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ted bir ler al dı. Fa kat Mus ta fa Re şid Pa şa 

ile ara la rın da ki so run lar yü zün den bu gö-

re vi uzun sür me di, üç ay son ra az le dil di. 

2 Ey lül 1849’da ta yin edil di ği Bur sa va li li-

ği iki yıl sür dü. 6 Şu bat 1853’te Trab zon 

va li li ği ne gön de ril di. Bir sü re son ra, yak-

la şan Os man lı-Rus sa va şı yü zün den stra-

te jik bir mev ki de bu lu nan Trab zon’a as kerî 

me se le le ri bi len bir va li nin ta yin edil me si 

ge rek ti ği ni bil di re rek İs tan bul’a dön mek 

is te di. Dön dük ten bir yıl son ra 30 Ağus tos 

1854’te ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me zar-

lı ğı Mis kin ler Tek ke si’nin ya nı na gö mül dü. 

Sârım Pa şa el çi lik, nâzır lık, va li lik ve sad ra-

zam lık gi bi önem li gö rev ler de bu lun ma sı-

na rağ men Bur sa va li li ği dı şın da hiç bi rin de 

bir yıl dan faz la ka la ma dı. Bu yüz den bir 

ma ka mın me se le le ri ne hâkim ola ma dan 

di ğe ri ne gön de ril di ve sad ra zam lı ğa ka-

dar yük sel me si ne rağ men et ki siz bir dev-

let ada mı ola rak kal dı.
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ÿBe güm Ya vaş

– —ÝBRÂNÎLER
ن ) ّ ا ( ا

Yahudilerin atalarýnýn baðlý olduðu
Batý Sâmî kavimler topluluðu.˜ ™

Söz lük ler de ‘Ubr / ‘Abr ve Benî ‘İbr / ‘Abr 

isim li ka bi le ler den ve Nûh’un oğ lu Sâm’ın 

to run la rın dan olan ‘Âber (Eber) ad lı bir 

ki şi den bah se dil mek te, ‘ibrî ve ya ‘ibrânî 

ise “ya hu di le rin di li / İbrânîce (İbrâniy ye)” 

şek lin de açık lan mak ta dır (Lisânü’l-£Arab, 
“£abr” md.; Tâcü’l-£arûs, “£abr” md.; ayrıc a 
bk. Bu hâ rî, “Va¼iy”, 3; “İ£ti½âm”, 25). Keli-

me nin İb râ nîce bi çi mi olan ‘ibrî (‘ivrî) Tev-

rat’ ta ilk de fa Hz. İbrâhim hak kın da kulla-

nıl mış tır (Tekvîn, 14/13; Ya‘k†b’un oğlu 
Yû suf ve kar deş le ri ne yö ne lik kul la nım 

müs te şar lı ğı na ta yin edil di. Müs te şar lı ğın 

ya nın da vekâle ten Mec lis-i Umûr-ı Nâfia 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 9 Ey lül 1839’da 

sadâret müs te şa rı, 10 Ekim’de Sul tan 

Ab dül me cid’in tah ta çı kı şı nı İran şa hı na 

ha ber ver mek üze re İran bü yü kel çi si ol du. 

Yak la şık bir yıl sü ren bu gö re vi es na sın da 

bir sü re den be ri İran’la de vam eden sı nır 

ihlâlle ri me se le si ni ele al dı. Kı sa bir müd-

det son ra bi rin ci rüt be ile Say da def ter-

dar lı ğı na ta yin edil diy se de gö rev ye ri ne 

git me den sağ lık so run la rı nı ba ha ne ede-

rek is ti fa edin ce Mec lis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Ad liy ye üye li ği ne se çil di.

