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UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. uhmadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-
13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite belgeleriyle 
ve (2015/04090) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, 
marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki 
hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-8223 / Online: 2149-2476  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Tahtacı  Alevi Kültürel Belleğin Aktarımında Müziğin Rolü, 
UHMAD Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde 
gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınla-
nan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin 
kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 
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7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www. uhmadergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-0090-
13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-
0090-13001706) and trademark patent (2015/04090). Articles published provide their authors 
with all kinds of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, 
trademark, patent and doi information. 

5 Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-8223 / Online: 
2149-2476

6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). The Role Of The Music In The Transferring Tahtacı / Alevi Cultural 
Memory, UHMAD International Refereed Journal of Music Researches,  Issue:5, Volume:3, 
pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of 
the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
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internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by 
giving numbers. 

7 References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8 Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9 Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.
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Değerli Okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 3 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu 
sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza 
teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin web sitesi artık güncellenmiş ve daha 
kullanışlı bir hale getirilmiştir. Artık dergimizin web sitesine yayın yüklerken kullanılan sistem bilgileri daha 
güncel olacak ve tüm yazarlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Her geçen gün güncel teknolojinin sağladığı tüm 
faydalardan yararlanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Dergimizin daha saygın indeksler tarafından ta-
ranması konusundaki çalışmalarımızda yine devam etmektedir. 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM 
indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID 
numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki 
yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Bu bilgilere dergimizin web ana sayfasında 
bulunan ORCID linkinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi 
kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi, 
aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi 
sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Nisan 2018 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden destek, 
katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla….

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers,

In the current issue of our journal we have included 3  articles in total. We would like to thank firstly our 
arbitration and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you as 
in every issue. Our valued readers and authors, the website of the journal has been updated and become more 
functional. From now on, system information used in uploading a publication to the website will be more 
up-to-date and provide convenience for all our authors. Each passing day, we do our best to reap all benefits 
of the current technology. We have also been working towards ensuring that our journal is indexed by more 
esteemed indices. As of June 20, 2017, ORCID ID number requirement by the management of ULAKBİM 
index for authors who publish in all the journals that are defined in Online Journal Monitoring System (ODIS) 
was received by the journal’s management group. In this regard, the authors of every article published in our 
journal are required to have an ORCID ID. Related information can be easily reached using ORCID link on 
our website’s homepage. ORCID ID number is a current and persistent code used by an author, which is an 
information system created worldwide with intent to follow attributions to the related publication nationally 
and internationally and to avoid confusions caused by authors with same names. Next issue of the journal 
will be in the system in April 2018. We would appreciate your support, contributions and feedback and thank 
all our readers and authors in advance.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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XX. YÜZYIL TÜRK MÜZİĞİ SAZ İCRACILARININ TAKSİMLERİ 
KAPSAMINDA HÜZZÂM MAKAMINDAKİ PERDE VE ARALIK 

KULLANIMI ANLAYIŞI (1)

WITHIN THE SCOPE OF 20TH CENTURY TURKISH MUSICAL 
INSTRUMENT PERFORMERS’ TAKSIM, FRET AND INTERVAL USAGE 

IN MAQAM OF HUZZAM

Emre PINARBAŞI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Geleneksel ve Modal Müzikler  

Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-6445-6515

Öz: Amaç: Bu çalışmada XX. yüzyıl Türk Müziği saz icra-
cılarının taksimleri bağlamında Hüzzâm Makamındaki perde 
ve aralık kullanımı ortaya çıkarılarak bu perde kullanımlarını 
Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminde belirtilen nazariyatla karşı-
laştırılması amaçlanmaktadır. Metot: Bu çalışma taksim ka-
yıtlarından elde edilecek verilerin sayma, sıralama, ortalama 
alma ve yüzde alma gibi istatistiksel metodlarla incelemeye 
dayalıdır. Müzikteki sesleri sayısal olarak ifade edebilmek 
mümkün olduğundan istatistiksel yöntemler müzikal analizde 
kullanılmıştır. Analiz sonrasında elde edilen verilerle de elde-
ki tüm veriler karşılaştırma yolu ile incelenerek sonuç elde 
edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Saz icracılarının Hüzzâm 
makamındaki taksimlerinin MakamBox yazılımı ile analizi 
sonrasında Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminde herhangi bir de-
ğiştirme işareti ile gösterilemeyen perde ve aralık kullanımları 
tespit edilmiştir. Sonuç: Çıkan veriler sonucunda Arel-Ez-
gi-Uzdilek ses sisteminde bulunmayan perde ve aralıklarla 
karşılaşılmıştır. Hüzzâm makamı örneğinde olduğu gibi gü-
nümüz kullanılan nazariyat sisteminde diğer makamlarda 
da benzer gösterilemeyen perdelerin ifade edilebilmesinde 
imkânsızlıklar yaşanmaktadır. Bu imkânsızlıkların giderile-
bilmesi, eski ve mevcut icraların daha iyi ifade edilebilmesi, 
müzikolojik olarak daha iyi analiz edilebilmesi, usta-çırak 
ilişkisinin daha nice seneler sonrasına sağlıklı şekilde nazari 
olarak aktarılabilmesi için Türk müziği ses sistemi nazariyatı-
nın güncellenerek yeniden ortaya koyulmasına ihtiyaç duyul-
duğu öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Makam, Nazariyat, Müzi-
koloji

Abstract: Aim: In this study, it is aimed to investigate the use 
of curtains and gaps in the Hüzzam makam in the context of 
20th century Turkish music makers’ submissions and to com-
pare these curtains with the theories mentioned in the Arel-
Ezgi-Uzdilek sound system. Method: This study is based on 
examining statistical methods such as counting, sorting, ave-
raging and percentage taking of data obtained from improvi-
sed instrument records. As it is possible to express the voices 
in music numerically, their statistical methods have been used 
in musical analysis. The data obtained after the analysis were 
examined by comparing all the data at hand to try to obta-
in the result. Results: After analyzing the improvisations of 
instrument performers with MakamBox software in the Hüz-
zam makam, the usage of pitch and interval which can not be 
indicated with any change mark in Arel-Ezgi-Uzdilek sound 
system have been determined. Conclusion: As a result of the 
resulting data are not found in the Arel-Ezgi-Uzdilek sound 
system has encountered fret and intervals. As in the case of the 
Hüzzam makam, impossibilities exist in the expression of the 
similar frets in other makam in the theory system used today. 
It is understood that it is necessary to update and re-examine 
the Turkish music sound system theory so that these impos-
sibilities can be overcome, the old and present performances 
can be better expressed, musicologically can be analyzed bet-
ter, master-apprentice relation can be conveyed in a healthy 
way after the better times.

Key Words: Turkish Music, Makam, Theory, Musicology
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GİRİŞ

Türk müziği eğitim sistemine baktığımızda 
1950’li yılların sonuna kadar notanın ve me-
todların kullanılmadığı görülmektedir. Türk 
müziği icrası geçmişte usta-çırak ilişkisiyle, 
nota kullanmadan ve meşk adı verilen bir sis-
temle yürütülmüştür (Kaçar, 2005: 216). Us-
ta-çırak ilişkisi ile icracı sadece taklit etmek-
le kalmaz, taklit ettiklerinden de bir şeyler öğ-
renir. İcracı ustasından öğrendikleri ile kendi 
doğasını harmanlayarak yeni, özgün bir şekil 
ortaya çıkarır.1  Bu sebepten ötürü Türk mü-
ziğinde sazendelerin ve hanendelerin kendine 
has tavrı bulunur. Aynı eseri icra eden farklı 
hanende veya sazendelerin icra şekillerinin 
farklı olma sebebi bundandır (Tan, 2008: 19).

İcra şekillerindeki farklılık bir açıdan zen-
ginlik olarak görülebilirken diğer açıdan bazı 
sorunları da üretmiştir. Sözgelimi toplu icra-
larda perde baskıları açısından birlikteliğin 
sağlanamaması ve icranın var olan nazariyat 
ile uyuşmaması oldukça sıkıntılı bir durum 
ortaya koymaktadır. Türk Müziği alanında ses 
sistemleri ve makam bilgisi ile ilgili birçok 
çalışma yapılmasına karşın icra ile nazariyat 
birliğini sağlayacak şu ana kadar herhangi bir 
kuram ortaya çıkarılamamıştır.

XX. yüzyıl başından günümüze değin 
Rauf Yekta, Abdülkadir Töre ve Arel-Ezgi-
Uzdilek’e ait ses sistemleri de icra-nazariyat 
birliği konusunda oldukça eksik görülmekte-

1  http://www.sazvesoz.net

dir. Makamlara dair nazariyatımız birtakım 
sorunlarla yüz yüze görünmektedir. En dikkat 
çekici sorunlardan biri bizdeki nazariyat-icra 
uyuşmazlığıdır. Bu bağlamdaki sorun çalış-
mamızda XX. yüzyıl saz icracıları kapsamın-
da Hüzzâm Makamında icra edilmiş taksim 
kayıtlarıyla detaylı olarak ele alınmaya çalı-
şılacaktır.

AMAÇ

XX. yüzyılda yaşamış ekol olarak kabul edi-
len saz ustalarının yapmış oldukları taksim-
ler sayısal olarak analiz edilerek, günümüzde 
aktif olarak eğitimde kullanılan Arel-Ezgi-
Uzdilek ses sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak ve Türk Müziğinin ses imkânlarını 
görebilmektir. 

Türk Müziği alanında ses sistemleri ve ma-
kam nazariyatları ile ilgili birçok çalışma ya-
pılmasına karşın icra ile nazariyat birliğini 
sağlayacak şu ana kadar herhangi bir kuram 
ortaya çıkartılamamıştır. XX. yüzyılın başın-
dan günümüze kadar ortaya koyulmuş Rauf 
Yekta’nın, Abdülkadir Töre’nin ve Arel-Ezgi-
Uzdilek’in ses sistemleri de icra-nazariyat 
birliği konusunda oldukça eksik görülmek-
tedir. Gelenekte Türk Müziği eğitiminde var 
olan usta-çırak ilişkisi sebebiyle öğrenilecek 
olan bilgi daha ziyade nazari olarak değil 
uygulamalı olarak verilmektedir. Aktarılan 
bilginin ustadan ustaya değişiklik gösterme-
si sebebiyle günümüzde usta-çırak eğitimini 
farklı ustalardan almış doğal olarak kendi ak-
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tarımı da farklı birçok icracı bulunmaktadır. 
Bu çalışma icracıların uygulamaları ile nazari 
olarak ana sistem kabul edilen Arel-Ezgi-Uz-
dilek ses sisteminin farklılıklarının ortaya çı-
karılarak ileride icra-nazariyat birliği alanın-
da yapılabilecek olan çalışmalara ışık tutması 
açısından önemli bir yere sahiptir.

KAPSAM

Bu çalışma XX. yüzyıl saz icracılarının 
Hüzzâm makamında yapmış oldukları taksim 
formundaki ses kayıtlarının perde açısından 
sayısal analizleri yapılarak çıkan sonuçları 
aynı yüzyılda ortaya konarak temel Türk mü-
ziği ses sistemi olarak kabul edilen Arel-Ez-
gi-Uzdilek ses sistemindeki Hüzzâm maka-
mını oluşturan perdelerin ve perde aralıkları 
ile karşılaştırmalarını kapsamaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma, taksim kayıtlarından elde edile-
cek verilerin sayma, sıralama, ortalama alma 
ve yüzde alma gibi istatistiksel metotlarla in-
celemeye dayalıdır. Müzikteki sesleri sayısal 
olarak ifade edebilmek mümkün olduğundan 
istatistiksel yöntemler müzikal analizde kul-
lanılacaktır. Analiz sonrasında elde edilen 
verilerle de eldeki tüm verileri karşılaştırma 
yolu ile incelenerek sonuç elde edilmeye ça-
lışılacaktır. 

Perde anlayışını ortaya çıkarmak için ses 
kayıtlarındaki sayısal verileri alacağımız 
program MakamBox (Pınarbaşı ve Çakır, 
2015: 59-62)  isimli Java tabanlı bir yazı-
lımdır. Temel kodlarını Barış Bozkurt’un 
Matlab programı için yazılmış olan Makam-
ToolBox (Bozkurt, 2008: 1-13) yazılımından 
alan MakamBox’un geliştiricisi Bilge Miraç 
Atıcı’nın, programın çalışması ile ilgili anlat-
tığı temel prensip şu şekildedir;

Makam Şablon Histogramlarının Çıkartıl-
ması: Kayıtların melodik yönden incelene-
bilmesi için izlenen ilk adım zaman-frekans 
serisi (melogram) verisinin çıkartılmasıdır. 
Bu veri entonasyon, seyir ve süslemeler hak-
kında önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca 
hangi perdenin ne kadar sıklıkla çalındığını 
gösteren histogram grafiği de elde edilebil-
mektedir. Bununla birlikte kaydın histogramı, 
şarkının makamına dair temel bilgiler sun-
maktadır. 

Aynı makama ait parçaların histogramları 
hesaplandıktan sonra, eserlerin karar per-
desi referans alınarak yapılan eşleştirme ve 
toplama işlemi ile her makamın şablon his-
togramları çıkartılabilmektedir (Atıcı, 2015: 
68-72). 
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Şekil 1. MakamBox programının Şablon Histogramı oluşturma prensibi.

Makam Sınıflandırma ve Karar Perdesi Bul-
ma: Tam otomatik yöntemlerle elde edilen 
makam şablon histogramları, seçilen bir 
kaydın makamını ve karar perdesini tespit 
etmekte de kullanılabilmektedir.  Temel ola-
rak; seçilen kaydın histogramı, daha önce 

elde edilen ve karar perdesi bilinen makam 
şablonları ile karşılaştırılır. En benzer şab-
lon histogram seçilerek sınıflandırma yapılır 
ve karar perdesi eşleşme noktasına göre he-
saplanır  (Atıcı, 2015: 68-72). 

Şekil 2. MakamBox programının makam sınıflandırma ve karar perdesi bulma prensibi.

İcracıların algı farklılıkları sebebiyle taksim 
icralarıyla ortaya koydukları perde anlayışla-
rını matematiksel analizler sayesinde incele-
yerek ses sistemi nazariyatı ve kendi araların-
daki benzerlik ve farklılıkları bularak ortaya 
çıkarmaya çalışılacaktır. Bunun için en başta 
ekol olarak kabul görülen saz icracılarının 
taksim kayıtlarının bilgisayar ortamında ana-
lizlerini gerçekleştirilecek. Bu ortaya çıkan 
verileri genel olarak Arel-Ezgi-Uzdilek ses 

sistemindeki yerini tartışarak icra-nazariyat 
uyuşmazlığı noktasında bilgiler verilmeye 
çalışılacaktır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırmada incelenen icracılar seçilirken 
hem icralarının ses kayıtlarının var olmala-
rına hem de alanlarındaki başarılı yorumları, 
nazari bilgi açısından donanımlı olmaları ve 
kendilerinden sonraki müzisyenler tarafından 
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hoca olarak örnek alınmaları sebebiyle usta 
sıfatında icracılar olmalarına özen gösteril-
miştir. 

Araştırma XX. yüzyıl saz ve ses icracıların-
dan ekol olarak kabul edilen kişiler üzerinden 
yürütülmüş, müzik bilgisi sahibi olmayan ic-
racıların seslendirdikleri eserler ve formlar 
değerlendirme dışında tutulmuştur.

İcracıların ses kayıtları tarandığında Türk 
müziğinde kullanılmış her makamda irticalî 
icraya rastlanamamıştır. Bu nedenle ses ka-
yıtlarından elde edilen makamlarla ilgili ana-
liz sonuçları değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler, kullanılan programın işle-
me yöntemi sebebiyle karar perdesine göre 
koma cinsinden uzaklıklar alınarak yapılmış-
tır. Elde edilen koma verileri Microsoft Excel 
programında tablolar halinde yeniden yazı-
larak icralardaki koma kullanım farklılıkları 
sayısal olarak daha kolay hesaplanmıştır. 

Analizlerde icralardaki birer komalık farklı 
sonuçlar, icracıların ya da çalgıların ortam-
dan kaynaklı etkilendiği veya çalgıların yapı-
larından kaynaklı ufak tefek sapmalar olduğu 
öngörülmektedir. İcranın geneline yansımış 
olan bu birer komalık farklı koma sonuçlar 

değerlendirmeler yapılırken göz önünde bu-
lundurulmaya çalışılmıştır. 

İcracıların ses kayıtlarının bilgisayar orta-
mındaki dosya isimleri ile analiz ettiğimiz 
verilerin eşleştirilmesinde problem olmama-
sı amacıyla, eserleri tablo içinde gösterirken 
kayıtların dosya isimlerinde nasıl ifade edil-
mişse o şekilde bir listeleme yapılmıştır. Bu 
sebeple icracıların eserlerinin bulunduğu tab-
lolarda büyük-küçük harf ayrımına gidilme-
miştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu çalışmanın problem cümlesi “XX. yüzyıl 
saz icracılarının Hüzzâm makamındaki irtica-
li icralarında kullandıkları perdeler aynı yüz-
yılda ortaya koyulan Arel-Ezgi-Uzdilek ses 
sisteminde belirtilen Hüzzâm makamındaki 
perdeler ile örtüşüyor mu?” olarak belirlen-
miştir.

BULGULAR VE YORUM

Hüzzâm makamının karar sesi Siq (Segâh) 
perdesine göre diğer perdelerin koma cinsin-
den uzaklıklarını gösteren Arel-Ezgi-Uzdilek 
ses sistemindeki dizi aşağıdaki gibidir.
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Resim 1. Hüzzâm makamı dizisi seslerinin karar perdesine göre koma değerinden  
uzaklıkları.

Hüzzâm makamında 19 adet saz icrasının 
analizi yapılmıştır. Analizlerin histogram 
grafikleri ektedir. Resim 2’deki saz icralarına 
bakıldığında makam icrasında Re (Nevâ) per-

desi üzerindeki Hicâz-hümâyûn dizisindeki 
artık aralıkta oldukça farklı koma kullanım-
ları görülmektedir.

Resim 2. Hüzzâm makamındaki saz icralarının dizi seslerine göre koma değerleri.
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Resim 3. Hüzzâm makamındaki icraların aralık bazında koma değerleri.

Resim 3’deki verilere baktığımızda; Hüzzâm 
makamındaki Re-Miw aralığı 5 koma olması 
gerekirken 8 komaya kadar bir icra görül-
mektedir. Bu kuramsal aralığa göre ortalama 
3 komalık dik bir Miw kullanım söz konusu-
dur. Bu aralıktaki fazla komalık perde baskı-
ları sebebiyle Miw - Fas aralığı da 12 koma-
dan 8 komaya kadar bir daralma yaşamıştır. 
Fas - Sol aralığına baktığımızda 5 komadan 7 
komaya genişleyen bir aralık görüldüğünden, 
bu aralıklarda Fas (Evc) perdesinin de ortala-
ma 2 koma kadar pest basıldığını göstermek-
tedir. Yani 5-12-5 (S-A12-S) aralığı 7-8-7 

gibi bir aralığa dönüşmüştür. Bu 7 komalık 
aralık Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminde maa-
lesef kullanılmamakta ve buna uygun bir de-
ğiştirme işareti bulunmamaktadır. Bu icralar-
dan çıkan sonuca göre Hüzzâm makamında 
da icra-nazariyat uyuşmazlığı görülmektedir.

Detaylı olarak iki örnek de incelersek Niyazi 
Sayın’ın “Hüzzâm-taksim” kayıt analizi Re-
sim 4’te ve Tanburi Cemil Bey’in “Hüzzâm-
taksim-çello” kayıt analizi sonucu Re (Nevâ) 
perdesi üzerindeki Hicâz aralıklarının değer-
leri Resim 5’teki gibidir.
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Resim 4. Niyazi Sayın’ın icrasının aralık bazında koma değerleri.

Resim 5. Tanburi Cemil Bey’in icrasının aralık bazında koma değerleri.

Bu iki tablodan da görüldüğü üzere Niyazi 
Sayın’ın “Hüzzâm-taksim” kayıt analizi so-
nucunda Re (Nevâ) erdesi üzerindeki Hicaz 
aralıkları 5-12-5 yerine ortalama 6-9-7 gibi 
bir çeşni ile; Tanburi Cemil Bey’in “Hüzzâm-
taksim-çello” kayıt analizi sonucu Re (Nevâ) 
perdesi üzerindeki Hicâz aralıklarının 5-12-5 
koma aralıklarından farklı çeşnilerle (5-8-11 

/ 7-7-7 / 9-8-4 / 6-9-6 / 9-7-6) icra edildiği 
görülmektedir.

TARTIŞMA

Hüzzâm makamındaki Re (Nevâ) perdesi 
üzerine kurulu olan Hicâz-hümâyûn dizisinin 
Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemine göre 5-12-
5 (S-A12-S) perde aralıklarında olması ge-
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rekirken, icraların 7-8-7 perde aralıklarında 
kullanıldığı görülmüştür. Bu noktada bu ara-
lıkları ifade edebilmek için 2 komalık bemole 
ve 2 komalık diyeze ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu diyez ve bemollerin Arel-Ezgi-Uzdilek 
Ses sisteminde olmaması bu aralıkların naza-
ri olarak ifade edilmesini güçleştirmektedir.

 Resim 6. 5-12-5 (S-A12-S) yerine kullanı-
lan 7-8-7 koma aralıklı Hicâz 4’lüsü.

Genel olarak tespit edilen yeni perdelerin 
Arel-Ezgi-Uzdilek ses sisteminden farklı ol-
dukları net olmakla beraber, perde baskıları 
değerlendirildiğinde birbirlerine benzemele-
rinin de bu icracıların almış oldukları usta-çı-
rak eğitimlerinin benzerliğinden kaynaklan-
dığı düşünülmektedir.

SONUÇ

Elde edilen veriler sonucunda Arel-Ezgi-
Uzdilek ses sisteminde bulunmayan per-
de ve aralıklarla karşılaşılmıştır. Hüzzâm 
makamı örneğinde olduğu gibi günümüz-
de kullanılan diğer makamlarda da benzer 
gösterilemeyen perdelerin ifade edilebil-
mesinde imkânsızlıklar yaşanmaktadır. Bu 
imkânsızlıkların giderilebilmesi, eski ve 
mevcut icraların daha iyi ifade edilebilmesi, 

müzikolojik olarak daha iyi analiz edilebil-
mesi, usta-çırak ilişkisinin daha nice seneler 
sonrasına sağlıklı şekilde nazari olarak akta-
rılabilmesi için Türk müziği ses sistemi naza-
riyatının güncellenerek yeniden ortaya koyul-
masına ihtiyaç duyulduğu öngörülmektedir. 

