KAM, Rusen Ferit
idealist grubun en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

ömer Ferit Kam
sıralanan

üç meyil ve bunların her birinin
olarak his. akıl ve faaliyet denen
üç meleke vardır. insanın iyiliği bu meyil
ve melekeleri düzenli biçimde geliştir
mektedir. iyiliği gerçekleştirmek için onu
isternek gerekir ki fazilet de budur.
karşılığı

"Derunl bir hal. yaşanan biredep ve nefis terbiyesi" olarak tanımladığı tasawufun daha çok nakle dayandığını belirten
Ferit Kam, Mevlana Celaleddin-i Rüml ve
Şems-i Tebriz! gibi süfilerin kelamı ve tasawufu birleştirdiklerini söyler. Bu noktadan hareketle bazı Batılılar'ın tasawufu "vicdani hislere uyma yolu" şeklinde
tarif etmelerine de itiraz eder ve İslami
tasawufu bu anlayıştan ayırır; çünkü islami tasawuf manevi hakikatin ve binlerce ledünnl gerçeğin ifadesi olan irfandır.
Ferit Ka m milliyet meselesi üzer inde
de durmuştur. Ona göre milletierin şah
siyetleri birden bire ortaya çıkmış değil
dir; bu şahsiyet mazinin derinliklerinden
gelen bir mirastır. Milletierin şahsiyetleri
daima geçmişteki deviriere has olan halleri ve tavırları özünde taşır. Bu bakım
dan bir milletin kendi kimliğinin başkala
rının kimliği içinde erimesine rıza göster- .
mesi imkansızdır. Milletin milli kimliğin i
koruyarak gelişmesini ve yükselmesini
sürdürebilmesi için sağlam akla ve aydın
latıcı fikirlere ihtiyacı vardır. Bağı msız bir
kimlikle yaşamak isteyen bir toplum. baş
ka milletleri örnek almak bir yana onlar
için örnek bir millet olmak zorundadır. Ferit Kam ' ın müslümanların ferdi ve içtimal
meselelerine devrine göre alışılmışın dı
şında çözümler araması, felsefi muhtevalı araştırmalarında bile psikolojik ve
pedagojik esasları göz önünde bulundurması ona her seviyedeki insana hitap etme imkanı vermiştir. Bilhassa ağır felsefi ve kelaml meseleleri sohbet havasın
da ele almış. bunları geniş tabakaların
anlayacağı bir seviyede ifade etmesini
bilmiştir. Ferit Kam bu özellikleriyle yakın dönem fikir tarihinde maneviyatçı ve

Eserleri. 1. TürrehCıt (İ st an bul ı 303).
Müellifin on yedi- yirmi iki yaşları arasın
da yazdığı şiirlerden meydana gelen mesneviler. kıtalar ve gazellerden oluşur. Yer
yer Abdülhak Hamid'in etkilerinin görüldüğü kitaptaki şiirler kararsız bir
gencin fikri ve manevi arayışlarını , heyecan ve endişelerini dile getirir. 2. Asar-ı
Edebiyye Tetkikii tı D ersleri. Müellifin
1915-1916'da verdiğ i derslerin notların
dan oluşur ( t aş b askı, bas kı yeri ve t arihi
yok; Levend , s. 8 ı -82 ). 3. Şe rh-i MütU.n .
1919-1922 yılları arasında verdiği eski
metinlerin şerhine dair derslerin notları
dır. 4. İran Edebiyatı Tarihi . Klasik bir
edebiyat tarihi olan eserin İran edebiyatının ilk mahsullerinden başlayıp Sa'dl-i
Şlrazl'ye kadar gelen kısmı basılmıştır (istanbul 192 7) . S. Afgan Şairleri. Bir defter
halindeki basılmamış eser Nazmi özalp
arşivinded i r. 6. Felsefe Lugatçesi. Daha
çok İslam felsefesiyle ilgili terimierin yer
aldığı bu eser de Nazmi Özalp arşivinde
bulunmaktadır. 7. Dini Felsefi Musahabeler (İstanbul ı 329; n ş r. S. Hayri Bol ay
ı s ad e le ştiriimi ş metin ı. Ankara ı 9 74) . Müellifin Sırat-ı Müstakim 'de tefrika edilmiş sekiz sohbetinden meydana gelmiş -

