
vurarak görev istediyse de kendisine 
olumlu cevap verilmedi. Mısır'da yakla
şık yedi yıl kaldıktan sonra istanbul'a 
döndü ( 1916) S Ağustos 1919'da Süley
maniye Medresesi'nde hilafiyat ve 27 
Ekim 1920'de hadis müderrisliğine ta
yin edildi. 1919'da İsmail Necati Efen
di'nin vefatı üzerine boşalan Gümüşha
nevi Dergahı meşihatına getirildi. 30 Ka
sım 1920 günü vefat etti. Süleymaniye 
Camii haziresinde Gümüşhanevi'nin ha
lifelerine ayrılan bölüme defnedildi. Dört 
defa evlenen ve yirmi dört çocuğu olan 
Ömer Ziyaeddin'in ilk üç evliliğinden do
ğan çocukları yaşamamıştır. Soyu. son 
eşi Nazife Hanım'dan (Binatlı. ö. 1962) 
doğan sekiz çocuğundan beşiyle devam 
etmektedir. 

Eserleri. Ömer Ziyaeddin başta hadis 
olmak üzere fıkıh ve kıraat gibi ilimler
le meşgul olmuş, bu sahalarda çeşitli 

eserler kaleme almıştır. Eserleri şöhret 
ve nüfuzunun geniş bölgelere yayılma
sından dolayı istanbul dışında Dağıstan. 
Mısır. Trabzon. Bursa ve Edirne'de de ya
yımlanmıştır. 1. et- Teshiliitü '1- capre ii 
kıra' ati'l- eaşere !istanbul ı 304! 2. Ada
bü kıra'aü'l-~ur'an (istanbul 1326) 3. 

Tercüme-i Akaid-i Nesefiyye (Bursa 
1308) 4. Sünenü'l-a~vali'n-nebeviy

ye mine'l-eJ:ıiidişi'l-Bul]iiriyye (İstan
bul 1 308) S. Hadis-i Erbain ii huküki's
selatm (İstanbul ı 326). Eserin yazma nüs
hası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
dedir (TY. nr. 3729) 6. Zübdetü'l-Buhiiri 
(Kahire 1330) 7. Zeva'idü'z-Zebfdf(Ka
hire 1325) 8. Zübdetü'l-Buhiiri Tercü
mesi (1-11. Trabzon 1341-1345) 9. Mir'iit-ı 

Kanun-ı Esiisi (İstanbul ı 324) 10. Beya
nat-ı Fetava-yı Ömeriyye fi't-tariii
ki'l- aliyye (Edirne ı 30 ı) Bu eser Tasav
vuf ve TarikaUarla İlgili Fetvalar adıy
la İrfan Gündüz ve Yakup Çiçek tarafın
dan sadeleştirilerek yayımlanmıştır (İ s

tanbu l 1984) 11. Mevlid-i Şerff(Edirne. 
ts .. Avarca) 12. Kısas-ı Enbiya (Dağı stan. 

ts .. Avarca. manzum) . 13. Mu'cizatü'n-ne
bi(Edirne 1304) 14. Kitabü'l-Mu'cizat 
li-cemii'l-enbiya (İstanbul 1338) 
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istanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilieri Arşivi , 
Dosya nr. 1366 ; Cemaleddin Server Revnakoğ
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ne, ll , 189-190 ; Şerafetlin Erel. Dağıstan ve 
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DAGLIOGLU, Hikmet Turhan 

(1900- 1977) 

Araştırmacı, yazar. 
_j 

Bugün Suriye sınırları içinde kalan Dey
rizor kasabasında doğdu. İlk ve orta öğ
renimini burada yaptı. Yüksek öğrenimi
ne Macaristan'ın Budapeşte şehrinde

ki Yüksek Sanatlar Okulu'nda devam et
ti (ı 9 ı 6-19 19) Bu arada tanınmış Türk 
folkloru araştırmacısı lgnachi Kunoş'un 
derslerine de girdi. Böylece ömrü boyun
ca ilgi duyacağı falklor konuları hakkın
da ilk önemli bilgileri edindi. 

1919'da Türkiye'ye dönünce sırasıyla 
İznik. Adapazarı , Mudurnu ve Bolu'da 
ilkokul öğretmenliği yaptı. Kurtuluş Sa
vaşı'na katıldı. savaşın sonlarına doğru 

Gaziantep Sultanisi'ne kısm-ı ibtidal mu
allimi oldu. Bir süre sonra Isparta İdadi
si Türkçe muallimliğine nakledildi (ı 923) 
Üç yıl burada kaldıktan sonra Karesi (Ba
lı kes ir ) Ortaokulu Türkçe öğretmenliği
ne tayin edildi. Daha sonra İzmir Erkek 
Lisesi'nde ve İlköğretmen Okulu'nda ça
lıştı. 

