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ÿRe cep Alp ya ğıl

– —ATAER, Yusuf Fahir
(1892-1967)

Celvetî-Bektaþî þeyhi, þair.˜ ™

Üs kü dar Ta va şi Ha sa na ğa ma hal le sin-

de doğ du. Asıl adı Yûsuf Nizâmed din’dir. 

Yu suf Fa hir Ba ba di ye ta nın dı. Cel ve tiy ye 

ta ri ka tı nın Hâşi miy ye ko lu nun pîri Hâşim 

Ba ba’nın üçün cü ku şak tan to ru nu dur. 

Ba ba sı, Mir’âtü’t-tu ruk ve Mecmûa-i 

Te kâyâ ad lı eser le riy le ta nı nan Cel vetî-

Hâ şimî şey hi Ban dır ma lızâde Ah med 

Mü nib Efen di, an ne si Mü zey yen An niş 

Ha nım’dır. Yu suf Fa hir, Üs kü dar Rav za-i 

Te rakkî Mek te bi’nde baş la dı ğı öğ re ni-

mi ni Ka dı köy Ha mi di ye Or ta oku lu, Üs-

kü dar ve Mer can li se le riy le Sa int Ma ria 

Fran sız Oku lu’nda sür dür dü. Dö ne min 

ta nın mış ho ca la rın dan özel ders ler ala rak 

ken di ni ye tiş tir di. Şeh re mi ni’nde ki Sâdî 

Dergâhı’nın son şey hi Râşid (Er) Efen di ile 

bir lik te Esad Erbîlî’den Fu½û½ü’l-¼ikem 

oku du. Bir ara, ba ba sı nın post ni şin ol du ğu 

Ban dır ma lızâde (Hâşim Efen di) Tek ke si’nin 

imam lık ve de vir han lık gö rev le ri ni yü rüt-

tü. Sey rü sülûkü nü ba ba sı nın ya nın da ta-

mam la dı. Bü yük de de si Hâşim Ba ba’nın 

yo lun dan gi de rek Bek taşîli ğe in ti sap et ti. 

Mer di ven köy Bek taşî Dergâhı şey hi Meh-

med Ali Hil mi De de ba ba’dan na sip al dı. 

Da ha son ra Çam lı ca lı Ali Nutkî Ba ba’dan 

(Nûr Ba ba) Bek taşî icâze ti ala rak “ba ba” 

ol du. Onun Bek taşîlik’ten mür şi di nin Os-

man Kemâlî Efen di ol du ğu (Ka la fat, s. 
178) ve Sa‘diy ye’den de icâzet al dı ğı şek-

lin de ki bil gi doğ ru de ğil dir. An cak Kemâlî 

Efen di ile gö rü şüp dost luk kur du ğu ve 

onun ve fa tı na man zum bir ta rih söy le diği 

bi lin mek te dir (Dîvân-ı Kemâlî’den Aşk Sı-
zın tı la rı, s. 178-179). 1918’de ba ba sı nın 

ve fa tı üze ri ne Ban dır ma lızâde Tek ke si’n-

de ir şad fa ali ye ti ne baş la dı; ay nı za man da 

me şi ha tı ba ba sı nın uh de sin de olan Ka dı-

köy Kuş di li’nde Fe ner bah çe Sta dı kar şı-

sın da ki (Ab dülbâki Efen di) Sâdî Tek ke si’nin 

şeyh li ği ni de üst len di. Bu gö rev le ri 30 

Ka sım 1925’te tek ke le rin ka pa tıl ma sı na 

ka dar de vam et ti. Da ha son ra Ka dı köy Kı-

zıl top rak’ta ki evi ne çe ki len Yu suf Fa hir Ba-

ba 12 Ara lık 1967 Sa lı ak şa mı ve fat et ti. 

14 Ara lık Per şem be gü nü Ka dı köy Os ma-

na ğa Ca mii’nde kı lı nan ce na ze na ma zı nın 

ni te li ğin de ki eser de onun bur han te ori si 

ir de len mek te dir.

