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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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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-
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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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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-



zanırlar. Bu kız kardeşler kendi erkek kar
deşleriyle birlikte bulunduklarında "'bi
gayrihi"' asa be olur ve onların yarısı nisbe
tinde pay alırlar. Erkek kardeşler i olma
yıp da ölenin kızı veya oğlunun kızı ile bir
likte bulunan kız kardeşler "'maa'l-gayr" 
asabe olur ve onlardan artakalan mirası 
alırlar. Bu durumda da ana baba bir kız 
kardeş varken baba bir kız kardeş miras
çı olamaz. 

Ana baba bir veya baba bir kız kardeş
ler başkaları vasıtasıyla asa be oldukları bu 
iki durum dışında ashabü'l-feraiz sıfatıyla 
miras alırlar. Bu şekilde mirasa hak ka
zanabilmeleri için erkek kardeşlerini de 
mirasçılıktan düşüren yakın asabeden 
kimsenin bulunmaması gerekir. Bu du
rumda ana baba bir kız kardeş bir tane 
ise mirasın yarısını alır: birden fazla ise 
mirasın üçte ikisini eşit şekilde bölüşür
ler. Ana baba bir kız kardeşler bulunma
yınca baba bir kız kardeşlerin hükmü de 
böyledir. Baba bir kız kardeş. ana baba bir 
tek kız kardeşle bulunursa payı altıda bi
re düşer: ana baba bir kız kardeşler bir
den fazla olursa baba bir kız kardeşler 
mirastan pay alamazlar. Ana bir kardeş. 
erkek kız ayırımı yapı l maksızın bir tane 
ise mirasın altıda birini alır: birden fazla 
ise üçte birini eşit olarak paylaşırlar. Bu 
kardeşler ölenin oğlu. kızı. oğlunun oğlu 
veya oğlunun kızı, babası veya dedesiyle 
birlikte bulunduklarında miras alamaz
lar. 

Aile hukuku alanında kardeşlik evlen
me man ileri, hidane ve nafakayla ilgili ola
rak söz konusu edilir. Kur'an'da evlenil
mesi yasak kadınlar (muharremat) arasın
da kız kardeşler. kardeş kızları. kız kardeş 
kızları ve ayrıca süt kız kardeşler sayılmış 
(en-N isa 4/23). alimler de ister ÖZ ister 
üvey olsun kardeşlerle sütkardeşi ve bun
ların çocukları. çocuklarının çocukları ile 
evlenmenin haram olduğunda ittifak et
mişlerd ir. İl gi li ayette ayrıca iki kız kar
deşle aynı anda evli bulunmak da yasak
lanmıştır. Şahsın hukuku bakımından ev
lenmede velayet konusunda erkek karde
şin rolü de tartışılmış, kadının velisi ola
rak Hanefi ve Şafiiler baba ve dededen, 
Malikller oğul ve babadan. Hanbeliler ba
ba, dede ve oğuldan sonra kardeşe yer 
vermişlerdir. Kardeşler arasında da önce 
ana baba bir, sonra baba bir kardeşler ge
lir. Hanefiler'in aksine diğer uç mezhebe 
göre nesep birliği olmadığından ana bir 
kardeşlerin velayet yetkisi yoktur. Ebu 
Yusuf ve Muhammed' e göre ana bir kar
. d eşin veliliği için asabenin icazeti gerekli 
iken Ebu Hanife buna gerek görmez. 

Küçüğün velayeti kural olarak babaya: 
bakımı, gözetimi ve terbiyesi anlamında
ki hidane hak ve sorumluluğu da anneye 
aittir. Anne olmayınca bu hak kadın akra
baya, onlar da bulunmazsa erkek akra
baya geçer. Çoğunluk bu hakkın anneden 
sonra anneanneye, Ahmed b. Hanbel ise 
babaanneye geçeceğini belirtmiştir. Bun
dan sonraki sırayla ilgili çok farklı görüş
ler ileri sürülmüş olup bazı hukukçular kız 
kardeşe . bazıları ise babaanneye, teyze 
veya babaya, daha sonra kız kardeşe yer 
vermişlerdir. Bazılarına göre ise bu sıra
lama daha da karmaşıktır (bk. HİDANE) 
Kız kardeşler arasında öncelik sıralaması 
genel olarak ana baba bir, ana bir ve ba
ba bir kardeşler şeklindedir. Kadın akra
banın yokluğunda hidane sorumluluğu 
asabe sırasına göre erkeklere ve bu çer
çevede erkek kardeşlere geçer. Şafiiler 
kardeşler arasındaki öncelik sırasını ana 
baba bir, baba bir ve ana bir şeklinde be
lirlerken Hanefiler asabe olmadıkları için 
ana bir kardeşlere bu hakkı tanımaz. 
Hanbeliler de bu kardeşlere ancak zevi 'l
erham akraba içinde belli bir sıraya göre 
yer verir. Malikller ise ana baba bir kar
deşten sonra hidane kavramıyla bağlan
tılı olarak ana bir kardeşe. sonra da baba 
bir kardeşe öncelik tanırlar. 

