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cavüz" deyimi en geniş anlamıyla "kişilik 
haklarının çiğnenmesi" şeklinde tanım

lanmıştır. 

Cahiliye Arapları arasında ırz daha zi
yade "şeref" anlamını taşımaktaydı. Gü
ce dayalı bir üstünlük fikrinin hakim ol
duğu Cahiliye toplumunda cesaret, hür
riyet, kadının iffeti, soyluluk, himaye, cö
mertlik ve mesken dokunulmazlığı gibi 
ahlaki temalar da bu üstünlük fikrinin 
birer yansımas ıydı ve bundan dolayı ırz 
kavramıyla irtibatlandırılıyordu (İA , V/2, 
s. 680). Bir kişinin cesaretine, atalarına 
veya cömertliğine yönelik herhangi bir 
küçümseme, iffetinden sorumlu olduğu 
bir kadına yahut şahsi meskenine yöne
lik bir tecavüz onun ırzına yapılmış bir 
saldırı olarak nitelendirilirdi. Böyle bir 
saldırıya maruz kalma çok büyük bir utanç 
sayıldığı için de ırza tecavüzün intikamı 
neredeyse cana kastetmenin intikamına 
eşdeğer tutulurdu. Bu anlayış içinde baş

kalarının ırzını koruma ve gözetme de 
ırzdan sayılmaktaydı (Cevad Ali, IV, 407-
408 , 573-574) 

Kur'an-ı Kerim'de ırz kelimesi geçme
mekte, ancak insanın öteki yaratıklar ara
sındaki üstün ve şerefli konumu açıkça 
vurguianmaktadır (el-Bakara 2/30; el-isra 
17/70). Kur'an'a göre insan olmak başlı 
başına bir değerdir. Hadislerde ise ma
nevi kişilik değerlerini ifade etmek üzere 
ırz kelimesinin sıkça kullanıldığı görül
mektedir. Hz. Peygamber Veda hutbesin
de müslümanların kanla(!, malları ve ırz

larının haram (dokunulmaz) kılındığını açık 
şekilde belirtmiştir (Müsned, I, 230; Buha
r!, '"ilim" , 9; Müslim, "J5asame", 29, 30) . 
Bu üç haramın beraber zikredildiği başka 
bir hadiste de kişiye kötülük olarak müs
lüman kardeşini küçük görüp aşağılama
sının yeteceğ i ifade edilmiştir (Müslim, 
"Birr", 32; EbG DavGd, "Edeb", 35) Can, 
mal ve ırz dokunulmazlığının birlikte anıl
masından İslam'ın yaşama hakkına. mül
kiyete ve manevi kişiliğe ilişkin bütün 
hakları aynı ölçüde güvence altına aldığı 
sonucu çıkmaktadır. Diğer bir hadiste ise 
şüpheli şeylerden kaçınan müslümanın 

dinini ve ırzını korumuş olacağı belirtilir
ken (Buhar!, "İman" , 39; Müslim, "Müsa-
15at" . ı 07) insanın manevi kişilik değerle
rini ifade eden ırzın din gibi temel bir kav
ramla yan yana zikredilmesi ilgi çekicidir. 
Bu ifadeden, kişilik değerlerinin dini de
ğerler için hakiki zemini teşkil ettiğini, 
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sağlam bir dindarlığın sağlam ve korun
muş bir kişilikte daha da mükemmel ola
cağını anlamak mümkündür. Ayrıca bun
dan. manevi kişiliğe saldırının dinin özü
nü ilgilendirdiği ve bazı şekli ihmallerden 
daha önemli sayıldığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim ResQJ-i Ekrem. hac ibadetinin ku
rallarını sırasıyla yerine getirmekte hata 
eden bir sahablye bunun fazla bir sakın
cası bulunmadığını , herhangi bir müslü
manın ırzına dil uzatmanın daha büyük 
bir günah olduğunu söylemiştir (EbG Da
vG d, "Menasik" . 87) . 

İslam'da ırza yönelik haksız saldırılar 
kul hakkını ihlal sayılmıştır. Bir kimsenin 
böyle bir davranıştabulunması durumun
da tıpkı malına tecavüz eden kimse gibi 
ondan helallik dilemesi gerekmektedir 
(Müsned, ll , 506; Buhar!, "Me::o;alim", l O; 
Tirm izi, " Şıfatü ' l-[5ıyame", 2). lrza yapılan 
saldırıya meşru ve makul ölçüler çerçeve
sinde karşılık vermek ise ahlaki bir ödev 
sayılmıştır. Mesela Hassan b. Sabit'ten, 
bazı müşriklerin Hz. Peygamber'in "ırz"ı
na yönelik hicivlerine karşı "babasını. de
d esini ve ırzını " siper edeceğini belirten 
bir şiir rivayet edilmiştir (Bu har!, "Mega
zl" , 34; Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ:ıabe" , 157, 
"Tevbe", 57). İbnü'l-Eslr bu rivayette ge
çen "ırz" kelimesinin "manevi kişilik" şek

linde anlaşılması gerektiğini belirtmişti r 

( en -N ihaye, " 'ırz" md .). Buna karşılık, 

borcunu ödeyecek gücü olduğu halde 
ödemeyen kimsenin tutumu gibi bir hak 
ihlali söz konusu olduğunda şeref ve say
gınlık anlamındaki ırzın yara alacağı be
lirtilmiştir. Böyle bir durumda haksızlık 
eden kişinin ırzı sorgulanmaya açık hale 
gelmiş demektir (Müsned , IV, 222. 388, 
389; Buhar!, " i stil5raz", 13). 

