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yıl la rı ara sın da ya şa yan yak la şık 1500 ki-

şi nin bi yog ra fi si ni içe rir. Lüb nan, Su ri ye, 

Irak ve Mı sır gi bi Arap ülke le rin de ki resmî 

müf re dat prog ram la rı na uy gun bi çim de 

ha zır la nan eser de ele alı nan ki şi le rin eser-

le ri hak kın da da bil gi ve ri lir ve kay nak la-

rı zik re di lir. Ge rek içe ri ği ge rek se ver di ği 

kay nak lar ba kı mın dan ilk el den bir kay nak 

olan eser, Arap-İslâm dün ya sın da ye tiş-

miş şah si yet le rin bi yog ra fi le rin den ha re-

ket le XIX-XX. yüz yıl lar da fi kir ve ede bi yat 

ala nın da ki ge liş me le rin or ta ya ko nul ma sı 

ba kı mın dan da önem ta şır. Hak kın da ya-

zı lan de ğer len dir me ya zı la rın da (bk. bibl.) 
eser kay nak zen gin li ği, muh te va sı, öz lü 

üslûbu gi bi açı lar dan tak dir edil mek le bir-

lik te önem li ba zı ki şi le rin ih mal edil me si, 

kay nak lar ara sın da ba zı der gi le rin yer al-

ma ma sı, bi yog ra fi ler de içe rik ve su num 

ba kı mın dan ay nı yön te min uy gu lan ma-

ma sı gi bi nok ta lar da eleş ti ril miş, bil gi 

ve bas kı ha ta la rı na da işa ret edil miş tir. 

4. ƒavâ¹ır ¼av le’l-müß te me ri’l-Emîrikî 

li’¦-¦ešåfe ti’l-İs lâ miy ye ve £alâ šå ti hâ 

bi’l-£âle mi’l-yevm (Bey rut 1954). 8-19 

Ey lül 1953 ta ri hin de Prin ce ton Üni ver si-

te si ve Kon gre Kü tüp ha ne si’nde dü zen-

le nen sem poz yu mun de ğer len di ril me si 

hak kın da dır. 5. el-U½û lü’l-£Ara biy ye 

li’d-dirâsâti’s-Sû dâ niy ye (Bey rut 1968). 
Eser de 1875-1967 yıl la rın da Su dan’la il-

gi li ola rak ya yım la nan 2000 ka dar ki tap 

hak kın da bib li yog ra fik bil gi ve ri lir. 6. el-

U½ûlü’l-£Ara biy ye li’d-di râ sâ ti’l-Lüb-

nâniy ye: Delîlün bib li yû³ râ fî bi’l-

merâci£i’l-£Ara biy ye el-mü te£al liša bi-

târîÅi Lübnân (Bey rut 1972). Lüb nan’la 

il gi li 5460 ki tap hak kın da bib li yog ra fik 

bil gi içe rir. 7. Mu£ce mü’l-mes ra ¼iy yâ-

ti’l-£Ara biy ye ve’l-mu£ar re be 1848-

1975 (Bağ dat 1978; Bey rut 1400/1980). 
Arap ça ya zıl mış ve ya Arap ça’ ya çevi ril miş 

4000’i aş kın ti yat ro ese ri hak kın da bil gi-

le rin yer al dı ğı an sik lo pe dik bir ça lış ma-

dır. 8. Æåmûsü’½-½ı¼âfe ti’l-Lüb nâ niy ye 

(Bey rut 1978). Bu eser de de Lüb nan lı lar 

ta ra fın dan Lüb nan’da ve di ğer ül ke ler de 

1858-1975 yıl la rı ara sın da çe şit li dil ler de 

çı ka rı lan 2700 ka dar sü re li ya yın hak kın da 

bil gi ve ri lir. 9. Mu£ce mü’l-es mâßi’l-müs-

te£âre ve a½¼âbihâ lâ siy ye mâ fi’l-ede-

bi’l-£Ara biy yi’l-¼adî¦ (Bey rut 1982, 1986, 
1995). Eser de çağ daş Arap ya zar la rın ca 

kul la nı lan 13.500 ci va rın da tak ma ad der-

len miş tir.

