ÇÖLE iNEN NUR
sadece bir saz şairi çalgısı olTürk mOsikisinde fasıl sazı hüviyetini aldığını göstermesi bakımından
da ilgi çekicidir. Kapsam olarak birçok
halk çalgısını içine alacak şekilde gelişen çöğür, yüzyılın sonunda her türlü
halk çalgısı için kullanılan genel bir terim mahiyetini almıştır. Ayrıca ·1v. Murad'ın huzurunda yapılan bir alayda altı
fırka halinde geçen mOsiki takımının sonuncusu olan çöğürcülerin büyük bir takdirle izlendiği nakledilmektediL
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önceki yüzyıldaki şekliyle devam etti. Bu
dönemde Osmanlı sarayında çöğür dersi veren birçok sanatkar arasında ünlü
nakkaş ve saz şairi Levni de (ö. 1732) bulunuyordu.
ll. Mahmud

tarafından

1826'da yenihatırlatacak her türlü maddi ve manevi kültür zarar gördüğü gibi mehterhane kapatılmak suretiyle asırlardır dayanışma
halinde olan mehter mOsikisi- saz şair
leri kültürü arasındaki bağ koparılarak
yerine Avrupa bandosu kuruldu . Çöğür
şairleri de büyük ihtimalle yeniçerilikle
ilgilerinin devam etmemesi için ll. Mahmud zamanında kurulan bir teşkilata
bağlandı. Böylece Osmanlı Devleti'nde
mOsiki alanında Batılılaşma hareketi baş
larken çöğür şairleri tabiri de gittikçe
unutularak yerini "aşık" ve "saz aşıkla
rı"na bıraktı. Aşıkların en önemli sazı
olan çöğür ise zamanla meydan sazı . divan sazı gibi adlarla anılmaya başlandı.
Ancak Tanzimat'tan sonra Batı tesiri altına giren Türk edebiyatı. bir sadeleşme
ve halk edebiyatı verimlerine yönelme
hareketi içine girince çöğür şairleri de
bu özellikleriyle hatırlanmışsa da bu durum çöğür şairleri devrinin sona ermesine engel olamamıştır.
çeriliğin kaldırılması sırasında onları

XX. yüzyılın başında millf edebiyat ve
Türkçü düşüncelerin tesiriyle halk edebiyatı yeniden gündeme geldiğinde çöğür şairleri tabiri de zaman zaman kullanıldı. Bunlar arasında Rıza Nur'un Tanrıdağ Mecmuası'nda yayımlanan halk
şiiri araştırmaları zikredilebilir. Günümüzde ise hemen hemen unutulan çöğür şairleri. mOsiki unsuruna ağırlık vererek saz şairleri hakkında araştırmalar
yapan Haydar Sanal tarafından bir incelemeye konu edildiği gibi (Çöğür Şair
leri 1: Armut/u ) istanbul Teknik Üniversitesi Türk MOsikisi Devlet Konservatuarı'nın mOsiki tarihi dersleri müfredat
programında da yer almıştır.
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ÇÖLE iNEN NUR
Necip

L

Fazı! Kısakürek'in

(ö_ 1983)
Hz. Muhammed'in
hayatına dair eseri.

dedir. Çöle İnen Nur, Necip Fazıl'ın siyer geleneği etrafında kaleme aldığı bir
eserdir.
Tefrika edilmesi, baskı düzeni ve üzerinde yaptığı değişikliklerden dolayı Necip Fazıl'ın eserlerinin çoğu gibi karı
şıklık gösteren Çöle İnen Nur, ilk defa
Büyük Doğu dergisinde (sy _57, 6 Aralık
1946) yayımlanmaya başlanırsa da derginin kapatılmasıyla yayıma ara verilir.
Büyük Doğu yeniden çıkınca yazarın
konuya hayati çapta değer verdiği belirtilerek okuyucunun beklernesi istenir.
Bu serinin sonuna doğru (sy. 85-87, Mart
1948) tefrikaya yeniden başlanır. Eserin
en uzun süreli yayımı. derginin 19491951 yılları arasında çıkan lll ve IV. seri lerinde seksen beş tefrika sayısına kadar ulaşan neşri olur. Tefrika edilen bölümler eserin tamamının ancak dörtte
biri kadardır . Bu tefrikasında eser Abdülhakim Arvasf'ye ithaf edilir ve kitap
halindeki baskılarında da aynı ithaf devam eder. Büyük Doğu'nun IX. serisinde ( 1959) "O Ki O Yüzden Varız" başlığı
ile yeniden yirmi üç sayı daha devam edecek tefrikasına başlanır.
Eserin kitap haline gelmesinde de aynı karışıklık vardır. 1961 'de O Ki O Yüzden Varız (Kainatın Efendisinin Hayatı),
1969'da Çöle İnen Nur adlarıyla yayım
lanı r. Gerek tefrikalarında gerekse yazarının ölümüne kadar yapılmış değişik
baskılarında, bölümlerinin terkiplerinde, ifadelerde zaman zaman değişiklik
ler görülmektedir. O Ki O Yüzden Varız, her biri ara başlıkları da ihtiva eden
altmış üç fasıldan kurulmuşken aynı hacimdeki metin Çöle İnen Nur' un ilk
baskısında doksan dokuz, sonrakilerde
doksan iki fasıl olarak tertip edilmiştir.
Çöle İnen Nur, Hz. Peygamber'in hayatını tarihi bir biyografi olarak değil genellikle islami gelenek ve kaynaklardan
gelen bilgiler edebi bir üslupla geliştiri
lerek vücut bulmuş bir eserdir. Müellifin pek çok eserinde olduğu gibi bunda