ÖNERİLER

Yapılan bu çalışma ve öncesinde yapılmış 
analiz içerikli araştırmalar ile beraber yeni 
çalışmalar sayesinde usta olarak kabul edilen 
saz ve ses icracılarının ses kayıtlarının daha 
farklı açılardan ve daha detaylı incelenerek 
Türk Müziği ses sistemi nazariyatını yenile-
mek, düzenlemek adına çok sayıda çalışma-
lar yapılmalıdır. Ancak şu da unutulmamalı-
dır ki her ne kadar Türk müziği ses sistemini 
matematiksel olarak ortaya koymaya çalışıp 
yeni bir sistem dahi oluşturmaya çalışılsa da, 
usta-çırak eğitimi olmaksızın Türk müziğinin 
icrasının nazariyat ile hiçbir zaman gösterile-
meyeceği, sadece bir kılavuz olarak kullanı-
labileceği düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: When we look at the Turkish music education system, it is seen that notations 
and methods are not used until the end of 1950’s. Turkish music was performed in the past with 
a master-apprentice relationship, without a note, and with a system called meşk. With the mas-
ter-apprentice relationship, the performer not only imitates, but learns from what they imitate. 
The performer uncovers what he or she has learned from his or her own nature and reveals a 
new, original shape. For this reason, instrumentalists and performers have their own attitude in 
Turkish music. The reason for the different forms of performances of the different dynasties or 
sages performing the same work is that. While the difference in executive forms can be seen as 
wealth in one respect, it has produced some problems in other respects. For example, the batch 
execution in execution of fret style and the pressures in terms of existing theory to be at odds 
with the new music reveals quite a troublesome situation. In the field of Turkish music sound 
systems despite many studies on the knowledge of the unity and authority of music theory that 
will allow you to with execution so far has uncovered any theory. The sound systems of Rauf 
Yekta, Abdulkadir Töre and Arel-Ezgi-Uzdilek from the beginning of the 20th century to the 
present day are also seen to be incomplete on the theory of the theory of performance. Our ar-
guments about the authorities seem to face a number of problems. One of the most remarkable 
problems is the theory-execution dispute. The problem in this context will be tried to be covered 
in detail by 20 th century performers in our work with enforced recordings in Hüzzâm Makam. 
Aim: By analyzing numerically the taxis performed by instrumentalists who have lived in the 
20th century as instrumentalists, it is possible to reveal the relation between Arel-Ezgi-Uzdilek 
sound system which is actively used in education today and to see the sound possibilities of 
Turkish music. Although there are a lot of studies about sound systems and makam theories in 
the field of Turkish music, no theories have been found so far to provide theoretical and prac-
tical cooperation. The sound systems of Rauf Yekta, Abdulkadir Töre and Arel-Ezgi-Uzdilek, 
which have been set up from the beginning of the 20th century to the day-to-day, are also seen 
to be incomplete in terms of the theory of coercion. The information to be learned due to the 
master-apprentice relationship existing in the Turkish music education in the tradition is given 
more practically not as a theoretical background. Since this information is different from master 
to master, there are many performers who are different from each other in master and apprentice 
trainings known as school today. This work has a very important place in terms of the workings 
that can be done in the field of the theoretical-theoretical-theater in the future by uncovering the 
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differences of the Arel-Ezgi-Uzdilek sound system which is accepted as the main system with 
the practices of the performers. Method: When selecting the performers studied in the rese-
arch, care was taken not only to have sound recordings of both songs but also to be successful 
performers in their fields, to have good theoretical knowledge and to become performers in 
the capacity of masters because they are taken as examples by the musicians after them. The 
research was carried out on people who were regarded as ecologists from the 20th-century 
instrument and voice performers, and the works and forms uttered by non-musical performers 
were excluded from the evaluation. When we scanned the voice recordings of the performers, 
improvisation performances were not encountered in every authority used in Turkish music. 
For this reason, the results of the analysis of the authorities obtained from the voice recordings 
were evaluated. The evaluations were made by taking the distance in coma according to the de-
cision frame because of the method of processing the program we use. The obtained coma data 
are rewritten in tabular form in Microsoft Excel program and coma usage differences in calcu-
lations are numerically calculated more easily. In the analyzes, we find that some of the results 
in comics are different from those of the performers, or that the performers or the instruments 
are influenced by the medium or that there are small deviations stemming from the structures of 
the instruments. These common coma, which are reflected in the whole of the city, have been 
tried to be taken into account when evaluating the results of different coma. In order to ensure 
that there are no problems in matching the file names of the audio recordings of our performers 
with the data we have analyzed, a listing is made as to how the records are expressed in the file 
names of the records while showing them in the table. For this reason, the tables on which the 
works of the performers are found have not been distinguished between upper and lower case. 
This study is based on examining statistical methods such as counting, sorting, averaging and 
percentage taking of data obtained from improvisation records. As it is possible to express the 
voices in music numerically, their statistical methods have been used in musical analysis. The 
data obtained after the analysis were examined by comparing all the data at hand, and the results 
were tried to be obtained. Findings and Results: It is seen that Hicaz-hümâyûn sequence based 
on Re (Nevâ) perdes of Hüzzâm makam is used in interval of 7-8-7 pitches, while it should be in 
5-12-5 (S-A12-S) interval according to Arel-Ezgi-Uzdilek sound system. At this point, 2 coma 
flat and 2 coma sharp are needed to express these ranges. The fact that these sharps and flats 
are not in the Arel-Ezgi-Uzdilek Sound system creates difficulties in expressing these intervals. 
While it is obvious that the new frets generally determined are different from the Arel-Ezgi-
Uzdilek sound system, it is thought that the similarities between the fret pressures are similar 
to those of the master-apprentice trainings that these performers received. As a result of this 
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result, there are frets and intervals which are not found in Arel-Ezgi-Uzdilek sound system. As 
in the case of the Hüzzam makam, impossibilities exist in the expression of the similar frets in 
other makam in the theory system used today. It is understood that it is necessary to update and 
re-examine the Turkish music sound system theory so that these impossibilities can be overco-
me, the old and present performances can be better expressed, musicologically can be analyzed 
better, master-apprentice relation can be conveyed in a healthy way after the better times. A 
lot of studies should be done in order to regulate the music sound system of Turkish music by 
examining the sound recordings of saz and voice performers which are accepted as masters 
thanks to this study and analytical research studies made in the beginning and in more detail. 
However, we should not forget that even though trying to put out the Turkish sound system 
mathematically and trying to create a new system, it is thought that the performance of Turkish 
music without master-apprentice training can be used as an aid only as a guide.
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EKLER

EK-1: Aka Gündüz Kutbay – Hüzzâm Taksim Histogramı.

EK-2: Aka Gündüz Kutbay – Hüzzâm Taksim 2 Histogramı.

EK-3: Aka Gündüz Kutbay – Hüzzâm Taksim 3 Histogramı.
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EK-4: Tanburi Cemil Bey – Hüzzâm Taksim Çello Histogramı.

EK-5: Cinuçen Tanrıkorur – Hüzzâm Taksim Histogramı.
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EK-6: Cinuçen Tanrıkorur – Hüzzâm Taksim 2 Histogramı.
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EK-7: Cinuçen Tanrıkorur – Hüzzâm Taksim 3 Histogramı.

EK-8: Cinuçen Tanrıkorur – Hüzzâm Taksim 4 Histogramı.
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EK-9: Erol Deran – Hüzzâm Taksim Histogramı.

EK-10: Erol Deran – Hüzzâm Taksim 2 Histogramı.
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EK-11: Neyzen Emin Dede – Hüzzâm Taksim Histogramı.

EK-12: Neyzen Selami Bertuğ – Hüzzâm Taksim Histogramı.
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EK-13: Niyazi Sayın – Hüzzâm Taksim Histogramı.

EK-14: Ruşen Kam – Hüzzâm Taksim Histogramı.
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EK-15: Udi Hrant – Hüzzâm Taksim Histogramı.

EK-16: Udi Hrant – Hüzzâm Taksim 2 Histogramı.
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EK-17: Udi Hrant – Hüzzâm Taksim 3 Histogramı.

EK-18: Vecihe Daryal – Hüzzâm Taksim Histogramı.
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EK-19: Yorgo Bacanos – Hüzzâm Taksim Histogramı.

EK-20: Tanburi Cemil Bey  – Nevâ’da Hicaz 4’lüsü Aralık Histogram Grafikleri.
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EK-21: Niyazi Sayın – Nevâ’da Hicaz 4’lüsü Aralık Histogram Grafikleri.
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KANTEMİROĞLU EDVÂRI’NDA “HÜSEYNÎ KÜLLÎ KÜLLİYÂT-I 
MAKÂMÂT” ADLI SAZ ESERİNİN İNCELENMESİ (1)

RESEARCH OF AN INSTRUMENTAL PİECE NAMED “HÜSEYNÎ KÜLLÎ 
KÜLLİYÂT-I MAKÂMÂT” İN KANTEMİROĞLU EDVÂRI
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ORCID ID: 0000-0003-2604-9745

Öz: Amaç: Bu çalışmada Kantemiroğlu Edvarı’nda “Külli 
Külliyat-ı Makamat” örneklerinin en önemlilerinden biri-
si olan “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve 
Külliyât-ı Makâmât usul fahte” künyeli eserde kullanılan ma-
kamların incelenmesi amaçlanmaktadır (Kantemiroğlu, eser 
no:296; Kevserî Mecmuası, eser no:201). Metot: Çalışmada 
karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle eser içerisin-
deki makamların seyir özellikleri belirlenmiş, daha sonra da 
Kantemiroğlu Edvarı’nda verilen açıklamalar ile karşılaştı-
rılmıştır. Bulgular: Eserin dört bölümden oluştuğu, birinci 
bölümde on bir, ikinci bölümde on iki, üçüncü bölümde on 
beş ve dördüncü bölümde yedi olmak üzere kırk beş makam 
ve terkibe yer verildiği tespit edilmiştir. Makamların hüsey-
ni, uzzal, saba, kûçek, zengüle, buselik, büzürk, zirefkend, 
neva, uşşak, bayati, muhayyer, sünbüle, acem, kürdi, şehnaz, 
bestenigâr, segâh, nikriz, rehavi, rast, mahur, nişabur, pençgâh, 
çargâh, nühüft, ırâk, evç, hisar ve terkiplerin ise şîrâz, ısfahan, 
buselikaşiran, babatahir, arazbar, karcığar, nihavend, acemaşi-
ran, hicaz, hüzzam, geveşt, maye, râhatülervâh, muhâlifırâk, 
ısfâhanırâk, sultânîırâk olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalış-
mada Kantemiroğlu’nun verdiği bazı makam açıklamaları ile 
seyir örnekleri arasında farklılıklar olduğu, bir makamın ise 
ne bestelenmiş eserler arasında ne de Türk musikisi nazariyat 
kitaplarında bir örneğinin dahi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kantemiroğlu Edvarı, Türk Musikisi, 
Müzikoloji, Külli Külliyat

Abstract: Aim: The purpose of this study is to examine the 
maqams were used in “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî 
Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât usul fahte” that is one of the 
most significant sample of “Külli Külliyat-ı Makamat” (Kan-
temiroğlu, no:296; Kevserî Mecmuası, no:201). Method: A 
comparison method was used in the study. In this study the 
cruising features of the maqams in the work are primarily 
determined. Then these are compared with the explanations 
given in Kantemiroğlu Edvarı. Results: It is determined as the 
work is comprised of four sections, the first section included 
eleven maqam and compound, the second section twelve, the 
third section fifteen and the fourth section seven. Thus it con-
tains forty-five maqam and compound in total. It is seen that 
the maqams are hüseyni, uzzal, saba, kûçek, zengüle, buselik, 
büzürk, zirefkend, neva, uşşak, bayati, muhayyer, sünbüle, 
acem, kürdi, şehnaz, bestenigâr, segâh, nikriz, rehavi, rast, 
mahur, nişabur, pençgâh, çargâh, nühüft, ırâk, evç, hisar ve 
terkiplerin ise şîrâz, ısfahan, buselikaşiran, babatahir, arazbar, 
karcığar, nihavend, acemaşiran, hicaz, hüzzam, geveşt, maye, 
râhatülervâh, muhâlifırâk, ısfâhanırâk, sultânîırâk. Conclusi-
on: In this study, Consequently, there are differences between 
some maqam explanations given by Kantemiroğlu and cruise  
samples. Moreover it is seen that a maqam has not a sample 
neither among the composed works nor in Turkish music the-
ory books.

Key Words: Kantemiroğlu Edvarı, Turkish Music, Musico-
logy, Külli Külliyat
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GİRİŞ

Türk Musikisi sadece müellifleri, sâzendeleri, 
hânendeleri, kuramcıları ile değil aynı zaman-
da eserleriyle, hem nicel hem de nitel olarak 
tartışılmaz öneme sahip makamlarıyla, köklü 
bir geçmişe sahiptir. Türk musikisinde var-
lığını sürdürdüğü bu tarihi süreçteki gelişim 
ve değişimleri ile birlikte makamlar, hemen 
hemen her yüzyılda musikişinaslar tarafından 
kullanılmış ve edvar kitaplarına kaydedil-
miştir. Makamlar özellikle on yedinci yüzyıl 
edvar kitaplarında açıklamalı olarak anla-
tılmıştır. Makamın hangi musiki perdelerini 
kullandığı, ağaze ve nağmeleriyle nasıl bir se-
yir özelliğine sahip olduğu, hangi perdelerde 
kalışlar yaptığı ve nihayet hangi perdede tam 
karar verdiği açıkça ifade edilir.

Musiki kitaplarında makamların tanımlarına 
ve geniş açıklamalarına yer verilirken nâdir 
de olsa bu makamların kullanılarak yazıldı-
ğı bestelere de yer verilmiştir. Bu besteler o 
dönemin makam anlayışını yansıtan, zaman 
içerisinde değişikliğe uğramadan olduğu gibi 
diğer yüzyıllara ulaşan kültürel miraslardır. 
Genellikle ebcedi ya da harf yazısı kullanıla-
rak Türk musikisi perde isimlerinin yazıldığı 
bu eserlerde her ne kadar perde yükseklikle-
ri hakkında kesin bilgiye ulaşılamasa da dö-
nemin makam özelliklerini en iyi yansıtan 
yegâne yazılı kayıtlardır. Bilindiği gibi ister 
ebcedi, harf yazısı, Hamparsum yazısı ile ol-
sun isterse de Batı müziği notası ile olsun bir 
eserin tam olarak perde seslerini, ses yüksek-

liklerini işaretler ile ifade edebilmek ya da o 
işaretlerden istenilen ses yüksekliklerini icra 
edebilmek imkânsızdır.

Edvar, mecmua ya da risale adı ile bilinen 
bazı yazılı kaynaklarda yer alan Türk Musiki-
si nota örnekleri, makamlar hakkında, formlar 
hakkında ve usuller hakkında önemli bilgiler 
barındırırlar. Fakat eserlerin makamları bel-
lidir ve birkaç geçkinin dışında bu eserlerde 
çok fazla makam görülmez. Bazı yazılı kay-
naklarda bir de “Külli Külliyat-ı Makamat1” 
adında eserler kaydedilmiştir ki bu eserler 
diğer eserlerden farklı olarak birçok makamı 
kendi içerisinde barındıran kısaca makamlar 
külliyatıdır. Saz eserlerinin yegâne örneği 
olduğunu düşündüğümüz bu eserler bir nevi 
taksim olarak yazılmıştır ve dönemsel olarak 
makamların özelliklerini de ortaya koyarlar. 
Bu eserlerin, makamların uyum içerisinde 
birbiri peşi sıra kullanılarak, karar seslerini, 
perde geçişlerini ve en önemlisi ezgi bütünlü-
ğünü bozmadan yazılması çok güç olmalıdır 
ki bu amaçla kaydedilmiş eser sayısı yok de-
necek kadar azdır. Kantemiroğlu, edvarında 
bu güçlüğü şu şekilde ifade etmektedir: 

Musiki ile uğraşanların, mükemmelliğe eriş-
miş olanları, musiki ilminin gücüyle, bütün 

1 Kantemiroğlu Edvarı’nda ve Kevserî Mecmuası’nda 
“Külli Külliyat-ı Makamat” adı ile kaydedilmiş dört 
adet eser vardır. Ayrıca, Kantemiroğlu Edvarı’nda 
ve Hâşim Bey Mecmuası’nda kaydedilmiş olan 
“Taksim-i Nağme-i Külliyyat-ı Makamat” adlı bir 
taksim örneğinin de aynı amaçla yazıldığı kabul 
edilebilir.
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makamlar ve perdeler arasındaki geçimsiz-
liği ve soğukluğu, anlaşma ve uyuşma ha-
line döndürebilirler. Öyle ki, perdeler altın 
bir zincirin halkaları gibi birbiri içine girip 
bağlanır ve adeta bir nağme dairesi halinde 
bütün makamlar bir makam içinde bir araya 
gelerek, ayrı ayrı makamlardan bir makam 
bütünü meydana getirirler. Peşrevler içinde 
fahte usulünde bestelenmiş külli külliyyat ve 
gene fahte usulünde bestelenmiş Külliyyat 
adlı peşrevler; kârlar arasında ise Kâr-ı Natık 
denenler, anlattığımız şartlara uyularak bes-
telenmiş eserlerdir. Musikiden anlayan ve bu 
sahada üstad olanlar, taksim (denen nağme-
yi) yaparlarken de bir makamı temel tutup, 
onun üzerinde, bütün makamları güzelce bir 
araya getirerek bir bir icra edebilir; baştan, 
hangi makamla başladılarsa, sonunda gene 
o makama dönüp karar kılar; nağmeyi han-
gi makamdan açtılarsa, gene o makama ge-
lip durabilirler. Bu tür taksimin her makamda 
icra edilebilmesi çok zordur ve bunu gerçek-
leştirebilmek pek zahmetli bir iştir. Bize so-
rarsanız bu şekilde bütün makamları gösteren 
taksimi (taksim-i külliyi) başlayıp da sona er-
direbilecek bir yahud iki musikişinas güçlük-
le bulunur, deriz (Kantemiroğlu, 2001: 126). 

Ayrıca Kantemiroğlu, Pers2 diyarındaki 
sâzendeler ve hânendelerin taksim nağme-
sini peşrev şeklinde bestelediklerini, bu şe-
kilde öğrencilerine kısım kısım öğrettikleri-

2 Tura’ya göre (2001: 232) bu deyimden İran değil, 
Doğu Türkeli ve Azerbaycan anlaşılmalıdır.

ni belirtmiştir. Rum diyarında ise bu türden 
taksimlerin kabul görmediğini peşrevler vs. 
bestekârların ilim gücünü, taksim ise musi-
kişinasın kendi gücünü ortaya koymasına ya-
radığını belirtmektedir (Kantemiroğlu, 2001: 
135). Görülüyor ki “Külli Külliyat-ı Ma-
kamat” adlı eserler aynı zamanda birer eği-
tim yöntemi olarak da kullanılmıştır. “Külli 
Külliyat-ı Makamat” adlı eserler arasında içe-
risinde en fazla makam barındıran eser “Der 
Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât 
ve Külliyât-ı Makâmât usul fahte” (Resim 1) 
künyeli eserdir.

Resim 1. Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı 
Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât Usul 

Fahte (Kevserî, v. 87b) Künyeli Eserin 
Orijinal Başlık Yazısı

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Külli Külliyat-ı ma-
kamat örneklerinin en önemlilerinden birisi 
olan “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî 
Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât usul fahte” 
künyeli eserde kullanılan makamların ince-
lenmesi olarak belirlenmiştir. Kantemiroğlu 
Edvarı’nda ve Kevserî Mecmuası’nda harf 
yazısı ile kayıt altına alınmış bu eserin besteci-
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sinin kim olduğu çok net olarak belli değildir. 
Kantemiroğlu Edvarın’da Kantemiroğlu’na 
ait olduğu, Kevserî Mecmuası’nda ise Nayî 
Osman Dede’ye ait olduğuna ilişkin sonradan 
notlar düşülmüştür. Fakat eserin, on yedinci 
ve on sekizinci yüzyılda kaydedildiğini, bu 
yüzyıllara ait Türk musikisi makam anlayı-
şını yansıttığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 
eser içerisinde bestecisi tarafından makam 
adlarının bizzat yazılı olduğu bir iki ölçülük 
ezgiler, makamın özelliklerini ortaya koyan 
birer seyir örnekleri olarak kabul edilebilir. 
Yapılan çalışma ile eserde yer alan kırk beş 
makamın seyir şablonu (Seyir özelliği, baş-
langıç perdesi, kullanılan perdeler, asma ka-
rar ve tam karar perdeleri) harf yazısı ile Batı 
notası karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu 
şablon ile diğer makam isimleri verilmeyen 
“külli külliyat-ı makamat” içerikli eserlerin 
makam isimlerini tespit etmek ve makamları 
incelemek mümkün olacaktır.

KAPSAM

Bu çalışma Kantemiroğlu Edvarı’nda ve Kev-
seri Mecmuası’nda bulunan Der Makâm-ı 
Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı 
Makâmât usul fahte adlı eser, makamsal seyir 
özelliği ve Kantemiroğlu’nun bu makamlara 
ilişkin açıklamaları kapsamında ele alınmak-
tadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu çalışmanın problem cümlesi “Der Ma-
kâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve 

Külliyât-ı Makâmât usul fahte” künyeli eser 
içerisinde geçki yapılan makamların seyir 
özellikleri on sekizinci yüzyıl makam tanım-
ları ile ne derece örtüşmektedir? olarak belir-
lenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

“Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî 
Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât” adlı eserin 
daha önce Batı notasına çevirisi yapılmışsa 
da incelemesi yapılmamıştır. Bu eserin di-
ğer eserlere nazaran, üzerinde geçki yapılan 
makamların adlarının açıkça yazılı olması ve 
kırk beş adet makam içermesi açısından ince-
lenecek eser olarak belirlenmiştir. Bu sayıda 
içerisinde makam barındıran başka bir eser 
tespit edilememiştir. Fakat bu eserde yer alan 
makamların analizinin ve özelliklerinin daha 
açık olarak ifade edilmesi için diğer eserler-
den de istifade edilmiştir. Eser içerisindeki 
makamlar öncelikli olarak seyir özellikle-
ri belirlenmiş daha sonra da Kantemiroğlu 
Edvarı’nda verilen açıklamalar ile karşılaş-
tırılmıştır. Açıklamalar ve incelenen seyir 
örneklerinde karşılaşılan farklılıklar olduğu 
durumda yakın tarihli yazılı kaynaklara da 
başvurulmuştur. Bu yönüyle çalışmada, do-
küman analizi gibi veri toplama yönteminin 
kullanıldığı nitel araştırma yöntemi kullanıl-
mıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39).

BULGULAR VE YORUMLAR

Çalışmanın bu bölümünde Der Makâm-ı Hü-
seynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı 
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Makâmât/Usûl-i Fâhte künyeli eserin içerisin-
de kullanılan makamların analizi yapılacaktır 
(Ek 1). Eser üzerinde belirtilen makamlar 
durak, dizi ve asma karar perdeleri açısından 
incelenecektir. Verilen makam seyir örnekleri 
Kantemiroğlu Edvarı’ndaki ilgili makam ve 
tanımlar ile karşılaştırılacaktır. İnceleme saz 
eserinin (peşrev) bölüm sırasına göre yani 
“Hâne-i Evvel”, “Hâne-i Sani”, “Hâne-i Sa-

lis” ve “Hâne-i Erba’a” olarak dört bölümde 
yapılacaktır. 

