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ÖZET

Bir çağdaş müzik enstrümanõnõn oluşum tarihini, yayõldõğõ coğrafyayõ in-
celerken beklenmedik sonuçlar elde edilebilir.

Elde edilen sonuçlar o denli şaşõrtõcõ olur ki; bu güne kadar düşünülenlerin
tam tersi ile karşõlaşõp ve hayret edilebilir. Yabancõ sanõlan, yabancõ ülkelerde üre-
tildiği bilinen çağdaş müzik enstrümanõ aslõnda  kendi kültüründe meydana gelmiş
olabilir. Herhangi bir sebeple milletin kültür tarihinden çekilse bile tamamen yok
olmamõş; aynõ ya da farklõ şekil ve adlarõyla, eski ya da yeni bir coğrafyada yaşa-
maya devam etmiştir. Bu makalede söz konusu hususlar ele alõnacaktõr.

GİRİŞ

�Arp Sesleniyor� başlõğõ altõnda yapõlan konserlerin dinleyicisi oldu-
ğumuz zaman çalgõnõn zarif ve büyülü sesi bize uzak geçmişten haber veri-
yor. Avrupa müzik enstrümanlarõndan biri sayõlan arp, eski tarihî geçmişi ile
büyük ilgiye sebep olmaktadõr. Bugün çağdaş arp bir Avrupa müzik enstrü-
manõ sayõlõyor. Arp dünya profesyonel müziğinde senfonik, opera-bale,
enstrümental türlerinde kendine özel bir yer buluyor. Dõş görünüşüne bakõl-
dõğõnda orkestradaki bütün çalgõlardan ayrõlan arp, yüzyõllar boyu güzellik
sembolü sayõlmõştõr. Bestekârlarõn bu alete olan ilgisi günden güne artmak-
tadõr ve arpõn katõlõmõyla bir dizi değerli eserler meydana gelmiştir. Son
yõllarda Azerbaycan bestekârlarõ da arptan geniş bir şekilde istifade ediyor-
lar. Bir icracõ olarak belirtmek isterim ki, Doğu müziği arpta çok zengin,
cazip ve öz sesiyle sesleniyor. Bu da arpõn eski geçmişi ile ilgilidir.
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Arpõn oluşum tarihi

Arp müzik sanatõ tarihinin en eski çalgõlarõndan biridir. Onun ortaya
çõkõş tarihi efsanelerde zengin bir şekilde anlatõlmaktadõr. İlmî araştõrmalar
bizi insanlõğõn ilk devirlerine, kabileler halinde yaşayan insanlarõn oluşmaya
başlayan medeniyetine götürüyor.

İnsan sonsuz bir ses kaynağõ olan kâinatta doğmuş, yõllar boyu duy-
duğu seslerin tesiri altõnda kalmõştõr. Sesin de tabiatõnõn onun düşüncesine
göre bir kaynağõ olmalõydõ. İlkel insan bu sesleri tekrar etmekle onlarõn kay-
nağõ üzerinde bir hakimiyet kurmağa çalõşõyordu. Taklit ve tekrarla insan,
yaratma ve gelişme yeteneğini elde etmiştir. İnsan müziği meydana getir-
miş, onun olağanüstü güce sahip olduğuna inanmõştõr. İnsanõ başka varlõk-
lardan ayõran da zaten bu idi: Onun düşünebilmesi, yaratma yeteneği ve
kendi felsefesi. Kendi his ve arzularõnõ yansõtmaya çalõşan insanlar taş du-
varlara avlamak istediği hayvan tasvirini çiziyordu. Bu tasvirlerin karşõsõnda
raks ediyor, basit nefesli, vurmalõ ve telli müzik aletleriyle çalõp okuyordu.

İlkel kabilelerdeki inanõşa göre, ister canlõ, ister ölü olsun, her varlõk
kendisine ait gizli bir ses ve şarkõya sahiptir. İşte o canlõnõn tepki gösterece-
ği bu ses ve şarkõ ile büyü yapõlarak varlõk yok edilebilir. Bu sebeple bu ses
gizli tutulurdu. İlkel kabilelerdeki sihirbaz doktorlar, hastanõn veya onun
bedenindeki kötü ruhun ses ve şarkõsõnõ bularak onu iyi etmeye çalõşõrlardõ.
Büyücü bu suretle hastanõn bedenindeki kötü ruhla temasa geçerdi.1 Bu te-
mas basit telli musiki aletlerinden çõkarõlan seslerle kuruluyordu.

