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Mezuniyet eahsmamda, Ahmet Rasim'in "Muharrir Bu Ya" adh
eserini ayrmtrh bir sekilde inceledim.
Bu cahsma sirasmda yardunlarim esirgemeyen Fen Edebiyat
Fakiiltesi Boliim Baskam Saym Biilent Yorulmaz'a, Ogretim Gorevlisi
Ahmet Pehlivana ve arkadasnn Fatma Avcisoyu'na
tesekkurlerimi
sunuyorum.
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Cahsmamda, Ahmet Rasim' in "Muharrir Bu Ya" adh eserindeki maddi
unsurlar arasmda yer alan, muzik aletleri, mutfak aletleri ve yiyecek-icecek konulanm
inceledim.
Ahmet Rasim'in "Muharrir Bu Ya" adh eseri, yazann cesitli dergi ve
gazetelerde yaymlanrms makalelerinin biraraya toplanmasi sonucu
meydana
gelmistir. Bu eserdeki makaleler yazann uzun meslek hayannda kazandirdrgr bilgi ve
tecriibeye dayamr. Inceledigim bu kitabm baskisi 1990 yilma aittir.
Bu tez cahsmasi, bize, dort yd boyunca Tiirkoloji alamnda kazandrgnmz bilgi
ve yontemleri kullanma imkam saglamisnr. Eseri incelerken teknik olarak kullandan
yontem, maddi kultur unsurlanm toplandiktan sonra elde edilen verileri fisleme
yontemidir.
Cahsmam siirecince hicbir zorlukla karsilasmadignm belirtmek isterim .
Bu cahsma benim icin ogretmenlik hayanmda ve edebiyat alamnda yapmayi
dusundugum cahsmalanmda bir basamak teskil edecektir.

AHMETRASiM
(1865-1932)
1865'te istanbul'un Fatih-Sangiizel mahallesinde diinyaya geiir. Babasi
Bahaeddin Efendi annesi Nevber Hamm'drr. Bahaeddin Efendi Ktbnsh'drr. Cocukluk
ytllannda ailesiyle Ermenek'e gider, sonra Kibns'a <loner. Kibns'ta Posta ve Telgraf
memurlugunda bulunur. Bahaeddin Efendi, Nevber Hanmr'm ikinci esidir. Nevber
Hamm ilk esinden aynhr, istanbul'a gelen Behaedin Efendi ile evlenir. Ne var ki bu
evlilik uzun surmez, Bahaeddin Efendi capkm yaradihsh oldugu icin, Ahmet Rasim
heniiz dogmadan aynhrlar. Nevber Hamm yoksul bir kadmdir. Buna ragmen, Ahmet
Rasim'i steak bir yurekle biiyiitiir.
Ahmet Rasim ogrenimine Sofular'daki Mahalle mektebi'nde baslar.
Ktrkce§me'ye tasmmca, Tezgahcilar Mahalle Mektebi'ne gecer, Bir yangin nedeniyle
Haydar Mahallesi'ne gecerler, Bu arada Cukurcesme Mektebi'ne devam eder.
Akrabalanndan Miralay Mehmet Bey'in destegiyle Sangiizele yerlesirler, Fatih'teki
Hafiz Pasa Mektebi'ne baslar, Miralay Mehmet Bey'in konagmda Yakup Hoca'dan
ozel olarak yazi ve Arapca dersleri ahr. Mektepteki falaka uygulamasi nedeniyle
buradan aynhr, Bu sirada Miralay Mehmet Bey olur, Ahmet Rasim Darii§¢aka'nm
yetimler icin aynlan kismma yazdmhr (1875). Burasim baslangieta sikrcr bulur
zamanla sevmeye baslar. Buradaki ogrencilik yillan hareketli ve renkli gecer. Bu tath
yrllanm am ve hikayelerinde anlatrr. Darii§§afaka'da dini bilgiler yanmda, musher
ilimler ve hayatla ilgili bilgiler edinir. Matamatik, kozmografya, fizik, kimya, biyoloji,
jeoloji, topografya ve belagat dersleri okur. Tarih ve cografya gibi sosyal bilimlere
iliskin bilgiler edinememekten rahatsizhk duyar. Bu alanlarda kendisini yetistirmeye
caba gosterir, Okulda siki bir yonetimle kar§da§masma ragmen, bu devrede edebiyata
karsi ilgi duyar. Fuzfili, Nef'i, Nabi, Baki, Nedim gibi Divan sairlerini okur. Okula
gizlice sokulan "Canta" dergisi ile "Tercuman-i Hakikat" teki yaztlan izler. Bu
devrede N annk Kemal 'e karsi hayranhk besler. Tanzimat doneminin ilk devre
sanatcilanndnn Sinasi, Ziya Pasa ve Ahmet Mithat gibi sanatcilan okuyarak tammaya
baslar. Boylece fikir ve edebiyat dunyasma acilma imkam bulur. Divan tarzmda siir
denemeleri yapar. Gazel, kaside, kita, mustezad, serbest kafiyeli ve sone seklinde
siirler yazar. ilk manzumeleri "sebat" dergisinde cikar. Siirlerini "Asar-1 Hayal" adi
altmda toplamayr tasarlar, fakat miimkiin olmaz.
Ahmet Rasim, Darussafaka'da kendi cabasryla ceviri yapabilecek olciide
Fransizca ogrenir. Racine, Corneille, Moliere, La Fontaire, Alexandre Dumas Kils
gibi sanatcilan okumaya ve sevmeye baslar, Bunun yanmda Recaizade Mahmut
Ekrem'in "Talim-i Edebiyat"rm okur. Ahmet Mithat'm "Hasan Fellah, Huseyin
Mellah, Paris'te Bir Turk, Heniiz Onyedi Yasmda, Yeryuzunde Bir Melek'' gibi
eserlerini bilir, ancak okumak icin firsat bulamaz. Okuldaki yasaga ragmen devrin
basm hayatma ve edebi tatismalanna yabanci kalmaz. Nihayet sekiz yd okudugu
Darussafaka'yi 1883'te bitirir. Kisa bir sure sonra Posta ve Telgraf Nezareti Fen
Kalemi'nde katiplige atanrr. Memurluk hayatma pek ahsamaz. Bu yiizden, asil istedigi
yazi hayatma yonelir, ilk yazisr (Yolcu) "Terciiman-1Hakikat"te yayimlamr.

