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Istanbul'da Yaşayan Müslüman ve
Gayr-ı Müslim Cemaatlerdeki Mabed Musikisi
Safa Yeprem rı
Coğrafi konumu itibariyle İstanbul'da tarihill her safhasında etraflı bir kültü-

rel karışıın yaşanmıştır. Bu nedenle birçok medeniyet için başkent olan İstanbul, Avrupa ve Asya arasında, her zaman bir köprü vazifesi üstlenmiştir. 1453'te Fatih Sultan Mehıned' in İstanbul'u fethetınesiyle İslam kültürüyle tamşan İstanbul, tarihte
birçok kere Müslümanlarca fethedilmeye çalışılnuş ancak başarılı olunaınamıştır.
Fetih ile zaten çöküş ve dağılma süreci yaşayan Hıristiyan dünyası bunu takip eden
· yüzyıllarda "Rönesans" ve "Reform" süreçlerini yaşamıştır. Bu süre zarfında Engizisyon mahkemesinin zulmünden kaçan Yahudiler, Osmanlı Devleti'nin birçok bölgesine ve özellikle İstanbul'a yerleşınişlerdir. Ayrıca fetihten önce de İstanbul'da yaşayan Rum ve Ermeni ceınaatleri, fetihten soma Müslüman ve Yahudi komşularıyla
tamşmak durumunda kalmışlardır. İstanbul'un fethi, günümüz İstanbul'unun sosyo-kültürel bağlaında teşekkülü açısından, yaşanan kültürel karışım ve etkileşim sürecinin bir başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de iç içe,.
- kardeşçe yaşayan bu cemaatler arasında fetihten günümüze kadar devam edegelen süre zarfında nasıl bir etkileşim olmuştur? Dini mılsikilerinde ortak yönler var
mıdır? Bu cemaatler İstanbul'un daha çok hangi bölgelerinde yaşamaktadırlar? Gibi
sorulara cevap bulmak amacıyla; yayınlanan eserler incelendiğinde, bu tip bir mukayesenin yapılmamış olması, bu konu üzerinde çalışılması gereğini ortaya koymuştur.
Bu durumun sonucu olarak ilk aşamada mukayese yapılmasına ihtiyaç duyulan ana
unsurlar tespit edilmiştir. Bunlar şunlardır;
İstanbul'da yaşayan ilahi diniere mensup topluluklarınınmabed musikile-

rinde;
<·ı

Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzikoloji Ana Sanat
Dalı Öğretim Üyesi
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Ortak makamlar var mıdır?

•

Ortak usuller mevcut mudur?

•

Çalgılar kullanılmakta mıdır?

•

Büyük ölçüde vokale dayalı olan bu mlisikllerde icra açısından benzer veya
farklı yönler var mıdır?

•

Ortak formlar var mıdır?

•

Mlisikllerindeki güftelerin kökenieri nedir?

•

Müziği

notaya alma

geleneği

var

mıdır? Alıruyarsa nasıl

bir notasyon kul-

lanılıyor?

Yazılı kaynaklar incelendiğinde gayr-ı müslim cemaatlerin ritüellerindekibir çok
uygulamanın,

tarihi süreç içerisinde ya değişikliklere uğradığı yada kaybolduğu fark
edilmiştir. Bu anlamda, günümüzde uygulaması mevcut olmayan yapıların, birbiri
ile mukayese edilmesi de haliyle oldukça zordur. Bu tip verilerin mukayeseleri ancak "eserlerin işlevi" ile sınırlı kalacaktır.

Bu araştırmaya malzeme olabileceği düşünülen verileri "kaynak taraması", "kişisel
görüşmeler'' ve mabedierde bizzatyapılan gözlemlere dayalı "salın araştırması" yöntemleri kullamlarak edinilmiştir. Araştırmanın evrenini Müslümanlık, Hıristiyanlık
ve Yahudilik dinlerine mensup bütün cemaatler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
İstanbul'da mabedieri olarak mevcut fakat cemaat olarak sayıları yok denecek kadar azalmış olan Hıristiyan cemaatleri (Bulgar ve Rus Ortodoks Kiliseleri) üzerinde
alanlarının çok dar olmaları sebebiyle çalışılmamıştır. Ayrıca Katalik ve bazı Protestan cemaatlerinden mlisild yapıları çok sesli olan gruplar, ritüellerindeki uygulamalar açısından, mukayeseyi zorlaşmacak bir yapıya sahip olmaları nedeniyle (çok
sesli müzik kullanmaları) araştırmanın dışmda bırakılmışlardır. Bütün bu sebeplir.
den dolayı araştırma, Istanbul'da yaşayan gayr-ı müslim cemaatlerden de halen aktif olarak ibadet yaşantılarını sürdüren ve araştırma malzemesi olarak yeteri kadar
bilgiye ulaşılabilenlerle sınırlandırılmıştır. Yani ömeklem grubunu İstanbul'da yaşa
yan, Hıristiyanlar'dan "Ortodoks" mezhebine bağlı Süryaru Kacfun Kilisesi cemaati,
Ermeni Patcikhanesine bağlı kiliseler ve Fener Rum Patcikhanesine bağlı Rum Ortodoks kiliseler cemaati, Protestan mezhebinin bir kolu olan Presbiteryen Kilisesi cemaatii Yahudiler'den ise Sefarad Sinagogu cemaati oluşturmaktadır.

.

Yahudi Sefarad Cemaati ve Mabed Musikileri
Tarihi kaynaklardan da bilindiği gibi Yahudi cemaatleri, ortaçağ Avrupa'sındaki
katı yaklaşımlardan nasibini alarak büyük bir göçe zorlannuş ve kitleler halinde yaşadıkları Avrupa topraklarını terk ehnişlerdir. Sultan II. Bayezid döneminde Osmanlı
topraklarına kabul edilmişlerdir. Göç eden Yahudi cemaatleri İstanbul, İzmir, Selanik gibi kentlere yerleştirilmiştir. Hasköy, Balat, Ortaköy, Galata gibi semtlerde yaşa422

Dinsel ve Kültürel Farkhlıklann Birarada Yaşaması
maktadırlar. Günümüzde İstanbul'da 40.000 civarında Yahudi yaşadığı tahmin edil-

mektedir.
Tablo 1: Yahudi Nüfusu1
İstanbul'da Mevcut Olan

Sayımının

Nüfus

Yapıldığı Yıl

Yahudi Nüfusu

1477

1647

1831

17000

1844

23400

1856

25800

1878

19223

1885-86

44361

1913-14

51800

1918

55133

1919

59253

Yüzyıllar boyu iç içe yaşamış olmanın etkisi ile Yahudi ayinlerinde

de klasik Türk
mfrsiklsinde kullanılan makam, usul ve formlara rastlamak mümkündür. Yahudi cemaatlerinden özellikle Sefarad' ların ayinlerinde kullanılan müzikler, Türk cami müziği ile pek çok benzer yönlere sahiptir. Mfrsiki repertuarı ise diğer cemaatlerde olduğu gibi büyük ölçüde kulaktan kulağa aktarıla gelmiştir.
Yahudi Dini Mosikisi
Sinagog musikisinin, Yahudilerin ilk tapınakları dönemine kadar uzandığı ve
yapı olarak tek sesli serbest veya belli ritmik dokulara bağlı kalarak okunan bir müzik
olduğu düşünülmektedir. 2 Eski sinagog müziği geleneğine örnek olarak "Hizum"
denen ilahiler örnek gösterilebilir ancak bu ilahiler hakkında elimizde herhangi bir
belge bulunmamaktadır. Yahudi mabed musikisi ile ilgili detaylar (bunların ne olduğu ve işlevi vs.), mukayeselerin yapıldığı kısımda ele alanacaktır.

.
Süryani Kadim Kilisesi ve Mabed Musikilieri
Süryaruıerin

isim ve ırk olarak kökenieri konusunda birçok görüş mevcuttur.
Eski dönemlerde kırsal kesimde yaşayan Süryaru:ıer, zamanla şehir hayatına uyum
1

Yapılan nüfus sayımlannın detayı için bkz. Betül Gedik, Eski İstanbul Hayah ve İstanbul Yalı -

2

dileri, İstanbul, Pera Orient, 1996, s.105-109
Maftirim, Hazan Aaron Kohen Yasak Maftirim İHlhiler Korosu, Kalan Müzik, İstanbul, 2001, s.10
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sağlamak zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devletinin son döneminde ise pek çok sebeple

dünyanın

pek çok bölgesine göç etmek durumunda kalınışlardır. Bugün Türkiye'de
muhtelif bölgelerde resmi kaynaklara göre 50000 civan Süryfuri yaşamaktadır.3 Süryfuriler daha ziyade İstanbul'un Tarlabaşı semtinde yaşamaktadırlar. Süryfuri Ortodoks kilisesi ibadetinde, mılsikl unsuru çok önemlidir. İnsan vokalinin ön planda olduğu bu mılsiklde çalgı desteği de zaman zaman görülür. Sekiz ana makam üzerine
kurulu olan Süryam dini müziğinde diğer dinlerde de olduğu gibi eserler kulaktan
kulağa aktarıla gelmiştir. Dolayısıyla orijinal sayılabilecek üsluplar ve uygulamalar
tarihte kaybolmuştur. Mevcut mılsikl uygulamalannda Türk Cami Musikisi ile birçok benzerlik dikkati çekınektedir.

Süryfuti Ortodoks Kilisesinde Milsiki
"'

Süryani Ortodoks kilisesi musikisinin Asur müziğinin genişletilmiş bir şekli olduğu ve mezmurlanrı bölümlere ayrılıp ezgisel olarak söylenen uyarlamalan olduğu
ve günün belirli saatlerinde okunduğu düşünülınektedir.4 Bu sebeple Süryani ibadetinde ezgisel olarak okunan mezmurlar, ritüelirı vazgeçilmez bir parçası olarak
kabul edilmektedir.5 Tarihsel anlamda ayin düzeni içinde müziğin, II.yüzyıldan itibaren şair-müzisyen-din adaını kimliği taşıyan kişiler tarafından oluşturulduğu ve
IV.yüzyıldan itibaren özgün metinler kullanılmaya başlandığı; ve hatta VII.yüzyılda
ise müzikal anlamda en üst düzeye ulaştığı bazı kaynaklarda belirtilmiştir. 6 Süryani
mabed musikisi ile ilgili detaylar (bunların ne olduğu ve işlevi vs.), mukayeselerin
yapıldığı kısımda ele alanacaktır.
İlahilerin Makamlan
Doğu Hrristiyan kiliseleri olan Bizans (Rum Ortodoks), Ermeni, (Gregoryan) ye

Süryaru (Yakubi, Nastı.ırl, Keldani, Melkit, Maruni) kiliselerinde ve Süryani kilisesindeki makamsal müzik sistemlerinde 8 makam mevcuttur. Bu makamsal yapı Gregoryen modlan ve sistemi ile benzerlik göstermektedir. Makamların isimleri sırasıyla
şöyledir7; Kadmoyo, Trayono, Tiithoyo, Rbihoyo, Hmişoyo, Şitithoyo, Şibihoyo ve
Tminoyo. Kilise takvimine göre bir yıl sekiz haftalık dönemlere ayrılır ve birinci dönem Noel'den sekiz Pazar önce başlar.Her Pazar ayinindeki dualar, ilahiler bu makamlardan biriyle okunur.

3
4
5
6
7

Yakup Bilge, Süryaruıerin Kökeni ve Türkiyeli Süryaruıer, İstanbul: Zafer Matbaası, 1991,
s.108
Nimetullah Denno. Süryaru Müziği, (çev: Gabriyel Denno), Resim Matbaacılık, Mardin, 1998, s.9
Nihat DURAK,Süryaru Ortodoks Kilisesi'nde İbadet, M.Ü.SOS.BİL. ENS.(Doktora Tezi), İsta bul2000, s.38
Süryaruıer- Dini Müzik, Halk Müziği, Kalan Müzik, İstanbul, 2002, s.27
Süryaruıer- Dini Müzik, Halk Müziği, Kalan Müzik, İstanbul, 2002, s.28
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Rum Ortodoks Kilisesi Ve Mabed Musikileri
Rumlar ise İstanbul'un fethinden önce de uzun yıllar bu şehrin yeriisi olarak
tarihte yer almışlardır. Rumlar, önceleri Bah'da Katalik Hıristiyan dünyası ve Doğu'da
İslam dünyasıyla; sonra da Selçuklu Devleti zamanından İstanbul'un fethine kadarki
sürede Müslüman Türkler'le mücadele etmişlerdir. İstanbul'un fethiyle (1453) tamamen
azınlık durumuna düşmüşler, yine de cürıl sorumluluklarnıı yerine gelirebilmeleri için uygun
ortamı bulabilmişlerdir. Rum cemaatlerinde, Osmanlı Devletinin özellikle son
zamanlarına ciddi boyutlarda Türk aleyhtarı görüşler ortaya çıkmışhr. Bunun yanı sıra
bu cemaatlerin bir kısmı Yunanistan'a göçınüş, bir kısmı da İstanbul'da kalınışhr.

