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UÞEYRE GAZVESÝ

nî, Abdullah b. Ebü’l-Muzaffer en-Nesefî,
Ebü’l-Kasým Mahmûd b. Ali b. Nasr en-
Nesefî, Alâeddin el-Üsmendî, Ebü’l-Kasým
Ali b. Hüseyin el-Bistâmî, Ebü’l-Usr el-Pez-
devî’nin oðlu Ýmâdüddin Hasan b. Ali el-
Pezdevî ve Seyfeddin Muhammed b. Mu-
hammed el-Bâharzî’den faydalandý. Bun-
lardan Nasîrüddin el-Ûþî ile (Kureþî, III, 164-
165) Zahîrüddin el-Mergýnânî’nin (a.g.e.,
II, 74) el-Hidâye müellifi Burhâneddin el-
Mergýnânî’ye de hocalýk yapmalarý Ûþî’nin
el-Hidâye müellifiyle ders arkadaþý olabi-
leceðini düþündürmektedir. Zehebî, Ûþî’-
nin talebeleri arasýnda Ebû Nasr Ahmed
b. Muhammed el-Buhârî el-Attâbî’nin adý-
ný kaydeder.

el-Emâlî’yi þerheden Þerefeddin en-Nec-
cârî’nin Ûþî’nin isim zincirinde “kadý” un-
vanýna yer vermesinden onun kadýlýk yap-
týðý (Toprak, Hadiste Derlemecilik, s. 142-
143; DÜÝFD, sy. 23 [2006], s. 69), kaynak-
larda kendisine atfedilen þeyh, imam, al-
lâme, muhakkik gibi sýfatlardan dönemin-
de tanýnmýþ bir âlim olduðu anlaþýlmakta-
dýr. Fýkýh ve hadise dair eserler vermekle
birlikte daha çok kelâmla ilgili kasidesiyle
þöhret bulmuþ, bu alandaki literatürde iz
býrakmýþtýr. Ûþî’nin þiirle uðraþtýðý da be-
lirtilmektedir, ancak bu alanda günümü-
ze ulaþan bir eserine rastlanmamýþtýr. Fa-
kat el-Emâlî’si þiirdeki ustalýðýný göster-
mektedir. Kâtib Çelebi Keþfü’¾-¾unûn’da
bir yerde (II, 1954) Ûþî’nin 569’da (1173)
hayatta olduðunu, iki yerde de (II, 1224,
1350) el-Fetâva’s-Sirâciyye ve el-Emâ-
lî adlý eserini bu tarihte kaleme aldýðýný
kaydederken diðer bir yerde anýlan tarih-
te vefat ettiðini (II, 1200), bir baþka yer-
de ise (II, 1350) ölüm yýlýný 575 (1179) yýlý
diye zikretmektedir. Baðdatlý Ýsmâil Paþa
da Ûþî’nin 575 yýlýnda vebadan öldüðünü
söyler (Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 700).

Eserleri. 1. el-Emâlî*. Mâtürîdî akaidi-
ne dair bir risâle olup el-Æa½îdetü’l-lâ-
miyye ve Bedßü’l-emâlî ismiyle anýlýr.
Manzum olmasý, veciz bir üslûpla kaleme
alýnmasý öðrenme ve öðretme kolaylýðý
saðlamýþ, kýsa sürede medreselerde rað-
bet gören bir metin haline gelmiþtir. Üze-
rine çok sayýda þerh yazýlarak çeþitli dille-
re tercüme edilen el-Emâlî birçok defa
basýlmýþtýr (nþr. ve Lat. trc., P. V. Bohlen,
Regensburg 1825; Ýstanbul 1266; Kahire
1273; Bombay 1274; Cava 1318; nþr. Mev-
levî Nezîr Ahmed Han, Delhi 1317, Urdu-
ca tercümesiyle birlikte). 2. øurerü’l-aÅ-
bâr ve dürerü’l-eþ£âr. Zamanýmýza ulaþ-
mayan eserde günlük hayatý ilgilendiren
konulara dair hadislerle öðüt ve hikmete
dair þiirler derlenmiþtir. Müellif daha son-