Bazõ araştõrmacõlar ilk telli çalgõlarõn yalnõz av yayõndan meydana
geldiğini ileri sürüyorlar. Orkestra çalgõlarõ araştõrõcõsõ D. Rokal-Levitski bu
konuda şunlarõ yazõyor: �Elde olan bilgiler bizi öyle düşünmeye sevk ediyor
ki, ilkel insan gergin çekilmiş av yayõyla ok atarken duyduğu sesin etkisi ile
kendinde müziğe yönelme duygusu hissetmiştir. Bu devri arp çalgõsõnõn
meydana gelişinin başlangõcõ kabul edebiliriz.�2

Avcõlõkta faydalanõlan gerilmiş yayõn çõkardõğõ ses yeni bir enstrü-
man ailesinin, telli çalgõlar grubunun oluşmasõna yol açtõ. İlkel devirde telli
çalgõlarõn büyük miktarda farklõ şekilleri mevcut idi. Bütün bu karõşõklõk
içinde, arpa benzer çalgõlarõ diğer telli çalgõlardan ayõrõcõ farklar vardõ. Bu,
tellerin ağaç üzerinde değil, iki ağaç parçasõ arasõnda boşluğa çekilmesi idi.
Tellerin karşõsõndaki boşluk sesin farklõ tõnõsõnõ oluştururdu. Dõş görünüş ve
seslenmede olan fark, çalgõlarõn çeşitli bölgelerde yayõlmasõ ile ilgilidir.
Çağdaş arplardan tamamõyla ayrõlan arpa benzer aletler küçük, şekilce yaya



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayı : 11  Yıl : 2001  (373-383  s.)

375

benzer, üç köşeli, kavisli, dört köşeli vs. olarak icra zamanõ daha çok elde
tutulup çalõnõyordu. Tellerin sayõsõ az , sesi yavaş , gerginliği zayõf idi.

Çok eski bir tarihe sahip olan arp hakkõnda çeşitli rivayetler, efsane-
ler olsa da onun tarihi hakkõnda ilmî bilgiler oldukça azdõr. Üzerinde bir
müzik aleti, bazen bütün bir müzisyenler grubu tasvir edilmiş granit, mer-
mer veya çamurdan yapõlmõş tarihî eserler bize arp, lir gibi telli aletler ile
çok çeşitli üflemeli ve vurmalõ aletler hakkõnda bilgi veriyor. Bu müzik a-
letlerinin bazõlarõnõn parçalarõ, dağõlmõş şehirlerin mezarlõklarõnda bulunu-
yor, bunlar yeniden üretilerek eski devir müziğini tanõnmasõna yardõmcõ o-
luyor.

Arpõn anavatanõ hangi ülkedir?

Arpa benzer aletlerin anavatanõ olarak tek bir ülkenin adõnõ vermek
zordur. Birçok arkeolojik kazõlar neticesinde elde edilen heykeltõraşlõk abi-
deleri, küçük plastik, duvar nakõşlarõ ve çalgõlarõn kendisi gösteriyor ki, arpa
benzer aletler eski Doğu ülkelerinde, Mõsõr, İran, Asur, Yunanistan, Orta
Asya ve Kafkas ülkelerinde geniş olarak yayõlmõştõr.

Görüyoruz ki, eski müziği araştõran âlimlerin ekserisi arpõn ilk vatanõ
olarak Mõsõr�õ sayõyorlar. Vaktiyle burada  geniş bir şekilde yayõlan arp bazõ
hiyeroglif yazõlarda �güzellik� anlamõnõ taşõyordu. Mõsõr ressamlarõ õşõk (a-
teş) tanrõsõnõ kendi resimlerinde arp çalarken tasvir ediyorlardõ. Mõsõr eh-
ramlarõnda tasvir edilen arpa benzer alet şekilleri milattan evvel altõ binli
yõllara aittir. Ehramlarda bulunan hiyeroglif (Mõsõr yazõlarõ) arasõnda
�arpçõ�, �muganni�, �rakkas� işaretleri de vardõr. Bu da gösteriyor ki, ülke-
de büyük popülerliğe sahip olan arp çok eski devirde, hiyerogliflerin mey-
dana gelmesi ve ehramlarõn yapõlmasõndan daha evvel mevcut idi. Mõsõr
arplarõ çeşitli ölçülerdedir. Küçük, elde tutulup gezerek çalõnandan insan
boyundan uzun, çok telli, dinî törenlerde çalõnan arplara kadar mevcut idi.
Teller bükülmüş hayvan bağõrsağõndan hazõrlanõyordu. Mõsõr arplarõnõn eski
şahlõk devrine (milattan 3000 yõl önce) tarihlenen tasvirlerinde müzisyenler
grubu muganni, flüt ve arpçõlardan ibaret idi.

