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– —
YEDÝ GÖK

(bk. SEMA).˜ ™

– —
YEDÝ HARF

(bk. el-AHRUFÜ’s-SEB‘A).
˜ ™

– —
YEDÝ KIRAAT

(bk. KIRAAT).
˜ ™

– —
YEDÝ MEÞ‘ALECÝLER

1928’de yedi þair ve yazarýn
kurduðu edebî topluluk

(bk. MEÞ‘ALE).
˜ ™

– —
YEDÝKULELÝ SEYYÝD ABDULLAH

(bk. ABDULLAH EFENDÝ, Hâþimîzâde).
˜ ™

– —
YEGÂH
( ��÷� )

Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.

˜ ™

Seydî’nin el-Matla‘ýnda þubeler arasýn-
da zikrettiði yegâh Türk mûsikisinin ye-
gâh perdesinde karar eden, inici seyir özel-
liðine sahip makamlarýndan biridir. Maka-
mýn dizileri yerindeki nevâ makamý (yerin-
de uþþak dörtlüsü + nevâda bûselik beþ-
lisi) dizisine yegâhta rast makamý (yegâh-
ta rast beþlisi + dügâhta rast veya bûselik
dörtlüsü) dizisinin eklenmesiyle elde edil-
miþtir. Yegâh makamý, bazan da bestele-
nen formun büyük veya küçük oluþuna gö-
re nevâ makamý dizisine yegâhta sadece
rast beþlisinin eklenmesi ve bununla ka-
rar etmesi þeklinde de kullanýlmýþtýr. Kâr,
beste, aðýr ve yürük semâilerle peþrevler-
de makam bütün teferruatýyla icra edilir-
ken þarký gibi küçük formlarda ikinci þe-
kil tercih edilir. Makamý teþkil eden ikin-
ci dizi yani yegâhtaki rast dizisi, bazan ve
özellikle inici seyirde nîm-hicaz (do diyez)
perdesinin atýlmasý sonucu acemli rast di-
zisi halinde de kullanýlmýþtýr. Bu durumda

yegâhtaki rast dizisinin üst bölgesi, yani
dügâh perdesi üzerindeki dörtlü bûselik
dörtlüsü olacaktýr.

daþý Rumlar isyana destek verdiler. Hatta
buradaki Ýngiliz askerî birliklerinde görev
yapan kiþilerin Mora’ya geçerek isyancý-
lara liderlik yaptýklarý öðrenildi. Bu tarih-
lerde önemli miktarda zeytin ve zeytinyaðý
üretilen ve toplam nüfuslarý 200.000’i bu-
lan bu adalardan gelen yardýmlar Bâbýâli’-
yi çok rahatsýz etti.

Yedi Ada Cumhuriyeti’nin son hâmisi Ýn-
giltere 13 Temmuz 1863’te adalarý Yuna-
nistan’a devretme kararý aldý. Ardýndan
Viyana Kongresi’ni imzalayan devletler Ye-
di Ada’nýn yeni statüsüne dair Londra’da
müzakereler yaptýlar ve 14 Kasým 1863
tarihli dokuz maddelik bir anlaþma imza-
ladýlar. Bu karar açýkça 1815 Viyana Kong-
resi hukukuna aykýrýydý. Bu sebeple, Ye-
di Ada’nýn Yunanistan’a verilebilmesi için
kongre kararlarý ile uyum saðlamak için
ilgili devletler 29 Mart 1864’te Londra’da
bir anlaþma daha imzaladýlar. Adalar Yu-
nanistan’a ileride Osmanlý Devleti aleyhi-
ne zararlý faaliyetlere izin verilmemek þar-
týyla devrediliyordu. Son prosedürlerin de
tamamlanmasýyla Yunanistan 21 Mayýs
1864’te adalarý mülkiyetine geçirdi ve Kont
Dimitrios Nikolaou Karousos’ý yöneticili-
ðe tayin etti. Gelecekte büyük Yunanistan
emeli (megali idea) için önemli bir destek
mânasýna gelen bu karar, Osmanlýlar ta-
rafýndan ertesi yýl Ýstanbul’da imzalanan
8 Nisan 1865 tarihli bir anlaþma ile onay-
landý. Bu tarihten sonra Osmanlý Devleti’-
nin Yedi Ada ile iliþkileri Korfu’da açýlan
þehbenderlik vasýtasýyla yürütüldü.
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Dügâhta rast 
veya bûselik 

dörtlüsü

Yegâhta 
rast beþlisi

Yegâhta rast veya acemli rast 
makamý dizisi

Yegâh makamýnýn güçlüsü nevâ maka-
mýnýn da güçlüsü olan nevâ perdesidir ve
bu perdede rast çeþnisiyle makamýn ya-
rým kararý yapýlýr. Yarým karar sýrasýnda
nîm-hicaz perdesi de yeden olarak kulla-
nýlýr. Ýkinci mertebe güçlü ise üzerinde üç
ayrý çeþni bulunan dügâh perdesidir. Ma-
kam iki ayrý diziden meydana geldiði için
asma kararlar bakýmýndan zengindir. Yine
kullanýlan forma göre her iki makamýn as-
ma kararlarý kullanýlabilir. Nevâ makamý-
nýn asma kararlarý þunlardýr: Eviçte segâh
çeþnisiyle tiz taraftan tiz bûselik perdesi
kullanýlarak inilirse ferahnâk çeþnisiyle as-
ma karar yapýlabilir. Ayrýca segâh perde-
sinde de segâhlý veya ferahnâklý asma ka-
rar imkâný vardýr. Ayrýca çârgâhta çârgâh-
lý, segâhta segâhlý ve rast perdesine dü-
þülüp rastlý asma kararlar yapýlabilir.