Dâgır’ın di ğer ba zı eser le ri de şun lar-

dır: L’ori ent dans la littéra tu re fran-

ça ise d’après gu er re, 1919-1933 (Bey-
ro uth 1937); ¡elâ¦ü miße ve ¼amsûne 

ça lış tı. Bir yıl ka dar da Bey rut Ame ri kan 

Üni ver si te si’nde kü tüp ha ne ge nel sek re-

ter yar dım cı sı gö re vin de bu lun du, ar dın-

dan Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri el çi li ğin de 

ga ze te ci lik bö lü mün de ça lış tı. Bu ara da 

UNES CO ta ra fın dan bib li yog raf ya ala nın da 

ça lı şan ta nın mış bi lim adam la rı nın ka tıl dı-

ğı ulus lar ara sı kon gre ye çağ rıl dı (1951). 
Da ha son ra Bri tan ya Kül tür Mec li si’nin da-

ve tiy le git ti ği İn gil te re’de Lon dra, Ox ford, 

Cam brid ge, Edin burg üni ver si te le ri ni, bü-

yük kü tüp ha ne le ri ve kül tür mer kez le ri-

ni zi ya ret et ti. 1952’de Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri Dı şiş le ri Ba kan lı ğı ve Lib rary of 

Con gress’in da ve ti üze ri ne Was hing ton’a 

gi de rek al tı ay ka dar kü tüp ha ne nin Arap-

ça bö lü mü nün dü zen len me si ça lış ma la rı nı 

yö net ti. Bu ve si ley le Ame ri ka Bir le şik Dev-

let le ri’nde ki bir çok kü tüp ha ne yi do laş tı. 

Sa hip ol du ğu 2500 ka dar ki ta bı Dârü’l-

kü tü bi’l-Lübnâniy ye ile Lüb nan Üni ver si-

te si Kü tüp ha ne si’ne ba ğış la dı. UNESC O 

Lüb nan Millî Ko mi te si, As so ci ati on des 

con ser va te urs de bib li othèqu es (Pa ris), 
Lib rary As so ci ati on (Lon don), Ame ri can 

Lib rary As so ci ati on (New York), Ame ri-

can Asi atic So ci ety (New Ha ven), Lüb nan 

Cem‘iy ye tü eh li’l-ka lem, Cem‘iyye tü as di-

kåi’l-kitâb gi bi ku ru luş la rın üye siy di. Bir-

çok ilmî top lan tı ya ka tı lan Dâ gır 1 Ocak 

1981’de Bey rut’ta öl dü.

Eser le ri. 1. Fehâri sü’l-mek te be ti’l-

£Ara biy ye fi’l-ƒâ fi šayn (Bey rut 1947). 
Do ğu’ da ve Ba tı’da ki bü yük kü tüp ha ne-

ler de bu lu nan Arap ça yaz ma ve mat bu 

eser le rin ka ta log la rı nı ta nı tan bir eser dir. 

2. el-Mek te bâ tü’l-£âmme ve e¦eruhâ fî 

tek vî ni’¦-¦ešåfe (el-Æıs mü’l-ev vel: De lî-
lü’l-e£ârib ilâ £il mi’l-kü tüb ve fen ni’l-me kâ-
tib, Bey rut 1948). Ye ni kü tüp ha ne ci lik bi li-

mi hak kın da Arap ça’da ya zı lan ilk ki tap tır. 

3. Me½âdi rü’d-dirâse ti’l-ede biy ye (I, 
Bey rut 1950, 1961; II, Bey rut 1956; III/1-
2, Bey rut 1972; I-IV, Bey rut 1983, 2000). 
Üçün cü cil di iki bö lüm içer mek üze re dört 

cilt te beş cilt ola rak ya yım la nan ese rin 

bi rin ci cil di Câhi li ye döne min den uya nış 

ça ğı na ka dar, di ğer üç cilt ise 1800-1955 

Yûsuf Es‘ad

Dâgır

Mu rat Sü lün – Mu ham met Abay, “Kırâat Bib li yog-
raf ya sı”, Kur’ân ve Tef sir Araş tır ma la rı – IV (Kı-
ra at İl mi ve Prob lem le ri), İs tan bul 2002, s. 487-
488; Eş ref Mu ham med Fuâd Tal‘at, el-£Allâme 
£Alî Mu ¼am med eŠ-™ab bâ£ şeyÅu’l-šur râß ve 
£umûmi’l-mešårîß bi’d-diyâri’l-Mı½riy ye: Cü-
hû dühû ve müßel le fâ tü hû fî £ulûmi’l-Æurßân, 
Ben der Se ri Be ga van/Bru ney 1423/2002; Mu-

ham med b. Fevzân el-Ömer, Cühûdü’ş-ŞeyÅ 
£Alî b. Mu ¼am med eŠ-™ab bâ£ fî £il mi’l-šırâßât, 
Şâri ka 1424/2004; Rıd vân Lahşîn, Cühûdü’ş-
ŞeyÅ Ma¼ mûd ƒalîl el-¥u ½a rî fî £il mi’l-šırâßât 
(yük sek li sans te zi, 1428-29/2007-2008), Câmiatü 
el-Hâc Lah dar Külliyyetü’l-ulûmi’l-ictimâiyye 
ve’l-ulûmi’l-İslâmiyye kısmü usûlü’d-dîn, s. 17, 
22-23, 24, 44, 49, 51, 79, 218, 274, 299, 310; 
Fuâd Sâlih es-Sey yid, Mevsû£atü a£lâ mi’l-šar ni’l-
£iş rîn fi’l-£âle meyni’l-£Arabî ve’l-İs lâ mî, Bey rut 
1434/2013, I, 625; M. Ab dur rah man eş-Şâ g†l, 
“eŠ-™ab bâ£, £Alî b. Mu ¼am med”, Mv.AU, XVII, 
338-340.
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(  أ دا )