Dim duygulan saglam olan Ah.met Rasim, hayata at:tbnca, yavas yavas
istanbul'u tammaya ve eglence hayat:tna kattlmaya baslar. iyki icer. Beyoglu
alemlerine kanhr. Mesirelerde ve mehtap sefalannda gorunur. Basin hayat:tna iyice
girince, istanbul'un degisik semtlerinde bulur kendisini. Boylece basm dunyasmi ve
istanbul 'un iy yuzunu yasayarak ogrenir.
Ah.met Rasim Binbasi Bilal Bey'in kizi Sadberk Hamm ile evlenir. Bu
evlilikten aln cocuklan olur. A.Rasim otuzalt:t yasmdayken esi Sadberk Hamm olur.
Rasim "Tercuman-i Hakikat"te fenni konularda yazdigi yaztlanyla edebi cevirileri
yayimlamr. Basm dunyasmda tamnmaya baslar. 1884'te "Ceride-i Havadis"in yazi
kuruluna tercuman olarak girer. Fransizca ceviriler yapar. Huseyin Rahmi ile cahsir.
Bu srrada onbesay ay surdiirdftgii memurluk gorevinden aynlrr, gazetecilikte karar
kilar. "Tercuman-i Hakikat"in yazi ailesine kanhr (1885). ilk eseri "Fonograf"; bu
devrede yayimlar. Muallim Naci'nin "Tercuman-i Hakikat"ten aynlmasi iizerine,
A.Rasim calismalanm yogun bir bicimde surdurur, Muallim Naci'nin tesvikiyle
"Edebiyat-1 Garbiyeden Bir Nebze" adr alt:tnda topladigi cevirilerini kitap halinde
basnnr. Bu arada Rasim'in edebi zevki bakumnda kendisini Muallim Naci'ye yakm
buldugunu belirtelim. Recaizade Ekrem'r sevcmekle birlikte, Edebiyat-i Cedide
hareketi'nin dismda kalrr.
Ah.met Rasim, 1886'da Bakirkoy'de Behram Aga'nm kurdugu ozel okulda ve
Yahudi Alyans okulunda ogretmenlik gorevinde bulunur.
Her gecen gun gazeteci oldugunu kamtlayan A. Rasim'in yazilan 1885 - 1886
yillan arasmda "Gunes, Safak, Gulsen, Say, Sebat, Hamiyet" gibi dergilerde cikar,
Yazarhk anlayisi bakmundan Ah.met Mithat'm takipcisidir, 1888-1891 yillannda
ogretici kitaplar yazar. 1891'de Servet-i Funun'da "Leyal-i Izdrrap, Me~-1 Hayat,
Afife" adh romanlan tefrika edilir. Resimli Gazete (1891), Maarif (1891), Mektep
(1891), Hazine-i Fiinun (1897), Musavver Fen ve Edeb (1899) gibi dergilerde edebi
cevirilerinin yamnda siir, mensfir siir, hikaye ve fikra turlerinde yazilar kaleme ahr.
1884'ten sonra Ikdam (1884), Malfunat (1895) ve irtika (1897) gazetelerinin yazarlan
arasmda yer alrr. (1895)'te "Musavver Malfunat" dergisinde mektuplanm "Malfimat-r
Usbuiyye" adi alt:tnda yaymlar. "Kitabe-t Garn" adb eserinde yer alan ask mektuplan
da bu dergide cikar. "Muhakemat-i Edebiyye" adb yaztlanyla Edebiyat-i Cedide'nin
sanat, dil, edebiyat ve zevk anlayislanm elestirir. "Musavver Malfunat"m "Kism-i
Nisa" sayfalannda "Hammlara Mahsus Malfunat'' bolumunde "Leyla Feride" takma
adryla yazilar ve sarkilar yazar. Bu arada "Baba Yaver, Kebabci Zade Nida" gibi
takma adlarda mizahl manzumeler yazdigim da belirtelim .
"Malftmat"ta "Sehir Mektuplan"m yayimlar, sonra bunlan dort cilt halinde
"Sehir Mektuplan" adr alt:tnda bastmr. 1896'da Resimli Gazete'de, 1897-1898'de
"Mecmua-i Ebiizziya"da cesitli konularda yazilar yazar. 1899'da "irtika"ile Fen ve
Edeb dergilerinde dil, edebiyat konulannda ciddi ve mizahl yaztlarla hikaye, roman
ve mektuplar kaleme ahr. "Malumat" dergisi kapat:tlmca, "Sabah" gazetesinde
cahsmaya baslar. Bu arada "Hacivad"a yazilar verir.

Ahmet Rasim yukandaki dergi ve gazetelerin dismda, 1908 yilma kadar
"Envar-i Zeka" "Pul" dergileriyle "Basiret" ve "Saadet" gazetelerinde de yazilar
yazar. 1908'de Huseyin Rahmi Gurpmar'Ia "Bosbogaz" ile "Gullabi" adh mizah
gazetesi cikanr. 1908'den sonra "Sabah" gazetesiyle birlikte haftahk "Sura-yr Ommet,
Donanma, Resimli Kitap" ve "Musavver Muhit, Turk Yurdu, Yeni Mecmua, Milli
Mecmua" dergilerinde yazilan gorulur.
1914'lerde "Tasvir-ii Efkar" 1918'lerde "Yeni Gun, Eski Gun, Zaman" ve
"Vakit" gazetelerinde cahsir. 1923'ten sonra "ileri, Aksam Cumhuriyet" gazetelerinde
yazar. "Y eni Gun" gazetesinin sorumlu mudurlugunu yaparken, VI. Mehmet aleyhine
yazilan bir yazidan dolayi tutuklarur, sonra kurtulur. Rasim yasadigr donemdeki
sansure ragmen fazla suya sabuna dokunmadigi icin, fazla rahatsizhk duymus degildir.
Ahmet Rasim II. Abdtilhamit doneminde "Malfunat" dergisi yazan olarak
Alman imparatoru Wilhelm'in Suriye gezisine kanhr, 1908'den sonra Sofya'ya gider.
1914'ten sonra Suriye ve Romanya' da kalrr. Gecmisini kalemiyle sagladigi icin,
zaman zaman maddi sikmnlar ceker. 1927'de Ataturk'tm destegiyle istanbul'dan III.
ve IV. Donem milletvekili secilir (1927-1932). 21 Eylul 1932'de olur,
Heybeliada'daki Abbas Pasa mezarhgma gomulur.
Ahmet Rasim iri bash, krr sach, dolgun yuzlu ve post biytkhdir. Ela gozlu ve
kelebek gozlukludur. Yakin cevrelerin belirttiklerine gore, rind, mesrep, hayata bagh,
seven ve sevilen bir insandrr. Olculu Istanbul Efendisi'dir. Samimidir. leer, ancak
kendini kaybetmez. Portakal suyu ile raki icmekten zevk alrr. Yesil salatayi cok
sever. 0, bir meclis ve sohbet adamidrr. Saka etmekten hoslanir, ickiyi sohbet ve
musiki icin bir vesile olarak kullamr. Romantik mizachdir. Deniz kenarmda,
mehtapta, agachk, sesiz ve sakin yerlerde icki icmeyi cok sever. Muzikten hoslamr.
Sesi guzeldir, guzel okur.
Ahmet Rasim umit ve iman adamidir. Mutevazi ve ahlakh bir kisilige sahiptir.
Vatamm ve milletini sever. insanlan snuf, cins, irk ve renk farki gozetmeden
kucaklar. Hurriyetin din kadar kutsal olduguna inarur. Renkli ve zengin bir hayat
yasadigi soylenir. Capkmdir, Vefa'dan oturan gene ve guzel bir sevgilisi vardrr, onun
icin yamp tutusur. Duygu coskunlugunun nedenlerinden biri de bu gem; ve guzel
sevgilisidir. Kalabahktan hoslanmaz, Tammadigi insanlarm yanmda rahatca
konusmaz, Dostlanyla birlikte olunca fikralar anlatrr, nukteler yapar ve kendinden
gecermis. Gonul adanndrr. Yakin dostlanm asm derecede cok sever. Meslegi icabi,
ilgi ceken konusmalan, esprileri bir yere not eder ve yeri geldigi zaman kullarur.
Turkceyi iyi bilir.
Ahmet Rasim iyi bir hoca, fikir adami, muzisyen, sair tarihci, gazeteci, edib ve
mizah ustasidrr. Uy dilegi oldugu belirtilir. Biri olurken "Allah" demesi; ikincisi
sarhos olarak kendini bilmez bir halde can vermesi; ucuncusu cenazesinin cuma gunu
gomulmesi. Yakin dostlan, sanatcmm bu dileklerinin gerceklestigini soylerler,
Ahmet Rasim, yazar olarak Tanzimat, Servet-i Funun, Fecr-i ¥ti ve Milli
Edebiyatm dismda kalrr. Herhangi bir akima bagh kalmaz. Hanrlanacagr uzere,
edebiyatmnzda mahallilesme hareketi, Sinasi ile baslar, Ahmet Mithat ile devam
eder. Huseyin Rahmi ve Ahmet Rasim ile farkh alanlara yayihr ve gelisir. Mizahi
(satirik) yazilar yazmak baknmndan Huseyin Rahmi ile benzerlik gosterir. Ne var ki