İbrâhim Sârım Pa şa 13 Ha zi ran 1841’de 

Ti ca ret nâzır lı ğı na ge ti ril di. 13 Ara lık’ta ne-

za re tin İs tan bul Güm rük Ema ne ti’ne bağ-

lan ma sı nın ar dın dan Ha ri ci ye nâzır lı ğı na 

nak le dil di. Yak la şık bir bu çuk yıl sü ren bu 

gö re vin de Lüb nan’da ki Dürzî-Mâ rû nî ça-

tış ma sı ve çif te kay ma kam lı ğın ku rul ma sı 

me se le le riy le Fran sa’nın Tu nus üze rin de-

ki emel le ri ve Sır bis tan’da ya şa nan idarî 

so run la rı çö zü me ka vuş tur mak ama cıy la 

ça lış tı. 9 Ni san 1843’te bu gö rev den alın dı 

ve ye ni den Mec lis-i Vâlâ-yı Ah kâm-ı Ad liy ye 

üye li ği ne ge ti ril di. 16 Ka sım 1844’te ikin ci 

de fa ta yin edil di ği Lon dra bü yü kel çi li ği es-

na sın da İran’la sı nır so run la rı, Lüb nan’da ki 

Dürzî-Mârûnî ça tış ma sı, Fran sa’nın Ce za-

yir’i iş ga li ve Yu na nis tan’ın sı nır da Os man lı 

aley hin de ki fa ali yet le ri gi bi ko nu lar la il gi-

len di. Er te si yıl Pa ris bü yü kel çi li ği ne ge ti-

ril diy se de he nüz bu gö re vi ne baş la ma dan 

ikin ci de fa Ti ca ret nâzır lı ğı na ta yin edil di. 

Aynı yı lın tem muz ayın da Mec lis-i Umûmî 

üye liğine, ağus tos ta güm rük emin li ği ne, 

ekim ayın da ise tek rar sadâret müs te şar-

lı ğı na ge ti ril di. 17 Şu bat 1847 ta ri hin de 

mü şir lik le vezâret rüt be si ve ri le rek Ma li-

ye nâzı rı oldu, an cak bir yıl son ra az le di lip 

Mec lis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Ad liy ye baş kan lı ğı-

na ta yin edil di. 30 Ni san 1848’de sad ra zam 

ol du. Av ru pa’da ya şa nan 1848 ih tilâlle ri nin 

Bal kan lar’a et ki si ni azalt mak ama cıy la ba zı 

A£lâm, Bey rut 1999, s. 14; Sey yid Ahmed el-Mah-

zencî, İb râ hîm Enîs: ¥a yâ tü hû ve a£mâ lüh, Ka-
hi re 2002, tür.yer.; Îmân Saîd Celâl, “Enîs, İbrâhîm 
A¼ med”, Mv.AU, II, 514-517.

ÿİs ma il Dur muş

– —İBRÂHİM FASÎH

(bk. HAYDARÎ).˜ ™

– —ÝBRÂHÝM SÂRIM PAÞA
(1801-1854)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Aya sof ya tür be dar-

la rın dan Ka dı Hâfız Mûsâ Efen di’nin oğ-

lu dur. İlk eği ti mi ni ba ba sın dan al dık tan 

son ra Dîvân-ı Hümâyun Ka le mi’ne gir di. 

Ça lış kan lı ğıy la Reîsül küttâb Sü ley man 

Ne cip Efen di’nin dik ka ti ni çek ti ve onun 

kızıy la ev len di. Kı sa sü re için de hâcegânlık 

rüt be si al dı, Âmedî Oda sı ha li fe li ği ne geti-

ril di. Ni san 1829’da baş mukåta acılığa tayin 

edil di. Ay nı yı lın ka sım ayın da Halil Ri fat Pa-

şa’nın ma iye tin de başkâtip ola rak Rus ya’ya 

gön de ril di. Dö nü şün de Kü çük Ev kaf Ka le-

mi mu ha se be ci si ol du (Mart 1831). Ocak 

1833’te Ka va la lı Mehmed Ali Pa şa ile gö-

rüş mek için Mı sır’a gi den Dî vân-ı Hümâyun 

âmed ci si Mus ta fa Reşi d Bey’e vekâlet et-

ti. Ay nı yıl bu gö revin ya nın da ikin ci de fa 

baş mukåta acılığa, 9 Ma yıs 1834’te kap tan 

pa şa nın ka pı kethü dâlığına ve ar dın dan 

aklâm-ı seb‘a ho ca lı ğı na ge ti ril di.