Yûsuf b. Es‘ad b. Halîl Dâgýr
(1898-1981)

Lübnanlý araþtýrmacý
ve kütüphanecilik uzmaný.˜ ™

12 Tem muz 1898 ta ri hin de Say da’ya 

11 km. me sa fe de, Şûf ka za sın da Harrûb 

mü dü ri ye tin de ki Mec delûnâ kö yün de hı-

ris ti yan bir ai le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya 

gel di. Ken di si nin ver di ği bu ta ri he kar şı-

lık (Cündî, II, 408) bir çok kay nak ta ge çen 

1899 yı lı yan lış ol ma lı dır. Ba ba sı edip ve 

şa ir olup bir çok te lif ve ter cü me ese ri var-

dır. İlk eği ti mi kö yün de al dık tan son ra li se 

ve yük sek öğ re ni mi ni Ku düs’te “Be yaz Ba-

ba lar” di ye ta nı nan Ka to lik mis yo ner le rin 

yö ne ti min de ki Salâhiy ye Med re se si’nde 

gör dü, bu ra da fel se fe ve ilâhi yat oku du. 

Arap ça, Fars ça ve İn gi liz ce’si ni ge liş tir di, 

ay rı ca Yu nan ca ve La tin ce öğ ren di. Ni san 

1923’ te Lüb nan’a dö ne rek Say da ve Dey-

rül ka mer’de Pis ko pos luk Med re se si’nde 

(el-Med re se tü’l-üs ku fiy ye), Şü veyfât’ta 

el-Kül liy ye tü’l-va ta niy ye’de Fran sız ta ri hi 

ve ede bi ya tı öğ ret men li ği yap tı. 1929’da 

Sor bon ne Üni ver si te si’nde kü tüp ha ne-

ci lik eği ti mi için Fran sa’ya git ti. Bu ra da 

ta rih ve ede bi yat ala nın da li sans öğ re ni-

mi ve kü tüp ha ne ci lik da lın da uz man lık-

tan son ra Bib li othèque Na ti ona le’de staj 

gör dü. 1931 yı lı son la rın da Bey rut’a dön-

dü; Dâ rü’l-kü tü bi’l-Lübnâniy ye’de baş la-

dı ğı ge nel sek re ter yar dım cı lı ğı gö re vi ni 

uzun za man sür dür dü. 1951’de Lüb nan 

Üni ver si te si açıl dı ğın da Eği tim Ba kan lı ğı 

ta ra fın dan üni ver si te de çağ daş bir kü tüp-

ha ne kur mak la gö rev len di ril di. İki yıl son ra 

bu gö re vin den ay rı lıp bir müd det ser best 
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Le gi ono va ka sa ba sı na gö tü rül dü, bu ra da 

al tı ay kurs gör dük ten son ra su bay ya-

pıl dı. Ey lül 1942’de izin li ola rak Kı rım’a 

git ti. Bu zi ya ret onun ai le si ni ve yur du nu 

son gö rü şü ol du. Al man lar kar şı sın da za-

fer ka za nan Rus or du su nun Po lon ya’ya 

doğ ru iler le di ği sı ra da bu ra da ta nış tı ğı ve 

ya kın lık kur du ğu Re gi na Bar ba ra Klesz-

ko ad lı bir genç kı zın yar dı mıy la gü ney-

de ki Çes ta ho va şeh rin de Al man or du la-

rı na kar şı sa vaş mak üze re Po lon ya lı lar’ın 

oluş tur du ğu Ar mi ya Kra yo va ör gü tü ne D. 

Su wars ki kim li ğiy le ka tıl dı. Ar dın dan tek-

rar Var şo va’ya, ora dan Frank furt-Oder’e 

ge çip Ta tar Millî Ko mi te si’nde ça lış ma ya 

baş la dı. Bir an laş maz lık do la yı sıy la Ber lin’e 

gi de rek ça lış ma la rı nı Yaş Tür kis tan ga ze-

te sin de sür dür dü. Ka sım 1944’te Ber lin 

bom ba la nın ca İs viç re’ye geç me gi ri şim le ri 

ba şa rı sız lı ğa uğ ra dı. Da ha son ra Ame ri-

kan as ker le rin ce yer leş ti ril dik le ri Avus-

tur ya’da ki Lan deck kam pın da Re gi na’yla 

ev len di (18 Ha zi ran 1945). Ora dan ön ce 

İtal ya’da ki Bar let ta kam pı na, ar dın dan İs-

koç ya’nın Edin burg şeh ri ya kı nın da ki es ki 

or du ba ra ka la rı na git ti ler. Ocak 1947’de 

Lon dra’ya yer leş ti. Üç ay son ra da eşi ni 

ve ye ni do ğan kı zı nı ya nı na al dı. Lon dra 

lo kan ta la rın da bu la şıkçı lık, gar son luk gi-

bi iş ler yap tık tan son ra eşiy le be ra ber bir 

lokan ta aç tı. 1974’te Lon dra’da Wimble-

don ya kın la rın da ki So uth fi elds’e yer leş ti. 