H. Rahmi romana, A. Rasim kisa hikayeye yonelir. Onun mizacina uygun olan tur
mizahtrr. 0 da H'Rahmi gibi popiller bir edib ve balk yazandrr. Onun edebi
cahsmalanm bu yuzden gazetecilige yonlendirir. 0, iyi bir romanci degil, basanh bir
gazetecidir. " Sehir Mektuplan, Muharrir Bu ya, Falaka, Eskal-i Zaman, Cidd ii
Mizah, Gulup agladiklanm, Gecelerim, Fuhs-i Atik'' gibi eserlerinde istanbul' daki
hayat tarzuu sergilemeye cahsir. Yazdiklannda hareket noktasi, hayatm kendisi
olarak gorulur. Halkm ve hayann icinden gorduklerini, ogrendiklerini ve bunlara
dayah olarak dusunduklerini anlatrr. i9 hayatmi ve duygulanm sarki ve mensur
siirleriyle disa yansinr. Ahmet Rasim , siir ve miiziklede ugrasir. Sarki sozleri yazar.
Siirlerinin bir krsmmi "Leyla Feride" takma adryla yaymlar, Bazi sarkilan,
doneminde buyuk bir sukse yapar. Altmisa yakm sarkisr vardrr. Bunlardan kirk
kadan gunumuze kadar gelir. Bu sarkilann hem guftesi, hem de bestesi kendine aittir.
Sarkilannda "suzinak, ussak, nihavend, beyata, isfahan ve hicaz" gibi yirmiye yakm
makam kullanrr. 0, sarkilanm bir maksatla, birisine hitaben yazar. Genel olarak beste
ve sarkilannda aski dile getirir. Vefa'da oturan sevgilisine karsi duymus oldugu
sevgiyi, buyuk bir sevk ve heyecanla sarkilanna sokar.
Bu aksam giin batarken gel
Salon ge~ kalma erken gel
Tahammiil kalmadr artlk
Salon ge~ kalma erken gel
Diye baslayan sarkrsi bu tiirlerdendir ve bugun hfila dillerdedir. A. Rasim,
Darussafaka'da ogrenci iken Zekai Dede'den ders alrr. Cesitli musiki toplannlanna
katihr. Sevki Bey Kemana Tatyos Efendi ve Kemenceci Vasilaki gibi saz, soz
sanatcisi ve besteleriyle tarusir, dostluklar kurar; mfisiki zevk kulturunu gelistirir. Bir
surede Mevlevihaneye devam eder. Turk musikisi'nden baska, balk tiirkuleri,
maniler, destanlar, kosmalar ve divanlarla da ilgilenir. Rasim edebiyat ve sanat
alanmdaki yeniliklere acik bir sanatcidrr. Dilin imkanlanm zorlamaz. Servet-i
Funun'culann ve Mehmet Emin'in dil anlayislanm benimsemez. Halktn yasama
tarzmi dikkate alarak yazar. Edebi zevkte ve dilde orta bir yol izler. Edebi eserlerde
Turkluk duygusunun islenmesini ister. Ban edebiyatmdan yararlanmayi yerinde
bulur, ancak calma taklit etmeyi onaylamaz .
Ahmet Rasim 'in yazdiklan, devrin sosyal durumunu yansitan beige niteligi
tasir. 0, yasadigi hayatm icinde yogrulmus bir insandrr. Girip 9tktig1 yerleri iyi
gozleyen ve gozlemlerini o cevrenin diliyle ustaca veren bir sanatcrdir. Cevreden
topladigr bilgileri, yazilannda basanh bir bicimde kullanmasmi bilir. Anlatimmda
balk hikayesi geleneginden yararlanrr. istanbul halkmm kullandigi dili, yazi diline
aktarrr. Bu baktmdan, onun yazilannda hayatm canhhgi ve sicakhgi sezilir; roportajci
dikkati ve tavn on planda yer alrr. Yazilannda derinlik degil, genislik dikkati ceker.
Yazilannda mahalle mektepleri, istanbul 'un cesitli semtleri, meyhaneler, camiler,
randevu evleri, mesire filemleri, basm dunyasi, carsi, pazar ve sokoklar buyuk yer
tutar. Arulan, bu cevrelerin iiriinii olarak bize ulasir,
Ahmet Rasim, tasvirlerinde aynntryi iyi secer. Bazi yazilan sembolizme
yaklasir ozellik gosterir. Kelimeleriyle resim yapma ustahgma erisir, Guzel resimler
cizer ve tablolar sergiler. Onun estetik yonu kuvvetli degildir, 0 nedenle guzellik ve
sanat endisesi duymaz. 0 mizaha yonelir. Varhgim bu yamyla hisettirir. Tasvirci
anlanmma bagh olarak sifatlan 90k kullanrr. Tasvirlerindeki canhhk gozleme ve dil

ustahgma dayamr. Anlatngi konu ile ifadeleri arasmda siki bir iliski gozlenir.
Ciimlelerindeki isimler, sifatlar, deyimler ve fiiller ele alman nesnenin durumuna
gore siralamr. Okuyucuyla iletisim kurmasmdaki en buyuk basansi, kendi "ben"iyle
okuyucuyu birlestirmis olmasidrr. Gozii ve kulagiyla halkm arasmdadrr. Halkta
kendisini gorur ve oyle anlatrr. Bir bakrma kalemi, halkm nabzmi yansmr, Tasvirleri
cogu kez siibjektif bir nitelik tasir. Psikolojik cozumlemelere yer vermedigi gorulur.
Dikkat ve hafizasi guclu olan A. Rasim'in sorusturma ve arastmna yetenegi,
yazarhgm ana kaynagnu olusturur.
Ahmet Rasim, yaztlarma konusma dilinden sozcukler tasir. Argo ve deyimleri
yerinde ve guzel kullamr. Ciimleleri canh ve krsadir. Nesrimizin gelismesinde buyuk
katkisi vardir. Sade anlatumrun yanmda Osmanhca yuklu agir ifadelere de yer
verdigi gorulur. Genelde orta seviyenin insanlanmn anlayacaklan acik secik bir
anlanm yolunu secer. Makul ve dusundurucu olmaya ozen gosterir, Halkm
vizyonunu genisletmeye cahsir. Guldururken dusundurmeyi basanr.
istanbul
Turkcesini bunm incelikleriyle kullamr. Yazi dili ile konusma dilini butunlestirmeye
cahsu, Rasim hikaye ve romanlarmda romantik ask hikayelerine ve basit aile
facialarma yer verir. Ban romamm iyi tammadigr icin, A. Mithat ve N. Kemal'in
hikaye ve romanlarmdan etkilenir. Bu yiizden acikh seriivenleri konu ahr. Hayat
tecriibesi olmayan gencleri kotu kadmlann bastan crkarmalan temasim isler.
Romanlan teknik bakrmdan da yeterli degildir. 1889'dan sonra hikayeye yonelen
yazar, istanbul 'u tamtan ve istanbul halkmm adet ve geleneklerini anlatan tasvir ve
am yazilanyla olumsuzlesir, Eserlerinde istanbul'un dogal ve sosyal ozelliklerine
karsi icten bir sevgi ve baghhk gozlenir. Temiz dili ve canh uslubuyla sevilir.
Doneminde am turunun en seckin omeklerini verir.
Ahmet Rasim'in hayata karsi, ilgisiz bir tavrrla takmdigi gozlenir. Bu durum
rind ve derbeder olusundan kaynaklamr. Yasantismda gelenekci olmasma karsm,
sanat anlayisr ve dusunce bakunmdan yenilikcidir. Onun yazarhgi pratiktir ve Ahmet
Mithat'm yolundan yurur. Edebiyatmuzda Yahya Kemal ne kadar istanbul sairi
olarak tanmmissa A. Rasim de bir o kadar istanbul a~1gi bir yazar olarak isim yapmis
bir sanatcumzdir.

ESERLERi
Ah.met Rasim hikaye ve kisa romanlar yazmakla birlikte, bu alanda dil ve
anlatim bakimmdan basanh gorulmemektedir. Onun kahci olan yazilan fikra ve
amlardir. Siir, hikaye, roman, hatira, makale ve diger alanlarda ogretici nitelikte
eserler vermistir, Eserlerinin sayismm 140'a ulastigi belirtilmektedir. Bashca eserleri
sunlardir.

