
mak üzere etrafa kadılar gönderdi. Öte 
yandan Karayazıcı rüyasında Hz. Muham
med'i gördüğünü, onun kendisine, "Adi ü 
dad ile devlet senindir" dediğini halk ara
sında yaymaktaydı. 

Serdar Mehmed Paşa yeniden Urfa'ya 
Karayazıcı üzerine yürüdü. Şam ve Hal ep 
beylerbeyilerinin kuvvetlerine yerli kuv
vetlerin de katılması Karayazıcı'yı zor du
rumda bıraktı. Cephanesi tükenen ve iaşe 
temini zorlaşan Karayazıcı uzlaşma ça
releri aramaya başladı ve aman diledi. 
Amasya veya Antep sancağının idaresinin 
kendisine verileceği sözünü alınca ya
nında bulunan Hüseyin Paşa'yı hükümet 
kuvvetlerine teslim etti. Hüseyin Paşa 
İstanbul'a gönderiterek idam edildi. 

Karayazıcı, Urfa Kalesi'nden çıkıp san
cağına giderken Hüseyin Paşa'yı ayırmak 
ve Urfa Kalesi'nden çıkarmak için sözde 
kalan bir anlaşma yapmış olduğu anlaşı
lan Serdar Mehmed Paşa'nın müdahale
siyle karşılaştı . Şiddetli savaşlardan son
ra Divrik civarında Cehennem deresi 
mevkiinde mağiQp olup Sivas tarafların
da dağlara çekilen Karayazıcı'nın akıbeti 
hususunda hükümet merkezine çelişkili 
haberler geldi. 

Bu sırada Avusturya seferine katılmak 
üzere İstanbul'a gelen Sivas Beylerbeyi 
Çerkez Mahmud Paşa, kendisine sancak 
verilmişken yeniden devlete baş kaldıran 
Karayazıcı'nın bu durumuna Serdar Meh
med Paşa'nın sebep olduğu iddiasında 
bulundu. Ona göre Karayazıcı Celal! lider
liğinden ziyade büyük işlerin adamı idi. 
Ayrıca Şeyhülislam Sun'ullah Efendi'nin 
Anadolu'da kadılık yapan yeğeninin yaz
dığı mektuplarda Karayazıcı lehindeki ifa
deler hükümeti etkilemişti. Ancak Sun
'uilah Efendi'nin, yeğeni vasıtasıyla Kara
yazıcı 'dan 30.000 kuruş rüşvet aldığı iddi
aları da vardı. Hükümet Karayazıcı hak
kında olumlu davranıp onu Çorum sancak 
beyliğine tayin etti. Serdar Mehmed Paşa 
da İstanbul'a çağrıldı. Fakat Karayazıcı 
Çorum'da halka zulmetmekle itharn edi
lince Sokulluzade Hasan Paşa onun üzeri
ne yürümekle görevlendirildi. Altıncı ve
zir Hacı İbrahim Paşa da serasker oldu . 
Bağdat'tan hareket eden Hasan Paşa ge
cikince Hacı İbrahim Paşa kuvvetleri Kara
yazıcı'nın 20.000 kişilik ordusuna Kayse
ri ovasında mağiQp oldu (ı 4 Reblülevvel 
ı 009 123 Eylül ı 600). Karayazıcı'nın salta
natını bu galibiyerten sonra ilan ettiği ri
vayeti de vardır. Onun Reblülevvel 1009 
(Eylül 1600) tarihli bir de ferman yazdığı 
ve burada bir padişah gibi, kendisine hiz-

meteden Kayserili Mehmed adında birini 
vergilerden muaf tuttuğu belirtilir (Ka
tib Çelebi, 1, 143; Naima, 1, 237). 

