
çARDEH MA'SÜM -i PAK 

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

İmamiyye'ye göre çardeh ma 'sümun 
tarihi sıra bakımından ortaya çıkışı, ezel
de Cenab-ı Hakk'ın, "Elestü bi-rabbiküm" 
(ei-A'raf 71 172) sorusuna cevap verme
lerinin sırasını aksettirir. 

Şii hadis alimi Muhammed Bakır el
Meclisi. bazı Şiiler'in Allah ' ın yaratma işi
ni çardeh ma'süma havale ettiğine inan
dıklarını söyleyerek bu görüşü şiddetle 
eleştirir (Biharü'l·enuar, XXI/, 328) Ancak 
aynı müellif. çardeh ma'sümun kainatın 
yaratılışında hazır bulunduğunu da kay
deder (ae., XXI/, 339-341). Nitekim be
şinci imam Muhammed el-Bakır'a atfe
dilen bir rivayette, "Biz yaratıkların ya
ratılış sebebiyiz" denilmektedir (ae., XX. 
20) Bütün Şia alimleri. çardeh ma'sümun 
on dört kişilik bir topluluk olarak ülü'l
azm • olan peygamberler de dahil olmak 
üzere bütün yaratıklara üstün olduğu ko
nusunda birleşirler (a.e., XXVI. 267-319) 

Çardeh ma'sümun sıfat ve özellikleri 
üzerinde duran Safevi devri filozofların
dan Molla Sadra. İbn Sina'nın ortaya koy
duğu kozmalajik terimleri kullanarak çar
deh ma'sümun faal aklın vazifesini gör
mekle bütün varlıkların ontolojik sebebi 
olduğunu savunmuştur (bk. Nasr. s. 58) 
Kadi Said Kummi ise çardeh ma'sümu. 
gerçek varlıklarıyla arşın etrafında ebedi
yen toplanmış bir "üstün beşeriyet" (be
şerü'l-avalf) olarak vasıflandırmıştır (Cor
bin. En Islam lranien, 1, 98). 

iran halkının dini hayatında çardeh 
ma'sümu adlarıyla tek tek zikreden. onla
ra hayır ve bereket dileyen dualar önem
li bir yer tutar; okunması manevi bir zi 
yaret sayılan bu dualara "ziyarat-ı camia" 
denilir. Bazı hal tercümelerinden. çardeh 
ma'sümun Şii müminlerin rüyalarına gir
diği ve bunun mutlu bir olay sayıldığı 

anlaşılmaktadır. Mesela ŞiT ariflerinden 
Haydar el-AmüiT. Bağdat'ta iken rüya
sında çardeh ma'sOmu gökte bir dörtge
nin etrafında yer almış vaziyette gördü
ğünü söyler (Corbin. a.e., III. 200-208) 

J. K. Birge, Şii- Ca'feri olan Bektaşi
ler'in çardeh ma'süma on dört kişi da
ha 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 çocukla
rını çardeh ma'sOm olarak kabul eder
ler. Bu on dört masum şunlardır: Mu
hammed Ekber b. Ali. Abdullah b. Hasan. 
Abdullah b. Hüseyin. Kasım b. Hüseyin, 
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Hüseyin b. Zeynelabidin, Kasım b. Zey
nelabidin. Ali Eftar b. Muhammed el
Bakır. Abdullah b. Ca'fer es-Sadık. Yah
ya el-Hadi b. Ca'fer es-Sadık. Salih b. 
Musa el-Kazım. Tayyibe b. Musa el-Ka
zım. Ca'fer b. Muhammed et-Takl. Ca'fer 
b. Hasan el-Askeri. Kasım b. Hasan el
Askeri. Üsküdarlı Haşim Baba'nın bu on 
dört masumu konu alan bir manzumesi 
vardır (bk. Ahmed Rifat, s. 225-228) 
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~ HAMİD ALGAR 

çARGAH 
( ,\S.)~) 

Türk musikisinde bir perde 
ve basit makamın adı. 

_j 

Çargah Perdesi. Türk mOsikisinde bir 
nota. Portenin. sol anahtarına göre üst
ten ikinci boşluğunun içine yazılan do 
notasının adıdır. Bir oktav (sekizli aralığı) 

tizindeki do notasma "tiz çargah perde
si", 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 gö
re Türk mOsikisinin ana dizisidir. Bu di
zi. çargah veya kaba çargah perdesi üze
rindeki bir çargah beşlisine bir çargah 
dörtlüsünün eklenmesinden meydana 
gelmiştir. 

