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UZUNKÖPRÜ

nün önü parsellenmiþ ve evler yapýlmýþ-
týr. Silivri kasabasýnýn hemen batýsýnda es-
ki fütuhat yolu üstünde, hükümet kona-
ðýndan 325 m. mesafede Karýlar deresi
(Boðlucadere) üzerinde yer alan küçük bir
köprü daha vardýr, ancak bu köprü orijinal
durumunu muhfaza edememiþtir.
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Ýslâm öncesi
Arap toplumundaki putlardan biri.
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Sözlükte “çok yüce, azize” anlamýndaki
uzzâ kelimesi azîzin mübalaðalý þekli olan
eazzenin müennes halidir. Bilhassa Kureyþ
ve Kinâne kabilelerine ait bir put, ayný za-
manda Gatafânlýlar tarafýndan tapýnýlan
dikenli bir aðaç (semüre) karþýlýðýnda kulla-
nýlmýþtýr (Lisânü’l-£Arab, “.uzz” md.; Tâ-
cü’l-£arûs, “.uzz” md.). Lihyânlýlar’da han-
uzza, Nabatîler’de uzzaya, el-uzza, Sâbiî-
ler’de uzzayan biçiminde yer alýr (Winnett,
XXX [1940], s. 116). Câhiliye döneminin
önde gelen putlarýndan Uzzâ’ya Lât ve Me-
nât’la birlikte Allah’ýn kýzlarý ve aracýlarý
olarak tapýnýlmýþtýr (Ýbnü’l-Kelbî, s. 19; Ta-
berî, XXVII, 34-35). Taberî, eski Araplar’-
da putlara Allah’ýn isimlerini verme âde-
tine uygun þekilde el-Lât’ýn Allah (el-Lâh)
lafzýndan, Uzzâ’nýn da azîz isminden türe-
tilmiþ müennes kelimeler olduðunu söyle-
miþ, Uzzâ’nýn beyaz bir taþla veya bir aðaç-
la yahut Tâif ya da Nahle’deki bir mâbedle
özdeþleþtirildiðini kaydetmiþtir (Câmi£u’l-
beyân, XXVII, 34-35). Wellhausen de bil-
hassa Lât ve Uzzâ’nýn adlarýna birlikte ye-
min edilen iki ilâhe sayýldýðýný, el-Lât’ýn ilâ-
he sýfatýyla Allah’ýn müennes yönüne, “çok
güçlü” mânasýndaki el-Uzzâ’nýn da Allah’ýn
azîz sýfatýna karþýlýk geldiðini belirtmiþtir
(Reste Arabischen Heidentums, s. 44-45).
“Uzzateyn” diye anýlan Lât ve Menât Uz-
zâ’nýn kýzlarý olarak da kabul edilmiþtir.

Tarihsel ve arkeolojik bulgulara göre bu
putlara tapýnma âdeti Arap yarýmadasýn-

da milâttan önceki dönemlerden (muhte-
melen m.ö. VI-V. yüzyýllardan) itibaren mev-
cuttu (Winnett, XXX [1940], s. 116). Ýb-
nü’l-Kelbî’nin verdiði bilgiye göre özellikle
Kureyþ kabilesi mensuplarý tarafýndan tâ-
zim edilen bu putlara Kâbe’yi tavaf sýra-
sýnda þu þekilde dua edilirdi: “el-Lât, el-
Uzzâ ve diðer üçüncüsü Menât hürmeti-
ne; çünkü bu üçü yüce kuðulardýr ve þüp-
hesiz þefaatleri umulan varlýklardýr” (Kitâ-
bü’l-E½nâm, s. 19). Bu tapýnmaya Kur’an’-
da da atýf yapýlmýþtýr: “Gördünüz mü Lât
ve Uzzâ’yý ve üçüncüleri olan diðerini, Me-
nât’ý? Demek erkekler sizin, kýzlar Allah’ýn
öyle mi?” (en-Necm 53/19-21). Bu üçlü pan-
teon içinde Uzzâ en son ortaya çýkmýþsa
da Kureyþ için en önemli put haline gel-
miþtir. Putun yer aldýðý mekâna kutsal zi-
yaretler düzenlenmiþ, ona hediyeler ve kur-
banlar sunulmuþ, adýna yýllýk bayram dü-
zenlenmiþtir (Ýbnü’l-Kelbî, s. 18; Wellha-
usen, s. 39; Doughty, II, 511). Hz. Peygam-
ber’in, bu puta baðlýlýðýyla tanýnan amcasý
Ebû Leheb’in asýl adý Abdüluzzâ’dýr (Lisâ-
nü’l-£Arab, “.uzz” md.). Ayrýca Resûl-i Ek-
rem’in dedesi Abdülmuttalib’in su kulla-
ným haklarýyla ilgili bir anlaþmazlýðýn çözü-
mü için Uzzâ kâhinine baþvurduðu nakle-
dilmiþtir (Ýbn Habîb, s. 98-99).