30 Ara lık 1834’te Bey lik çi Meh med 

Nû ri Efen di’nin Lon dra sefâre ti ne ta yi ni 

üze ri ne bey lik çi lik vekâle ti ne ta yin edil di. 

Bu gö re vi nin ya nı sı ra, Mı sır me se le sin-

de Meh med Ali Pa şa’nın ni ye ti ni an la mak 

ve iki ta raf ara sın da uz laş ma sağ la mak 

ama cıy la Ara lık 1836’da Mı sır’a gön de ril di. 

Bu ra da ki te mas la rı so nu cu Meh med Ali 

Pa şa’ nın dü şün ce le ri da ha açık bir şe kil de 

or ta ya çık tı. İs tan bul’a dö nün ce asa le ten 

bey lik çi li ğe ge ti ril di. 20 Ha zi ran 1837’de 

İn gil te re Kra lı IV. Wil li am’ın ölü mün den 

son ra ye ri ne ye ğe ni Vic to ria tah ta geç ti-

ğin de bey lik çi lik uh de sin de kal mak üze re 

Lon dra bü yü kel çi li ği ne ta yin edil di. Kendi-

si ne böy le önem li bir gö re vin ve ril me si nin 

se be bi, bu sı ra da dev le ti meş gul eden Mı-

sır me se le si hak kın da ki bil gi si dolayısıy la 

İn gil te re’nin bu ko nu da yar dı mı nı temin 

ede bil me ih ti ma liy di. Bü yü kel çi li ği sırasın-

da Mı sır ve Ce za yir me se le le rin de İn gil-

te re’nin des te ği ni al ma ya ça lış tı. Bir yıl 

son ra gö re vi ni Mus ta fa Re şid Pa şa’ya bı-

rak tı. He nüz Lon dra’da iken Dâr-ı Şûrâ-

yı Bâbıâlî üye li ği ne ve ar dın dan Da hi li ye 
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ye ri ne geç mek le bir lik te ağır lık lı bi çim de 

Mı sır dö ne miy le il gi li bö lüm ler de zik re dil-

mek te dir. Bu ra dan ha re ket le bu is min, 

Yo se fus ve Fi lon za ma nın da da ha zi ya de 

et nik ola rak İsrâilo ğul la rı’nı / ya hu di leri 

ni te le mek için kul la nıl dı ğı an la şılmakta-

dır (Filon’dan İbrânî fi lo zo fu şek lin de 
bahsedil me si ve İbrânîler’in Araplar, 
Asur lu lar, Medyenlile r gi bi mil let le re 
para lel kul la nı mı için bk. The Works of 
Phi lo, “On Pro vi den ce [Frag ment I]”; “On 
the Vir tu es”, [VII.34]; krş. Ko rin tos lu lar’a 
İkin ci Mek tup, 11/22; Fi li be li ler’e Mek tup, 
3/5; Re sul le rin İş leri, 6/1).