Orta şahlõk devrinde (MÖ. 2000) ise Mõsõr�a Asya�dan köşeli
arplarõn getirildiği sanõlõyor. Köşeli Asya arplarõ daha temiz akortlanma, gür
ve açõk tõnõda ses veren aletler idi.

Mõsõr�da  arpõ �müzik aletlerinin şehzadesi� olarak adlandõrmõşlardõr.
Garip olan yönü şurasõdõr ki, 1929 yõlõnda Ur kazõlarõnda, bir bölgede kõy-
metli taşlarla süslenmiş olan 68 kadõn iskeleti ortaya çõkarõlmõştõr. Onlarõn
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da ellerinde arpa benzer bir alet bulunmuştur. Asur devrine ait köşeli arp
Mõsõr�dan İran�a,  daha sonra da İspanya�dan Kore�ye kadar geniş bir coğ-
rafyada dinlenmiştir.3

Arp Mõsõr�da o kadar geniş bir şekilde yayõlmõştõr ki, haklõ olarak o-
nu bu ülkenin millî çalgõsõ saymak mümkündür. Bugün çağdaş Mõsõr�da bu
çalgõ hâlâ yaşõyor. Küçük Mõsõr arplarõndan millî müziğin icrasõnda istifade
ediliyor.

Mezopotamya MÖ. 4000 yõllarõndan başlayarak farklõ medeniyetle-
rin beşiği olmuştur. Bu zengin bölgede Sümer, Akat, Babil, Asur, Hitit,
Kalde, Elam ve Pers medeniyetleri yerleşmiştir.

Milattan önce Sümerlere ait Bisay mabedinde bulunan arpa benzer
aletin yaşõ 5 bin yõldan daha fazladõr. Bundan dört bin yõl önce meşhur arp
çalanlarõn adlarõ da bilinmektedir. Bunlardan Neferhoteb, Onhun ve başka-
larõnõn adlarõ sayõlabilir.4

MÖ. 2500 yõlõ ile 600 yõllarõ arasõnda uzun bir zaman zarfõnda ege-
men olan Asur medeniyetinde el üzerinde tutulan ilkel arp örneğine rastlõyo-
ruz. Milattan evvel 5. asõrda Mezopotamya�da en eski medeniyetlerden biri-
ni yaratan Sümerler, milattan evvel ikinci asõrda yok oldular. Bütün bu ör-
neklerin gösterdiği gibi Mezopotamya medeniyetinin tarihi çok zengindir.
Adlarõ başka olsa da birbirlerinden etkilenmiş, birbirlerini tamamlamõş ve
geliştirmiştir.

Alman arp tarihi araştõrmacõsõ H. İ. Zingel�in5 belirttiği gibi, telleri-
nin az sayõda ve az gerilmiş olmasõndan kaynaklanan tutuk tõnõlõ sesli Sümer
arplarõndan bir gelenek olarak kapalõ meclislerde istifade olunduğunu dü-
şünmek gerekir. Eski devirde arpa benzer aletler bütün Doğu medeniyetinde
çok yayõlmõştõr. Arplar her tür halk, yüksek sõnõf, askerî ve dinî musikide
yer alõyordu. Yukarõda söylediğimiz gibi, arp yayõldõğõ her bir bölgede çe-
şitli adlar taşõmaktaydõ. Mesela İsrail�de �kinor� ve �nebel� denilmekteydi.
Dinî efsanelerde Çar David�in arp çaldõğõ rivayet ediliyor. Minyatürlerde,
dinî kitaplarda, kilise süslemelerinde ve yontularda Çar David�in arp çaldõ-
ğõnõn tasvirlerini görmek mümkündür.