Kaba çargahta çargalı beşiisi Rasııa çargah dörtlüsü 

;_u;aJJrr 
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 çar
gah veya kaba çargah perdesidir. Bu ara
da çargah perdesinin bütün sekiziiieri
nin bu makam için durak olabileceğini 
belirtmek gerekir. Çıkıcı veya inici-çıkıcı 
olarak seyreden çargah makamı. durak 
perdesi üzerindeki beşlinin simetrik ola
rak tiz durak üzerine veya güçlü üzerin
deki dörtlünün yine simetrik olarak du
rak altına göçürülmesi suretiyle geniş
ler. Makamın esas yapısında olmamak
la beraber çargah perdesi üzerinde bir 
hicaz dörtlüsü göstermek geçki olarak 
adet olmuştur. 

Çargah makamı. bu dizi ve işaret edi
len özellikleriyle Türk halk mOsikisinde 
kullanıldığı halde klasik mOsikide pek 
kullanılmamıştır. Dini mOsiki başta ol
mak üzere klasik mOsikide kullanılan 

çargah makamı dizisi ise ·çargahta bir 
zirgüleli hicaz dizisi"nden ibarettir. 

Çargahta z irgüleli hicazdizisi 

Çargah 

makamı 

seyir 

örneği 

çargahıa hicaz beşiisi Gerdaniyede hicaz dörtıüsü 

n $r dr r r fr ~r f 
Eski çargah makamı dizisi 
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Gerek Are! gerekse Ezgi' nin, fazla kul
lanılmayan bu diziyi ana dizi olarak ka
bul etmelerinin sebeplerinden biri, sa
dece tanini ve bakiye aralıklanndan mey
dana gelen bu dizideki seslerin herhan
gi bir değiştirme işareti taşımamaları
dır. Dolayısıyla bu aralıklar, Türk müsi
kisindeki diğer özel aralıkların elde edil
mesine de en elverişli olanlardır. Ayrıca 
basit makamların hepsinin bu dizinin bü
tün sesleri üzerine göçürülme imkanı ol
ması da çargah dizisinin ana dizi sayıl
masının sebepleri arasındadır. Ancak çar
gah dizisinin ana dizi olarak kabul edil
mesi, Türk mOsikisinde ana dizinin han
gisi olduğu konusunda günümüze ka
dar süren birtakım tartışmalara yol aç
mıştır. 

Çargah makamı dizisi, pest ve tiz bü
tün sekiziiieri de dahil olmak üzere şu 
yedi perdeye göçürülemez: Hicaz. hi sar. 
dik acem. şehnaz. dik şehnaz, dik sün
büle, tiz dik büselik. 

Çargah ayrıca klasik Azerbaycan mü
sikisinde bir makam ve on iki destgah
tan birinin de adıdır. 
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~ İsMAİL HAKKı ÖzKAN 

ÇARH 

( t.ft ) 

Divan şiirinde gökyüzünü, 
mecazi olarak da kötü talih ve kaderi 
ifade etmek üzere kullanılan bir tabir. 

L ~ 

Çarh (çerh), eski edebiyatta geniş bir 
mana çerçevesi içinde ve ayrıca çeşitli 

terkiplerle yaygın olarak kullanılan bir 
kelimedir. Yerine ve kullanılışma göre 
dar anlamda gök, gökkubbe, gökyüzü. 
felek ve çarktan başlayıp geniş ve meca
zi çerçevede dehr, dünya, devran, alem, 
talih, baht, kader, hatta ecel manalarını 
içine alır. Tevriyeli olarak da bu anlamla
rın birkaçını birlikte ifade eden çarh keli
mesi, Batlamyus'a dayanan eski astrono
mi anlayışına göre merkezde hareketsiz 
duran dünyanın etrafını iç içe soğan zarı 
gibi çevreler. Her biri kendi içinde dönen 
bu dokuz gökkubbeye (nüh felek) veya gök 
tabakasına bundan dolayı "çarh-ı mu
tabbak" denilmiştir. Her gezegene mah
sus bir gök tabakası vardır. İlk yedi gök-

te yedi seyyare, sekizinci gökte burçlar 
ve sabit yıldızlar bulunur. Dokuzuncu gök 
ise bütün cisim ve varlıklardan arınmış 
olup içinde hiçbir yıldız bulunmaz. Bu 
gök tabakasına "çarh -ı atlas" veya "fe
lek-i atlas" adı verilmiştir. Bütün gökle
ri içine aldığı. en büyüğü ve en güçlüsü 
olduğundan ona "çarh -ı a'zam" veya "fe
lek-i a'zam" da denir. Dokuzuncu gök. 
diğer göklerin batıdan doğuya olan dö
nüşünü kendi dönüşüyle doğudan batı
ya doğru çevirir. Bunun sonucunda yıl

dızların birbirlerine ve burçlara olan 
uzaklığı sürekli değişir. Bu da insan ta
lihi üzerinde etkili olur. Bu anlayış tar
zından dolayı çarh bütün kötülüklerin 
esası olarak görülür. Felekten şikayetin 
kaynağı doğrudan doğruya bu inanıştır. 
Çarh-ı bl-aman. çarh-ı hüni, çarh-ı dün, 
çarh-ı deni, çarh-ı kej-reftar, çarh-ı si
temger, çarh-ı pür- ki br ü kin, çarh - ı 

gaddar. çarh-ı kinever, çarh-ı gee- ni
had vb. sözlerle bu hususa işaret edilir. 
Çarh bu noktada çarh - ı varan. çarh-ı ni
gün gibi terkiplerde de görüldüğü üze
re "kötü talih, baht ve kader" gibi ına
naları ifade etmeye başlar. 

