
PlNAR, Selahattin 

Selahattin Pı nar 

özellikle Besteniglk Ziya Bey'den fayda
landı. Ayrıca Ali Rifat Bey'in reisi bulun
duğu Şark MCısiki Cemiyeti ve Türk MCısi
kisi Ocağı kadrosunda bulundu, kısa süre 
Darütta'lim-i MCısiki çalışmalarına katıldı. 

Düzenli bir mCısiki ve edebiyat eğitimi 
almamasına rağmen kendine has bir ro
mantizmi olan bestelerinde güfte-melodi 
uyumunun zarif örnekleri ve ince bir zevk
le örülmüş hassasiyetın melankolik ifade
leri görülür. Dört saz eseri ve bir cenaze 
marşı dışındaki bestelerinin hepsi şarkı 
formunda olup 150'nin üzerinde şarkı bes
telediği, ancak bunlardan seksen dördü
nü tasnif ettiği söylenir. Bazı şarkılarının 
usullerinde bile kendine özgü bir tarz se
zilir. Onun şarkı üsiCıbu Hacı Arif Bey'den 
kaynaklanan geleneksel şarkı üsiCıbundan 
farklıdır. Eserlerinin çoğunun güttelerini 
Vecdi Bingöl, Fuat Edip Saksı ve yakın ar
kadaşı Mustafa Nafız ırmak'tan almıştır. 
Ayrıca Yahya Kemal Beyatlı ve Orhan Veli 
de onun çok takdir ettiği şairlerdendir. 

Döneminin film müziği çalışmalarına ka
tılan ve en çok kürdlli-hicazkar eserleri se
ven Pınar'ın ilk bestesi de bu makamda, 
"Mülkün ne yaman şu'le-i ikbali karardı" 
mısraıyla başlayan şarkısıdır. "Kalbim yine 
üzgün seniandım da derinden" mısraıyla 
başlayan bayatl. "Bir bahar akşamı rastla
dım size" mısraıyla başlayan hicaz, "Beni 
de alın ne olur koynunuza hatıralar" mısra
ıyla başlayan hisar-bCıselik, "Hayal derya
sına ben bazı bazı" mısraıyla başlayan hü
seynl, "Gecenin matemini aşkıma örtüp 
sarayım" mısraıyla başlayan hüzzam, "Yü
ce dağdan esen rüzgar. sevgiliye selam 
götür" mısraıyla başlayan mahur. "Bakışı 
çağırır beni uzaktan" mısraıyla başlayan 
muhayyer-kürdl. "Ben yürürem yane ya
ne" mısraıyla başlayan neva. "Ayrılık yarı 
ölmekmiş" mısraıyla başlayan nişaburek 

ve, "Aylar geçiyor sen bana hala geleceksin" 

270 

mısraıyla başlayan rast şarkıları onun en 
çok sevilen eserlerinden bazılarıdır. Bunlar 
arasında en uzun ömürlü olacağına, bes
tekarlıkta yapmak istediklerinin hepsini bu 
şarkıda gerçekleştirdiğine ve hiçbir tek
nik noksanlığının bulunmadığına inandığı 
bestesinin hisar-bCıselik şarkısı. en çok sev
diği eserinin ise, "Kalbim yine üzgün seni 
andım da derinden" mısraıyla başlayan ba
yatl şarkısı olduğunu söylemiştir. Öztuna, 
seksen dokuz şarkı ve bir peşrevden iba
ret eserlerinin listesini (BTMA, ll , ı 93- ı 94 ), 

Mustafa Rona da yetmiş sekiz eserinin 
güttesini (Yirminci Yüzyıl Türk Musikisi, s. 
495-505) vermiştir. Sanatkarın halkı değil, 

halkın sanatkarı takip etmesi gerektiğini 
söyleyen Selahattin Pınar sahnede ve plak
larda pek çok sanatkara sazı ile eşlik et
miş, yumuşak sesiyle sahnelerde okumuş 
ve plak doldurmuştur. Sahnede sazı ile ça
lıp okuma şeklindeki i cranın ilk defa onun 
tarafından başlatıldığı söylenir. Aynı za
manda viyolonist olan ve aşırı derecede 
hassas kişiliğiyle disiplinli bir hayat süren 
Pınar nazik bir istanbul efendisi olarak ta
nınmıştır. 
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Kur'an'ı İngilizce'ye çeviren 
müslüman İngiliz yazarı. 