Uzzâ’ya Kureyþ kabilesi dýþýnda ve çoðu
zaman baþka tanrý veya tanrýçalarla be-
raber Gatafân, Kinâne, Huzâa, Sakýf, Ga-
nî, Belî ve Ganem kabileleri de tapýnmýþ-
týr (Wellhausen, s. 39; EI2 [Ýng.], X, 968). Bu
kabileler Mekke’ye hacca giderken yolda
telbiye okurlar, bu telbiyelerde Allah’a Lât,
Menât ve Uzzâ’nýn yüce tanrýsý ve Kâbe’-
nin rabbi diye yakarýrlardý. Bundan da an-
laþýldýðý üzere Câhiliye döneminde yerel
tanrý ve tanrýçalara tapýnýlsa da bunlarýn
arkasýnda yüce bir tanrý anlayýþý yer al-
maktaydý (Kister, II [1980], s. 36). Bu du-
rum Dirhem b. Zeyd el-Evsî’nin “Mübarek
Uzzâ’nýn rabbi olan Allah’a yemin ederim
ki ...” þeklindeki yemininde de görülmek-
tedir (Ýbnü’l-Kelbî, s. 19).

Uzzâ’ya tapýnmanýn kökeni hakkýnda
farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Uzzâ es-
ki Mýsýr’ýn bereket tanrýçasý Ýsis, eski Yu-
nanlýlar’ýn gök tanrýçasý Afrodit, Venüs ge-
zegenini temsil eden eski Mezopotamya’-
nýn bereket tanrýçasý Ýþtar / Astarte’nin ya-
ný sýra ay kültüyle baðlantýlý görülen ve Ýs-
lâm öncesinde Kuzey Arabistan kabileleri
tarafýndan tapýnýldýðý bilinen tanrý(ça) Ru-
dâ ile özdeþleþtirilmiþtir (EI2 [Ýng.], X, 967-
968). Araplar arasýnda iki Uzzâ adýna ye-
min âdeti, bu ilâheye Venüs kültüyle bað-
lantýlý olarak sabah ve akþam yýldýzý diye
tapýnýlmasýyla iliþkilendirilmiþtir (ERE, I,

olarak kýsmen silislenmiþ kaba bir kalker
kullanýlmýþtýr ve kaliteli taþ iþçiliði dikkati
çekmektedir. Köprü inþaatýnda mahallî
malzemeden faydalanýlmýþ, kalker taþlarý
çevredeki ocaklardan temin edilmiþtir. Ba-
ba taþlarý hariç köprü oldukça sade bir iþçi-
likle yapýlmýþ ve ihtiyaca cevap verme fikri
ön planda tutulmuþtur.