Çarh, kainatın yaratılışından beri mev
cut olup bütün olaylara şahit olduğu ve 
ufuk çizgisinde kavisli şekilde göründü
ğü için beli bükülmüş bir ihtiyar veya 
kocakarıya da benzetilir. Çarh-ı ham
kamet, çarh -ı bive. çarh-ı pire-zen. çarh-ı 
pir sözleri bu münasebetle kullanılır. 

Çarh yükseklik, genişlik, sonsuzluk, 
berraklık, parlaklık veya rengi itibariyle 
çeşitli tasavvur ve benzetmelere de ko
nu olur: Çarh-ı laciverd, çarh-ı ahdar, 
çarh-ı kebüd, çarh - ı mina gibi. Çarh - ı 

berin, göğün en üst katını yani arş-ı a'la'
yı ifade eder. Sevgili veya övülenin yü
celtilmesi maksadıyla onun sarayı, eşi

ği, kapısı ve tahtı ile çarh arasında yük
sek gök tabakası olması bakımından teş
bih münasebeti kurulduğu görülür. Bun
lar gökler katında, hatta onlardan daha 
yüksektedirler. 

Gökyüzü tekerlek gibi döndüğü için 
"çarh-ı devvar" sözünde olduğu gibi 
"çark"a benzetilir. Bu türlü benzetmede 
çarh kelimesinin her iki anlamından fay
dalanılır. Burada kılıç bilemeye yarayan 
çark veya çömlekçi tezgahı ve çıkrığını 

tasavvur söz konusudur. Ağlayıp inleyen 
aşık için kullanılan "çarh urmak" tabiri 
ile su dolabına da işaret edilir. Ayrıca 
çarh urmak çok defa "daire teşkil ede
rek dönmek" manasında kullanılır. Ni
tekim Mevlevi semazenlerinin dönüşle
rine çarh urmak denir. 

ÇARHACI 

Sema edilirken "direk" denilen ve dö
nen kişinin ağırlığını taşıyan sol ayağa 
hareket vermek maksadıyla devreden 
sağ ayağa da çark denir. Dönüşün tam 
veya yarım oluşu "tam veya yarım çarh 
atmak" deyimiyle ifade edilir. 

Yaygın olarak kullanılan "çark-ı felek" 
sözü ise kat kat daire şeklinde olup ya
kıldığında kendi etrafında çarh gibi dö
nerek ateş püskürten donanma fişeği 

yahut hanımeli gibi bir çiçeği ifade eder. 
Ayrıca yüce gökyüzü, sema, arş mana
ları yanında bilhassa mecazi olarak ta
lih ve baht manasında da kullanılır. 
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ÇARHACI 

Osmanlı Devleti'nde 
ordunun öncü kuvvetini teşkil eden 

hafif süvari birliklerinden biri. 
~ 

Farsça "tekerlek" anlamındaki çarha 
kelimesine Türkçe +cı ekinin eklenme
siyle türetilmiştir. Ancak kelime ile bu 
işi yapanlar arasında doğrudan doğruya 
ne gibi bir münasebet olduğu bilinme
mektedir. Çarhacılar askerlerin en iyile
rinden seçilir ve genellikle keşif hizmet
lerinde kullanılırlardı. İlhanlı, Karakoyun
lu ve Akkoyunlular'da bu birliğe man
galay (mankalay) veya talla denirdi. Mem
lükler'de ise öncü kuvvetlerine caliş ya
hut keşşaf adı verilirdi. Osmanlılar'da 

sayıları 4 -5000 civarında olan bu atlılar. 
asıl ordunun 7-8 fersah önünden gider
ler ve çarhacıbaşı denilen bir kumanda
nın emri altında bulunurlardı. Orduda 
Moldavyalı, Ulah ve Tatar askerleri gibi 
yardımcı kuvvetler varsa bunlar çarha
cıların da önünde giderler ve etrafı ta
lan ederlerdi. Çarhacıların yaptığı talime 
çarha. savaşiarına çarha cengi, bu savaş
larda kullanılan topa da çarha topu adı 
verilirdi. XIX. yüzyılda da varlığını koru-
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