tir. Bu sohbetler isbat-ı vacib, peygamberliğin mahiyeti. kaza ve kader meseleleriyle dinsizliğin sakıncaları vb . konuları
akıl ve nakil ışığında açıklığa kavuşturma.
dinsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunan
tereddütlü zihinlere böyle bir akıbetin
korkunçluğunu gösterme amacını güder.
8. Vahd et-i Vücud (ista nbul ı 33 ı ; n ş r.
Ethem Cebeci oğ lu ı sa de l eştiriimi ş metin!.
Ankara ı 994; ibn A rabf'de Varlık Düşün
cesi içinde, istanbul ı 992 ). Ferit Kam'ın
fikri derinliğini gösteren çalışmalarından
biri olan ve Sırat-ı M üstakim ve Se bilürreşa d' da yayımlanan makalelerden derlenen eserde Batı düşüncesindeki panteizm ile vahdet-i vücüd arasındaki farklar
ortaya konmaktadır. 9. Me badi-i Felsefeden İlm-i Ahldk. Emil e Boirac'tan notlar ilavesiyle yaptığı çeviridir (Ankara ı 339ı 3 4ı ). 10. İlm-i M aba'de't-tabi'a. Bu eser
de Emile Boirac'tan tercüme edilmiştir
( İstan b ul ı 943 ).
Ferit Kam ' ın basılmamış şiirleri küçük
bir defter ve notlar halinde Nazmi Özalp
arşivinde bulunmaktadır. Onun Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası ' n
da yayımlanan " Kınalızade Ali Çelebi "
adlı makalesi de konusunda önemli bir
kaynaktır (IV 1 ı 33 2]. s. 357- 379) . Ferit
Kam'ın "Avrupa Mektupları " Nergiz Yıl
maz tarafından müstakil kitap halinde
de yayımlanmıştır ( İ sta nbul 2000).
Bİ BLİYOGRAFYA :

ömer Ferit Kam'ı n
kı s m ı
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Agah Sırrı Levend. Profesör Ferit Kam : Hayatı ve Eserl eri, İ s tanbul 1946; Mahir iz, Yılla rın
izi, İstanbul 1975 , s. 147-153 , 156-161 ; a.mlf..
"Müderris ö m er Ferid Kam " , ista nbul Yü ksek
isla m En stitüsü Dergisi, ll, istanbul 1964 , s.
201-2 12; Sadık Albayrak, Son Dev ir Os manlı
Ulemfısı, İstanbul 1980, IV-V, 354-355; i smail
Kara. Türkiy e'de islamcılık Düş üncesi, istanbul 1987, ll, 11 -12; a.mlf., " FeritKam v e Avrupa Me ktupla rı H ak k mda" (Fe ri t Ka m. A vrupa
Me k tup la rı için de, haz. Nergiz Yılm a z ). İ stanbul
2000 , s. 11 -30 ; Süleyman Hayri Bolay. Fer id
Kam, Ankara 1988; a.mlf.. "Kam , ömer Ferid ",
TDEA, V, 127- 128; Nazmi Öza lp. Ömer Ferid
Kam, istanbul 2000 (S. 1 l - 15'te ayrı n t ılı aile
ş e ce res i va rd ır) .
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Ruşen

Ferit

(1902-1981)

L

Kemençe virtüozu, miisiki
ve araştırmacı.

h acası

_j

26 Mart 1902'de istanbul Beylerbeyi'nde doğdu . Babası İstanbul Darülfünunu
müderrislerinden Ömer Ferit Kam, annesi Fatma Rukıye Hanım'dır. İlköğrenimi
nin ardından bir süre Havuzbaşı ve Be-
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KAM,