Hâne-i Evvel Bölümünün İncelenmesi

Hâne-i evvel bölümünde on bir makam var-
dır. Bu makamlar hüseyni, şîrâz, uzzal, ıs-
fahan, saba, kûçek, zirgüle, buselik, büzürk, 
puselikaşiran ve zirefkend makamlarıdır.

Tablo 1. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” adlı eserde Hüseyni Makamı

Tablo 1’de görüldüğü gibi “hâne-i evvel3” bö-
lümünde hüseyni makamı dügâh perdesi ile 
başlamış, pes bölgede [hüseyni]aşiran göste-
rip hemen tiz bölgede hüseyni ile devam edip 
önce hüseyni perdesinde ve neva perdesinde 
kalış yaparak daha sonra yine hüseyni perde-
sinde yarım kalış yaparak “şîrâz” makamına 
girilmiştir. Makam seyri içerisinde dügâh, 
çargâh, neva, hüseyni, evç, gerdaniye ve mu-

3 Kevserî Mecmuası’nda bu bölüm “Hâne-i Evvel”, 
Kantemiroğlu Edvarı’nda ise “Ser Hâne” olarak 
yazılıdır. Eserin vezni ise “vezn-i sagir” olarak 
verilmiştir.

hayyer, pes bölgede ise hüseynîaşiran perdesi 
kullanılmıştır. Kantemiroğlu’na göre (2001: 
62-63) “bütün makamlardan daha yüce, üs-
tün, değerli ve azametli” olan hüseyni maka-
mı sesleniş hareketine dügâh perdesinde baş-
lar. Sonra segâh, çargâh ve neva perdelerin-
den geçerek kendini gösterir, tam perdelerle 
inip dügâh’ta karar verir. Tablo 1’de verilen 
ezgi ile Kantemiroğlu’nun vermiş olduğu ta-
nım arasında fark olmadığı, ezginin tanımdan 
hareketle hazırlanmış bir seyir örneği görü-
nümünde olduğu söylenebilir.
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Tablo 2. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Şîrâz Makamı

Şîrâz makamı ile ilgili olarak neredeyse hiç-
bir eser olmadığı gibi yazılı ya da basılı kay-
naklarda da çok fazla bilgi yoktur. Kantemi-
roğlu Edvarı, Abdülbâki Nasır Dede, Hâşim 
Bey dışında makam ile ilgili bilgiye ulaşı-
lamamıştır. Tablo 2’de verilen seyir örneği 
de makam hakkında bilgi vermesi açısından 
önemli olarak karşımıza çıkmaktadır. Tab-
lo 2’ye göre şîrâz makamının karar perdesi 
hüseynidir. Benzer bilgi Tedkik ü Tahkik’de 
ve Hâşim Bey Mecmuası’nda da mevcuttur. 
Kantemiroğlu Edvarı’nda şîrâz makamının 
tarifi “öteki terkipler” başlığı adı altında veril-
miştir. “…hüseyni perdesinden hareket edip 
muhayyere dek çıkar. Oradan geri dönüp tam 

perdelerle çargâh’a dek iner ve çargâh’tan 
uzzal perdesiyle yukarı doğru çıkıp hüseyni 
perdesinde karar verir…” (Kantemiroğlu, 
2001: 155). Ayrıca Kantemiroğlu’na göre 
şîrâz makamı hüseyni makamına bağlı olan 
ve kullanılan terkiplerdendir (Kantemiroğlu, 
2001: 65). 

Tablo 2’de verilen seyir örneği ile 
Kantemiroğlu’nun vermiş olduğu tarif örtüş-
mekle birlikte uzzal ve buselik perdelerinin 
şîrâz makamının belirleyici perdesi olduğu 
görülmektedir. Fakat Hüseynî Küllî Külliyât 
Usûleș Fâhte Hârûn Yahûdî künyeli eserin 
şîrâz seyrinde uzzal ve buselik perdesi kulla-
nılmamıştır.

Resim 2. Hüseynî Küllî Külliyât Usûleș Fâhte Hârûn Yahûdî Şîrâz Makamı Seyri

Resim 2’de görülen seyir örneğinden önce 
eserde aşiran makamından şîrâz makamına 
geçildiği ve şîrâz makamından da hisar ma-
kamına geçildiğini belirtmek gerekir. Zira 

makamlar arası geçişlerde, hangi makamdan 
hangi makama geçildiği hatta seyir içerisinde 
hangi perdelerin kullanıldığı önemlidir. Tüm 
seyir örneklerinden ve tanımlardan hareketle 
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şîrâz makamının karar perdesinin hüseyni ol-
duğu; hüseyni, evç, gerdaniye ve muhayyer 
perdelerini kullandığı; pest bölgede buselik, 
uzzal, neva ve hüseyni ile genişlediği söyle-
nebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir 

diğer nokta ise şîrâz makamının hüseyni ma-
kamı ile olan ilişkisidir. Hüseyni makamın-
dan sonra şîrâz makamının verilmiş olması 
Kantemiroğlu’nun “hüseyni makamına bağlı 
terkipler” açıklaması ile örtüşmektedir.

Tablo 3. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Terkib-i Mülâzime Bölümü

Tablo 3’de eserin “terkib-i mülâzime” bölü-
mü görülmektedir. Bilindiği gibi peşrevler 
ve saz semailerinde mülâzime (lâzime ya da 
teslim) bölümü her hâneden sonra tekrarlanır. 
Fakat Kantemiroğlu Edvarı’nda ve Kevserî 
Mecmuası’nda yer alan bazı eserlerde serhâne 
[Hâne-i Evvel] bölümü mülâzime olarak kul-
lanıldığı gibi, bazı eserlerde ise hânelerin ic-
rasından sonra nereye dönüleceği tam olarak 
anlaşılamamaktadır. Bu eserde de hânelerin 
icrasından sonra nereye dönüleceğini söyle-
mek güçtür. Bu eserlerin çevirisinin yayın-
landığı çalışmalarda da açıkça ifade edil-

memiştir. Eserde mülâzime yerine “terkib-i 
mülâzime” olarak verilmesi ve tüm hânelerin 
karar seslerinin hüseynîaşiran perdesi olması 
tekrarların serhâne bölümüne yapılması ge-
rektiği fikrini uyandırmaktadır. Serhâne ve 
terkib-i mülâzime bölümünden sonra da diğer 
hâneye geçilmesi gerekir. Çünkü karara (neva 
perdesine) uzzal perdesiyle varmaktadır ve 
bu perde sadece uzzal makamının değil diğer 
tüm bölümlerin de ilk makamları ile bağlan-
tılıdır. Kısaca bu eserde hüseyni makamından 
diğer makamlara birleştirici bir mülâzime bö-
lümü (terkib-i mülâzime) oluşturulmuştur.
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Tablo 4. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Uzzal Makamı

Tablo 4’de verilen seyir örneğinde uzzal ma-
kamında kullanılan perde sesleri görülmekte-
dir. Ezginin neva perdesi ile başladığı, uzzal 
perdesi göstererek hüseyni ve evç perdesine 
kadar çıktığı ve aynı yoldan geri dönüp dügâh 
perdesinde karar verdiği görülmektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 79-80) uzzal 
makamı ses verme hareketine dügâh perde-
sinden başlar ve segâh’a çıkar. Oradan ken-
di perdesi olan uzzal perdesine basar. Sonra 

neva, hüseyni ve evç’e çıkıp dilerse gerdani-
ye, dilerse şehnaz perdesiyle tiz hüseyni’ye 
değin uzanabilir. Aynı yoldan geri dönüp 
dügâh perdesinde karar verir. Görüldüğü gibi 
dikkat çeken perdelerden birisi segâh, diğeri 
ise uzzal perdesidir4. Şîrâz makamından son-
ra “terkib-i mülâzime” bölümünde kullanılan 
uzzal perdesinin uzzal makamına bir hazırla-
yıcı perde olduğu da görülmüştür.

Tablo 5. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Isfahan Makamı

Tablo 5’de görüldüğü gibi ısfahan makamı-
nın iki ölçü içerisinde küçük bir örneği görül-

4 Arel-Ezgi-Uzdilek sitemine göre hicaz 5’lisi 
ile hüseyni perdesinde uşşak dörtlüsünün 
eklenmesinden meydana geldiği belirtilen 
makamın, hicaz beşlisi “S-A12-S-T” aralığı olarak 
kabul edilirken, tabloda görülen seyirde perde 
aralıkları ise K-A10-B-T aralığına sahiptir.

mektedir. Bu örneğe göre ısfahan makamının 
karar sesi dügâh perdesidir. Ezgi dügâh per-
desi ile harekete başlamakta dügâh ve segâh 
ile çargâh gösterip saba perdesi ile dönüp 
dügâh’ta kendisini gösterip tekrar neva ile 
uzzal perdesini kullanarak hüseyni’ye çıkıp, 
inişte çargâh ile tekrar saba perdesini kullana-



40

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Eylül – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 11 Sonbahar Kış Dönemi Yıl: 2017

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 11 Autumn Winter Season Year: 2017

ID:109 K:184
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/04090)

rak dönüp dügâh perdesinde karar vermekte-
dir. Saba perdesi ve uzzal perdesinin kullanılı-
şı dikkat çekicidir. Uzzal perdesinden çargâh 
perdesine ve karara gidişte saba perdesinin 
kullanılışı makamın genel özelliği olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Kantemiroğlu’na göre 
(2001: 102) ısfahan terkibi hüseyni gibi ağa-
ze verir ve hüseyni perdesine gelince acem 

perdesine basar. Oradan geri dönüp hüseyni, 
neva ve uzzal yahut hicaz yüzünden çargâh’ı 
atlayıp segâh’a düşer. Oradan gene yuka-
rı çıkıp çargâh perdesine ve saba perdesine 
basarak, saba nağmesini göstererek saba yü-
zünden gelip dügâh’ta karar kılar. Tablo 5’de 
verilen ezgi ile Kantemiroğlu’nun yaptığı ta-
nımın neredeyse aynı olduğu söylenebilir.

Tablo 6. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Saba Makamı

Tablo 6’da görüldüğü gibi saba makamın-
da olduğu belirtilen ezgi çargâh perdesin-
de başlayıp saba, hüseyni ile acem perdesi-
ni gösterip tekrar aynı yoldan dönüp önce 
çargâh perdesinde yarım karar daha sonra 
da dügâh perdesinde tam karar vermektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 73-74) saba ma-
kamının seslendirilişine dügâh perdesinden 

başlanır. Segâh’a ve çargâh’a çıkıp çargâh’ta 
biraz durur. Saba perdesini gösterir. Oradan 
üç perde ile aşağı iner ve dügâh’ta karar verir. 
Adı geçen makamın acem perdesiyle de ha-
reket etme izni vardır. Isfahan kendine uyan 
terkiplerden biridir. Tablo 6’da verilen seyir 
örneği ile makam açıklamalarının benzer ol-
duğu söylenebilir.

Tablo 7. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Kûçek Makamı
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Tablo 7’de kûçek makamı için bir seyir örne-
ği görülmektedir. Örneğe göre küçek makamı 
gerdaniye perdesinden başlayıp evç ve hü-
seyni perdesine gelip, neva perdesi olmadan 
çargâh ve segâh ile dügâh’ta karar vermekte-
dir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 110) kûçek 
makamı gerdaniye perdesinden hareket edip 
evç’e ve hüseyni’ye iner. Sonra neva’yı atla-

yıp çargâh perdesine düşer. Çargâh’tan saba 
şeklinde hareket ederek dügâh perdesinde 
karar verir5. Tablo 5’de verilen ezgi ile ta-
nımlar örtüşmekle birlikte kûçek makamının 
seyrinden önce verilen saba makamı ile iç içe 
geçmiş bir bütün olarak ele alınması gerektiği 
anlaşılmaktadır.

Tablo 8. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Zirgüle Makamı

5Tablo 8’de zirgüle/zengüle makamı için kü-
çük bir seyir örneği görülmektedir. Zirgüle 
makamının karar sesinin dügâh olduğu, ye-
den sesi olarak zirgüle perdesinin kullanıldığı 
gösterilmiş ve dört ses ile makam özetlenmiş-
tir. Zirgüle ya da bazı kaynaklara göre zengü-
le makamının, neredeyse bütün kaynaklarda 
adı zikredilse de, tanımının yapıldığı çok az 
kaynağa ulaşılmıştır. Kantemiroğlu’na göre 
(2001: 82-83) zengüle makamında çok az 
eser bestelenmiştir. Bunun sebebini ise uzzal 
ve şehnaz makamları ile ilişkisi olması, hatta 
uzzal makamının (bir dörtlü aşağı) ve şehnaz 

5  Hâşim Bey’e göre kûçek makamı (2016: 165) 
“gerdaniye, evç, hüseyni perdesine kadar ağaze 
edip sonra hüseyni perdesinden neva basmayarak 
saba çeşnisiyle dügâh’ta karar verir”.  

makamının (bir sekizli aşağı) şeddi olması-
dır. Tanımı ise Kantemiroğlu “…dügâh’tan 
başlayıp, zengüle ve kalın uzzal’e kadar inip 
tekrar aynı yoldan dönüp dügâh perdesinde 
karar verir…” şeklinde yapmıştır. Abdülbâki 
Nasır Dede’de terkipler listesinde açıkladığı 
zengüle makamını şu şekilde tanımlamak-
tadır; “…rast perdesinden başlayıp zirgüle6 
ve yine rast, zirgüle ve dügâh ve sonra yine 
zirgüle perdesi gösterdikten sonra hicaz ma-
kamını icra edip karar verir...” (Başer, 2013: 
201). Tablo 8’de verilen seyir örneğinde ise 
uzzal [hicaz] perdesi verilmemiş hatta çargâh 

6  Nâsır Dede eserinde makam adı olarak zengüle, 
perde adı olarak zirgüle yazımını kullanmaktadır 
(Başer, 2013: 201).
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perdesi kullanılmıştır. Bu bakımdan tanımlar 
ile farklılık gösterir. Ancak uzzal makamın-
da verilen seyir örneği ile zirgüle makamın-
da verilen seyir örneği karşılaştırıldığında 

Kantemiroğlu’nun “…zirgüle makamı uzzal 
makamının dört ses aşağı perdedeki şeddi-
dir…” tanımının bir örneği gibi yazılmış ol-
duğu görülür (Resim 3). 

Resim 3. Zirgüle ve Uzzal Makamı Seyir Örneklerinin Karşılaştırılması  
(Tablo 4 ve Tablo 8)

Tablo 9. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Buselik Makamı

Tablo 9’da görüldüğü gibi buselik makamında 
yazıldığı belirtilen ezginin karar sesi dügâh, 
yarım karar verdiği perdeler ise neva ve hü-
seyni perdeleridir. Buselik makamının belir-
leyici perdesinin ise buselik perdesi olduğu 
görülürken yeden perdesi kullanılmamıştır. 
Fakat zirgüle makamı ile buselik makamı-
nın ortak perdesi olarak zirgüle perdesinin 
kullanıldığı söylenebilir. Kantemiroğlu’na 

göre (2001: 81) buselik makamı ses verme 
hareketine dügâh perdesinden başlar, buse-
lik, çargâh perdesine çıkarak kendini ortaya 
koyar. Tiz bölgede tiz hüseyni perdesine dek 
çıkabilir. Pes bölgede ise yegâh perdesine dek 
inebilir. Aynı yoldan dönüp dügâh perdesinde 
karar verir. Tablo 9’da verilen ezgi ile tanım 
arasında farklılık olmadığı görülmektedir.  
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Tablo 10. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Büzürk Makamı

Tablo 10’da büzürk makamı örneği görül-
mektedir. Örneğe göre ezgi çargâh perdesi 
ile buselik göstererek dügâh perdesine ora-
dan da aşiran perdesini göstererek dönüp ırâk 
perdesi ile rast perdesinde yarım karar verip, 
tekrar buselik perdesi ile dönüp aşiran per-
desinde karar vermektedir. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 103) büzürg makamının açıklanışı 
hakkında birtakım şüpheler vardır. Genel ola-
rak kabul gören tarif ise; ses verme hareketine 
buselik ile başlayıp dügâh’a ve aşiran’a iner. 
Oradan geri dönüp rehavi yüzünden rast per-
desinde karar verir. Kantemiroğlu’nun ismini 
vermediği eski bir edvar kitabında ise büzürg 
makamı tarifi ise farklılık arz eder; çargâh 

perdesinde başlar, segâh, dügâh ve rast’a inip 
nerm segâh’ta (ırâk) karar kıldığı gibi bazen 
de dügâh perdesinde karar kılabilir (Kantemi-
roğlu, 2001: 143). Abdülbâki Nasır Dede’ye 
göre büzürk makamı saba ağaze edip ırâk per-
desinde karar vermektedir (Başer, 2013: 179). 
Özkan’a göre ise büzürk makamı rast perde-
sinde karar veren ve hüseyni perdesindeki 
hüseyni beşlisine dügâh perdesindeki buselik 
veya rast perdesindeki çargâh beşlisinin ek-
lenmesinden meydana gelen mürekkep ma-
kamdır (Özkan, 2014: 457). Tablo 10’da ise 
verilen seyir örneği ile makam tanımları ara-
sında belirgin farklar olduğu, en önemli farkın 
ise karar sesleri olduğu görülmektedir. 

Tablo 11. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Buselikaşiran Makamı
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Tablo 11’de Puselikaşiran (Buselikaşiran) ma-
kamında bir seyir örneği görülmektedir. Ma-
kamın buselik makamı gibi buselik perdesini 
kullandığı, önce dügâh perdesinde buselikli 
daha sonra da hüseynîaşiran perdesinde tam 
karara vardığı söylenebilir. Kantemiroğlu’na 

göre (2001: 105) buselikaşiran terkibi gerek 
kalın sesli gerek ince sesli perdelerde buselik 
makamı gibi hareket edip aşiran perdesinde 
karar verir. Tanım ile seyir örneğinin benzer 
olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Tablo 12. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Zirefkend Makamı

Tablo 12’de zirefkend makamı için yazılmış 
örnek görülmektedir. Seyir örneğine göre 
makam [hüseyni]aşiran perdesi ile başlayıp 
birden muhayyer perdesine atlayıp dönüp 
hüseyni perdesinde yarım karar vermektedir. 
Ardından neva ile başlayıp çargâh ve buselik 
ile dügâh perdesinde yarım karar vermekte-
dir. Ardından rast ile başlayıp buselik perde-
sini göstererek rast perdesinde, daha sonra 
da aşiran perdesinde karar vermektedir. Kan-
temiroğlu, zirefkend makamını sureta (görü-
nüşte) makam olarak tanımlamaktadır. Çünkü 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 124) zirefkend 
makamı; buselik perdesi ile hareket edip aşi-
randa kalırsa buselikaşiranın, acem perdesi ile 
hareket edip dügâh’ta karar kılarsa sünbüle 

makamının görünüşüne girmektedir. Makam 
konusunda fikir birliği olmadığını, bazı kimse-
lerin muhayyer başlayıp aşiran karar kıldığını, 
bazılarının ise tiz hüseyniden başlayıp dügâh 
karar kıldığını ileri sürdüklerini belirtmekte-
dir. Kantemiroğlu’na göre asıl zirefkend, aşi-
ran perdesinde karar verendir (Kantemiroğlu, 
2001: 93-94). Tanım ile seyir örneği arasında 
büyük farklılıklar olmadığı görülmektedir.

Hâne-i Sani Bölümünün İncelenmesi

Hâne-i Sani bölümünde 12 makam vardır. 
Bu makamlar neva, babatahir, arazbar, uşşak, 
bayâti, karcığar, muhayyer, sünbüle, acem, ni-
havend, kürdi ve acemaşiran makamlarıdır. 
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Tablo 13. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Neva Makamı

Tablo 13’de hâne-i sani bölümünün ilk ez-
gisinin neva makamında olduğu görülmek-
tedir. Verilen seyir örneğine göre ezgi neva 
perdesi civarında dolaşıp neva ve gerdaniye 
perdesinde kalış yapmaktadır. Seyir, gerda-
niye perdesinden tiz çargâh perdesine kadar 
çıkıp, gerdaniye perdesinde yarım karar ve 
neva perdesinde tam karar verdiği görülmek-
tedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 61) neva 
makamının üç karargâhı vardır. Bunlar dügâh, 
neva ve aşiran perdesidir. Makam ses verme-

ye dügâh perdesinden başlar. Sonra neva per-
desinde kendini gösterdikten sonra tam per-
delerle tiz hüseyniye dek çıkıp, yegâh’a dek 
inebilir. Dönüp dügâh perdesinde karar verir. 
Makama tabi olan terkiplerden birisi de eserin 
bir sonraki makamı olan babatahir’dir. Karar 
perdesi ile ilgili olarak neva kararı kullanıla-
rak neva makamı ile sonraki makam babatahir 
arasında bağlantı kurulduğu ve dügâh karara 
bu makam üzerinden varıldığı söylenebilir. 

Tablo 14. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Babatahir Makamı

Tablo 14’de babatahir makamında verilen 
ezginin evç perdesinde harekete başladığı, 
tiz segâh’a kadar çıkıp, aynı yoldan dönüp 
önce neva perdesinde yarım karar ve sonra 
gerdaniye göstererek dönüp, tam perdeler ile 

dügâh perdesinde karar verdiği görülmektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 109) babatahir 
“…nevâ’ya kadar tahir makamını icra ettikten 
sonra âdeta bayâti7 gibi avaze ederek dügâhta 
karar…” veren ve yanlış olarak, herkes tarafın-
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dan makam diye bilinen yirmi terkipten biri-
dir. Aynı tanımı Kevserî Mecmuası’nda (Kev-
seri, v. 207b) ve Hâşim Bey Mecmuası’nda 
(Hâşim, 2016: 203) görmek mümkündür. Ay-
rıca Kantemiroğlu babatahir makamının ger-
daniye makamına yakın olduğunu belirtmek-
tedir (Kantemiroğlu, 2001: 68). Hızır Ağa ise 
edvarında babatahir makamının açıklamasını 
şu şekilde yapmaktadır: “…evç, gerdaniye ve 
muhayyer gösterip tiz çargâh’tan tam perde-
lerle neva’ya inip nevadan gerdaniye göste-
rip dönüp perde perde inerek dügâh’ta karar 
kılar” (Uslu, 2009: 119). Hızır Ağa’nın ver-
diği açıklamanın Tablo 14’te verilen ezgi ile 
neredeyse birebir aynı olduğu görülmektedir. 

Nayi Osman Dede “Rabt-ı Tabirat-ı Musiki” 
adlı eserinde daha önceki edvarlarda olmayan 
babatahir makamının kendi icadı olduğunu ve 
cahillerin “bahr-i nâzik” makamına babata-
hir dediklerini belirtmektedir (Akdoğu, 1991: 
35). Kantemiroğlu Edvarı’nda bahr-i nazik 
makamının “tiz dügâh’tan hareket edip şehnaz 
perdesini gösterip ondan evç perdesine gelip 
tam perdeler ile iner ve dügâh’ta karar verir” 
şeklinde tanımı yapılmıştır (Kantemiroğlu, 
2001: 153). Babatahir makamı ile bahr-i nazik 
makamı arasındaki belirleyici farkın “bayâti” 
ve “şehnaz” perdeleri olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo 14’de görülen örnek seyir ile verilen ta-
nımların farklılıklar arz ettiği söylenebilir. 