Bîrûnî de el-Â¦ârü’l-bâšıye’de, İbrânî 

is mi ni (‘ibrâniyyûn) ya hu di (yehûd) ve İs-

râilo ğul la rı (Benî İsrâîl) isim le riy le bir lik te 

kul lan mış tır: “İbrânîler, ya hu di ler ve İs-

râilo ğul la rı” (s. 11) ya hut “İbrânîler ve 

yahu di ler den Mûsâ’ya tâbi olan lar” (s. 52; 
ay rı ca bk. s. 37). Sac hau ta ra fın dan işa ret 

edil di ği üze re (The Chro no logy of An ci ent 
Na ti ons, s. 370-371), Bîrûnî’nin ya hu di ve 

İsrâilo ğul la rı’ndan ay rı ola rak zik ret ti ği 

İb râ nîler’le, ya hu di le rin ata la rı, Sâmirîler 

ve di ğer ak ra ba mil let le ri de kap sa ya cak 

şe kil de et nik bir top lu lu ğu kas tet miş ol-

ma sı müm kün dür. Sac hau ay rı ca Arap ça 

‘ibrânî ke li me si nin yehûddan fark lı ola rak 

sa de ce âlim ler ta ra fın dan bi li nip kul la nıl-

dı ğı nı ve bu nun la, es ki dö nem ler de Mûsâ 

şe ri atı al tın da Su ri ye böl ge sin de ya şa yan 

ve İbrânîce ko nu şan top lu lu ğun kas te dil-

di ği ni be lirt mek te dir ki bun lar -Bîrûnî’nin 

dö ne mi iti ba riy le- hâlâ Mûsâ şe ri atı na bağ-

lı olsa lar da dün ya nın her ya nı na dağıl mış 

olan ve ar tık İbrânîce ko nuş ma yan ya hu di-

le rin ata la rı na kar şı lık gel mek te dir (a.g.e., 
s. 385-386). Zeitlin’in verdiği (s. 370), Grek-

Roma döneminde Yehuda’da yaşayanların 

yahudi ismini, Su riye ve Antak ya’daki din-

daşlarının ise İbrânî ve İsrâil isimlerini kul-

landıkları bilgisi de bu açıklamayı destek-

lemektedir. Ye hu da Ha le vi ise Se fer ha-

Ku za ri’de ‘ibrâniy ye keli me si ni İbrânîlik 

/ Ya hu di lik mâna sın da kullanmıştır (s. 43; 
İbrânîce ter cü me sin de ke li me ye “İb râ nîler 
= ‘İv riyyîm” an la mı ve ril miş tir). İb râ nî keli-

me si nin Ba tı dil le rin de ki kar şı lı ğı (Alm. 
Hebräer; Fr. Hébreu; İng. Hebrew) mo dern 

dö nem de re vaç bul muş, bil hassa Ay dın-

lan ma cı Av ru pa ya hu di le ri, bu kullanı mı 

dinî ve kü çüm se yi ci an lam içeren ya hu di 

ke li me si nin ye ri ne bir se küler-etnik kim lik 

ifa de si ola rak ika me etmeye çalışmış lar dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Bîrûnî, el-Â¦âru’l-bâšıye (nşr. E. Sac hau), 

Le ip zig 1923, s. 11, 37, 52; a.e.: The Chro no-
logy of An ci ent Na ti ons (nşr. ve trc. E. Sac hau), 
Lon don 1879, s. 370-371, 385-386; Ye hu da 

Ha le vi, Se fer ha-Ku za ri: Ma kor ve-Tar gum (trc. 

hareket le Ha pi ru = İbrânî eş leş tir me-

si ki mi araştırma cı lar ta ra fın dan ka bul 

görmemiş tir (Kai ser, s. 110; her iki ke li-
me nin “toz lu” mâ na sı na gel di ği gö rü şüy le 
-İbrânîler’in gö çe be çoban olu şuna atıf la- 
il gi li ola rak ay rı ca bk. s. 65). Bu eş leş tir-