Hi:KA YE VE ROMANLARI

ilk Sevgi (1890)
Bir Sefilenin Evrak-i Metn1kesi(l891)
Endi~e-i Hayat(l891)
Guzel Eleni( 1891)
Leyal-i Izdirabt l 8 91)
Mehalik-i Hayat (1891)
Mesakk-i Hayat (1891)
Tecarib-i Hayat (1891)
Meyl-i Dil (1891)
A fife( 18 92)
Mektep Arkadasim (1894)
Numune-i Hayal (1894)
Tecrubesiz Ask (1894)
Bi9are Gene (1895)
Gam-i Hicran(l895)
Sevda-i Sermedi (1896)
Askeroglut l 897)
Nakam (1895)
Dlfet (1899)
Hayat-i Hakikiye Sahnelerinden: Belki Ben Aldamyorum
Gunahkar (1922), iki Gunahsiz Sevda (1922)

MENSURELERi.
0 Cehre (1834)
Kitabe-i Garn (1898-1899)
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(1909), iki Guzel

FIKRA VE MAKALELERi

Kulliyat-r Sa'y ii Tahrir .Makalat ve Musahabat(l907)
Kiilliyat-1 Sa'y ii Tahrir .Menakib-r islam (1908)
Sehir Mektuplan , T arih ve Muharrir( 1911)
Cidd ii Mizah (1920)
Eskal-, Zaman (1918) once Tasvir-i Efkar'da yayimlannusnr.

ANIL ARI
Gecelerim ( 1899)
Eski Maceralardan .Fufs-i Auk
Fuh~-1 Cedid(l922)
Matbuat Hatiralanndan: Muharrir, Sair, Edib ( 1924)
Falaka (1927)

SOHBETLERi

Ramazan Sohbetleri ( 1913, ramazana ait sohbetleri icerir ve iki ayn kitapta
toplannnsnr. Muzaffer Gokmen, 1967; Resat Ekrem Kocu ist. 1974)

GEZi YAZILARI

Romanya Mektuplan ( 1916, Tasvir-i Efkar'da yayunlannusnr, eser Ridvan
yakm tarafmdan giiniimiiz Turkcesiyle yayimlandi, ist.1988)

MONOGRAFYA

Matbuat Tarihine Medhal. ilk buyuk muharrirlerinden Sinasi (1927)
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TARiIILE

tcn.t KiTAPLARI

Araplann Terekkiyat-1Medeniyyesi (1897)
EskiRomahlar(1887-1889)
Tarih-t Muhtasar-1Be~er(1887)
Terekkiyat-i ilmiyye ve Medeniyye (1887)
Kucuk Tarih-i Islam (1889)
Osmanh Tarihi (1890)
Tarih-i Ticaret (1891 Servet-i Funun 'da tefrika)
Resimli ve Haritah Osmanh Tarihi (1910-1912). Eser "Osmanb tarihi"Secmeler- adi altmdalsmet Parmaksizoglu adi ile yaymlandi (1968)
iki Hanrat Uy Sahsiyet ( 1916 ibrahim Olgun tarafmdan 1976)
istibdattan Hakimiyyet-i Milliye'ye (1987).

~EviRiLERi

Edebiyat-i Garbiyeden Bir Nebze (1886)
Cumel-t Hikemmiyye-t Ecnebiyye (1886)
Cizvit Tarihi (1887)
Ezhar-1 Tarihiyye (1887)
iki Damla Gozyasi (1894)
Mathilde Laroche ( 1895)
La Dame aux Camelias (1895)
Karpat Daglan'nda (1896)
Mizikaci Yanko ve Kamyenka (1900)
Kaptanlipsoru 1903)
Madam Hardiber (1903)
Asya Kumsallannda ( 1905)

A~IKLAMALAR
<;ALGI ALETLERi :

-BBando: ( banda) italyanca bir kelimedir. Nefesli ve vurmah sazlardan kurulan
asker mizikasr toplulugu. II. Mahmut tarafindan, Osmanh ordu muzikasr olan
mehterhaneler kaldmhp yerine Muzikai Humayun adryla bir bando kuruldu (1827).
Basma Manguel admda bir muzik ogretmeni getirildi. Sonralan Manguel yetersiz
gorulerek yerine unlu italyan bando sefi Giuseppa Donizetti davet edildi ( 1828).
Donizetti Enderun agalarmdan sectigi ogrencilerini 5 - 6 ayda yetistirdi. Asker
yuruyusunu diizenleyecek ordu bandolanmn elemanlanm yetistirmek icin Asken
Mizika okulunu acn (1831). Gunden gune cogalan ordu bandolan alaylarda, sancak
merkezlerinde ve ordu merkezi olan her ilde faaliyet gosterdi, Cumhuriyetin ilk
yillannda istanbul' da deniz bandosu ve saray rmzikasr olmak iizere 2 bando vardi.
Saray rmzikasi sonralan Cumhurbaskanhgr Musiki heyeti oldu (1924). Yeni
repertuvan ile senfonik bir duruma yiikselen bando, Cumhurbaskanhgi Annoni
Mizikasr adim aldi (1945). Bugun de silahh kuvvetlerde gorev yapan bandolar
mevcutlarma gore I, II ve III. Suuf olarak askeri kumandanhk ve okullarda
bulunmaktadrr.
Borozan : (Turk. born ve fars. zen, calanden boruzen - borazan ). Konik
delikli, ozellikle piyade simfmda kullamlan iiflemeli bakrr calgi. Borazan daha cok
askeri badolarda kullamlan bakrrdan yapilrms bir cesit bugludur; iizerinde anahtar
veya piston tertiban bulunmadigma gore, notalar, calanm nefesine verdigi siddet ve
dudaklanm buzus derecesine gore cikar. Eide edilen dort nota butun "si bemol"
akortu, bir de besli arahgm bes perdeden tekrandrr. Bu notalar cesitli ritimler ve
olculer icinde kullamlarak, butun askeri isaret ve havalar cahmr. Borazanm berrak
keskin bir sesi vardrr.
-CCizgan: Ensiz .dikdortgen biciminde basit bir musiki aleti.

-<;<;alpara : (fars. cer- pere, dort parca ). Parmaklara takilan, dort veya iki parca
agactan yapilmis zil gibi saksak,

piactro adn calgiya benzemeye basladi. Gitar tellerinin sayisi degisebiliyordu,
ancak adina guitarra espanola ( Ispanyol gitan ) dendi. Daha soma altmci bir tel
eklendi ve tek tellerin yerini cift teller aldi, ilk gitar ogretim kitabi Juan Carlos
Amat imzasmi tasir.
-K-

