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ve yaygınlaşmıştır. Çünkü bu tarihten
önce Kalenderiler arasında böyle bir adetin mevcut olduğunu gösteren bir kayda henüz rastlanmamıştır. Bu şekilde tı
raş olanlarla Budist rahip teşkilatı Sanghalar ve bunları takip edenler arasında
bazı benzeriikierin bulunması, çardarb
uygulamasının Hint kökenli olması ihtimalini kuwetlendirmektedir. Nitekim
çardarbın ilk uygulayıcıları oldukları sanılan Cemaleddin -i Savi (ö . 630/1232- 33)
ile arkadaşlarından Muhammed-i Belhi,
Osman-ı ROmi ve EbO Bekr-i İsfahani'
nin HindQ gelenekiere yabancı olmadık
ları bilinmektedir (bk HatTb-i Farsi. s. 12 ).
Bu geleneği Hz. Adem ile başlatan Kalenderiler' in iddiasına göre Hz. Ad em
cennetten çıkarıldığında çıplaktı, vücudunda hiç kıl yoktu, Allah'tan utandığı
için mahrem yerlerini incir yapraklarıyla
örttü. Fakat sonra insan vücudunda kıl
lar bitki gibi türedi. Bu dünyaya nasıl
geldiysek öteki dünyaya da öyle gitmemiz için sonradan çıkan bu kılların ortadan kaldırılması gerekir.
Menkıbeye göre çardarbı gelenel{leş
tiren Cemaleddin-i Savi, Dımaşk'ta Zeyneb bint Zeynelabidin'in türbesi civarın
da sadece mahrem yerleri birkaç yaprakla örtülmüş çıplak bir pir görür. Sonradan bir süre birlikte oldukları Celal-i
Dergezini adındaki bu pirin vücuduna elini sürünce vücudundaki bütün kıllar, saçı, sakalı , bıyığı ve kaşları tamamen dökülmüş, bu sırada kendisini ziyarete gelen Muhammed-i Belhi ile EbQ Bekr-i İs
fahani'nin ona el sürmeleri üzerine onların da vücutlarında kıl kalmamıştır.
Başlangıçta onların bu davranışiarına
tepki gösteren yöre halkı keramet sahibi olduklarını görünce kendileri de çardarb olmuşlardır.
Kalenderiler'e göre yüz güneşe, kıllar
buluta benzer. Güneşin görülmesi için
bulutun aradan çekilmesi gerekir. Bulut ol madığı zaman güneş dünyayı aydınlatır. Sevenle sevilen arasında bir kıl
dahi bulunmamalıdır. Kıllar insanın güzelliğini örter ve onun en güzel biçimiyle görülmesini engeller. Bu yüzden engellerin ve perdenin kaldırılması gerekir. Kalenderiler. zikir esnasında vecde
gelen salik için "kalbi çardarb ile zikreyledi" deyimini kullanırlar.
Güneşten daha güzel buldukları insan
yüzünün kıllarla kaplanmasını doğru bulmayan abdallar da çardarb olurlar. Hatta bazı tasawufi zümreler Allah ' ı da "tüysüz bir genç" (şabb-ı emred) şeklinde tasavvur etmişlerdir.

Çardarb kelimesi yerine "çardarb zeden", "dek zeden" deyimleri de kullanı
lır. Çardarb olmuş dervişe de "çardarbzede" veya "dekzede" denir.
·
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hata ve günahtan münezzeh olduğuna
inandıkları on dört kişiyi
ifade eden bir tabir.
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Çardeh ma'sQm Hz. Peygamber, Hz. Fave on iki imamdan (Ali b. Ebü Talib
lö 40 1 661 L Hasan b. Ali lö 5016701. Hüseyin b. Ali lö. 61 / 6801. Ali Zeynelabidin
lö. 94 / 7121. Muhammed el-Bakır lö ı ı4 /
7331. Ca'fer es-Sad ı k lö. 148/ 7651. Müsa el-Kazım lö. 183 / 7991, Ali er-Rıza lö
203 / 8ı81, Muhammed et-Taki !ö. 220/ 8351.
Ali en - Naki lö. 254 / 8681. Hasan el-Askeri lö. 260/8741 ve halen gaybet*te olduğuna inanılan Muhammed el-Mehdi) meydana gelir.
tıma