İzmir'deki öğretmenliklerinin ardın
dan elsine-i Şarkiyye mütehassısı ve tas
nif memuru unvanıyla istanbul Şark 
Eserleri Müzesi'nde görev aldı. Bu ara
da Kabataş Erkek Lisesi'nde de öğret
menliğe devam etti ; istanbul Belediye 
Konservatuvarı'nın düzenlediği derleme 
gezilerinin beşincisine katıldı (Ağustos 

ı 9321 1934'te Ankara Arkeoloji Müzesi 
müdürü oldu. Bir süre sonra daha önce 
görev yaptığı Adapazarı'na Türkçe öğ
retmeni olarak döndü (ı 940) Üç yıl bu
rada kaldıktan sonra tekrar istanbul'a 
gelerek Cağaloğlu ve Yenikapı ortaokul
larında çalıştı. VII. dönem Antalya mil
letvekili seçildi 1 ı 943- ı 946) Türkiye Ço
cuk Esirgeme Kurumu müfettişi olarak 
devlet kadernelerindeki görevini tamam
ladıktan sonra istanbul' a yerleşti. Son 

Hikmet 
Turhan 
Dağlıoğlu 

DAGSEVEN, Yusuf 

olarak Türkiye Sivil Emekliler Derneği 
başkanlığı yaptı. 26 Kasım 1977' de İs
tanbul'da vefat etti, Karacaahmet Me
zarlığı'nda toprağa verildi. 

Dağlıoğlu'nun ilk yazıları Isparta vila
yet gazetesinde (ı 923- ı 928) yayırnlandı. 
Halkevi mecmuaları arasında önemli yer
leri olan Halk Bilgisi Haberleri (Ankara 
1929-1931 ve istanbul 1933 - 1942) başta 
olmak üzere Ün (Isparta). Çorumlu (Ço
rum). Başpınar (Gaziantep). Yeni Türk 
(Eminönü). Uludağ (Bursa). Kaynak (Ba
lıkesi r ) ve Ülkü (Halkevleri Genel Merke
zi. Ankara) gibi yayın organlarında tarih, 
sanat tarihi ve falklor konularında yazı
lar yazdı. Gaziantep tapu defterleri ve 
Bursa tarihi üzerinde çalıştı. Türk Dil Ku
rumu ile iş birliği yaparak halk ağzından 
derlemeler ve atasözleri toplama faali
yetlerinde bulundu. Ayrıca şiir. hikaye ve 
bazı ders kitapları da kaleme aldı. 

Eserleri. Şemseddin Sami, Hayatı ve 
Eserleri (İstanbul 1934); Miladi XVI. Hic
ri X. Asırda Antep( !. Gaziantep 1937; ll . 
ı 939); Miladi XVI. Hicri X. Asırda Ga
ziantep Köyleri (Gaziantep 1 938); Ha
leb 'in En Eski Tarihi (Gaziantep 1 937); 
Onaltıncı Asırda Bursa 1558-1589 (Bur
sa ı 940) 
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Iii TURGUT AKPl NAR 

DAGSEVEN, Yusuf 

(1871-1945) 

Son devrin tanınmış hanende 
ve bestekarlarından. 

_j 

istanbul Üsküdar'da doğdu . Mutasar
rıf Hacı Ali Bey'in oğludur. İlk öğrenimi
ni Doğancılar'daki Fıstıklı Mektebi'nde 
yaptı. Paşakapısı Rüşdiyesi ·ni bitirdik
ten sonra Edirne İdadl'sine devam etti. 
Üçüncü sınıfta iken Müşir Arif Paşa 'nın 
delaletiyle saraya alındı. Sarayda okudu
ğu bir ezanı dinleyen Sultan ll. Abdülha
mid ·in takdirini kazanarak müezzinliğe 
ayrıldı. Bilhassa sesinin güzelliğiyle dik
kati çekti ve Muzıka-i Hümayun'a girdi. 
Burada yüzbaşı rütbesine kadar yüksel
di. Hayatının son yılları hakkında herhan-
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DAGSEVEN, Yusuf 

· gi bir bilgi elde edilememiştir. Üsküdar'
da vefat etti. 