me ye yö ne lik al ter na tif gö rü şe gö re Ha-

pi ru, esa sen Batı Sâmî köken li bir ke li me 

olup göç men du ru mu na gel miş ki şi ve ya 

grup lar için kul la nıl mış, Amo ri ler (Amur ru-

lar) yo luy la böl ge ye gir miş tir. Baş lan gıç ta 

bu is me İb râ nî ata la rı için de sos yal sta-

tüy le bağ lan tı lı bi çim de yer ve ril miş, da ha 

son ra İs râ il kav miy le bağ lan tı lı et nik bir 

te ri me dö nüş müş tür (ba zı araş tır ma cı la ra 

gö re ‘Eber is mi de bu ra dan gel miş tir). Bu yo-

ru ma bağ lı ola rak Es ki Ahid’de, ke li me nin 

da ha zi ya de ya ban cı lar ta ra fın dan ya hut 

ya ban cı lar la (Mı sır lı lar, Fi listîler vb.) ko-

nu şur ken İs râ il kav mi ne men sup olan la rı 

ifa de et mek için kul la nıl dı ğı na ve dü şük 

sta tüy le (kö le ler) iliş ki li bir an lam içer di-

ği ne dik kat çe kil miş tir (Tekvîn, 39/14, 17; 
41/12; 43/32; Çı kış, 1/15; 2/11; 3/18; 5/3; 
21/2; I. Sa mu el, 4/6; 13/3; 13/19; Ye rem ya, 
34/9; Yûnus, 1/9). İbrânî ke li me si nin kö ke-

ni ne yö ne lik bir di ğer gö rüş ise ke li me yi 

Arap ça’da yer aldığı şek liy le (‘ibr) “ne hir 

ke na rı” mâna sıy la iliş ki len dir miş, bu nun la, 

ne hir böl ge sin de mes kûn top lu luk ve ya 

top lu luk la rın kastedil miş olabile ce ği ile ri 

sü rül müş tür (JE, VI, 304-305; Arap ça’da 
‘ibrân neh rin her iki ya ka sı nı ifa de eder).

Ke li me nin ya hu di li te ra tü rü ve ya hu di 

dı şı li te ra tür de ki kul la nı mı ile eti mo lo ji si-

ne yö ne lik ola rak or ta ya ko nan bü tün bu 

açık la ma lar dan ha re ket le İbrânî is miy le 

kas te di len top lu lu ğun ma hi ye ti ko nu sun-

da, a) millî bir top lu luk, b) esas mâna sıy-

la sos yal bir grup, ikin cil mâna sıy la millî 

bir top lu luk, c) Bâbil sür gü nü ön ce sin de 

İsrâil ce ma ati ne men sup olan dü şük sta-

tü ye sa hip üye, d) İsrâilo ğul la rı’nın bağ lı 

ol du ğu et nik bir grup gi bi fark lı gö rüş ler 

ile ri sü rül müş tür (Ko eh ler – Ba um gart ner, 
II, 782-783). İbrânîler’in Ârâmîler’le ak ra-

ba bir grup ya da Ârâmîler’den bir grup 

ol du ğu, ön ce le ri Ârâmî leh çe siy le ko nu-

şur ken Ken‘ân’a gel dik ten son ra ora da ki 

Sâmî grup la rın leh çe le ri ni be nim se di ği, 

böy le ce İbrânîce’nin or ta ya çık tı ğı da ifa de 

edil miş tir (Gü nal tay, s. 6).