Tablo 15. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Arazbar Makamı

Tablo 15’te7 arazbar makamı seyir örneği gö-
rülmektedir. Ezginin gerdaniye perdesinden 
seyre başladığı tam perdeler ile rast perdesine 
kadar indiği, çargâh perdesine atlayarak dönüp 

7  Kantemiroğlu Edvarı’nda “Taksim-i Külli Külliyat” 
içerisinde babatahir makamı için “…yine nevâ’ya 
kadar inip daha sonra nevâ’dan beyâti yüzünden 
dügâh kalıp baba Tahir makamı icra olunur” 
şeklinde, yaptığı açıklamaya uygun seyir örneği 
verdiği görülür.

dügâh perdesinde karar verdiği görülmektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 68) arazbar ve 
babatahir terkiplerini gerdaniye makamından 
ayırt etmek güçtür ve arazbar makamı bayâti 
makamına bağlıdır. Ayrıca arazbar terkibinin; 
gerdaniye civarından başlayıp acem ve bayâti 
perdelerini kullanıp, segâh’ta yarım kalış ya-
pıp dügâh, rast ve bayâti şeklinde dügâh’ta ka-
rar kıldığı bilgisini de vermektedir (Kantemi-
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roğlu,  2001: 109). Görüldüğü üzere tanımlar 
ve açıklamalar seyir örneği ile örtüşmektedir. 
Bu durum babatahir ve ardından arazbar terki-

binin kullanılma sebebini de ortaya koymak-
tadır.

Tablo 16. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Uşşak Makamı

Tablo 16’da uşşak makamı için örnek olabile-
cek bir seyir görülmektedir. Bu seyir örneğine 
göre uşşak makamı rast perdesi civarında sey-
re başlayıp acem perdesini de kullanarak neva 
perdesinde yarım karar verip, dönüp dügâh 
perdesinde tam karara varmaktadır. Kantemi-
roğlu (2001: 51) uşşak makamını dügâh ma-
kamı içersinde tanımlamıştır. Bu tanıma göre 
uşşak makamı sekiz perdelik daireye kutb 
olarak dügâh perdesini alıp gerek kalından in-
ceye, gerek inceden kalına doğru hareket et-
tikten sonra tekrar gelip dügâh’ta karar verir. 
Başka bir tanımda ise uşşak makamı8 “çargâh 
perdesini segâh’a yaklaştırır ve neva perdesin-
den hareket edip, çargâh’ı aştıktan sonra segâh 
ve dügâh perdesiyle inip rast perdesinde karar 
verir” (Kantemiroğlu, 2001: 145).  Bu tanım 
ile Tablo 16’da verilen seyir örneğinin tama-

8  Kantemiroğlu edvarında bu tanımı “eski edvar 
kitabına göre 12 makamın açıklaması” başlığı 
altında vermiş, uşşak başlığı adı altında başka bir 
tanım da yapmamıştır.

men farklı olduğu görülmektedir. Aynı yüz-
yıl besteci ve icracısı Nayî Osman Dede’nin 
uşşak makamında bestelemiş olduğu Ayin-i 
Şerif göstermektedir ki uşşak makamı dügâh 
kararlıdır. Aynı zamanda torunu Abdülbâki 
Nâsır Dede bu makamın uşşak ismiyle tanın-
masının sebebinin de bu eser olduğuna dikkat 
çekmiştir (Nasır Dede, 2013: 127). Abdülbâki 
Nasır Dede’ye göre uşşak makamı neva civa-
rında seyre başlayıp çargâh, segâh’la iner ve 
dügâh’ta karar verir, tiz bölgede ise hüseyni, 
acem, gerdaniye ve muhayyere kadar yükse-
lebilir.

Hâşim Bey ise mecmuasında “İlkin rast, 
dügâh, segâh, çargâh, nevâ, hüseyni perdele-
riyle ağaze ederek rast’a kadar inip daha son-
ra gerdaniye, acem, hüseyni, nevâ, çargâh, 
segâh, dügâh, rast açarak dügâh’ta karar verir. 
Ancak bu makamın nevâ’dan yukarısı bayâti 
ve aşağısı uzzal perdesiyle ağaze olunur ise de 
dügâh makamına benzerliği nedeniyle fakir bu 
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makama ne beyâti ve ne dügâh diyebiliyorum. 
Müşterek olması nedeniyle dügâh makamına 

daha fazla eğilimli olması nedeniyle dügâh 
dahi denilebilir” şeklinde tanımlamıştır. 

Tablo 17. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Bayâti Makamı

Tablo 17’de Bayâti Makamında yazılmış bir 
seyir örneği görülmektedir. Ezginin segâh per-
desinde harekete başlayıp, çargâh ve neva ile 
bayâti perdesini göstererek neva perdesinde 
durup, tekrar aynı şekilde dönüp dügâh perde-
sinde tam karar vermektedir. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 74) bayâti makamını seslendirmek 
için dügâh perdesi civarından seyre başlanır, 
neva’da biraz durulur, bayâti perdesi gösteri-
lerek hüseyni atlanarak evç ve tiz hüseyni’ye 

kadar çıkılabilir. Pes bölgede yegâh’a dek ini-
lir ve dügâh perdesinde karar verilir. Hâşim 
Bey’in “… nevâ’dan yukarısı bayâti ve aşa-
ğısı uzzal perdesiyle ağaze olunur…” bilgisini 
verdiği uşşak makamı tanımında da görüldüğü 
gibi makamlar arasındaki yakınlık nedeniyle 
uşşak makamından sonra bayâti makamı ge-
tirilmiştir. Bu nedenle tiz bölgede uşşak, alt 
bölgede bayâti makamı bir bütün olarak de-
ğerlendirilmelidir.

Tablo 18. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Karcığar Makamı

 

Tablo 18’de verilen karcığar makamı seyir 
örneğine göre bayâti, acem perdeleri önem 
arz etmekte, neva perdesinde yarım karar 
ve dügâh perdesinde tam karar vermektedir. 

Kantemiroğlu’na göre (2001: 111) karcığar 
terkibi “…gerdaniye perdesinden hareket edip 
evç perdesini atlayıp acem perdesine düşer. 
Acemden hüseyni perdesini atlayıp bayâti per-
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desine basar. Bayâti, neva, çargâh’a indikten 
sonra gene neva perdesine dönüp orada karar 
verir…” Aynı eserde başka bir açıklamada ise 
(2001: 150) makam “buselik gibi hareket edip 

rast gibi karar9” verdiği belirtilmiştir. Tablo 
18’de verilen seyir örneğinde ise karar sesi 
dügâh’tır. Karar seslerindeki farklılık açıkça 
görülmektedir.

Tablo 19. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Muhayyer Makamı

 

Tablo 19’da muhayyer makamında seyir örne-
ği görülmektedir. Ezginin tiz bölgede gezindi-
ği, tiz çargâh, tiz neva ve muhayyer perdesinde 
kalış yaptığı anlaşılmaktadır. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 69) muhayyer makamı hüseyni 
perdesinde seyre başlar, muhayyer perdesinde 

kendisini gösterir. Tam perdelerle inip dügâh 
perdesinde karar verir. Tanım ve seyir örneği 
arasında karar perdesi açısından fark olmadı-
ğı, makamın bir sonraki makam olan sünbüle 
makamında karar verdiği söylenebilir.

Tablo 20. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Sünbüle Makamı

 

Tablo 20’de9 sünbüle makamında yazılmış tiz 
bölgede harekete başlayan, sünbüle perdesi ve 

9  Söylemek gerekir ki; karcığar makamının 
açıklamasının da yer aldığı “yirmi dört terkibin 
açıklanışı” başlıklı bu bölüm sonradan, başka bir el 
yazısı ile yazılmıştır.

acem perdesini kullanan çargâh’ta ve dügâh 
perdesinde kalış yapan bir seyir örneği görül-
mektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 84) 
bu makam üç yarım perde ve üç makamdan 
meydana gelmiştir. Yarım perdeler sünbüle, 
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acem ve saba perdesidir. Seyre muhayyer ci-
varından başlar, tam perdelerle çıkar, gerek tiz 
segâh, gerekse de sünbüle perdesini kullanır 
ve gerdaniye perdesine döner. Acem perdesi 
ile birden çargâh perdesine sıçrar. Saba per-
desini okşayıp tekrar çargâh, segâh ile inip 
dügâhta karar verir. Bu açıklamalar ile üç 

makamın muhayyer, acem ve saba olduğunu 
vurgulamaktadır. Sünbüle makamı seyrinden 
önce muhayyer, sonra da acem makamının 
kullanılmış olması tanımı örneklendirmekte-
dir. Yapılan tanım ile seyir örneğinin benzer 
olduğu söylenebilir.

Tablo 21. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Acem Makamı

 

Tablo 21’de görüldüğü gibi ezgi acem per-
desi ile başlayıp dügâh perdesine inip, tek-
rar çıkıp acem perdesine yarım karar ve tek-
rar dügâh perdesinde tam karar vermiştir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 75) acem ma-
kamı “garib ve acaib” bir makamdır. Kendi 

perdesinden [acem perdesinden] gerdaniye 
perdesine, oradan tiz hüseyniye dek çıkar, geri 
dönüp dügâh’ta karar verir. Üç karargâhı var-
dır; dügâh, acem ve acemaşiran perdeleridir. 
Verilen tanımlar ile seyir örneğin benzer oldu-
ğu rahatlıkla söylenebilir.

Tablo 22. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Nihavend Makamı

 

Tablo 22’de görülen ezgi örneğine göre ni-
havend makamı; neva perdesinden başlayıp 
hüseyni, acem perdesi ile gerdaniye perdesine 

dek çıkıp tekrar aynı şekilde geri dönüp ni-
havend perdesi ile rast perdesinde karar ver-
mektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 105) 
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nihavend terkibi gerek kalın sesli gerek ince 
sesli perdelerde kürdi gibi hareket eder fakat 
rast perdesinde karar verir. Başka bir tanımda 
ise nihavend makamı, acem perdesinden hare-

ket edip nihavend perdesini kullanarak iner ve 
rastta karar verir. Tanımlar ile seyir örneğinin 
benzer olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Tablo 23. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Kürdi Makamı

 

Tablo 23’de verilen ezginin dügâh ile harekete 
başladığı nihavend, çargâh ile neva perdesine 
kadar çıkıp nevadan tekrar dügâh perdesine 
kadar inip birden acem perdesine atlayıp ni-
havend perdesi kullanarak dügâh’ta karar 
verdiği görülmektedir. Kantemiroğlu’na göre 
(2001: 71) kürdi makamı rast perdesinden 
başlar. Sonra dügâh, nihavend, çargâh, neva 
ve hüseyni perdeleriyle çıkıp acem ile gerda-

niye perdesine ulaşır. Tekrar aynı şekilde rast 
perdesine dek iner ve dügâh perdesinde karar 
verir. Verilen ezgiden önce yani kürdi maka-
mından önce nihavend terkibinin getirilmiş 
olması kürdi ve nihavend makamlarının iç içe 
olduğunun da bir göstergesidir. Verilen tanım 
ile Tablo 23’de verilen ezginin benzer olduğu 
söylenebilir.

Tablo 24. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” adlı Eserde Acemaşiran Makamı

Tablo 24’de görüldüğü gibi verilen ezgi acem 
perdesinde başlayıp önce hüseyni sonra dügâh 

perdesini gösterip, acemaşiran perdesinde dek 
inip, [hüseyni]aşiran gösterip kendi perdesi 
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olan acemaşiran perdesinde karar vermekte-
dir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 105) acema-
şiran, acem makamının terkibidir. Gerek ince 
sesli gerek kalın sesli perdelerde acem maka-
mı gibi hareket edip acemaşiran perdesinde 
karar verir. Tablo 24’de görülen seyir örneği 
ile tanımın benzer olduğu söylenebilir.

Hâne-i Salis Bölümünün İncelenmesi

Hâne-i salis bölümünde on beş makam vardır. 
Bu makamlar hicaz, şehnaz, hüzzam, geveşt, 
bestenigâr, segâh, maye, nikriz, rehavi, rast, 
mahur, nişabur, pençgâh, çargâh ve nühüft 
makamlarıdır.

Tablo 25. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Hicaz Makamı

 

Tablo 25’de görüldüğü üzere üçüncü bölümün 
ilk makamı hicaz, neva perdesinden başlayıp 
uzzal ile dügâh perdesine dek inip tekrar aynı 
şekilde evç perdesine çıkıp neva perdesinde 
yarım karar verip, ardından muhayyer perde-
sine atlayıp şehnaz, evç hüseyni ve neva per-
desinden uzzal perdesi ile inip dügâh’ta karar 
vermektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 
103) hicaz terkibi, neva perdesinden hareket 
eder tıpkı uzzal gibi gezinir. İnce seli perdeler-
de acem perdesiyle hareket etmesi bakımından 

uzzal’den biraz ayrılır. Yine uzzal10 gibi dügâh 
perdesinde karar verir. Verilen tanım ile Tablo 
25’de görülen ezginin benzer olduğu söylene-
bilir. Ezgi içerisinde kullanılan şehnaz perdesi 
ise bir sonraki makam olan şehnaz makamının 
hazırlayıcı perdesidir.

10  Yalçın Tura bu tanım ile ilgili olarak “bu bileşimde 
uzzal değil, Kantemiroğlu’nun saba dediği perde 
kullanılmalıdır” (Tura, 2001: 232) cümlesini not 
düşmüşse de verilen ezgide açıkça uzzal perdesi 
kullanıldığı görülmektedir. 
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Tablo 26. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Şehnaz Makamı

Tablo 26’da şehnaz makamında bir seyir örne-
ği görülmektedir. Muhayyer perdesinden baş-
layan seyir örneği şehnaz perdesini göstererek 
önce tiz segâh perdesine çıkıp aynı yoldan 
neva perdesine kadar inmektedir. Aynı tema 
ikinci ölçüde de tekrarlanıp hüseyni perde-
sinde yarım karar daha sonra da uzzal perdesi 
ile dügâh perdesinde tam karar vermektedir. 

Kantemiroğlu’na göre (2001: 77) şehnaz ma-
kamı ses verme hareketine muhayyerden baş-
layıp şehnaz perdesine iner. Gerdaniye perde-
sini atlayıp evç perdesine oradan hüseyni, ne-
vaya gelip uzzal perdesini kullanır. Uzzal’den 
segâh ile dügâh perdesine iner ve karar verir. 
Verilen tanımın Tablo 26’da görülen ezgi ile 
benzerliği açıktır.

Tablo 27. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Hüzzam Makamı

Tablo 27’de hüzzam makamı seyir örneği gö-
rülmektedir. Örneğe göre acem perdesi ile baş-
layan makam seyri hüseyni, neva, uzzal per-
desinde karar vermektedir. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 105) yarım perde üzerinde karar 
kılan tek terkib olan hüzzam terkibi ses verme 

hareketine hicaz gibi başlar neva ve hüseyni 
ile hareket edip acem perdesinden tekrar aynı 
yoldan neva perdesine döner. Nevadan uzzal 
perdesine inerek uzzal perdesinde karar verir. 
Tanım ile seyir örneğinin benzer olduğu rahat-
lıkla söylenebilir. 
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Tablo 28. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Geveşt Makamı

 

Tablo 28’de geveşt makamının küçük bir ezgi 
ile ortaya konulduğu görülmektedir. Ezgi 
örneğinin neva perdesinde başladığı uzzal, 
segâh, nihavend perdesi gösterilerek tekrar 
segâh perdesine dönülerek karar verdiği gö-
rülmektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 
103) sahici geveşt terkibi ses verme hareke-

tine evç perdesinden başlar. Hüseyni, neva 
perdesine gelip uzzal yüzünden çargâh’ı atlar 
ve segâh’a düşer. Nihavend perdesine basar ve 
nihavend’den rast’a sıçrar. Sonra aynı yoldan 
dönüp segâh perdesinde karar verir. Tanım ile 
ezgi örneğinin uyumlu olduğu söylenebilir.

Tablo 29. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Bestenigâr Makamı

 

Tablo 29’da bestenigâr makamında bir seyir 
örneği görülmektedir. Örneğe göre bestenigâr 
makamı evç perdesinden başlayıp muhayyer 
perdesine oradan geri dönüp tekrar evç, hü-
seyni ile neva perdesine inip, bayâti perdesi 
göstererek segâh perdesinde tam karar ver-
mektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 92) 
görünüşte makamlardan biri olan bestenigâr 
makamı, hisar makamının karar yeri olan 

dügâh perdesi yerine segâh perdesini koyup, 
hisar perdesini de neva perdesiyle değiştirir. 
Ses verme hareketine gerdaniye perdesinden 
başlar tam perdelerle gezinir ve segâh perde-
sinde karar verir. Tanım ile seyir örneği kar-
şılaştırıldığında karar sesleri aynı olmasına 
karşın hisar ya da bayâti perdesi konusunda 
tutarsızlık olduğu söylenebilir.
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Tablo 30. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Segâh Makamı

 

Tablo 30’da verilen segâh makamındaki ezgi-
nin rast perdesi ile başladığı dügâh, segâh ile 
nevaya kadar çıkıp tekrar aynı yoldan gelip 
segâh perdesinde karar verdiği görülmektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 58) segâh maka-
mı tam perdelere basarak kendi perdesinden 
yukarı doğru tiz hüseyniye dek çıkıp aşağı 
doğru yegâh perdesine dek inebilir. İnceden 
kalına dek üç perdeden geçerek kendi perde-

sinde gelip karar verir. Ayrıca sözde makam 
bestenigâr ile geveşt terkibi segâh makamı-
na tâbi olduğunu belirtmektedir. Bu ifade ile 
bestenigâr makamının hemen ardından segâh 
makamının getirilmiş olma sebebi de anlaşıl-
maktadır. Yapılan tanım ile Tablo 30’da veri-
len ezgi örneğinin uyumlu olduğu görülmek-
tedir.

Tablo 31. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Maye Makamı

 

Tablo 31’de mâye makamına yönelik olarak 
küçük bir ezgi görülmektedir. Ezginin neva 
perdesinde başlayıp önce çargâh perdesine 
sonrada neva perdesinden tekrar dügâh perde-
sine gelip karar vermektedir. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 104) mâye terkibi seyre rast per-
desinden başlar ve dügâh perdesini atlayıp, 

nihavend perdesine basarak segâh’a gelir. 
Segâh’tan daha yukarı çıktığında segâh maka-
mı gibi hareket eder ve aynı yoldan geri dönüp 
dügâh perdesinde karar verir. Verilen tanım ile 
ezgi karşılaştırıldığında nihavend perdesi farkı 
dikkat çekmekle birlikte karar sesleri aynıdır.
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Tablo 32. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Nikriz Makamı

 

Tablo 32’de nikriz makamında bir seyir ör-
neği görülmektedir. Seyre neva perdesinde 
başladığı ve segâh, dügâh ile rast perdesine 
dek inildiği tekrar aynı yoldan uzzal perdesi 
ile neva ve hüseyni’ye dek çıkıldığı ve tekrar 
neva perdesinde karar verildiği görülmektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 89) nikriz maka-
mı uzzal ve rast makamlarının birleşmesinden 
meydana gelmiştir. Ses verme hareketine rast 

perdesinden başlayıp dügâh, segâh ve uzzal 
perdesine çıkar. Uzzal’den neva, hüseyni’ye 
çıkar. İsterse acem ve mahur perdeleriyle tiz 
bölgeye çıkabilir. Aynı yoldan uzzal perdesi 
ile rast perdesinde karar verir. Tablo 32’de ve-
rilen ezgi her ne kadar neva perdesi ile karar 
veriyor görünse de sonraki makamlar rehavi 
ve rast ile bir bütün olarak düşünülmesi ge-
rekir.

Tablo 33. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Rehavi Makamı

 

Tablo 33’de görüldüğü gibi rehavi makamın-
daki seyir örneği yegâh perdesinde başlamakta 
ve hemen rast perdesine atlayıp dügâh, segâh 
ve çargâh perdeleri ile neva perdesine ulaşıp 
tekrar rast perdesine atlamaktadır. Seyir örne-
ğinin en dikkat çeken özelliği yegâh-rast ve 
neva-rast perdelerindeki dört ses atlamaları-

dır. Kantemiroğlu’na göre (2001: 95-96) ismi 
olup cismi olmayan rehavi makamı ses ver-
me hareketine rast perdesinde başlar ve rast 
makamı şeklinde hareket ederek rast’ta karar 
verir. Rast makamından hiçbir farkı yoktur. 
Ayırt edici tek özelliği Frenklerin trompetini 
taklit eder nağmeleridir. Rast perdesiyle baş-
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layıp yegâh perdesine düşmek, neva perdesin-
den birden bire gerdaniye perdesine sıçramalı 
ve rast perdesinde karar vermelidir. Tanım ile 

seyir örneğinin neredeyse birebir aynı olduğu 
görülmektedir.

Tablo 34. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Rast Makamı

 

Tablo 34’te rast makamında verilen örnekte se-
yir hüseyni perdesi ile başlamakta, muhayyer 
perdesine dek çıkıp önce gerdaniye perdesin-
de, aynı yoldan dönüp neva perdesinde kalış 
yapıp, rast perdesine dek inip, rehavi perdesini 
kullanarak rast perdesinde karar vermektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 48-49) rast ma-

kamı tam perdelerde gezinir ve tiz hüseyni’ye 
kadar çıkabilir, yegâh perdesine kadar inebilir. 
Dönüp kendi perdesinde karar verir. Mahur, 
pençgâh ve nikriz makamları rast makamına 
uyan bileşik makamlardır. Tanımların verilen 
seyir örneği ile örtüştüğü söylenebilir.

Tablo 35. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Mahur Makamı

 

Tablo 35’de görüldüğü gibi mahur makamın-
da verilen seyir örneği; gerdaniye perdesi ci-
varında başlayıp hemen mahur perdesi göste-
rilerek tiz segâh’a dek çıkıp tekrar gerdaniye 
ve mahur perdesinden hüseyni perdesinde ka-

lış yapmıştır. Neva, hüseyni ile acem perdesi 
gösterilip buselik perdesine dek inilerek yarım 
kalış yapmıştır. Rast perdesinde yine buselik 
perdesi ile çargâh’a dek çıkıp aynı yoldan dö-
nüp rehavi perdesi ile rast perdesinde karar 
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vermiştir. Seyir örneğinde dikkat çeken perde-
ler mahur, inici durumda acem, buselik ve ka-
rara gelişte rehavi perdesidir. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 85-86) mahur makamı iki yarım 
ve bir tam perdeden doğmaktadır. Yarım per-
deler mahur ve buselik perdesidir. Tam perde 
ise rast perdesidir. Makam; buselik ve rast 
makamının birleşmesinden meydana gelmiş-
tir. Ses hareketine gerdaniye perdesinden baş-

lar ve mahur perdesine gelir. Sonra hüseyni, 
neva, çargâh ve buselik ile dügâh’a düşer. 
Dügâh’tan da rast perdesine inip orada karar 
kılar. Fakat kalın seslerden ince seslere hare-
kette acem perdesini kullanmasına müsaade 
vardır. Yegâh perdesine inişte ise ister rehavi 
ister ırâk perdesini kullanabilir. Dönüp rast’ta 
karar verir. Tablo 35’de verilen ezgi ile tanım-
ların neredeyse aynı olduğu görülmektedir.