Muzıkalı Yusuf Bey olarak da tanınan 
Yusuf Dağseven. devrinde bilhassa ha
nendeliğiyle şöhret kazanmış müsikişi

naslardandır. İl k mOsiki derslerini hün
kar başmüezzini Miralay Eyyübi BaMed
din Bey'den almış, neyzen Hammamiza
de Osman Bey'den de özellikle dini eser
ler meşketmiştir. MOsikideki temel bil
gileri Muzıka-i Hümayun'da edindiği ve 
daha sonra kendisini bu sahada yetiş
tirdiği anlaşılmaktadır. Hanendeliğinin 

yanı sıra bestekarlığı ile de bilinen Dağ
seven bazı şarkı ve ilahiler bestelemiş

tir. Zamanımıza bunlardan ancak iki ila
hisi ulaşmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ergun, Anto/oj i, ll , 651, 701; Şengel, ilalıfler, 
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~ NuRi ÖzcAN 
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D AH HAK 
( .!)be..;, ) 

Eski İran ınitolojisinde, 
Hint- İran ortak geleneğinden kalma 

insan vücutlu ejder 
veya ejder görünümlü insan. 

.J 

islami kaynaklarda Dahhak olarak ge
çen kelime Avesta'da AZi Dahaka .. Pers 
literatüründe Azdaha, Pehlevi metinle
rinde Az [i] dahag, Erınenice'de AZda
hak şeklindedir. Avesta'da azi (ortak Hint
iranca'da ahi} "yılan" veya "ejder" anla
mında kullanılır. Bu kelimenin Latince' 
deki anquis ile akraba olduğu anlaşıl

maktadır. Aynı kelime Sanskritçe ve Sırp
ça'da az. Ermenice'de iz. Polanya dilin
de vaz, Grekçe'de ise ekhis şeklindedir. 
Dahhak kelimesinin Sanskritçe'de "köle" 
anlamında dasa. Persçe'de "düşman" an
lamında dahadan geldiği ileri sürülmek
tedir. Bununla birlikte genellikle dahha
kin "insan" anlamına geldiği ve Sanskrit
çe kökenli olduğu kabul edilmektedir. 

Geleneksel Ön Asya folklorunda Dah
hak t arihi ya da mitolojik bir şahsiyet 
olarak ortaya çıkar. Mesela Fars litera
türünde ve folklorunda Dahhak bir Arap 
kralıdır. Dieulafoy'a göre Zoak adında Su
riyeli bir prenstir. Arap geleneğinde Asur
banipal olarak görülür. Dahhak'in laka
bı olan Baevaraspa kelimesi Şehndme ' 

de Biyaresb. Şerefname'de Biveresb ola-
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rak geçer. Thomson · a göre bu ad Kal
deliler arasında insan başlı, at vücutlu 
bir yaratık olan Piurid'e kadar uzanır. 

İran folklorunda büyük bir hayvan şek
linde tasvir edilen Dahhak bazan yılan. 
bazan da aslan olarak düşünülür. Nev
ruz, Azi Dahhak'in öldürülüşünün kutla
nışını ifade eder. Bazı söylentilere göre 
Dahhak'in iki omuzunda çıban, kimileri 
ne göre de yılanlar vardır. Yılanlar an
cak insan beyniyle beslendiğinden Dah
hak her gün insan beyni yerdi. Bu mitos 
kahramanını, Hint- İran kavimlerinin bir
birinden ayrılmadığı dönemlerde iranlı
lar, semavi suları tutarak kuraklığa yol 
açan ve açlığa sebep olan, sonunda Rig 
Veda 'daki İndra ve Vritra mitinde oldu
ğu gibi bir kahraman tarafından yenil
giye uğratılan canavar olarak düşünmüş
lerdi. 

Dahhak motifi Hint-iran ortak mira
sının eski bir ürünü ise de ona ait en er
ken referanslar Avesta'da bulunur. Öte 
yandan Bundahişn, Pehlevi Rivaydt 
Den_lwrd, Şehndme gibi geç döneme ait 
eserlerde de bu motifin işlendiği görü
lür: ne var ki bunlar otantik durumdan 
uzaklaşmış anlatımlardır. 