Türkiye'de

yaşayan

Rum Ortodoks cemaati Fener'de bulunan ''Fener Rum

Patrikhanesi" tarafından yönetilmektedir. Günümüzde İstanbul'da 3000 civarı Rum
yaşadığı bilinmektedir. Aşağıda 1477- 1922 yılları arasmda İstanbul'da yapılan resmi
ve gayr-ı resmi nüfus sayımlarınm sonuçları gösterilmektedir. 8
Tablo 2: Rum Nüfusu
Yıl

İstanbııl'da Mevcut Olan Rum Ortodoks
Nüfusu

1477

3151

1831

1170025

1844

74100

1856

98900

1878

96044

1885-86

188012

1913-14

205762

1918

218846

1919

193150

1922

158219

Nüfus Sayımının Yapıldığı

Bizans

mfisiklsi

teorisyenleri

uzun

yıllar

boyunca

,.

notasyon

sıkınhsı

içinde bocalaınışhr. XIX. yüzyılda Hrisantos reformu ile Bizans mlisikisi
notasyonu daha anlaşılır hale gelıniştir.9 Bizans notasyonundaki bu aşamalar (neumatik
yazı dönemi) diğer azınlık cemaatlerin çoğu için de geçerlidir. Rum Ortodoks Kilisesi
ibadetinde de Türk mlisikisi ile benzer olan makarnsal bir yapı dikkat çekmektedir.

8
9

Betül Gedik, Eski İstanbul Hayah ve İstanbul Yahudileri, İstanbul, Pera Orient, 1996,ş.105-109
Hrisantos notası hakkında detaylı bilgi için bkz. Hüseyin Saadettın Are!, Türk M us ikisi Kimi dir, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969
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Ancak repertuann büyük kısmı halen kilise görevlilerinin kontrolünde kulaktan kulağa
aktanlmaktadır.

Rum Ortodoks Kilisesi Musikisi
Bazı kaynaklarda, gelişim aşamaları

ve nazari bağlantılarına istinaden Rum kilise müziği 19.yy' dan sonra Türk etkisi gösterdiği belirtilmiştir. 1° Fakat "Türk musikisi
mi Bizans mHsikisini etkilemiştir? Yada tam tersi mi olmuştur ?" soruları (tarihi kaynaklarda her iki şeklini de destekleyecek açıklamalar- tartışmalarla) devam ede dursun;
üsluptaki benzeşme ve hatta kaynaşmanın ne denli büyük boyutlarda olduğunu, bu
konular üzerinde çalışma yapan herkesin doğruladığı da bir gerçektir. Rum Ortodoks mabed musikisi ile ilgili detaylar (bunların ne olduğu ve işlevi vs.), mukayeselerin yapıldığı kısımda ele alınacaktır.
Enneni Ortodoks Cemaati. Ve Mabed Musikileri
Ermeniler, Hrristiyanlıl.9.a ilk olarak M.S. !.yüzyılda tanışnuştır. Fetihten öncede bir grup Ermeni'nin İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde de
Ermeniler, Rum cemaatlerine karşı adeta bir dengeleyici unsur olarak kullanılmıştır.
Bugün Türkiye'de 70 bini aşkın Ermeni yaşamaktadır. Aşağıdaki tabloda 1477'den
Cumhuriyet dönemine kadar yapılmış olan resmi ve gayr-ı resmi nüfus sayımlarına
göre Ermeni nüfusu belirtilmiştir. 11
Tablo 3: Ermeni Nüfusu
İstanbul'da Mevcut Olan

Nüfus Sayımının Yapıldığı

-

Yıl

Ermeni Nüfusu

1477

872hane

1831

20305

1844

85800

1856

81700

1878

97782

1885-86

149590

1913-14

84093

1918

88209

1919

104856

1922

78919

.

•

10 Murat Bardakçı. Fener Beylerine Türk Şarkıları, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1993, 9-10
ll Betül Gedik, Eski İstanbul Hayalı ve İstanbul Yahudileri, İstanbul, Pera Orient, 1996,s.105-109
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Ermeni Dini Musikisi
Ermeni dini musikisinin 4-12.yy'lar arasındaki döneminin Süryani ve Yunan etkisinde; 12-19.yy arası döneminin lituıjik açıdan (ayin düzeni) son şeklini aldığı ve
20.yy'ın başından beri devam edegelen sürecinin de polifonik müzik geleneğine dönüş dönemi olduğu düşünülmektedir. 12 Ermeni Ortodoks kilisesinde ibadet, XX. yüzyılın başına kadar tek sesli ve makamsal mtısiki kullanılarak desteklenmiştir. Ancak
19101u yıllardan itibaren ayinler, üç sesli hale gelmiş ve batı mtısikisinin diğer enstrümanları ile desteklenmiştir. Buna rağmen çok sesli eserlerin ana ezgilerinde değişiklik söz konusu değildir. Ermeni Ortodoks ayinlerinde kullanılan müzik formlarında, makamlarında ve usullerinde, Türk cami mfısikisinde kullanılanlarla gerek
işlev gerekse teknik açıdan pek çok benzerlik vardırP Ermeni Kilisesi mabed musikisi ile ilgili detaylar (bunların ne olduğu ve işlevi vs.), mukayeselerin yapıldığı kı
sımda ele alanacaktır.
Presbiteryen Kilisesi Ve Mabed Musikileri
Presbiteryen cemaatinin tarihi ise XVI. yüzyıl Avrupa'sına kadar uzanmaktadır.
Papalık sistemini kabul etmeyen İskoçya1ı Protestanlar, Presbiteryen sistemi
oluşturmuşlardır. Türkiye'de ise Presbiteryen kiliseleri 1993 yılında "Türk Dünyası
Presbiteryen Kiliseleri" adı allında kıırulmuşlardır. Presbiteryen Kilisesi; Anadolu
Ortodoks kiliseleri formunda ve Türk geleneklerine yatkın bir kilisedirY Ayinlerinde
·ise diğer Protestan kiliselerinin polifonik müzik anlayışı yerine tamamen klasik Türk
mfısikisi formları, usulleri ve makamları kullanılmaktadır.
Türk Cfuni Mtısikisi
Türk-İslam kültüründe de camiler incelendiğinde; Kur'an-ı Kerim kıraatı ile
başlayan,

ezanlara, tesbililere ve dualara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde,
zamanla hemen hemen ibadetin her noktasında derinleşen bir unsur olarak mfısikiyi
görmek mümkündür. Bunun yanı sıra Türk cami mfısikisinde, ne İslam dünyasın:ıti
başka bir bölgesinde ne de İstanbul'da yaşayan diğer cünl cemaatlerde görülmeyen bir
zenginlik göze çarpmaktadır. Bu yüzdendir ki bahsi geçen gayr-ı müslim cemaatlerin
çoğu Türk rnfısikisinin temellerini benimsemiş ve ibadet formlarında bunlardan
yararlanmıştır. Osmanlı Devletinin özellikle son dönemlerinde zirveye ulaşan cünl
mtisikl birikimi, günümüzde ne yazık ki büyük ölçüde unutulmuştur. Bu alanda
12 Ermeni Müziği, (06.02.2004) http://www.minidev.com/kulturler/kulturler_erıneni_muzik1.asp
13 Ermeni Mabed Musikisi makamlan hakkındaki detay için bkz. Mustafa Saka, "Ermeni Mztsikisi",
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C:3, İstanbul, 1994, s.186
14 Presbiteryen Kilisesi ile ilgili Tarihçe, Yönetim Biçimi, Kilisenin genel karakteri, Kilisenin rnisy nu ile ilgili detaylı bilgi için bkz "Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi" (31.01.2004) http://www.
twpc93.com
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zamanmuza
derleme

ulaşan yazılı

çalışmalarından

kaynaklann

çoğu

Cumhuriyet'in ilk yillannda

ibarettir. Bu sebeple yöresel üsluplara ve

kaynaklanabilecek değişik yorumlara ulaşma

imkanı

Cami mlısiklsinde besteli eserlerden çok, serbest,

yapılan

İcralardan

ne yazık ki mümkün değildir.

doğaçlama

(irticali) icra önemli ol-

duğu halde, İstanbul'da bu serbestlik bile bir sanat kuralına bağlanmış ve cami mfısikl

sinde çok değerli eserler bestelerımiştir. Bu alanın en önemli bestekarlan arasında Hatip Zaki.rl Hasan Efendi ve Buhfu:izade Mustafa Im'den bahsetmek mümkündür.
Araşbrmaya

Konu Olan Mabed Musikilerinin Mukayeseleri

Bu bölümdeki analizlerde İstanbul Gayr-ı Müsliınlerinin repertuarlan ile cami
ınfısiklsinin form

ve eserlerinden ulaşılabilen yazılı ve sesli kaynaklardan yararlanıl

mıştır. Yapılan ınukayeseler

.,.,

ise büyük ölçüde repertuarlann

ulaşabildiğiıniz kısmı

için geçerlidir.
A. Ortak Makamlar
Doğu Hıristiyan kiliselerinin "makam" esasına
dır.

dayanan bir müzik sistemleri var-

Bu sistemlerin en gelişkin biçimleri Bizans (Rum Ortodoks), Ermeni (Gregoryan)

ve Süryaru (Yakfib!,

Nastılrl,

Keldan!, Melkit,

dır. Kullanılan makamların dlrıl

Türk

Mfu-fuıl)

kiliselerinde uygulanmakta-

ınfısiklsinde kullanılanlarla benzerliği

dikkat

ikinci bölümünde detaylı olarak açıklanan
ceınaatlerin mabed mfısikllerinde kullanılan Türk musiklsi makamlarını ve kullanıl
dığı yerleri görelim.

çekicidir.

Şimdi sırasıyla araştırınamızın

Diğer Doğu kiliselerinde olduğu gibi Süryam kilise müziğinde de 8 makam bu•

lunınaktadır.

Bu durum, kilise ilah.ilerinde de

aynıdır.

Bu sekiz makam, Bizans ve

Gregoryan makam sistemleri ile de benzerlikler gösterir. Süryam kadim kilisesinde
ana sekiz makarn şunlardır: kadınoyo, trayono, tlithoyo, rbihoyo, hrnişoyo, şitithoyo,
şibihoyo ve tminoyo. Bu makamiann Türk mfısiklsindeki karşılıklan ise sırasıyla uş
şak,

acem, segah, rast, hüzzam, acem-aş!ran, saba ve hicazdır. Süryaru dlrıl mfısikl

sindeki birçok ilahi türü bu sekiz makaınla her hafta değiştirilerek söylenir. Süryaru
kilisesindeki ibadetlerde de Türk mlısiklsi makarnlan kullanılmıştır. Bunlar şöyle örneklendirilebilir:
Sabah namazının onuncu ve son bölümünde okunan15 ''Meryem Ananın Dualan İle" (Bas'luth e'mo di'let'töğ) isimli ilahi elimizdekinota örneği itibariyle saba makamında ve sofyan usulündedir. 16
15 Süryani Kadim kilisesindeki ibadetler de "Namaz Kılmak" şeklinde ifade edilmektedir.
16 Süryaru Kadim Namaz ve Ayin Kitabı, İstanbul, 1986, s.32-33
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Süryaru Kadim Kilisesi'nin 4 vakit namazında hemen hemen her bölümde okunan "Rabbaru Dua" elimizdeki nota örneği itibariyle nihavent makammda ve nim
safyan usulundedir.17
Kadişat Aloh: Pazar ve bayram günlerinin akşam duasında İncil'in okunuşun

dan sonra sekiz ayrı makamcia söylenir. Elimizdekinota örneği itibariyle bu eser de
aksak seroru uslünde ve uşşak makammdadır. 18
Rum Ortodoks Kilisesinde de diğer doğu kiliselerinde olduğu gibi 8 ayrı mod
kollanılmaktadır. Bunlara "ihos" denir. 19 Bunun yanı sıra bazı dini musiki örneklerinin icrası esnasında ezginin ardında dem sesi tutma eğilimi olduğu gözlenmektedir. Bu yapıyı hafifbir arınani hareketi olarak nitelendirmek mümkündür. Kullanılan
ses sisteminin farklı olması nedeniyle, bunların ancak bizim makamlanmızı andır
dığı söylenebilir. Bu yaklaşımla incelendiğinde Bizans mlisilisindeki makamlarının
Türk mlisilisindeki karşılılıklan şu şekilde ifade edilebilir:20
l.Makam - Protos: dügah üzerinde uşşak ve uşşak grubu
l.Makamın

plagali- Plagios protos: hüseyni

2.Makam - Deuteros: hüzzam
2.Makamın

plagali - Plagios deuteros: hicaz, hicaz grubu.