Çe vi ri: 1. Eflâtun, Pha idon (İs tan bul 
1943, Su ut Ke mal Yet kin ile bir lik te, Léon 
Ro bin’in Fran sız ca ter cü me sin den). 2. La-

com be Broc hard, Yan lış Üze ri ne De ne-

me (An ka ra 1943). Çe vi ri nin ba şın da yer 

alan not ta ese rin 1939’da Türk çe’ye çev-

ril di ği hal de ye ni te rim le rin yer leş ti ril me-

si için ikin ci de fa çev ril di ği be lir til mek te 

ve Türk çe’de te rim le rin ye ter siz li ğin den 

şikâyet edil mek te dir. 3. B. Gro et huy sen, 

Ni etzs che ve Al man Fel sefî Dü şü nü-

şü ne Gi riş (İs tan bul 1944). 4. Aris to, Or-

ga non I: Ka te gor ya lar (An ka ra 1947; Or-
ga non’un bu çe vi ri siy le aşa ğı da ki çe vi ri le-
ri Millî Eği tim Ba kan lı ğı Yu nan Kla sik le ri 
Se ri si’nden ya yım lan mış tır). J. Tri cot’nun 

Fran sız ca ter cü me sin den ya pı lan çe vi ri Su-

at Si na noğ lu ta ra fın dan Yu nan ca as lıy la 

kar şı laş tı rıl mış tır. Ata de mir çe vi ri nin ön sö-

zün de Aris to’nun dü şün ce ta ri hin de ki ye ri 

ve İslâm-Türk dü şün ce siy le iliş ki si hak kın-

da bil gi ver mek te dir. Di ğer çe vi ri le ri: Aris-

to, Or ga non II: Öner me (An ka ra 1947); 
Je an-Louis Des to uc hes, Lo jis tik (An ka ra 
1947); Léon Ve uthey, Çağ daş Dü şün ce 

İçin de Man tık Mesele si (An ka ra 1948); 
Hen ri Po in caré, Son Dü şünce ler (An ka ra 
1948, Sü ley man Ölç men ile bir lik te); Bi-

lim ve Metot (İs tan bul 1951, Sü ley man 
Ölç men ile bir lik te); Porphyrios, İsa go ji 

(Kon ya 1948, J. Tricot’nun Fran sız ca çe vi-
ri sin den); Ju les Lac he li er, Tü me va rım’ın 

Te me li Hak kın da (An ka ra 1949); Or-

ga non III: Bi rin ci Ana li tik ler (An ka ra 
1950); Or ga non IV: İkin ci Ana li tik ler 

(An ka ra 1951); Or ga non V: To pik ler 

(An ka ra 1952); André Jo us sa in, İh tilâlle-

rin Ka nu nu (Kon ya 1965). Ham di Ra gıp 

Ata de mir’in bun la rın dı şın da he nüz ya yım-

lan ma mış ba zı eser le riy le çe şit li der gi ler de 

(An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya 
Fa kül te si Der gi si, An ka ra Üni ver si te si İlâhi-
yat Fa kül te si Der gi si, Ger çek Yo lu, Hak ses, 
Hilâl der gi le riy le Ye ni Kon ya ga ze te si) ma-

ka le le ri bu lun mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ham di Ra gıp Ata de mir, “Lo jik Pren sip le ri ve 
Mua sır Ten kit”, DTCFD, II (1943), s. 102-106; 
a.mlf., “An tik Fel se fe, Me tin ler ve Açık la ma lar- 
Ya yın lar Ara sın da Fel se fe”, a.e., VI/5 (1948), s. 
443-445, 542-545; Ah met Ko ca gil, Ham di Ra gıp 
Ata de mir: Ha ya tı, Eser le ri, Fi kir le ri (me zu ni yet 
te zi, 1982), AÜ İlâhi yat Fa kül te si; Mus ta fa Arı kan, 
Ham di Ra gıp Ata de mir: Ha ya tı, Şah si ye ti ve 
Eser le ri, An ka ra 1998; Meh met Fa tih Doğ ru can, 
Ham di Ra gıp Ata de mir’de Fel se fe, Man tık ve 
Bi lim (dok to ra te zi, 2013), Sü ley man De mi rel Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Mus ta fa Na-