An tik ya hu di ta rih çi si Yo se fus’un ese-

rin de İbrânî is mi (eb ra io us) özel lik le Yû suf 

ve Mûsâ dö nem le ri, kıs men de kral lık 

dö ne mi an la tı lır ken İsrâilo ğul la rı ye ri ne 

sık ça kul la nıl mak ta; sür gün den son ra ki 

dö nem den bah se di lir ken nâdi ren yer al-

mak ta dır; yi ne Fi lon’un ya zı la rın da genel 

ola rak İsrâilo ğul la rı ve ya hu di isim le ri 

için bk. Tek vîn, 39/14; 43/32). Tekvîn’in 

bu pa sa jı na ya pı lan Mid raş yo ru mun da 

İbrâhim’in “İb râ nî” şek lin de ni te len me si-

nin se be bi fark lı bi çim ler de açık lan mış tır 

(Ge ne sis Rab ba, XLII, 8). Bir gö rüş te ke-

li me “öte ki ta raf” mâ na sın da ki İbrânîce 

‘eber le (‘ever) iliş ki len di ril miş ve muh te-

me len İbrâhim’in mo no te ist oluşu na vur-

gu ya pıl mak su re tiy le ke li me ye “bü tün 

dün ya bir ya na, İbrâhim bir ya na” an lamı 

ve ril miş tir. Di ğer bir gö rüş, “bir neh ri 

geç mek” mâna sın da ki ay nı fi il kö kün den 

(‘abar / ‘avar; krş. Ar. ‘a-b-r) ha re ket le ke-

li me yi İbrâhim’in neh rin diğer ta ra fın dan 

ge li şi ne bağ la mış (ay rı ca bk. Ha mi şa Hum-
şe To ra im Pe ruş Ra şi, s. 118) ve İbrâhim’in 

neh rin öte ki ya ka sın da mes kûn olan la rın 

di li ni ko nuş tu ğu na işa ret edil miş tir. Üçün-

cü bir gö rü şe gö re ise ke li me İbrâhim’in 

Nûh’un to run la rın dan ‘Eber’in (‘Ever) so-

yun dan gel di ği ni ifa de et mek te dir (ay rı ca 
bk. Jo sep hus, s. 42-43 [“An ti qu iti es of the 
Jews”, I:146]). An tik ya hu di fi lo zo fu Fi lon, 

ke li me yi (eb ra ios) ilk yo ru ma ben zer bi-

çim de mânevî an la mıy la “aş ma, zâhirî 

duy gu la rı bı ra kıp aklî duy gu la ra yö nel me” 

şek lin de açık la mış tır (The Works of Phi lo 
[“On the Migra ti on of Ab ra ham”, IV.20]; 
Ha cer’in soy ba kı mın dan Mı sır lı, fa kat 
mânevî yö ne li şi bakımın dan İbrânî ol du-
ğu yo ru muy la il gi li ola rak ay rı ca bk. The 
Works of Phi lo [“On Ab raham”, XLI II.251]). 
İbrâhim’in ko nuştu ğu dil ile ‘Eber ara sın-

da bağ lan tı ku ran Or ta çağ yahu di fi lo zo-

fu Ye hu da Ha le vi ise İbrâhim’in, li san la rın 

fark lı laş ma sı sı ra sında ata sı ‘Eber’in li sa-

nı nı sür dür dü ğün den, İb râ nî di ye anıl dı ğı-

nı ile ri sür müş tür (Se fer ha-Ku za ri, s. 14).

İbrânî (‘ib ri) ke li me si mo dern araş tırma-

cı lar ta ra fın dan Ür dün ve ya Fı rat’ın öte 

ya ka sın da (do ğu sun da) yer alan böl ge ve 

bu böl ge ye ait top lu luk is mi ola rak anla-

şıl mış tır (böl ge adı ola rak kul la nı mı için 
bk. Har vey, s. 106; İsrâil’in ata la rı nın 
[Te rah] neh rin öte ki ta ra fın da [‘eber ha-
na har] ya şa dı ğıy la il gi li ola rak bk. Ye şu, 
24/2). Ay rı ca ke li me nin baş lan gıç ta sa de-

ce İs râilo ğul la rı’nı de ğil Ür dün neh ri nin 

öte sin de ki bü tün top lu luk la rı (Am mon-
lu lar, Mo ab lı lar, Edom lu lar vb.) ifa de et-

miş ola bi le ce ği ve bu isim le anı lan top-

lu lu ğun Tel El-Amar na Mek tup la rı’nda 

(m.ö. XIV. yüzyıl) Ha pi ru (Ha bi ru / Api ru) 