İmamların masum olduğu inancı , ll.
(VIII. ) yüzyılın ikinci yarısında ortaya çık
mıştır. Bu inanç İbn Babeveyh (ö . 38 ı 1
99ı), Şeyh Müfid (ö. 413 / 1022) ve Şerif
el-Murtaza (ö 436 / ıo44) gibi Şia uleması tarafından geliştirilerek on dört masumun imarnet makamına geçmeden önce veya geçtikten sonra yanlışlıkla da olsa herhangi bir günah işlemelerinin imkansız olduğu sonucuna varılmıştır. Hz.
Fatıma'nın ismet*i ise ismeti gereken
iki makam, yani peygamberlik ve imamlık arasında bir bağ oluşturmasından
ileri gelir. "İki nurun birleştiği yer" (mecmau'n -nOreyn) olarak adlandırılan Hz. Fatıma'nın imamlardan ve onların yüksek
sedyelerinden bahseden hadis ve rivayetlerde de sık sık adı geçer. On dört

masumun ismetini belgeleyen en önemli
delillerin başında. "ayetü't-tathir" denilen, "Ey Ehl-i beyt! Allah sizden ancak
kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak
diler" mealindeki ayetin (el-Ahzab 33 /
33) yer aldığına inanılır. Bu anlayışa göre, "Zalimler ahdime eremez" mealindeki ayet de (el-Bakara 2/ 124) Allah'ın ahdine yani nübüwet veya imamete mazhar olmuş kişilerin kötülükten uzak bulunduklarına, dolayısıyla ismet sahibi olduklarına delalet eder.
Masumların sayısı. büyük ihtimalle on
ikinci imarnın gaybetinden sonra on dört
olarak belirlenmiştir. On birinci imam
olan Hasan el-Askerinin ölümünden sonra imamlar silsilesinin onun gaybet etmiş olan oğlu ile sona erdiği inancı bütün İmami Şiiler tarafından hemen benimsenmemiştir. öte yandan imamların
on iki olduğunu (veya olacağını) açıklayan
rivayetlerin eskiden beri yaygın olduğu
bilinmektedir. Nitekim tamamı Kureyş'
ten olan on iki emirin geleceğini ifade
eden rivayetlere Ehl-i sünnet'çe benimsenmiş hadis kitaplarında da rastlanmaktadır (bk. BuharT, "Alıkfun", 51; EbO
Davüd, "Mehdi", 1; Tirmizi, "Fiten", 48).
Bundan dolayı imamların sayısının on
iki olduğu Şia'nın bir kısmınca kolaylık
la kabul edilmiştir (Kohlberg, XXXIX, s.
529-533).
Şii kaynaklarında Hz. Peygamber' e atfedilen bir hadiste, ResOl-i Ekrem'in kendisiyle Hz. Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in
ve Hüseyin neslinden -hadiste adları anıl
mayan- dokuz kişinin masum olduğu rivayet edilmektedir (Meclisi , Biharü 'L-en·
uar, XX:V, 201). Hz. Peygamber'den gelen
başka bir rivayette bu dokuz kişinin yanı sıra Hz. Fatıma' nın da adı geçmekte (a.g.e., XX:V, 6-7) ve yine bu rivayette
ResOiullah, Hz. Fatıma ve on iki imarnın
"mahlükatın yaratılmasından önce" nurdan yaratıldıkları kaydedilmektedir. Nur
ayeti (en-Nür 24 / 35) Şii kaynaklarında
çardeh ma'sOmun bu nurani menşeleriy
le ilgili olarak yorumlanır ve aydınlıktan
bahseden hemen bütün ayetler onlar için
bir işaret olarak değerlendirilir (Mecli si,
a.g.e., XXIII, 304-308; XXVI, 242-243; Sadık eş-ŞTrazL s. 209-21 ı ı . Ca'fer es-Sadık'a
isnat edilen bir açıklamaya göre çardeh
ma'sOmun nurdan yaratılması diğer varlıkların yaratılmasından 14.000 yıl önce
vuku bulmuştur (Meclisi, BiJ:ıarü ' L-enuar,
XX. 15-ı6) . Diğer bazı rivayetlerde çardeh ma'sQmun "semavi topraktan", "beyaz topraktan", · arşın altındaki topraktan" veya "arşın toprağından " yaratılmış
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olduğundan

bahsedilmektedir (a.g.e., XX.
15-16; X;0./, 8-12).

İmamiyye'ye göre çardeh ma 'sümun
tarihi sıra bakımından ortaya çıkışı, ezelde Cenab-ı Hakk'ın, "Elestü bi-rabbiküm"
(ei-A'raf 71 172) sorusuna cevap vermelerinin sırasını aksettirir.
Şii hadis alimi Muhammed Bakır elMeclisi. bazı Şiiler'in Allah ' ın yaratma işi
ni çardeh ma'süma havale ettiğine inandıklarını söyleyerek bu görüşü şiddetle
eleştirir (Biharü'l·enuar, XXI/, 328) Ancak
aynı müellif. çardeh ma'sümun kainatın
yaratılışında hazır bulunduğunu da kaydeder (ae., XXI/, 339 -341). Nitekim beşinci imam Muhammed el-Bakır'a atfedilen bir rivayette, "Biz yaratıkların yaratılış sebebiyiz" denilmektedir (ae., XX.
20) Bütün Şia alimleri. çardeh ma'sümun
on dört kişilik bir topluluk olarak ülü'lazm • olan peygamberler de dahil olmak
üzere bütün yaratıklara üstün olduğu konusunda birleşirler (a.e., XXVI. 267-319)