Orta ayaklar bakýmýndan bu köprüde di-
ðerlerine hiç benzemeyen bir detay var-
dýr. Bunun sebebi, köprünün diðer köp-
rüler gibi yataðý belli bir su üzerinde ku-
rulmayýp alçak bir vadide uzanmasý ve bü-
yük su cereyanýna mâruz kalmamasýdýr.
Dolayýsýyla burada orta ayaðýn ön ve arka
kýsýmlarý hafif bir sivrililikle baþlayýp he-
men kýsa bir mesafede köprü taþýyýcý du-
varý yüzeyi ile kaynaþmaktadýr. Orta ayak-
larýn kemerle birleþtiði yerlerde kemer ba-
sýk olduðundan üzengideki basýncý karþý-
layacak mâil satýhlý taþlarýn kullanýldýðý, bu
bakýmdan gelenek halini almýþ bir orta
ayak zihniyetinin bulunmayýp ihtiyaca gö-
re inþaat detayýnýn deðiþtirildiði görülür.
Köprüde uzun ölçüde korkuluk taþlarýna
rastlanmakta, bunlarýn uzunluðu 2,60 met-
reyi bulmaktadýr. Köprü üzerinde çeþitli
meyiller mevcuttur. Küçük farklarla birbi-
rine yakýn olan bu meyiller yerine köprü-
nün en yüksek noktasý ile iki ucu arasýnda
ortalama % 1 oranýnda meyil bulunduðu-
nu belirtmek mümkündür. Köprü uçlarý ile
orta noktasý arasýnda 1,40 m. ve 1,50 m.
seviye farký ortaya çýkmaktadýr.

Köprünün 1014’te (1606) Mimar Dalgýç
Ahmed Aða tarafýndan tamir edildiði Top-
kapý Sarayý Müzesi Arþivi’nde kayýtlý (nr. D
3916) muhasebe defterinin birinci sayfa-
sýndaki belgeden öðrenilmektedir. Sahil-
de su baskýnýna uðrayan bataklýk bölge-
sinde uzanan köprüden Evliya Çelebi de
söz etmiþtir. 1675’te Silivri’ye gelen Ýngiliz
seyyahý John Covel ve 1714’te buradan ge-
çen P. Lucas da köprüden bahseder. Trak-
ya’da tarihî ve topografik þartlara baðlý
olarak çok sayýda köprü inþa edilmiþ, XV.
yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren gittikçe ge-
liþtirilen köprü mimarisi Mimar Sinan’ýn
âbidevî karakterdeki eserleriyle en parlak
noktasýna ulaþmýþtýr. Silivri’deki köprünün
de bu geliþme içinde önemli bir yeri var-
dýr; Türk köprü mimarisinin bu ilgi çekici
örneðinin dikkatle korunmasý ve deðerlen-
dirilmesi gerekir. Buna raðmen þimdiye
kadar esere gereken önem verilmemiþ-
tir. Uzun yýllar harap durumda býrakýlan
köprü, Karayollarý Bölge Müdürlüðü tara-
fýndan 1984’te korkuluklarý çimento ile
yapýlarak ve uçtaki gözleri tahrip edilerek
onarýlmýþtýr. Ayrýca deniz yönünde köprü-
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yerinden ve Süleym ailesinden gelen gö-
revlilerin / kâhinlerin Nahle’deki Uzzâ kül-
tünün hizmetini yürüttüklerinden bahse-
der (Kitâbü’l-E½nâm, s. 20-22; Wellhausen,
s. 39). Ýbnü’l-Kelbî’nin naklettiði bu bilgi-
lerle ilgili olarak Wellhausen, Bus’un Ku-
reyþliler’in Nahle’deki kültüyle bir ilgisinin
bulunmadýðýný, bunun Gatafânlýlar’ýn kâbe-
sine karþýlýk geldiðini belirtmiþ; müslüman
âlimlerin Bus’u Nahle’yle eþleþtirmeleri-
nin sebebini Nahle yakýnlarýndaki, Huneyn
Savaþý’nýn geçtiði yere yakýn bir bölge için
de Bus isminin kullanýlmasýyla açýklamýþ-
týr (Reste Arabischen Heidentums, s. 37-
38). Biri Huneyn yakýnýndaki dað, diðeri
Gatafânlýlar’ýn mâbedi olmak üzere iki ay-
rý Bus’tan Tâcü’l-£arûs yazarý da söz et-
mektedir (“bss” md.).