_j

Özellikle genç aydınlara hitap edecek
seviyede dini yayınların bulunmadığı 1950
öncesinde Necip Fazıl'ın islami konularda önemli çalışmaları olmuştur. Hayatının son yıllarına kadar devam eden
bu çalışmaların her biri ilmihal, siyer,
hadis, tasawuf, evliya menakıbı, islam
tarihi, na't, silsilename gibi Türk- islam
geleneğinde yüzyıllardan beri süregelen
tür ve biçimleri daha edebi bir üslupla
ve yeni terkiplerle deneme mahiyetin-
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ÇÖLE iNEN NUR
da ne metin içinde ne de dipnotu veya
bibliyografya yoluyla kaynak gösterilmiştir. 1969 ve 1975 baskılarına ilave
edilen iki kısa ''Takdim"in ardından "ithaf"a yer verilir. Daha sonra da "Bu Eser"
başlıklı yazıda eserini tefsir, hadis, siyer
ve nakil olarak en emin kaynaklardan
devşirerek kaleme aldığını belirten Necip Fazıl, bunun bir ilim değil sanat eseri olduğunu, bundan dolayı kaynak göstermek endişesinden uzak bulunduğunu
beyan eder. Böylece eser bilgi vermekten çok inanan insanın Hz. Peygamber'e
olan sevgisinde ruhen tatmin olmasını
hedef almıştır.
Necip Fazı! Çöle İnen N ur'da yer yer
veciz, yoğun ve çarpıcı sıfatlarla zenginleşmiş bir şiir dili kullanmıştır. Özellikle
diyaloglarda, kısa ve özlü vak'a ların ifadesinde. daha önce kaleme aldığı Halkadan Pınltılar'ın diline ve üslübuna
yaklaşmıştır. Eserine uzunca bir " Baş
langıç"la giren yazar. temelini "Lev -lake ..." hadfs-i kudsisine dayandırdığı. yaratılmış bütün varlıklar adına peygamberi minnetle övmeye başlar. Derin bir
aşk, acz ve günah hissi, şefaat niyazı bu
başlangıçta yer yer coşkun bir lirizme
ulaşan cümlelerle ifade edilmiştir . Şu
bat 1992'de 11. baskısı yapılan eserin
bütünü doksan iki fasılda şu temel konularda geliştirilmiştir : Hz. Peygamber'in
nesebi. yaşadığı dönem ve coğrafya , doğumu. çocukluk devri, ticaret ve aile hayatı, ilk vahiy, ilk müminler, Mekke mücadeleleri. mi'rac. hicret. Medine hayatı,
gazveler, Kabe'nin fethi. hayatından ve
sünnetinden ibret levhal a rı , vefatı.
Necip Fazı! Kısakü re k'in uzun bir na't
karakterinde olan EsseJQm -M ukaddes
Ha yattan Levhalar (istanbul 1973 ) adlı
kitabı da gerek yapı gerekse muhteva
bakımından Çöle İnen N ur'un bir anlamda şiirleştirilmiş şeklini hatıra getirmektedir. Özellikle O Ki O Yüzden Varız ile ı istanbul ı 96 1ı EsseJQm gerek fasıl-şiir sayısı (her ikisi de Hz. Peygamber'i n
yaşına telınihen a l tmış üç) , gerekse bu
fasıl ve şiirlerden bazılarının ortak baş
lıkları bu benzerliği düşündürmektedir.
Muzaffer Doğan . "Necip Fazı! Kısakürek'in
Eserleri", Suffe /W/tür Sana t Yıllığı 1984, İ s·
tanbul 1984, s. 233; Must afa Miyasoğlu. "Çöle
inen Nur", TDEA, II , 165·166.
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Türkçe'de ne zamandan beri kullanıl 
dığı bilinmemekle beraber XVII. yüzyılın
sonlarında Çömez Ahmed Efendi. Çömezzade ismail Efendi gibi çömez lakabını
taşıyan alimierin bulunması (Şeyhi, 1, 476;
ll , 270), bu tabirin en azından o dönemden beri kullanıldığını göstermektedir.
Yalnız Osmanlı Türkçesi'nde bulunan ve
yakın zamanlara kadar yazılı kaynaklarda kullanılmadığı görülen kelimenin Latince "dost, yol arkadaşı" anlamındaki
comesten geldiği sanılmaktadır.
Çömezlik Türk-islam dünyasındaki usgeleneğinin bir başka halkasını teşkil etmektedir. Müderrisin yanında bulunan çömez hocasına hizmet eden. çantasını.
cübbe ve sarığını hazırlayıp taşıyan, bu
ara da ondan usul erkan öğrenen . onun
bilgisinden ve muhitinden faydalanan
genç talebedir. Ayrıca bazı alimierin ve
ilme değer veren kibar ailelerin sırf bilgi ve görgülerini arttırmaları için çocukla rını tanınmış hocaların yanına çömez
olarak vermeleri de bilinen bir uygulamadır. Medresede oda sahibi danişmend*
ve suhte*lere hizmet edenlerse daha alt
seviyede ve muhtaç durumda olan talebelerdir. Bunlar: ağabeyi durumunda
olan danişmendlerin odalarını temizler,
yiyecek ve erzakını alır, gerektiğinde
yemeğini pişirirdi. Nitekim Ahmed Cevdet Paşa'nın medresede okuduğu sıra
da ailesinden düzenli para geldiği dönemlerde kendisine bir çömezin hizmet
ettiği bilinmektedir.
ta-çırak. üstat-şakird . şeyh-mürid