Sokulluzade Hasan Paşa ise bu yenilgi 
haberini alınca vakit geçirmeden Karaya
zıcı'nın üzerine yürüdü. Onu Elbistan civa
rında Sepetli mevkiinde mağiQp etti (ı 2 
S afer 1 O 101 12 Ağustos 1601 ). 30.000 kişi
lik ordusunun üçte biri telef olan Karaya
zıcı yaralı olarak Canik dağlarına , kardeşi 

Hasan ise Tokat Kalesi 'ne çekildi. Karaya
zıcı bir rivayete göre anlaşmazlığa düştü
ğü adamları tarafından öldürülmüş, di
ğer rivayete göre ise ölümüne aldığı ya
ralar sebep olmuştur. Ölüm haberinin İs
tanbul'a 1 O 1 O yılı Ramazanında (Şubat
Mart 1602) ulaştığı kaynaklarda belirtilir. 
Onun yerine geçen kardeşi Deli Hasan da 
büyük karışıklıklara yol açmış ve isyan ı 
kendisine beylerbeyilik verilmek suretiy
le yatıştırılmıştır. 

Karayazıcı'nın isyanı. Celalidenilen 
zümreterin bir araya gelerek topluca bir 
tavır ortaya koydukları ilk hareket olması 
bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Onun 
oluşturduğu bu ittifak daha sonra kar
deşi Deli Hasan tarafından da sürdürül
müş görünmektedir. Karayazıcı'nın sal
tanat iddiası ise bazı aksi yorumlara rağ
men ciddi olmayıp doğrudan Osmanlı ha
nedanını hedeflemiş değildi. Ayrıca dö
nemin kaynaklarında ima edildiği üzere 
Anadolu yakasına hakim olup burada ken
di başkanlığında bir devlet kurma düşün
cesinden ziyade sancak beyilik veya bey
lerbeyilik elde etme amacı taşıyordu . 
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Ebu Amr (Ebu Ömer) Karaza 
b. Ka'b b. Sa'lebe ei-Hazred 

(ö. 41/661) 

Valilik ve kumandanlık yapan sahabi. 
L ~ 

Annesi Huleyde (Cündübe) bint Sabit'in 
de sahabi olduğu belirtilmektedir. Uhud 
Gazvesi'ne ve daha sonraki gazvetere ka
tıldı. Hz. Ömer tarafından ensardan on 
kişilik bir irşad heyetiyle birlikte KQfe'ye 
gönderilen Karaza buraya yerleşti. KQfe 
kadısı Abdullah b. Mes'Qd, Müseylime
tülkezzab taraftarlarından İbnü'n-Nev
vaha ei-Hanefi'nin ölüm cezasını ona in
faz ettirdi. Ebu Musa ei-Eş'arl, Ramhür
müz ve Tüster'in fethinde ( 20/641) süva
ri birliklerinin başına Karaza'yı getirdi. 23 
(644) yılında Rey'i ve muhtemelen aynı 
tarihte Hemedan şehrini ikinci defa fet
hetti. Cemel Vak'ası'ndan önce Hz. Ali, 
EbQ Musa'yı KQfe valiliğinden aziederek 
yerine Karaza'yı getirip oğlu Hasan ve 
Arnmar b. Yasir ile KQfe halkını muhalif
lerine karşı savaşa hazırlamasını istedi. 
Sıffin Savaşı'na giderken KQfe valiliğine 
EbQ Mes'Qd ei-Bedri ei-Ensarl'yi vekil bı
rakarak Karaza'yı beraberinde götürdü. 
Karaza bu savaşta ensarın başında onla
rın bayrağını taşıdı . Sıffin 'den sonra KQfe 
valiliği görevini sürdüren Karaza. Hz. Ali'
nin bütün mücadelelerinde onun yanın
da bulundu. Muaviye döneminin ilk gün
lerinde vefat etti. Onun 40 (660) yılında 
KQfe valisi iken öldüğü ve cenaze nama
zını Hz. Ali'nin kıldırdığı da kaydedilmiş
tir. 