Ýslâm kaynaklarýnda Uzzâ kültünün iki
ayrý zamanda ortadan kaldýrýldýðýna dair
rivayetler vardýr. Bir rivayete göre Uzzâ
kültü -Gatafân’ýn kâbesi diye bilinen Bus
kültü- Câhiliye döneminde Züheyr b. Ce-
nâb’ýn buraya mâbed inþa eden Zâlim’i öl-
dürmesi ve mâbedi yýkmasýyla sona er-
miþtir. Diðer rivayete göre ise Mekke’nin
fethi sýrasýnda Hz. Peygamber’in görevlen-
dirdiði Hâlid b. Velîd, Nahle’ye gidip söz ko-
nusu üç aðacý kesmeye baþlamýþ, üçüncü
aðaca geldiðinde kendisini vazgeçirmek
isteyen çýplak bir kadýnla (kadýn biçimin-
deki þeytan) karþýlaþmýþ, onun baþýný ko-
pardýktan sonra üçüncü aðacý da kesmiþ
ve ardýndan mâbed görevlisi Dübeyye es-
Sülemî’yi de öldürmüþtür. Böylece Uzzâ
tapýnmasýna son verilmiþtir (Tâcü’l-£arûs,
“bss” ve “.uzz” md.leri; Ýbnü’l-Kelbî, s. 25-
26; ayrýca bk. GARÂNÎK; LÂT; MENÂT).
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Türk mûsikisinde bir makam.
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Hicaz ailesi adý verilen, birbiriyle iliþkili
dört makamdan hicaz, uzzâl, zirgüleli hi-
caz, hümâyun makamlarý grubuna dahil-
dir ve diðerleri gibi dügâh perdesinde ka-
rar eder. Ýnici-çýkýcý, bazan da çýkýcý bir se-
yir karakterine sahip olan uzzâl makamý
yerinde (dügâh perdesinde) bir hicaz beþlisi-
ne hüseynî perdesinde bir uþþak dörtlü-
sünün eklenmesiyle meydana gelmiþtir:

660). Uzzâ’nýn kitâbelerde yer alan tek
temsiline Nabatîler’de rastlanmaktadýr.
Burada Uzzâ sade ve dikdörtgen bir sü-
tun þeklinde ve biçimlendirilmiþ gözlerle
tasvir edilmiþtir. Bu temsil tarzý, Arabis-
tan yarýmadasýnýn batýsýnda kutsal sem-
boller ve mezar taþlarý için kullanýlan yay-
gýn bir tarz olup ayný zamanda Nabatî-
ler’in baþþehri Petra’da Kutbâ (Nabatîler’in
kâtip ve kâhin tanrýsý), Ýsis ve Atargatis
(Suriye kökenli aþk, bereket ve hayat tan-
rýçasý) gibi tanrý ve tanrýçalarý temsilen de
kullanýlmýþtýr (EI 2 [Ýng.], X, 968).

Milâdýn ilk yüzyýllarýnda Petra dýþýnda
Suriye’nin güneybatý bölgesinde yer alan
Havran’da, Vâdiiram’da, Sînâ’da ve Medi-
ne ile Tebük arasýndaki Dedân’da Uzzâ ta-
pýnmasýna rastlanmýþtýr (a.g.e., a.y.; Win-
nett, XXX [1940], s. 118). V. yüzyýlda yaþa-
yan Süryânî þair-papaz Antakyalý Aziz Ýs-
hak, Araplar’ýn Uzzî diye adlandýrýlan bir
tanrýçaya taptýklarýný söylemiþtir (EI2 [Ýng.],
X, 968). VI. yüzyýlda bu tanrýçaya, günü-
müzde Irak bölgesine denk gelen Hîre ve
civarýnda krallýk kuran Arap kökenli Lah-
mîler tarafýndan tapýldýðý, Uzzâ’ya sabah
yýldýzý olarak kurban sunulduðu, özellikle
son Hîre kralý Münzir b. Nu‘mân’ýn Lât ve
Uzzâ adýna yemin edip göreve baþladýðý ve
Uzzâ adýna çok sayýda esir rahibeyi kur-
ban ettiði nakledilmiþtir (a.g.e., a.y.; ERE,
I, 660). Ayrýca ilk dönem kilise babalarýn-
dan Jerome (ö. 420), Araplar’ýn Elusa’daki
(muhtemelen el-Uzzâ’nýn Latince þekli)
Venüs mâbedinde merasim düzenledikle-
rinden ve bu tanrýçaya Lucifer adýna tap-
týklarýndan bahsetmiþtir (Winnett, XXX
[1940], s. 122-123; yazara göre Herodot’un
Alitta ismiyle bahsettiði tanrýça da el-Uz-
zâ’dýr).

