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fesinin dışında hayatının son günlerine 
kadar bu görevini sürdürdü. Bu sebeple 
çevresinde Rakım Hoca diye tanındı. 3 
Ekim 1946'da kurulan İzmir Türk Müsi
kisi Cemiyeti reisliğine getirildi. 4 Ara
lık 1948 tarihinde İzmir'de vefat etti ve 
Kokluca Mezarlığı'na defnedildi. Hisar 
Camii'nde kılınan cenaze namazı esna
sında civardaki açık bir radyodan. Rakım 
Hoca'nın bayati makamında bestelemiş 
olduğu, "Bana hiç yakışmıyor böyle inti
zar şimdi 1 Matemzede gönlümde ha
yat bir mezar şimdi" mısraları ile başla
yan eserinin okunması. namaza katılan 
cemaatin gözyaşlarını çağaltan bir hatı
ra olarak hafızalardadır. 

Rakım Efendi bestekarlığı, hanendeli
ği ve hocalığı ile zamanının önemli mü
sikişinasları arasında yer almış bir sa
natkardır. Küçük yaşta amcası ile baş
ladığı müsiki çalışmalarını onun vefatın
dan sonra o yıllarda İzmir'de bulunan 
ünlü bestekar Tanbüri Ali Efendi'ye beş 
yıl kadar devam ederek sürdürdü ve mü
sikinin arneli ve nazari inceliklerini öğ
rendi. Ayrıca on yıl meşkettiği yerli Mü- . 
sevi sanatkarı Santo Şikari'den geniş bir 
repertuvar elde etti. Bu arada, İzmir'de 
bulunan. Zekai Dede'nin öğrencilerinden 
bestekar Hafız Aziz Efendi'den de fay
dalandı. Dayısı şeyh Nüreddin Efendi'nin 
teşvikiyle yirmi yaşında bestekarlığa baş
layan Ra kım Hoca 'nın çok s üratli beste 
yaptığı ve şiir seçmekte büyük titizlik 
gösterdiği bilinmektedir. İlk eseri, söz
leri Abdülhak Hamid'e ait "Hayran-ı ce
mal olmağa cidden emelim var" mısra ı 

ile başlayan dügah şar.kısıdır. Eserlerin
de Şeyh Galib, Fuzüli ve Nabi gibi divan 
şairlerinin yanı sıra daha çok avukat Na
hit Hilmi Özeren, gazeteci Orhan Rahmi 
Gökçe ve yeğeni Adviye Hanım'ın şiirleri
ni kullanmıştır. İnşa üslübunda ani espri
lerin gözlendiği eserlerinde ince bir ro
mantizm ve makamları kullanışında bü
yük bir ustalık göze çarpar. Eserlerin-
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deki üslüp, tavır ve eda sebebiyle beste
karlıkta Şevki Bey'e benzetilmiştir. Otuz 
beş yaşlarında iken Şeyh Nüreddin Efen
di'nin ayin olarak bestelenmesi için ken
disine verdiği güfteyi bir gecede beste
leyerek müsikinin bu büyük formunda 
da üstat olduğunu kabul ettirmiştir. 

Karcığar makamındaki bu ayini mevle
vihaneler kapattlineaya kadar hemen her 
dergahta okunmuş ve Konya Mevlevi
hanesi'nce de arşive alınmıştır. Büyük 
bestekar olmak için her formda eser ver
menin gerekli olduğu fikrini savunan ve 
bu konuda Hammamizade İsmail Dede'
yi kendisine örnek alan Rakım Hoca di
ni ve din dışı sahada ayin-i şerif. tevşih, 
durak, ilahi. beste. ağır semai, yürük se
mai, şarkı, türkü, marş, peşrev ve saz 
semaisi formlarında kendi ifadesine gö
re 600'e yakın eser bestelemiştir. 