Çardeh ma'sümun sıfat ve özellikleri
üzerinde duran Safevi devri filozofların
dan Molla Sadra. İbn Sina'nın ortaya koyduğu kozmalajik terimleri kullanarak çardeh ma 'sümun faal aklın vazifesini görmekle bütün varlıkların ontolojik sebebi
olduğunu savunmuştur (bk. Nasr. s. 58)
Kadi Said Kummi ise çardeh ma'sümu.
gerçek varlıklarıyla arşın etrafında ebediyen toplanmış bir "üstün beşeriyet" (beşerü'l-avalf) olarak vasıflandırmıştır (Corbin. En Islam lranien, 1, 98).
iran halkının dini hayatında çardeh
ma'sümu adlarıyla tek tek zikreden. onlara hayır ve bereket dileyen dualar önemli bir yer tutar; okunması manevi bir ziyaret sayılan bu dualara " ziyarat-ı camia"
denilir. Bazı hal tercümelerinden. çardeh
ma'sümun Şii müminlerin rüyalarına girdiği ve bunun mutlu bir olay sayıldığı
anlaşılmaktadır. Mesela ŞiT ariflerinden
Haydar el-AmüiT. Bağdat'ta iken rüyasında çardeh ma'sOmu gökte bir dörtgenin etrafında yer almış vaziyette gördüğünü söyler (Corbin. a.e., III. 200-208)
J. K. Birge, Şii- Ca'feri olan Bektaşi
ler'in çardeh ma'süma on dört kişi daha ekleyerek masumların sayısını yirmi
sekize çıkardıkların ı söyler (The Bektas·
hi Order of Deruishes, s. 14 7- I 48) Ancak
Bektaşfler. on iki imarnın henüz bulüğ
çağına gelmeden şehid edilen çocuklarını çardeh ma'sOm olarak kabul ederler. Bu on dört masum şunlardır: Muhammed Ekber b. Ali. Abdullah b. Hasan.
Abdullah b. Hüseyin. Kasım b. Hüseyin,
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Hüseyin b. Zeynelabidin, Kasım b. Zeynelabidin. Ali Eftar b. Muhammed elBakır. Abdullah b. Ca'fer es-Sadık. Yahya el-Hadi b. Ca'fer es-Sadık. Salih b.
Musa el-Kazım. Tayyibe b. Musa el-Kazım. Ca'fer b. Muhammed et-Takl. Ca'fer
b. Hasan el-Askeri. Kasım b. Hasan elAskeri. Üsküdarlı Haşim Baba'nın bu on
dört masumu konu alan bir manzumesi
vardır (bk. Ahmed Rifat, s. 225-228)

tizindeki do notasma "tiz çargah perdesi", bir oktav pestindeki do notasma da
"kaba çargah" perdesi denir.
Çargah

Makamı. Aralıkları bakımından

tamamen bir Fisagor dizisi olan çargah
makamı dizisi, Are!- Ezgi nazariyatma göre Türk mOsikisinin ana dizisidir. Bu dizi. çargah veya kaba çargah perdesi üzerindeki bir çargah beşlisine bir çargah
dörtlüsünün eklenmesinden meydana
gelmiştir.
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Kaba çargahta çargalı

beşiisi Rasııa

çargah dörtlüsü
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Bu makamın dizisinde sesler tabii olup
herhangi bir arıza ile değiştirilmediğin
den nota yazımında donanımına hiçbir
işaret konmaz. Makamın güçlüsü rast
veya gerdaniye perdesi, durağı ise çargah veya kaba çargah perdesidir. Bu arada çargah perdesinin bütün sekiziiierinin bu makam için durak olabileceğini
belirtmek gerekir. Çıkıcı veya inici-çıkıcı
olarak seyreden çargah makamı. durak
perdesi üzerindeki beşlinin simetrik olarak tiz durak üzerine veya güçlü üzerindeki dörtlünün yine simetrik olarak durak altına göçürülmesi suretiyle geniş
ler. Makamın esas yapısında olmamakla beraber çargah perdesi üzerinde bir
hicaz dörtlüsü göstermek geçki olarak
adet olmuştur.
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Türk musikisinde bir perde
ve basit makamın adı.
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Çargah Perdesi. Türk mOsikisinde bir
nota. Portenin. sol anahtarına göre üstten ikinci boşluğunun içine yazılan do
notasının adıdır. Bir oktav (sekizli aralığı)

Çargah makamı. bu dizi ve işaret edilen özellikleriyle Türk halk mOsikisinde
kullanıldığı halde klasik mOsikide pek
kullanılmamıştır. Dini mOsiki başta olmak üzere klasik mOsikide ku llanılan
çargah makamı dizisi ise ·çargahta bir
zirgüleli hicaz dizisi"nden ibarettir.

Çargahta z irgüleli hicazdizisi
hicaz beşiisi
Gerdaniyede hicaz dörtıüsü
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Eski çargah makamı dizisi
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