3.Makam - Tritos: diyatonik çargili
3.Makamm plagali- Plagios tritu: (veya Varis) İki şekilde kullanılır; birincisi çargah, ikincisi ırak veya eviç'tir.
4.Makam- Tetartos: neva ve segah benzeri.
4.Makamın

plagali - Plagios tetartos: rast perdesinde rast veya çargah üzerinde rast

Rauf Yekta bey'e göre Rum Ortodoks kilisesinin ayinlerinde olunan "Krie
ekekraksa pros se isakuson mu" duasının bestesi, Türk mlisilisi makamlarına göre
"uşşak" ve yine "İsai ya hore ve ey parsenon" duası da uşşak makamındadır. ''Fos
ilaran ayas doksis" duası ise önce hüzzam gibi seyrederek segah perdesinde asma··
kalışlar yapar sonra neva perdesine çıkıp orada bir asma karar ile kalır. Aslında bu
perde segah perdesidir. ''Methimon o theos ginete" duası isehicazmakamı ile bestelenmiştir. "Kirie ekekraksa" duasına zeminli meyanlı bir "hicaz beste" olarak kabul edilir.21 Ayinlerde okunan duaların geri kalan kısmı da Türk müziği makamlan
ile icra edilmektedir.
A

17 Notalar için bkz. Süryaru Kadim Namaz ve Ayin Kitabı, s.66-67
18 Ka elisat A'Lo'Ho örneği için bkz.; Denno, s.26
19 Rauf Yekta, "Rum Kiliselerinde Mı1siki", İkdam Gazetesi, 17 Kanunsanİ 1889 (Bu makale Murat
Bardakçı'ıun Fener Beylerine Türk Şarkılan isimli eserinden alınmıştır.)
20 Bardakçı, s.22
21 Rauf Yekta, "Rum Kiliselerinde Mı1siki", İkdam Gazetesi, 17 Kanunsani 1889 (Bu makale Murat
Bardakçı'ıun Fener Beylerine Türk Şarkılan isimli eserinden alınmıştır.)
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Rumlar'da aym sırasında makamı hatrrlahnak için, "appishima" denilen kısa melodili makam girişleri kullarulır.22 Süryfuıiler'de isenota yazım geleneği
olmadığından makamlara doğru sesle girebilmek için "anahtar'' adı verilen kısa melo dilerin ezberlenmesi zonmludur. Bu ezgiler bir anlamda Türk Mfrsikisindeki "makam seyirleri" gibidir.23
Ermeni kilisesi geleneksel mfrsikisinde de Süryam ve Rum kiliselerinde olduğu
gibi başlıca sekiz makam kullarulmaktadır. Bunlar sırasıyla; ayp tza, ayp gen, pen
tza, pen gen, kim tza, kim gen, ta tza ve ta gen adlarını alan makamlardır. Bu sekiz
makam, Türk mfrsikisinde kullanılan; heftgah24, şed acem, hüseyni, acemaşiran, hicaz, saba, n eva ve uşşak makamlarına karşılık gelir. Ayrıca Ermeni şarkılarının çok
büyük bir kısmında eski Gregoryen roadlarının etkisi göriilmektedir. (ionian, doıian,
phnJgiaıı, lydiaıı, ıniksolydiaıı, aeoleaıı, locriaıı) Genel olarak bu diziler esasen parçalı,
pentatorıik ve tetrakord şeklindedir. Bu diziler ile pek çok korobinasyon oluşturula
bilmektedir.25 Bunlara sentetik modlar denmektedir.26
Presbiteryen Kilisesi ayinlerinde ise günümüzde batrrıın majör ve minör dizilerirıin yanı sıra Türk mfrsiklsindeki hemen hemen her makam kullarulmaktadır.
Kelam ve şükran ayinlerinde de çoğunlukla segah, rast, nihavent, hicaz makamları
kullarulmaktadır.

Yahudi sinagoglarında ise milha, arvid, avdala, musav, şahrid gibi duilları, makamsal olarak seslendirilmektedir. İstanbul Yahudilerinde kendi cemaatlerine mahsus ses dizileri kullanılmamaktadır. Ayinlerde ve özel toplantılarda özellikle Sefaradıarda tamamen Türk mfrsikisi etkisiyle bestelenmiş olan dirıl eserler okurımaktadır.
İstanbul sinagoglarında pek çok makam kullanılmış, hicaz, rast, suzinak, hüzzam,
hüseyni, saba, acemaşiran, nihavent gibi makamlar ise çok yaygın olarak kullanıl
mıştır: Şabat ayinlerinde okunınası bir gelenek haline gelıniş olan "Leha Dodi" ~dlı
ilahi nihavent makamında27, "En Keloenu" isimli ilahi ise rast makamındadır.28 .f:Vı
kenazlarda ise mfrsikl yapısı çok sesli olarak karşımıza çıkmaktadır.

22 Mustafa Saka, İstanbul'da Bulunan Doğu Kiliselerinin Pazar Liturjileri Üzerine Müzikal İ celeme, (Danışman: Prof.Filiz Ali) Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan, İstanbul,
1992,s.28
23 Anahtar ezgilerinin transkripsiyonlan için bkz. Mustafa Saka, İstanbul'da Bulunan Doğu Kil selerinin Pazar Liturjileri Üzerine Müzikal İnceleme, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvan, İstanbul, 1992,s.35-37
24 Daha ziyade Azeri müziğinde kullanılan bir makam olduğu bilinmektedir.
25 Sivart Polatyan, Ermeni Müziği, Avesta, İstanbul, 1998 s.27
26 Gregoryen modlan hakkında detaylı bilgi için bkz. Safa YepremJ Gitarda Moda! Açılımlar ve
Akor Yapılan, Fark Yayınlan, Ankara,2006,s.23-36
27 Zemirot Türk-Sefarad Sinagog İlahileri, Los Paşaros Sefaradis, Gözlem Gazetecilik, İstanbul,
2002, s.30
28 Bu ilahi Sefarad cemaatleri tarafından Şabat günü de dahil olmak üzere haftanın her günü sö lenir. Zemirot, s.14-16
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ayinlerinde hazanlar Zebfu ayetlerinin okunınası sırasında o günkü ruh
hallerine göre yukarıda belirtilen makamlarda duruan seslendirirler. Ayinin muhtelif kısırnlarında ise Hazanlar ve cumhur tarafından segah, rast ve hüzzam ağırlıklı
duruar ve ilahiler okunmaktadır.
A

Türk cfuni mılsikisine gelince; hem ibadetlerde hem de rnı1siki formlarında genellikle şu makamlar kullanılır. Kıraat konusunda Hz.Muharnrned'in Kur'an'ı "çargm" makarnında okuduğu gibi bir rivayet öteden beri yaygın ise de bu rivayete tarihi hiçbir kaynakta rastlanrnamaktadır. Türk rnı1sikisi bestecileri bu rivayete saygı
göstererek dindışı formlarda çargah makamında bir beste yapmaktan çoğunlukla kaçınrnışlardır. Günümüzde ise kıraat ilminde Kur'an-ı Kerim okuma tavrı, her okuyucunun rnı1siki bilgisine göre değişir. Geçmişten bugüne ulaşan bilgiler ışığında
ezanın İstanbul'da genellikle şu makamlarda icra edildiğini söylernek mümkündür:
sabah ezanı saba, dilkeş-haveran; öğle ezanı rast, hicaz; ikindi ezanı hicaz, uşşak,
bayan; akşam ezanı hicaz, rast, segah, dügili; yatsı ezanı hicaz, uşşak, bayan, neva,
rasf"l Karnetlerde, okunan ezanın makarnı tercih edilir. Mahfel sürmesi "saba" makarnında bestelenrniştir. 30 Hicaz makarnında bestelenmiş bir başka rnahfel sürmesi
de mevcuttur. Terncidler genellikle acern, acemaşiran, eviç, hicaz, hüseyni, muhayyer, neva, rast, segili, şehnaz, uşşak gibi ana rnakamlardadırlar. 31 Bu makarnların
normal seyri takip edilerekicra edilir. Mi'raciyede ise birinci fasılda segah makarnın
dan başka bestenigar, bayan, müstear ve maye rnakamları; ikinci fasılda dügili makarnından başka saha, çargili, kuçek, hüseyni, veeh-i hüseyni, arazbar ve acem rnakarnları; üçüncü fasılda nevadan başka nişabur bakamı; dördüncü fasılda sahadan
başka hüseyni, hisar, bilselik ve şehnaz rnakamları; beşinci fasılda ise hüseyni makarnından başka gerdaniye, necid- hüseyni, bftselik, acem ve uzzal makamları da
gösterilıniştir. 32 Salillarda ise sabah salruarı dışındakiler, ezan hangi rnakamda okunmuş ise o makamdan icra edilirdi. Elirnizdeki örnekler itibariyle dilkeş-haveran, hüseyni, bayan ve segili rnakamlarındadır. 33 Mevlid okuyuşunda çoğunlukla şöyle
bir makam seyri takip dilir: 1) Münacat bahrine Saha makarnı ile başlanır. Hüseynide karar verilir. (Bazen dügili, beste-nigar'dan sorıra saha'ya geçilir, hüseyni'de ·karar verilir.) 2)Yaradılış bahrine hicazile girilir. Hüzzamda karar verilir. (Hüzzam,
salat-u selarn için bir başlangıçtır) 3)Veladet bahri rast, nişaburek rnakarnlarıyla oku-

29 Yalçın Tura, Dini Türk Musikisi, İstanbul, 1983, s,28; Ezan transkripsiyonlan için bkz, Mustafa
Tahir Öztürk, Türk Din Milsoosinde Ezan, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul, 2001
30 Bu eserin notalar için bkz, Suphi Ezgi, Temcid-Na't-Salat-Durak, İstanbul, 1945, 5.8-11; Suphi
Ezgi, Nazari Arneli Türk Musikisi, C:3, s.72-74
31 N ota örnekleri için bkz. Suphi Ezgi, Temcid-Na't-Salat-Durak, 5.4-7
32 Ezgi, Nazari Arneli Türk Mil.sikisi, C:3, s.102-143; Mi'rikiye'nin Segah Tevşih notalan için bkz.
Dr.Suphi Ezgi, Nazari Arneli Türk Musikisi, C:3, 5.102-103
33 N ota örneği: Suphi Ezgi, Temcid-Na't-Salat-Durak, s.ll-12; Suphi Ezgi, Nazari Arneli Türk M sikisi, C:3, 5.63-64
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nur. Başka makamlarla da başladığı olur. Yine de rast ile karar verilir. 4)Mirac bahri,
hüzzam veya segiih ile okunur, hüseyrılde karar verilir. 5)Vefat bahri hüzün ifadesi
olarak genellikle hicaz, neva, bayali ve uşşak makamlarmda okunur. İlahilerin daha
çok acem, acem-aşiran, bayan, bestenigar, dügiih, eviç, hicaz, hüseyni, hüzzam, ırak,
mahur, neva, rast, saba, segah, uşşak ve tahir gibi ağır başlı ve mistik özelliği olan
makamlarda bestelendiği görülür.
Yapılan bu araşhrmada

genel olarak Türk cami mfis:iklsi formlarmda; acem, acemaŞıran, bayan, bestenigar, bfiselik, çfu:gah, dilkeş-haveran, dügah, eviç, hicaz, hicaz
humayun, uzzal, zirgüleli hicaz, hisar, hüseyrıl, hüzzam, ırak, ısfahan, kfrçek, mahur,
maye, muhayyer, müstear, neva, nihavent, nikriz, nişabur, nişaburek, rast, saba, segah, şehnaz, tahir ve uşşak olmak üzere otuz dört civan makam kullanıldığını söylemek mümkündür..
·''