mık Çan kı, “Fel se fe Te rim le ri”, Cum hu ri yet, 1 Ni-
san 1942; Sü ley man Hay ri Bo lay, “Pro fe sör Ham di 

hu zur suz luk lar yü zün den 1970’te de kan-

lık tan is ti fa et ti. İlâhi yat Fa kül te si’nde ki ho-

ca lı ğı nı sür dü rür ken 3 Mart 1976’da öl dü.

Da ha çok man tık sa ha sın da ça lı şan 

Ham di Ra gıp Ata de mir aka de mik ha yatı-

nın ba şın dan iti ba ren yön tem ko nu su na 

özel bir önem ver miş tir. Hem kla sik hem 

mo dern me tin le re vâkıf olup eser le ri dö ne-

min de yay gın olan in dir ge me ci lik ten uzak-

tır. Onun te mel me se le si ye ni fi kir ya pı la rı 

kur mak ve ye ni sen tez ler oluştur mak tır. 

Ül ke de fel se fe eği ti mi ve kül tü rü nün ge liş-

ti ril me si ge rek ti ği ni dü şün dü ğün den ter-

cü me fa ali ye ti ne önem ver miş ve Ba tı dil-

le rin den çe vi ri ler yap mış tır. Çevir di ği eser-

ler le ken di te lif le ri ara sında bü tün le yi ci bir 

iliş ki gö rü lür. Bu me tin ler o dö nem için 

öğ re ti ci ol du ğu ka dar Türk çe’de bir fel-

se fe di li nin oluş ma sı na da önem li kat kı lar 

sağ la mış tır. 1942 yı lın da Türk Dil Ku ru mu 

ta ra fın dan neş re di len Fel se fe ve Gra mer 

Te rim le ri ad lı ese rin ha zır lık ça lış ma la rı-

na ka tıl mış tır. Aris to’nun Or ga non ad lı 

ese ri ni çe vi rir ken hem es ki hem öz türk çe 

ke li me ler kul la na rak es ki-ye ni ça tış ma sı-

nın ya şan dı ğı bir dö nem de uz laş ma cı bir 

yol be nim se miş, özel lik le Türk çe’de bir 

man tık di li nin mey da na gel me si yo lun da 

gay ret sar fet miş tir. Ten kit çi yö nü de bu-

lu nan Ata de mir’in Hil mi Zi ya Ül ken’in Lo-

jik Pren sip le ri ve Mua sır Ten kit adıy la 

Fran sız ca’dan çe vir di ği eser için ka le me 

al dı ğı ya zı La tin harf le riy le ya zı lan ilk man-

tık eleş ti ri si ol ma özel li ği ta şır.

Eser le ri. Te lif: 1. Fi lo zof la ra Gö re 

Fel se fe (Kon ya 1947). Bir tür an to lojidir. 

Ese rin ön sö zün de fel se fe nin or ta ya çı-

kışı, fel se fe kav ra mı ve fel se fe te lak ki-

le ri hak kın da bil gi ve ril mek te dir. Ki tap-

ta sadece Ba tı lı fi lo zof la ra yer ve ril miş, 

İslâm ve İs lâm-Türk fi lo zof la rı için ay rı 

bir eser ka le me alı na ca ğı be lir til miş tir. 