Yegâh

makamý

dizileri

� �� ������
Ferahnâk dörtlüsü Segâh 

dörtlüsü

� �� ������ ��
Bunlardan baþka dügâh perdesi de bu

makam için çok önemli bir asma karar per-
desidir. Çünkü bu perde nevâ makamýnýn
durak perdesidir ve ayný zamanda yegâh-
taki rast dizisinin güçlü sesi durumunda-
dýr. Bu sebeplerle dügâh perdesi üzerinde
üç ayrý çeþni dörtlü halinde yer alýr. Bun-
lar yerindeki nevâ dizisinin pest tarafý ola-
rak dügâhta (yerinde) uþþak dörtlüsü, ye-
gâhtaki rast dizisinin tiz tarafý olarak dü-
gâhta rast dörtlüsü, yine yegâhtaki acem-
li rast dizisinin tiz tarafý olarak dügâhta
bûselik dörtlüsüdür. Bu perdede de belir-
tilen çeþnilerle asma kararlar yapýlabilir.

Nevâ seyri esnasýnda rast perdesine dü-
þülürse bu perdede de rastlý asma karar
yapýlabilir. Yegâh perdesindeki rast dizisi-
nin seyri sýrasýnda rast perdesindeki as-
ma karar rast veya yukarýdan inilirken nîm-
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nýn remel usulünde, “Zülfün hevesi gönlü-
mü sevdâya düþürdü”; Dellâlzâde Ýsmâil
Efendi’nin hafif usulünde, “Bir haber gel-
medi ârâm-ý dil ü cânýmdan” mýsraýyla
baþlayan besteleri; yine Dellâlzâde Ýsmâil
Efendi’nin, “Piyâle elde ne dem bezmime
habîb gelir” mýsraýyla baþlayan aðýr semâi-
siyle, “Bülbülüm bir güle kim þevkimi ef-
zûn eyler” mýsraýyla baþlayan yürük semâi-
si; Bimen Þen’in aðýr aksak usulünde, “Ne
gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini”,
Bolâhenk Nûri Bey’in ayný usulde “Bâis ol-
du çeþm-i mestin âþýkýn berbâdýna”, Ne-
biloðlu Ýsmail Hakký Bey’in düyek usulün-
de “Doldur ey sâkî bu cem bezminde bir
gün mey biter” mýsraýyla baþlayan þarkýla-
rý; Rauf Yektâ Bey’in Mevlevî âyiniyle dü-
yek usulünde, “Dünyâya gönül verme ki vî-
ran olacaktýr” mýsraýyla baþlayan ilâhisi bu
makamýn örnekleri arasýndadýr.
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– —
YEGŒS
( ���� )

Kur’ân-ý Kerîm’de
Nûh kavminin taptýðý belirtilen

ve Câhiliye döneminde de
tapýnýlan putlardan biri.˜ ™

Kelimenin “yardým etmek” anlamýndaki
gavs kökünden türediði, kendisinden yar-
dým istendiði için putun bu adla anýldýðý,
“yaðmur yaðdýrmak” anlamýndaki gays kö-
küyle de baðlantý kurularak “yaðmur yað-
dýran” mânasý da verildiði (Ýbn Düreyd, s.
96, 153; Yâkut, V, 439) ve menþeinin Güney
Arabistan olduðu ifade edilmektedir (Jeff-

rey, s. 291-292). Ancak kelimenin aslýnýn
Ýbrânîce’den veya ona yakýn bir dilden ya-
hut Tevrat’ta adý geçen ve Edomiler’in ata-
sý olan Yeuþ’tan geldiði de söylenmektedir
(Mustafavî, XIV, 257; Elmalýlý, VIII, 355;
Smith, s. 43, 226). Kur’ân-ý Kerîm’de “ye-
gus” kelimesi Nûh kavminin taptýðý put-
lar arasýnda zikredilir ve Nûh kavminden
inkârcýlarýn, “Sakýn ilâhlarýnýzý, hele Ved,
Süvâ‘, Yegus, Yeûk ve Nesr’i asla terket-
meyin” dedikleri belirtilir (Nûh 71/23).