Hz. Peygamber'in düğünlerde şarkı 
söylemeye izin verdiğine dair hadis Ebu 
Mes'Qd ei-Bedri ile Karaza'dan rivayet 
edilmiş (Nesal, "NikiH:ı", 80). Karaza 'nın 

Hz. Ömer'den yaptığı bir rivayette ise ha
lifenin irşad heyetini KQfe'ye gönderdiği 
gün kendilerini Medine yakınındaki Sırar 
mevkiine kadar uğurladığı, yeni müslü
man olan KOfeliler henüz Kur'an'ı doğ
ru okuyamadıkları için onların daha çok 
Kur'an'a önem vermelerini sağlamak 
maksadıyla az hadis rivayetinde bulun-
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malarını tavsiye ettiğ i belirtilmiştir (Da
rimi, "Mu~addime", 28; İbn Mace, "Mu
~ddime", 3). Karaza'dan Amir b. Sa'd b. 
Ebu Vakkas ile Şa'bl hadis rivayet etmiş 
olup efendi ile kölesi arasında yapılan mü
katebe anlaşmasının ilk örneklerinden bi
rinin kölesi Süfyan'la yaptığı 70.000 dir
hemlik anlaşma ile Karaza'ya ait bulun
duğu belirtilmektedir. Karaza'nın iki oğ
lundan Amr, Kerbela'da Hz. Hüseyin'in 
yanında yer alarak hayatını kaybetmiş, 
diğer oğlu ise aynı olayda karşı safta 
ömer b. Sa'd b. Ebu Vakkas'ın kumanda
sında savaşmıştır. 
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~ AsRi Ç UBUKÇU 

KARCIGAR 

Türk mfisikis inde bir makam. 
L _j 

Türk mOsikisinin on üç basit makamın
dan biri olup beş-beş buçuk asırlık bir 
geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Di
zisi , dügah perdesi üzerinde bir uşşak 
dörtlüsüne neva perdesinde bir hicaz beş
lisinin eklenmesinden meydana gelir : 

Yerinde ka rcığar makamı dizisi 

deki hicaz çeşnili yarım kararın sonucu 
olarak çargahta nikrizli, segahta hüzzamlı 
asma kararlar yapılır. Ayrıca rast perde
sine düşüldüğünde basit süzinak maka
mına bir geçki yapılmış olur. 

Bu makam, neva perdesindeki hicaz 
beşlisinin nevada uzzal dizisi halinde uza
tılmasıyla genişlerse de nevada ortalama 
hicaz dizisi oluşturmak suretiyle yapılan 
genişleme daha çok kullanılır. Bu geniş
leme sonucunda çıkıcı nağmelerde mu
hayyer perdesi üzerinde bir uşşak dört
lüsü, inici nağmelerde ise kürdi dörtlüsü 
meydana gelir. Bu durumda birincisinde 
tiz segah, ikincisinde sünbüle perdeleri 
kullanılır. Bu makamda zorunlu olma
makla beraber karar sırasında hisar ve 
eviç perdeleri atılıp yerine hüseynl ve 
acem perdeleri alınarak bayati dizisiyle 
karar vermek de mümkündür. 

inici-çıkıcı bir seyir takip eden maka
mın seyrine güçlü civarından başlanır. Di
zinin iki tarafındaki çeşnilerde karışık ge
zinildikten sonra güçlü üzerinde hicaz 
çeşnili yarım karar yapılır. Yine bütün di
zi de karışık olarak ve gerekirse genişle
miş bölgede de gezinilip asma kararlar 
gösterildikten sonra genellikle ana diziy
le, bazan da bayati dizisiyle dügah per
desinde tam karar yapılır. 

Karcığar makamı, hareketli ve coşkun 
karakteriyle bu özellikleri taşıyan eserler
de tercih edilmiş olup bunun en açık ör
neği karcığar köçekçelerdir. Ayrıca şarkı 
formunda da çok kullanılan makam pas
toral özelliğ i sebebiyle halk mOsikisinde 
çokça tercih edilmiştir. Hamamizade is
mail Dede'nin, "O mahtabı aceb gösterir 
mi bana felek" ve unutulmaya yüz tut-

Muhayyerde Muhavverde Nevada 

.----'----, ussak dörtlüsü kürdi dörtlüsü .---h_ic_az_b_es'-lis_i--, 
Yerinde Nevada 

ussak dörtlüsü hicaz besiisi 
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Nevada uzzal dizisi !genişleme! 