İsrail arplarõ Mõsõr ve Asur arplarõna benziyordu. Lâkin İsrailliler di-
nî merasimlerde büyük arplarõ değil, hacimce küçük arplarõ çalõyorlardõ. Bu
kolaylõkla elde taşõnan �kinor� idi. Kinor mõzrapla değil, parmakla çalõnõ-
yordu.
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Birma�da 13, 14 ve 16 telli arpa benzer alet �saunk� idi. Onun telleri
bükülmüş ipekten yapõlõrdõ. Hindistan�da �vina�, Uzak Doğu ve Türkis-
tan�da �ceng� veya �çeng� adõnõ alõrdõ. İlginçtir ki, birçok Doğu ülkesinde
veya şehrinde, mesela Kars�ta halk, müzik aletlerinin olağandõşõ güçleriyle
ayrõ ayrõ insanlarõn, böylece de bütün ülkenin talihine etki edebildiğine ina-
nõrlardõ.6

Eski Yunanlõlarõn milattan önceki musiki medeniyeti zengindir. Yu-
nanistan�da arpa benzer pentis, trikanon ve sambuk gibi birçok alet var idi:
Yunan mitolojisinde Apollon arp�õn mucidi kabul edilirdi. Onlarõn arasõnda
çalgõnõn kavisli ve köşeli olmak üzere  iki esas türü vardõ. Bu çalgõlar Yuna-
nistan�a  Anadolu�dan getirilmiştir.

Romalõlar yeni çalgõlar icat etmemiş, Yunan ve Mõsõr çalgõlarõnõ be-
nimsemişlerdir. Arp Roma�ya da Yunanistan gibi Anadolu�dan getirilmiştir.
Roma�da arp fazla yayõlmamõş, sadece kölelerin çaldõğõ çalgõ olarak kalmõş-
tõr.

Tarihe bakõnca görürüz ki, her bir ülkenin ve halkõn medeniyeti onun
hayatõnõn siyaseti ve ticaretinin gelişmesi ile paraleldir. Belirli devirde ülke-
de gelişme oluyorsa, bu kendisini medeniyette de mutlaka gösterir. Arp tari-
hî gelişme ile birlikte kendi ilkel kuruluşunu değiştirmiştir. Zamanla tellerin
sayõsõ artõyor, av yayõ şeklinden üç köşeliye çevriliyor. Küçük, elde gezdi-
rilen aletten büyük, insan boyundan uzun bir alete dönüşüyor. Üçüncü
Ramses�in ehramõnda (MÖ. 1253 yõlõ) beyaz giyimli iki arpçõ sureti tasvir
edilmiştir. Uzunluğu 183 cm olan arplarõn birinde 11�den 30�a kadar, diğe-
rinde 21�den 28�e kadar tel vardõ. Sütunun olmamasõ bizi o kanaate getiriyor
ki, tellerin gerginliği çok da fazla değildir. Böyle arplardan kutsal ayinlerde
ve törenlerde faydalanõlõrdõ.7

Doğu medeniyetinde gelişen ilim, sanat ve tõp birbiri ile sõkõ sõkõya
bağlõ idi. İlim daha ayrõ ayrõ sahalara ayrõlmamõş, tek bir anlayõş olarak dü-
şünülürdü. Bütün Doğu tõbbõnda müzikle tedavi de yaygõndõ.

Türk halkõnõn büyük evlâdõ, Bağdat�ta iyi bir tahsil almõş ve dünyada
büyük bir şöhret kazanmõş olan Farabi Ebu Nasr Muhammed ibn
Muhammed (870-950), filozof, ansiklopedist, musiki teorisyeni, bestekâr,
çalgõcõ ve bazõ müzik aletlerinin mucididir. Onun müzik hazinesinden Azer-
baycan ve Doğu müzik âlimleri faydalanmõşlardõr. Doğunun dâhi âlimi Ebu
Ali İbn Sina Farabi�nin eserlerinden çok faydalandõğõnõ ve hatta müziği on-
dan öğrenerek tõp sahasõnda tatbik ettiğini belirtmiştir.
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İslâm dünyasõnda Platon ve bilhassa Aristoteles�in felsefesini en iyi
açõklayanlardan büyük Türk-İslâm âlimleri ve hekimleri Er-Razi (854-932),
Farabi (870-950) ve İbn Sina (980-1037) müzikle  tedavinin bilhassa müzi-
ğin psişik hastalõklarõn tedavisindeki ilmî esaslarõnõ  kurmuşlardõr.8

Türkler daha Selçuklular devrinde ruhsal hastalõklarõn tedavisi için
bugün yüksek bir seviye sayõlabilen kurumlar kurmuşlardõr. Bu kurumlarda
ruh hastalarõnõ müzik ile tedavi ediyorlardõ. Hastalarõ eğlendirmek için özel
hanende ve sazendeler ile müzik gruplarõ vardõ. Bu gruplar ney, rübap, çeng,
kudüm, santur gibi çalgõlar kullanõyorlardõ.