Ruşen

Ferit

şiktaş Askeri rüşdiyelerine devam ettikten sonra İstanbul Sultanisi ve İstanbul
Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nden
mezun oldu . 1923'te Darülelhan'da kemençe hocalığına tayin edildi. İstanbul
Kız Lisesi'nde ( 1924), Feriköy'deki bazı
azınlık okulları ( 1925- ı 932) ve Kabataş
Lisesi'nde (ı 925- ı 929) kültür dersleri öğ
retmenliği yaptı. Eyüp'ün Osmaniye semtinde 1926'da açılan ilk İstanbul radyosunda üç yıl saz sanatkarı olarak çalıştı.
Askerliğini yaptıktan sonra Ankara Radyosu 'na girdi (ı 938 ). Gazi Lisesi ve Gazi
Eğitim Enstitüsü'nde Türk edebiyatı öğ
retmenliği yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde 1947 yılında
vermeye başladığı tiyatro edebiyatı ve örneklerle Türk mOsikisi derslerini aralık
larla yirmi yıl sürdürdü. Ankara Radyo su'nda 1941 'den itibaren on yıl süreyle
İzahlı Klasik Türk Müziği programını hazırladı. 195 1'de Mesut Cemi! Tel'in İstan
bul Radyosu'na gitmesi üzerine Ankara
Radyosu'nda Klasik Koro'yu, bir müddet
sonra da Kadınlar Topluluğu'nu yönetti.
1951-1953 yıllarında Ankara Radyosu
müdürlüğü görevinde bulundu. Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu'nun teşki
linden sonra ( ı 964) koro yöneticiliği görevinin yanı sıra Ankara Radyosu Türk
Sanat ve Halk MOsikisi Hizmet Yönetmeliği, Çok Sesli Koronun Çalışma Esasları,
Türk Müziğini Denetleme Esasları. Türk
MOsikisi Öğretim Planı adlı kurullarda sanat danışmanı olarak çalıştı. Bu kurumdaki son görevi Program Etüt ve Planlama Dairesi uzmanlığı ve Türk Sanat MOsikisi başdanışmanlığıdır. 1967'de Ankara
Devlet Konservatuvarı'ndaki görevinden
emekliye ayrılan Ferit Kam 1979'da İs
tanbul'a döndü. 28 Temmuz 1981 tarihinde vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na
defnedil di.
Ruşen

Ferit Kam, ilk müsiki çalışmala
on dört yaşlarında iken Mesut Cemil' den kemençe dersleri alarak başladı.
rına

Yenikapı

Mevlevlhanesi'ne devam ederken Rauf Yekta Bey'den istifade etti. Ayrıca Neyzen Hilmi Dede, Karcığar Mazhar
Bey, Bestenigar Ziya Bey, Muallim İsmail
Hakkı Bey, Neyzen Emin Efendi, Zekaizade HEıfız Ahmet ve Kanuni Nazım Bey'den
geçtiği eserlerle repertuvarını genişletti.
Üdl Nevres Bey'den saz eserleri ve üs!Gp
öğrendi. İstanbul Sultanisi'nde okurken
mektebin müzik hacası Daniel Fitsinger'den keman dersleri aldı ve Hüseyin Sadeddin Arel'in derslerine devam etti. Ali
Rifat Çağatay ve Refik Talat Bey de onun
hocalarındandır.

Yirmi yaşlarında kemençeye hakimiyetini ve üs!Gbunu mOsiki çevrelerine kabul
ettirmeyi başaran Ferit Kam kemençeyi
kendi kendine öğrenmiş, TanbOri Cemil'in
plak.larını dinleyerek kavradığı tekniğini
zarif bir üslupla günümüze aktarmıştır.
TanbOri Cemi !'in heyecanlı icrasına karşı
lık onda daha ağır başlı ve vi br asyon! u bir
tavır dikkati çeker. Çok kuwetli n ota bilgisi, üstün ritim anlayışı. tiz perdelerdeki
hakimiyeti ve güçlü müzikalitesi, Ruşen
Ferit Kam'a kemençe sazının ustaları arasında ayrı bir yer sağlamış, TanbOri Cemi!
ve Vasil'den sonra Türk mOsikisinin en iyi
kemençe virtüozu kabul edilmiştir. Kemençenin yanında tanbur. lavta, ud ve
viyolonsel de çalan Ferit Kam, saz icrası
konusunda son derece hassas olup bir sazın tavrına başka bir sazın tavrının karış
tınlmaması gerektiği görüşündedir. Mesut Cemi! ve Vecihe Daryal ile oluşturduk
ları üç! ünün uzun yıllar büyük bir titizlikle
ortaya koyduğu yorumlar klasik Türk mGsikisinin en anlamlı icralarıdır. Tanbürl Cemil' i yorumlamaktan beste yapmaya zaman bulamadığım söyleyen sanatçı, "Bir
nevcivandır aşüb-i candır" mısraıyla başla