Kernan : ( fars. kemen ). Muzikte yayh calgi, cene alu ile omuz arasma
sikrsunlarak cahrur, solo ve orkestra calgilannm en onemlisidir.
Ortacagin frenk kemencesi ve viyel'inden cikan, daha sonralan viyol ve lira da
braccio haline giren keman, bugtinku bicimini yavas yavas geliserek buldu.
Kernan 350 ile 360 mm. arasmda degisebilen bir otum govdesinden, bu govde
ise asil titresimi saglayan 9am agacmdan bir ust kapak, akagactan bir dip kapak
ve her iki kapagi cemberleyen, gene agactan yapilma kasnaklardan meydana
gelir. Yaym gidis gelisine yol vermek icin kapaklann orta kisimlan
daraltilrmstir; koprtintin her iki yanmda ff seklinde delinmis kulaklar bulunur.
D st ve alt kapaklara, koprunun tel basmcma direnebilmesi icin ton oz sekli
verilmis, etrafi tahta kaplama ile islenmistir, Akagactan yapilan sap, kendisini
kusatan besleme tokozlannm icinde cikar, bu tokozlar ayni zamanda kasnagm
list ucundaki kasnaklanda peki§tirmeye yarar. Sap, zarif bir kivrimla
tamamalamr. Kernan dort tel uzerine duzenlidir. (sol,re,la,mi) tellerin bir ucu,
govdenin alt tarafmda bulunan tellige oteki ucu da sapm bas tarafmdaki
kulaklara ilistirilir, Saplar konik olan ve kulak yuvalanna sokulu bulunan bu
kulaklar istenilen gerilimin elde edilmesini saglar. Turklerde keman eskiden
beri sine kemam seklinde vardi. Bu calgi, esas olarak araplarm rebab'mdan
almnus ve yuzyillar boyu gehsttrilerek bugilnkii haline gelmistir. Bazi
kaynaklar aletin Ttlrklerin kemencesi guz'undan ( oguz kemencesi ) olustugunu
belirtirler. Kernan ilk olarak diz uzerine, soma gogtlse dayanarak cahmr.
Kemence :( fars. kemen ve -ce kucultme ekinden kemen-ce )
Kernence Ortacagda Avrupa da 90k kullamldi. XVII. yy. da gozden dustil. ilk,
oguz
yayh sazi irkhgrdir. Asya'dan Anadolu'ya Selcuk Turkleri gecti.
kemence adi, ikhg ve esanlanu ile XV. yy. sonlarmda kullamldi. Gagavuzlar
kemana, kemence derlerdi. Anadolu' da kullamlan tahta kernencelerin Ortacag
sonlan Avrupa halki yayh calgilanndan almmis olmasi mumkundur. Avrupa'da
kasaba calgicilan bu aletin keskin ve yaygaraci sesinden, halk danslarma eslik
etmek icin yararlamrjann. Kemence yuzyillar boyunca degisiklige ugradi.
Baslangicta 4 veya 6 cift telli idi. Karadeniz'in dogu bolgesindc kullamlan
kemence ( re, la, sol ) veya 4 ( la, re, sol, mi, veya sol, re, la, mi ) tellidir. Klasik
Turk musikisinde kullamlan kemence (re, sol, re ) biciminde duzenlidir. Besli
arahklarla akort edilir. Rebabla yakm lusnnhgi olan aletin Iist kisnu duz alt
kisnu sisiktir, Govde ve gogtis (kapak olarak iki boltimdtir) Govdenin en iyisi
karadut agacmdan yapihr. Gogtis servi agacmdan yapihrsa yumusak ve muzikal
camdan yapihrsa gur ve tok ses verir. Kulak denen burgulan il9 tanedir. Fildisi,
abonoz veya benzeri sert agactan yapihr 15 cm. boyundadir, Kernencenin
gogsunde yanm daire biciminde 4 cm. capmda karsihkh iki delik vardir. Sesi
disan vermeye yarar Kernencenjn esigi bu deliklerin arasmdadir. Kemencs,
uygun bir agactan yapilarak uygun bir yere konmamissa kernenceden ses
cikmaz. Eskiden giimus sanh barsaktan yapihrken bugun krome sargih celik
teller kullamhr. Kemence cahmrken genis olan alti, sol diz ustune, burgulanda
gogsun sol tarafma dayatihr. Kemence icracilan arasmda Tamburi Cemil Bey,
Sotiri, Aleko Bacanos gelir.

Cigu1ma : (cagirtma). Esk. Ince sesler cikaran nefesli, basit bir musiki aleti.

Daha cok Anadoh da iiflenen ve ilkel bir nefesli saz olan cigutma, agactan, kamistan
veya kartal kanadi kemiginden yapihr. Uzunlugu 15-30cm. arasmdadir. Dstte aln, altta
bir deligi bulunmaktadrr. Ince ve net sesi olan bir coban calgisidir. Klasik calgilardan
kucuk flut ( picole ) ile boy olcusecek niteliktedir.

-D-

Darbuka : (darb,vurmadan),Tiirk musikisinde bir usul vurma aleti. Darbuka,
govdesi pisirilmis, kilden veya aliminyumdan yapilrms, dibi delik, bir comlegin tek
agzma ince bir deri gerilerek yapihr. Diz tizerinde, yanlamasma yerlestirilip,
parmaklarla vurularak yazihr. Bugim, pisirilmis kilden yapilnns olanlanna Anadolu da
dumbelek veya kup de denir. Daha cok kadmlar tarafindan ve ozellikle diigiinlerde
kendi aralarmda dtizenledikleri eglencelerde kullamhr. Klasik musikide kullamlmaz.
Son zamanlarda fasil musikisine girdi.
Davul : ( tabl'dan ). Cember seklinde ve enli bir kasnagm iki yanma deri
gerilerek yapilan , tokmak ve degnekle cahnan bir aletdir.
Tiirklerde davul binlerce yildan beri kullamlan bir calgidir. Genellikle bir hakimiyet
isareti sayila gelmistir, Hun Tiirklerine gelin gelen ve unlu bir sair oldugu soylenen bir
Cin prensesi, manzum bir mektubunda, Hunlann "davulu her gece, gunes dogana
kadar dogdiigiinii" yaznnsnr. Romahlar, Asya ordulanyla her savasta gok gurtiltusu
gibi ses veren ytizlerce davulun sesi onunde saskma donerlerdi Osmanh Tiirklerinin
orta Avrupa'ya yapngi seferler bu calgryi oralara da iyice yaymisur, Osmanh askeri
musikisinin onemli aletlerinden biri olan davulun bircok cesidi vardrr. Sag elde usulun
kuvvetli zamanlanm ( dum 'leri ) vuran bir tokmak sol elde usultm zaytf zamanlarrm
(tek'leri) vuran bir degnekle ( zibzibi )yallillf. Halk musikisinde davula zurna eslik
eder.

Fliit : ( lat . Flatus ,soluk'tan fr. FI) te). Ayik borulu, uflemeli calgi, ses

cikarmak icin, calgi agizhgnun yanda bulunan deligine belli bir hizla uflenir; yanga
carpan hava parcalamr ve borudaki havada bir titresim meydana gelir.
Flut yan tutularak calnur. Ses perdelerindeki degismeler iiflenen havanm uflenis
bicimi ve h1Z1 kadar, flut borusunun ayarlanmasiyla da, yani deliklere parmaklan
basnnp kaldrrarak elde edilir. Bugunun fliitu gumus veya gumus suyuna batmlmis
madeni silindir seklinde, birbirine gecmeli iiy parcadan meydana gelir; govdesinin
capi 19mm. boyu 67cm. dir. Yanda bulunan agiz deliginden baska, govde boyunca
srralanan 16 delik vardrr. Bunlar parmklarm islemesini ve sesin cikmasnu
kolaylasnran anahtarh ve kaldirach bir mekanizmaya baglannnsur.
-GGitar : ( Yun. Kithara -Isp. Kuitarra'dan Fr. Guitare). Ut'a ve lavtaya
benzeyen aln telli calgi. Gitar'm mensei bilinmez. Bu calgmm ilkel haliyle, ispanyol
topraklanna araplar tarafindan getirildigi saglanmaktadir. XII. yy. da, ispanya'da
magnp gitan ve latin gitan diye iki cesit gitar vardi. XV. yy. da magnp gitan lavta
haline dogru geliserek mandora veya mandola adnn aldi. Latin gitan ise ylhuela de

Klarnet

: (Fr. Clarinete'den ). Anahtarlannm hassas ve yumusak

mekanizmasi sayesinde klamet en stiratli ve en guclu ezgileri cikarmaya
elverislidir. Ses genisligi ti9 oktav ve bir dortludur, Ses perdelerinin her ti9ti de
kendine ozgti niteliklerini muhafaza etmekle birlikte ses tutma, legato ve
krvrakhk bakrmmdan esit imkanlar saglar, Pesperdeye salumo, ikinci perdeye
borazan adi verilir. Klamet notasi sol anahtarmda yazihdir. Boyuna gore ses
alaru pes'e veya tiz'e dogru kayar. XVII. yy. sonunda J.C. Denner'in buldugu
bu calgmm ash eski Fransiz arlumosudur. l 750'ye dogru getirilmis, senfoni ve
opera orkestralarmdaki yerini alrmstir.