Rivayete göre Ved, Süvâ‘, Yegus, Yeûk,
Nesr dindar ve sâlih kiþilerdi. Fakat bunla-
rýn hepsi ayný ayda ölünce akrabalarý çok
üzülmüþ, Kabil oðullarýndan biri, “Size on-
larýn þeklinde beþ put yapayým mý? Yalnýz
ruhlarýný veremem” deyince onlar da yap-
masýný söylemiþ, o kiþi de onlara benzeyen
beþ put yaparak dikmiþtir. Bunun üzeri-
ne akrabalarý putlarýn yanýna gelip onlara
saygý göstermeye ve etraflarýnda dönme-
ye baþlamýþ, bu âdet bir kuþak boyunca
sürmüþtür. Ardýndan gelen kuþak bunla-
ra öncekilerden daha fazla saygý göster-
miþ, üçüncü kuþak daha da ileri giderek
putlara saygýyý tapýnmaya dönüþtürmüþ-
tür Öte yandan bu olayýn Hz. Nûh’un de-
desinin dedesi Yared zamanýnda vuku bul-
duðu yahut bunlarýn Nûh kavminden, hat-
ta Âdem’in çocuklarýndan olduðu da nak-
ledilmektedir (Buhârî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”,
71; Ýbnü’l-Kelbî, s. 32; Taberî, XXIX, 98-
99; Ýbn Kesîr, XIV, 142-143). Allah onlara
Ýdrîs peygamberi göndermiþ, fakat onlar
bu peygamberi yalanlamýþlardýr. Bu du-
rum Hz. Nûh zamanýna kadar devam et-
miþtir. Tûfan putlarý sürükleyip Cudda böl-
gesinde karaya fýrlatmýþ ve putlar kum al-
týnda kalmýþtýr.

Adý geçen putlarý Araplar arasýna ise
Amr b. Lühay getirmiþtir. Kâhinlik yapan
Amr’ýn dostu olan cinlerden birinin ken-
disine Cudda kýyýsýna gitmesini ve orada
bulacaðý putlarý getirip Araplar’ý onlara tap-
maya davet etmesini söyleyince Amr da
putlarý getirip Araplar’a daðýtmýþtýr. Bun-
lardan Yegus, Murâd kabilesinden En‘um

hicaz perdesi kullanýlmýþsa pençgâh çeþ-
nilidir. Yerindeki rast makamýnýn üçüncü
derecesi olan segâh perdesinde segâhlý ve-
ya ferahnâklý asma kararýn yapýldýðý da bi-
linmektedir. Yegâhtaki rast dizisinin üçün-
cü derecesi olan ýrak perdesi yerindeki di-
zisinin üçüncü derecesi olan segâh perde-
sine tekabül eder. Bu sebeple ýrak perde-
sinde de segâh üçlüsü veya ferahnâk beþ-
lisiyle küçük bir asma karar yapýlabilirse
de bunda ýsrar edilmemelidir. Çünkü o tak-
dirde makam ferahnâk makamýna benze-
yebilir. Bunlarýn dýþýnda çok az olmak kay-
dýyla hüseynî-aþiran perdesinde de uþþak
çeþnili asma karar yapýlabilir.

Yegâh makamýný meydana getiren dizi-
lerin pestten tize doðru isimleri þöyledir:
Yegâhtaki rast dizisinde yegâh, hüseynî-
aþiran, ýrak, rast, dügâh, bûselik, nîm-hi-
caz veya çârgâh, nevâ. Yerinde nevâ dizi-
sinde dügâh, segâh, çârgâh, nevâ, hüsey-
nî, eviç, gerdâniye ve muhayyer. Yegâh
makamýnýn yedeni, portenin altýndaki ka-
ba nîm-hicaz perdesidir. Makam bu yapý-
sýyla on iki seslik bir seyir alanýna sahiptir.
Bu sebeple tiz taraftan pek geniþlemez.
Zaten önemli olan pest tarafýdýr. Bunun-
la beraber tiz taraftan da geniþlemesine
ihtiyaç duyulduðunda nevâ makamý gibi
geniþleyebilir. Bu geniþleme, yeni dizi teþ-
kili tarzýndadýr ve nevâdaki rast beþlisinin
tiz tarafýna yani muhayyer perdesi üzeri-
ne bûselik dörtlüsü getirilmesiyle yapýlýr.
Bu geniþleme ile nevâda bir acemli rast di-
zisi ortaya çýkar.
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Yegâh makamýnýn seyrine nevâ maka-
mý dizisiyle ve güçlü nevâ perdesi civarýn-
dan baþlanýlýr. Diziyi meydana getiren ses
ve çeþnilerde karýþýk olarak gezinildikten
sonra nevâ perdesinde rast çeþnisiyle ya-
rým karar yapýlýr. Bu arada nevâ dizisinin
asma kararlarý da gösterilip dügâh perde-
sinde uþþak çeþnisiyle kalýnarak nevâ ma-
kamý sona erdirilir. Daha sonra yegâhtaki
rast dizisine geçilerek bu dizide de karý-
þýk gezinilip asma kararlar gösterildikten
sonra yegâh perdesinde rast çeþnisiyle ye-
denli veya yedensiz tam karar yapýlýr.

Tanbûrî Osman Bey’in muhammes, Tan-
bûrî Ýzak’ýn berefþan usulündeki peþrev-
leri; Neyzen Aziz Dede ile Muallim Ýsmâil
Hakký Bey’in saz semâileri; Ebûbekir Aða’-
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