
457

Hicaz ailesini meydana getiren dört ma-
kamdan her birinin, ailenin diðer makam-
larýna zaman zaman asma kararlarla geç-
ki yapma özelliðine sahip olduðu bilinmek-
tedir. Çünkü bu ailenin temelini kimi dört-
lü, kimi beþli halinde olan dügâh perdesi
üzerindeki hicaz çeþnisi teþkil eder. Deði-
þen ise sadece güçlüler ve güçlü üstünde-
ki çeþnilerdir. Bu özelliðiyle zirgüleli hicaz
seyri sýrasýnda da ailenin diðer makamla-
rýna asma kararlar vasýtasýyla geçkiler ya-
pýlýr. Bunlar nevâda rastlý (hicaz makamý),
nevâda bûselikli (hümâyun makamý), hü-
seynîde uþþaklý (uzzâl makamý) asma ka-
rarlardýr. Zirgüleli hicaz kendi yeri olan dü-
gâhta pek az kullanýlmýþtýr. Buna karþýlýk
makamýn þedleri olan yegâhtaki þeddi þe-
daraban, hüseynî aþirandaki þeddi sûzi-
dil, ýraktaki þeddi evc-ârâ, rasttaki þeddi
zirgüleli sûzinak çok kullanýlmýþ ve beðe-
nilmiþtir.

Zirgüleli hicaz makamýndaki elde pek
az bulunan eserlerde güçlü üzerindeki böl-
geye pek sadýk kalýnmadýðý görülür; yani
hüseynîdeki hicaz çeþnisi genellikle diðer
hicaz çeþitlerinin üst bölgeleriyle deðiþti-
rilmiþtir. Bu durumda makamý diðer hi-
caz ailesi makamlarýndan ayýran ve zirgü-
leli hicaz adlandýrýlmasýna sebep olan sa-
dece karar sýrasýnda nîm-zirgüle perdesi-
nin kullanýlmasýdýr. Makamýn diðer þedle-
rinde de bu özellik yer almaktadýr. Maka-
mýn donanýmýnda si için bakiye bemolü (dik
kürdî), fa için koma diyezi (dik acem), do için
bakiye diyezi (nîm-hicaz), tiz taraftaki sol
için yine bakiye diyezi (nîm-þehnaz) konulur
ve geçkiler yapýldýkça gerekli deðiþiklikler
eser içinde gösterilir. Zirgüleli hicaz ma-
kamý dizisinde yer alan perdelerin isimleri
pestten tize dügâh, dik kürdî, nîm-hicaz,
nevâ, hüseynî, dik acem, nîm-þehnaz ve
muhayyerdir. Yedeni ise 2. çizgideki baki-
ye diyezli sol (nîm-zirgüle) perdesidir.

Makam tiz ve pest taraftan üç þekil-
de geniþleyebilir. 1. Durak üzerindeki hi-
caz beþlisi tiz durak muhayyer perdesine
simetrik olarak göçürülür (simetrik geniþ-
leme):

3. Makam pest taraftan da iki þekilde
geniþleyebilir. a) Hüseynî üzerindeki hicaz
dörtlüsü simetrik olarak pestte hüseynî
aþiran perdesi üzerine aynen göçürülür.
Bu geniþlemeden yeni bir makam dizisi
meydana gelmez:

rid 1943, s. 281-332; D. Varisco, “A Royal Crop
Register from Rasulid Yemen”, JESHO, XXXIV
(1991), s. 1-22; a.mlf., “An Anonymous 14th Cen-
tury Almanac from Rasulid Yemen”, Zeitschrift
für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wis-
senschaften, IX, Frankfurt 1994, s. 195-228; Mus-
tafa al-Shihabý, “Filaha”, EI 2 (Ýng.), II, 899-901;
C. S. Colin, “Filaha”, a.e., II, 901-902; A. K. S.
Lambton, “Filaha”, a.e., II, 902-906; H. Ýnalcýk,
“Filaha”, a.e., II, 906-909; Irfan Habib, “Fila-
ha”, a.e., II, 909-910.
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Türk mûsikisinde bir makam.
˜ ™