Tablo 36. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Nişâbûr Makamı

 

Tablo 36’da verilen nişabür makamındaki 
seyir örneğine göre ezgi buselik perdesinde 
başlayıp uzzal ile neva gösterip oradan aynı 
yoldan acem perdesi ile gerdaniye’ye dek çı-
kıp tekrar evç, hüseyni, neva, uzzal ile buselik 
perdesinde karar vermektedir. Seyir örneğinin 
dikkat çeken perdeleri uzzal, acem perdele-
ridir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 90-91) 
nişâbûr makamı üç yarım perdeden acem, uz-
zal ve buselik perdelerinden doğar fakat adı 
geçen makamlar ile hiçbir şekilde uyuşmaz. 

Ses verme hareketine buselik perdesinden 
başlar ve uzzal perdesine gider. Oradan neva 
ve hüseyni perdelerine çıkıp acem perdesine 
basar. Tiz bölgelerde sünbüle makamı şek-
linde gezinir ve aynı yoldan döner buselik 
perdesinde karar verir. Pençgâh makamından 
farkı buselik kararıdır ki aynı seyir özelliği ile 
rast perdesinde karar vermiş olsaydı pençgâh 
makamı icra edilmiş olurdu. Tanım ile seyir 
örneği arasında büyük bir benzerlik olduğu 
söylenebilir. 
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Tablo 37. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Pençgâh Makamı

 

Tablo 37’de pençgâh makamında seyir örne-
ği görülmektedir. Örneğe göre ezgi buselik 
civarında seyre başlayıp dügâh, rast gösterip 
aynı yoldan uzzal perdesi ile neva, hüseyni 
ve evç ile gerdaniye’ye dek çıkıp aynı yol-
dan dönüp rast perdesinde karar vermektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 87-88) bileşik 
makamlardan pençgâh makamı iki türlü açık-
lanır. Eskiler neva makamı ile rast makamı 
birleştirilir ve böylece pençgâh makamı icra 
edilir derler. Yenilerin tarifine göre üç yarım 
perdeden ve bir tam perdeden doğar. Yarım 
perdeler acem, uzzal ve buselik perdeleridir. 

Tam perde ise rast perdesidir. Nişabûr ile rast 
makamının birleşmesinden meydana gelmiş-
tir. Ses verme hareketine rast perdesinden baş-
lar rast nağmesini güzelce gösterdikten sonra 
buselik perdesine basar. Oradan ister acem 
ister evç perdesiyle gerdaniye perdesine çı-
kar. Aynı yoldan uzzal ve buselik perdeleriyle 
dügâh’a gelir. Oradan da rast perdesinde ka-
rar kılar. Tablo 37’de verilen ezginin yenilerin 
tarifine göre yazıldığı anlaşılmaktadır. Zira 
nişabûr makamından sonra pençgâh makamı-
nın getirilme sebebi de bu tanıma uymaktadır.

Tablo 38. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Çargâh Makamı

 

Tablo 38’de çargâh makamında bir seyir ör-
neği görülmektedir. Bu örneğe göre çargâh 
makamı seyre çargâh perdesinde başlayıp ger-

daniyeye dek çıkıp aynı yoldan dönüp çargâh 
perdesine dönüp oradan rast perdesine atlayıp 
tekrar çargâh perdesinden neva ve hüseyni ile 
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acem perdesi gösterilerek aynı şekilde dönüp 
çargâh’ta karar vermektedir. Kantemiroğlu’na 
göre (2001: 59) çargâh makamı “perde daire-
sine kutb olarak kendi perdesini alır ve gerek 

kalın gerek ince perdelerde harekette çargâh 
perdesinde kendini gösterir. Bu makamda çok 
az beste ve peşrev vardır.” 

Tablo 39. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Nühüft Makamı

 

Tablo 39’da nühüft makamında yazılmış bir 
seyir örneği görülmektedir. Ezgi neva perde-
sinde başlayarak hüseyni perdesine çıkıp ora-
dan aynı yoldan önce dügâh perdesinde sonra 
da rast perdesinde kalış yapıp ırâk perdesiyle 
aşiran [hüseynîaşiran] perdesinde karar ver-
mektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 106) 
eski edvar kitaplarında nühüft makamı; mu-
hayyerden hareket edip aşağı doğru ısfahan 
gibi hareket eder ve hicaz gibi inip dügâh’ta 
karar vermektedir. Kantemiroğlu, zamanında 
ise bu makam konusunda fikir ayrılığı olduğu-
nu ve üç farklı tanım yapıldığını belirtir;

“Hânende Recep ve Buhurcu-zade’ye göre; 
neva perdesinden hareket eder, tam perdelerle 
gezinip, aşiran perdesinde karar verir. 

Neyzen Ali Hoca ve Tanburi Mehmet 
Çelebi’ye göre; neva perdesinden hareket 

eder, rehavi yüzünden, rast perdesini güzelce 
gösterdikten sonra aşiranda karar verir. 

Tanburi Koca Angeli ve Tanburi Çelebi’nin ta-
riflerine göre; neva perdesinden hareket edip, 
buselik perdesiyle dügâh’a iner ve oradan tam 
perdelerle inip aşiran’da karar verir.”  

Kantemiroğlu, kendisinin de Neyzen Ali 
Hoca’nın tarifini kabul ettiğini gerekçeleriyle 
anlatır. Kantemiroğlu’na göre Buhurcu-zade’-
nin tarifi nevaiaşiran terkibidir, Angeli’nin ta-
rifi ise buselikaşiran’ın hareketinden ayırt edi-
lemez. Ali Hoca’nın tarifini ise şu gerekçe ile 
kabul etmektedir; rehavi hareketi ile aşiranda 
karar vermek başka terkiplere benzememek-
tedir (Kantemiroğlu, 2001: 107). Tablo 39’da 
verilen ezginin ise rehavi ve buselik perdesi 
kullanmamasından ötürü Hânende Recep ve 
Buhurcu-zade’nin tariflerine uyduğu ortada-
dır.
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Hâne-i Erba’a Bölümünün İncelenmesi

Hâne-i erba’a bölümünde yedi makam var-
dır. Bu makamlar ırak, evç, râhatülervâh, 

muhâlifırâk, ısfâhanırâk, sultânîırâk ve hisar 
makamlarıdır.

Tablo 40. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Irâk Makamı

 

Tablo 40’da eserin dördüncü bölümünün ilk 
ezgisinin ırâk makamında olduğu görülmek-
tedir. Verilen ezgide ırâk makamının aşiran 
perdesinde harekete başladığı ardından ırâk, 
rast dügâh ve segâh perdelerinde seyredip 
nerm çargâh’a dek inip, tekrar aynı yoldan 
dönüp ırâk perdesinde kendini gösterip çargâh 
perdesine sıçrayıp oradan nihavend perdesi 
ile ırâk perdesinde karar verdiği görülmekte-
dir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 46-47) ırâk 
makamı dügâh perdesinden seslendirmeye 

başlanırsa rast perdesine oradan da inip karar 
verir. Eğer yegâh perdesinden başlanırsa tam 
perdelerle aşiran ve ırâk perdesine gelip ka-
rar verir. İnce seslere çıkılırsa tam perdelerle 
tiz hüseyniye değin çıkabilir. Aynı yoldan dö-
nüp ırâk perdesinde karar verir.  Sultânîırâk, 
muhalifırâk, râhatülervâh ve ruyiırâk ırâk ma-
kamına bağlı terkiplerdir. Tablo 40’da verilen 
ezgi ile tanımlar arasında çok büyük fark ol-
mamakla birlikte özellikle karara gidişte kul-
lanılan nihavend perdesi dikkat çekicidir.

Tablo 41. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Evç Makamı
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Tablo 41’de evç makamında yazılmış bir se-
yir örneği görülmektedir. Bu örneğe göre ezgi 
kendi perdesi olan evç’te harekete başlayıp 
gerdaniye ve muhayyerle tiz segâha kadar 
çıkıp aynı yoldan nim perde uzzal perdesine 
kadar inip tekrar dönüp evç perdesinde karar 
vermektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 66) 
evç makamı ince sesli tam perdelerden orta-
ya çıkan üç makamdan biridir. Makam ince 
sesli perdelerle seslendirmeye başlanılır. Tam 
perdelerle gerek kalından inceye gerek ince-
den kalına seslendirilir. Yine tam perdelerle 
aşağıya inilip ırâk perdesine varmalı ve orada 
karar vermelidir. Kantemiroğlu makamın evç 

perdesinde karar vermesi durumunda ırâk ma-
kamının seslendirilmiş olduğunu belirtmekte 
bu nedenle evç makamının karar sesinin ırâk 
perdesi olması gerektiğine dikkat çekmekte-
dir. Ayrıca bu makamda hüseyni perdesi yeri-
ne acem, çargâh yerine uzzal perdesi kullanılır 
ve ırâk perdesinde karar verilirse râhatülervâh 
terkibi’nin meydana geleceğini belirtmiştir. 
Tablo 41’de verilen ezginin evç kararlı olması 
açısından tanım ile ters düştüğü görülmekte-
dir. Ezgi içerisinde kullanılan uzzal perdesinin 
ise bir sonraki makam olan râhatülervâh ma-
kamının hazırlayıcı perdesi olduğu söylenebi-
lir.

Tablo 42. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Râhatülervâh Makamı

 

Tablo 42’de verilen râhatülervâh makamda 
yazılmış seyir örneği evç perdesinde başla-
makta gerdaniye perdesini gösterip tekrar 
evç, hüseyni, neva, uzzal, segâh ve dügâh 
perdeleri ile rast perdesinde yarım kalış ya-
pıp, tekrar segâha çıkıp uzzal yerine çargâh 
perdesini gösterip nihavend perdesi ile tek-
rar dönüp ırâk perdesinde karar vermektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 67) râhatülervâh 
terkibi; evç makamı gösterildikten sonra hü-

seyni yerine acem ve çargâh yerine uzzal per-
desi kullanılarak ırâk perdesinde karar verir. 
Tablo 42’de verilen ezgi ile tanımlar karşılaş-
tırıldığında karar sesleri benzemekle birlik-
te karara gidişte kullanılan nihavend perdesi 
yine dikkat çekmektedir. Nihavend perdesi 
ile karara gidiş Tablo 40’da verilen ırâk ma-
kamının kararına benzemektedir. Irâk, evç ve 
râhatülervâh makamlarının bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 
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Tablo 43. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Muhâlifırâk Makamı

 

Tablo 43’de muhâlifırâk makamında bir se-
yir örneği görülmektedir. Bu seyir örneği 
harekete ırâk perdesinde başlayıp tam perde-
ler ile çargâha çıkıp saba perdesi tekrar aynı 
yoldan dönüp dügâh perdesinde yarım karar 
vermektedir. Tekrar saba perdesine atlayıp 

aynı şekilde dönüp ırâk perdesinde karar ver-
mektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 108) 
muhâlifırâk terkibi tamamen saba gibi hareket 
ettikten sonra ırâk perdesine gelip karar kılar. 
Verilen ezgi ile tanımın benzer olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz.

Tablo 44. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Isfâhanırâk Makamı

 

Tablo 44’te verilen seyir örneğinde görüldü-
ğü gibi ısfâhanırâk makamı neva perdesinde 
seyre başlamış uzzal ve segâh göstererek dö-
nüp uzzal perdesi yerine çargâh göstererek 
tekrar dügâh perdesine dönüp ırâk perdesi 
ile rast perdesine oradan da neva perdesine 
atlayıp çargâh ve segâh ile dügâh perdesinde 
karar vermektedir. Kantemiroğlu Edvarı’nda 
ısfâhanırâk makamı ile ilgili olarak hiçbir bil-

gi yoktur. Öztuna’nın da belirttiği gibi zama-
nımıza kalmış bir örneği de bulunamamıştır 
(Öztuna, 2006: 374). Kantemiroğlu Edvarı ve 
Kevserî Mecmuası’nda “Külli Külliyat-ı Ma-
kamat” adlı eserlerde de bir ısfâhanırâk örne-
ğine rastlanmamıştır. Tablo 44’de verilen ezgi, 
ısfâhanırâk makamında yazılmış tek örnek 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Tablo 45. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Sultânîırâk Makamı

Tablo 45’de sultânîırâk makamında bir seyir 
örneği görülmektedir. Seyir örneğinde ezgi 
ırâk perdesinde başlayıp rast ve dügâh’a çı-
kıp orada çargâh gösterip nihavend perdesi ile 
tekrar dönüp ırâk perdesinde ısfahan maka-
mı göstererek yarım karar vermektedir. Neva 
perdesine atlayıp çargâh, nihavend yerine 
segâh perdesine basıp dügâh’ta tam karar ver-
mektedir. Kantemiroğlu’na göre (2001: 108) 

sultânîırâk terkibi ses verme hareketine ısfa-
han gibi başlayıp tam perdeler ile ırâk perde-
sine dek iner. Sonra geri dönüp tam perdelerle 
yukarıya çıkıp dügâh perdesinde karar verir. 
Tablo 45’de verilen ezginin “ısfahan gibi” 
başladığı, Kantemiroğlu’nun yaptığı açıklama 
ile karşılaştırıldığında büyük bir benzerlik ol-
duğu görülmektedir.

Tablo 46. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i 
Fâhte” Adlı Eserde Hisâr Makamı

Tablo 46’da görüldüğü gibi hisar makamı 
harekete çargâh perdesinden başlayıp hisar 
perdesini hemen gösterip hüseyni perdesine 
ve oradan da evç perdesi ile şehnaz perdesi-
ni gösterip hüseyni’de ve kendi perdesi olan 
hisar perdesinde yarım karar vermektedir. 
Ardından tekrar aynı yoldan tiz segâh perde-

sine dek çıkıp hisar perdesini göstermeden 
dönüp dügâh perdesinde karar vermektedir. 
Kantemiroğlu’na göre (2001: 78-79) hisar 
makamı ses verme hareketine dügâh’tan baş-
lar çargâh, hisar ve hüseyni perdeleriyle ken-
dini gösterir. Aynı yoldan geri dönüp dügâh 
perdesinde karar verir. Tiz bölgelerde şehnaz 
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perdesini mutlaka kullanır. İnerken muhayyer, 
şehnaz, evç, hüseyniye sonra kendi perdesine 
ve birden bire çargâh perdesine atlayıp oradan 
da tam perdeler ile (segâh’la) döner ve dügâh 
perdesinde karar verir. Makam tanımı ile Tab-
lo 46’da verilen ezginin benzer olduğu rahat-
lıkla söylenebilir.

TARTIŞMA

“Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî 
Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i Fâhte” 
künyeli eserin bestecisi tam olarak bilinme-
mektedir. Fakat Ekinci’nin de belirttiği gibi 
(2016: 170) Kantemiroğlu Edvarı’nda eser 
başlığının hemen yanına başka bir el yazısı 
ile “Kantemiroğlu’nun peşrevi” olduğunun 
ima edildiği bir not düşülmüştür. Aynı ese-
rin Kevserî Mecmuası’ndaki kopyasında da 
eser künyesi içerisinde bestecisi yazılmamış, 
sonradan Latin harfleri ile “Kutbî Nayî” notu 
düşülerek eserin Nayî Osman Dede’ye ait ol-
duğu îmâ edilmiştir. İki notun da gerçekliği 
tartışılabilir. Fakat bu çalışmada, incelenen 
eser içerisinde kullanılan bazı makam seyirle-
ri ile Kantemiroğlu Edvarı’ndaki ilgili makam 
için yapılan açıklamalar arasında dikkat çeken 
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (Karcığar 
terkibi, babatahir terkibi ve nühüft makamı 
gibi). Bu terkiplerden babatahir’in ise aynı za-
manda Nayi Osman Dede’nin buluşu olduğu 
bilinmektedir. Bazı terkip ya da makam açık-
lamalarının edvar içerisinde hiç yapılmadığı 
görülmüştür (Örneğin, ısfahanırâk makamı 
edvar içerisinde hiçbir yerde adı dahi anılmaz-

ken eser içerisinde kullanılmıştır). Bu farklı-
lıklar, bu eserin Kantemiroğlu’na ait olamaya-
cağı fikrine daha çok yaklaştırmaktadır.

SONUÇ

Eser dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde 11, ikinci bölümde 12, üçüncü bölüm-
de 15 ve dördüncü bölümde 7 makam olmak 
üzere 45 makama yer verilmiştir. İçerisinde 
en fazla makamın kullanıldığı saz eseridir. 
Makamlar bir ölçü ila beş ölçü arasında deği-
şen seyir örneklerinden oluşmaktadır. Eserin 
serhâne bölümünün hüseyni makamında yazıl-
dığı, “Terkib-i Mülâzime” bölümü ile birlikte 
mülâzime (Teslim) bölümünü oluşturduğu an-
laşılmıştır. Eser içerisinde kullanılan makam-
ların büyük çoğunluğu dügâh kararlı olmakla 
birlikte özellikle hâne sonlarında dügâh ve 
hüseynîaşiran kararlı makamlar kullanıldığı 
görülmüştür. Bu kararlar mülâzime’ye geçişte 
kolaylık sağlamaktadır.

Çalışmada Kantemiroğlu Edvarı’nda yer veri-
len makam ya da terkip açıklamaları ile “Külli 
Külliyat-ı Makamat”ta kullanılan makam ya 
da terkipler karşılaştırılmış ve şu sonuçlara 
ulaşılmıştır:

1. Eserde adı geçen makamların Kantemir-
oğlu’na göre bir kısmı makam, bir kısmı ise 
terkiptir. Makamlar; hüseyni, uzzal, saba, 
kûçek, zengüle, buselik, büzürk, zirefkend, 
neva, uşşak, bayati, muhayyer, sünbüle, acem, 
kürdi, şehnaz, bestenigâr, segâh, nikriz, rehâvi, 
rast, mahur, nişabur, pençgâh, çargâh, nühüft, 
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ırâk, evç, hisar (29 makam). Terkipler; şîrâz, 
ısfahan, buselikaşiran, babatahir, arazbar, 
karcığar, nihavend, acemaşiran, hicaz, hüz-
zam, geveşt, maye, râhatülervâh, muhâlifırâk, 
ısfâhanırâk, sultânîırâk (16 terkip).

2. İncelenen makam seyirleri ile Kantemir-
oğlu’nun verdiği tarifler arasında benzerlik ol-
mayan makamlar şunlardır: büzürk, babatahir, 
uşşak, karcığar, Görünüşte (sözde) makam-
lar; Bestenigâr, zirefkend. Ayrıca, hüseyni ve 
şîrâz, saba ve kûçek,  zirefkend ve acemaşiran 
makamları birbirileri ile ilişkili olan terkipler-
dir. Eserde ayrı olarak yazılsa da birbirleri ile 
bağlantılı olarak yazılmışlardır.

3. Makamlar arasında en dikkat çekenlerden 
birisi nühüft makamıdır. Nühüft makamında 
yazılan ezginin Kantemiroğlu’nun kabul etti-
ği açıklamanın aksine reddettiği açıklamalar 
şeklinde bestelendiği görülmüştür.

4. Kantemiroğlu Edvarı’nın ikinci bölümün-
de 49 farklı makamda eser notaya alındığı bi-
linmektedir. Bu makamlardan 38 tanesi külli 
külliyat-ı makamat’ta kullanılan makamlar-
dandır. 7 tanesi (şiraz, kûçek, karcığar, hüzzâm, 
râhatülervâh, muhâlifırâk, ısfâhanırâk) ise 
edvar’da eser örneği olmayan, notaya alınma-
yan makamlardır. Kantemiroğlu Edvarı’nda 
açıklaması olan fakat eser örneği olmayan bu 
altı makam ya da terkibin birer seyir örneğine 
sadece “külli külliyat-ı makamat”ta rastlan-
maktadır. Isfahanırâk makamı ise edvar içeri-
sinde hiçbir yerde, adı dahi anılmazken külli 

külliyat-ı makamat’ta bir seyir örneğine yer 
verilmiştir.

ÖNERİLER

Çalışmada incelenen bu eserin on sekizin-
ci yüzyıl makam seyir özelliklerini göste-
ren yegâne örneklerden biri olduğu görül-
müştür. Kantemiroğlu Edvarında ve Kevseri 
Mecmuası’nda bu çalışmada incelenen “Der 
Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât 
ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i Fâhte” kün-
yeli eserin haricinde “Nayi Osman Dede”ye, 
“Harun Yahudi”ye ve “Muzaffer”e ait üç eser 
(külli külliyat-ı makamat) daha mevcuttur. Bu 
eserlerin bu çalışmada verilen yöntem ile in-
celenerek icracılara, araştırmacılara ve Türk 
musikisi nazariyatı eğitimine birer seyir örne-
ği olarak kazandırılması önerilmektedir. 

