naz

nazari çargah bk çgkm

nazn nazenin

ncdh necd-i hüseyni
nesim bk nesm
neva bk nvoo
neva-aşiran bk nvaş
neva-buselik bk nvbu
neva-gerdaniye bk nvgd
neva-geveşt bk nvgş
neva-kilıdi bk nvkr
neva-maye bk nvmy
neva-nevruz bk nvnz
neva-puselik bk nvbu
neva-selmek bk nvsk
neva-şehnaz bk nvşh
neva-yı acem bk nvac
neva-yı hüseyni bk nclıy
neva-yı uşşak bk nvuş
nev-bahar bk nebr

nebi nev-bahari
nebr nev-bahar
nesm nesİm

nevd nev-eda
neve nev-eser (ttİ 554)
nevİ nev-reside

nevruz bk nzoo
nevruz-buselik bk nzbu
nevruz-büzürk bk nzbz
nevruz-hicaz bk nzhc
nevruz-hüseyni bk nzby
nevruz-ı acem hk nzac
nevruz-ı arab hk nzar
nevruz-ı ası hk nzas
nevruz-ı hayati hk nzby
nevruz-ı hara bk nzha
nevruz-ırak bk nzır
nevruz-ı rumi bk nzrm
nevruz-ısfahan bk nzıs
nevruz-ı sultani bk bzst
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ssni sısani

sbzh
sbzi

sbzk
sbzt
serb
serlı
sgoo
sgac
sgar

sgmh
sgnk
sgst

shbr
sIoo
sIbu
sIbz
sIhc
sIhy
shr
shs

slkç
sInv
sIra
sIrh
sIsr
sıuş
sJzg

smbo

smbk

smbn
spho
sphe
sphh
sphu
sphy
srnk

sebz-ender-sehz-i kadim hk. shzk
sebz-i hisar

sebzi
sebz-i hisar bk sbzh

sebz-ender-sebz-i kadim
sebz-i taze

ser-biilend
ser-henk

segah (PPP 336)
segah-aeem
segah-araban

segah-mliye bk mysg
segah-muhayyer

nikrİzli segalı
sultani seglih (PşB 680)

seh-bahr
selmek
selmek-buselik
selmek-büzürk
selmek-hicaz
selmek-hüseyni
selmek-ırak
selmek-ısfahan
selmek-i kebir bk sIkb
selmek-i sagir bk sIsr
selmek-kuçek
selmek-neva

selmek-rast
selmek-rehavi

selmek.i sagir

selmek-uşşak
selmek-zengüle
serbiilend bk serb
ser-henk bk sern
serv-i sehi bk snh
servistan bk svst

sümbüle (bee 855)

sümbüle-i kadim

sümbiile-nihavend
sipihr

eski sipilır (mEe 855, mee 855)
sipihr-hüseyni
sipihr-uşşak

yeni sipihr (mmm 855, sss 155)
sirenk

staş

stnc

svsh

svst

szdo

szda

szko

şadv
şaho
şbdz
şbfh
şbsf
şbşh

şdsb
şehr
şhoo
şhbu
şhbz
şhhe
şhhy
şhır
şhıs
şhkç
şhnv

şhra

şhrh
şhuş
şlızg

ş;vn
şnısc

şrfh

sitte-aşer
sultani buselik bk bust
sultani hüzzam bk hzst
suhani ırak bk ıTst
sultani-i eedid
sultani neva bk nvst
sultani segah bk sgst

sultani yeglih bk yghs

serv-i sehi

servistan

suz.i dil

suz.; dil.ara (ZZZ 164, ZZZ 364)

suznak (suzinak, ççç 554)

sÜIDbüle bk smbo
sümbüle- i kadim bk smbk

sümbüle-nihavend bk smbn

şadırvan
şah
şeb-diz
şeb-i ferruh

şube-i safa
şube-i şalıi

şedaraban bk arbş
şedd-i saba

şebr-naz
şehnaz (lll 845, LLL 865)
şehnaz-buselik (şehnaz-puselik, vvv 855)
şehnaz-büzürk
şehnaz-hieaz
şehnaz-hüseyni
şelmaz-ırak
şehnaz-ısfahan
şehnaz-kuçek
şelınaz-neva

şehnaz-puselik bk şhbu
şehnaz-rast
şehnaz-rehavi
şehnaz-uşşak
şehnaz-zengüle

şehr-naz bk şehr
şive.nÜIDa (eeb 750)

şems-i eemaI

şeref.i hamidi (şeref-nüma, KKZ 850)
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III. Bölüm