Hicaz ailesi adý verilen, birbiriyle yakýn
iliþkili hicaz, uzzâl, hümâyun ve zirgüleli
hicaz makamlarýndan oluþan grubun bir
makamýdýr. Aslý Farsça zengûleden gelen
zirgüle kelimesi “küçük çýngýrak, def” an-
lamýna gelir. Makam “hicaz zengüle” veya
“hicaz zirgüle” olarak da adlandýrýlýr. Maka-
mýn yedeni bakiye diyezli sol (nîm-zirgüle)
perdesi olduðundan makama bu adýn ve-
rildiði ifade edilmiþtir. Zirgüleli hicaz ma-
kamýnýn karar perdesi grubun diðer üç
makamý gibi dügâh perdesidir. Ýnici-çýkýcý
bir seyir özelliðine sahip olan makamýn di-
zisi, dügâh perdesindeki bir hicaz beþlisi-
ne hüseynî perdesinde yine bir hicaz dört-
lüsünün eklenmesiyle elde edilir:
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Makamýn güçlü perdesi hüseynî (mi) olup

bu perdede hicaz çeþnisiyle yarým karar ya-
pýlýr. Yarým karar yapýlýrken koma diyezli
fa (dik acem) yerine fa (acem) perdesi basý-
lýrsa yarým karar yine hicazlýdýr. Fakat bu
durumda hicaz çeþnisi S A12 S deðil B A13 S
þeklinde olur ki bu da özellikle inici seyir-
de yapýlabilen bir uygulamadýr ve makama
bir olumsuzluk getirmez. Zirgüleli hicaz
makamý, bizzat kendi imkânlarý ve hicaz
ailesinin birbirine geçkiler yapmasý özelli-
ðiyle asma kararlar bakýmýndan oldukça
zengindir. Makam seyri esnasýnda hüsey-
nîdeki hicazdan sonra nevâ perdesine dü-
þülüp nikriz çeþnili bir asma karar, bunun
dýþýnda diðer hicaz çeþitleri gibi nîm-hicaz
ve dik kürdî perdelerinde de çeþnisiz as-
ma kararlar yapýlabilir. Bu þekilde inilerek
rast perdesine düþülürse bu perdede de
nikriz çeþnisiyle asma karar yapýlýr.

b) Yegâh perdesine rast beþlisiyle yapý-
lan geniþlemedir. Bu takdirde yegâh per-
desinde bir basit sûzinak makamý dizisi
oluþur. Bu da yeni dizi teþkili tarzýnda bir
geniþlemedir:
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Gerek tiz gerekse pest taraftan olan ge-
niþlemeler bir arada yapýlabilir. Bu takdir-
de 15-16 seslik bir ses alaný meydana ge-
lir. Ancak bu geniþlik saz eserleri için uy-
gun olabilirse de her ses sanatkârýnda 15-
16 seslik bir ses geniþliði bulunamayaca-
ðýndan sözlü eserler için pek uygun sa-
yýlmaz. Zirgüleli hicaz makamýnýn seyrine
güçlü hüseynî perdesi civarýndan baþlanýr.
Diziyi oluþturan çeþnilerde karýþýk gezinil-
dikten sonra hüseynî perdesinde yarým ka-
rar yapýlýr. Bu arada gerekli yerlerde ge-
rekli asma kararlar ve hicaz ailesinin di-
ðer makamlarýna geçkiler gösterilir. Niha-
yet yine bütün dizide ve istenirse geniþle-
miþ bölgelerde de dolaþýldýktan sonra dü-
gâh perdesinde, nîm-zirgüle perdesi ye-
den olarak kullanýlýp zirgüleli hicaz çeþni-
siyle dügâh perdesinde tam karar yapýlýr.