KAYNAKÇA

AKDOĞU, O., (1991). Nâyî Osman Dede 
ve Rabt-ı Tâbirât-ı Mûsikî (Trans. Fares 
Harirî), İzmir

BAŞER, F. A., (2013). Türk Musikisinde 
Abdülbâki Nasır Dede, Birinci Kitap: 
Abdülbâki Dede’nin hayatı ve “Tedkik u 
Tahkik” Metin-sadeleştirme-sözlük Tıp-
kıbasım, İstanbul: Fatih Üniversitesi Kon-
servatuarı Müdürlüğü Yayınları 1

EKİNCİ, U. E., (2012). The Kevserî Mecmûası 
Unveiled: Exploring an Eighteenth- Cen-
tury Collection of Ottoman Music. Jour-
nal of the Royal Asiatic Society / Volume 



67

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Eylül – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 11 Sonbahar Kış Dönemi Yıl: 2017

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 11 Autumn Winter Season Year: 2017

ID:109 K:184
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/04090)

22 / Issue 02 / April 2012, pp 199 - 225 
DOI: 10.1017/S1356186312000259

EKİNCİ, M. U., (2016). Kevserî Mecmuası. 
18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı, İstanbul: 
Pan Yayıncılık

KANTEMİROĞLU, D., (2001). Kitab-ı İlmül 
Musiki Ala Vechil Hurufat (çev. Yalçın 
Tura). İstanbul: YKY Yayınları

KANTEMİROĞLU, D., (2001). Kantemiroğ-
lu Edvârı, (Çev. Yalçın Tura), c. I-II, İstan-
bul: Yapı Kredi Yayınları

KEVSERÎ, NAYÎ M., Kevserî Mecmuası. 
Milli Kütüphane. No. Mf 1994 A 4941

ÖZKAN, İ. H., (2014). Türk Musikisi Naza-
riyatı ve Usulleri. İstanbul: Ötüken Neş-
riyat A.Ş

ÖZTUNA, Y., (2006). Türk Musikisi Akade-
mik Klasik Türk San’at Musikisi’nin An-
siklopedik Sözlüğü. Cilt I-II, Ankara: Ori-
ent Yayınları

TURA, Y., (2001). Kantemiroğlu Edvârı, c. 
I-II, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

WRIGHT, O., (2000). Demetrius Cantemir: 
The Collection of Notations Volume 2: 
Commentary. Aldershot: Ashgate Publis-
hing Company

YALÇIN, G., (2016). On Dokuzuncu Yüzyıl 
Türk Musikisinde Hâşim Bey Mecmua-
sı-Birinci Bölüm: Edvar. Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları

YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H., (2008). Sosyal 
Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. 
Ankara: Seçkin Yayıncılık



68

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Eylül – Ekim – Kasım – Aralık Sayı: 11 Sonbahar Kış Dönemi Yıl: 2017

International Refereed Journal of Music Researches
September - October - November - December Issue: 11 Autumn Winter Season Year: 2017

ID:109 K:184
ISSN 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/04090)

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Bogdan Bey Prince Dimitri Kantemir (Kantemiroğlu) who lived between the 
last quarter of the seventeenth century with the first quarter of the eighteenth century (Born 
on the 26th of october 1673 in Moldavia). He is tanburi, composer, theorist and an author of a 
theory book who remembered importantly in Turkish music history. He came to Istanbul three 
times at different times and settled, has stayed in Istanbul a total of twenty years and during that 
time he has taken Turkish music education and has developed himself (His duly arrived 1687, 
he stayed until 1691 and then returned two years later to remain in İstanbul until 1710). His 
teachers, so Cantemir himself informs us, were Kemani Ahmed and Tanburi Angeli, the latter 
a tanbur player four of whose compositions are recorded in the colection of notations (Wright, 
2000: 1). All of these features as well as Kantemiroğlu has added a wide section of note mec-
mua into the deviant edvar book is written by him. He recorded instrumental work to the note 
mecmua which are more than three hundred various forms and usul. This note mecmua and 
edvar section has been a bedside source utilized in every century, has been copied by some mu-
sicians in various proportions. Kevserî Mecmuası is the first thing that comes to mind among 
these works. Kevserî Mecmuası, Nayi Mustafa Kevseri has partially cited from the theoretical 
section and copied exactly from the note mecmua section of Kantemiroğlu Edvarı, rises above 
five hundred instrumental works, is the most comprehensive written work.  The Kevseri Mec-
muası is among the most fascinating of Ottoman music sources. While it was evident that the 
Kevseri Mecmuası postdated Cantemir’s Edvar, researchers have not been able to arrive at a 
clear date for it. The general opinion has been that it must have been composed by the middle 
of the eighteenth century: Feldman, albeit without citing any source, wrote that the manuscript 
dated to circa 1750. Popescu-Judetz, while being careful not to specify any date, suggested that 
Kevseri wrote the Mecmua “half a century after” Cantemir wrote the Edvar. Öztuna made the 
same presumption. After carefully examining the monograph by Popescu-Judetz, Wright lately 
proposed that the manuscript, particularly the collection of notations, should have been comp-
leted by 1730, i.e., 20 years after Cantemir left İstanbul. However, without detailed scrutiny of 
the manuscript, it has been impossible to offer a more precise dating (Ekinci, 2012: 205-206). 
As is known these about five hundred instrumental works which were recorded in Kantemiroğ-
lu Edvarı and Kevserî Mecmuası by using letter music notation have a very important place in 
terms of practical and theoretical. “Küllî Külliyât-ı Makâmât” have been pointed out among the 
works which were recorded by using letter music notation in Kantemiroğlu Edvarı and Kevserî 
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Mecmua. These are composed by using tens of maqam and contain information about the ma-
qam conception of seventeenth and eighteenth century. These works were also used educatio-
nal and as an indicator of mastery which were written in pesrev form and fahte usul. We think 
that these works have not many examples and are an unique example of instrumental works 
that were written as taksim in some way and reveal the maqam features of the period they are 
written. Aim: The purpose of this study is to examine the maqams were used in “Der Makâm-ı 
Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât usul fahte” that is one of the most 
significant sample of “Külli Külliyat-ı Makamat” (Kantemiroğlu, no:296; Kevserî Mecmuası, 
no:201). It has an even larger total of 45 maqams. Method: A comparison method was used in 
the study. In this study the cruising features of the maqams in the work are primarily determi-
ned. Then these are compared with the explanations given in Kantemiroğlu Edvarı. Findings 
and Results: It is determined as the work is comprised of four sections, the first section inclu-
ded eleven maqam and compound, the second section twelve, the third section fifteen and the 
fourth section seven. Thus it contains forty-five maqam and compound in total. It is seen that 
the maqams are hüseyni, uzzal, saba, kûçek, zengüle, buselik, büzürk, zirefkend, neva, uşşak, 
bayati, muhayyer, sünbüle, acem, kürdi, şehnaz, bestenigâr, segâh, nikriz, rehavi, rast, mahur, 
nişabur, pençgâh, çargâh, nühüft, ırâk, evç, hisar ve terkiplerin ise şîrâz, ısfahan, buselikaşiran, 
babatahir, arazbar, karcığar, nihavend, acemaşiran, hicaz, hüzzam, geveşt, maye, râhatülervâh, 
muhâlifırâk, ısfâhanırâk, sultânîırâk. Consequently, there are differences between some maqam 
explanations given by Kantemiroğlu and cruise  samples. Moreover it is seen that a maqam has 
not a sample neither among the composed works nor in Turkish music theory books.
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Ek 1. “Der Makâm-ı Hüseynî Külliyât-ı Küllî Külliyât ve Külliyât-ı Makâmât/Usûl-i Fâhte” 
adlı eserin, Kantemiroğlu Edvarı ve Kevseri Mecmuası’ndan yazar tarafından tek sayfa olarak 

hazırlanmış notası.
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Öz: Kapsam: Bu araştırmada günümüzdeki Meksika top-
raklarına 14-16. yüzyıllarda hükmeden Aztekler’in müzik 
kültürleri ve perküsyon çalgıları incelenmiştir. Bugün Aztek 
müziğini araştırmak ilk bakışta zor bir uğraş olarak görünür. 
Ancak araştırmacı çok da şanssız sayılmaz. Çünkü günümüz-
de dünyanın çeşitli şehirlerindeki müzelerde korunmakta olan 
Aztek üflemeli ve perküsyon çalgıları esas kaynaklara halen 
ulaşılabileceğini gösterir. Yöntem: Araştırmada nitel bir araş-
tırma yöntemi kullanılarak, konuyla ilgili literatür taraması 
yapılmıştır. Amaç: Araştırmanın amacı, Aztek müzik kültürü 
ve perküsyon çalgıları hakkında Türkçe müzikoloji literatü-
rüne katkı yapmak ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara 
önayak olmaktır. Bulgular: Bu doğrultuda ilk olarak Aztek 
tarihiyle ilgili bilgiler verilmiş, bu uygarlığın nasıl tarih sah-
nesinden kaybolduğu açıklanmıştır. Ardından müzik kültürü 
incelenmiş, Azteklerde müziğin önemi, ritüel işlevi, müzikle 
uğraşan sınıfın sosyal statüsü incelenerek yapısal çıkarımlara 
geçilmiştir. Dizi yapısı ile ilgili olarak arkeolojik üflemeli çal-
gı numunelerinin dayandıkları pentatonik ses yapısı hakkında 
çıkarımlar yapılmış, bunlar tanımlı perdeler üretebilen perküs-
yon çalgılarının ses olanaklarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç: 
Sonuç olarak Aztek müziğinde dizisel yapının minör pentato-
nik diziye dayalı olduğu görülmüştür. Hornbostel-Sachs çalgı 
sınıflandırmasından hareketle sınıflandırılan Aztek perküsyon 
çalgıları membranofonlar ve idiofonlar olmak üzere ikiye ay-
rılmıştır. Bunların ses olanakları (tanımlı-tanımsız), yapılış 
şekilleri, yapımında kullanılan malzemeler ve ritüellerdeki 
rolleri ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aztekler, Aztek Müziği, Perküsyon Çal-
gıları, Teponaztli, Huehuetl

Abstract: Content: In this research, music culture and the 
percussion instruments of Aztecs, which they were dominated 
to current Mexican lands by 14-16. centuries, are examined. 
Today, examination of music of Aztecs looks hard at first 
glance. But researcher is not unlucky, too. Because wind and 
percussion instruments of Aztecs, which these are preserving 
in the museums of various cities in the world, show that basic 
sources can be reached currently. Method: In the research, 
using a qualitative research method, have scanned literature 
about the topic. Aim: Aim of the research is contribute to the 
Turkish musicology literature and pioneer to the future rese-
arches. Findings: In this direction, initially, informations abo-
ut Aztec history is given, how to disappear of this civilization 
from the stage of history is explained. After, musical culture 
is examined, importance of music in Aztec civilization, ritual 
function of music, social status of social class which deal with 
music, are examined and proceeded to structural inferences. 
About the scale structure, firstly, inferences about the archae-
ological wind instrument specimens that based on pentatonic 
pitch structure, have been made; these facts are compared with 
sound possibilities of percussion instruments that producing 
defined pitches. Results: Consequently, were seen that the 
scale structure in Aztec music is based on minor pentatonic 
scale. Moving from Hornbostel-Sachs instrument classifica-
tion method, Aztec percussion instruments are divided into 
two groups: membranophones and idiophones. The sound 
possibilities (defined-undefined), forms of making them and 
used materials and the roles of these in the rituals are detailed 
examined.

Key Words: Aztecs, Aztec Music, Percussion Instruments, Te-
ponaztli, Huehuetl
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GİRİŞ

15. yüzyılın sonlarından itibaren Portekiz ve 
İspanya krallıklarının Amerika kıtasına dü-
zenlediği fetih hareketleri. Avrupa için geniş 
bir sömürge olanağı sağlamışken bu kıtada 
yaşayan yerli halklar için yüzyıllar sürecek 
felaketler getirmiştir. Batı Hint Adaları’nın 
1492’de Kristof Kolomb tarafından fethe-
dilmesinin hemen ardından bu topraklara 
Avrupa’dan büyük bir göç başlamıştır. Kısa 
sürede nüfus yapısı değişen kıtada yaşayan 
yerli halklar için gelecek yüzyıllar, kölelik, 
aşırı çalışma, ülkelerinden kovulma, işkence 
ve ölüm gibi felaketlerle geçmiştir. İlk fethe-
dilen topraklardan birisi olan Küba’nın valisi 
Diego Velázquez de Cuellar’dan (1465-1524) 
Meksika’ya yapılacak yeni bir sefer için 
1518’de izin isteyen ünlü İspanyol gemici 
Hernán Cortés (1485-1547) üç yıl süren kanlı 
istilaların ardından 23 Ağustos 1521’de Aztek 
başkenti Tenochtitlan’ı ele geçirmiştir (Keen 
ve Haynes, 2009:5-65; Aydın, 2007: 65-268; 
Elliott, 2008: 180). Bu fetihten sonra Meksi-
ka tarihinin iki büyük döneme ayırılması zo-
runluluğu doğmuştur. Bunlar: Cortés öncesi 
(Pre-Cortéssian) ya da fetih öncesi (Precon-
quest) dönem ve fetihten sonraki dönemlerdir. 

Fetih öncesi dönemde bugünkü Orta Meksika 
topraklarına hüküm süren Aztek İmparatorlu-
ğu Amerika’da yaşayan İnkalar ve Mayalar’la 
birlikte kıtanın en güçlü devletlerinden birisi-
dir. Aztekler bugün halen daha neresi olduğu 
bilinemeyen efsanevi anavatanları Aztlan’dan 

Meksika Vadisi’ne doğru 14. yüzyılın başla-
rından itibaren göç etmişler, kendilerinden 
önce bu topraklarda yaşayan Toltekler’in güç 
kaybetmeleri üzerine Texcoco Gölü civarı-
na yerleşmişlerdir (Aydın, 2007: 15; Keen 
ve Haynes, 2009: 23). Bu gölü kurutup ileri 
mühendislik teknikleriyle meşhur başkentle-
ri Tenochtitlan’ı kurmuşlardır. Mühendislik 
harikası yüzen tarlaları, sulama kanalları, dü-
zenli orduları, devasa tapınak ve piramitleri, 
hükümet hiyerarşileri ve gelişmiş şehir ya-
şantılarıyla İspanyolların gelişine kadar refah 
içinde yaşamışlardır. 

Bugün Aztekler ve onların kültürleriyle ilgili 
çok sınırlı bilgiye sahip olunmasında İspanyol 
istilaları en büyük etkendir. Cortés’in Meksi-
ka Vadisi’ne vardığı 1519 yılında 25 milyon 
olan nüfus 1580’e gelindiğinde 1,9 milyona 
kadar gerilemiş, Tenochtitlan neredeyse ta-
mamıyla yıkılmış, heykeller tahrip edilmiş, 
barajlar yıkılmış, Aztek eserleri yakılmış, eği-
tici sınıfın üyeleri de öldürülmüştür (Watc-
hel, 2008: 212; Koegel, 2012: 79; Narçın, 
2016: 25; Casas, 2009:69-70). 1529’da ise 
Aztekler’in elyazması hiyeroglif kitaplarının 
hepsi toplatılıp Tlatelolco’da pazar meyda-
nına yığılarak yakılmıştır. Günümüzde fetih-
ten önceki Aztek tarihiyle ilgili bilgiler bu 
nedenle çok kısıtlıdır. Fetihle birlikte ilerle-
yen süreçte yazılan bazı elyazması kitaplar 
ise bu doğrultudaki en önemli kaynaklardır. 
Bazılarının kime ait olduğunun bilinemediği, 
bazılarının ise İspanyol gezginlere ait olduğu 
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kodeks1 adlı bu kitaplar Azteklerin günlük 
yaşantıları, dini inanışları, ritüelleri ve kül-
türleri hakkında önemli görsel kaynaklardır. 
Bu kitaplarda resimler ve piktogram adı ve-
rilen Aztek sembolleri birlikte kullanılmıştır. 
Ayrıca anlaşılırlığı sağlamak amacıyla İspan-
yolca metinler de eklenmiştir. Bu kodeksle-
rin birçoğu Aztek ritüellerinden belli kesitler 
sunar ve bu esnada yapılan müziklerle ilgili 
fikirler verir. Ancak Aztek müzik kültürünü, 
müziğin işlevini, çalgılarını, temel dizileri-
ni ve ritmik yapılarını ortaya çıkarabilmek 
için bu kodeksler de yetersiz kalmaktadır. Bu 
doğrultudaki esas kaynaklar günümüzde ar-
keoloji müzelerinde korunmakta olan Aztek 
çalgılarıdır. Dolayısıyla çalgı numunelerin-
den yapılacak çıkarımlar ve Aztek müziğiyle 
ilgili diğer bilimsel çalışmalar bu araştırma-
daki temel kaynaklardır. 

AMAÇ 

Araştırma Aztek müzik kültürü ve perküsyon 
çalgıları hakkında Türkçe müzikoloji literatü-
rüne kaynak kazandırmayı ve gelecekte yapı-
lacak olan araştırmalara önayak olmayı amaç 
edinmektedir. 

KAPSAM

Bu araştırma günümüzdeki Meksika toprakla-
rına 14-16. yüzyıllarda hükmeden Aztekler’in 

1 Kodeks: Üzerine yazı yazılmış olan parşömen, 
kâğıt gibi nesnelerin üst üste konması ve 
kenarlarından tutturulmasıyla oluşturulan eski bir 
kitap türü.

müzik kültürleri ve perküsyon çalgılarının in-
celenmesini kapsamaktadır. Yapılan literatür 
taraması doğrultusunda öncelikle Aztek tari-
hiyle ilgili kısa bilgi verilmiş ardından müzik 
kültürüne geçilmiştir. Bu uygarlıkta müziğe 
verilen önem, müziğin ritüel işlevi ve mü-
zikle ilgilenen sınıfın sosyal statüsü açıklan-
dıktan sonra yapısal incelemeye geçilmiştir. 
Üflemeli ve perküsyon çalgıları olmak üzere 
yapılan genel sınıflandırmadan sonra Aztek 
çalgılarının incelenmesine geçilmiştir. Arke-
olojik üflemeli çalgı numuneleri hakkındaki 
bulgular Aztek müziğinin dizisel yapısı hak-
kında çıkarımlar yapılmasına olanak vermiş-
tir. Aztek perküsyon çalgıları ise Hornbostel-
Sachs çalgı sınıflandırma metodundan ha-
reketle, ses üretme biçimlerine göre, ikiye 
ayrılmıştır (Hornbostel-Sachs, 1961). Bunlar 
membranofonlar ve idiofonlardır. Her iki sı-
nıftaki çalgıların yapılış biçimleri, kullanılan 
malzemeler, çalış tarzları, ritüellerdeki rolleri 
ve ilahi anlamları detaylı şekilde incelenmiş-
tir.

YÖNTEM

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 
genel tarama modeli kullanılmış, konuyla 
ilgili çoğunluğu İngilizce olmak üzere geniş 
bir literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen 
bulgulardan yazılı materyaller Aztek müziği-
nin tarihini ve dini ritüellerle olan ilişkisini 
açıklama noktasında değerlendirilmişken, ar-
keolojik çalgı numunelerinin yapısal özellik-
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leri, bu müziğin sahip olduğu dizisel yapının 
tespitinde kullanılmıştır.

BULGULAR ve YORUM

I.AZTEK MÜZİK KÜLTÜRÜ

Birçok eski uygarlıkta olduğu gibi 
Aztekler’de de müzik dini ritüellerle doğ-
rudan ilişkilidir. Hatta müzik bu uygarlıkta 
başlı başına bir sanat dalı olmanın uzağında 
dini ve kült kurallardan ayrı olarak düşünül-
memiştir (Weinberg, 1982: 76; Stevenson, 
1984: 89; Boer, 2015: 23). Azteklerin dini 
takvimlerinde ve günlük işler için kullandık-
ları güneş takviminde yer alan gün sembolle-
ri ortak olup her birisinin tanrılarla ilişkileri 
vardır. Bir başka deyişle her gün belli tanrı-
larla ilişkilendirildiğinden kutsal bir nitelik 

taşımaktadır. Aztek pantheonunda yer alan 
müzik, sanat, oyun, güzellik, dans, şarkı ve 
çiçeklerin tanrısı Xochipilli-Macuilxochitl is-
miyle bilinir. Aztek dilinde macui: beş; xoc-
hitl ise çiçek anlamına gelmektedir. Böylece 
Macuilxochitl, ‘Beş Çiçek’ anlamına gelir. 
Bu da Macuilxochitl’in doğduğu günü ifade 
etmektedir. Xochipilli ismi de çiçek anlamına 
gelen xochitl ve ‘prens’, ‘çocuk’ gibi anlam-
lara gelen ‘pilli’ kelimelerinin birleşiminden 
oluşmuştur (Stevenson, 1984: 8; Roberts, 
2010: 54). Resim-1’de 1450-1500 yılları ara-
sına tarihlenen ve Mexico City’deki Ulusal 
Antropoloji Müzesi’nde yer alan bir Xochi-
pilli heykeli gösterilmiştir. Heykelin iki farklı 
açıdan çekilmiş fotoğraflarında diz kapakları, 
kolları ve kalçasına doğru ismini aldığı çiçek 
sembolleri görülmektedir. (Bkz. Resim-1)

Resim 1. Xochipilli Heykeli
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Azteklerde ritüel takviminde belirtilen her 
günün belli tanrılarla ilişkilendirilmesi ne-
deniyle müzik çok ciddi bir eğitimden geçen 
müzisyenler tarafından yapılmıştır. Çünkü 
tam olarak bitirilemeyen ya da hatalı davul 
vuruşu içeren ritüel performanslarının tanrı-
ları tam olarak tatmin etmediğine inanılmış 
bunların sorumluları kimi zaman ölüm ceza-
sına kadar varabilen yaptırımlarla karşı karşı-
ya kalmıştır (Stevenson, 1984: 89; Berdan ve 
Anawalt, 1997: 228). Böylesine katı kuralla-
rın söz konusu olduğu bu işi yapmakla görev-
li müzisyenler, Aztek toplumunda önemli bir 
statüye sahiptir. Fakat buna rağmen Aztek-
lerden hiçbir müzisyenin adı günümüze ula-
şamamıştır (Stevenson, 1984: 104). Müziğin 
önemli bir ritüel öğesi olması performanslar-
da bireysel duygulardan ziyade topluluğun 
dini duygularının yansıtılmasını sağlamıştır. 
Azteklerde her bir müzik parçası belli bir za-
man, yer ve durum için bestelendiğinden bir 
müzisyen, eğer takvimdeki herhangi bir güne 
ait olan bir ritüelin gereklerini yerine getir-
mek istiyorsa geniş bir repertuvara ihtiyaç 
duyar. Dini takvim döngüsü 260 günde bir 
başa dönmektedir. Tıpkı rahiplerin 260 gü-
nün her biri için alametleri dikkate almaları 
gibi müzisyenlerin de gününe uygun şarkıları 
sürekli hazır bulundurmaları gerekir (Steven-
son, 1984: 90). Ancak bu durum Azteklerde 
nota sisteminin varlığıyla ilgili soru sorulma-
sını gerektirir. Fakat Aztekler bir müzik yazı-
sı kullanmamışlardır. Müzikle ilgilenen esas 
sınıf olan rahipler katı bir eğitimden geçerek 

ritüel şarkılarını öğrenmişlerdir. Kodeksler 
ve İspanyol gezginlerin gözlemleri ve aldık-
ları notlara bakıldığında, Azteklerde çalgısal 
performansın ve şarkı söylemenin birbirin-
den ayrılmadığı görülür. Kısıtlı kaynaklara 
rağmen Azteklerde müzik ve dini ritüellerin 
birbirine kenetlendiği bellidir. Ancak bu tö-
renlere nasıl müziklerin eşlik ettiğini, şarkı-
ların yapısını, dayandıkları ses sistemini ve 
ritmik karakterlerini anlamak için Aztek çal-
gılarını incelemek gerekir. 

Aztek çalgıları her birisi kendi içinde çok 
çeşitlilik gösteren iki gruba ayrılabilir. Bun-
lar, perdesi tanımlı veya tanımsız davullar ile 
sürtmeli ve sallamalı çalgıların oluşturduğu 
kalabalık bir perküsyon grubu ve kil, ağaç, 
metal ve deniz kabuğu gibi malzemelerden 
yapılan üflemeli çalgılardır. Azteklerin mü-
zikal kültürüyle ilgili yapılan araştırmalarda 
telli ve yaylı çalgılara ise rastlanmamıştır 
(Stevenson, 1984: 22; Boer, 2015: 20). Dola-
yısıyla bu müzikte telli ve yaylı tınısının yer 
almadığı söylenebilir. Diğer yandan perküs-
yon ve üflemelilerin kalabalık olması, Aztek 
müziğinde nefesli tınısı ve perküsif renk ka-
rakterinin baskın olduğunu varsaymamıza 
olanak verir. Ancak sesli kaynaklara ulaşma-
nın imkansızlığı bu varsayımı kuvvetlendir-
memizi engellemektedir.  