lrz kelimesi zaman içinde, korunması 
gereken manevi kişilik değerlerinden yal
nızca iffetle ve cinsi hayatla ilgili olanları
na hasredilmiş , " ırza tecavüz" tabiri de 
özellikle Türk örfünde ve hukuk dilinde 
cinsel tecavüzü ifade eder olmuştur. Bu 
çerçevede ırzın korunması İslam huku
kunda hem fertleri n temel hak ve so
rumlulukları arasında yer almış hem de 
pozitif hukukun önemli ilgi alanlarından 
birini teşkil etmişti r. İslam hukukunda 
zina ve zina iftirası (kazf) suçları için ön
görülen cezalar ve kadın - erkek ilişki 

lerine getirilen sınırlamalar da esasen 
bu amaca yönelik tedbirlerdir (bk. KAZF; 
ZİNA) . 
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Türk musikisinde bir makam. 
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Türk mOsikisinin en eski makamların
dan ısfahan basit ve birleşik olmak üzere 
iki çeşittir. 

Basit lsfahan Makamı . Her bakımdan 
uşşak ve bayatlye benzemekle birlikte se
yir esnasında zaman zaman bu iki ma
kamdan uzaklaşan veya bunlara yaklaşan 
özellikler taşır. Dizisi, aynen uşşak ve ba
yatl makamları gibi olup yerindeki uşşak 
dörtlüsüne neva perdesinde bir büselik 
beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. 
Nota yazımında donanımına sadece si 
koma bemolü (segah) yazılır , gerekli deği
şiklikler eser içinde gösterilir. Yedeni rast, 
durağı dügah, güçlüsü ise büselik çeşni

siyle makamın yarım kararının yapıldığı 
neva perdesidir. 

Makam bayatı makamı gibi inici-çıkıcı 
seyreder ve bu yönüyle uşşaktan ayrılır. 
Genişlemesi de aynı şekilde bayatlde ol
duğu gibi tiz taraftan ve tiz durak mu
hayyer perdesine getirilen bir kürdl dört-



lüsüyle, güçlü üzerinde bulunan buselik 
beşlisinin dizi halinde uzatılmasıyla sağ
lanır. Ancak bu sırada bayatideki gibi ne
vada hicaz, çargahta nikriz çeşnileri pek 
yapılmaz , bu da makamı bayatiden ayı
ran bir özelliktir. 

Basit ısfahan makamının karakteristik 
tarafları, seyir esnasında segah ve acem 
perdeleri arasında fazlaca gezinilmesi ve 
segah perdesin de, uşşak ve bayati ma
kamlarından daha fazla asma kalışlar ya
pılmasıdır. Böylece makamın en önemli 
asma karar perdesinin segah olduğu or
taya çıkar. Bu ise makama tasawufi ve 
lirik karakterli bir nitelik kazandıran 
önemli bir özelliktir. 

Yerinde ussak-bayati. 
basit ı sfahan makamı dizisi 

Yerinde Nevada Muhayyerde 
ussak dörtlüsü büselik besiisi kürdi dörtlüsü 
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Nevada büselik dizisi 

Birleşik Isfahan Makamı. Dizisi , basit 
ısfahan makamı dizisine zaman zaman 
dügahta bir rast dörtlüsü eklenmesinden 
meydana gelir. 

Yerinde basit ısfa han 
ussak -bavati makamı dizisi 

Yerinde Nevada 
ussak dörtlüsü büselik besiisi 

Dügahta 
rast dörtlüsü 
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N ota yazımında donanımına uşşak-ba
yatl- basit ısfahan dizilerinde olduğu gibi 
sadece si için ko ma bemolü (segah) yazılır, 

gerekli değişiklikle r eser içerisinde göste
rilir. Makamın yedeni rast, durağ ı dügah, 
güçlüsü neva olup bu perde üzerinde bu
selik çeşnisiyle yarım karar yapılır. 