Rakım Hoca aynı zamanda dik ve gür
ce sesi, etkili üslübu ve usta tavrıyla mü
siki çevrelerinde daima sevilen ve ara
nan bir hanende olmuştur. Müsiki na
zariyatındaki derin bilgisine ve hisar -
aşiran adlı yeni bir makam terkip etme
sine rağmen nota öğrenmemiştir. Bun
dan dolayı bestelerini çoğunlukla kanu
ni Fethi ve kemani Reşat Aysu notaya 
alırlardı. Nota öğrenmemesinin sebebi 
ise herhalde meşk geleneğine verdiği 
önemdir. Eski müsikişinaslar tarafından 
eserler meşk yoluyla. yani şifahi olarak 
ustadan çırağa aktanlmak suretiyle ez
berletilerek öğretildiğinden nota eserin 
ezberlenmesine mani bir unsur olarak 
görülürdü. 

Tanbüri Ali Efendi'den sonra İzmir'de 
Türk müsil~isinin tanıttiması yönündeki 
gayretleri sonucu iyi bir müsiki çevresi
nin oluşmasında hizmetleri olan Rakım 
Hoca'nın yetiştirdiği talebelerden Mual
la Geçergün (Kılıç), Hüseyin Mayadağ, 
neyzen Ahmet Yardım. Kerim İleri, Ha
fız Kemal Çavuşoğlu. Hafız İsmail Özses, 
İsmail Demirdöven, İsmet ÇetinseL İs
met Yazar ve Bekir Sıdkı Sezgin, sonra
ları İzmir Radyosu sanatçıları kadrosu
nu oluşturdular. 

Mütevazi ve son derece esprili bir ki
şiliğe sahip, sanatkarlık derecesinde ol
mamakla beraber ney üflemesini de bi
len Rakım Hoca, aynı zamanda Mevle
viyye ve Rifaiyye tarikatiarına mensup
tur. İzmir mevlevihanesi şeyhi Nüreddin 
Efendi'nin vefatında. oğlu Celaleddin'in 
yaşının küçük olması üzerine Konya'dan 
gelen emirle meşihat makamına neza
ret etmiştir. Ayrıca bu sıralarda, Beyler 
sokağında bulunan Rifai Dergahı ' nı ted-

virle de görevlendirildiği ifade edilmek
tedir. Rakım Elkutlu için 1947 yılında 
istanbul'da Münir Nurettin Selçuk'un 
önderliği ve çabaları ile bir jübile düzen
lenmiştir. 
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li! BEKİR SIDKI SEZGİN 

ELLi DÖRT FARZ 

(bk. İIMİHAL). 

EIMALI BENDi 

İstanbul'un 
Anadolu yakasına su sağlayan 

I. Elmalı Barajı. 

_j 

ı 

_j 

istanbul'da Anadolu yakasının su ihti
yacı Osmanlılar zamanında çok sayıdaki 
vakıf isale hatlarından karşılanıyordu . 

Bunların giderek bozulması ve nüfusun 
artması seoebiyle XIX. yüzyılın sonları
na doğru yeni su tesislerinin yapılması 
zorunlu hale geldi ve bölgenin suyunu 
temin için Üsküdar- Kadıköy Su Şirketi 
adıyla kurulan bir Fransız şirketine alt
mış beş yıl süreli imtiyaz verildi. Şirket. 
1891-1893 yılları arasında İsviçreli mü
hendis Henri Gruner'e, Göksu deresi üze
rinde Boğaziçi'nden 3 km. uzaklıkta bu
lunan Elma lı Bendi'ni yaptırdı. ·Hemen 
arkasından isale hattıyla şehir şebekesi
nin de tamamlanması üzerine bölge ye-
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terli suya kavuştu . Ancak bent 1916'da 
meydana gelen taşkında kısmen yıkıldı. 
Aynı şirket, 1926 yılında tamir ve tadi
lat çalışmalarına başlayarak toprak dol
gu barajı beton plakalarla kaplattı; bu 
sırada kagir bölümünde de bazı değişik
likler yapıldı. Üsküdar- Kadıköy Su Şirke
ti'nin istanbul Sular İdaresi tarafından 
on yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere 
400.000 liraya (ı S ~ 1.28 TL) satın alın
ması üzerine (sözleşme tarihi 17 Haziran 
1937. buna ilişkin 3359 numaralı kanunun 
yürürlüğe gi riş tari hi ll Haziran 1938) so
rumluluğu istanbul Sular İdaresi'ne ge
çen Elmalı Bendi'nin kagir kısmı, 1948 
yılında daha fazla su toplayabilmesi için 
dolu savakların üzerine batarda kirişleri 
konulmak suretiyle yükseltildi. Öncele
ri kotu 29,60 m. olan baraj gölünün su
ları yükseltmeden sonra 32,40 m. katu
na çıktı ve gölün hacmi 1.700.000 m 3 'e 
ulaştı. 