Yukanda belirtilen verilere göre aşağıdaki tabloda İstanbul'da mevcut dW cemaatlerin mabed mfisikilerinde kullanılan ortak makamlar belirtilmiştir.
Tablo 4: Ortak Makamlar
MAKAMLAR

Süryamıer

Acem,

*

Acemaşiran/

*

Bayati

Rumlar

Ermeniler

Presbiteryenler

Yahudiler

Müslümanlar

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Bestenigir

*

Bilselik

*

*

ç.ırgaıı

*

*

Dilkeş-Mveran

*

Dügah,

*

Eviç

•

•

*

*
*

Hicaz, Hümayun,
zirgüleli, uzzal

*

*

*

*

His ar

*

Heftgah

*

Hüseyni

*

*

Hüzzam,

*

*

Irak

*

Isfahan

*

*

*

*

*

*
*

*

Ku çek

*
*

M ahur

"

Maye
Muhayyer,

*

*

*
*

*

*
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Müstear

*

Necid hüseyni

*

N eva,
Nihavent

*

*

*

*

*

*

*

N ilcriz

*

Nişabur

*

Nişaburek

*

Rast,

*

S aba,

*

*

*
*

Suzinak
Segah

*

*

*

*

*
*

*

*

ŞedAcem

*

*

*

*

*

Şehnaz

Tahir
Uşşak

*
*

*

*

*

*

*

Yukarıdaki

tablodan da anlaşılacağı üzere; Türk cfuni mfisiklsinde kullanılan
uşşak, segah, saba, niliavent, rast, ısfahan, hüseyni, hüzzam, acem, hicaz ve acemaşiran makamları gayr-ı müslim cemaatlerin mabed mfisikllerinde en fazla tercih
· edilen makamlar olmuştur. Diğer makamlar ise tabloda da belirtildiği gibi kullanım
açısından mezheplere göre farklılık göstermektedir.
B. Ortak Usuller
Süryam kilisesinde ezgiler çoğunlukla serbest tartımlı (porlando) olmakla beraber, ritmikkalıpları belirgin ezgiler de vardır. Ritim kalıplarının içerisinde daha çok
2,3,4,5,6,7,8,9,10 zamanlı usuller ve bunlann değişik ritim kalıplarını içeren özel biçimleri kullanılır. Elimizdeki notalı örneklere dayanılarak aşağıdaki örneklerin belir:
leyicilik arz ettikleri düşünülmektedir. Süryaru kilisesinde sabah namazının onuncu
ve son bölümünde okunan "Meryem Ananın Duaian İle" (Bas1uth e'mo di1et'töğ)
isimli ilahi elimizdeki nota örneği itibariyle sofyan, 4 vakit namazında hemen hemen her bölümde okunan "Rabbaru Dua" da elimizdeki nota örneği itibariyle nim
sofyan usulundedir. Kadişat Aloho isimli dua elimizdeki nota örneği itibariyle aksak semai usulündedir.
Rum kiliselerinde milsoodeki ritmik yapı ise 4/4'lük ölçü yapısı temeli üzerine kurulmuştur. İlk dönemlerde 9/8'lik, 7/8'lik gibi aksak ritimler de kullanılmış,
fakat ayini izleyenierin bu ritimlerin canlılığı sebebiyle tempo tutmaya veya dans etmeye benzer hareketler yapması üzerine, Ortodoks inancına ters düşen bu hareket-
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leri önlemek amacıyla aksak ritimler kiliseden dışlanrruşhr.34 Günümüzde iki zamanlı usuller genellikle kullanılmaktadır. Geri kalan dualar ise serbest - usulsüz
bir şekilde okunmaktadır.
Ermeni kiliselerinde icra edilen dini eserlerin büyük bir kısmında ölçü işareti
yoktur. Bu durum da eserlerin incelenmesini oldukça güçleştirmektedir. Bazı eserlerde karma ölçülere rastlanmaktadır (9/4,6/4,5/8 gibi). Genellikle şarlalarda iki zaman, üç zamana kıyasla daha yaygındır. Bileşik ve karma ölçülü ritimlerin ikaı konusunda farklı yaklaşımlarla karşılaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra güftedeki duygu
yoğunluğundan fedakarlık etmemek adına çok kısa süren ve başka hiçbir ölçü yapı
sına benzerneyecek kadar farklı bazı ölçülerle de karşılaşılabilmektedir.
Presbiteryen kilisesinin mlisikisi incelendiğinde okunan eserlerin, sofyan, nim
sofyan, düyek, semai, türk evferi, devr-i kebir ve devr-i bindi usullerinde ölçülmüş
olduğu dikkat çekmektedir.
·.'~

A

Yahudi dini mftsikisinde 6/4, 6/8, 2/4, 4/4 gibi usuller kullanılmaktadır. Ayin. ler sırasında okunan kutsal kitap metinleri ise hahamlarca serbest - usulsüz bir şe
kilde okunmaktadır.
Cfuni mlisikisi formalan açısından da durum şöyledir: Kur'an-ı Kerim makamlar çerçevesinde fakat usul olmaksızın irticalen bir kişi tarafından okunur. Ezanlar
ve kfunetler de usulsüz ve serbest olarak okunur. Mahfel sürınelerinin büyük bir
kısmı kıraat tarzında usulsüzdür. Tesbihler de usulsüzdür. Tekbirler Türk - İslam
toplumunca usulsüz fakat kendine mahsus bir ikai ahenkle okunur. Tevşlhlerde safyan, düyek gibi küçük usullerden başka evsat veya nim evsat, fahte, çenber, devr-i
kebir, hafif, muhammes gibi büyük usuller de kullanılmışhr. Tevhidler, temcidler,
münacatlar, tardiyeler, kasideler, sabah, cenaze, Cuma ve bayram salalan da serbest
icra edilir. Mi'raciye bütünüyle durak şeklinde ve usulsüz olarak bestelenmiştir. du•
rak evferi usulü ile bestelenmiş çeşitli salalar mevcuttur. Hutbeler kıraat tarzında
ve usulsüz olarak okunurlar. Durak ve Mevlidler de kıraat tarzında usulsüz olarak
icra edilir. İlahilerde en çok kullanılan usuller sofyan, düyek, evfer, devr-i bindi,
muhammes, çenber, evsat, devr-i kebir, berefşan ve hafiftir.35 Na'tlar, durak evferi ve türki darb usullerinde bestelenmişlerdir. Muhammediyye1er kıraat tarzında
usulsüz olarak okunurlar.
Aşağıdaki tabloda yukarıdaki veriler doğrultusunda İstanbul'da mevcut dini ce-

maatlerin mabed mlisikilerinde büyük ölçüde kullanılan usuller belirtilmiştir.

34 Bardakçı, s.20
35 Mustafa Uzun, "İliilıi", T.D.V.İ.A., C:22,s.64-68
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Tablo 5: Ortak Usuller
Süryaruıer

USULLER
Nim Sofyan 2/4
Semai o/4
Sofyan4/4
Türk Aksağı 5/8
Yürük Semai 6/8
Sengin Semai 6/4
Mürekkep Nim Sofyan
6/8
Devr-i Hindi 7/8
Devr-i Turan 7/8

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Rumlar

*

Ermeniler

Presbiteryenler

Yahudiler

Müslümanlar

*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

Ağır Düyek 8/4

Müsemmen 8/8
Aksak9/8
Ağır ve

Orta Aksak 9/4

Yürük Aksak 9/8
Evfer 9/8
Ağır

Evfer 9/4

RaksAksağı

9/8

Oynak Us~ü 9/8
Bileşik

Semai 9/8

Curcuna usulü 10/16
Aksak Semai 10/8
AğırAksak

Semai 10/4

Aksak Semai Evfer 10/8
Ağır

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*

Devr-i Kebir
Düyek8/8

*

*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*

*

*
*
*
*

*
*

Aksak Semai Evfer

10/4
Lenk Fahte 10/4
Ceng-i Harbi 10/4

*
*
*

*
*
*
*

Evsat 26/8 - 26/4
N im Evsat13/8 -13/4
Çenber 24/4 - 24/2
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Hafif 32/4- 32/2

*

Muhammes32/4
Durak Evferi21/4

*
*

Türki Darb18/4

*

Berefşan32/4

*

Serbest- Usulsüz

*

*

*

*

*

*

Yukandaki tablodan da anlaşılacağı üzere İstanbul'da yaşayan bütün dirıl cernaatlerin rnabed rnılsikllerinde eserlerin büyük bir kısmı serbest ve ölçüsüz bir şe
kilde okunmaktadır. Bunun yam sıra Türk cfuni rnılsiklsinde kullamlan nirn sofyan
2/4, sernai %, sofyan 4/4, sengin sernai 6/4, devr-i hlndi 7/8, devr-i turan 7/8, düyek
8/8, aksak 9/8, yürük aksak 9/8, evfer 9/8, raks aksağı 9/8, oynak usulü 9/8, bileşik
sernai 9/8 usulleri İstanbul gayr-ı rnüslirn cernaatlerince en çok kullamlan usuller olmuştur. Ayrıca bu

cemaatlerde de aynı Türk cfuni rnusikisinde olduğu gibi usul vu-

rarak çalışma (dize) geleneğinin olduğu bilinmektedir. Evsat, nirn evsat, çenber, ha-

fif, rnuharnrnes, durak evferi, Türki darb, berefşan gibi büyük usuller ise sadece Türk
cfuni rnılsiklsinde kullamlrnaktadır.

C.

Çalgılama

Süryam kilisesinde

tamarnı

tek sesli (rnonofon) olan bu müzikal uygularnalar

"sisle" ve "rnorvahyotho" adı verilen çanlarla ve zillerle renklendirilir. Mor İgnatius
Nurani, aynı şekilde. dirıl kasidelerin, kilisede, müzik aletleri ile çalınması adetini

başlatan kişidir. Bu ibadet şekli Antakya'da başlamış, soma Şernun (ö. 241) ile bü;nın
şark bölgelerine yayılrnıştır. 36

Rum kiliselerinde ise Ortodoks geleneğinden dolayı kilise dışında sözlü müziğin

yasak olması ve kiliseye çalgı sokulrnarnası nedeniyle repertuarın büyük kısmı

ses için yazılmış dirıl eserlerden oluşmaktadır. Ancak Bizans imparatorluğun ilk dönemlerinde su ile daha soma da hava ile çalışan orglar geliştirilmiştir. IX.yüzyılda
nuzraplı ve yayh-telli Bizans çalgıları kullamlrnıştır.

Bunlardan çenge benzeyen (arp)

24 telli "selbak"; rebabın hemen hemen aynı olan 5 telli "lura"; 24 teli olan mızraplı
çalgı

"kitare"; "s aline" isimli dana derisinden yapılan bir başka telli çalgıdan söz et-

rnek mümkündür. 37

Ermeni Kilisesi'nde diğer Ortodoks kiliselerinden farklı olarak insan sesinin yanısıra, varsa "org" veya "arrnonyurn" da kullamlabilir. Org ilk defa XX. yüzyılın ba36 Durak, s.38
37 Bülent Aksoy, "Bizans Milsikfsi", D.B.İ.A., C:S, s.522
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şında Gomidas Sağamonyan (1869-1935) tarafından İstanbul'da kullanılmaya başla
mış,

daha sonra başka kiliselere de yayılmıştır.38
Şükran

Presbiteryen kilisesinde Kelam ve
Türk

Mfısilisinde kullanılan

ayinlerinde zaman zaman ilahilerin

ud, tambur, ney gibi

enstrümanların yardımı

ile icra

edildiklerine rastlanmaktadır. Bunlar olmadığı zaman tamamen vokal ağırlıklı ayinlericra edilmektedir.
Yahudi dini mfısilisi geleneğinde çalgı kullanılmaz ise de "nevel" denen büyük
org türü, bir çeşit gitar olan "kinnor", bir zuma türü olan "Halil" ile koç boynuzundan

yapılan "şofar" adlı

üflemeli

çalgı

günümüze kadar

gelebilmiştir.

