
OKMEYDANI 

11. Mahmud, Hacı Beşir Ağa ve Mehmed Hafid Efendi'ye ait nisan taşları 

cek atış ise "zarp vurmak" denilen, sert 
ve kalın hedeflere yapılan atıştır. Okçuluk 
geleneğine göre atılan ok rekor bir uzak
lığa düşerse oraya menzil taşı dikilir ve taş 
üstündeki kitabede okçunun başarısı an
latılır. Okmeydanı'nda ilk defa abide dik
tiren kişi Okçubaşı Hasan Ağa'nın babası 
olan Bahtiyar isimli kemankeştir. Meydan
da tesbit edilmiş 132 ok abidesinden gü
nümüze elli beş tanesi ulaşmıştır. Bu taş
lar içinde isimleri tarihe geçmiş büyük ok
çularla ok meraklısı sanat ve ilim adamla
rının diktikleri ayak ve nişan taşları da yer 
almaktadır. Tozkoparan İskender, Tozko
paran Ahmed Bey, Amasyalı Şeyh Ham
dullah, Şeyh Bayrami'nin diktikleri taşlar
dan bazıları günümüze kadar gelmiştir. Ok
meydanı'nda 1000 gez (600 m.) üzerinde 
ok atan yirmi iki kemankeş içinde rekor 
845,66 m. ile Tozkoparan Ahmed' e aittir. 
ll. Bayezid, ll. Selim, lll. Ahmed, lV. Mu
rad, III . Selim ve Il. Mahmud'un diktirdiği 
taşlar Okmeydanı yanında İstanbul'un çe
şitli semtlerinde (Beykoz, Çamlıca, Kağıt
hane, Maçka, Nişantaşı) halen mevcuttur. 
Okmeydanı bütün okçulara ve halka açık 
olmasına rağmen diğer alanlar yalnızca 
padişaha mahsustu. XVIII. yüzyıl ortala
rından itibaren ateşli silahlar geçerli ol
maya başlayınca Okmeydanı'nda tabanca 
ve tüfek abşlarıyla menziller belirlenmiş ve 
rekorlar kırılmıştır. Eski haritalarda, Ok
meydanı'nın XVI. yüzyılda bütünüyle ba
kir olan topografyasında birçok ince dere 
ile Piripaşa ve Doymazdere isimli ana de
relerin birbiriyle bağlantılı bir su şebeke
si oluşturduğu görülmektedir. Beş yüzyıl
dan beri birçok ferman ve fetva ile mu-
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hafazasına çalışılan ve tapuda hala Fatih 
Vakfı olarak kayıtlı olan Okmeydanı, eski
den iskan sahası dışında bırakılırken za
manla iskan sahası içine alınmış, 19SO'ler
den itibaren gecekondularla dolmuştur. 

Türk sanatının değişen estetik akımlara 
göre şekiilendirilen ve bu bakımdan hepsi 
birbirinden değişik biçimlere sahip bulu
nan nişan taşları son elli yıl içinde burada 
yayılan kaçak yapılaşmanın içinde kaybe
dilmiştir. Bunlardan bir kısmı kırılıp parça
lanarak, bir kısmı yapıların içine gömülerek 
yok edilmiştir. Okmeydanı'nın tarihi doku
sunu korumaya yönelik bazı girişimlerde 
bulunulmuşsa da sonuç alınamamıştır. 
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Iii FiLiZ GüNDÜZ 

OKUR, Yaşar 
(1886-1966) 

Türk bestekarı, hanende. 

9 Şubat 1886 tarihinde İstanbul'da Sa
matya'daki Sancakdar Hayreddin Sadi Der
gahı'nda doğdu . Babası aynı dergahın şey

hi ve Meclis-i Meşayih üyesi Rifat Efendi, 
annesi Ayşe Zişan Hanım'dır. Koca Musta
fapaşa Sıbyan Mektebi'nden sonra Etye
mez'de Kurra Hakkı Efendi'den hıfza baş
ladı. Hıfzını tamamlamasının ardından gir
diği Davud Paşa Rüşdiyesi'nden mezun 
oldu. Defter-i Hakani Mektübi Kalemi'ne 
önceleri stajyer olarak devam etti, ardın
dan tayini yapıldı. Şehzadebaşı'nda Mual
lim İsmail Hakkı Bey'in kurduğu Müsiki-i 
Osmani Cemiyeti'ne üye kaydedildi. II. Meş
rutiyet'in ilanından sonra MüsiJQ-i asma
ni Cemiyeti ileri gelenleriyle birlikte itti-



hat ve Terakki Fırkası'nın daveti üzerine 
Selanik'e giderek Beyaz Kule'de konserler 
verdi ve orada Sanayi-i Nefıse madalyasıy
la ödüllendirildi. 14 Nisan 1914'te Muzıka-i 