Üsküdar- Kadıköy Su Şirketi 1937 yı
lına kadar Anadoluhisarı ile Bostancı ara
sında kalan bölgenin su ihtiyacını karşı
lamış, benrten gelen suları arıtma tesi
sinden geçirerek günde 6789 m 3 (y ı lda 

2.477.703 m3 ) olmak üzere 8194 abone 
ile 29 çeşme ve 244 yangın musluğuna 
dağıtmıştı. Fakat Elmalı Bendi, şehrin 

su ihtiyacı süratle arttığından ilerideki 
yıllarda istanbul Sular İdaresi ' nin yaptı
ğı yükseltmeye rağmen yetersiz kaldı. 

Bunun üzerine 1952-1955 yılları arasında 
bendin menba tarafından 1 ,S km. kadar 
uzağına ll. Elmalı Barajı yaptınlarak böl
geye günde 60.000 m 3 (yılda 22.000.000 

m 3 ı su verme imkanı elde edildi. 

Toprak dolgu ve kagir ağırlık barajı 
olarak iki ayrı kısımdan meydana gelen 
Elmalı Bendi'nin drenaj sahası (hidrolojik 
havzası ) 79 km 2'dir ve takviye aldığı ll. 
Elmalı Barajı'nınki ile birlikte 81 ,S km 2 'ye 
çıkar. Bu havzaya yılda en az 426,4 mm, 
en çok 1078,6 mm. yağış düşmektedir. 

Barajın dere tabanından (talveg) itiba
ren tepe noktasına (kret üstüne) kadar 
olan yüksekliği 19,7S m., toprak dolgu 
barajın tepe (kret) uzunluğu 179,80 m., 
toprak dqlgu barajın tepe genişliği 

(menba korkuluğu dahil) 4,6S m., kagir 
ağırlık barajının tepe uzunluğu 118,60 
m., kagir ağırlık barajının tepe genişliği 
3,2S m. ve baraj üstündeki servis yolu
nun (geçit köprüsü) genişliği de 1,1 O 
metredir. 

Taşkınlar sırasında tehlikeli olabilecek 
fazla suların emniyetle dereye verilebil
mesi için üç ayrı grup dolu savak yapıl
mıştır. Birinci grup, üç adet 1000 mm. 
çapındaki borudan oluşan ve otomatik 
çalışan sifon savaklardır. Baraj gölünde
ki su tehlikeli seviyeye yükselince sifon
lar açılarak suyu boşaltırlar; halen bo
rulardan biri tıkalıdır. İkinci grup, bara
jın sol tarafında eşik yüksekliği 31 m. 
kotunda ve her biri 3,7S m. genişliğin
de üç adet, üçüncü grup ise eşik yük
sekliği 29 m. kotunda ve her biri 4,30 m. 
genişliğinde olan on bir adet çelik ka
paklı dolu savaktan meydana gelir. 