2. İlim ve Mu hit (Kon ya 1959). Hü se-

yin Kö roğlu’nun “Biz de Ni çin Âlim Ye tiş-

mez” baş lık lı ga zete ya zı sın dan ha re ket le 

kale me alın mış tır. İl min kay na ğı, ko nu-

la rı, ilim zih ni ye ti ve ilim or ta mıy la ilim 

ada mı ye tiş tir me nin prob lem le ri üze rin-

de du ru lan eser, Anado lu coğ raf ya sın da 

âlim ye tiş me me si nin çev re ile olan iliş-

ki si nin ör nek len di ril di ği bir çalış ma dır. 

3. De mokra si Üze ri ne (Kon ya 1959). 
1960 ih tilâli ön ce sin de ya yım la nan eser, 

de mok ra tik açı dan tek par ti ku şat ma cı-

lı ğı nı eleş ti ren bil dir ge ni te liğin de olup 

ya za rın si ya set fel se fesine da ir gö rüş le-

ri ni içe rir. 4. Aris to’nun Man tık ve İlim 

An la yı şı (An ka ra 1974). 1942 yı lın da 

su nu lan do çent lik te zi nin ba sıl mış şek-

li dir. Aris to’nun man tık sis te mi ne gi riş 
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Türk halk müziði sanatçýsý,
koro þefi, eðitimci, derlemeci.˜ ™

13 Tem muz 1926’da İs tan bul Çen gel-

köy’ de doğ du. Ba ba sı folk lor uz ma nı, eği-

tim ci Sa di Ya ver Ata man, an ne si Fat ma 

Pa ki ze Ha nım’dır. An ne si ni kü çük yaş ta 

kay bet ti. Ço cuk luk yıl la rı bü yük ba ba sı Ali 

Ya ver ve ba ba an ne si Ha bi be Yek ta’nın ya-

nın da Ka ra de niz Ereğ li si ve Saf ran bo lu’da 

geç ti. Kas ta mo nu’da li se yi bi tir dik ten son-

ra İs tan bul Üni ver si te si Tıp Fa kül te si’ne 

dört yıl de vam et ti. Bu es na da bir yan dan 

da İs tan bul Rad yo su’nda ya yın ya pan, ba-

ba sı nın kur du ğu ve yö net ti ği Mem le ket 

Ha va la rı Ses ve Saz Bir li ği’nde bağ la ma 

sa nat çı sı ola rak yer al ma ya baş la dı. Sa-

nat ha ya tı eği tim ha ya tı nın önü ne ge çin-

ce tıp tah si li ni ya rım bı rak tı. Al tı ay sü re li 

kı sa as ker lik hiz me tin den son ra İs tan bul 

Def ter dar lı ğı’nın aç tı ğı me mur luk sı na vı nı 

ka za na rak Be şik taş Ve ra set Ver gi Da ire-

si’ne me mur ada yı ola rak ta yin edil di. Ma-

li ye de ki bu gö re vi sü rer ken bir ta raf tan da 

Mem le ket Ha va la rı Ses ve Saz Bir li ği’nde ki 

mûsi ki ça lış ma la rı nı sür dür dü. Bu sı ra-

da ba ba sı nın gi ri şi miy le İs tan bul Be le di ye 

Kon ser va tu va rı bün ye sin de ku ru lan Folk-

lor İn ce le me ve Der le me Ku ru lu’na bağ lı 

Folk lor Tat bi kat Top lu lu ğu’na (gü nü müz-
de İs tan bul Üni ver si te si Dev let Kon ser va-
tu va rı Türk Halk Mü zi ği Top lu lu ğu) sı nav la 