Birleşik ısfahan makamının en önemli 
asma karar perdesi basit ısfahanda oldu
ğu gibi segah perdesidir. Seyir sırasında 
sık sık basit ısfahan dizisine geçileceğin
den segah ve acem perdeleri arasında 
çokça gezinilecek ve segahta fazlaca as
ma kararlar yapılacaktır. Ayrıca zaman 
zaman dügah perdesindeki rast dörtlü
sü de seyre karışacak ve nazari olarak dü
gah perdesinde rastlı asma kararlar ya
pılacaktır. Ancak dügahtaki rast beşlisi
nin pratik kullanımı. dügah perdesinde 
kalıştan ziyade bu dörtlünün seslerinin 

daha çok re. do#, si , do#, re. do#, re tar
zında bir nağme sıralanış ı şeklindedir. 

Diğer asma kararlar ise çargahta çar
gahlı ve rast perdesinde rastlı kalışiard ır. 
Bu makamın oluşmasında önemli bir ye
ri olan dügahtaki rast dizisiyle hiçbir za
man karar verilmez, tam karara yine ba
sit ısfahan dizisiyle gidilir. Birleşik ısfahan 
makamının genişlemesi tiz taraftan ve 
aynen basit ısfahan makamının genişle
mesi gibidir. 

Nevada büselik dizisi 

Yerinde Nevada Muhawerde 
ussak dörtlüsü büselik bestisi kürdi dörtlüsü 

Yerinde basit ı s fa han - bayati dizisi 

inici-çıkıcı olarak kullanılan birleşik ıs
fahan makamının seyrine ya basit ısfahan 
dizisi veya dügah perdesindeki rast dört
lüsüyle güçlü civarından başlanır. Zaman 
zaman dügah perdesinde rast dörtlüsü 
gösterilerek basit ısfahan dizisinde gezi
nilir. Bir başka deyişle basit ve birleşik ıs
fahan dizilerinde birbirine sık sık geçkiler 
yapacak şekilde dolaşılarak neva perde
sinde buselikçeşnisiyle makamın yarım 
kararı yapılır (bu makamdaki eserl erd e 
s ıkça rastlanan nevada rast beş ii s i sadece 
n eva makamına bir geçkiden ibarettir) . Yi
ne karışık gezinilerek diğer asma kararlar 
ve gerekiyorsa genişlemiş bölge de gös
terildikten sonra, mutlaka basit ısfahan 
dizisiyle dügah perdesinde uşşak çeşnili 
tam karar yapılır. 

Buhurlzade Mustafa ltrl Efendi'nin zen
cir usulünde, "Gel ey nesim-i sabahatt-ı 
yardan ne haber"; Zaharya'nın ağır çen
ber usulünde, "Leyle-i zülfü n dil-i şeyda 
(mecnOn) olur dlvanesi" mısralarıyla baş
layan besteleri; ltrl Efendi 'nin (baz ı kay
naklarda Hamamizade İ sma il Dede Efen
di). "Ya Rab kime feryad edeyim yarin 
elinden" mısraıyla başlayan ağır semaisi; 
Suphi Ziya Özbekkan ' ın , "Ol nahl-i çemen 
serv-i hıraman olacaktır" mısraıyla başla-
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yan yürü k semaisi bu makamın en güzel 
örneklerindendir. Şarkı formundaki bir
çok eser arasında Üdl Nevres Bey'in ağ ır 
aksak usulünde, "Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i 
perlşanındadır" ; Hacı Arif Bey'in müsem

men usul ünde, "Düşme ey aşık hayale 
yağma yok" ve mürekkep nlm safyan usu
l ünde, "Canda haysiyyet mi var sevda-yı 
canan olmasa" mısraıyla başlayan şarkı
ları ile, "Fesleğen ektim gül bitti" mısra

ıyla başlayan türkü örnek olarak verilebi
lir. Ayrıca dini musiki eserleri arasında Ze
kai Dede'nin safyan usul ünde, "Sakın dün
yaya aldanma"; Ali Rıza Şengel'in düyek 
usulünde, "Ya kerim Allah bize kıl mağfi
ret" mısralarıyla başlayan ilahileri bu ma
kamda bestelenmiş seçkin eserler arasın
da yer alır. 
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Orta Asya'da bir göl 
L ve içinde bulunduğu coğrafi bölge. _j 

Kırgızistan'ın kuzey kesiminde Küngey 
Ala, Terskey Ala , Kızıl-Ompul ve İçke Tas
ma dağlarının arasında deniz seviyesin
den 1609 m . yükseklikte yer alır; yüzölçü
mü 6202 km2 , uzunluğu yaklaşık 185, ge
nişliği 60 km. ve en derin yeri 702 met
redir. Göle !sık Göl ( l ssık Köl) denilmesinin 
sebebi suyunun ılık olmasıdır; milattan 
önce ll. yüzyıl Çin kaynaklarında da Je- hai 
( sı cak deniz) ad ıyla zikredildiği görülür. 
Kelime İs lam kaynaklarında İskuk. İ sku l, 
İsig-kul, İskul, İsi-kul şekillerinde geçer. 
Unkovskiy, 1722'de yaptığı haritada bu-
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