-LLaterna : (lat . Lantema 'dan ). Bir kolun cevrilmesiyle cesitli havalar
calman sandik biciminde calgi, Latema mekanik bir org cesididir. Icinde iki
koruk ve bakir sivri uclarla donatilrms bir silindir bulunur. Calgmm manivelasi
cevirilince her sivri uc karsisma dusen belirli bir supapi acar ve bu arada gecen
hava akimi titresim meydana getirir.
Lavta : ( Ar. el-ud- Alm laute'den ). Mizrapla calman uttan kucuk telli

calgi . Lavta'mn disbukey biciminde olan sirt kisrm yalanci cmar denilen
agactan yapihr ve sayilan 9 ile 40 arasmda degisen dilimlerden meydana gelir.
Gog-Us kapagi diizdiir. Ve hemen herzaman koknardan yapihr, Ortasmda
titizlikle oyulmus gill biciminde bir delik bulunur. Sapm yuzeyi gogus kapagi
seviyesinde uzar, genisligi ise iizerinde bulunan tetlerin sayisma gore degisir.
Lavta'nm ilk cagda
( Siimerler, Eskilvlisirhlar, Asurlular, Babilliler,
Yunanhlar, Romahlar). ilkel sekillerine rastlamr. Sonradan Araplar tarafmdan
gelistirildi. Avrupa' da XV. yy. sonlanna dogru, notasi sayilan ilk tabloturalar
ayru yillarda ortaya 91kt1. Biitiin Avrupa'ya yayilan lavta XVI. XVII. Yy.'da
altm devrini yasadi, Lavta'nm Turk muziginde kullanilan cesidi, sapma
perdeler baglanmis olmasiyla uttan aynhr. Lavta eskiden ozellikle kocekce
takimlanna kemence ile birlikte eslik ederdi. Bugun 90k az kullamlmaktadir.
Cahrus tarzi ud ve tamburinkine benzer.

-MMevlevi Kudiim : Mehter takimlanna ve genellikle mevlevi
tekkelerinde kullanilan, madeni kaseli kti9tik iki davuldan meydana gelen usul
vurma aleti. Kudiim, az olarak da din d1~1 musikide kullaruldi. Mevlevilerde
kutsal sayilan kudiime, kudum-i serif adi verildi. Kudiim, tembal'in ilkel sekli
sayilabilir. Belirli bir sese ( dugah veya rast) diizenlenmesi uygundur. Mevlevi
ayinlerinde semazenler, kudiimiin vuruslanna ( darb) ayak uydururlar. Kudiim,
nakkareden buyuk, kosten kucuktur. Deriye degnekle velveli veya velvelesiz
sekilde usul vurulur. XVIII. Yy. ortalarmda iyi kudiim calanlar. Evliya
Celebiye gore Nakkarezen Ali Celebi, Sadik Celebi, Uskudarh Salih Celebidir,

-N-

Nakkare : ( Ar. Nakr'dan ), Eski Mehterhane takumnda yer alan, degnekle
vurularak cahnan bir cesit kucuk davul, dumbelek. Suvari nakkaresi, suvarilerin
Ortacagda kullandtldan nakkare.
Ney : ( fars.ney,ney). Kanustan yapilan bir cesit nefesli saz. Dogu iilkelerinde
cok eski caglardan beri kullantlan ney'in ilk ornegi Sumerlerde gorulur, M.0 280'den
kalma bir tablette bu calgi hakkmda bilgi vardi. Siimerlerin 'ne' adun verdigi bu calgi
do, re, mi, fa, diyez, sol, la, si seslerini cikarnyordu. Iran ve Anadolu' da XII. ve XIII.
yy. da ney cok kullarulan bir musiki aletiydi. Mevlana'mn Mesnevi'sinde bu sazm adi
cok sik gecmektedir. Roca Gryaseddin Nakkas'm (XVII. yy.) eserinden ise ney'in
Dogu Tiirkistan da kullaruldigr anlasrlmaktadrr, Aynca, Divanii Lfigat-it- Tiirk'te ve
Genceli Nizami'nin siirlerinde ney'i Turki ayidle, neyden bir asker calgisi olarak soz
edilir. Ney, san ve budakh, duzgun karmstan yapihr. Dokuz bogumludur. Cok defa,
bogumlannm catlamamasr icin cevresine, madeni veya giimii~ tel sanhr. Alnsi
iistte,biri altta olmak iizere yedi deligi vardir. Bastarafma, ozellikle iiflenen bolumune
fildisi, abonoz veya kemikten yapilan hirer parca eklenir.

-SSaz : Her tiirlii musiki aletinin genel adi. Saz genellikle kestane ve dut
agacmdan yekpare oyularak yapihr. Bu oyuk kismm iizeri yam agacmdan bir kapakla
kapattlrr. Sap kisrm ekleme olup giirgen agacmdandir. Sap ve sazm yanlan ceviz,
sedef siislemelidir. Alo sekiz on iki telli olabilir. Tezene denilen kiraz kabugundan
yapilma bir rmzrapla tellere vurulmak suretiyle cahmr. En kiiyiigiine cura, orta boy
olanma baglama, ucer ucer dizilmis, on iki telli olanma baglama, ucer ucer dizilmis
on iki telli olanma da meydan sazi verilir. Meydan sazma yogiir veya a~1k sazi da
denir.

-sSaksak : (Onomatope sak'tan). Alkis sesi. Orta boy masa biciminde, bir yere
vuruldugunda "sak-sak" diye ses cikaran arac. (Bununla, orta oyununda Pisekar,
Kavukluya, hokkabazlar da ciralanna vurur. Seyirciyi giildiiriirlerdi)

-T-

Tanbur ( veya tambur) : Tambur, tamburi isak, II. Selim, Zeki Mehmed Aga
Oksiyam Efendi gibi muzisyenler tarafindan gelistirildi. Suphi Ezgi de tamburun
bugun kullarulan usulunu ortaya koydu. Aynca Cemil Bey, biiyiik bir tambur icracisi
olarak iin kazandi. Sazi, keman, kemence veya viyolonsel yayi ile de calmak ylgrmt
acn. Saadettin Arel de cesitli saz eserleri verdi. Tamburun nuzrabi bagadan
(kaplumbaga kabugu) yapihrdi; bugiinkiiler boga taklididir. Mizrap cesitli uzunlukta
olabilir. Tamburun boyu 1. 35cm. dir. Tekne denilen govdesi yanm kiireden daha
biiyiik bir bicimdedir. Teknenin yiizii (kabak) denilen cok yumusak, ince ve beyaz

tahtadan yapihr ve iizerine cila vurulmaz. Teknenin arkasi ince tahtadandrr; 16-28
dilim halinde kahverengi koyu seritleri vardir. Tambur 8 tellidir. Bunlar celik ve san
bakrrdandrr. Tambur sapmda, 48 tane ( Turk musikisinin 2 sekizlisi icin ) kristen bag
perde vardrr. Tambur kucakta calunr, Mizrap esigin biraz ilerisinde tellere vurur veya
dokunur yahut ceker, Bazi sesler mizrap vurulmadan sadece parmak bastlarak
cikanhr.
Tef: ( def,Fars. teft) Yuvarlak: bir tahta kasnagm bir veya iki yanma deriden
bir ortu gecilerek yapilan ve parmak vuruslanyla cahnan saz. Def Turk musikisinde
bir usul vurma aletidir. Bir cesit acik davul olan defin casitli sekillerine, eski
kavimlerde de rastlamr. Bir soylennye gore ilk defa Suleyman ile Belkis'm
dugununde def calmisnr. israilogullanrun altm bir dananm onunde def caldiklan da
soylenir. Araplardan ispanya yoluyla Avrupa'ya da gecmis ve adma tambour de
basque denmistir, Orkestraya da girmistir. Turk musikisinde, fasil sefi olan ser
hanendenin elinde bulunur. Parmak vuruslariyla usul tutulur. Her vurusta kasnaktaki
ince princten 8 cift kncuk zil tmlar.