Aztek çalgıları üzerine bilimsel araştırmalar, 
20. yüzyılın başlarına kadar yapılamamıştır. 
Siyasi bağımsızlık sayesinde bu dönemde 
ortaya çıkan ve sanatlarda fetih öncesi döne-
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me dönüşü amaçlayan Aztek Rönesansı’nı2 
destekleyen etnomüzikolog ve besteciler 
müzelerde muhafaza edilmekte olan çalgıla-
rı inceleyerek Aztek müziğiyle ilgili yapısal 
tespitler yapmışlardır. Bu ulusalcı hareketin 
müzikteki en önemli temsilcisi besteci ve eği-
timci Carlos Chávez (1899-1978) arkeolojik 

2 Aztek Rönesansı: Meksika Devrimi döneminde 
(1910-1917) ulusalcı sanatçılar Meksika’nın 
fetih öncesi geçmişini araştırmayı amaç 
edinirken akademisyenler arkeolojik kalıntılara 
yoğunlaşmıştır. Sanatçılar arasında giderek 
yoğunlaşan Aztek ilgisi 1930’larda ulusal kimlik 
arayışının özünü oluşturmuştur. Her biri Meksika 
Devrimi’ni destekleyen üç büyük ressam ve 
muralist bu hareketin en önemli temsilcileri 
olmuştur. Los Tres Grandes (Büyük Üçlü) olarak 
bilinen Jose Clemente Orozco (1883-1949), Diego 
Rivera (1886-1957) ve David Alfaro Siqueiros 
(1896-1974) ulusalcı hükümetin de desteğiyle 
Meksika’daki birçok devlet kurumunun duvarlarına 
Aztek yaşantısından sahneler çizmişlerdir. Müzikte 
bu hareketin en büyük temsilcisi Carlos Chávez 
olmuştur. Besteci eserlerinde doğrudan Aztek 
çalgılarını kullanmış kimi zaman da geleneksel 
orkestra çalgılarını bunları karşılayacak şekilde 
işlemiştir. Aztek müziğinin pentatonik ses 
dünyasını ve tekdüze ritmik karakterini yansıtacak 
ezgiler yazmış ayrıca doğrudan alıntı yerli şarkıları 
kullanarak ulusal köklere dayalı üstün bir deyişe 
varmıştır. Bunlar arasında yerli temalarından 
alıntılar içeren, orkestraya Aztek perküsyonunu 
dahil eden ve zengin ritimleriyle Meksika ruhunu 
yansıtan Sinfonia India (Yerli Senfonisi, No:2, 
1936) ile adını Aztek müzik tanrısından alan ve 
Aztek müzikal atmosferini yeniden canlandırma 
amacını taşıyan Xochipilli: An Imagined Aztec 
Music (Hayali Bir Aztek Müziği,1940) Aztek 
Rönesansı’nın en önemli örneklerindendir. 
Chávez’in yönelimi çağdaşı Silvestre Revueltas’tan 
(1899-1940) destek görmüş ve sonraki kuşaktaki 
Blas Galindo (1910-1993), Salvador Contreras 
(1910-1982) ve José Pablo Moncayo (1912-1958) 
tarafından takip edilmiştir (Béhague, 1999:316).

kil flütler, deniz kabukları ve tanımlı perdeler 
üretebilen teponaztli ve tecompiloa gibi per-
küsyon çalgıları üzerinden Aztek müziğinin 
pentatonik (beş sesli) yapısını tespit etmiştir. 
Chávez’e göre Aztek müziği, Batı müziği ses 
sistemindeki oktav, tam 5’li ve minör 3’lü 
aralıkların yoğunluğunu örneklendirir. Ta-
mamıyla yarım seslerden noksan olan bu ses 
sistemi majör diyatonik dizinin yedinci dere-
cesini içermediği için Batı müziği tonal siste-
minin yeden sesini de içermez. Ayrıca modü-
lasyon da Aztek müziğinde yer almamaktadır 
(Stevenson, 1984: 322). Chávez’in bu tespiti, 
minör 3’lü ve tam 5’linin yoğunluğu dikkate 
alındığında bu müziğin minör karakteri öne 
çıkarttığını gösterir. Nitekim Chávez’in Az-
tek karakteristik dizisi olarak isimlendirdiği 
dizi de minör pentatonik dizidir (Weinstock, 
1940: 29). Sırasıyla La-Do-Re-Mi-Sol sesle-
rinden oluşan minör pentatonik dizi böylece 
Aztek müziği ses sisteminin en basit şekliyle 
ifade edilmesini sağlar. 

Nicolas Slonimsky, eski Aztek üflemeli çal-
gıları üzerine yaptığı incelemelerde aynı di-
ziye ulaşmış ve Aztekler’de pentatonizmin 
üstünlüğünü vurgulamıştır (Slonimsky, 1946: 
214). Dr. Miguel Galindo 1933 yılında Mexi-
co City’deki Ulusal Antropoloji Müzesi’nde 
korunmakta olan beş tane tlapitzalliyi incele-
miştir. Bunlar kilden yapılmış beş sesli flüt-
lerdir. Samuel Marti ise Musicales Precortes-
sianos (1955) isimli kitabında 28 tane flüte 
yönelik incelemelerini sunmuştur. Bunlardan 
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22 tanesi pentatonik perde içeriğini örnekle-
yen tipik Aztek flütleridir (Roberts, 2010: 75; 
Stevenson, 1984: 82). Pentatonik köke dayalı 
Aztek müziği ses sistemine yönelik bu tes-
pitimiz diğer Aztek çalgılarının üretebildiği 
seslerin de genel bir çerçevesini vermektedir. 
Hiçbir Aztek çalgısı bu dizi sisteminin dışın-
da ses üretmez. Temel referans dizisi yarım 
ses içermeyen (anhemitonik) minör pentato-
nik dizidir (Weinstock, 1940: 8). En ünlü Az-
tek çalgıları olan teponaztliler de majör 2‘li, 
minör ve majör 3’lü, tam 4’lü veya tam 5’li 
aralıklarından birisini üretecek şekilde yapı-
lırlar. Tüm bu aralıklar da minör pentatonik 
dizide karşılığını bulmaktadır. 

Azteklerde pentatonik ses olanaklarını ta-
nımlayabildiğimiz tlapitzalliler dışında kalan 
üflemeli çalgılardan atecocolli isimli şişkin 
bir deniz yumuşakçası kabuğu (conch shell) 
dikkat çeker. Aztek ritüellerinde kullanılan 
bu çalgı büyük bir deniz kabuğunun içinin 
boşaltılması ve ağız kısmının delinmesiyle 
elde edilir. Şiddetli şekilde delikten üflendiği 
zaman güçlü bir ses üreten bu çalgı trompetin 
bir öncüsü olarak düşünülebilir. Benzer yön-
temle üretilen bir diğer kabuk üflemeli çalgı 
ise tecciztlidir. Bunların yanı sıra huilacapitz-
li isimli kil okarinalar ve tepuzquiquiztli isim-
li ahşap trompetler de diğer Aztek üflemeli 
çalgılarıdır (Roberts, 2010: 77; Stevenson, 
1984: 57-79). 

Aztek müziğinin dizisel yapısı hakkında bil-
gilenmemize yardım eden üflemeli çalgılar 

bu müziğin ritmik yapısı hakkında ise yeter-
siz kalmaktadır. Ancak birçok eski uygarlıkta 
olduğu gibi Aztekler’de de müzik ve ritüelin 
birbirine kenetlenmiş duruşu bizlere dansın, 
ritmin ve tekrarın yoğunluğuyla ilgili ilk ba-
kışta ipuçları verebilir. Azteklerde kutsal gün-
lerde yapılan törenlerde ritim güçlü, inatçı ve 
tekdüzedir. Müzik çoğunlukla kısa ve basit 
cümlelerin tekrarına dayanmaktadır (Chávez, 
1964: önsöz). Bu ritmik yapının sürekliliğini 
sağlamak Aztek ritüellerinde perküsyon or-
kestralarının görevidir. 

II. AZTEK PERKÜSYON ÇALGILARI

Azteklerde müziğin ritüel yönünün öne çık-
ması çalgılara da dinsel bir kimlik kazandır-
mıştır. Bazı çalgıların tanrısal bir öze sahip 
olduğuna inanılmıştır. Örneğin teponaztli 
ve huehuetl3 geçici olarak dünyevi sürgüne 
katlanmaya zorlanmış tanrılar olarak düşü-
nülmüştür (Stevenson, 1984: 90). (Bkz. Re-
sim-2) Yine bir başka inanışa göre bu çalgı-
ların sesleri ateş ve güneş tanrılarının sesleri 
olarak düşünülmüş; deniz kabuklarının sesle-
rinin ise su altının gizemli dünyasından gelen 
sesler olduğuna inanılmıştır (Both, 2007: 94). 
Aztek çalgılarının bu dini yönü nedeniyle 
bazı çalgılara halkın ulaşması imkansızdır. 
Örneğin teponaztliye yalnızca rahipler veya 
kabile reisleri sahip olabilir ve bu çalgı kutsal 
törenler dışında kesinlikle çalınamaz (Slo-
nimsky, 1946: 16; Boer, 2015: 23). (Bkz. Re-
sim-3)

3 Teponaztli yazıldığı gibi okunurken huehuetl, 
‘vevetl’ şeklinde okunur.
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Aztek perküsyon çalgıları genel olarak vur-
malı, sürtmeli ve sallamalı olmak üzere üçe 
ayrılabilir. Batı müziği ses sistemi çerçeve-
sinde bakıldığında, belirli bir perde veya bir 
aralık üretebilen teponaztli ve tecompiloa 
dışında kalan diğer perküsyonların perdeleri 
belli değildir. Bu da ikinci bir sınıflandırma 
olanağı vermektedir. Tanımlı ve tanımsız 
ses üreten çalgılar şeklinde yapabileceğimiz 
bu sınıflandırmada tanımsız ses üretenler en 
kalabalık sınıfı oluştururlar. Bunun yanı sıra 
Hornbostel-Sachs çalgı sınıflandırması dahi-
linde Aztek perküsyon ailesi incelendiğinde 
tek membranofonun huehuetl olduğu görülür. 
Bu çalgı oyuk bir ahşap bloğun üzerine ge-
çirilmiş deriye vurularak ses üretmesi nede-
niyle bu sınıfa dahil edilir (Hornbostel-Sachs, 
1961: 17). Bunun dışındaki diğer perküsyon-
lar ses üretmek için herhangi bir ek malze-
meye ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla kendi 
başlarına titreşerek ses ürettiklerinden idio-
fon sınıfına dahil edilirler (Hornbostel-Sachs, 
1961: 14).

II.I. Membranofon (Yüzeyinde Deri Gerili 
Vurmalı Çalgı)4 : Huehuetl

Huehuetl yapımında öncelikle silindirik bir 
ağaç bloğunun içi tamamıyla oyulur. (Bkz.
Resim-2) Bloğun en alt kısmına üç tane ters 
üçgen şeklinde yarık açılır. Bu üç ayak için 
yapılan kesme işlemi sonucunda üç tane de 
akustik yarığı elde edilmiş olur. Daha sonra 
davulun en üst kısmına bir hayvan derisi ge-
çirilir. Bu deri genellikle bir jaguar derisidir 
(Thomas, 2012:32). Huethuetl elle vurularak 
çalınır. Gergin derinin ortasına vurulduğunda 
kalın, kasnağa doğru vurulduğunda ise ince 
olmak üzere iki tane kabaca ayırt edilebilir 
ses üretmektedir (Thomas, 2012: 32; Steven-
son, 1984: 41). Huehuetllar boyutlarına göre 
-kesin ölçüleri olmaksızın- üçe ayrılabilir. 
Bunlar büyük, orta ve küçük boylardır. Kü-
çük olana huehuetl, orta boylu olana panhue-

4 Hornbostel-Sachs çalgı sınıflandırmasında belirtilen 
membranofon ve idiofon terimlerinin Türkçe 
karşılıkları için şu kaynaktan faydalanılmıştır: 

 Gözde Çolakoğlu Sarı, Asya’dan Avrupa’ya Yaylı 
Çalgılar: Tel Üzerinde Ses Elde Etme Tekniğine 
Göre Sınıflandırma, The Journal of Academic Social 
Science Studies, No: 25-1/Yaz I, 2014: 35-50.

 h tt p s : / / w w w . j a s s t u d i e s . c o m /
Makaleler/357074322_3-Do%C3%A7.%20Dr.%20
G%C3%B6zde%20%C3%87OLAKO%C4%9ELU%20
SARI.pdf (E.T. 08.11.2017)
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huetl, büyük olana ise tlalpanhuehuetl denir. 
‘Tlalpan’, Aztek dilinde ‘ayakta duran’ anla-
mına gelir. Bu çalgıyı çalabilmek için çalıcı-
nın ayakta durması gerekmektedir. 

Resim-2’de günümüze kadar ulaşmayı başa-
rabilmiş bir huehuetl gösterilmiştir. Bu çalgı 
Malinalco kasabasında bulunmuş bir tlalpan-
huehuetldır. 1894’e kadar törenlerde kulla-
nılmış olan bu çalgı daha sonra şu anda mu-
hafaza edildiği yer alan Toluca Antropoloji 
ve Tarih Müzesi’ne nakledilmiştir (Moreno, 
2007: 208). Tek parça sabino ağacından ya-
pılmış olan çalgının üzerindeki oymalar dik-
kat çekicidir. Davulun üzerindeki oymalar, 
ortadan geçen bir şeritle ikiye bölünmüştür. 
Üst kısımda Aztek ordusunun iki önemli sa-
vaşçısını betimleyen kartal ve jaguar bulunur. 

Bunlar ellerinde kurban ritüeli bayrakları ta-
şırlar. Ortada ise müzik tanrısı Xochipilli’yi 
tasvir eden bir figür vardır. Xochipilli, cox-
coxtli kuşunun tüyleriyle süslenmiştir. Bir 
elinde çiçek bir elinde de tüylü bir yelpaze 
tutmaktadır (Stevenson, 1984: 21; Moreno, 
2007: 209). Davulun alt kısmında ise iki tane 
jaguar savaşçısı figürü vardır. Bunlar yine 
üst kısımdaki gibi kurban bayrakları taşır-
lar. Malinalco tlalpanhuehuetlı üzerindeki 
bu figürler, savaş tanrısı Huitzilopochtli’ye 
kurban edilecek bir grup esir savaşçının tö-
ren öncesinde yaptığı dansı betimlemektedir. 
(Weinberg, 1982: 82; Stevenson, 1984: 22; 
Narçın, 2016: 51-52) Resim-2’de Malinalco 
tlalpanhuehuetlının iki farklı açıdan fotoğrafı 
verilmiş altında ise oymaların çizimi gösteril-
miştir (Bkz. Resim-2).
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Resim 2. Malinalco Tlalpanhuehuetl (oyma detay)

Görülüyor ki huehuetl, üzerine yüklenen dini 
anlam sayesinde en önemli Aztek çalgıların-
dan birisidir. Bunun en belirgin kanıtları çal-

gının dini ritüellerinde kullanılması ve bizzat 
üzerine oyulmuş olan kutsal ritüel tasvirleridir. 
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II.II. İdiofonlar (Kendi Tınlayan Vurmalı 
Çalgılar)

II.II.I. Vurmalılar: Teponaztli, Tecompiloa 
ve Ayotl

Aztek perküsyon orkestrasında en kalabalık 
sınıfı oluşturan idiofonlar dahilindeki tepo-
naztli ve tecompiloa iki tanımlı perde üretir. 
Bir başka deyişle bir aralık üretebilirler. Te-
ponaztli de huehuetl gibi içi oyulmuş silin-
dir biçiminde kaba bir ağaç bloğundan elde 
edilir. Oyuk ahşap malzemeden ses üretebi-
lecek iki tuş yaratılabilmesi için teponaztli-
nin yapımındaki ikinci işlem üst kısmındaki 
kesme işlemidir. Yanlamasına yatırılan oyuk 
kütüğün üst kısmına yan duran bir ‘H’ harfi 
biçiminde 3 tane yarık açılır. Böylece tepo-
naztlinin iki tuşu oluşturulur. (Bkz. Resim-3) 
Teponaztli, kauçukla kaplanmış iki özel tok-
makla çalınır. Bu tokmaklara olmaitl denilir 
(Stevenson, 1984:63; Roberts, 2010: 66). Bu 
tokmaklar her zaman kullanılır ve teponazt-
li oturarak veya bir destek üzerine konularak 
ayakta da çalınabilir. 

Teponaztlilerin ürettiği aralıklar bir çalgıdan 
diğerine çeşitlilik göstermektedir. Meksika-
lı müzikologlar Vicente Mendoza ve Dani-
el Castenada Instrumental Precortessiano 
(Cortés Öncesi Dönem Çalgıları, 1933) isim-

li kitaplarında müzelerde muhafaza edilmek-
te olan 14 teponaztlinin aralıklarını sunmuş-
lardır. Buna göre 14 teponaztlinin 6 tanesi 
minör 3’lü, 3 tanesi tam 5’li, 3 tanesi majör 
2’li, 1 tanesi majör 3’lü ve 1 tanesi de tam 
4’lü üretmektedir. (Stevenson, 1984: 64; Ro-
berts, 2010: 18) Günümüze ulaşabilen çok 
az sayıdaki bu teponaztlilere Robert Steven-
son kendi araştırmasında 3 tane daha ekler. 
Bunlar da Paris’teki Trocadéro Müzesi’nde 
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi majör 3’lü bir 
tanesi de majör 2’li üretmektedir (Stevenson, 
1984: 309).

Bu teponaztlilere ek olarak çok önemli bir nu-
mune daha günümüze ulaşmayı başarmıştır. 
Bu da İspanyol gemici Cortés’e Aztekler’e 
karşı ittifak yaptığı Tlaxcalalılar tarafından 
hediye edilen teponaztlidir. Üzerindeki oy-
malar nedeniyle ilk bakışta dikkat çeken bu 
teponaztli Tlaxcala teponaztlisi ismiyle bilin-
mekte ve Mexico City’deki Milli Antropoloji 
Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Bu çalgı 
da minör 3’lü aralığı üretmektedir. Tek par-
ça nogal ağacından oyularak yapılmış olan 
bu teponaztlinin üzerindeki çömelmiş, tüylü 
insan figürü Azteklerin efsanevi kurtarıcısı 
Quetzalcoatl’ı simgeler (Stevenson, 1984: 
64). Resim-3’te bu numunenin iki farklı açı-
dan resmi sunulmuştur (Bkz. Resim-3).
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Resim 3. Tlaxcala Teponaztli’si 

Tlaxcala teponaztlisiyle birlikte aralıklarını 
sunduğumuz numunelerin sayısı 18 olmuştur. 
Bunların hepsi majör 2’li ve tam 5’li aralığı 

arasında ses üretmektedir. Bu da Azteklerin 
teponaztli için ses sınırı olarak beşli aralığı-
nı geçmediğini göstermektedir. Bu numune-
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lerin aralıklarının minör pentatonik dizinin 
sınırları içinde karşılığını bulması ise Aztek 
müziğinin öz olarak pentatonik kökene dayalı 
olduğunu kanıtlayan bir başka bulgudur. 

Azteklerin tanımlı perde üretebilen bir diğer 
vurmalı çalgısı ise tecompiloadır. Bu çalgı 
teponaztliye çok benzer. Yapılışları aynı olup 
tecompiloanın altına rezonatör olarak bir su 
kabağı eklenir. Bu çalgı da teponaztliyle aynı 
şekilde çalınır. Ancak tecompiloanın altında-
ki su kabağının çıkartılması durumunda tepo-
naztliden ayırtedilmesi söz konusu değildir. 
Bu nedenle günümüze kadar ulaşmayı başa-
rabilmiş başlı başına bir tecompiloa numune-
si bulmak zordur (Stevenson, 1984: 62; We-
inberg, 1982: 79). Aztek vurmalıları içindeki 
ayotl ise kurumuş bir kaplumbağa kabuğudur. 
Ayotl, kabuğun sırt kısmı alta gelecek şekilde 
yatırılır ve göğüs kısmına erkek geyik boynu-

zuyla vurularak çalınır (Stevenson, 1984: 36; 
Weinberg, 1982: 79). 

II.II.II. Sürtmeliler: Omichicahuatzli ve 
Tzicahuatzli

Aztek perküsyon çalgıları içinde önemli yer 
tutan bir diğer grup ise sürtmeli çalgılardır. 
Bunlardan omichicahuatzli insan ya da geyik 
uyluk kemiğinden (femur) yapılan sürtme-
li bir çalgıdır (Weinberg, 1982: 88; Sheehy, 
2000: 149). Kemik gürültüsü anlamına ge-
len omichicahuatzli sadece krallar ve önemli 
savaşçıların cenaze törenlerinde çalınmıştır 
(Slonimsky, 1946:216; Weinberg, 1982: 88). 
Bu kemik çalgı, üzerindeki çentiklere sürtü-
len bir çubukla çalınır. Aşağıda 14-16. yüzyıl 
arası bir döneme tarihlenen bir Aztek omic-
hicahuatzlisi gösterilmiştir. (Bkz. Resim-4) 
Tzicahuatzli ise çalınış biçimi omichicahu-
atzliyle aynı olan, fırınlanmış kilden yapılmış 
çentikli bir çubuktur.