fahrî saz sa nat çı sı ol du (1953); an cak has-

ta lan ma sı ve has ta ha ne de bir ay ka dar 

yat ma sı üze ri ne me mu ri yet ten ay rı lıp 

Folk lor Tat bi kat Top lu lu ğu’nda ki sa nat 

ça lış ma la rı na dön dü. 1954’te ken di si için 

özel ola rak açı lan sı nav da ba şa rı gös te-

rin ce top lu lu ğun kad ro lu saz sa nat çı la rı 

ara sı na ka tıl dı. Ba ba sı nın top lu luk ta ki şef-

lik gö re vin den 1960’ta emek li ye ay rıl ma sı 

üze ri ne top lu luk yö ne ti ci li ği ne al tı ay sü-

rey le vekâlet eden Sü hey la Alt mış dört’ün 

bil gi ler ve ril miş, ön ce ki eser de ol du ğu gi bi 

mer si ye nin ta nı mı ya pı la rak meş hur mer-

si ye şa ir le ri zik re dil miş, ar dın dan yi ne iki 

mer si ye ya zıl mış tır. Yu suf Fa hir Ba ba’nın 

Mevlânâ Celâled din-i Rûmî, Ha cı Bektâş-ı 

Velî, Bek taşîli ğin ta ri hi, iç yü zü ve âyîn-i 

Cem’le il gi li Ye ni Ta rih Dün ya sı, Ta rih 

Dün ya sı, Ka ra hö yük ve Ta rih Coğ raf ya 

Dün ya sı der gi le rin de yir mi ye ya kın ma ka-

le si bu lun mak ta dır. Ay rı ca “Bektâşî Âyîn-i 

Cem‘i” ad lı ma ka le sin den (Ta rih Coğ raf-
ya Dün ya sı, sy. 11 [İs tan bul 1959], s. 366, 
dip not: 2) Bektâşîlik adıy la ka le me al dı ğı 

bir ese ri da ha ol du ğu öğ re nil mek te dir. Hz. 

Ali’nin met hi ne da ir ka le me al dı ğı yet miş 

ye di be yit lik man zu me si he nüz ya yım lan-

ma mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Sa det tin Nüz het Er gun, On Do ku zun cu Asır-
dan be ri Bek taşî-Kı zıl baş Alevî Şa ir le ri ve Ne fes-
le ri, İs tan bul 1956, III, 311; Dîvân-ı Kemâlî’den 
Aşk Sı zın tı la rı (haz. Ba ha Doğ ra ma cı), İs tan bul 
1957; Sa dık Al bay rak, Son De vir Os man lı Ule mâ-
sı, İs tan bul 1996, V, 92; Ya şar Ka la fat, “Bek ta şi 
Tür be le ri”, I. Türk Kül tü rü ve Ha cı Bek taş Ve li 
Sem poz yu mu Bil di ri le ri: 22-24 Ekim 1998, An-
ka ra 1999, s. 177-179; Bed ri No yan (De de ba ba), 
Bü tün Yön le riy le Bektâşîlik ve Alevîlik, An ka ra 
2003, VI, 56-57; Ah med Yük sel Özem re, Üs kü-
dar’ da Bir Attâr Dükkânı, İs tan bul 2007, s. 23; 
Se la mi Şim şek, “Son Dö nem Cel vetî-Bektâşî Şa ir-
le rin den Yu suf Fa hir (Ata er) Ba ba’nın Bektâşîlik 
ve Bektâşî Âyin-i Cem’inin İç yü zü ile İl gi li Yak la-
şım la rı”, 2. Ulus la ra ra sı Türk Kül tür Ev re nin de 
Ale vi lik-Bek ta şi lik Bil gi Şö le ni: 17-18-19 Ekim 
07 (ed. Fi liz Kı lıç – Tun cay Bül bül), An ka ra 2007, 
I, 533-548; a.mlf., “Ban dır ma lı Şeyh Yûsuf Ni-
zâ med din Efen di (ö. 1165/1752) ve Mer siy ye-i 
Şâh-ı Şehîd-i Ker belâ’sı”, Ata türk Üni ver si te si 
Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Der gi si, sy. 
30, Er zu rum 2006, s. 65-84; a.mlf., “Son Dö nem 
Cel vetî Şeyh le rin den Ban dır ma lızâde Ah med 
Mü nib Efen di’nin Ha ya tı, Eser le ri ve Mecmûa-
yı Tekâyâ’sı”, Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü 
Der gi si, sy. 21, Kon ya 2007, s. 142; a.mlf., “Üs-
kü dar’da Ye tiş miş Bir Sûfî-Şâir: Yu suf Fâhir Ata er 
Ba ba, Ha ya tı, Eser le ri ve Mer si ye le ri”, Ulus la ra-
ra sı Üs kü dar Sem poz yu mu V: 1-5 Ka sım 2007: 
Bil di ri ler (ed. Coş kun Yıl maz), İs tan bul 2008, II, 
263-284.