Şafii mezhebinde nafaka sorumluluğu 
sadece usul ve fürQ, Maliki mezhebinde 
sadece ana. baba ve çocuklarla sınırlı tu
tulurken Hanefiler birbirleriyle evlenme
si yasak olan bütün akraba, Hanbeliler de 
ashabü'l-feraiz ve asabe sıfatıyla mirasçı 
olanlar ve bu çerçevede kardeşler arasın
da karşılıklı olarak nafaka sorumluluğu
nu gerekli görürler. Erkek veya kız kar
deşler birden fazla ise, bu mezheplere 
göre mirastaki hisseleri ölçüsünde so
rumluluk yüklenirler. Hanbeliler'e göre 
kardeşin mirasçı olmasına engel teşkil 
eden daha yakın birisinin bulunması ha
linde (oğul gibi) kardeşin nafaka sorum
luluğu kalkar. 

Yargılama hukuku alanında Hanefiler 
kardeşin kardeşe şahitlikte bulunabilece
ğini kabul ederken Şafiiler. şahitlik yapa
na bir menfaat sağlayıcı veya ondan za
rarı önleyici bir durum söz konusu olma
dıkça şahitliği geçerli sayarlar. Maliki ve 
Hanbeliler'in bu konuda ileri sürdükleri 
bazı şartlar da genel anlamda bu yakla
şıma dayanmaktadır. 

Kişinin usul ve fürüu dışındaki akraba
sına zekat verip veremeyeceği konusu 
tartışmalıdır. Hanefiler'e göre kişi ister 
kendisine nafaka verme sorumluluğu ta
şısın ister taşımasın bu akrabalarına ve 
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dolayısıyla erkek ve kız kardeşlerine ze
kat verebilir. Diğer üç mezhepte ise kişi
nin nafaka sorumluluğu taşıdığı akraba
sına zekat veremeyeceği belirtilmiştir. 
Şafii ve Malikller'e göre erkek ve kız kar
deşe nafaka ödeme sorumluluğu bulun
madığından bunlara zekat verilebileceği 
anlaşılmaktadır. Hanbeli mezhebinde na
faka sorumluluğu için mirasçılık şart ı 

arandığından kişi mirasçısı olduğu kim
seye zekat veremez. zira ona nafaka öde
mek zorundadır. İki kişi (kardeş) karşılık
lı olarak birbirine mirasçı olduğunda ise 
Ahmed b. Hanbel'den nakledilen kuwetli 
rivayete göre zekatlarını birbirine verebi
lir. Diğer rivayet mirasçı olanın diğerine 
zekat veremeyeceği , aksinin geçerli ol
duğu yönündedir. Buna göre mesela iki 
kardeşten biri diğerine mirasçı olabilir
ken oğlunun varlığı gibi bir engel sebe
biyle diğeri buna mirasçı olamıyorsa mi
rasçı olamayan diğerine zekat verebilir, 
çünkü ona karşı nafaka sorumluluğu yok
tur. 
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İslami literatürde kardeşlik karşılığın
da kullanılan Arapça uhuvvet, aynı ana 
babadan veya bunlardan birinden dünya
ya gelenler arasındaki kan bağını beli rt
mesi yanında aynı sülaleye, kabile veya 
millete mensup olma, aynı inanç ve de
ğerleri. dünya görüşünü paylaşma gibi 
ortaklık ve benzerlikleri bulunan kişi ya 
da gruplar arasındaki birlik ve dayanışma 
ruhunu da ifade etmektedir (Ragıb el
isfahani, el-Mü{redat, "eb." md.). Kelime 
Kur'an ve hadislerle diğer İslami kaynak
larda, Cahiliye telakkisinde soy birliğine 
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