Kemânî Hýzýr Aða’nýn sakýl, Nâyî Osman
Dede’nin devr-i kebîr usulündeki peþrevle-
ri; Hacý Ârif Bey’in aksak usulünde, “Âlem-
de ey serv-i semen”, Sadettin Kaynak’ýn
düyek usulünde, “Son ümîdim de bitti”,
Alâaddin Yavaþça’nýn sofyan usulünde, “Bo-
ðaziçi þen gönüller yataðý” ve nîm-sofyan
usulünde, “Bakýþlarýn kývýlcým rûha alev sa-
çýyor” mýsralarýyla baþlayan þarkýlarý; Dellâl-
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2. Güçlü hüseynî perdesi üzerindeki hi-
caz dörtlüsüne muhayyer perdesinde bir
bûselik beþlisi getirilerek makam hüsey-
nîde hümâyun dizisi olarak geniþletilir (ye-
ni dizi teþkili):

Hüseynîde hümâyun makamý dizisi
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ti, çok deðerli hediyeler verdi. Zîrî b. Atýy-
ye, 379 (989) yýlýnda yeðeni Mansûr b. Bu-
lukkîn’e karþý isyan edip kendisine sýðýnan
Tâhert hâkimi Ebü’l-Behâr b. Zîrî’yi des-
tekledi ve bazý Zîrî topraklarýný ele geçir-
di. Maðrib’de önemli zaferler kazandý. 382’-
de (992) Ýbn Ebû Âmir’in daveti üzerine
çok deðerli hediyelerle birlikte tekrar Kur-
tuba’ya gitti. Maðrib’e döndüðünde Fas’ýn
Ýfrenîler’den Yeddû b. Ya‘lâ tarafýndan ele
geçirildiðini gördü; Yeddû ile girdiði çar-
pýþmadan sonra þehri tekrar hâkimiyeti
altýna aldý ve durumu Ýbn Ebû Âmir’e bil-
dirdi. Öte yandan Ýbn Ebû Âmir’in kendi-
sine verdiði vezir unvanýný yeterli bulma-
yan Zîrî b. Atýyye onu II. Hiþâm’ýn halife-
lik yetkilerini elinden almakla itham etti.
383 (993) yýlýnda Vecde (Vücde) þehrini ku-
rarak burayý yönetim merkezi yaptý ve ba-
ðýmsýzlýðýný ilân etti.

Mansûr b. Bulukkîn’in yerine geçen (386/
996) oðlu Bâdîs iktidarýný saðlamlaþtýrma-
ya çalýþtýðý sýrada Zîrî b. Atýyye, Sanhâce
topraklarýna saldýrdý. Bâdîs büyük amca-
sý Hammâd b. Bulukkýn’i Zîrî b. Atýyye ile
mücadele etmekle görevlendirdi ve ele ge-
çireceði topraklarý kendisine vereceðini
söyledi. Ancak bu sýrada amca ile yeðen
arasýnda çýkan bir anlaþmazlýk onlarý karþý
karþýya getirdi. Böylece Zîrî b. Atýyye da-
ha rahat hareket etme imkâný buldu. Di-
ðer taraftan Ýbn Ebû Âmir, Zîrî b. Atýy-
ye’nin baðýmsýzlýðýný ilân etmesi üzerine
Maðrib’e Vâzýh kumandasýnda bir ordu
gönderdi (386/996). Ancak bu ordu Zîrî b.
Atýyye karþýsýnda maðlûp olunca bu defa
oðlu Abdülmelik b. Mansûr komutasýnda
daha büyük bir ordu sevketti. Abdülme-
lik ve Vâzýh kumandasýndaki Endülüs kuv-
vetleriyle Zîrî b. Atýyye’nin ordusu arasýn-
da Tanca yakýnlarýnda cereyan eden þid-
detli savaþta Zîrî b. Atýyye aðýr bir yenilgi-
ye uðradý. 29 Þevval 387’de (4 Kasým 997)
Fas’a giren Abdülmelik bölgede idarî yapý-
yý yeniden düzenledi ve güçlendirdi. Bura-
ya Endülüs’ten yeni yöneticiler tayin edil-
di. Ardýndan Zîrî b. Atýyye ve Berberîler’-
le, Endülüs Emevîleri’ne baðlý kalacakla-

rýna dair anlaþmalar imzalandý. Bu sava-
þýn sonunda Maðrib kesin olarak Endülüs
Emevîleri’ne baðlanýrken Zîrî b. Atýyye du-
rumu kabullenmek zorunda kaldý ve En-
dülüs Emevî Devleti’ne baðlýlýðýný ölünce-
ye kadar sürdürdü.