USULLARıN KODLANMASı

179

Utopia ülkesindeki liman kentinde, «geniş kapısı üzerinde türkçe
olarak "Türk Musikisi Konservatuvarı" levhası bulunan» kurumun
müdürüyle yaptığı hayali konuşmayı veren Hüseyin Sadettin AreP
makam ve perdelerin kodlanışını anlattıktan sonra yazısını şöyle sür-
dürür:

"Bu tafsilritı dinledikten sonra:

- Doğrusu, dedim, muvaffakiyetinizi tebrik etmek isterim. Çünkü
bir takım dolambaçlı düşüncelerle anlatılamaz hale gelmiş olan meseleleri
gayet açık ve riyazi kat'iyetle ifade etmiş bulunuyorsunuz. Bir de usulleri-
mizi nasıl gösterdiğinizi merak ediyorum.

Müdür cevap verdi:

- Onu daha kolay başardık. Çünkü her usulü, muhtevi olduğu za-
manla ifade ediyoruz. Mesela dört zamanlı usul, II zamanlı usul, ilh ...
diyoruz.

Sordum:

- Bazı usullerde zaman sayısı müsavi iken kalıp değişiyor. Bunları
ne yaptınız?

- Onları da birinci nevi, ikinci nevi diye bildiriyoruz. Meseıa
dokuz zamanlı usulün dört çeşidinden Aksağı birinci nevi, Evferi ikinci
nevi, Raks-aksağı'nı üçüncü nevi, Oynak'ı dördüncü nevi olarak tesbit
ediyoruz. Bu tarzın bir meziyeti de zaman sayısınca müsavi olan usullerden
yeni kalıplar teşkil edilecek olursa onları isimlendirmek için de yer bulun-
masıdır. Bilfarz eğer Aksak usulünün bir diğer çeşidi kullanılacak olursa
ona beşinci, altıncı nevi ilh .. diye isim verebiliriz."

Arel'in bu kodlama yöntemi temelde en uygun çözümdür. Ancak
ayrıntılarda rasgelelikten kurtarılması, tam dizgcsel bir kodlama kalıbına
dökülmesi gerekir. Sözgelimi eşboylu usulları birbirinden ayırdetmek
için sıralarken yapısal özelliIderini gösönünde bulundurmak doğru olur.
Nitekim Arel'in verdiği örnekte dokuz birimli (zamanlı) usulların yapı-
sal dizilişi ve sırasayılanışı şöyle olmalıdır:

23 yukarda 16.dipçıkmaya ve bununla ilgili metne bakınız



no
123
124
126
131
132
133
140
150
161
162
163
IM
181
182
200
210
220
241
242
243
261
262
281
282
284
321
322
329
481
482
561
562
580
601
602
603
604,

tev
ikz
nçb
frç
şdr
nev
bkd
dvr
rkn
fer
çfd
nhf
nbş
ndv
dtr
fht
dkf
hze
hvi
nsk
çmb
bsd
evs
dvk:
rml
frf
bfş
mhm
hff
skI
dby
dby
dry
dry
zer
dry
dry
dry

TÜRK DiN 1\1USiKisi

tek vunış
ikiz aksak
nım çember
frenkçin
şarkı devr-i revanı
nım evsat
bektaşı devr-i revanı
devr-i revan
raksan
fer (fer-i muhamınes)
çifte düyek
nım hafif
mm berefşan
mm devir
darb-ı türki (türki zarb)
fahte
durak cvferi
hczee
havi
mm sakil
çcmber
beste devr-i revanı
cvsat
devr-i kcbir
rcmcl
frengi fcr
berefşan
muhammes
hafif
sakil
darbeyn (fer ile muhammes)
darbeyn (nimsakil ile berefşan)
darbeyn (2 frengi fer ile 2 devr-i keblr)
darbeyn (3 fren gı fer ile 2 berefşan)
zencir (zincir)
darbeyn (devr-i kcbir ile herefşan)
darbeyn (2 remel ile 2 muhammes)
darbeyn (2 dcvr-i kebir ile 2 bercfş an)

181
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aksak semai gibi) birleştirilebilir ve hız ayrılığını gösteren bir harfla
belirtilebilir:

060s sengin sema!
060y yürük sema!

105a ağır aksak sernai

105s orta aksak sernai

105y yürü k aksak semai (eureuna)

Böylece örneğin çeşitli düyekleri ayırdetmek olanağı doğar. Bununla
birlikte önerdiğim kod ve kısaltıların şu durunı.larıyla da çalışmaların
büyük bölümünde yeterince ayrıntılı ve kullanışlı olduğunu saptamış
bulunuyorum.
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