ÿSe la mi Şim şek

ar dın dan Ban dır ma lızâde Tek ke si hazîre-

si ne def ne dil di.

Şi ir le ri nin he men hep sin de Ehl-i beyt 

mu hab be ti ni te ren nüm eden Yu suf Fa-

hir son de vir tek ke ede bi ya tı nın ta nın mış 

si ma la rın dan dır. Ker belâ mer si ye le ri, dev-

ri ye le ri, nevrûziy ye le ri, pek çok ün lü şa ire 

yaz dı ğı nazîre le ri ve dü zen le di ği ta rih le ri 

var dır. Aruz ve he ce vez niy le ka le me aldı-

ğı na‘t, ka si de ve ne fes le rin den bir kıs-

mı bes te len miş ve İs tan bul tek ke le rin de 

yay gın şe kil de okun muş tur. Üs kü dar’ın 

en te lek tü el gö nül adam la rı nın soh bet 

mekânı ola rak ta ri he ge çen Sâim Efen-

di’nin meş hur attar dükkânı nın mü da vim-

le ri ara sın da Yu suf Fa hir Ba ba da var dır. 

Bu dükkâna ge len ler den hat, eb ru ve ki-

tap sa nat la rı üs ta dı M. Nec med din Ok yay, 

Mus ta fa Düz gün man ile ga ze te ci-ya zar 

ve mûsi ki şi nas Ne zih Uzel onun soh bet-

le rin den fe yiz alan lar ara sın da dır. Ay rı ca 

Mü zey yen Se nar, Sa fi ye Ay la, Alâed din Ya-

vaş ça ve Âmir Ateş gi bi ta nın mış isim le rin 

de on dan fay da lan dı ğı be lir til mek te dir.

Eser le ri. 1. Türk çe Hut be ler (İs tan bul 
1341). Ban dır ma lızâde Yu suf Mü nib adıy-

la ka le me alı nan eser de hut be hak kın da 

ge nel bil gi le rin ya nın da üç hut be ör neği 

bu lun mak ta dır. 2. Mer si yye-i Şâh-ı 

Şehîd-i Ker belâ (İs tan bul 1339). Eser de 

“Şi ir ve Şa ir” baş lı ğı al tın da ga zel, ka si de, 

mer si ye ve bahâriy ye gi bi tür le rin na sıl ya-

zıl ma sı ge rek ti ği hak kın da bil gi ve ri le rek 

mer si ye nin ta nı mı ya pıl mış, özel lik le Hz. 

Hü se yin için mer si ye yaz ma nın yön te miy le 

il gi li açık la ma lar da bu lu nul muş ve iki mer-

si ye ye yer ve ril miş tir. Eser Se la mi Şim şek 

ta ra fın dan La tin harf le riy le, seh ven bü-

yük de de le rin den Ban dır ma lı Şeyh Yûsuf 

Nizâmed din Efen di’ye nis bet edi le rek neş-

re dil miş tir (bk. bibl.). 3. Ker belâ’ya Da ir 

Bir İki Söz ve Mer si ye-i Şerîf (İs tan bul 
1952). Bu ese rin gi riş kıs mın da “Ker belâ 

Hâdi se si” ile “Bir İzah” baş lık la rı al tın da 

Kur’an ve ha dis ler ışı ğın da Ehl-i beyt’e da ir 

Yusuf Fahir Ataer 

Bektaşî

kıyafetiyle

ve gençlik

yıllarında

aile fertleriyle

(soldan ikinci)

Adnan

Ataman
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