ra bu eserden seçtiði 1000 sahih hadisle
Ni½âbü’l-aÅbâr li-te×kireti’l-aÅyâr adlý
eserini meydana getirmiþtir. Her birinde
on hadisin yer aldýðý 100 bölüm (bab) ha-
linde düzenlenen Ni½âbü’l-aÅbâr’ýn gü-
nümüze altmýþ kadar nüshasý intikal et-
miþtir (meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Ka-
raçelebizâde Hüsâmeddin, nr. 74/1, Lâ-
leli, nr. 1509, Hasan Hüsnü Paþa, nr. 187,
264; ÝÜ Ktp., AY, nr. 6226). Hadislerin se-
nedlerini hazfeden Ûþî faydalandýðý on beþ
kaynaðý çeþitli rumuzlarla göstermiþtir.
Mehmet Sait Toprak doktora tezinin ikinci
kýsmýnda bu eseri neþre hazýrlamýþtýr (bk.
bibl.). 3. Müsnedü Enes b. Mâlik (Cüzß
fî rivâyeti Enes b. Mâlik £an Resûlillâh bi-
isnâdin vâ¼id). Ûþî bu eserinde Enes b.
Mâlik’ten gelen, hocasý Nasîrüddin el-Ûþî’-
den naklettiði yaklaþýk 300 kadar hadisi
otuz sekiz bab altýnda düzenlemiþtir (Sü-
leymaniye Ktp., Fâtih, nr. 787). 4. el-Fetâ-
va’s-Sirâciyye (Kalküta 1243; I-IV, Leknev
1293-1295, kenarýnda Fetâvâ ÆåŠîÅân ola-
rak). Hanefî fakihlerinden Yûsuf b. Ah-
med es-Sicistânî Münyetü’l-müftî adlý
eserinde bu kitabýn tertibini esas almýþ,
özellikle baþka kaynaklarda bulunmayan
birçok meseleyi ondan nakletmiþtir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1887). 5. MuÅtelifü’r-rivâ-
ye. Necmeddin en-Nesefî’nin el-Man¾û-
metü’n-Nesefiyye fi’l-Åilâf adlý eserine
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Ebû Muhammed (Ebü’l-Hasen)
Sirâcüddîn Alî b. Osmân b. Muhammed

b. Süleymân et-Teymî
eþ-Þehîdî el-Fergånî el-Ûþî

(ö. 575/1179)

el-Emâlî adlý akaid risâlesiyle tanýnan
Mâtürîdî kelâmcýsý,

Hanefî fakihi ve muhaddis.˜ ™

Fergana vadisinde bugün Kýrgýzistan
topraklarý içinde bulunan Oþ (Ûþ) þehrinde
doðdu. Kendisine atýfta bulunduðu birçok
yerden sadece birinde (Keþfü’¾-¾unûn, I,
526) lakabýný Sirâceddin yerine Rükned-
din olarak kaydeden Kâtib Çelebi künyesi-
ni Ebû Muhammed (a.g.e., II, 1954), Ser-
kîs ise Ebü’l-Hasan (Mu£cem, I, 499) ola-
rak yazar. Kaynaklarda hayatýna dair ye-
terli bilgi yoktur. Ûþî’nin yaþadýðý dönem-
de bölge Selçuklular, Karahanlýlar ve Ka-
rahýtaylar arasýndaki siyasî mücadelelere
sahne oldu. Eserleri günümüze ulaþan ilk
Hanefî tabakat müelliflerinden Kureþî ve
Ýbn Kutluboða, Ûþî’nin sadece kýsa isim
zincirini kaydedip kelâmla ilgili kasidesini
anmakla yetinir. Onun “Þehîdî” nisbesini
zikreden Zehebî, Nâsýrüddin Muhammed
b. Yûsuf es-Semerkandî’den ders aldýðýný
ve Kadý Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed
ez-Zâhidî el-Buhârî’ye icâzet verdiðini be-
lirtir (el-Müþtebih, I, 35; ayrýca bk. Ýbn Nâ-
sýrüddin, I, 285). Ûþî Ni½âbü’l-aÅbâr adlý
eserinin mukaddimesinde, kaynak olarak
kullandýðý eserlerin müelliflerine varan ri-
vayet zincirlerini kaydederken ilk halkada
hocalarýný da andýðý için kimlerden ders
aldýðý, dolayýsýyla hangi ilim merkezlerine
gittiði hususunda bilgi edinilebilmektedir
(Toprak, Hadiste Derlemecilik, s. 190 vd.).
Buna göre Buhara ve Semerkant yanýnda
bölgedeki birçok þehri dolaþan Ûþî, Zehe-
bî’nin de belirttiði hocasý Nâsýrüddin es-
Semerkandî’den baþka muhtemelen de-
desi olan Ebû Abdullah Nasîrüddin Mu-
hammed b. Süleyman el-Ûþî, Ebü’l-Mehâ-
sin Zahîrüddin Hasan b. Ali el-Mergýnâ-

Ûþî’nin Müsnedü Enes b. Mâlik adlý eserinin ilk sayfasý (Sü-
leymaniye Ktp., Fâtih, nr. 787)
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Türk mûsikisinde bir makam.
˜ ™