_j 

Londra'da doğdu ve Chillesford'da bir 
rahip olan babasının yanında kilise ortamın
da yetişti; klasik edebiyat, astronomi ve 
tabiat bilgisi okudu. Babasının ölümü üze
rine ailesi Londra'ya taşınınca orada Har
row School'da öğrenime başladı. 1890'da 
okulu terkederek Fransızca'sını ilerietmek 
amacıyla Fransa'ya gitti. iki yıl sonra geri 
döndü ve yatılı bir okula kaydoldu. 1894'-

te Akdeniz Konsolosluk Servisi'nde açılan 
memuriyet sınavını kazanamayınca Doğu 
dilleri öğrenmek ve dış işlerine girebilmek 
için Kudüs'e gitti. Ortadoğu'da geçirdiği 
iki yıl onun hayata bakışını tamamıyla de
ğiştirdi. Orada Arap topraklarını ve Osman
h sisteminin son zamanlarını görme fırsatı 
buldu ve bundan çok etkilendi. Batılı ilim 
ve din adamlarıyla olduğu kadar Arap ve 
Türk aydınlarıyla da dostluk kurdu. 1896'
da ingiltere'ye döndü, burada evlenip eşiy
le birlikte Paris' e ve Cenevre'ye gitti. Daha 
sonra oturmayı tercih ettiği Halton köyün
de 1898' de yayımlanan ilk hikayesini, Orta
doğu konulu The Word of an English
man'i yazdı. ilk romanı All Fools da 1900'
de basıldı (London). Fakat ona asıl ünü
nü en başarılı romanı olan Said the Fis
herman kazandırdı (London 1903). Bu 
roman dönemin yazar ve eleştirmenleri 
tarafından övüldü; günümüze kadar in
giltere ve Amerika'da birçok baskısı ya
pıldı. 

Pickthall 1907'de resmi kanalla Mısır'a 
giderek İngiliz yönetimini yakından tanı
ma imkanı buldu ve olumlu izienimler edin
di; bu arada romanları için malzeme top
ladı. Ardından Kudüs ve Şam'a geçerek es
ki dostlarıyla görüştü. 1908'de eşiyle bir
likte üçüncü defa Ortadoğu seyahatine çık
tı. O yıl istanbul'da Meşrutiyet'in ilan edil
mesini umutla karşıladı ve Avusturya'nın 
Bosna-Hersek'i ilhakına büyük tepki gös
terdi. Batılılar'ın saldırılarını gittikçe art
tırdıkları bir dönemde Osmanlı Devleti'nin 
ve Türkler'in en büyük savunucularından 
biri oldu. 

1909'da ingiltere'ye dönerek altı yıl bo
yunca Buxted'de tabiatta iç içe yaşadı; ro
man, hikaye ve siyasi makalelerinin yayı
mıyla ilgilendi; zaman zaman da Londra'
ya gidip Osmanlı yanlısı ingiliz siyaset adam
larıyla toplantılara katıldı. Balkan Savaşı sı
rasında Batı'da oluşan Haçlı ittifakina kar
şı The Black Crusade'i ( 19 13) önce tefri
ka halinde, ardından kitap olarak yayımi a
dı. Aynı yıl istanbul'a gitti ve altı ay kadar 
Erenköy'de kaldı. Kıyasıya bir mücadele 
içinde olan ittihatçı ve itilafçı aydınlarla 
görüştü ve kendini ittihatçılar'a daha ya
kın buldu. Mahmud Şevket Paşa'nın öldü
rülmesine çok üzüldü ve ingiltere'ye dön
dü. Londra'da Ocak 1914'te kurulan Anglo
Ottoman Society'nin aktif üyesi olan Pick
thall, ı. Dünya Savaşı boyunca Türk dostu 
ingilizler ve Hindistanlı müslümanlarla bir
likte Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını 
önlemeye yönelik siyasi çalışmalara katıl
dı. 1915'teki Ermeni katliamı iddialarına 
karşı çıkarak o sırada Ermeni yanlısı yazılar 
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yayımiayan Arnold Toynbee'yi eleştirdi. Bu 
arada başvurduğu Kahire'deki Arap Büro
su'ndaki bir işe Türk dostu olduğu için uy
gun görülmedi ve onun yerine T. E. Law
rence gönderildi. 