-U-

Vt veya Ud : Kisa kalm saph aln cift telli ve iri kannh dogu musiki aleti.
Buyuk govdeli bir saz olan ut kucaga almarak calimr. Armut bicimindeki govdesi kisa
ve kalm bir sapla son bulur. Alu cift teli vardir. Uy sekizli kadar ses alanma sahiptir. (
kaba , dugah, tiz, muhayyer ) . Teller cift olarak: soyle diizenlenir. Birinci tel:
gerdaniye, ikinci tel: neva, iiyfinciisii: diigah. Bazen en kaba tel olan kaba dugah cift
degil tek takihr. En kaba telin bazen en iiste baglandigr da olur. Ut yalruz dogu
iilkelerinde kullarulan sazlardandir. Zamanla degismis ve bugunku seklini Farabi
zamanmda alnusnr. ispanya'nm fethinden sonra ban miizigine gecti ve XVIII. yy.'a
kadar kullamldi.

-Z-

Zurna : ( Fars. nay-1 sur) : Keskin bir ses cikaran, cogunlukla davul veya
dumbelek esliginde cahnan nefesli saz Zuma davulla birlikte cahmr, bir acik hava
calgisrdir Keskin bir sesi vardir. Dflenerek calnur, kamish, iist tara:findayedi, altmda
bir ses deligi vardir. En iyileri simsir agacmdan yapihr. Madenden yaptlanlan da
vardir. Zurnamn gecmisi eski caglara kadar uzamr. Selcuk ve llhanh tabilhanelerinde
ve son Osmanh Mehterhanesinde, Kmm hanlannm nakkarchanesinds cesitli boylarda
yer alan zurnalar, tak:unlarm bas melodi yalgis1ydi. Ibni Battuta Kuzey Afrika' dan
Cin' e kadar heryerde, Anadolu, Kmm ve Bizans' ta davul zurna takunlan
dinlendigini yazar. Asyah Turk Hakanlan dost beyliklere, geleneklere uyarak: davul
zurna Takimlan gonderirlerdi.

.

,,.

YiYEYECEK - i<;ECEK :
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Ayran : Yogurdu sulandirmk suretiyle yapilan icicek, Ayran yapmak icin tabii
vasifh ve tercihen yagh koyun yogurdu kullamhr. Yogurda bir miktar su ve tuz kanhr,
iyice kanstmhr. Daha nefis olmasi icin su yerine sut de kullamlabilir. Ayran Turklerin
bir cesit milli ickisidir. Turkiye'den baska Balkan ve Asya memleketlerinde de icilir.

-B-

Baklava: ince yufkadan yapilan, genellikle eskenar dortgen biciminde kesilen
icine kaymak, ceviz, badem, fisnk ezmesi v. b. seyler konan hamur tatl1s1. Baklava yok
eskiden beri bilinen Turk hamur tatltlanndan biridir. Fatih devri mutfak defterlerinde
(1473) baklavanm adi gonllmustur.
Beyaz Keten Belva : Kavrulmus sekerden yapilan pamuk gorunusunde helva.
Ateste donen ozel bir kapta pisirilir ve cesitli renklere boyamr. Yere buyuk kalayh bir
sini konulur. Sininin iizerine iki bilek kalmhgmda agdalannns steak bir seker parcasi
cepecevre yayihr. Boylece bir halka haline getirilen agdamn ortasma elenmis un
dokulur, helva yapmasnu bilen ustalar sininin basma diz coker ve agdalanmis sekeri
una batrra batrra sagdan sola el birligi ile cevirirler . Bu islem sirasmda un agdaya
iyice yedirilir ve keten iplikleri gibi agda birbirinden aynhr,
Bira : ( felemenkce bier' den ) Cimlendirilmis tahil, ozellikle arpa ve
serbetciotundan mayalandtrma ile elde edilen icki, Bir ilkcag' da
Misir ve
Yunanistan'da kullamhrdi. RomaWar, Galyahlar ve Germenler de bira yapardi.
Boza, Bozay : Dan, arpa, rmsrr gibi tahtllann hamurunun eksiltilmesiyle
yapilan cok hafif alkollu, mayhos, krem veya acik bejrenginde koyu icecek. Boza'mn
M.0. IV. yy. da Dogu Anadolu'da kullamldigi bilinmektedir. Bugtm Turkiye' den
baska Balkanlarda, Macaristan , Iran ve Arap iilkelerinde yapilmaktadir. Boza bulgur
veya bugdaydan da yapihr.icilirken iizerine tarcm eklenir, kaba leblebi ile birlikte
sunulur.
Borek : Acilmis hamur veya yufka icine cesitli malzeme konularak pisirilen
hamur isi. Cesitli malzeme kullamlarak degisik lezzet ve bicimlerde borekler
yapilabilir. Bunlar arasmda su boregi, tatar boregi, peynirli, krymah, ispanakh,
kabakh, patatesli, tepsi borekleri, kars boregi, sanyer boregi.
-C-

Ciger : (fars). Ciger tavasi, una bulanarak ve bulamadan yagda ve tavada
kizarnlan ciger.

-cCay : ( Cin'ce ca'dan ) Caygillerden bitki caym anayurdu Binnanya,
Gtineydogu Cin ve Orta Vietnam arasmda kalan bolgedir, Cay agacr bahcelerde
yetistirilir. Cicekleri beyaz veya hafif sanmsi ve az kokuludur. Caylann cesitleri
vardrr. Su ile kaynattlan caylardan hos bir koku elde edilmektedir. Ozellikle
Turkiye' de cok fazla tiiketilmektedir.
Cayir peyniri: Beyaz peynir'in tuzsuz bir turudur,
Cleek Keten Belva: ( Cicek Mogolca'da cecekten ), (helva arapca helva'dan),
Cukulata : ( aztek dilinde ital. Cioccolata ). Kakao, seker, bazen fisnk, fmdik
kansnnlarak yapilan yiyecek .

-D-

Dolma :( Dolmak 'tan dolma ). Kiyma, pirinc, baharat, v.b. malzeme ile
hazirlanan harci, asma, lahana, pazi gibi yapraklann, kabak pathcan v.b. gibi
sebzelerin; tavuk, bildircm v.b. hayvanlarm icine doldurarak pisirilen yemeklerin
genel adi.

-EEkmek : ( esk . Turk . otmek - etmekten ). Cesitli tahil unundan yapilrms
hamurun ateste, say iizerinde, tandirda, fmnda veya tepside pisirilmesiyle hazirlanan
yiyecek.
Esrar : ( Ar. Sirr'dan esrar). Hint kenevirinden, hashastan cikanlan ve daha
cok Yakmdogu ve Hindistan'da kullamlan sarhos edici, uyusturucu ve bazen de
uyanci olarak basvurulan keyif verici madde.

-F-

Feslegeu . ( Yun .basilikon'dan ). Balhbabagillerden, saksida yetistirilen guzel
kokulu at. Yapraklan kekik gibi bahar ve koku verici olarak kullamhr,

-BHindi : Tavukgillerden, parlak esmer renkli kus. Hindi'nin anayurdu
Amerika'drr. Tuyleri madeni, parlak, yesil, panlnh, esmer alm,b~1 ve boynu ciplak,
ibigi dikilgen, kuyrugu on sekiz teleklidir.

-iimam Suyu: (argo raki)
Iskembe : (Fars.sikem, kanm, ic'ten iskembe). Gevis getiren hayvanlann ilk
mide bolumu. Koyun veya dana iskembesiyle iskembe corbasi yaptlmaktadrr.

-KKahve : (ar.kahve). Kokboyas1gillerden bir agacnr, Kahve, kahve
cekirdeklerinin kavrulup dovulmesi veya ogiitiilmesiyle elde edilen toz. Kahve
cekirdeklerinin veya kahve tozunun suda kaynaulmasiyla hazrrlanan icecek
Kefal : (Yun Kephalos'tan) Buyuk bash gumus renginde, orta buyuklukte,
iizeri pullu, eti beyaz ve lezzetli bahk, Kefal yagsiz, beyaz, ince etlidir. Hazmi
kolaydrr. Levrek gibi hazrrlamr. Yumurtasmdan konserve yapihr.
Kestine : (Yun.kastanon'dan) Kaymgillerden kerestesi dogramacihkra
kullamlan orman agaci ve bu agacm meyvesi. Kestane, seker, kalori ve nisasta
bakimmdan zengindir; kebab ve haslanmis olarak yenir, Ascihkta kestaneyle hindi
dolmasmm ici haztrlamr veya bazi et yemeklerinde garnitur olarak kullamhr. Krema
ve pasta seklinde ezmeler ve hafif yemekler yapmakta da kestaneden yararlamhr.
Kete : (Halk dili). Kulde pismis sekerli corek

_Kiyma : (kiymak'tan kry-ma). Kiyma makinesi olmayan yerlerde, et kalm
gurgen veya abonoz kiitiigii iizerinde bir sanr yahut buyuk bicakla kiyilarak elde
edilir. Kiyma, cesitli yemeklerin icine konur. Ozellikle kofteler, rostolar ktyma ile
hazirlamr. Kryma yagh, yagsiz, orta yagh olmak iizere suuflandmlrr,
helva.