Resim 4. Omichicahuatzli (çentikli hayvan kemiği)
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II.II.III. Sallamalılar: Ayacachtli, Caca-
lachtli, Coyolli, Tenabari ve Grijutian

Aztek perküsyon orkestrasında en kalabalık 
sınıf sallamalı çalgılardır. Bunlar arasında en 
ünlüsü su kabağı veya su kabağı şeklindeki 
bir ahşap hazneye takılan bir çubukla üretilen 
ayacachtlidir. Çalgının içine konulan tohum-
lar veya çakıl taşları sallandıkça ses üretir. Bir 

diğer Aztek sallamalı çalgısı ise cacalachtli-
dir. Esasen pişmiş topraktan yapılan üç ayaklı 
bir kâse olan cacalachtlinin içine kil topakla-
rı atılır ve sallanarak veya döndürülerek ses 
üretilir (Weinberg, 1982:80-81; Stevenson, 
1984: 35-37; Slonimsky, 1946: 216; Sheehy, 
2000: 149).  Ayacachtli ve cacalachtli Resim-
5’te gösterilmiştir. (Bkz. Resim-5)

Resim 5. Ayacachtli ve Cacalachtli

Azteklerde bir ipe dizilen çok çeşitli küçük 
malzemelerden yapılan sayısız sallamalı çal-
gı vardır. Bunlar için kullanılan coyolli teri-
mi kuru meyveler, kil topakları, kurutulmuş 
kelebek kozaları, altın veya bakır parçaları, 
fındık kabukları vs. gibi malzemelerden yapı-
lanları ifade etmek için kullanılan genel isim-
dir (Weinberg, 1982: 82; Roberts, 2010: 112; 
Stevenson, 1984: 41). Coyolli çalıcının boy-
nuna, ayak veya el bileklerine sarılır. Böylece 
çalıcı bir yandan dans ederken veya bir baş-
ka çalgı çalarken diğer yandan da coyolliyi 

sallayarak çalabilir. Aztek coyollilerinden 
günümüze özgün bir numune ulaşamamıştır. 
Ancak Azteklerin torunları olan Yaqui kabi-
lesinde kullanılan kurutulmuş kelebek kozası 
dizisi tenabari ile kurutulmuş geyik toynak-
ları dizisi grijutian, Aztek çalgılarının günü-
müzde de yaygın olduğunu göstermektedir. 
Resim-6’da sırasıyla fındık kabuğundan ya-
pılmış bir coyolli, kurutulmuş kelebek koza-
larından yapılmış bir tenabari ve kurutulmuş 
geyik toynaklarından yapılmış bir grijutian 
gösterilmiştir.  (Bkz.Resim-6)
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Resim 6. Coyolli, Tenabari ve Grijutian

SONUÇ

Bir müzik kültürünün incelenmesinde esas 
kaynaklar sesli materyallerdir. Ancak Az-
tekler gibi günümüzden yaklaşık beş yüz yıl 
önce yıkılmış ve neredeyse bütün eserleri 
yok edilmiş bir uygarlığın müziğiyle ilgi-
li yetkin kaynaklar bulabilmek çok zordur. 
Aynı zamanda kayıt teknolojisinin on doku-
zuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkması bu 
uygarlıkla ilgili işitsel kaynakların bahsini 
dahi açamayacağımızı göstermektedir. Bu 
nedenle eski çalgı numunelerinin incelemesi 
zorunluluğu ortaya çıkmış araştırma arkeo-
müzikolojik bağlamda yapılmış çalışmalara 
başvurmuştur. Bu nedenle Aztek müziğinin 
yapısal çözümlemesini gerçekleştirebilmek 
için müzelerde korunmakta olan üflemeli ve 
perküsyon çalgılarının incelenmesi gerektiği 
araştırmada vurgulanmıştır. 

İspanyol gözlemcilerin ve istila döneminde 
yazılan kodeks isimli el yazması kitapların ise 
Aztekler’de müziğin sosyal ve dini yönüyle 

ilgili bilgiler verdiği görülmüştür. Bu doğ-
rultudaki incelemeler, Aztekler’de müziğin 
dini ritüellerin en önemli bütünleyicisi olarak 
görüldüğünü, bu nedenle de sosyal yaşamda 
büyük bir yer tuttuğunu göstermiştir. Müzi-
ğin estetik kaygılardan ziyade ritüel işlevinin 
öne çıkması, bu uygarlıkta müzikle uğraşan 
kişilerin seçilmesinden çalgılara ve icra za-
manlarına kadar dinin belirleyici etken olma-
sını sağlamıştır. Müzikle uğraşan sınıfın esas 
olarak din adamlarından seçilmesi, Tanrısal 
kaynaklı çalgıların sadece dini ritüellerde ve 
bu müzisyenler tarafından çalınması, Aztek 
müziğindeki dini etkiyi göstermektedir.  

Aztek çalgılarının, her biri kendi içinde çok 
kalabalık olan iki gruba ayrılabileceği görül-
müştür. Bunlar üflemeli ve perküsyon gru-
bu çalgılarıdır. Aztek müzik kültürüyle ilgili 
araştırmalar bu uygarlıkta telli ve yaylı çalgı-
lara ait herhangi bir bulgunun yer almadığını 
göstermiştir. Üflemeli çalgı numunelerinin 
ses olanakları ise Aztek müziğinin dizisel 
yapısıyla ilgili en önemli tespitleri sağlamış-
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tır. Araştırmalar Aztek flütlerinin pentatonik 
diziyi verebilecek şekilde yapıldığını göster-
miştir. Bu pentatonik dizi yarım seslerden 
noksan (anhemitonik) bir yapıdadır.  Bu di-
zide yer alan aralıklar aynı zamanda en ünlü 
Aztek idiofonu olan teponaztli numunelerinin 
ürettiği aralıklarla aynıdır. Flütlerin ve tepo-
naztlilerin ses olanaklarının birbiriyle örtüş-
mesi Aztek müziğinin dizisel yapısının tama-
mıyla pentatonizme dayandığını göstermiştir. 

Aztek perküsyon çalgılarının Hornbostel-
Sachs çalgı sınıflandırma yaklaşımından 
hareketle kendi içlerinde kalabalık olan iki 
gruba ayrılabileceği görülmüştür. Bunlar 
membranofonlar ve idiofonlardır. Huehuetl, 
Aztekler’in tek membranofonu ve aynı za-
manda teponaztlinin en önemli eşlikçisidir.  
Aztek müziğinde idiofonların vurmalı, sürt-
meli ve sallamalı olarak -çalınış şekillerine 
göre- üçe ayrılabileceği görülmüştür. Bunlar 
içinde tokmaklarla vurularak çalınan tepo-
naztli en ünlü Aztek çalgısıdır. Araştırmada 
günümüze ulaşabilmeyi başarmış 18 adet te-
ponaztli numunesiyle ilgili yapısal bulgulara 
yer verilmiştir. Bu çalgılardan yedi tanesi mi-
nör 3’lü, üç tanesi tam 5’li, dört tanesi majör 
2’li, üç tanesi majör 3’lü ve bir tanesi de tam 
4’lü üretmektedir. Bu aralıkların hepsinin ya-
rım ses içermeyen minör pentatonik dizide 
karşılığını bulduğu görülmüştür. Bu da tepo-
naztli yapımcılarının pentatonik dizi sınırları-
nı gözettiğini göstermektedir. 

Aztek idifonları içinde en kalabalık olanların 
sürtmeli ve sallamalı çalgılar olduğu görül-
müştür. Sürtmeli çalgıların kemikten yapılan 
ve yalnızca cenaze ritüellerinde kullanılan 
sürtme çubuğu omichicahuatzli ve çalınışı 
bununla aynı olan fakat pişmiş topraktan ya-
pılan tzicahuatzli olduğu görülmüştür. Bu çal-
gılar bir elde tutulup diğer eldeki uzun çubuk-
la çentikli kısma sürtülerek çalınır. Sallamalı 
çalgılar arasında sukabağı veya sukabağı bi-
çimindeki ayacachtli dikkat çeker. Bu çalgı, 
günümüzde marakas ismiyle bilinen çalgının 
atası olarak düşünülebilir. Azteklerde bir ipe 
dizilen çeşitli malzemelerden yapılan çok sa-
yıda çalgı kullanılmıştır. Bunlar fındık kabu-
ğu, kurutulmuş kelebek kozaları, kurutulmuş 
geyik toynakları, kil topakları ve çeşitli ma-
den parçalarıdır. Bu tip çalgılar dansçıların el 
veya ayak bileklerine ya da boyunlarına bağ-
lanır ve dansçı başka bir çalgı çalarken ya da 
dans ederken eş zamanlı olarak bu çalgıları da 
çalabilir. Bu tip performanslar Aztekler’den 
diğer Meksika yerlilerine miras kalmıştır.  

Aztekler’de genel anlamda perküsyon çalgı-
larının üflemelilere göre çok çeşitli olduğu 
tespit edilmiştir. Perküsyonlar içinde de hu-
ehuetl ve teponaztlinin tanrısal nitelikleri ne-
deniyle diğerlerine göre daha üstün tutulduk-
ları görülmüştür. Diğer yandan müziğin dini 
ritüellerin en önemli bütünleyicisi olarak gö-
rülmesi, dansın ve ritmin yoğunluğu perküs-
yon çalgılarının öne çıkmasını sağlamıştır. 
Aztekler’de ezgi çalma görevinin ise nefesli 
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çalgılara verildiği görülmüştür. Telli ve yaylı 
çalgıların Aztekler’de kullanılmadığı düşü-
nüldüğünde bu müzik kültüründe perküsif 
renk karakterinin ve nefesli tınısının baskın 
olduğu bir varsayım olarak öne sürülebilir. 
Bunun bir varsayımdan öteye gidememesinin 
sebebi, araştırmanın başında da dikkat çekil-
diği gibi, işitsel kaynaklara ulaşmanın imkan-
sızlığıdır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Examination of musical values of a culture requires the operating of all written 
and verbal sources, instrument specimens and -if there are- auditory sources. The lack of each 
source narrows the frame of musicological research and complicates to making scientific infer-
ence. But if there were very little remain from examined culture, finding for source looks alike 
the effort of an archaeologist who is in a giant hole. The Aztecs, who they were dominated to 
current Mexican lands by 14-16. centuries, are a civilization just like this. They have estab-
lished a magnificent empire, leaving behind giant architectural buildings. But, almost all have 
buried in the soil in the century following their collapse. Aztec country is conquested by Span-
ish conqueror Hernan Cortés in 1521. After this date, tragic years begun for Aztecs. Cortés and 
his invaders destroyed famous Aztec buildings, including Templo Mayor and the other temples 
and pyramids. They massacred educator class and innocent villagers and they burned Aztec 
scientific documents (Keen and Haynes, 2009: 5-65; Aydın, 2007: 65-268; Elliott, 2008: 180; 
Watchel, 2008: 212; Koegel, 2012: 79). Even the architectural remnants cannot be outnumbered 
from the fingers of a hand, examination of musical values of Aztec culture looks hard at the first 
glance. But the researcher is not unlucky, too. Because the wind and percussion instruments 
of Aztecs, which are preserved in the museums of various cities in the world, show that basis 
sources can be reached currently. Owing to that focusing of this article to Aztec music culture 
and the most important instrument group, percussions, the studies on archaeological specimens 
constitutes basis source of this work. Aim: Aim of the research is contribute to the Turkish 
musicology literature about the Aztec music and percussion instruments and to be a pioneer for 
future researches. Method: In the research, using a qualitative research method, have scanned a 
very large literature in English, about: Preconquest and after the conquest eras of Aztec history, 
Spanish infestation; daily and religious life and traditions; architecture, sculpture and music of 
Aztec civilization. But, because of the devastation of Spanish invaders, we have very limited 
information about the music of them. Therefore, the research is, firstly, focused to the copies of 
ancient manuscript books, named codex. But these are only providing visual documents about 
Aztec music god Xochipilli, rituals, instruments etc. After, the research changed its direction 
to studies on archaeological instrument specimens. Findings and Results: In the research, ini-
tially, information about Aztec history is given, how the disappearance of this civilization from 
the stage of history is explained. After, musical culture is examined, the importance of music in 
Aztec civilization, ritual function of music, social status of social class which deal with music, 
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are examined and proceeded to structural inferences. About to scale structure, firstly, inferences 
about archaeological wind instrument specimens that based on pentatonic pitch structure, have 
been made; these facts are compared with sound possibilities of percussion instruments that 
producing defined pitches. Music has a very important role in Aztec religious life. But they 
have not believed to music as an individual art. They have believed the ritual function of music 
(Weinberg, 1982: 76; Stevenson, 1984: 89). Moving from this belief, they chose the musicians 
from the priest class, performed their musical performances only at religious days and made 
their instruments in the form of gods, religious symbols and scenes of ritual (Stevenson, 1984: 
89-104). The Aztec instruments are divided into two groups: winds and percussions. The wind 
instruments are clay flutes; various seashells and wood or metal primitive trumpets. The most 
important of wind instruments is tlapitzalli. These are clay flutes and based on pentatonic scale. 
The basis scale of them is minor pentatonic scale without semitones. (Weinstock, 1940: 8-29); 
Atecocolli and tecciztli are perforated seashells. The other Aztec winds instruments are clay 
ocarinas, huilacapitzli, and wooden trumpets, tepuzquiquiztli (Roberts, 2010: 75; Stevenson, 
1984: 54-79). The percussions are various drums, shakers and rasping sticks. Moving from 
Hornbostel-Sachs instrument classification method, the Aztec percussion instruments are di-
vided into two groups, according to sound producing style: membranophones and idiophones. 
The only Aztec membranophone is huehuetl. This drum is a completely hollowed log with an 
animal skin stretched on the upper side. It is played by hand. They carved out some religious 
symbols to some sides of these drums. This is a simple hint about music understanding of Az-
tecs. The Malinalco tlalpanhuehuetl is one of the famous examples of this tradition. The huehu-
etl is always played together with teponaztli. The idiophone family of Aztec percussions is very 
large. The most important Aztec idiophone and at the same time the most famous Aztec instru-
ment is teponaztli.  It is only played by priests at the rituals. It is a hollowed log just like huehu-
etl. But, teponaztli is a horizontal wooden block with two keys. On the upper side, it has three 
slits in the form of ‘H’ and it is played by special sticks named olmaitl (Roberts, 2010: 66). The 
intervals of teponaztlis are various. In this research, intervals of 18 teponaztlis are examined. 
One of these teponaztlis products a perfect fourth; three of these product a major third; three of 
these product a perfect fifth; four of these product major second; and seven of these product a 
minor third. These intervals completely pair with the pitches of minor pentatonic scale. At the 
same time, these findings pair with the pitches of clay flutes and consequently, provides that the 
scale structure of Aztec music is based on pentatonic scale. Tecompiloa and ayotl are the other 
percussive idiophones. A tecompiloa is just like a teponaztli. But it has a water gourd resonator 
on the down side. Ayotl is a dried tortoise shell. The Aztec rasping sticks are made of animal 
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or human bones or baked clay. Omichicahuatzli is a notched stick which is made of animal or 
human femur bone. Tzicahuatzli is a notched stick which made of baked clay. Both are played 
with a stick. Aztec shakers were made of various materials: water gourd, wood, baked clay, 
dried fruits, butterfly cocoons, deer hooves, nutshells and various mine pieces etc. The name 
of water gourd shaker is ayacacahtli. A baked clay bowl with inside dried seeds or clay lumps 
is cacalachtli. Both are played by shaking. [A string of] dried butterfly cocoon, tenabari; dried 
nutshells, coyolli; and dried deer hooves, grijutian are inherited from the Aztecs to modern 
Mexican tribes. They are tied to wrists and necks of the performers. All of these can be played 
by shaking when the performer is dancing or playing another instrument.
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Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu 
onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem 
ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme 
yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin 
yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. Unvanına 
sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında 
yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. 
Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu 
kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya 
gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip 
edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar 
sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim 
ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu 
karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip 
özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu 
bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 
olmalıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak 



için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının 
dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak 
gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak 
sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar 
yaptırım uygulayamaz. Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik 
alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve 
kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı 
bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. 
Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım 
kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar 
ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından 
örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 

Dergimiz doçentlik başvurusu 401 alan kodu içerisinde yer almakta ve alan indeksli dergi 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Dergimizde yayınlanan her makale için 10 puan 
koşulu geçerlidir. Dergimiz alan indeksli bir dergi olup akademik teşvik içerisinde yer 
almaktadır. Güzel Sanatlar Temel Alanı “Koşul” 42 kirterlerini dergimiz karşılamaktadır.



ABOUT

(UHMAD) International Refereed Journal of Music Researches began to be published as 
of the year 2014.  Our journal gives place to the publications having the qualification and value 
that will provide source to the literature. Our journal is an international refereed journal and it 
is issued THREE times a year. The volumes of our journal are published in APRIL, AUGUST 
and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can be reached 
online. All kinds of publications within the field of Stage Arts can be incorporated in our journal. 
Our journal’s editor-in-chief is Assoc. Prof. Mustafa ÖNER UZUN (Ph.D.), and carries out 
the diligent activities in line with the decisions taken by the executive board of the journal. The 
head of the executive board is the professor with the highest title in the journal at that time and 
the decisions given by 51% of the executive board are performed. Each publication sent must be 
gone through two referees of that field and it must be approved by referees for publication. Only 
one submission of the same author is included in the same volume. The publications approved 
by more than one referee and executive board are taken to queue and published in next volumes. 
None of the authors can affect referees and executive board. Publication copyright agreement is 
not demanded for the submissions uploaded to the system for the publication. The submissions 
uploaded to the system are regarded as assigned to the journal. Author or authors should accept 
this condition and they have been included in this system by confirming that they will act in 
line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers who want 
to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must carry out 
scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/his field can 
be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest decision-
making and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive board 
are absolute and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted on 
journal without the decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether the 
submissions not sent to referee approval are accepted in the journal and whether they will be 
sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during this decision 
process. The participation of scientists in referee, science and advisory boards are only up to the 
decision of the executive board. 

Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some 
national and international congresses and approved by referees. Such special issues are only 
valid for verbal papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval 
of congress science board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by 
referees can be published. Papers submitted for publication are sent to the referees for approval. 



The submissions with approval of both referees are taken into publication. Hard copy and 
referee approval reports of the verbal papers must be presented to the executive board and 
editor-in-chief. Our journal doesn’t include the papers without this information and materials. 
Author or authors are informed about the process of our journal as written via the internet 
address. Every author logging in as a member of our journal can monitor the course of process 
from the journal’s website and follow the developments. Conditions of our journal are the same 
for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone. A privilege cannot be 
demanded. The submissions to be published in our journal must be within a field accepted by 
the journal.  None of the submissions not suitable with those conditions can be published in our 
journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief. Editor-in-
chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission not 
approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author 
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission 
is approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled 
with negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that 
case, author or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to 
the executive board and editorial board unilaterally. 

Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 
within the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights 
unilaterally about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or 
authors shall be unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with 
the relevant laws in the submissions sent for publication. Our journal is a media organ with 
online version. As material incorporating academic studies, it is a social organ offering social 
service to the institutions and individuals carrying out scientific researches. Our journal is a free 
journal and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The submissions 
accepted in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line with the 
journal’s publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/
authors and readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the 
author on the basis of the sample article.

Our journal is included in the application for associate professorship with the field code 
401 and evaluated in the category of field indexed journals. 10-point condition is valid for 
each article published in our journal. Our journal is a field-indexed journal and also used 
for academic incentive. It meets the criteria of the Fine Arts Main Field condition 42.



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve 
değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 
İlgili yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş 
veya değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili 
yazar(lar) hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. 
Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul 
edilir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime 
arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 
Türkçe ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın 
kısıtları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora 
tezinden türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak 
zorundadır. Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile 
dergimiz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı 
bir çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ayrıca 
dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi talepleri 
doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.



8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalıdır. 
Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. 
İngilizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir 
ise bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep 
ve öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan 
editörleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli 
olarak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. 
Bu inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) 
a gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde 
Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 



soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 
Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, 
…………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan 
internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve 
erişim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına 
uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre 
düzenlenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme 
yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek 
hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor ise 
bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle birlikte 
makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale ile ilgili 
yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yönetimi asla 
sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından girilmek 
zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini dergimiz 
ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece yazar(lar) 
tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde 
hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın 
kurulu insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) 
bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan 
çalışmalarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce 
özet olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, 
araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan 
çalışmalarda genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine 



karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma 
hakkında yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde 
sorumluluğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine 
dergimiz web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi 
güncel ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda 
oluşan gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme 
üye yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek 
zorunda değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışında 
bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması 
gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör ve 
alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik 
ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak 
zorunda değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi 
giderleri doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale 
başına ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde 
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme 
daha gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz 



ve yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar 
her ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin 
insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz 
sistemi üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi 
butonu ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı 
sözleşmesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından 
çekilemez. Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi 
gerekir. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. 
Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) 
ın İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durumlarda 
ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale sisteme 
yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul veya 
kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş veya 
ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak ilgili 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi istenemez. 
Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK 
TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN 
HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1 Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2 Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3 The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4 In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole 
responsibility.

5 The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, scope, 
method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish and 
English parts.

6 If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the 
journal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and management 
unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.



8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 
line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can claim 
a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision 
in line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding 
evaluation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The 
chief editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three 
demands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be 



indicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at 
the bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia 
should never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally 
REJECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of 
“INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access 
date should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the names 
and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilaterally 
inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to insert 
this information to the system. Our journal and management only take into account the 
information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in different 
situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the 
information of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 



that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary fee 
to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version of the 
journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant 
printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is requested 
from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses and 
according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes the 
payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right 
of every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The 
responsible author approves the transfer contract created at the same time with the button 



on the website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested 
to sign the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to 
demand transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee 
evaluation process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be 
indicated for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken 
against the relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper 
uploaded to the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval while 
uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally belongs 
to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which ethics board 
or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal management 
isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our journal and 
management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP LES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, 
derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” 
türünde yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu 
ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi üzerinden 
ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler sisteme 
sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi 
bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 
gerekir. Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de 
paralel olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında 
dergimiz tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması 
durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki 
işlem başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden 
olumlu görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları 
değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir 



talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 
ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım 
kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. 
Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik 
bilgilerini kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail 
yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına 
sahiptir. Her üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma 
otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum 
sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa 
dahi baş editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre 
aittir. Baş editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte 
bulunamaz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve 
dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar 
muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi 
verme zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve 
iletişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş 
makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları 
ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde 
bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak 
zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm 
içerik 1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer 
materyaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun 
halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık 
bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 
12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce 
başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve 
Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. 
Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. 
Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük 
ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye 
Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri 
olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze 
iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına 
dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür 
edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer 
alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. 
Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 
punto ve iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 
12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç 
bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 
kelime ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında 
hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English 
Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; 



Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 

ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin 

İngilizce olması durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce 

genişletilmiş özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, 

Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 

yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, 

Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 

satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 

Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 

şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 

Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 

satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 

İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 

and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için 

gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak 

belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek 
makale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması 
ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce 
yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli 
ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç 
çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama 
yapılmalıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, 
compilations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an 
article format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the 
website and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our 
journal and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free 
on the website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; however, 
the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal cannot be 
put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the journal 
management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The information 
of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered into the 
system by the responsible member author while uploading the article. In case of a problem, 
author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously 
and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication 
process at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time 
extension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 



or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 
must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the articles 
published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our legal 
rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. 
Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It 
is kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. If 
the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJECTED”. 
The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this 
reason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.



15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addressee; 
other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.

16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the 
referees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article for 
the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. All 
authors are required to take into account the writing format in the last volume of the journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish 
heading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has been 
presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in İzmir as 
an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific 
ethical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in 
the study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) 
and Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Below 
the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 
nk spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must 
be 750 words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. 
It must be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) 
must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided 
within the Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case 
Report, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts 



must be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must 
be 12 pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading 
and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. 
Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the 
paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital 
letters, bold and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one 
column.  Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion, data concerning the article must be provided. Reports can be supported 
with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow 
charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references are 
indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses 
beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the 
explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 
2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
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2012:236).
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sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated 
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 

not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?

If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 

withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 

letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?

As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 

of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 

part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 

STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 

The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 

official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 

board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 

published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 

The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 

author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 

not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 

should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 

ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 

accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 

legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 

and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 

liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 

reserves its legal rights.
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