1916'da İngiltere, Fransa ve Rusya ara
sında yürütülen Osmanlı topraklarını pay
laşma görüşmeleri sırasında Türkiye için 
diplomatik girişimde bulunduysa da Sykes
Picot antlaşmalarının başmimarı Sir Mark 
Sykes'ın sert tepkisiyle karşılaştı. 29 Ka
sım 1917 tarihinde yaptığı bir konuşmada 
müslüman olduğunu açıkladı ve Muham
med ismini aldı. Çeşitli konferanslarında 
Türkler'le ayrı bir barış yapılması görüşü
nü dile getirdi; fakat bu girişimleri Erme
niler ve siyonistlerce engellendi. O sırada 
İngiltere'ye gelmiş olan siyonistlerin lide
ri Chaim Weizmann, onun Türkyanlısı fa
aliyetlerinin durdurulması için İngiliz Sa
vaş Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulun
du. Baskılar neticesinde Pickthall savaşın 
sonuna doğru kırk üç yaşında askere alın
dı ve Mart 1919'da terhis edildi. Bir süre 
Londra yakınlarındaki Woking Camii'nde 
imamlık yaptı. 1920'de aldığı teklif üzeri
ne Hindistan'a giderek Islami c Culture 'ın 

editörlüğüyle birlikte Hindistan Hilafet Ha
reketi'nde aktif görevler üstlendi. Kendi
sinden Mahatma Gandi aleyhine bir ma
kale yazması istenince editörlükten ayrıl
dı ve bir lisenin müdürlüğüne geçti. 1929 
yı lı sonunda tamamladığı ve bir İngiliz ta
rafından yapılan ilk İngilizce Kur'an tercü
mesi olan The Meaning of the Glorious 
Koran'ı (New York 1930; W. Montgomery 
Watt'ın girişiyle, New York 1992; gözden 
geçirilmiş neşir, Arafat K. El-Ashi, Belt
svi lle ı 994) Ezher ulemasına inceletmek 
amacıyla birkaç aylığına Kahire'ye gitti. İn
giltere'ye dönmeden önce Haydarabad ni
zamının oğlu ile sürgündeki Osmanlı ha
nedanından Halife Abdülmecid Efendi'nin 
kızının evlenmesine ön ayak oldu. 1935'te, 
gidişinden on beş yıl sonra nizamın hizme
tinden emekliye ayrılarak ülkesine döndü. 
19 Mayıs 1936 tarihinde Londra'da vefat 
etti. 

Pickthall'in düşüncelerinde iki faktör, din 
ve tabiat sevgisi önemli yer tutar. Bu se
beple Ortadoğu'ya gittiğinde önce dinleri 
karşılaştırmış, tabiata ve insana en uygun 
din olarak gördüğü İslam'ı kendine daha 
yakın hissetmiştir. Sanayi devriminin çev
reye ve insana yaptığı olumsuz etkiler üze
rinde ilk duran odur. İslam düşüncesinde 
kadın hakları, kölelik, çok evlilik, kadercilik 

gibi konularda savunmacı bir yaklaşım ser
giler. İhtida ettikten sonra siyası görüşle
rinde köklü bir değişiklik meydana gelme
miştir. Çünkü kendisinin yakınlık duyduğu 
İngiliz muhafazakar kanadı esasen Osman
lı Devleti'nin bütünlüğünden yanaydı; o da 
müslüman olduktan sonra bu bütünlüğe 
müslümanların birliği açısından daha faz
la önem vermiştir. 