Zîrî b. Atýyye Cemâziyelevvel 389’da (Ma-
yýs 999) Zîrîler’in hâkimiyetindeki Tâhert’e
yürüdü. Zîrî Hükümdarý Bâdîs b. Muham-
med’in nâibi Muhammed b. Ebü’l-Arab ku-
mandasýnda gönderdiði büyük bir ordu
ile Zîrî b. Atýyye arasýnda meydana gelen
savaþta Zîrî b. Atýyye büyük bir zafer ka-
zandý. Çok sayýda esir ve ganimet ele ge-
çirdi. Ardýndan Tâhert’e girdi. Ancak Bâ-
dîs’in kendisini takip etmesi üzerine onun-
la savaþmaktan çekindiði için þehirden ay-
rýlarak Araplar’ýn yaþadýðý kuzey bölgeleri-
ne kaçtý. 391 (1001) yýlýnda Sanhâce Ber-
berîleri’nin merkezi Eþîr’i bir ay süreyle ku-
þatan Zîrî b. Atýyye rahatsýzlýðý yüzünden
kuþatmayý kaldýrmak zorunda kaldý ve kýsa
bir süre sonra 12 Ramazan 391 (5 Aðus-
tos 1001) tarihinde vefat etti (Ýbn Ýzârî, II,
251); yerine oðlu Muiz geçti.
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sul uymayanýn bitmez iþi” mýsralarýyla baþ-
layan ilâhileri bu makamýn örnekleri ara-
sýndadýr.
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Ebû Yûsuf Zîrî b. Atýyye b. Abdillâh
el-Hazerî el-Maðrâvî ez-Zenâtî

(ö. 391/1001)

Zenâte emîrlerinden.˜ ™

Berberî Zenâte kabilesinin Maðrâve ko-
lundan Benî Hazer’e mensuptur. IV. (X.)
yüzyýlda Maðrib’de Fâtýmîler ile Endülüs
Emevîleri arasýnda devam eden nüfuz mü-
cadelesinde Berberîler’in Sanhâce kolu Fâ-
týmîler’i, Zenâteliler ise Endülüs Emevîle-
ri’ni destekliyordu. Bu süreçte Maðrâve’-
nin Benî Hazer kolu Fas, Sicilmâse ve Að-
mât’a hâkimdi. O sýrada Fas, 368’de (979)
Zenâte emîrlerinden olan ve Endülüs Eme-
vîleri adýna bölgede biat almaya baþlayan
Zîrî b. Atýyye’nin idaresinde idi. Sanhâce
Berberîleri’nden olup Zîrîler Devleti’ni ku-
ran Bulukkîn b. Zîrî 979-984 yýllarý arasýn-
da düzenlediði seferler sonucunda Fas ve
Sicilmâse’yi zaptetti. Bulukkîn’in Zîrî b.
Atýyye’nin üzerine yürüdüðü sýrada 373
(984) yýlýnda ölümü üzerine yerine geçen
oðlu Mansûr büyük bir ordu hazýrlayýp Zî-
rî b. Atýyye’ye ve diðer Zenâte Berberîleri’-
ne karþý sefere çýktý. Zîrî b. Atýyye, Fas þeh-
ri yakýnlarýnda karþýladýðý Mansûr ve ordu-
sunu büyük bir yenilgiye uðrattý. Man-
sûr’un çok sayýda askeri öldürüldü veya
esir alýndý (375/985).

Zîrî b. Atýyye’nin Maðrib’deki bu baþa-
rýsý Endülüs Emevî Devleti’nde büyük bir
memnuniyetle karþýlandý. 378’de (988) Ze-
nâte’nin seçkin emîrlerinden kardeþi Mu-
katil b. Zîrî’nin ölümünden sonra Zenâte-
liler’in lideri olan Zîrî b. Atýyye ertesi yýl
Endülüs Emevî Hükümdarý II. Hiþâm’ýn
hâcibi Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr’un davet-
lisi olarak Kurtuba’ya (Cordoba) gitti. Ýbn
Ebû Âmir, kendisini görkemli bir törenle
karþýladý ve ona vezir unvanýný tevcih et-
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