Hümayun'a bağlı Hanendegan-ı Hazret-i 
Şehriyari bölümüne imtihanla ve mülazım-ı 
evvel rütbesiyle alındı, bu görevine üç yıl 
sonra Sultan Mehmed Reşad'ın emriyle 
başmüezzinlik de ilave edildi. Sultan Re
şad'ın ölümünün ardından Sultan Vahded
din ve Halife Abdülmecid Efendi döne
minde hanendelik ve başmüezzinlik görev
lerini sürdürdü. 1924'te hilafetin kaldırıl

masından sonra Ankara'da kurulan Riya
seticumhur İncesaz Heyeti'nde yüzbaşı rüt
besiyle kısım muallimliğine tayin edildi. An
kara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün tak
dirini kazandı; imtihanla Riyaseticumhur 
İncesaz Heyeti şefliğine, Atatürk'ün em
riyle de binbaşılığa terfi ettirildi. 1930'da 
kendi isteğiyle emekliye ayrıldı ve ölümü
ne kadar Atatürk'ün yanında bulundu. Da
ha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı 
İcra Heyeti'ne tayin edildi. Atatürk'ün vefa
tma kadar devam eden bu vazifeden istifa 
ederek ayrıldı. Aralık 1931 'de ezan ve ka
meti tercüme işiyle görevlendirilen dokuz 
kişi arasında yer aldı. 23 Kasım 1966 tari
hinde İstanbul'da vefat etti ve Merkezefen
di Mezarlığı'na defnedildi. Muzıka-i Hüma
yun'daki görevi sebebiyle "Muzıkalı Yaşar" 
ve daha çok "Hafız Yaşar" olarak tanındı. 

Hafızlığı, hanendeliği ve mevlidhanlığı ile 
şöhret bulan Yaşar Okur bestelediği eser
lerde bu sahadaki kudretini ortaya koy
muştur. Tekke hayatı içinde yetiştiğinden 
küçükyaşta kendini dini mOsiki atmosfe-

Yaşar Okur'un kendi el yazısıyla hatıratının ilk sayfası (Yaşan
mış Olaylarla Alatürk ve Müzik, s. 27) 
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Yaşar Okur 

rinde buldu. İçinde yaşadığı tekkenin za
kirbaşısı Aksaraylı Ama Hafız Hasan Efen
di'den mevlid, tevşih, ilahi, durak; Ende
runlu Hafız Hüsnü Efendi'den mevlid; Har
biye Nezareti Vezne Kalemi Mümeyyizi 
Nakşi Efendi'den rast, nihavend, süzinak 
ve hicaz fasılları; Defter-i Hakani Nazırı 
Ziya Paşa'dan neva ve nişaburek fasılları
nı meşketmiş, ayrıca Muallim İsmail Hak
kı Bey'den aldığı klasik mOsiki dersleriyle 
de kendini yetiştirmiştir. Pürüzsüz tiz se
siyle şöhret bulan Hafız Yaşar gazel for
munun en büyük üstatları arasında anı
lır. Selanik'ten dönüşünden sonra Hamo
cord plak şirketinin davetiyle doldurduğu 
elli plağın çok rağbet görmesi üzerine Lir
fon, Orfeon, Odeon ve Columbia plakları
na 1 OOO'i aşkın şarkı ve gazel okumuştur. 