Anadolu�da ilk şifa merkezlerinden biri sayõlan, 1206 yõlõnda Kayse-
ri�de kurulmuş Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tõp Mektebi XIII. asõrdan
bugüne kadar yaşayan tarihî bir abidedir. Bu hastahanede ruh hastalarõnõ
çeng müziği ile tedavi ediyorlardõ.  Hasta odalarõnõn eyvan kavislerinde a-
çõlan iki delik o zaman müzik veya ikna yolu ile yapõlan tedavi için göz ö-
nünde tutulmuştur. Çalõnan çeng aletinin çõkardõğõ ses özel dehlizlerle ya-
yõlarak hastalara ulaştõrõlõrdõ. Bu ses dehlizleri dünyanõn ilk basit ses dina-
mikleri sayõlabilir. XIII. asrõn ikinci yarõsõnda burada Selçuklu hekimlerinin
sultanõ Beyhekim Müeyyed Oğlu Ekmeleddin Nahcivanî görev yapmõştõr.

XX. asrõn başlarõnda Altaylarõn Pazõrõk ve Başadar vadilerinde araş-
tõrmalar yapan Rudenko ve Gryaznov adlõ Sovyet araştõrmacõlarõ çok eski
kilim parçalarõ ve Türk müzik aleti olan �çeng� buldular. Rudenko bu arazi-
de yaşayan insanlarõn tarihini MÖ. 1700 yõllarõna götürmüştür. Asya halkla-
rõndan olan Hunlar çeng çalgõsõnõ çok seviyorlardõ. Safiyüddin Urmevi�nin
icadõ olan �nüzhe� de çok sevilen bir çalgõ idi (XIII.-XIV. yüzyõl). Çengin
Kafkas devletlerinde ilk sõnõflõ cemiyet devrinden itibaren kullanõldõğõnõ
tahmin edebiliriz.

Azerbaycan arazisinde yayõlmõş arpa benzer eski telli müzik aleti
�çeng� veya �ceng� olarak adlandõrõlõrdõ. Azerbaycan arkeologlarõnõn araş-
tõrmalarõyla ortaya çõkmõştõr ki, çengin bu ülkede ilk buluntularõ Milattan
önceki yõllara gitmektedir.

Azerbaycan�õn eski medeniyet merkezlerinden biri olan Berde şehri
yakõnlarõnda Şatõrlar köyü arazisinde âlimler tarafõndan kazõlar yapõlmõştõr.
Kazõlarda üzerinde çeng çalan kadõn sureti tasvir edilmiş çömlek parçasõ
bulunmuştur. Buluntu MÖ. IV-III. asõrlara aittir.9

Batõlõ müzik tarihçileri ve müzisyenlerin fikrine göre telli çalgõlarõn
kaynağõ Orta Asya�dõr. Türk müziğinin asõl ses sistemini daha sonradan
sağlam temellere oturtan Safiyüddin Abdülmümin Urmevî olmuştur.10 Teb-
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riz yakõnõnda yer alan şimdiki Raziyye eski Urmiye şehridir. Ortaçağ Doğu
müzik medeniyetini canlandõran, devrinin en kõymetli müzisyeni olan
Safiyüddin Abdülmümin ibn Yusuf ibn Fakirül-Urmevî 1216 yõlõnda bu şe-
hirde doğmuş, burada büyümüştür. O devirde Bağdat şehri İslâm dünyasõnõn
ilim merkezi sayõlõyordu. Bu sebepten genç Urmevî Bağdat�a göçer.
Safiyüddin Urmevî aynõ zamanda telli müzik aletlerinin ikisinin mucidi sa-
yõlõr. Onlardan biri �nüzhe� (eğlenme), diğeri ise �muğni� (zevk veren) ad-
larõnõ taşõrlar. Nüzhe �ceng� (arp) ve �kanun� şeklinde tertip olunmuştur.
Dört köşeli, kõrmõzõ söğüt ağacõndan yapõlmõş olan bu çalgõ 81 tellidir. Tel-
ler çalgõnõn üzerine öyle bir sistemle çekilir ki, her üç tel bir yerde akort e-
dilebilsin. Kuruluşu kanun, rübap ve nüzheden alõnmõş olan muğni sarõ erik
ağacõndan yapõlmõştõr. Çanağõ rübap çanağõndan büyük, enli ve üç köşelidir,
onun tamamõnda 33 tel vardõr.11