Avesta 'ya göre Da h hak üç ağızlı. üç 
başlı , altı gözlü, çirkin, çok güçlü. şeyta
nımsı bir ejder-canavardır. Avesta'da 
Dahhak'in Babilanya'da Arduui SOra'ya 
tapan biri olduğu söylenir. Bundahişn 'e 
göre Dahhak Babel'de bir mekan yaptır
mıştır. Denkard'da Dahhak'in dünyayı 
yok edecek bir ırk olarak Araplar'dan 
geldiği, büyü ile Babel 'de olağan üstü 
işler yaptığı. bu işlerle halkı putperestli
ğe davet ederek onları baştan çıkarma
ya çalıştığı ve Feridun tarafından yenil
giye uğratıldığı anlatılır. Pehlevi metin
lerine göre Dahag, "hak Mazdacı din"in 
muhalifi olarak "batı! din"in kurucusu 
ve yayıcısıdır. Denkard'da batı! dinin ve 
gayri meşrüluğun yeryüzüne getirilme
sine aracılık edenin Dahhak olduğu söy
lenir : böylece o insanları fesada sürük
lemiştir. 

Bir 
silsilenamede 
Dahhak' i 
tasvir eden 
bir minyatür 
(Derviş 

Mehmed, 

SUbhalü'f· 

ahba.r. 
Osterreichiche 

Nationa!bi b l ıoth ek 

Cod. AF. nr. 50. 

vr. Sh' den detay) 

Pehlevi metinlerinden itibaren Dah
hak'in (Dahag) efsanevi İran yöneticileri 
(PTşdadiyan) listesine dahil edildiği görü
lür. Bu metinlerde Dahhak'in kötü ve 
zalimce idaresi ayrıntılı olarak anlatı l

mıştır. Bundahişn 'de soyu şeytanı n ru
huna kadar çıkarılır. Pehlevi metinlerin
de Dahhak ile ilgili en önemli anlatım, 
onunla Feridun'a atfedilen eskatolojik 
roldür. Rivayete göre Dahhak Feridun 
tarafından yakalandıktan sonra öldürül
meyip Demavend dağında zincire vuru
lur: ancak o zincirlerini kırarak kurtulur 
ve yeryüzünde kötülük yapmaya başlar; 
giderek insanların. hayvanların ve bitki
lerin üçte birini yer: daha sonra Kirsasp 
adlı bir kahraman tarafından öldürülür. 
Bunun üzerine bütün yeryüzü bayram 
eder ve her şey yeniden başlar (Eir., lll. 
191-195) 

Dahhak mitosu İslam geleneğinde de 
bir zulüm örneği olarak yer alır. Rivaye
te göre Dahhak, Nüh tufanından sonra 
gelen ve bütün dünyaya hakim olan hü
kümdara verilen bir addır. Nuh'un oğlu 
Yates'in neslinden olup tufandan sonra 
1000 yıl yaşamış ve hüküm sürmüştür. 
Saltanatının son 200 yılında iki omuz ba
şında İblis'in yaptığı bir hile ile iki yılan 
başı belirmişti r. İblis Dahhak'in rüyası
na girerek bu yılanların verdiği rahatsız
lıktan kurtulması için yılanları her gün 
iki beyinle beslemesini tavsiye etmiştir. 
Sonunda isfahan'da Gave (Kavat) adın
da bir demirci. iki oğlunun bu yüzden öl
dürülmesi üzerine Dahhak'e baş kaldı
rır. Bütün halk demirci Gave'nin çevre
sinde toplanır ve Dahhak'in öldürttüğü 
Cem'in oğullarından Feridun'u şah ilan 
ederler. Feridun ile Dahhak orduları ara
sında yapılan savaşta Dahhak ve ordu
su yenilir. Dahhak kaçarsa da Gave ye
tişir ve onu öldürür. 

islam kaynaklarında Dahhak'e ait sı 
fatların çoğunun deccalın sıfatlarıyla ben
zeştiği görülür. Dahhak yeryüzünde az
gınlık çıkarmış, 1000 yıl hüküm sürmüş, 
Rey ile Taberistan arasındaki Debavend'
de bağlanmıştır. Onun Feridun tarafın
dan bağlanışı bayram (Mihrican) ilan edil
miştir (Mes'üdi, ı. 223-224) Taberi'ye gö
re Dahhak, Biveresb adıyla Cemşid'e kar
şı isyan etmiş ve onu testereyle kesmiş

tir (Tarfl), ı. 194-201 ı Hişam b. Kelbi'den 
gelen rivayette Dahhak'in baş kaldırdığı 
kişi Cem olarak gösterilir (a.g.e., ı. 178). 
Dahhak'in Nemrud olduğu da söylenir 
(a.g.e., 1, ı 96). Bir rivayete göre ise Dah
hak'in iki kolundan çıkan gerçekte yılan 
değil et parçalarıydı. Dahhak insanları 


