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Nevada
büselik besiisi
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Türk musikisinde bir perde
ve birleşik makam.

L

Pest sekizlide kaba ırak. tiz sekizlide
eviç. en tiz sekizlide tiz eviç adını alan ırak
perdesi gerek klasik ebced gerekse Abdül baki Nasır Dede'nin nota sisteminde
( _, ) Kantemiroğlu notasında (..v) harfleriyle gösterilmiş. Hamparsum notasında
ise (.r) şekliyle yazılmıştır. Bu perde bakıye diyezli fa olarak ırak. bestenigar. dilkeşhaveran, beste ısfahan. eviç, eve-ara,
ferahnak gibi bir grup makamın da karar
perdesidir.
Irak Makamı. Türk mOsikisinin eski makamlarından olup dizisi. ırak perdesindeki
segah dörtlüsüne yerindeki uşşak dörtlüsünün katılmasından meydana gelmiştir.
Bu yapıya uşşak dörtlüsü, bazan nevadaki büselik beşlisini de alarak uşşak dizisi
halinde katılır. Ancak ırak makamı ağır
başlı bir karaktere sahip olduğundan fazla tizlerde dalaşmadığı için çoğunlukla
bu dizinin bir kısmının kullanıldığı görülmektedir.
Yerinde ussak makamı dizisi

_j

Irak Perdesi. Türk mOsikisi ses sistemi
içinde orta sekizlinin on ikinci perdesinin
adıdır. Acem- aşiran perdesine bir bakıye
diyezi. rast perdesine bir küçük mücenneb bemolü, veya hüseynl-aşiran perdesine bir büyük mücenneb diyezi getirilerek elde edilir.

N ota yazımında donanımına si için koma bemolü (segah). fa için bakıye diyezi
(eviç) yazılır, gerekli diğer değişiklikler ise
eser içinde gösterilir. Çıkıcı bir seyir takip
eden bu makamın yedeni birinci çizgideki bakıye diyezli mi (acem- aşiran). durağı
bakıye diyezli fa (ırak) perdesidir. Makamın güçlüsü olan dügah perdesi, üzerinde hem uşşak dörtlüsünün bulunması
hem de ıraktaki segah dörtlüsünün güçlüsü durumunda olduğundan ayrıca önem
taşımaktadır.

Ağır başlı bir makam olduğu için adeta dini karakter taşıyan ırak makamının

seyrinde daha çok pestlerde, özellikle durak perdesinin altındaki seslerde dolaşı
hp asma kararlar yapılır ve bu suretle makamın genişleme alanı da teşekkül etmiş
olur. Böylece ırak perdesinden itibaren
makamın yedeni olan acem -aşiran perdesi kullanılarak aşağıya doğru inilirse
kaba nlm- hicaz perdesinde hicaz çeşni
siyle asma karar yapılır:
Kaba ni m ·hicazda
hlcaz dörtlüsü

Ayrıca ırak perdesinden aşağıya hüseynl- aş i ran perdesi kullanılarak inilirse yegah perdesinde rast çeşnisiyle asma karar gerçekleştirilir.
Vega hta
rast dörtlüsü

Makamın ağır başlı

karakterinden doüst bölgesi olan büselik beşlisine ait seslerde fazla gezinilmez.
Ancak bu bölgede az da olsa dalaşıldığı
zaman neva perdesinde bGselikli bir asma karar yapılır, ayrıca segah perdesinde
de eksik segah dörtlüsüyle asma karar
yapılabilir. Diğer taraftan ırak makamının
seyri esnasında esasen ana dizide bulunmamasına rağmen bazan dügah perdesinde bir hicaz dörtlüsünün yer alması sonucu rast perdesinde nikriz çeşnisi meydana gelir; bu suretle de yerinde hicazlı
ve nikrizli asma kararlar yapılır. Hicazlı ve
nikrizli asma kararlardan sonra aynı sesler le ırak perdesine kadar düşlıldüğünde
ise ırak perdesinde hüzzamlı bir asma karar. bazan da sadece nlm-hicaz perdesi
kullanılarak yine aynı perde üzerinde tam
segah beşiisiyle asma karar yapılabilir.
Ancak bu geçkilerde fazla ısrar edilmemesi önemlidir.
layı uşşak dizisinin

Yerinde nikriz besiisi
Yerinde
hicaz dörtlüsü

Düyek
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seyrine durak veya güçlü ciDiziyi meydana getiren
çeşnilerde pek fazla tizlere çıkmadan dolaşıldıktan sonra güçlü dügah perdesinde yarım karar yapılır. Bu arada gerekli
asma kararların gösterilmesinin ardın
dan bütün dizide ve genişlemiş bölgede
karışık olarak dalaşılıp ırak perdesinde se-

varından başlanır.