Baraj gölünü boşaltma görevini yapan 
iki adet 800 mm. çapındaki dip savak 
borusu 17 m. ve 21 m. katiarına yerleş
tirilmiş ve su alma boruları ile de irtibat
landırılmıştır. Bir priz odasına açılan ve 
halen yedisi kullanılmakta olan dokuz 
boru ile barajdan alınan sular arıtma te
sislerine iletilir. Dolu savak, dip savak 
ve su alma borularının hepsi kagir ağır
lık barajı üzerindedir. 
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~ KA.zıM ÇEÇEN 

i ELMALILI MUHAMMED HAMDİ 1 

(1878 -1942) 
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Hak Dini Kur'an Dili adlı 
tefsiriyle tanınan 

son devir din alimlerinden. 
_j 

Antalya ' nın Elmalı ilçesinde doğdu . As
len Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Ya
zır köyünden olan babası Nurnan Efen
di Elmalı Şer'iyye Mahkemesi'nde baş
katipti. Dedeleri Mehmed, Bekir. Hasan 
ve Bedreddin efendiler ilmiye sınıfına 

mensuptu. Annesi Fatma Hanım Sarlar
lı Mehmed Efendi 'nin kızıdır. İlk ve orta 

ELMALILI MUHAMMED HAMDi 

öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı'

da tamamlayan Muhammed Hamdi, tah
siline devam etmek üzere dayısı Mus
tafa Efendi ile birlikte istanbul'a gitti ve 
Küçük Ayasofya Medresesi'ne yerleşti 
(1895). Beyazıt Camii'ndeki derslerine 
devam ettiği Kayserili Mahmud Harndi 
Efendi'den icazet aldı. Bundan sonra ho
cası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük 
Harndi diye anılmaya başlandı; yazıla

rında da bu imzayı kullandı. Soyadı ka
nunu çıkınca babasının köyünün ismini 
(Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok 
doğum yerine nisbetle Elmalılı diye meş
hur oldu. Tahsili esnasında Bakkal Arif 
Efendi ile Sami Efendi 'nin hat dersleri
ne devam ederek onlardan da icazet al
dı. 1904 yılında girdiği ruQs imtihanını 

kazandı. Bu sırada devam ettiği Mek
teb-i Nüwab'ı birineilikle bitirdi. Bir ta
raftan da kendi gayretiyle edebiyat, fel
sefe ve mOsiki öğrendi. Ülkeyi çağdaş 
ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma
ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti
yet idaresini hararetle savunmaya baş
ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve 
Terakki Cemiyeti'nin ilmiye şubesine üye 
oldu. Avrupai tarzda bir meşrutiyet ye
rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo
deli geliştirmek için çalışmalar yaptı. Be
yazıt Medresesi'nde iki yıl süren dersi
amlık görevinden sonra ll. Meşrutiyet'in 
ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir
di. ll. Abdülhamid'in tahttan indirilme
sine rıza göstermeyen fetva emini Nüri 
Efendi'yi ikna edip fetva müsveddesini 
yazmak suretiyle bu konuda etkili bir 
rol oynadı. Daha sonra Şeyhülislamlık 

Mektübi Kalemi'nde görev aldı. Mekteb-i 
Nüwab ve Mekteb-i Kudat'ta fıkıh, Med
resetü'I-mütehassısin ' de usül-i fıkıh, Sü
leymaniye Medresesi'nde mantık, Mül
kiye Mektebi'nde vakıf hukuku dersleri 
okuttu. 1915-1917 yıllarında huzur ders
lerine muhatap olarak katıldı. 1918'de 
şeyhülislamlık bünyesinde kurulan Da
rü'l-hikmeti'l-İslamiyye azalığına, bir 
müddet sonra da bu müessesenin reis
liğine tayin edildi. ısrarlı teklifler üzeri
ne Damad Ferid Paşa 'nın birinci ve ikin
ci hükümetlerinde Evkaf nazırı olarak 
görev yaptı. Bu görevde iken ikinci rüt
beden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. 
1S Eylül 1919'da ayan heyeti üyeliğine 
tayin edildi; ilmi rütbesi de Süleymani
ye Medresesi müderrisliğine yükseltildi. 
Cumhuriyet'in ilanı üzerine memu~iyet 
yaptığı kurumlar lağvedilince açıkta kal
dı. Milli Mücadele sırasında istanbul hü
kümetlerinde görev yaptığı için istiklal 

57 