Pickthall'in yukarıda adı geçenlerin dı
şındaki eserleri şunlardır: Enid (London 
1904). Erendie (ı 905), The House ot Is
lam (1906), The Myopes (1907), The 
Children ot the Nile (1908), The Valley 
of the Kings (ı 909). Pot au Fe u (ı 91 1 ), 

Larkmeadow (1912), Veiled Women 
(ı 9ı 3), With the Turksin Wartime (1914) , 

Tales From Five Chimneys (ı 91 5), The 
House of War ( ı916). Knights ot Araby 
(ı 9 ı 7). Oriental Encounters ( 1918). W ar 
and Religion ( 1919). Friday Sermons 
(19ı9), Sir Limpidus (1919). Islam and 
Progress (ı 920). The Early Hours (I 921), 

As Others See Us ( 1922). The Cultural 
Side of Islam ( 1927). 

Pickthall'in eserlerinden Kur'an tercüme
sini Fatih Muhammed Jallendhri Urduca'
ya (Delhi 1970). mukaddimesini Şinasi Si
ber Türkçe'ye (Kur'an-ı Kerim ve Hazreti 
Muhammed, Ankara 1958), With the Turks 
Wartime'ı Kemalettin Yiğiter (Harpte Türk
lerle Birlikte, Ankara 1990) ve Said the 
Fisherman'ı Tuba Şahin (Balıkçı Said, is
tanbul 2002) Türkçe'ye çevirmiştir. 
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PINES, Shlomo 
(1908-1990) 

Fransız şarkiyatçısı ve felsefe tarihçisi. 
L ~ 

S Ağustos 1908'de yahudi bir ailenin ço
cuğu olarak Paris'te doğdu. Çocukluk ve 
gençlik yılları Riga, Archangelsk, Londra ve 
Berlin'de geçti. 1926-1934 yılları arasında 
Heidelberg, Genf ve Berlin üniversitelerin
de felsefe, Sami dilleri ve dil bilimi okudu. 
İslam düşüncesinde atomculuk anlayışı 
üzerine Berlin Üniversitesi'nde yaptığı dok
tora çalışmasını 1936'da tamamladı. Ber
lin'de bulunduğu yıllarda Leo Strauss ve 
Paul Eliezer Kraus gibi şarkiyatçılarla ya
kın ilişki kurdu. 1937-1939 yıllarında Paris 
Üniversitesi'ne bağlı lnstitut d'Histoire des 
Sciences et des Techniques'te ders verdi. 
ll. Dünya Savaşı'nda Fransa'dan ayrılarak 
1940'ta İsrail'e yerleşti. 1948-1952 yılları 
arasında İ srail Dışişleri Bakanlığı'nın Or
tadoğu bölümünde uzman olarak çalıştı. 
1952 yılından ölümüne kadar ders verdi
ği Kudüs İbrani (Hebrew) Üniversitesi'nde 
yahudi felsefesi profesörü oldu ( 1961). İs
rail İlimler Akademisi'nin üyesi olan Pines 
1968'de İsrail ödülünü aldı. Doğumunun 
altmışınci yıl dönümünde felsefe alanın
da bir süreli yayın olan Iyyun'un 1969'da 
çıkan XX. cildi ona ithaf edildi. 

Pines'in araştırmaları öncelikle İslam ke
lamı, İslam felsefesi ve bilimi alanında yo
ğunlaştı. Hallac- ı Mansur, Farabl, İbn Sina, 
İbnü'I-Heysem, Blrunl, İbn Bacce, Ebü'l
Berekat el-Bağdadl, İbn Rüşd ve İbn Hal
dun üzerine çalışmalar yaptı. 1960'larda il
gi alanını Ortaçağ yahudi felsefesi, yahu
di-hıristiyan grupları ve Latin skolastisiz
minin söz konusu gelenekiere etkisini de 
kapsayacak şekilde genişletti. Bu dönem
de İbn MeymQn'un Deldletü'l-J:ıd'irin ad
lı eserini hacimli bir girişle birlikte İngiliz
ce'ye çevirdi. Zamanla antik dönem Ya
hudiliğinden Rabbin ik ve Helenist yahudi 
geleneğine, gnostik ve erken dönem Hı
ristiyanlığından Arap Hıristiyanlığı'na ka
dar pek çok konuyu ilgi alanına aldı . Ya
hudi filozoflarının kendi dönemlerindeki 
hıristiyan skolastiklerinin felsefi ve ilmi 
doktrinlerine vakıf oldukları tezini işlediği 
hacimli makaleler yazdı (mesela bk. "Scho-
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