Bütün dün-

yada olduğu gibi İstanbul sinagoglarında da Yahudi takvimine göre Eylül ayındaki
Roş Aşana

ve Kipur adlı özel dini günlerde

Cami mfısilisinde ise

Tablo 6:

çalgı kullanılmamaktadır.

Çalgılama

Süryamler

"Şofar" çalınır. 39

Rumlar

Ermeniler

Presbiteryenler

Yahudiler

Orgve diğer
klavyeli çalgılar

Müslümanlar
Çalgı

kulla-

nılmaz

Sisle

Mızraplı

Morvahyotho

Yaylı-teili

Arın on-

çalgılar

yum

Ud

Kinnar

san sesı

Ve insan
ses ı

(eski dönemlerde .. )

ve ınsan
ses ı

Tambur

Halil

(Erkek sesi)

Selbak

(Erkek
sesi)

Ney

Sofar

(Kadın

Erkek)

ve

ve

Org

Nevel

Yalnızca

>

ve ınsan

Lura

.
.
ve ınsan sesı ses ı
(Kadın

Kitare
•

Erkek)

Saline
ve insan sesi
(Erkek sesi)

38 Mustafa Saka, "Ermeni Mıısikisi", D.B.İ.A., C:3, s.l86
39 Jak Esim, "Ya/ıııdi Mıısikisi", D.B.İ.A., C:7, s.401
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Yukandaki tablodan da anlaşılacağı üzere İstanbul'da yaşayan dlrıi cemaatlerin
hepsinde öncelikli olarak insan sesi kullanılmaktadır. Bu cemaatlerden yalruzca SüryilıUler ve Presbiteryenlerde kadın sesine yer verilmekte, diğer cemaatlerin ibadetleri
sırasında kadın sesi kullanılmamaktadır. Bunun yanı sıra Türk cami mU.siklsi clışında
çalgı kullanmayan en belirgin grup Yahudilerdir. Her ne kadar yukandaki tabloda
bazı enstrümanlar kullanılıyor görünsede Yahudiler bu enstrümanlan sadece özel
günlerinde mabedierinde kullanırlar. Bunun clışında ayinlerde enstrüman kullanımı
söz konusu değildir.

Ç.Vokal Unsuru Ve İcradaki Benzerlikler
Süryam kilise müziğinde insan sesinin (vokal) öne çıkhğı bir icra biçimi vardır. İcraya öncelikle bir öğretmen (Melfono) veya din adamlannın gözetiminde oluş
turulan küçük taknnların (Gudo) okuduklan ilahilerle (Kolo) başlanır. Şammas ya
da Mişemşono adı verilen görevliler (çeşitli mertebelerde görev yaparlar ve konumlan mertebelerine göre belirlenir) koral biricra sürdürürler. Bayanlardan oluşan bir
topluluk da bu icraya kahlır. 40

Mor İgnatius Nfuaru, ayın şekilde dlrıi kasidelerin, kilisede, müzik aletleri ile çalınması ad~tini başlatan kişidir. Bu ibadet şekliAntakya'da başlamış, sonra Şernun (ö.
241) ile bütün şark bölgelerine yayılmışlır. Böylece Süryaru ayin usullerinde, Murun'u
Takdis ayini clışında iki kilise korosunun kullanılması adeti yerleşmiştir. Murun'u
Takdis Ayini'nde ise üç koro yer alır. 41
A

Yahudi dini mU.siklsinde zaman içinde tamamen İstanbul'a has bir gelenek oluş
muştur. Maftirim ve Perek formlarındaki müziklerde icra, koro üyelerinden birinin
sola olarak doğaçlaması ile başlar. Daha sonra diğer koro üyelerinin de kahlması ile
•
42
ayın inakarndan birbirine bağlı ezgiler okunur. Formun gereğine göre bölüm ~alarmda koristler ara verirler ve baş muganni tarafından tekrar ses verilerek eserlerin
icrasına devam edilir.
CB.ıni

mU.sikisinde tilavet, Kur'an-ı Kerim' i tecvid (Kur'arrın harflerine incelik,
kalınlık, yumuşaklık, sertlik vererek, onlan kendilerine mahsus çıkış yerlerinden çı
karma ilmi) kurallarına uygun şekilde seslendirerek okumaklır.43 Kur'an'ın usul ve
kaidesine uygun olarak okunınası kıraat ilminin konusudur. On ayrı kıraat şekli varchF (kıraat-ı aşera). Bunların yedi tanesi (kıraat-ı seb'a) çok ünlüdür. Kıraat-ı Seb'a
içinde en ünlüsü Kıraat-ı Asım'dır.45 Türkler eski dönemlerden bu yana kendi han-

40 Süryilııiler, s.31-32
41 Durak, s.38
42 Jak Esim, "Yahudi Mıısikisi", D.B.İ.A., C:7, s.402
43 Tura,s.25
44 Öztürk, s.S
45 Tura, s.27
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çere, ses ve dil özelliklerine uygun bir kıraat tarzına sahip olmuşlardır. Buna 'istanbul kıraab" denmektedir.
Süryam Kilisesinde "Diyakos" rütbesindeki kişilerce ayinin mlisikl faaliyetleri
yönlendirilir. Rum kiliselerinde ise hanendeler kilisenin sağında ve solunda yer alır
lar. Kilisenin girişine göre sağdaki hanendeye "Protopsaltis" soldaki hanendeye de
"Lambadarios" denmektedir. Bu terimler aynı zamanda birer unvandır. Onların yanında "Domestikos" denilenyardımcı hanendeler yer alır. Bu görevi Ermeni Kiliselerinde "Papazlar'', Presbiteryen Kilisesinde ayinin idaresini ve mlisikl faaliyetlerini
"Başpastör" üstlenmiştir. Yahudi Sinagoglarında da "Hazan" ve "Kantor" denilen
mlisikl bilgisi yüksek kişilerce bu görev icra edilmektedir. Camilerde ise "İmam" ve
"Müezzin" tarafından ibadet ve mlisikl faaliyetleri düzenlenmektedir.
Duaların okunuşu sırasındaki vokal unsuru,

cami mlisiklsinde müezzinler tarafından uygun makamların seçilmesi ve fazla müzikal bir hava yarablmaksızın ağır
başlı bir üslup içinde karşımıza çıkmaktadır. Nitekim özellikle Kur'an-ı Kerim kıraab
buna göre yapılır. Bu okuyuşlarda genellikle gırtlak nağmelerinin kullanılması, özellikle makamların seyirleri sırasında önemli noktaların (güçlü, durak, asma kara vs.)
vurgulanmasında vazgeçilmez bir özellik olarak karşımıza çıkar. Bunu takiben gelecek duada imam veya müezzinler tarafından benzeri bir uslup takip edilmesi gerekmektedir.
Yahudi sinagoglarında okunan dualarda ve Tevrat metinlerinde de benzeri bir
yapı dikkat çekmektedir. Ancak cami mlisiklsinden farklı olarak sinagoglarda ibadetin
muhtelif yerlerinde özellikle şabat ayinlerinde bütün cemaat aynı anda Tevrat rı;ıetnini
okumaktadır. Bu da hazanların takip ettiği makamsal ve gırtlak nağıneleri ile süslenen uslubiınu bir derece zayıflabnaktadır. Ancak duaları takip eden cumhur vakalleri (amın, salavat gibi) her iki cemaatte de benzer bir unsurdur.
Presbiteryen kilisesinde de başpastör tarafından okunan duaların veya kutsal
metinlerin ardından ibadetin muhtelif yerlerinde cumhur olarak bütün cemaat vokallerle ibadete iştirak ebnektedir. Ancak halkın yeterince müzik eğitimi almamış alması burada da kendini hissettirmektedir.
Süryam Kadim kilisesi ayinlerinde ise duaları okuyan diyakosların da vakaileri
Cami mlisiklsindekine benzemektedir. Her hafta farklı bir makamdan okunan dualar ve ilahiletin makamları okunuş sırasındaki gırtlak nağmeleriyle adeta cami musiklsindekilerle aynı gibidir. İbadete katılan cemaat Cami mlisiklsinden farklı olarak
kendi arasında yerine göre iki veya üç koro oluşturur ve mabedin değişik köşelerine
çekilerek bu ilahileri icra ederler. 46
Ermeni kilisesinde Badarak ayinleri, mabedin ön tarafında bulunan papazların okuduğu dualar yine makamsal bir yapıda gırtlak nağmeleriyle süslendirmesi ve
46 Durak, s.38

439

İSTANBUL TECRÜBESİ

buna da koronun karşılık vermesi şeklinde icra edilir. Ayinin büyük kısmı papazlar
ve koro arasında adeta soru-cevap şeklinde dW metinlerin okunınası şeklinde devam eder. Ancak Ermeni dW milsiklsinin XX.yüzyıldan bu yana devam edegelen
kısmında büyük ölçüde tampere sistem kullanılması nedeniyle vokallerde, eski dönemlerideki nağme unsuru sözkonusu değildir. Hele koronun çok sesli koralleri icrası sırasında yukanda bahsedilen hiçbir cemaatte görülmeyen, köşeli bir vokal tarzı
karşımıza çıkar. Bu yönüyle Ermeni kilisesinde kullanılan özellikle cumhur vokalleri,
makamsal yapı ile şekillenen Müslüman, Süryfuıi, Presbiteryen ve Yahudi cemaatlerinden tamamen ayrılmaktadır.
Müslüman, Süryfuıi, Presbiteryen ve Yahudi cemaatlerinde kullanılan kompozisyon teniklerinde metismalı okuyuşa müsait bir yazı şekli benimsenmiştir. Dirıl görevlilerce icra sırasında bu pasajlar her seferinde farklı olarak yorumlanabilmektedir.
Nağme

yapmaya müsait notalı pasajlara şunlar örnek olarak görterilebilir:
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Yukarıdaki

notalar, Bınsalı Duhani Şerif in rast makarnında bestelemiş olduğu
bir ilahiden alınmıştır. Dikkat edilirse eserin ikinci ölçüsünden itibaren gırtlak nağ
melerine müsait bir yapıda "melismalı'' okuyuşa müsait bir yazı kullanılmıştır. C~
milsilisinin hemen hemen bütün formlarında buna benzer bir yapı sözkonusudur.
Aşağıdaki nota Süryfuıi Kadim Kilisesinde okunan ''Mirnro" formunda yazılı bir
eserden alınmıştır.47

1

f/tf( •

47 Mimro örneği için bkz. Denno,s.28
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Ikinci satınn ilk sekiz notası, yukanda bahsi geçen melismalı yazıya örnektir. Bu
kısımlarda okuyucular gırtlak nağmeleri kullanarak ezginin yapısı üzerinde farklı
açılımlar yapabilmektedirlerAşağıdaki notalar Ermeni kilisesinde okunan Goınidas
- Surp ilahisinden alınmıştır.
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Çok sesli bir yapıda olsa bile dikkat edilirse melismalı bir yazı burada da karşımıza çıkıyor. Ancak polifonik müziğin önemli bir özelliği olarak, koristierin yazılı
vakallerin dışına çıkınalan mümkün değil...
Yahudi Sinagoglarında okunanlara örnek olarak aşağıdaki notalar ise hüzzam
makamında besteleniniş olan bir "Maftirim"'den alınmıştır.

•

- . -- •

Dikkat edilirse benzeri nağmelere imkan tanıyan bu üslup maftirimlerde de rastlanmaktadır.

48 Notalar, Ermeni müzisyen Hagop Marnigonyan' dan alınnuşhr.
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Yukandaki notalar da Presbiteryen kilisesinin Kelarn ve Şükran ayininde okunan hicaz makamında bir ilahiden alınmışhr. Yukanda bahsi geçen unsurlar bu yazı
türü içinde geçerlidir.
Aynca Cfuni mfısiklsinde olduğu gibi "bir din görevlisinin belli bir dfnf metni okuması ve mevcut cemaat tarafından veya yine dini görevli kadrosundan bir veya birkaç kişinin cumhur şeklinde duaya ve ibadete katılması şekli", sözkonusu olan bütün cemaatlerde birbirine benzer şekillerdir. Bununla birlikte eserler diğer nesillere
büyük ölçüde meşk yoluyla, kulaktan kulağa alktanla gelmektedir. Sonuç olarak;
Türk cfuni mfısiklsindeki vokal tarzlanrun bahsedilen alanlardaki özellikleri İstan
bul gayr-ı müslimlerince de büyük ölçüde benimsenmiş olduğunu ve halen kullanıldığını söylemek mümkündür.