Nevada ortalama hicazdi z i s i 

N ota yazımında donanımına si için ko
ma bemolü (segah). mi için bakiye bemo
lü (hi sar) ve fa için bakiye diyezi (eviç) ya
zılır; gerekli değişiklikler eser içerisinde 
gösterilir. Makamın yedeni rast, durağı 
dügah, güçlüsü neva perdesi olup güçlü 
üzerinde hicaz beşiisiyle yarım karar ya
pılır. Karcığar makamında güçlü üzerin-
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muş olan bu makamı yeniden canlandı
ran Deliaizade İsmail Efendi'nin, "Yıkıldı 
aşk ile abad gördüğün gönlüm" mısraı ile 
baş layan zencir besteleri, yine Dellalza
de'nin, "Ne dane vü ne damüne sayyad 
gerektir" mısraı ile başlayan ağır semai
siyle. "Nihanl ol büt-i şlrin-sühanla söy
leşiriz" mısraıyla başlayan yürü k semaisi 

bu makamın seçkin eserleri arasındadır. 

Ayrıca Enderünl Ali Bey'in aksak usulün
de. "Aldın dil-i naşadım ı"; Hamamizade 
İsmail Dede'nin aynı usulde, "Girdi gönül 
aşk yoluna"; Leon Hancıyan'ın Türk ak
sağı usulünde. "Bilmem ki safa neş'e bu 
örnrün neresinde"; Fehmi Tokay'ın curcu
na usulünde, "O ahü bakışiara bir anda 
kaiıdın gönül" mısraıyla başlayan şarkı
ları ve Yeniköylü Hasan Efendi'nin düyek 
usulünde, "Yine yaz ayları geldi" mısraı ile 
başlayan ilahisiyle safyan usulünde bes
tekarı belli olmayan, "Bülbül niçin böyle 
feryad edersin" mısraıyla başlayan ilahi 
de karcığar makamının bilinen örnekle
rindendir. 
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Iii İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

KARDEŞ 
ı 

_j 

Arapça'da erkek kardeşe ah, kız karde
şe uht denilir. Ayrıca aynı kaynaktan (ayn) 
gelmeleri veya diğer kardeşlere nisbetle 
daha asıl ve önemli (ayn) olmaları bakı
mından ana baba bir kardeşler için be
nü'l-a'yan, aynı şeyin parçaları olmaları 
dolayısıyla da şakik, annelerinin birbiri
ne kuma (aile) olması sebebiyle baba bir 
kardeşler için benü'l-allat, ayrı babaların
dan dolayı farklı şekil ve özelliklere sahip 
olmaları (ahyilf) sebebiyle de ana bir kar
deşler için benü'l-ahyaf tabirleri kullanı
lır. Kardeşler arasındaki akrabalık bağı , 

İslam hukukunun çeşitli alanlarında kar
şılıklı hak ve yükümlülüklere ve bazı özel 
hükümlere konu teşkil eder. Sütkardeşli
ği de özellikle evleome engelleri bakımın
dan önem taşır (bk. RADA' ). 

Kardeşlik ilişkisinin ağı rlıklı şekilde söz 
konusu edildiği miras hukukunda kardeş

ler erkek veya kız yahut öz veya üvey oluş
Iarına göre farklı hükümlere tabidir. Ana 
baba bir veya baba bir erkek kardeşler 
"asabe" sıfatıyla mirasçı olup ashabü'l-fe
raizden artakalanı paylaşırlar. Ancak asa
be grubunda fürü (oğul , oğlun oğlu .. . ) ve
ya usul (baba, babanın babas ı ... ) varsa 
kardeşler mirastan mahrum kalacakları 
gibi iki yönden kan bağına sahip ana ba
ba bir kardeşler varken de baba bir kar
deşler mirasçı olamazlar. Ana baba bir 
veya baba bir kız kardeşler ise asabe ya
hut ashab-ı feraiz olarak mirasa hak ka-


