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li-teckireti’l-apyâr”, Hadis Tetkikleri Dergisi, III/
1, Ýstanbul 2005, s. 153-158; a.mlf., “el-Ûþî”,
Mv.AU, II, 563-571; W. Barthold, “Fergana”, ÝA,
IV, 559-561; W. Madelung, “al-Œshý”, EI2 (Ýng.), X,
916; Sayyara Mahýnfar, “Farganý”, EIr., IX, 256-
257.
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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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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
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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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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:
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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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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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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)
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Halvetî Uþþâkîyiz” mýsralarýyla baþlayan ilâ-
hileri uþþak makamýnýn en güzel örnekleri
arasýndadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Seydî, el-Matla‘, TSMK, III. Ahmed, nr. 3459,
vr. 10a, 31a; Kantemiroðlu, Kitâbü Ýlmi’l-mûsîkî
alâ vechi’l-hurûfât: Mûsikîyi Harflerle Tesbît ve
Ýcrâ Ýlminin Kitabý (nþr. Yalçýn Tura), Ýstanbul 2001,
I, 144-145; Abdülbâki Nâsýr Dede, Tedkîk u Tah-
kîk (nþr. Yalçýn Tura), Ýstanbul 2006, s. 39-40;
Hâþim Bey, Mûsikî Mecmuasý, Ýstanbul 1280, s.
28; Tanbûrî Cemil Bey, Rehber-i Mûsikî, Ýstanbul
1321, s. 79-80; Suphi Ezgi, Nazarî-Amelî Türk
Musikisi, Ýstanbul 1933-40, I, 33, 57-59; IV, 168,
210-213; Rauf Yekta, Türk Musikisi, s. 73, 136;
Hüseyin Sâdeddin Arel, Türk Mûsýkîsi Nazariya-
tý Dersleri (haz. Onur Akdoðu), Ankara 1991, s.
35-36, 48, 130-131, 339-340; Ýsmail Hakký Öz-
kan, Türk Mûsikîsi Nazariyatý ve Usûlleri Ku-
düm Velveleleri, Ýstanbul 2006, s. 143-148.

ÿÝsmail Hakký Özkan

– —
UÞÞÂKIYYE

( �� �	���� )

Halvetiyye-Ahmediyye tarikatýnýn
Hüsâmeddin Uþþâk¢’ye

(ö. 1001/1593)
nisbet edilen bir kolu.˜ ™

Yiðitbaþý Ahmed Þemseddin’in tesis et-
tiði Halvetiyye’nin orta kolu Ahmediyye ta-
rikatýnýn dört ana þubesinden biridir (di-
ðerleri Sinâniyye, Ramazâniyye, Mýsriyye).
Tarikatýn silsilesi Hüsâmeddin Uþþâký’nin
þeyhi Emîr Ahmed Semerkandî vasýtasýyla
Yiðitbaþý Ahmed Þemseddin’e ulaþýr. Bazý
kaynaklarda Hüsâmeddin Uþþâký’nin genç-
lik döneminde Kübreviyye’nin Nurbahþiy-
ye koluna intisap ettiði kaydedilmektedir.
Bu intisap, muhtemelen ya memleketi
olan Buhara’da veya daha sonra uðradýðý
Herat ve Meþhed dolaylarýnda ya da Ana-
dolu’da gerçekleþmiþtir. Bursa, Balýkesir
ve Uþak civarýnda Kübreviyye tarikatýnýn az
sayýda mensubu bulunduðu kaynaklarda
zikredilmektedir. Bundan dolayý Uþþâkýy-
ye’nin Nurbahþiyye ile Halvetiyye’nin bir
karýþýmýndan ortaya çýktýðý söylenebilir.

Ahmed Hüsâmî Efendi’nin Silsiletü’l-
evliyâ’sý (Harîrîzâde, II, vr. 291b), Tabibzâ-
de Mehmed Þükrü’nün Silsilenâme-i Tu-
ruk-ý Sûfiyye’si (Hacý Selim Aða Ktp., Aziz
Mahmud Hüdâyî, nr. 1098) ve Ahmed Muh-
yiddin Efendi’nin Tomar-ý Kebîr’indeki lis-
telerin birleþtirilmesinden Hüsâmeddin Uþ-
þâký’nin doksan dokuz halifesi olduðu an-
laþýlmaktadýr. Ancak tarikat, halifelerinden
Saruhanlý Memican Efendi (ö. 1008/1599-
1600) kanalýyla devam etmiþ, ikinci pîr Ce-
mâleddin Uþþâký ve üçüncü pîr Abdullah
Salâhî Uþþâký tarafýndan sistemleþtirilmiþ-
tir. Kaynaklarda Cemâliyye ve Salâhiyye’-
nin yaný sýra Kilitbahir’de medfun Þeyh Ah-
med Câhidî’ye (ö. 1070/1659-60) nisbet edi-
len Câhidiyye de Uþþâkýyye’nin þubesi ka-
bul edilmektedir. Önceleri Ýstanbul mer-
kezli bir tasavvuf mektebi olan Uþþâkýy-
ye, Ýstanbul’da Cemâleddin Uþþâký’ye nis-
betle Cemâliyye ve ardýndan Salâhî Uþþâ-
ký’ye nisbetle Salâhiyye þubeleriyle de tem-
sil edilmiþ, bir taraftan halifeler vasýtasýy-
la daha çok Ege ve Rumeli’ye doðru yayýl-
mýþtýr. Nazilli, Edirne, Keþan, Gelibolu, Ça-
nakkale, Gümülcine, Filibe, Belgrad, Peç,
Budin, Týmýþvar, Kandiye Uþþâký tekkeleri-
nin görüldüðü yerlerdir. Evliya Çelebi, Ka-
hire’de mahmil-i þerif alayýna katýlan ta-
rikat erbabýný sayarken Uþþâký derviþleri-
ni de zikreder, Halep’te de bir Uþþâký tek-
kesi olduðunu söyler.