Dügâh perdesinde karar eden, çýkýcý se-
yir özelliðine sahip basit makamlardan bi-
ridir. Tarih içerisinde çok kullanýlmýþ te-
mel makamlardan biri olan uþþak maka-
mýnýn dizisi, dügâh perdesindeki bir uþþak
dörtlüsüne nevâ perdesinde bir bûselik
beþlisinin eklenmesiyle meydana gelmiþtir:

sýlmasý ile dügâh ve segâh arasýnda 6-7
komalýk bir aralýk kalýr ki buna “eksik bü-
yük mücenneb aralýðý” denir. Makamýn di-
ðer asma kararlarýna gelince, uþþak ve rast
çeþnileri arasýnda bir “tanini” aralýðýnýn
mevcudiyeti bilinmektedir. Uþþak maka-
mý seyri sýrasýnda rast perdesine düþülür-
se burada da zaman zaman rast çeþnili
asma kararlar yapýlýr:

yazýlan bir þerhtir (a.g.e., II, 1868). Kay-
naklarda Ûþî’ye ¡evâšýbü’l-aÅbâr (a.g.e.,
I, 526) ve Nûrü’s-sirâc (Brockelmann, GAL
Suppl., I, 765) adlý kitaplar da nisbet edil-
mektedir. Ýsmâil Paþa’nýn ona ait eserler
arasýnda zikrettiði Yevâš¢tü’l-aÅbâr (He-
diyyetü’l-£ârifîn, I, 700), Ûþî’nin Ni½âbü’l-
aÅbâr’ýnýn kaynaklarýndan olup Ahmed
b. Abdullah es-Serahsî’ye aittir (Toprak,
DÜÝFD, sy. 23 [2006], s. 83).
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Yerinde 

uþþak dörtlüsü

Yerinde uþþak makamý dizisi
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Güçlüsü nevâ perdesi olan makamýn ya-
rým kararý bu perdede bûselik çeþnisiyle
yapýlýr. Diziyi oluþturan seslerin pestten ti-
ze doðru isimleri dügâh, segâh, çârgâh,
nevâ, hüseynî, acem, gerdâniye ve mu-
hayyerdir. Donanýmýnda sadece si için ko-
ma bemolü yer alýr, makamýn yedeni rast
perdesidir. Uþþak makamý asma kararlar
bakýmýndan zengindir, bu asma kararlar
arasýnda en önemli perde ise segâh per-
desidir. Bu perdede segâh ve ferahnâk
çeþnileriyle asma kararlar yapýlýr:

�
Segâhta eksik 

ferahnâk beþlisi
Segâhta eksik 
segâh beþlisi

� ���� ���� ��� � ���� ���� ��
Ancak segâhta segâh çeþnisiyle asma

karar yapabilmek için hüseynî perdesine
bir koma bemolü getirmek gerekir.

Uþþak makamýnda segâh perdesinin ay-
rý bir özelliði vardýr; bu da asma karar sý-
rasýnda deðil inici seyirde bu perdenin 1-
2 koma daha pest basýlmasý gerekliliðidir.
Ancak Türk mûsikisinde böyle bir deðiþ-
tirme iþareti (bemol) bulunmadýðýndan no-
ta yazýmýnda bu perde yine koma bemo-
lü ile gösterilir, fakat inici seyirlerde daha
pest basýlýr. Bu özellik, uþþak çeþnisi veya
makamýnýn hangi perdede olursa olsun
yer aldýðý bütün makamlarda kendini bel-
li eder. Segâh perdesinin böylece pest ba-
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Yerinde rast beþlisi

Yerinde 
uþþak dörtlüsü
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Asýl olarak pest taraftan yegâh perde-
sinde bir rast beþlisi alýp geniþleyen ma-
kamda yegâh perdesine düþülürse bu per-
dede de rastlý bir asma karar yapýlýr:

�
Yegâhta rast beþlisi
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Uþþak dinî ve coþkulu duygular uyandý-

ran aðýr baþlý bir makamdýr. Bu sebeple
temelde pest taraftan, durak perdesi al-
týndan yegâh perdesinde bir rast beþlisi
alarak geniþler:
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bûselik beþlisi
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uþþak dörtlüsü
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Yegâhta rast beþlisi Yerinde uþþak makamý dizisi
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Her zaman pest taraftan geniþleyen ve
tiz durak üzerinde hemen hiç dolaþmayan
uþþak makamýnda bazan naðmeler tiz du-
rak muhayyer perdesini aþabilir; ancak
böyle bir durumda dahi muhayyer perde-
sinde kalýnmaz. Bu takdirde hangi sesle-
rin kullanýlabileceðini teorik de olsa tes-
bit etmek gerekir. Tiz taraftaki bu geniþ-
leme iki þekilde olabilir: 1. Yerindeki uþ-
þak dörtlüsü tiz durak muhayyer perdesi
üzerine simetrik biçimde göçürülebilir:
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Muhayyerde

simetrik
uþþak dörtlüsü

Nevâda 
bûselik beþlisi ����� �� ���� ��

Geniþlemiþ kýsým Yerinde uþþak makamý dizisi
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Yerinde 

uþþak dörtlüsü

2. Güçlü nevâ perdesi üzerindeki bûse-
lik beþlisine muhayyer perdesi üzerine bir
kürdî dörtlüsü eklenebilir. Bu geniþleme
ile nevâ perdesinde bir bûselik dizisi mey-
dana gelir:

Ûþî’nin øurerü’l-aÅbâr ve dürerü’l-eþ£âr adlý eserinin ilk

iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1509)


