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UYGUR TÜRKLERİNİN DÜNYACA MEŞHUR 12 
MAKAMININ YARATICISI AMANNISAHAN 

 HACI, Rukiye 
ÇİN/CHINA/КИТАЙ  

ÖZET  

Uygurların 12 makamı, çalışkan ve icatçı Uygur zekâsının cevheridir. 12 
makam, Uygurların yaşamlarının bütün ayrıntılarını müzik diliyle anlatan 
estetik bir ansiklopedidir. Böyle bir müzik eseri dünyadaki milletlerin sanat 
tarihinde nadir görülen özel bir eser olduğu için “Doğu Müzik Uygarlığı’ndaki 
Mucize” diye tanınmıştır. Bu özelliklerinden dolayı Birleşmiş Milletler Bilim, 
Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından  25 Kasım 2005’te “Maddî 
Olmayan Kültürel Miraslar” listesine alınan Uygur 12 makamının şimdiye 
kadar devam etmesinin temelini atanlardan biri, büyük makamcı 
Amannısahan’dır. Amannısahan, 16. yüzyılda Yarkent Saidiye Hanedanı 
devrinde tanınan yetenekli bir müzisyen ve şairdir. Burada ben, oluşturduğu 
gelenek atadan çocuğa aktarılarak korunan bu büyük bestekâr ve kahraman 
Uygur kızı Amannısahan’ı kısaca tanıtacağım. 

Anahtar Kelimeler: Amannısahan, Uygurlar,12 makam. 

Sayın Başkan Prof. Dr. Sadık Tural, saygıdeğer bilim adamları ve değerli 
konuklar,  

Çin’i temsilen 38. ICANAS Kongresi’ne katıldığım için çok memnunum. 

Saygıdeğer bilim adamları ve değerli konuklar, konuşmam “Uygur 
Türklerinin Dünyaca Meşhur 12 Makamı’nın Yaratıcısı Amannısahan” 
hakkında olacak. 

Uygurların 12 makamı, çalışkan ve icatçı Uygur zekâsının cevheridir. 12 
makam, Uygurların yaşamının bütün yönlerini müzik diliyle anlatan estetik bir 
ansiklopedidir. Böyle bir müzik eseri, dünyadaki milletlerin tarihinde nadir 
görülen bir eser olduğu için “Doğu Müzik Uygarlığındaki Mucize” olarak 
tanımlanmıştır. Bu özelliklerinden dolayı Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 25 Kasım 2005’te “Maddî Olmayan 
Kültürel Miraslar” listesine alınan Uygur 12 makamının şimdiye kadar devam 
edebilmesi için gerekli temeli atan, büyük makamcı, şair ve hattat Amannısahan 
olmuştur. Burada ben, oluşturduğu gelenek atadan çocuğa aktarılarak korunan 
bu büyük bestekâr ve kahraman Uygur kızı Amannısahan’ı kısaca tanıtacağım. 

12 makamın dünya çapında ün kazanmasından dolayı Uygurların kıvanç 
duygularıyla dolup taştığı şu dönemde, Uygurların “Su içtiğinde, o suyun 
geldiği kuyuyu, kazanı unutma” atasözü doğrultusunda, bahsettiğimiz makamın 
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büyük bilgini, makam ustası Amannısahan’ı anmadan edemeyiz. Bu durumda 
Amannısahan’ın bilgi edinmedeki özel yeteneği, şairlik, hattatlık ve müzik 
alanındaki becerileri gibi maharetlerinin gelişmesine belli ölçüde etki yapan aile 
koşulları ile o devirdeki toplum yaşamı üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Tarihî bilgilere ve araştırmacıların bulgularına göre, Amannısahan 1526’da 
Yarkent’te dünyaya gelmiş 1560’da 34 yaşındayken doğum yaparken ölmüştür. 
Bazı kayıtlarda Amannısahan’ın fakir bir oduncu olan Mahmud’un kızı olduğu 
söyleniyor. Son zamanlardaki araştırmamıza göre, o devirde tanınmış bilim 
adamları müstear isim kullanırmış. O dönemde yaşayan Amannısahan’ın 
müstear ismi “Nefsî” imiş. Buna göre babası Mahmud’un müstear ismi 
“Oduncu” olabilir. Dolayısıyla,onun fakir bir oduncu ailesinde doğmuş olduğu 
söylenebilir. Tarihî kitaplarda Amannısahan’ın ailesi hakkında detaylı bir bilgi 
olmamakla birlikte araştırmalarımız onun yoksul bir aileden geldiğini 
göstermektedir. Bu durumda  Amannısahan’ın bu derin bilgiyi nereden elde 
ettiği  sorusu karşımıza çıkmaktadır: “Taklamakan Çölü’nde bu bilgiler  gaipten 
mi peyda oldu?” 