Münîrî-i Belgradî (ö. 1026/1617), Silsi-
letü’l-mukarrebîn adlý eserinde Belgrad’-
da bir Uþþâký þeyhiyle tanýþtýðýný, bu þey-
hin Belgrad’da âþýk ve sâdýklarýn toplan-
dýðý güzel bir tekkesi bulunduðunu, her
ramazan ayýnýn son on gününde büyük bir
toplulukla itikâfa girdiklerini ve sürekli oruç
tuttuklarýný belirtmektedir. Belgradî’nin,
“Zikirleri oturduklarý yerde idüp raks ve
semâ itmezlerdi” sözü ilk dönem Uþþâký-
ler’inin âyinlerinde devranî deðil kuûdî zi-
kir yaptýklarýna iþaret eder. Bayramî-Me-
lâmîleri’nden Sarý Abdullah Efendi de Uþ-
þâkýler’in dehr orucu tuttuklarýný, devam-

Tiz taraftan yapýlan bu geniþlemeler de
tamamen teoriktir ve uþþak ile çok yakýn
olan bayâtî makamýnýn geniþlemeleridir.
Uþþak makamýnda çârgâh perdesinde çâr-
gâh çeþnisiyle sýkça asma kararlar yapýl-
dýðýnda uþþak hûzî makamý meydana ge-
lir. Uþþak makamýnýn seyrine durak per-
desinden, duraðýn civarýndaki seslerden
veya pest taraftaki geniþlemiþ bölgenin
seslerinden baþlanýr. Önce durak üzerinde-
ki uþþak dörtlüsünün seslerinde dolaþýldýk-
tan sonra dizinin iki tarafýnda yani güçlü
üzerinde karýþýk gezinilip nevâ perdesinde
yarým karar yapýlýr. Bu arada gerekli as-
ma kararlar ve diðer özellikler gösterilir.
Nihayet bütün dizide ve geniþlemiþ böl-
gede gezinildikten sonra dügâh perdesin-
de uþþak çeþnili tam karar yapýlýr.

Nâyî Osman Dede’nin devr-i kebîr usu-
lündeki peþrevi, Neyzen Aziz Dede’nin ak-
sak semâi usulündeki saz semâisi, Kemâ-
nî Tatyos Efendi’nin devr-i kebîr usulün-
deki peþrevi ve saz semâisi, Haydar Tatlý-
yay’ýn düyek usulündeki peþrevi ve saz se-
mâisi, Þerif Muhittin Targan’ýn saz semâ-
isi; Zekâi Dede’nin sakýl usulünde, “Pey-
mân-ý dilberâna inanmam kefîl ile” mýs-
raýyla baþlayan bestesiyle, “Severim gerçi
seni bana vefakâr olasýn” mýsraýyla baþla-
yan aðýr semâisi; Çömlekçizâde Receb Çe-
lebi’nin, “Rûh-i nâb-ý mey-i nâb ile kaçan
gül gül olur” mýsraýyla baþlayan yürük se-
mâisi; Hacý Ârif Bey’in düyek usulünde,
“Nazar kýl hâlime ey mâh-melek”, Þevki
Bey’in aksak usulünde, “Gülzâra nazar kýl-
dým vîrâne-misâl olmuþ” ve, “Daðlar da-
yanmaz enînine dil-i mahzûnumun”, Le-
mi Atlý’nýn müsemmen usulünde, “Neler
çekti neler cânân elinden”, Giriftzen Âsým
Bey’in curcuna usulünde, “Cânâ rakîbi han-
dân edersin”, Tatyos Efendi’nin sofyan
usulünde, “Gamzedeyim devâ bulmam”,
Þerif Ýçli’nin devr-i hindî usulünde, “Göz-
lerin hayran bakarmýþ görmeyip ýsrârýmý”
mýsralarýyla baþlayan þarkýlarý; Nâyî Os-
man Dede’nin Mevlevî âyini; Zekâi Dede’-
nin nîm-sofyan usulünde, “Allah emrin tu-
talým”, Muallim Ýsmail Hakký Bey’in sof-
yan usulünde, “Dü cihânýn mefhari enbi-
yâlar serveri”, Süleyman Erguner’in (ö.
1953) düyek usulünde, “N’oldu bu gönlüm
n’oldu bu gönlüm”, Hüseyin Sebilci’nin
sofyan usulünde, “Vâsýl-ý feyz-i Hudâyýz
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