Reşat Ekrem Koçu'nun bir iki nadir örnekten hareketle çömezlerin danişmend
ler tarafından kötü maksatlarla kullanıldığını ileri sürmesi zoraki bir yorum lamadır. ilimle ilgisi olmayan, bir yolunu
bularak medreselerde oda sahibi olan
bazı kötü niyetiiierin davranışlarını ge-

(bk. HAKKARi).
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Müderrislere ve
henüz idizet almamış olmakla birlikte
medresede oda sahibi olan danişmendlere
hizmet eden talebelere verilen ad.
_j
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nelleştirmek doğru değildir.

BİB LİYOGRAFYA:

L

ı ÇÖMLEKÇizADE RECEB ÇELEBİ ı

ÇÖMEZ

_j

li)

ME HMET

İPşiRLİ

L

(bk. RECEB ÇELEBİ, Çömlekçizade).

_j

ı ÇÖREKÇİzADE AHMED MÜNİR ı
L

(bk. AHMED MÜNİR BAHAEDDİN) .
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ÇUHACIHANI
İstanbul'da
Kapalı Çarşı civarında

L

XVIII.

yüzyılda yapılmış

han.
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Nuruosmaniye Camii avlusunun kuzeyinde. Büyük Çarşı'nın (Kapal ı Çarşı) yakınında

Mahmutpaşa Yokuşu

başında

bulunmaktadır.

Sultan lll. Ahmed'in sadrazamı Nevşehi rli Damad ibrahim Paşa
tarafından hayır eserlerine gelir sağla 
mak üzere yaptırılan han. kurucusumin
1718- 1730 yılları arasındaki sadareti sı
rasında inşa edilmiş olmalıdır.

ilk yapıldığında çuhacı tüccar ve esburada toplandıktan başka çuhacı
lar Janeası kethüdası da bu handa oturduğundan Çuhacılar Hanı olarak da anıl
mıştır. Bu büyük yapının esasının Bizans
devrine ait olduğu yolundaki C. Gurlitt
tarafından ortaya atılan söylenti hiçbir
esasa dayanmaz. Çuhacı Hanı temelden
itibaren bir Osmanlı devri Türk eseridir.
Yalnız ibrahim Paşa hanı yaptırmadan
önce aynı yerde iğneci Elhac Hasan Ağa
tarafından vakfedilmiş bir mescidin bulunduğu Hüseyin Ayvansarayi'nin ifadesinden anlaşılmaktadı r. İbrahim Paşa
hanı inşa ettirdiğinde mescidi de hanın
kapısı üstündeki mekanda ihya ettirmiş,
aynı zamanda minber de koydurmuş olmalıdır. Ayvansarayl'nin ifadesinden. han
yapıldıktan sonra Hasan Ağa· nın mescid vakfetmiş olamayacağı bellidir. Hanafı

Çuhacı Hanı·n ı n

kus

bak ı s ı görünüşü

(A. M. Schneider, Konstanlinopel. resi m 65)