Koz helva :Alu ustu ince kagrt helva ile kaplannus, sakiz krvammda ici cevizli
Kus Lokumu :Yumurta, un ve sekerle yapilan bir cins kurabiye.

-LLeblebii : D1~ kabugu cukanldiktan sonra fmnda kavrulup eglencelik olarak
yenen nohut. Tuzlu ve tuzsuz cesitleri vardrr. Kabuksuz, sanmtirak esmer renkte olana
kaba leblebi denir. Beyaz renkli olan sakiz leblebisi kabukludur.

-MMahallebi: (veya muhallebi, Arp. halib, snt'ten ). Sut, seker ve pirinc ununun
kaynanlmasiyla yapilan pelte kivammda bir cins tatb. Aynca icine kakao, sakiz,
meyve suyu v.b. kattlabilir.

-P-

Paea : (Fars. pe, ayak'tan pa-ye). Koyun, keci ve sigmn ayaklarmdan yapilan
yemek. Koyun veya keci pacasi, temizlendiken sonra uzun kemikleri ortasmdan
kmhr. Bol su ile yumusaymcaya kadar hafif ateste pisirilir. Kemiklerinden aynlan et
ve suyuna yeterince sarmisakh sirke kanhr. Cukur kaplara dokulerek dondurulur.
Pekmez : (Esk.Tiirk.bekmes'ten). Ozellikle uzum, dut v.b. meyvelerin
kaynatilarak koyulastmlnus suyu. KI~ aylarmda Anadolu' da yagan "ucuncu karlann"
temiz kisunlan toplamr; pekmezle kanstmlarak "karsambac" adh tatb yapihr.
Peynir : (Fars.penir'den). Peynir mayasi ile mayalarup pihnlasnnlan sutten
elde edilen besin. XIX. yy. 'in ortalarma kadar peynir yapmn, ev ekonomisi
cercevesini asmazdi; bu tarihten sonra ozellikle ban tilkelerinde peynir uretimi sanayi
halini aldi; simdi bircok ulkede peynircilik onemli bir sanayi dahdir. Tiirkiye'de
bashca dort cesit peynir uretilir. Beyaz, kasar, tulum, mihahc peyniri.
Pogafa : (ital.focaccia'dan) lcine yogurt ve zeytinyagi kansnnlnus hamurdan
yapilan bir cesit corek.

-SSalep : (Arp.saleb'den seleb, selep) Salep sutlu veya sade olmak uzere iki
turlu hazrrlamr. Sutun veya suyun icerisine salep tozuyla birlikte nisasta konur, agir
agir kanstmlarak kaynatibr. Boza krvamma gelince icine seker konarak biraz daha
kansnnhr. lcerken uzerine zencefil tozu ekilir. Eskiden ozellikle soguk kis
sabahlarmda, sokaklarda satihr ve yolcular, salep gugumun oturtuldugu malnz
etrafinda durarak, ayakta salep icerlerdi. Salep, kulplu olmayan, buyuk kallavi
fincanlarda icilirdi. Bu gelenek yavas yavas yok olmakta, salepciler, salep giigiimleri
ve salep fincanlan ortadan kalkmaktadir. Bugun bazi evlerde, soguk algmhgmda,
gogsu yumusatmak ve oksurugu onlemek amacryla kullarulrr.

-Y-

Yogurt: (Esk.Tiirk.yogurt'tan) Sutun mayalanmasmdan meydana gelen, beyaz
koyu kivamda bir sut mamulu .

-Z-

Zerdali : (Fars. zerd"lii'den) Kayisi agacmm kucuk meyveli bir cesidi ve
bunun aci cekirdekli meyvesi.
Zeytin : (Arp. zeytun'dan) Zeytingillerin ornek bitkisi ve bu bitkinin yagh
meyvesi . Siyah zeytin, olduktan sonra toplanmis, igneyle delinmis, suda kaynanlmrs,
tuzlanmis olarak zeytinyagi icinde muhafaza edilen zeytin. Yesil zeytin, olmadan
toplanan, acthgmr gidermek icin kisa sure kirec suyunda btrakildtktan sonra
salamurda muhafaza edilen zeytin.

MUTF AK ALETLERi :

-c<;anak-~iimlek : (Esk.Turk, can, canak'tan can-ak) Pisirilmis topraktan
yapilmis cesitli kaplar.
Cini bardak: (fars cin-cini ) Cini, biryuzu sirh ve genellikle cicek motifleriyle
suslu, kilden yapilnns levha. Cini yemek takimlannda da kaplama olarak
kullantlmaktadrr. Cini bardak iizeri cini ile kaplannns olandrr.

-F-

Fincan: (Ar.fmcan) Cay ve kahve icmeyeyarayan kucuk kap.

-HHavan : (Fars. heven'den, havan, havan) Icinde cesitli seylerin dovtllup
ufalandigr agac, maden veya tastan yapilmis cukurca kap.
Kase: (Fars.kase) Cam, cini, toprak v.b. den yaprlmis derince canak.
Kazan : ( Esk.Turk, kazgan'dan ) Yemek pisirmeye, su kaynatmaya v.b.
yarayan buyuk ve derin kap.

-0Ocak Ma~as1 : Ates yakmaya yarayan ve pisirme, isrtma, isinma gibi isleri
gormeyi saglayan her turlu yere ocak denir.
-SSaban : (Arp.sahn'dan sahan) Icinde yumurta v.b. seyler pisirmeye veya
yemek koymaya ve isitmaya yarayan, derinligi az madeni kap.
Sini :(Arp. sin, Cin'den sini, cinli Cin'den gelme ). Uzerinde yemek de
yenebilen buyuk, yuvarlak baktr veya pirinc tepsi .
Sustah ~aki : (Susta'dan susta-h ) Sustasi olan, sustasi bulunan sustah caki,
sustasma parmakla basmca birden kesici kisrm ortaya cikan bir cesit buyuk caki .
-T-

Testere : (Fars. <lest ve erre'den dest-erre-testere). Kesilecek malzeme veya
yapilacagr ise gore degisik bicimler alan ve genellikle ucgen seklinde disler tasiyan
ozel celikten yapilrms lama.
Toprak testi: (Fars.desti'den) Kulplu, genis govdeli, dar bogazh, emzikli veya
emziksiz olabilen topraktan su kabi. Ham malzemesi camur cukuru veya kuyusunda
dinlendirilmis toprak olan testi. Genellikle tek kulplu olan Turk testisi ya sadece
suzulmus beyaz kil ile yer yer badalamr, ya agzi, kulpu, bazen de boynu boraks ile
sirlamr.
Toprak tencere: ( Fars.tengire veya tenkire, kazan veya tencere'den) Yemek
pisirmeye yarayan kap. Tencere daha XIV. yy. da hemen hemen tamarmyla bugunku
seklini aldi, Kapakh, saph ve iiy ayakh olan tencere yalmz yemek pisirmek icin degil
kazan gibi su kaynatmak amaciyla da kullantl1yordu. Hatta icinde camasir yikamrdi.
En eski tencereler dokum demirdendir. Daha sonra ise topraktan da yapildi .
Tune tas :(Arp.ta~,tass,yanak'tan) lcine sulu seyler konulan, madenden
yapilmrs yayvan kap.
".
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