şek lin de bah si ge çen ve Ken‘ân’ı is tilâ et-

tik le ri söy le nen gru bu be lir te bi le ce ği ile ri 

sü rül müş tür. Fa kat Ha pi ru ad lan dır ma-

sı nın, bel li bir et nik grup tan zi ya de Es ki 

Ya kın do ğu’da iş çi ve as ker ola rak is tih dam 

edil miş ya rı yer leşik, dü şük sta tü de ki top-

lu luk lar için yay gın bi çim de kul la nı mın dan 
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bu aş kın so nu söy le” ve “Göz le rin hay ran 

ba kar mış gör me yip ısrârı mı” mıs ra ıy la 

baş la yan uş şak şar kı la rı İç li’nin çok se vi len 

eser le rin den dir.

Şar kı la rı nın ço ğu za ma nın ses sa nat-

çı la rı ta ra fın dan plak la ra oku nan ve halk 

ara sın da çok be ğe ni len, ba zı yer li film le re 

de mü zik ya pan Şe rif İç li’nin no ta yaz ma 

me ra kı var dı. Uzun yıl lar emek ve re rek 

mey da na ge tir di ği no ta ko lek si yo nu ve fa-

tın dan son ra An ka ra Rad yo su ta ra fın dan 

sa tın alın mış olup ha len Tür ki ye Rad yo ve 

Te le viz yon Ku ru mu Mü zik Da ire si Baş-

kan lı ğı Ar şi vi’nde bu lun mak ta dır. Ay rı ca 

Şar kı Güf te le ri ad lı üç cilt lik bir eser (İs-
tan bul 1949-1950) ve Hüz zam Fas lı adı 

al tın da yet miş ese rin no ta sı nın yer al dı-

ğı bir ki tap (İs tan bul 1951) neş ret miş tir. 

Selâhat tin İç li, Şe rif İç li’nin kar deş ço cu ğu 

İb ra him İç li’ nin oğ lu dur.
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Fi lis tin’de Hay fa şeh ri nin 25 km. gü ne-

yin de Ayn Gazâl kö yün de doğ du. Babası 

Reşîd Abbas çiftçilikle uğraşıyordu. İhsan 

Şu bat 1956 ta ri hin de rad yo da ki bir prog-

ram es na sın da ge çir di ği kalp kri zi so nu cu 

öl dü ve Fe ri köy Me zar lı ğı’na def ne dil di. Şe-

rif İç li, dev ri nin ud ic ra cı la rı ve bes tekârla-

rı ara sın da ki özel ye ri nin ya nın da bil has sa 

sa zı ve se siy le fa sıl mûsi ki si nin vaz ge çil-

mez sa natkârla rın dan bi ri dir. İlk mûsi ki 

ça lış ma la rı na kom şu su Na ki ye Ha nım’dan 

ud ders le ri ala rak baş la dı ve 1921’de gir-

di ği Be şik taş Mûsi ki Ku lü bü’nde ken di ni 

ye tiş tir di. Bu ra da ta nış tı ğı kemânî Hak kı 

Der man’la ar ka daş lık la rı ömür bo yu de-

vam et ti. Da ha son ra ki yıl lar da klar net 

sa nat çı sı Şük rü Tu nar’ın da ka tıl ma sı ile 

mey da na ge len Şe rif İç li – Şük rü Tu nar – 

Hak kı Der man üç lü sü nün ge rek fa sıl lar da 

ge rek so lo prog ram lar da or ta ya koy du ğu 

zen gin ic ra ör nek le ri hâfı za lar da de rin iz ler 

bı rak mış tır.