ırak makamı

seyir örneği
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gah çeşnisiyle çoğunlukla yedenli olarak
tam karar yapılır.
Sultan IV. Murad, ll. Gazi Giray, Şerif Çelebi ve Neyzen Emin Dede'nin (Yazıcı) peş
revleri; Zeki Mehmed Ağa, Benli Hasan
Ağa, Şerif Muhittin Targan'ın saz semaileri; Hamamizade İsmail Dede'nin remel
usulünde, "Bir ah ile ol gonca-feme halin
ayan et" mısraıyla başlayan bestesiyle,
"Hasrette tamam nafe döndüm sensiz"
mısraıyla başlayan yürük semaisi; Bestenigar Ziya Bey'in müsemmen usulünde,
"Derd-i hicrinle bütün avareler" mısraıyla
başlayan şarkısı bu makamın en güzel örneklerindendir. Ayrıca Sultan lll. Selim'in
düyek usutünde, "Zahida suret gözetme
içeri gir cana bak", Hamamizade İsmail
Dede'nin muhammes usulünde, "Mevlam
senin aşıkların" mısralarıyla başlayan ilahlleri de bu makamdaki tanınmış eserlerdendir.
BİBLİYOGRAFYA :
Kantemiroğlu. ilmü'l-müsiki,l, 3-4,46-47,
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1, vr. 13'- 13"; Haşim Bey Mecmuası, istanbul
1280, s. 39; Ezgi, Türk Musikisi, ı, 256-257; IV,
268; Özkan. TMf'IU, s. 38, 445-448; Are!. Türk
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·~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN
IRAK SELÇUKLULARI
(bk. SELÇUKLULAR [Irak]).
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IRAKEYN SEFERİ

L

Kaniini Sultan Süleyman'ın
1533 -1535 yıllan arasında
yaptığı ilk İran seferi.

_j

Osmanlı ordusunun doğuyayönelik en
büyük ve en uzun süreli askeri harekatlarından biri olup sefer sırasında Kuzeybatı
İran kesimiyle (Irak-ı Acem) Bağdat ve yöresine (Irak-ı Arap) girilmesi sebebiyle kaynaklarda lrakeyn (iki Irak) Seferi olarak
adlandırılır. Bu sefer, Ça ldı ran Savaşı'nın
( ı 5 14) ardından geçen on dokuz- yirmi
yıllık bir aradan sonra Osmanlı-Safevi
mücadelesini yeniden başlatmıştır. Osmanlılar' ın sadece doğu sınırlarının muhafaza altına alınması için değil, aynı zamanda devralmış oldukları Sünni dünyasının temsilcisi olma misyonlarını dini zeminde sarsmaya ve kendileriyle üstünlük
yarışına girişıneye kararlı Safevller'i tamamen bertaraf etmek düşüncesiyle bu
büyük askeri harekata giriştikleri anlaşıl

maktadır.

116

Yavuz Sultan Selim'in vefatından ( 1520)
sonra yeni ümitlere kapılan Şah İsmail,
Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad ve
Rodos seferleriyle meşgul olmasından istifade ederek Anadolu üzerindeki propaganda faaliyetlerine hız verdiği gibi Doğu Anadolu'da Osmanlı sınırlarına yönelik akınlarda bulunmakta, bölgedeki aşi
retler üzerinde nüfuz kurmaya çalışmak
taydı. Kanuni ise Şah İsmail'in ölümü
( ı 524) ve yerine çocuk yaştaki oğlu 1. Tahmasb'ın geçmesi sonucu. İran meselesine
son vermek ve doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için Safeviler üzerine yürümeyi kararlaştırmış . ancak Avrupa'daki
gelişmeler yüzünden bu niyetini ertelernek zorunda kalmıştı. Mohaç seferi sı
rasında Anadolu'nun orta ve doğu kısım
larında. Safevi propagandasının ve bu
maksatla gönderilen casusların bir ölçüde etkisiyle geniş çaplı isyanların çıkma
sı. ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalan
Anadolu'nun güvenliği açısından İran'a
sefer açmayı gerekli hale getirdi. isyanların bastırılmasından sonra doğu sınırla
rında meydana gelen bazı olaylar ve karşılıklı ilticalar iran'a karşı açılacak seferin
görünür sebeplerini teşkil etti. Bunlar,
Bağdat'ı ele geçirdikten sonra Osmanlı
lar'a müracaat edip bağlılık bildiren Zülfikar Han'a karşı harekete geçen Tahmasb'ın zımnen Osmanlı toprağı haline
gelmiş olan Bağdat'ı yeniden zaptetmesi ve ileri gelen Safevi ümerasından Ulama Han ' ın Osmanlılar'a , Bitlis hakimi Şe
ref Han'ın Safevller'e sığınınası idi. Bu sonuncu olay, Osmanlı- Safevi sınır boyların
da karşılıkl ı tecavüz! ere yol açarak seferi
çabuklaştırırken ilki. çıkılacak seferin hedefleri arasına Bağdat'ın da alınıp askeri
harekatın yönünü belirlemişti.
1533'te Habsburglar'la yapılan barışla
Avrupa'daki meseleleri halleden Kanuni
bunun hemen ardından İran seferi için
hazırlıkları başlattı ve kendisine geniş
yetkilerverdiği vezlriazamı İbrahim Paşa'yı önden gönderdi (2 Reblülahir 9401
21 Ekim 1533). 1533 yılı Aralık ayında Halep'e varan ve kışı burada geçiren İbra
him Paşa daha önce kararlaştırıldığı üzere Bağdat'a yürümek istedi; fakat Mayıs
1534'te Diyarbekir'e gelerek buradan Ulama Han'ın tesiriyle ve Şah Tahmasb'ın
Horasan'da olmasından da faydalanarak
Tebriz'e yöneldi. 25 Muharrem 941'de (6
Ağustos 1534) küçük bir çarpışmanın ardından boşaltılmış olan Tebriz'e kolayca
girdi. Padişaha gönderdiği raporlara göre ertesi günü otuz yıldır "muattal" durumda bulunan Uzun Hasan Camii'nde