yan hicazkar şarkının dışında eser bestelem emiş, radyodasola ve koro programIarına kemençe ile katılırken diğer taraftan sanatkar adaylarına mOsiki tarihi.
Türk edebiyatı , üs!Gp ve fonetik dersleri

Ruşen Ferit Kam,
eski Istanbul
Radyosu'nda
cevdet Kozanoglu
(solda i
ve Mesut Cemil ile
(saQdal
birlikte
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vererek birçok

sanatkarın yetişmesine

katkıda bulunmuştur.

Müsiki tarihine dair araştırmalarıyla da
Ferit Ka m bu çalışmalarına 1930 'lu yıllarda başladı. Darülelhan Mecmuası, N ota Mecmuası, Radyo Mecmuası,
Şadırvan, Hisar, Ahenk, Hafta, Türk
Musikisi Dergisi, Türkiye Radyolan
Program Dergisi, Cumhuriyet, Ulus,
Milliyet, Zafer, Barış, Adalet, Yeni Sabah, Karar, Akşam gibi dergi ve gazetelerde yayımlanan makalelerinin büyük
bir kısmı, Ankara Radyosu'ndaki İzahlı
Klasik Türk Müziği programlarının kaytanınan

nağını oluşturmuştur.

Ferit Kam, Edebiyat Fakültesi'nde Yahya Nazim üzerine hazırladığı mezuniyet
tezini Bestekar Şair Nazim, Hayatı ve
Eserleri Hakkmda Tetkikat adıyla yayımlamış (İstanbul ı 933). Türk mOsikisi
tarihine dair kaleme aldığı "Meragalı'dan
Lem'i Atlı'ya Kadar" adlı çalışma ise henüz basılmamıştır.
BİBLİYOGRAFYA :

40. Sanat Yılında Mesut Cemi/, [ba skı yeri
yok[ 1952 (Cumhuriyet MatbaasıL s. 18-19; M.
N azmi Özaıp. Türk Sanat Müsikfsinin Yakın
Tarihçesi ue Rüşen Ferit Kam, Ankara 1983;
a.mlf.. Türk Müsikfsi Tarihi, İstanbul 2000, ll,
285-291; Cevdet Kozanoğlu, Radyo Hatırala
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(yeni dizi), sy. 31, istanbul1981, s. 47;Öztuna,
BTMA, 1, 419-420.
NuRi ÖzcAN
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KAMANİÇE
Ukrayna'nın

L

Podolya bölgesinde
tarihi bir kale şehri.

.J

Leh dilinde Kamieniec Podolski, Ukraynaca Kamjanec' Podil's'kyj ve Rusça'da
Kamenets- Podolski adlarıyla anılır. Dinyestr nehrinin sol taraftan aldığı kolların
dan biri olan Smotriç suyunun kıyısında
kurulmuştur. Tarihi Xl. yüzyıla kadar iner.
XIV. yüzyılda Litvanyalılar tarafından alı 
nan Kamaniçe 1430'da Polanya Krallığı'
na dahil edildi. İtalya ve Almanya'nın kuzeyinden Kırım yoluyla Hindistan ve Çin'e
uzanan ticaret yolu üzerinde önemli bir
ticaret merkeziydi. Karışık bir etnik ve
dini yapısı bulunan Kamaniçe'nin nüfusu
Polonyalı, Ermeni, Ukraynalı ve yahudilerle daha az sayıdaki Romen , Bulgar ve Yunanlılar'dan oluşmaktaydı. Kamaniçe, korunmalı mevkii ve muhkem kalesiyle XVI.
yüzyılda Hıristiyanlığın doğu savunma
hattı olarak nitelendirilir ve genellikle
Malta'daki La Velatta ile mukayese edilirdi. Osmanlılar Ukrayna'ya hakim olma