Ortaçağ minyatürlerinde tasvir edilen musiki meclislerinin çoğunda
ceng aletinin tasviri verilmiştir. Milattan önce yapõlmõş cengler 6-9 telli iken
ortaçağda tahminen 18-24 telli olmuştur. Cenge tel yerine ipek teller çeki-
lirdi. İcra usulü değişik idi: Mõzrapla, telekle, sonralarõ parmakla çalõnõrdõ.
Bu müzik aletlerinin üzeri bazen altõn, gümüş, sedef ve diğer kõymetli ma-
denlerle nakõşlanõp süslenirdi. Zarif ve ince sesli ceng ileri gelenlerin mec-
lislerinde berbetle (uda benzer bir müzik aleti) birlikte çalõnõrdõ.

Ceng çalgõsõnõn adõna ortaçağ Azerbaycan klâsiklerinden Nizamî,
Mehseti Gencevî, Hakanî, Nesimî ve Fuzulî�nin şiirlerinde de rastlanõlmak-
tadõr. Meselâ, Nizamî Gencevî şöyle yazõyor:

Ceng alõp eline o dilber peri,
Söyledi çektiği eziyetleri.
Yayõldõ ceng sesi, düştü her yana,
Nâle âşõklarõ etti divâne.12

Meşhur Azerbaycan şairi Mehsetî Gencevî hikmetli rübailer, lirik
gazeller şairi olmasõnõn yanõnda ud ve ceng çalmayõ da bilirmiş. Mehsetî
hakkõndaki rivayetlerin birinde şöyle deniliyor: �Güya ceng çaldõğõ için ceza
olarak onun ellerini deriden yapõlmõş bir bağ ile bağlamõşlar. Bu eziyete da-
yanamayan şair rübailerinin birinde diyor ki:

Şah keyf gününde kaldõrõr bade,
Hoştur ceng sesleri gelse feryade.

Şadlõk sever elim, gönde saklama,
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Zere tut böyle bir eli dünyada.13

Nesimî�nin eserlerinde de döne döne ceng çalgõsõnõn sesi işitilir:

�Enelhak� çağõrõr ceng ü def ü ney,
Yalancõ lâ ilâ illâya düşmüş.14

Ceng hakkõnda kõymetli bilgilere biz on beşinci asõrda da rastlõyoruz.
On beşinci asrõn müzikoloğu Abdülkadir Meragî �Came-elvan� adlõ kita-
bõnda cengin olgunlaştõğõnõ kaydediyor. O, ceng aletine 24 tel takõldõğõnõ ve
bu teller de çift bağlandõğõna göre ondan 12 çeşit ses elde etmenin mümkün
olduğunu söylüyor.15 Bu çalgõlar küçük kuruluşlu, ipek telli ve sütun bölü-
mü olmadõğõ için güçlü ses veremezlerdi. Bu fikre dayanan büyük bestekâr
ve müzikolog Afrasyap Bedelbeyli, ceng enstrümanõnõn bir oktav dahilinde
bütün kromatik gam seslerinin alõnmasõnõn mümkün olduğunu belirtiyor.
Ceng üç köşeli şekilli, telli, gerili müzik aletidir. Üst kolu at boynu tarzõnda
kõvrõlõr ve baş (yukarõ) tarafõnda güzellik için iri ipek sorguç sallandõrõlõr.16

XVI. asõrda da cengin sesini işitiriz. Fuzulî cenge döne döne müra-
caat eder; şiirsiz hayatõ can sõkõcõ görürdü:

Sen de, a mugannî, eyleme kalbimi çok teng,
Bas bağrõna, bas kalbine, berk tut ki, düşer ceng.
Çok gam yiyirem, dâda yetiş, neş�e ver, hâl ver
Hicranõmõ al tulla, evez tatlõ visâl ver!17