Burada tarihe bir göz atalım: Amannısahan’ın yaşadığı devir Abdürreşit 
Han’ın hüküm sürdüğü yıllardır. Bu dönem, Yarkent Hanedanı’nın uygarlık 
alanında en geliştiği zaman kesitine rastlar. Bu yıllar, Uygur halk edebiyatının 
ve sanatının çiçek açtığı bir devir, “Altın Devir” olarak tarihin sayfalarına 
yazılmıştır. Amannısahan’ın geçmişi ve onun yazdığı eserlerden söz etmeden 
önce, Yarkent Hanedanı’nın kuruluşu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Hicrî 30 Temmuz 920 yılında (Miladî 21 Ağustos 1514) Kâşgar Sultanlığı 
kuruldu. Çok geçmeden hanedan merkezinin Yarkent’e taşınmasıyla bu devlet 
“Yarkent Hanedanlığı” adını aldı. 

Yarkent Hanedanlığı kurulduktan sonra Seyid Han çok iyi işler yaptı. 
Müstebit hükümdar Ebubekir devrinde zulme dayanamayıp yabancı ülkelere 
giden insanlar yurtlarına dönmeye başladı. Böylece Seyid Han’ın ülkesi 
genişlemiş, halkı da çoğalmaya başlamıştır. 

Miladî 1533 yılında Seyid Han, Tibet’e yapılan bir askerî seferde hastalanıp 
ölmüştür. Onun yerini büyük oğlu Abdürreşit Han almıştır. Abdürreşit Han 16 
yaşından başlayarak babası Seyid Han’la beraber defalarca savaşa katılıp 
“Meşhur Atıcı” ve “Usta Kılıççı” diye tanınmıştır. Abdürreşit Han, müzik 
alanında da tam bir öğretmendi. Dutar, satar, kalun, revap, ud, geycek gibi 
çalgıları çaldığında herkes hayran kalırdı. 

Abdürreşit Han’ın hükümdarlığı devrinde (Miladî 1533-1570 yılları) sosyal 
gelişmeyi ilerletmek için Kâşgar’da medrese, Yarkent’te yüksek bilim 
merkezleri ve sanat okulları açarak halkın kültür, edebiyat-sanat düzeyini 
yükseltmiş, hatta buraya Irak, Afganistan ve Keşmir’den çok sayıda öğrenci 
gelerek öğrenim görmüştür. 
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Abdürreşit Han devrinde hattatlık da çok gelişmiştir. Tanınmış hattatların  
öğrencilerinin sayısı yüzlerden binlere yükselmiştir. 

Özetlersek, Abdürreşit Han’ın hüküm sürdüğü zaman, Yarkent Hanedanı’nın 
uygarlık hayatının en fazla canlandığı dönemdi. Bu yıllar, Uygur halk edebiyatı 
ve sanatının çiçek açtığı “Altın Devir”di. İşte Amannısahan da bu “Altın 
Devir”de şair ve makam ustası olarak tanınmıştı. 