D.Ortak Formlar

1. Kaside
Kaside, Arapça özel bir maksad için yazılan şiir anlamına gelir. Divan ede}iı.ya•
tında bir büyüklüğü övmek, bazen de herhangi bir olayı konu alıp tasvir etmek, ahlaki ve felsefi fikirler ortaya koymak arnacı ile otuz beyitten fazla olmaması gereken
şiirdir. Bütün beyitlerin ikinci mısralan birinci beyit ile kafiyelidir. Kaside, Allah' ın birliğini ve azametini anialırsa "tevlıfd", şairin Allah'a yakanşını ifade ederse "Münficfit"
Hz. Muhammed'i methederse de "Na't" ismini alır. Dini Türk mfısiklsinde kaside,
mevlid baltirleri arasında veya baltirler içerisinde serbest olarak okunan eserlerdir.
Süryam Kadim kilisesinde "Mirnro" Hitap, "Makale ve kaside" anlamına gelmektedir.49 Kasideler kilisede özel nağmelerle icra edilen ve bazı duaıar ile dini açık
lamalar içeren şiir parçalandır. Sunıçlu Mor Yakup'un Hazreti İsa'nın elemleri ile ilgili
kasideleri üç bin parçadan oluşur. (Elem haftası günlerine göre dağıtılmışhr.) Süryfuıl
Kadim kilisesinde "Bohutho" istek anlamına gelir.50 Bir- çok bentten oluşmaktadır.

49 Mimro örneği için bkz. Denno,s.28
50 Bohutho örnekleri için bkz. Denno,s.29-30
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Her gün dua esnasında söylenmektedir. Bu bentler, Mor Efrem, Mor İshak ve Mor
Yakup'un ölçülü kastdelerinden seçilmiştir.51 Sekiz ayrı makamda okunur.
Rum Kiliselerinde ise kaside formu, ''kanon" ismi ile karşımıza çıkmaktadır.
Kanonlar Kilislerde sabah vakti okunur. Bugün İstanbul kiliselerinde halen okunmaktadır. Dokuz kasideden oluşan bu ezgilerinde güfteleri Kutsal Kitap'tan alın
maktadır. 52

Aşağıdaki tabloda yukarıdaki verilere göre İstanbul'daki elini cemaatlerde kullanılan

Kaside formundaki eserler ve işlevleri belirtilmiştir.

Tablo 7: Kaside
FORMLAR

SüryaruJ.er

Erme-

Presbiter-

Yahudi-

niler

yenler

ler

Rumlar

Müslümanlar

Mimroformunda yazılı
Kasideler
kilisede makamlarla icra
edilen ve bazı
duiilar ile dini
açıklamalar

içeren şiir
KAS İDE

parçalan dır.
Bohutho,Bir
çokbentten
oluşmaktadır.

Hergündua
esnasında

Tevhid(Allah'ın

Kanon

birliğini,

formunda

metirıi

yazılan

tır),

eser-

aza-

anla-

Münacat

ler. Dokuz

(Allah'a yakarış),

kasldeden

Na't(Hazreti

oluşur.

Ez-

*

*

*

Peygamber' i

gilerin güf-

metheder), Tev-

teleri Kutsal

şili ve İliihiler

Kitap'tan

aynca mevlid

alınmaktadır.

balıirieri arasın-

da okıınur.

söylenmek-

,.

tedir.Ölçiilü
Kasidelerden
oluşur

Türk cami mfısikisindeki kasideler ile Süryaruıer ve Rum cemaatlerince okunan
kasideler, içerik bakımından kendi inançlarına mahsus, işlev bakımından da benzer
bir yapıdadırlar.
51 Bahsi geçen "Mor" lakaplı kişiler, Süryani cemaatlerince aziz olarak kabul edilir. Hayat hikaye! ri hakkında elimizde herhangi bir veri mevcut değildir.
52 Bülent Aksoy, "Bizans Musikfsi", D.B.İ.A., C:5, s.521
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2.Dua
Cfuni Mftsiklsinde "Tesbih", Allah'ın yüceliğine uymayan şeylercim gerek sözlü
bir şekilde, gerekse kalben uzak tutmak demektir. "Sübhiinallah" diye başlayan ve
bazı esrna-i hüsna'nın okunınası ile devam eden duruarın bestelenmiş şekilleridir. 53
Bu duruar bilhassa Ramazan'da ve diğer kutsal gecelerde, sabaha karşı, müezzinler
tarafından minarelerde veya namazdan soma, bazen cumhurun da katılımıyla icra
edilirler.54 "Temcid", ululama, ağırlama, övme, ta'zim, terkim ve sena anlamına gelir. Yüce Allah' ı saygıyla öven Arapça sözlerin ezgiyle okunmasmdan meydana gelen duaya da temcid adı verilir. Bu dua genellikle sahur vakti okunur.
Süryam Kadim Kilisesinde "Kolo" iliründeki ilahilere 'Kolo Şahroye' (şahro:
Uyumayıp geç vakte kadar dua etmek anlamına gelir) denilir. Çünkü rahipler, bu
ilahileri gecenin geç saatlerine kadar okumaktadır.

'

Yahudi Sinagoglarında makam geçkileri yapılarak Zebılr'dan ayetlerin okunması, Yahudi cemaati için "Sabah Duası" niteliğindedir. Buna "Şahrit'' yani "Seherden gelen" denmektedir.
Süryam kiliselerinde okunan Kolo'lar ve Türk Cami Mftsiklsinde okunan tesbih
ve temcidler; kutsal gecelerde veya sabaha karşı okunmalan nedeniyle benzemektedirler. Yahudiler'de okunan duruardan özellikle Şahrid duası şabat ayininin sabah kıs
mında okunınası nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Ancak hepsinin makamsal ve usulsüz olarak okunınası açısından birbirine benzediği düşünülebilir.
Rum Ortodoks Kiliselerinde okunan "Krie ekekraksa pros se isakuson mu",
"Isai ya hore ve ey parsenon" ve ''Methimon o theos ginete" duruan da makamsal
ve usulsüz olarak okunınası dikkat çekicidir. Bu duruar ile de Yahudi sinagoglarında
Okun?Jl Milha, Arvid,Avdala gibi duruar da ayinlerin farklı zamanlarında okunuyor
olmalan açısından benzer olarak kabul edilebilir.
•
Tablo 8: Dua
FORMLAR

DUA

Süryfuill.er

Kolo Şahro ye

Rumlar
Krie ekekraksapros
seisakuson
mu,
İsai yahore
ve eyparsenon,
Methimono
theos ginete

Ermeni-

Presbiter-

ler

yenler

MüslümanYahudiler

lar

Milha,
Arvid,

*

Avdala,

*

Musav,

.

53 Öztürk, s.9
54 Tura,s.30
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3.Na't
Na't, Türk-İslam edebiyalında genellikle Hz. Muhammed' i methetmek maksadıyla yazılan şiiriere verilen isimdir. Hz.Muhamıned'i övmek, yüceltmek, özelliklerinden bahsetmek; şefaatini dilemek gibi maksatlada yazılmış na'tlar camilerde namazdan önce "na'than", tekkelerde isezakirve zakirbaşılar tarafından zikrin başında
veya aralarında bestesiyle veya serbest bir yorumla okunur.55
Süryam kilisesinde Konuno (kanun): Kiliseye özgü övgü ilahileri olup, nesir üslubuna göre nazımlanmıştır. Giriili Andrevos'un besteleridir. Hazreti Musa'nın yedi
övgüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.56
Türk Cfuni mfısikisindeki na't anlayışının işlevi açısından bir benzeri Süryaru kilisesinde okunan ''konuno"'larda görülmektedir. Ancak konunolar kaynaklara göre
Hazreti Musa'yı methetmektedir ve ilahi formunda yazılı olmaları nedeniyle Cfuni
Mfısikisindeki na'tlardan aynlırlar. İşievi açısından bir benzerlik düşünülebilir.
Tablo 9: Na't
FORM-

LAR

Süryaruler

Rumlar

Ermeniler

Presbiteryenler

Yahudiler

Konuno
(Ovgü
İlahileri)

NA'T

Hazreti

*

*

*

Musa'yı
ri:ı.etheden

*

Müslümanlar
Cfuni
Na'tlan Hz.
Muhammed'i
metheden
eserler

eserlerdir.

4.Mevlid

\'

Sözlük anlamı itibariyle Mevlid, "doğmak, doğum zamanı, doğum yeri" anlamlarına gelir. Türk-İslam edebiyatında ve cami miisikisinde Hz.Muhamıned'in doğu
munu tasvir eden manzum eserlerdir. Bu tarzda yazılan eserlerde, Hz. Muhammed'in
doğumu ve doğtnnundan önceki ve sonraki olağanüstü olaylar anlatılmaktadır.
Süryfulller'de ''İdo Dmavlodö" kutlamaları "NoeY' olarak da bilinir. Hazreti İsa'nın
doğumu kutlanır. 25 Aralık günüdür. Kilisede bununla ilgili ilahiler söylenir.

55 Mustafa Uzun, "Na't'', T.D.V.İ.A., C:22,s.64-68
56 Denno, s.l7-21, konuno örneği için bkz Denno,s.39
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Rumlar, Hz. İsa'nın doğumunu (Noel) diğer Ortodokslar gibi 25 Aralık günü
kutlar. Aralığın 24'ünü 25'ine bağlayan gece, çocuklar evden eve dolaşır ve "Kalanda"
adlı Noel şarkılan söyleyerek Hz. İsa' nın doğuşunu rnüjdelerler. Noel sabalu kilisedeki ayine gidilir. 57
Ermeniler, Noel'i, yani Doğuş Yortusu'nu, diğer Hıristiyan mezheplerden farklı
olarak, Vaftiz Yortusu ile birlikte 6 Ocak tarihinde kutlar. Ermeni çocuklar, 5 Ocak
gecesi "Melkon, Kaspar yeu Bağdasar, Avedis" şarkısını söyleyerek evleri dolaşır ve
İsa'nın doğumunu rnüjdelerler. Katalik Ermeniler ise Doğuş Yortusu'nu, diğer Katolikler gibi, 24 Aralık'ı 25'e bağlayan gece ve 25 Aralık'ta kutlar. 58
Tablo 10: Mevlid
FORM-

LAR

Süryaruıer

Rumlar

Ermeniler

Presbiter-

Yahu-

yenler

eliler

Müslümanlar
Mevlid,Hazreti

İdoDmav-

lodö Noel

Kalanda

olarak da bi-

adlı adlı

linir. Hazreti

Noel şarkı-

MEV-

İsa'nın doğuş

lan söyle-

LİD

bayramıdır.

yerekHaz-

Kilisede

reti İsa'nın

bununla ilgili

doğuşunu

ilahiler söy-

müjdelerler

'

.

lenir.

Ermeniler,

Muhammed'in

Melkon,

doğumu, Nur-ı

Kasparyev

Muhammedi'nin

Bağdasar,

yaratılışı, diğer

Avedis"

peygamberlerden

ş arkılamu

*

*

geçerek Hazreti

söyleyerek

Muhammed'e ge-

evleri dolaşır

!işi, doğumundan

ve İsa'nın

önceki ve sonraki

doğumunu

olağanüstii

müjdelerler.

lar anlatıldığı . •

olay-

•

eserdir.

Yukandaki tablodan da anlaşılacağı üzere Türk cami rnılsikisinde olduğu gibi,
Süryfuıl, Rum, ve Ermeni Kiliselerinde de kendi peygamberlerinin Hazreti İsa'nın doğumunu anlatan rnılsiki eserleri icra edilmektedir. Ancak bu kiliseleride okunan ilahiler, cami rnılsikisinde okunan rnevlid kadar geniş ve büyük eserler değildir. Daha
çok şarkı ve iliihi formlannda yazılımşlardır. İşievi açısından rnevlid ile benzer olduklan düşünülebilir.