Hz. Peygamber döneminde Mekke ve
civarýnda Uzzâ’ya tapýnma geleneði ve ri-
tüeli yerleþmiþ durumdaydý. Ýbnü’l-Kelbî’-
nin verdiði bilgiye göre Uzzâ’yý ilk defa Ga-
tafân kabilesinden Zâlim b. Es‘ad put edin-
miþti. Bu put, Mekke’den Irak’a giderken
saðda kalan Nahleiþâmiye bölgesindeki
Hurâd vadisinde bulunuyordu. Ýbn Es‘ad
buraya Bus denilen bir mâbed inþa etmiþ-
ti ve burada -kehanet kabilinden- birta-
kým sesler duyuluyordu (Kitâbü’l-E½nâm,
s. 18). Ýbnü’l-Kelbî ayrýca Kureyþ kabilesi-
nin Uzzâ’ya, Kâbe’nin haremine benzer bi-
çimde Hurâd vadisinde Sukâm adýyla özel
bir bölgeyi tahsis ettiðini ve þeytan ola-
rak nitelenen Uzzâ’nýn buradaki üç aðaç-
ta (semüre) barýndýðýný söyler (a.g.e., s. 19,
25-26; krþ. Tâcü’l-£arûs, “bss” ve “.uzz”
md.leri). Bunun dýþýnda Uzzâ’ya adakla-
rýn sunulduðu Gabgab denilen bir sunak
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Yerinde uzzâl makamý dizisi
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Pestten tize doðru diziyi meydana ge-

tiren sesler dügâh, dik kürdî, nîm-hicaz,
nevâ, hüseynî, eviç, gerdâniye ve muhay-
yerdir. Makamýn güçlüsü hicaz beþlisiyle
uþþak dörtlüsünün birleþtiði perde olan
hüseynî perdesidir ki bu perdede maka-
mýn yarým kararý uþþak çeþnisiyle yapýlýr.
Uzzâl makamý diðer hicaz ailesi makamla-
rýnda olduðu gibi asma karar bakýmýndan
zengindir. Hicaz dörtlüsünün bir tanini al-
týnda rast perdesinde bir nikriz beþlisi yer
alýr. Uzzâl seyri sýrasýnda bu perdeye dü-
þülüp nikrizli asma karar yapýlabilir.
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Yerinde nikriz beþlisi

Bunun dýþýnda nîm hicaz ve dik kürdî
perdelerinde çeþnisiz asma kararlar da
karakteristiktir.

Hicaz ailesi makamlarý, kendi seyirleri sý-
rasýnda aileyi meydana getiren diðer hicaz
çeþitlerine geçki yapar ve onlarýn yarým
kararlarý (güçlüleri) kullanýlan hicaz çeþidi
için birer asma karar perdesi olur. Uzzâl
makamýnda da bu sebeple nevâda bûse-
likli (hümâyun makamýna geçki), nevâda
rastlý (hicaz makamýna geçki) ve hüseynî-
de hicazlý (zirgüleli hicaza geçki) asma ka-
rarlar yapýlýr.
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bûselik beþlisi
Nevâda
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