Dö ne min de “al tın ud” di ye anı lan İç li’nin 

üs tün ri tim ye te ne ği, pü rüz süz mız ra bı ile 

ken di ne mah sus tav rı ka tıl dı ğı fa sıl ve so-

lo lar da he men his se di lir di. Ay nı za man da 

iyi bir hânen de ol du ğun dan fa sıllara se siy le 

de iş ti rak eder di. Şev ki Bey’in üs lû bu se zi-

len, ken di ne öz gü, duy gu lu ve sağ lam bir 

pro zo dik ya pı nın hâkim olduğ u bes te le rin-

de güf te se çi mi ne çok özen gös ter miş tir. 

Ki bar ve za rif ki şi li ğiyle ta nı nan Şe rif İç li’nin 

ilk şar kı sı 1924’te bes te le di ği, “Gel me sey-

dim âle me hiç gör me sey dim ben se ni” 

mıs ra ıy la baş la yan uş şak şar kı sı ise de asıl 

şöh re ti ni 1927’de bes te le di ği, söz le ri Sü ley-

man Na zif’e ait, “Der di mi ummâna dök tüm 

âsumâna in le dim” mıs ra ıy la baş la yan hi caz 

şar kı sıy la el de et miş tir. Gü nü mü ze ula şan 

yet miş üç ese rin den iki saz semâisiy le bir 

yü rük semâi dı şın da ki le rin hep si şar kı for-

mun da dır (eser le ri nin bir lis te si için bk. 
Öz tu na, I, 382-383). Saz semâile riy le yü rük 

semâisi ve el li dört şar kı sı Tür ki ye Rad yo ve 

Te le viz yon Ku ru mu re per tu va rın da ka yıt lı-

dır. “Ezel den âşinânım ben ezel den hem-

zebânım sın” mıs ra ıy la baş la yan hü seynî, 

“Yi ne bir sı zı var içim de ak şam ol du di ye” 

mıs ra ıy la baş la yan hüz zam, “Mest ol du gö-

nül göz le ri ni gör dü ğüm ak şam” mıs ra ıy la 

baş la yan kar cı ğar, “Hic ran yi ne hic ran mı 
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Türk mûsikisi bestekârý
ve ud sanatçýsý.˜ ™

20 Ara lık 1899 ta ri hin de İs tan bul’un Be-

şik taş sem tin de doğ du. Ba ba sı Ha cı Meh-

med Efen di, an ne si Şöh ret Ha nım’dır. 

İlk öğ re ni mi nin ar dın dan Âfitâb-ı Maârif 

Rüş di ye si’ni bi tir di. İlk resmî gö re vi kü-

çük yaş lar da baş la dı ğı Or man ve Maâdin 

Nezâre ti’nde ki me mu ri ye ti dir (1914). As-

ker li ği ni An ka ra’da yap tı. Ter his ten son ra 

İk ti sat Ve kâ le ti’nde ar şiv me mu ru ola rak 

ça lış tı, bir ta raf tan da ak şam la rı sâzen-

de lik ya pı yor du. An cak bu iki iş ten bi ri ni 

ter cih et me si is ten di ğin de vekâlet te ki 

gö re vin den ay rıl dıy sa da bir sü re son ra 

İk ti sat Ve ki li Celâl Bey’in (Ba yar) yar dı-

mıy la tek rar vekâlet te ki va zi fe si ne dön dü. 

Bu gö rev de iken 1938’de fa ali ye te ge çen 

An ka ra Rad yo su’nun saz he ye tin de Eş ref 

Kad ri is miy le ça lış ma ya baş la dı. 1946’da 

ba kan lık ta ve rad yo da ki gö rev le rin den 

is ti fa edip İs tan bul’a dön dü ve Mak sim 

Ga zi no su’na gir di. 1949 yı lın dan iti ba ren 

açı lan ye ni İs tan bul Rad yo su’nda ve ba zı 

ga zi no lar da ud sa nat çı sı ola rak yer al dı, bu 

ara da özel ders ler ver di. Son za man la rın da 

ga zi no lar dan ta ma men çe ki le rek bü tün 

me sa i si ni rad yo ya ve ders le ri ne ayır dı. 3 

Şerif İçli