57 (20.02.2004) http://www.minidev.com/kulturler/kulturler_rum_paskalya.asp
58 Bayranılar, (29.01.2004) http://www.minidev.com/kulturler/kulturler_ermeni_bayram.asp;
Ermeni bayranılan hakkında daha geniş bilgi için bkz. Agos Gazetesi Arşivi, (26.12.2003)http:/1
www.agos.com.tr/tr/bayranılar.htrnl
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5.Mi'raciye
Mi'raciye, Hz. Muhammed'in mirac (göğe çıkma) hadisesini tasvir eden manzum eseriere verilen isimdir.59 Bu tarz manzumelerin bestelenmiş biçimine de Türk
dini mosikisinde "Mi'raciye" denmektedir. Her bölümü başka bir makamda bestelenmiş bu eserin bölümlerine fasl veya bahir denir. Eser bütünüyle durak şeklinde
ve usulsüz olarak bestelenmiştir.
Rumlar, Paskalya'dan kırk gün sonra Hz. İsa'nın miracını kutlarlar. Hazreti İsa
üç havarisiyle Thabor Dağı'na çıkar, o sırada bir bulutun içine girer ve Hz. Musa ve
Hz. İlyas Peygamberlerle görünür. Bulut dağıldıktan sonra havaruerinin yanına güneş
kadar parlak, temiz ve ak elbiselerle iner. Elbisesinin hiç kirlenmediğine inanılır.
Surp Zadik'in 40. gününde Ermeniler, Hazreti İsa'run göğe yükselişini,
Hampartsum'u kutlar.
Tablo 11: Mi'raciye
PresbiSürFORMLAR

yaniler

Rumlar

Ermeniler

teryen-

Yahu-

ler

diler

Müslümanlar

Surp Zadik'in

A

Mİ'RACİYE

*

Paskalya'dan

40. gününde

kırkgün

Ermeniler,

sonra Haz-

Hazreti

reti İsa'nın

İsa'nın göğe

Mirac'ıru

yükselişini,

kut-

larlar. Buna

Hampartsum'u

özgü iliihiler

kutlar.Buna

söylenir

özgü iliihiler

Mi'riiciye, Hazreti Muhammed

*

*

'in mirac hadisesini tasvir eden
bir eserdir.

söylenir
1'

Mevlid formunda olduğu gibi; Rum ve Ermeni kiliselerinde okunan ve Hazreti
İsa'nın miracını konu alan ilahiler ile cami mU.sikisindeki mi'raciye, hacim bakımın
dan birbirlerinden çok farklıdır. Kiliselerde bu olayı anlatan eserler yine ilahi veya
şarkı formunda yazılı eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşievi açısından cimi
sikisindeki mi'raciye ile benzer oldukları düşünülebilir.

rnu-

59 Nuri Özcan, Dini Miisiki Formlan (Ders Notlan),s.26
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6.İlahi

Cfuni musikisinde Muharrem, Sefer, Rebiiilevvel, Rebiiilahir, Cemazi.yülevvel, Cemazi.yülahir, Recep, Şaban, Ramazan ve Zilhicce İlahileri olmak üzere her
aya mahsus ilahiler mevcuttur.
SüryfuUler'de "haftalık", ''bayram", "oruç" ve "sır" olmak üzere dört çeşit ilahi

türü vardır.
Rum kiliselerinde de ilahiler ortak coğrafyanın etkisiyle komşu kültürler olan
Ermeni, Gürcü, Suriyeli, Arfunl ve Kıptiler'in etkilerini taşımaktadır. Bu ilahiler de
Süryfuıiler'de olduğu gibi uzun süre kulaktan kulağa aktanlagelmiştir. "heirmologion", "sticherarion" "asmatikon" "psaltikon" "akolouthiai" olmak üzere beş çeşit ilahi mevcuttur. 60
Ermeni kiliselerinde ise makamsal olarak bestelenmiş ilahiler olan "Şaragan"'lann
ayn bir önemi vardır. XX.yüzyılın başianna kadar manastırda her gün düzenlenen
"kişerayın" (gece duası), "aravodyan" (sabah duası), "arevakal" (şafak duası), "caşu"
· (yemek duası), "yeregoyan" (ikindi duası), "khağağayan" (esenlik duası) ve ''hankistiyan" (istirahat duası) ayinleri şaraganlardan oluşur. Şaraganlar her hafta ya da
her gün Süryfuıiler'de olduğu gibi sırayla ayn makamlardan okunur. Aynca Badarak ayinleri de ilahi formunda yazılrıuş bölümlerden oluşmaktadır. :XX.yüzyıla kadar bu ilahiletin hepsi tek sesli olarak icra edilmiştir. 61 Ancak günümüzde bu ilahllerin bir çoğu çok sesli haldedir. Bu ilahiletin ancak ana ezgileri incelendiğinde modal
yapısı hakkında bir fikir edirtmek mümkün olmaktadır.

Presbiteryen Kilisesinde de İlahi formunda eserler mevcuttur. Ancak kilisenin
ilk dönernlerinde bu ilahiler Katalik ve diğer Protestan kiliselerindeki gibi çok sesli
ve to~al bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde Presbiteryen kilisesinin Kelam ve Şükran ayinlerinde tamamen Türk mı1siklsi makamlarıyla bestelenmiş "ilahi
formunda eserler okunmaktadır.
Yahudiler'de ise "Hizum" ilahileri eski tapınak geleneğini yansıtmaktadır. Aynca sadece İstanbul Yahudiler'ine ait bir gelenek olan "Maftirim" ve "Perek"'ler de
ilahi formunda yazılrıuş eserlerdir. Günümüzde "Zemirot'' adı verilen sinagog ilahileri ayinlerde ve diğer dlrıi merasimlerde kullanılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda İstanbul'da yaşayan dlrıi cemaatlerin mabed mı1sikilerindeki

ilahi formları yer

almaktadır:

60 Bülent Aksoy, "Bizans Milsikfsi", D.B.İ.A., C:S, s.521
61 Mustafa Saka, "Ermeni Mıısikisi", D.B.İ.A., C:3, s.186
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Tablo 12: İ1ahi
SüryaruFORMLAR

ler

Rumlar

Ermeniler

Presbiter-

Yahudi-

yenler

ler

Müslümanlar
Rebi' ü'l-evvel,
Rebiü'l-ahir,

HeirmoHaftalık,

iLAHi

Bar:am,
Oruç, Sır

Iogion,
Sticherarion,

Şaragan,

Asmatikon,

Badarak

Psaltikon,

Özel bir isim
yok, İlahi-

Cemaziyü'l-

Hizum,

Maftirim,
Perek,

ler...

evvel,
Cemaziyü'lahir, Recep,

Zemirot

Şaban,

Akolouthiai

Rama-

zan ve Zilhicce
İlahileri

İstanbul'da yaşayan bütün dinl cemaatlerce ortak kullanılan yegane form olarak
"ilahi" gösterilebilir. Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere cfuni mlisiklsinde
olduğu gibi diğer cemaatlerde özel günlere, aylara mahsus olan ilahiler mevcuttur.
Bu formdaki eserler mevcut cemaatleri icra edildikleri ortamlarda birbirlerine kaynaştırması açısından çok önemlidirler.
Yukarıdaki verilere dayanarak İstanbul'daki dini cemaatlerin mabed mlisikilerinde işlev bakımından ortak olan formların genel durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ortak olmayan formlar ise tabloda yer almamaktadır.

Tablo 13: Ortak Formlar
FORMLAR

Sfuyiiniler
Minıra

Ermeniler

Yahudiler

Müslümanlar

for-

munda yazılı
Kasldeler kilisede makamlarla
icrii edilen ve
bazı duiilar ile
dW açıklamalar içeren şiir
KAS İDE

Rumlar

Presbiteryenler

parçalandır.
Bohlıtbo,Bir

çok bentten
oluşmaktadır.

Hergündua

,.
Tevhld(Allah'ın

Kanon formunda yazılan bu
eserler. Dokuz
kasideden oluşan bu ezgilerin
de güfteleri
Kutsal Kitap'tan

birliğini,

•

alınmaktadır.

•

•

azametini
anlatır), Müniiciit
(Allah'a yakanş),
Na't(Peygamber
efendimizi metheder), Tevşih ve
İliihiler (Mevlid
balıirieri arasında

okunur.)

esnasında

söylenmektedir.
Ölçülü Kasidelerden oluşur
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Kolo Şahroye

DUA

Konuno (Övgü
İlahileri) Hazreti Musa'yı
metheden
eserlerdir.

NA'T

Krie ekekraksa
pros se isakuson
mu,
İsai ya hore ve
ey parsen on,
Methimono
theos ginete

•

Milha,
Arvid,
Avdala,
Musav,

•

•

Tesbih, Temcid

Şahrid

•

•

•

Cami Na'tlan Hazreti Muhammed'i
metheden eserler
Mevlid,Peygamber
efendimizin

İdo Dmavlodö

Noel olarak da
bilinir. Hazreti
İsa'nın doğuş

MEVLİD

bayranudır.

Kilisede bununla ilgili ilahiler
söylenir.

·.

Kalanda adlı
adlı Noel şarkıJan söyleyerek
Hazreti İsa' nın
doğuşunu müjdelerler

Ermeniler, Me!kon, Kaspar yev
Bağdasar, Avedis" şarkılanru
söyleyerek evleri
dolaşır ve İsa'nın

doğumu, Nur-ı

Muhamrnedi' nin
yaratılışı, diğer

•

•

peygamberlerden
geçerek Hazreti
Muhammed'e ge-

doğumunu

lişi, doğumundan

müjdelerler.

önceki ve sonraki
olağanüstü olaylar
anlahlmaktadır.

'

Mİ'MCİYE

iLAHİ

Paskalya'dan
kırk gün sonra
Hazreti İsa'nın
Mirac'ıru kutlarlar. Buna özgü
ilahiler söylenir

•

Haftalık,

Bayram, Oruç, Sır

Heirmologion,
Sticherarion,
Asmatikon,
Psaltikon, Akolouthiai

Surp Zadik'in
40. gününde
Ermeniler,
Hazreti İsa' nın
göğe yükselişini,

•

•

Hampartsum'u
kutlar.Buna özgü
iliihiler söylenir

Şaragan,

Badarak

Özel bir
isim yok,
İliihiler ...

Hizum,
Maftirim,
Perek,
Zernirot

Mi'raciye, Hazreti
Muhammed 'in
mirac hadisesini
tasvir eden bir
eserdir.

Rebi'ü1-evvel,
Rebiü1-ahir,
Cemaziyü1-~vvel,

Cemaziyü1..ahir,
Recep, Şaban, Ramazan ve Zilhicce
İlahileri

E. Güftelerin Kökeni
Süryamier'de "Zumoro veya Fıthğomo" formundaki eserler Mezmurlardan62 seçilmiş

A

'

ayetlerden oluşur. Ayin esnasında Tevrat'tan, "Elçilerin Işleri'"nden ve "Pavlus'un
Mektuplan'"ndan okunan bölümlerdir. Sütoro, doksan birinci ve yüz yirmi birinci
mezmurlardan oluşur. Fenkith Kukaliyunu bir veya birçok mezınurdan oluşur. Sekiz tane nağmesi vardır.

62 Mezmurlar, Hazreti Davud (a.s) 'a indirilmiş olan Zebil.r'un bölümlerine verilen
Yahudi ve diğer tüm Hıristiyan mezheplerinin ayinlerinde okunmaktadır.
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Rum kiliselerinde de okunan ilahilerde Mezmurlar'a rastlanmaktadır. Ortodoks
kilisesinin özel ilahileri olarak (Me~urlann bestelenınişi) söylenir. Ayrıca Rum kiliselerinde okunan "kanon"'lann güfteleri de İncil'den alınmıştır.
Yahudiler'de de

şabat

ayinlerinde makamsal olarak okunan Mezmurlar'a rast-

lanmaktadır.