Şimdi gelelim Amannısahan’a: Uygur halkının milattan sonra 16. yüzyılda 
yaşayan tanınmış musikişinası ve yetenekli kadın şairi olan Amannısahan, 
Seyid Han’ın tahta çıkışından 12 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Böyle elverişli 
koşullar altında büyüyen Amannısahan etraflı bir eğitim görme fırsatı bulmuştur. 
Amannısahan gibi bir kızın şiir, müzik ve hattatlıktaki özel yeteneğinin o 
devirdeki bilim merkezlerinden biri olan Yarkent şehrinden uzakta Taklamakan 
Çöllerinde yetişmesi asla mümkün değildir. Amannısahan’ın babası “fakir bir 
oduncu” da olamaz. Üstelik o devrin tanınmış bilim adamlarından birisi olduğu 
açıktır. Amannısahan’ın, Abdürreşit Han tahta çıktıktan sonra bazı sebeplerden 
dolayı ailesiyle birlikte, şehirden uzakta olan Taklamakan boyundaki eski 
“Tata”, şimdiki adıyla “Karasu” ilçesinin “Şah Tata” (şimdiki “Şeftaleli”) 
köyüne yerleşmiş olduğu ispatlanmıştır. Şunu vurgulamak isterim ki, bundan 
birkaç yıl öncesine kadar bile bu köyde nüfus çok az, ağaç ise çok olduğundan 
“odunculuk” diye bir meslek yoktu. O zamanlarda, Uygurların 15. yüzyılda 
yaşayan ulu şairi Ali Şir Nevaî ve Fuzulî gibi şairlerin değerli eserleri ile o 
devirde az bulunan kâğıt, mürekkep ve kalem gibi medeniyet aletleri ve tambur 
gibi çalgı aletleri, ancak kimi bilim adamları ve ekonomik durumları iyi olan 
ailelerde olabilirdi. 

Abdürreşit Han, Taklamakan boyundaki “Şah Tata” adı verilen yerde 
Amannısahan ile buluşmuştu. 1539 senesine rastlayan bu buluşmada, 
Amannısahan 13-14 yaşlarında, Abdureşit Han 28 yaşlarındaydı. Bu genç kızın 
müzik alanındaki özel yeteneği, güzel yazısı, aynı yaşlarda olanlarınkinden 
yüksek bilgi düzeyi, şairliği, Uygur kızlarına has saygılı davranışları ve 
güzelliği bu genç padişahın dikkatini çekti ve evin bir köşesinde duran tamburu 
çalmasını istedi. Amannısahan’ın babası “Kızım tambur çalmayı biliyor.” 
dediğinde Padişah, “Öyleyse çalsın.” demiştir. Kız tamburu almış ve 
“Pencigâh” makamını o kadar güzel çalmış ki, Abdürreşit Han şaşırmıştır. 
Özellikle, kız kendi eliyle yazdığı şiiri makam eşliğinde söyleyince Abdürreşit 
Han kıza âşık olmuştur. Bu şiir şu sözlerle başlar: 

Allah’ım sana bin şükür, bize adil padişah verdin, 
Fakir-fukaraya Abdürreşit Han’ı dayanak ettin. 
Ey Nefsî, ulu Tanrı’ya gece gündüz dua et, 
Eğer şah için dua etmezsen, 
Büyük günah işlemiş olacaksın. 
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Amannısahan bu şiirde kendisinin ve halkın Abdürreşit Han’a sevgisini ve 
sadakatini anlatmıştır. 

   Şarkı biter bitmez Sultan aceleyle “Nefsî” denilen hatun kim, siz bu şarkıyı 
nereden öğrendiniz?” diye sorunca kız, “Başkalarının şarkısı söylenir mi? Ben 
Nevaî, Fuzulî ve Zelilî’nin şiirlerinden başkasını okumam. Bu şarkı benim  
kendimin. ‘Nefsî benim’ diye cevap vermiş. Padişah kızın kaç yaşında 
olduğunu sorduğunda babası, 13 yaşında olduğunu söylemiş. Abdürreşit Han 
bunu duyunca daha da hayrete kapılmış. Amannısahan yerinden kalkıp kendi 
eliyle yazdığı birçok şiiri getirmiş. Yazısının güzelliği sanki kendi güzelliğiyle 
yarışır gibiymiş. Padişah bu yazının bu kadar küçük bir çocuk tarafından 
yazıldığına bir türlü inanamamış, “Bakalım şu anda bir şiir yazabilecek 
misiniz?” demiş. Kız derhal mürekkep, kalem ve kâğıt getirip şu beyiti yazmış: 

Allah’ım bu bende, bana inanmayan şüpheli gözle baktı, 
Güya bu evde bu akşam benim için bir diken bitti. 