Klasik mOsiki eserlerini okuduğu yirmi ka
dar plağı İstanbul Belediye Konservatuva
rı (günümüzde istanbul Üniversitesi Dev
let Konservatuvarı) Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır. Hafız Yaşar'ın bestelerinde 
klasik form tekniğiyle lirik ifadenin usta
ca buluştuğu görülür. Yılmaz Öztuna onun 
bestelediği eserlerden bir tevşih, iki ilahi, 
iki gazel, bir ninni, bir mersiye ve kırk bir 
şarkıdan oluşan listeyi neşretmiştir (bk. 
bi bL) Hafız Yaşar'ın çeşitli dergilerde ya
yımlanan makalelerinin bir kısmı Atatürk'
le On Beş Yıl. Dini Hatıralar adıyla ya
yımlanmış (İstanbul I 962), kendi el yazı
sıyla bir deftere kaydettiği hatıraları da 
basılmıştır (Yaşanmış Olaylarla Atatürk ve 
Müzik, Riyaset-i Cumhur İnce Saz Hey 'eti 
Şefi Binbaşı Ha{lz Yaşar Okur'un Anılan: 
[1924-1938], haz. Halil Erdoğan Cengiz, 
Ankara 1993). Ayrıca İstanbul'un büyük ca
milerinde teravih namazı esnasında oku
nan ilahilerden derlediği Ramazan-ı Şerif e 
Mahsus Elli Yıllık Ünlü İlahiler (İstan
bul 1963) adlı bir eseri bulunmaktadır. 
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Grek mitolojisindeki, üzerinde insanların 
yaşadığı bütün toprakları çevreleyen en
gin suların tanrısı Okeanos'tan gelen keli
menin bugünkü Arapça'da karşılığı um
man, Ortaçağ İslam coğrafyacılığında kul
lanılan karşılığı ise el-bahrü'l-muhlt, el
bahrü'l-muzlim, bahrü'z-zulme 1 zulumiit 
ve el-bahrü'l -ahdardır. Mes'Qdl, Zekeriy
ya el-Kazvini, Yakut ei-Hamevl, Şerif el
İdrisi. Settani ve İbnü'd-Delai gibi İ slam 
coğrafyacılarının bu isimlendirmelerinde 
bir bütün kabul edilen okyanusların derin 
ve tehlikeli karakterleriyle oralarda hakim 
olan şiddetli hava akımları rol oynamıştır. 

İslam coğrafyasındaki inanışa göre ok
yanus dünyanın iskan edilen bölümünü 
dört veya en az üç tarafından kuşatan de
nizdir. Mes'Qdi bu çevrelemenin sadece 
doğu, batı ve kuzey yönlerinde olduğunu 
ileri sürmüştür (et-Tenbfh ve'l-işra{. s. 77). 
Kazvini'ye göre dünyanın meskCın bölümü
nü yedi deniz çevrelemekte, ancak sonun
cusu bunların tamamını içine almaktadır 
('Aca'ibü'l-mal]lükat, 1, 204). Ya'küt ise 
okyanusun ayın etrafındaki hale gibi dün
yayı çevrelediğini söyler (Mu'cemü '1-bül
dan, I, 344-345) Genel görüşe göre Ha
zar denizi gibi dış denizlerle bağlantısız 
olanlar hariç denizierin tamamı okyanus
la doğrudan temas halindedir. Bu sebeple 
günümüz coğrafya anlayışında Hazar göl 
kabul edilir (dünyanın en büyük gölü); ona 
deniz denilmesi sadece büyüklüğünden do
layıdır. Karadeniz, İstanbul Bağazı ile Mar
mara denizine, Çanakkale Bağazı ile Ak
deniz'e ve Cebelitarık Bağazı ile Atiantik 
Okyanusu'na bağlanır. Bu bakımdan adı 
geçen denizler Atlas Okyanusu'nun iç de
nizleri sayılır. İslam coğrafyacıları genelde 
"bahr-i zenc, bahr-i Faris, bahr-i Rum" gi
bi isimlerle andıkiarı iç denizierin dünyayı 
çevreleyen doğu-batı su sistemlerini oluş
turduğunu ileri sürmüştür (a .g.e., a.y.) . 
Kazvini iç deniz dediği Akdeniz'in bir yaka
sında hıristiyanların, diğer yakasında müs
lümanların yaşadığını kaydeder. İç deniz
lerle körfezierin sularının bütün nehirlerin 
boşaldığı okyanustan temin edildiği görü
şü alimierin çoğu tarafından benimsen-
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