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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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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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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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Yukarýdaki þekilde de görüldüðü gibi bu
tarzdaki pestten geniþlemede yegâh per-
desinde bir nikriz makamý dizisi meyda-
na gelmektedir. Uzzâl makamý seyri sýra-
sýnda ve özellikle inici naðmeler esnasýn-
da eviç perdesi yerine acem perdesi kul-
lanýlýr. Bunun sonucunda yeni bir hicaz çe-
þidi ortaya çýkar. Bu dizi hicaz beþlisi+hü-
seynîde kürdî dörtlüsü tarzýndadýr: Baþlý
baþýna kullanýlmamakla beraber eserlerde
zaman zaman kullanýlan bu diziye “acem-
li uzzâl dizisi” denilebilir. Bütün bunlarýn
dýþýnda uzzâl makamýnda da diðer hicaz
ailesi makamlarýnda olduðu gibi ortalama
hicaz dizisi kullanýlabilir.

Uzzâl makamýnýn seyrine güçlü veya ka-
rar perdeleri civarýndan baþlanýr. Diziyi mey-
dana getiren çeþnilerde karýþýk gezinildik-
ten sonra güçlü hüseynî perdesinde uz-
zâl çeþnili yarým karar yapýlýr. Bu arada
daha önce veya sonra gereken yerlerde
gerekli asma kararlar ve diðer özelliklerle
öteki hicaz çeþitlerine geçkiler yapýlýr; yine
bütün dizide ve gerekiyorsa geniþlemiþ
bölgede de dolaþýlýp dügâh perdesinde hi-
caz çeþnisiyle tam karar edilir.

Nota yazýmýnda donanýmýna si için ba-
kiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi ko-
nulan uzzâl makamýnýn yedeni rast perde-
sidir (ender de olsa bazý klasik eserlerde baki-
ye diyezli sol [nîm-zirgüle] perdesinin de kulla-
nýldýðý görülür). Makam tiz taraftan geniþ-
ler. Güçlü hüseynî perdesi üzerindeki uþ-
þak dörtlüsü muhayyer perdesine bir bû-
selik beþlisi getirilerek hüseynîde uþþak di-
zisi halinde uzatýlýr. Fakat muhayyer per-
desinde asla asma karar yapýlamaz.
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Hüseynîde uþþak dizisi

Uzzâl makamý tiz taraftan bir baþka þe-
kilde de geniþletilebilir. Bu geniþleme du-
rak üzerindeki hicaz beþlisi simetrik ola-
rak aynen tiz durak muhayyer perdesi üze-
rine göçürülür. Bu takdirde hüseynî per-
desi üzerinde bir karcýðar makamý dizisi
meydana gelir.
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Yegâhta nikriz makamý dizisi

Bu geniþlemelerin dýþýnda uzzâl maka-
mý nadiren olarak pest taraftan da, yegâh
perdesine bir nikriz beþlisi getirilerek ge-
niþletilmiþtir. Bu takdirde yegâhta nikriz-
li ve hüseynî-aþiran perdesinde hicazlý as-
ma karar yapýlabilir.
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�
Hüseynîde karcýðar dizisi

�
Ortalama hicaz dizisi

Nâyî Râþid Efendi’nin devr-i kebîr, Nâyî
Ali Dede’nin aksak semâi usulündeki peþ-
revleri; Mûsî ve Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in
saz semâileri, Süleyman Erguner’in (ö.
1953) sofyan usulündeki sirtosu, Zahar-
ya’nýn, “Terk eyledi gerçi beni ol mâh-ce-
mâlim” mýsraýyla baþlayan yürük semâ-
isi; Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin
semâi usulünde, “Ey büt-i nev-edâ olmu-
þum müptelâ”, Hacý Ârif Bey’in müsem-
men usulünde, “Kamer-çehre perî-rû ten-
de câným”, Þevki Bey’in yürük semâi usu-
lünde, “Affeyle suçum ey gül-i ter baþýma
kakma” ve aksak usulünde, “Dil yâresini
andýracak yâre bulunmaz”, Sadettin Kay-
nak’ýn Türk aksaðý usulünde, “Yâd eller al-
dý beni” mýsralarýyla baþlayan þarkýlarý ile
Ali Rýza Þengel’in düyek usulünde, “Sana
ey þâh-ý rusül uymayanýn bitmez iþi” mýs-
raýyla baþlayan tevþîhi bu makamýn örnek-
leri arasýndadýr.
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