Meşhur İran müzikoloğu Aziz Şebanî �İran Musikisi Hakkõnda� adlõ
eserinin �Çeng ve onun türemeleri� bölümünde şöyle yazõyor: �Çengin tari-
hi bundan beş bin yõl önceye rastlar. Üç köşeli şekilli bu çalgõnõn telleri ön-
celeri 8-9 iken sonralar 17�ye ulaşmõştõr. İlk zamanlar zahme (mõzrap), son-
ra parmakla çalõnmõş, daha sonra ise tellerin sayõsõ 74�e varmõştõr.�

Ortaçağda İran�da çengin büyüklüğü 1,5 metreye yakõndõ. A. Şebanî
çeşitli ülkelerde bu sazõn değişik türlerine rastlandõğõnõ kaydediyor.

XVI. asrõn ikinci yarõsõna ait müellifi bilinmeyen �Dağda Musiki
Meclisi� adlõ bir Tebriz minyatüründe başka müzik aletlerinin yanõnda cen-
gin de resmini görürüz. Çok ustalõk ve incelikle tasvir edilen bu meclisin ön
tarafõnda, solda elinde kaval çalan muganni, ceng çalan ve tüteğe (kamõştan
bir müzik aleti) benzer üflemeli aleti dillendiren müzisyenler yer almõşlar-
dõr.18
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Saib Tebrizî şarabõ, aşkõ ve müziği birlikte tarif ederek, �Koltuğunda
mey şişesi, elinde piyale ve ceng götürerek, göz değmesin ki, çok hazõrlõklõ
hale gelmişsin.� der.19

Şüphesiz, Azerbaycan�da muhtelif devirlerde ceng çalan mahir icra-
cõlar olmuştur. Lâkin onlar hakkõnda bilgimiz çok azdõr.

İkinci Şah İsmail devrinde birçok meşhur müzisyen arasõnda üstat
Sultan Mehmet�in de adõ geçer. O, Doğu âleminde ceng ve saz çalan en ma-
hir icracõ olarak şöhret kazanmõştõr. XVI.-XVII. asõr tarihçisi İskender Mün-
şî�nin eserinde Sultan Mehmet Cengî�nin çalgõcõlõktaki maharetini tarif et-
mesi dikkati şayandõr. Halk bu mahir sanatkârõn asõl adõna �Cengî� lâkabõ
ilâve etmiş ve onun ince zevkine daima hayran kalmõştõr.20

XVII. asõrda cengin değişik şekilleri olmuş ve en sevimli müzik çal-
gõlarõndan sayõlmõştõr. Bu devirde daha çok yayõlan ceng türlerinden biri üç
köşeli şekilli, 6 telli, diğeri ise çok telli dört köşeli şekilli olanõdõr.21

Ceng sonralar Azerbaycan musiki meclislerinde yerini kaybetmeye
başlamõştõr. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu sebepleri şimdilik söylemek
zordur.

SONUÇ

Görüldüğü gibi, üzerinde durmaya çalõştõğõmõz konu eski medeni-
yette arp�a benzer enstrümanlarõn büyük rol oynamasõdõr. Makalede amaç
Doğu âlimlerinin araştõrmalarõ ile Batõ âlimlerinin araştõrmalarõnõ kõyasla-
maktõr. Ve sadece cenkle arp�õn benzerliği göz önüne çõkarõlõyor. Klasik şa-
irlerimizin eserlerinden örnekler veriliyor. Peki icracõlarõn ustalõğõ hangi se-
viyede idi ? Bu problem çok karmaşõktõr. Heykel ve resimlerle icracõlõğõn
ince sorularõna cevap vermek mümkün müdür? Bilginlerin fikri birbiriyle
örtüşmemektedir. Bununla birlikte tasvirler gösteriyor ki, antik devir sanat
eserlerinde arp icracõlõğõ kendi inceliklerine ve virtüozluğuna sahip idi. Bu
eski Doğu çalgõsõ ortaçağda Avrupa�ya götürülüyor, kendi ilerleme ve ge-
lişmesini Avrupa�da bularak bütün dünyaya yayõlõyor. Doğuda ise unutulu-
yor...
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