Cfuni mosikisinde ise okunan mahfel sürmesinin bir kısmı Kur'an-ı Kerim ayetlerinden oluşmaktadır(Ayetel Kilisi okunmaktadır). Elirnizdeki nota örneği itibariyle
tahir makamındadır. 63 Ayrıca Kur'an-ı Kerim okunınası (kıraat) da serbest- usulsüz ve makamsal bir yapı içinde gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki tabloda güfte olarak kutsal kitaplarm kullanıldığı formlar belirtilmiştir.
Tablo 14: Güftelerin Kökeni
Süryamıer

Rumlar

Ermeniler

Presbiteryenler

Yahudiler

Müslümanlar

Zumoro,
Fıthğomo,

Sü-

toro, Fenkith
Kukaliyunu
(Mezmurlar-

Kanon ve
Mezmurlar

*

Mezmurlar

Mezmurlar

Kur'an-ı
Kıraatı,

Kerim

Mahfel

Sürmesi,

danoluşan

eserler)

Yukarıdaki

verilere göre Hıristiyan mezheplerinin hemen hepsinde (Ermeniler
dışında) ve Yahudi cemaatlerinde Zebfu ayetlerinden oluşan Mezmurlann okunduğu görülmektedir. Buna karşılık olarak Cami mılsikisi içinde de Kur'an-ı Kerim
ayetlerinin makamsal ve serbest şekilde okunduğu Kur'an-ı Kerim kıraalı ve mahfel ,.
sfumesini örnek göstermek mümkündür. Ancak kilise ve sinagoglarda okunan Mezmurlar besteli ve usul çerçevesinde okunurlar. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleri serbest
ve usulsüz şekilde okunmaktadır. Her ne kadar Suphi Ezgi'nin notaya alınış olduğu
Mahfel Sfumesind.e Ayet'el Kfusi, ölçüler içine alınarak ifade edilmişse de bu yapı
sadece nota üzerinde kalmaktadır. İcra serbest ve usulsüzdfu. Bunun yanı sıra bahsi
geçen bütün mabedierde kutsal kitaplardan alınmaınış fakat dini içeriğe sahip güftelerden oluşan eserler de mevcuttur.
A

63 Bu eserin notalar için bkz. Suphi Ezgi, Temcid-Na't-Salat-Durak, İstanbul, 1945, s.S-11; Suphi
Ezgi, NazariArneli Türk Musikisi, C:3, s.72-74
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F.Notasyon
Süryfuıiler'de

eski dönemlerde Bizans notasyonunda kullanılan "Ekfonitikon"
ve "prozodia" işaretlerine benzer birnotalama sisteminin kullanıldığı bilinmektedir.
Ancak Süryfuıl mfuıiklsinde günümüzde, önceki bölümdeki ilahi örneklerinden de
anlaşılacağı üzere b ah müziğinde kullanılan beş çizgili dizek üzerinde 'çizgi-aralık'
sistemine göre ifade edilen sesler ve 'standart notasyon' sistemi kullanılmaktadır.

Rum kilisesinde ise eski dönemlerde kullanılan Ekfonitikon işaretleri, Bizans
notasının en ilkel şeklini temsil ehnektedir. Buna benzer sembollerle okuma geleneği sadece Hıristiyanlara mahsus değildir. Mezopotamya ve İran'da görülüp birçok değişikliğe uğrayarak Hıristiyanlığın genişlemesiyle beraber doğuya ve bahya
yayılıp Suriyeliler'e, Ermeniler'e, Bizanshlar'a, Kıptiler'e, Habeşliler'e ve Latin kilisesine yayılmışhr.
Bizans notasyonu perde değil, aralık temeli üzerine kurulmuştur. Notasyon işa
retleri belli bir sesi veya perdeyi değil aralıklan temsil eder. Yani do, re,mi, ... gibi
tonlan değil, işaretin anlamına göre önceki sesin kaç perde yukansına veya alhna
inileceğini belirhneye yaramaktadır. Daha sonra Latin kiliselerinde ilahileri kulaktan öğrenmiş olanlara ezberlediklerini hahrlahnak için yardımcı olarak Ortaçağ'da
kullanılmaya başlayan nokta, virgül gibi noktalama işaretlerinden doğduğu sanı
lan Neum adlı işaretler gittikçe gelişerek IX.yüzyılda adeta birnota yazısı haline gelmiştir. Hrisantos ise XIX.yy başlarında son derece ayrınhlı bir yöntem geliştirmiştir.
Onun yönteminde tam perdeler dışında yanın seslerle daha kısa aralıklı sesler, aralıklar, zamanı uzahnak, kısalhnak ve sus değerlerini göstermek için geçmiştekilere
göre anlaşılması daha kolay işaretler kullanılmışhr.64 Günümüzde Rum kiliselerinde
ve özellikle Fener Patrikhanesi'nde Hrisantos notası ile yazılı ilahiler okunmaktadır.
Ayrıcabah notası ile yapılmış transkripsiyonlar da mevcuttur.
·
•

Ermeni Kiliseleri'nde önceki dönemlerde Bizans notasyonunda olduğu gibi
neumatic yazı sisteminin kullanıldığı bilinmektedir.65 Ancak XX. yüzyılın başından
itibaren çoksesli olarak, "Bah" nota yazım sistemiyle yazılmış badaraklar dışında kalan formların besteleri büyük ölçüde kulaktan kulağa aktarılarak günümüze ulaş
mışhr. Hamparsum nota yazım sistemiyle yalnız Ermeni mfuıiklsi değil, birçok Türk
mfuıiklsi eseri de notaya alınmış, böylece pek çok eser günümüze kadar ulaşabilıniş
tir. Eçmiyazdin Başpatrikliği ile Kudüs Patrikliği'nde hala Hamparsum sistemi kullanılmaktadır.

Presbiteryen Kilisesinde mfuıili eserleri tamamen bah müziği notasyonu ile yazılmaktadır.

64 Bülent Aksoy, "Bizans Mi'isikfsi", D.B.İ.A., C:5, s.522

65

Bardakçı,

s. 13
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Yahudiler'de notasyon ile ilgili en belirgin özellik Tevrat' ın okunuş şekli ile ilgilidir. Tevrat'tan seçilen metinler, her Cumartesi günü "tamim" denilen kelimeler üzerine konulmuş birtakım işaretiere dayanan ilkel birnotalama yönteminin yardımı ile
okunur. 66 Bütün metin, hazanın ilk verdiği ses "başlangıç notası" olarak kabul edilmek sfuetiyle işaretierin gerektirdiği şekilde tizleşerek yada pestieşerek okunur. Bu
uygulama Süryam, Ermeni ve Rum kiliselerinin eski dönemlerindeki neumatik yazı
geleneği ile benzerlik göstermektedir.
Geçmişte

verilen bir notasyon sistemi kullanıl
dığı bilinmektedir. Bu notasyon sistemi harfler ve bunların rakamsal değerleri üzerine kuruludur. Uzun süre bu notalama sistemi kullanılmıştır. Zaman içinde birçok
kez sistem değişikliğine gidilmiştir. Bir grup nazariyatçı, ebced sistemini geliştirmiş,
diğer bir grup ise yepyeni bir sistem oluşturma yoluna gitmiştir. Maalesef yazma geleneğinin oturmamış olmasının da etkisiyle, zamanımıza geçmiş dönemlerin eserlerinin büyük kısmı ulaşamamış, unutularak kaybolmuştur.

Türk mftsikisinde "ebced"

adı

Aşağıdaki tabloda İstanbul'da yaşayan d1:ni cemaatierin mftsikl notasyonlarının
aşamalan belirtilmiştir.

Tablo 15: Notasyon
Süryaruıer

Rumlar

Ermeniler

Presbiteryenler

Yahudiler

Müslümanlar

l)Repertuar ilk
dönemlerde
kulaktan kula-

l)Repertuar ilk
dönemlerde
kulaktan kula-

ğa aktarıldı.

l)Repertuar
ilk dönemlerde kulaktan
kulağa akta-

Eski dönemlerden
beri sinagoglarda

2)Neumatik

nldı.

yazıdönemi

2)Neumatik

kullanılmakta-

yazıdönemi

batı müziği
notası kullarnl-

3)Hrisantos

yazısı

yazısı

makta dır.

4)Günümüzde Hrisantos
ve batı müziği notasyonu

4) Günümüzde Eçmiazdindeki

denilen
sembollerle Tevrat
okunmaktadır. Dini

l)Repertuar
ilk dönemlerde olduğu
gibi uzun bir
süre kulaktan
kulağa akta-

3)Günümüzde

2)Khaz notasyonu
3)Hamparsum

Protestan geleneğinde eski
dönemlerden
beri batı müziği notasyonu

kullanılmak-

ta dır.

ğa aktarıldı.

başpatriklik

hala Hamparsum yazısını
kullanmakta.
Bununyanı

•

sıra batı müziği notasyonu
kullanılmakta dır.

dır.

Günümüzde Presbiteryen
kilisesi notalan
da bu geleneği
devam ettirm ektedir.

"tamim"

nldı.

2) Ebced
notası ve bu
notasyona

mı1siki

dayalı diğer

eserleri
de batı

yazılar.

notasyonu
ile yazıl-

3)Hamparsumdönemi
4)Ali Ufki
Bey zamanın-

maktadır.

dayapılan

müziği

denemelerle
başlayan batı
müziği

notasyonu süreci
yaygırılaşarak

günümüze
kadarulaşmıştır.

66 Jak Esim, "Yahudi Mıısikisi", D.B.İ.A., C:7, s.401
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İstanbul'da yaşayan dln1 cemaatlerinin hepsinde ortak olarak uzun bir dönem re-

pertuann kulaktan kulağa aktanlagelcliğini söylemek mümkündür. Yukandaki verilere göre, cfuni mCısikisi de dahil olmakla beraber hepsinde belli bir süre harfiere dayalı neumatik yazı döneminin yaşanmış olduğu görülüyor. Aynca Ermeni,·Rum ve
Yahueli cemaatlerinde batı müziği notasının yanı sıra geleneksel notasyon sistemlerininde muhafaza edildiğini görülmektedir. Buna rağmen günümüzde arhk bütün
bu cemaatlerde çoğunlukla batı müziği notasyonunun kullarulmaktadır.
Sonuç
Yüzyıllar

boyu iç içe yaşarruş olan Müslüman, Süryarn Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Presbiteryen, Rum Ortodoks, Yahucli-Sefarad cemaatleri arasında eliğer kültürel unsurlarda olduğu gibi elbette mCısiki alanında da etraflı bir kanşım, etkileşim
olmuştur. Bu sürecin sonucunda açıkça görülüyor ki; İstanbul'daki Müslüman, Hı
ristiyan ve Yahueli mabedierinde yapılan ibadetler esnasında, hemen hemen bütün
mfısiki faaliyetlerinde ciddi boyutlarda bir benzerlik söz konusudur. Araşhrmanın
sonuda gelinen nokta itibariyle; Türk Cami Mılsiklsinin; makmıı, usul, fomı, vokal, notasyon ve icra şekilleri bakımından, İstanbul gayr-ı müslim cemaatlerinin mabed mfısiki
leri ile m~ayese edilmesi sonucu, benzer yapıların olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün bu
cemaatlerin dln1 mfısiki ve ibadetleri düzenlemekle görevli olan üyeleri, tarihte olduğu gibi günümüzde de sağlam bir Türk mfısikisi eğitimine ihtiyaç duymaktadır
lar. Aynca bahsi geçen cemaatlerde, cumhur olarak okunan eserlerin, yetersiz müzik
eğitimi nedeniyle, olması gerekenden daha farklı ve bozulmuş icra edildiği de ortaya
çıkmıştır. Bu da doğaldır. Yapılan mukayeselere, araşhrmada bahsi geçen bütün elinlerdeki tasavvufi akımlarm musikilerinin de eklenmesi durumunda, daha farklı sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir.
.
.

Üzerinde çalışılan cemaatlerdeki dln1 mfısiki ürürıleri, zaman içinde ya kaybolmuş ya da notaya aktanlırken geleneksel özelliklerini yitirmiştir. Aynca, genç jenerasyonlar üzerinde günümüzün popüler müziğinin olumsuz etkisi (her konuda olduğu gibi kolay tüketilebilir eserleri irısanlann akıllanna yerleştirmesi ve çok kısa
sürede yenilenmesi açısından) en az Müslüman toplumunu olduğu kadar, gayr-ı
müslim cemaatleri de tehdit etınektedir. Bu kötü etki ve yeterli olmayan neşriyat sonucunda gelecek nesiller, dln1 temalan açısından derin bir içeriğe sahip ve sanatsal
açıdan da çok renkli olan bu eserleri, aksine bir çaba sarf etınedikçe asla taruyamayacaklardır. İstanbul'da yüzyıllara dayanan, unutulmaya yüz tutınuş dln1 mfısiki mirası, ümit ediyorum ki yapılacak yeni araşhrmalarla gün ışığına çıkanlır ve neşrecli
lerek irısarılığın hizmetine sunulur.
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