Sultan gülerek: “İnandım, beni maskara etmeyin.” demiş; ona âşık olmuş ve 
hemen nikâhına almış. Amannısahan bu beytinde derin, zarif duygularını 
oldukça güzel ve uyumlu bir dille ifade etmiş. Beyitin güzelliği, estetik değeri, 
fikrî derinliği ve dilinin uyumluluğu Uygur şiirinin seçkin örneklerini 
oluşturmuştur. Abdürreşit Han Amannısahan’ın saraydaki sanat faaliyetlerini 
organize etmede, makamları düzenlemede baştan sona kadar uygun koşullar 
yaratmış ve onu desteklemiştir. Böyle bir fırsat olmasaydı 12 makam bugüne 
kadar gelemezdi. 

Amannısahan sarayda 20 yıl kalmış, bu süre içinde Abdürreşit Han’ın 
desteğiyle makamların güftelerini de düzenleyerek kendi becerisiyle İşretengiz 
(Sevinci Uyarma) adında bir makam, Divan-ı Nefsî (Nefsî Şiirleri Külliyatı) 
gibi değerli şiirlerle hanımlara öğüt verme amacı taşıyan Güzel Ahlak ve 
Kalpler Şerhi adıyla kitaplar da yazmıştır. Şiir, nağme ve hattatlık hakkında bu 
kadar derin manalı bir kitap şimdiye kadar nadir görülmüştür. Uygurlar arasında 
Amannısahan’dan sonra makam bulan ve beyit yazan başka sanatçı olup 
olmadığı bile belli değildir. 

Uygur müziğinin anası olan geleneksel 12 makam, destan ve eğlencelerde 
nesilden nesile söylenerek bugüne kadar gelmiştir. Amannısahan’ın memleketi 
Yarkent’te  mezarı ve heykeli bulunmaktadır. Her sene Yarkent’te 
Amannısahan’ın anısına düzenlenen etkinliklerle sevinç ve coşkuyla 12 makam 
bayramı ve sempozyumlar yapılmaktadır.  Makam Sanat Topluluğu birkaç 
yıldır Avrupa ve Asya ülkelerinde gösteriler yapmıştır. Topluluk Türkiye’yi de 
gelerek gösteriler sunmuş  ve çok büyük ilgi görmüştür. Bu gösterilerin 
CD’si,VCD’si ve DVD’si yapılmıştır. 
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İnanıyoruz ki, Uygur 12 makamının 16. yüzyıldaki büyük bilgini, cesur 
Uygur kızı, makam ustası Amannısahan’ın mübarek adı bu makamların 
insanları kendine çeken güfteleriyle bütün dünyada ebediyen yaşayacaktır. 

Sayın bilim adamları, onun hakkında yapılan belgesel filmin, CD, VCD ve 
DVD’lerini* getirdim, zamanınız olduğunda seyredebilirsiniz.  

Saygılarımla.  
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Büyük Makam Ustası, Amannısahan’ın Hayatı ve Ailesine İlişkin Bazı 
Sorunlar, Sultan Mahmut İbrahim. Sincan Halk Yayınevi, 2006. 

                                                 
*  Amannısahan ile ilgili olan CD, VCD ve DVD’ler, Rukiye Hacı tarafından Atatürk Kültür 
Merkezi Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. Bu konuda bilgi almak isteyen araştırmacılar, adı geçen 
kütüphaneye bakabilirler. 
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