cuma namazı kılınmış ve şehre hakim
olunup çeşitli tayinler yapılmış, Tebriz
beylerbeyiliği Ulama'ya verilmişti. İbra
him Paşa Ulama'yı Erdebil'e akına gönderdi, Hüsrev Paşa ise Alıncak Kalesi'ni
kuşatma altına aldı.

Bu arada Üsküdar'dan hareket eden ( 14
Haziran 1534) padişah da Erzurum'a ulaş
mış bulunuyordu. İbrahim Paşa, Tebriz'in
Osmanlı askerlerince zaptedildiğini öğre
nen Şah Tahmasb'ın Tebriz' e doğru harekete geçtiğini haber alınca ordu ile bir an
önce yetişmesi için padişaha haberci yolladı. Bunun üzerine süratle hareket eden
padişah 28 Eylül'de Tebriz' e girdi. İki ordu
Ucan'da birleşti ve Şah Tahmasb'ın vaki
olabilecek saldırılarına karşı tedbir aldı.
Fakat Tahmas b böyle bir hücuma kalkış
mayarak geri çekildi. Bu arada Gllan Hanı Muzaffer Sultan Ucan'da padişahın huzuruna çıkmış ve bağlılık bildirmişti. Tebriz muhafızlığı Şirvanşah oğlu Mehmed
Mirza'ya havale edildi; ayrıca Şenb-i Gazan mevkiinde bir kale inşasına g irişildL
Yeteri kadar top ve tüfekli yeniçeriyle üç
sancak beyi burada bırakıldı. Tahmasb'ın
Sultaniye'de olduğu öğrenilince Kanuni
Tebriz'den hareket ederek onun üzerine
yürüdü. Daha önce Çaldıran'da uğranılan
yenilginin de tesiriyle Osmanlı ordusunun
üstün ateşli silah gücünü göz önüne alan
ve onların karşısına çıkmaktan çekinen
Tahmasb. yıpratma taktiğini tercih edip
ani baskınlar yaptırmak ve Osmanlı ordusunun geçeceği yerleri tahrip ettirmek gibi pasif fakat akıllı bir direniş gösterdi.
Osmanlı

ordusu Irak-ı Acem denilen
göç ettirilmiş, ıssız. harap ve aynı
zamanda oldukça sarp arazide çok güç
şartlar altında Sultaniye'ye ulaştıysa da
Tahmasb'ın izine rastlanamadı. Burada
şahın yanında bulunan Dulkadıroğulları'n
dan Şahruh Bey oğlu Mehmed, diğer iki
beyle birlikte gelip itaat arzetti ve kendisine. Erzurum beylerbeyiliği verildi (5 Reblülahir941 / 14 Ekim 1534) . Osmanlı ordusu buradan hareketle ağır arazi ve iklim şartlarıyla bi:ığuşarak29 Ekim'de Hemedan önlerine. oradan Kasrışlrin'e ulaşıp Bağdat'a yöneldi. Büyük zorluklarla
yapılan bu yürüyüş sırasında epey kayıp
veren Osmanlı kuwetleri Bağdat önlerine geldiğinde kaledeki Safevi muhafızı Tekelü Mehmed Han burayı terkederek Şl
raz'a kaçtı ve şehir kolayca ele geçirildi
(21 Cemaziyelevvel 94 I /28 Kasım I 534) .
Dört ay burada kalan ve yörede imar hareketlerinde bulunan , bu arada İmam-ı
Azam'ın kabrini buldurup buraya bir türhalkı