13 Ocak 1998’de el li üç yıl lık ha yat ar ka-

da şı Re gi na’yı kay bet ti. Bu ölüm onu çok 

et ki le di. Eşi nin ar dın dan gün lük ler ha lin de 

ka le me al dı ğı duy gu la rı nı Re gi na ad lı ki-

ta bın da bir ara ya ge tir di. Cen giz Dağ cı 2 

Ekim 2011’de So uth fi elds’te öl dü. Türk 

Dı şiş le ri’nin gi ri şi mi ve Dı şiş le ri Ba ka nı Ah-

met Da vu toğ lu’nun ka tı lı mıy la ka la ba lık 

bir top lu luk ta ra fın dan Kı rım’da ço cuk lu-

ğu nun geç ti ği Kı zıl taş kö yün de def ne dil di.

Cen giz Dağ cı, kü çük yaş lar da başlaya n 

ede bi yat me ra kı ve am ca sı Se yit Ömer’in 

ken di le ri ne oku du ğu Ömer Seyfed-

din hikâye le ri nin et ki siy le Türk ve Rus 

edebiyat çı la rı nın eser le ri ni oku ma ya 

başla mış tır. Ab dul lah Tu kay, Be kir Ço-

banzade, A. Blok oku du ğu ya zar lar ara-

sın da dır. Or ta okul da iken bir ar ka da şı va-

sı ta sıy la ta nı dı ğı Ser gey Ye se nin’in eser le ri 

on da şi ir zev ki ni uyan dır mış ve “Kış” baş-

lık lı ilk şi iri 1936’da Genç lik dergi sin de 

ya yımlanmış, bu yıl lar da Puşkin’i, Ali Şîr 

Nevâî’yi ta nımış tır. Onun Tatar Türk-

çesi’ne çe vir di ği “Gül ve Bül bül” il ko kul 

ders ki tap la rı na gi re cek ka dar be ğe nil-

miş, Kı rım Ya zar lar Bir li ği’nin ya yın or-

ga nı Ede bi yat Mecmuası’nda da şi ir le ri 

çık mış tır.

cilt le ri nin Ferîd M. Dâ gır ile bir lik te yap tı ğı 

ter cü me si dir. İlk iki cil di Fe rîd M. Dâgır ile 

Fuâd Corcî Ebû Rey hân çevir miştir.
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9 Mart 1919’da Kı rım’da Yal ta’nın Gur-

zuf ka sa ba sın da doğ du. Ba ba sı ber ber lik 

ve çift çi lik ya pan Emîr Hü se yin, an ne si 

Fat ma Ha nım’dır. Ço cuk lu ğu ba ba sı nın 

kö yü Kı zıl taş’ta geç ti. İlk eği ti mi ni bu ra da 

al dı. Sta lin dö ne min de uy gu la ma ya ko nu-

lan kol hoz laş tır ma si ya se ti ha yat la rın da 

bü yük sar sın tı ve acı la ra yol aç tı. Ai le si ne 

ait top rak la rı elin den alı nan ba ba sı 1931 

yı lı kı şın da hiç bir ge rek çe gös te ril me den 

üç ay tu tuk lan dı. Ser best ka lın ca kö yü ne 

dön me yip Ak mes cid’de bir ba rı na ğa yer-

le şe rek öğ re ni mi ni sür dür me si için oğ lu 

Cen giz’i (1932), da ha son ra da bü tün ai le yi 

(1936) ya nı na al dı. Cen giz bu ra da or ta-

oku lu bi ti rip Pe da go ji Ens ti tü sü’nün ta rih 

bö lü mü ne kay dol du (1937).

II. Dün ya Sa va şı baş la yın ca 1940 yılı Ara-

lı ğın da as ke re alın dı. Er te si yıl Rus or du-

su saf la rın da sa va şır ken Al man lar’a esir 

düş tü ve Uk ray na’da ki Ki ro vog rad esir 

kam pı na gö tü rül dü. Ar dın dan sa yı la rı 

30.000’i bu lan esir ler le be ra ber çok ağır 

şart lar al tın da Uman kam pı na nak le dil di. 

1942’de Al man lar’ın Rus ol ma yan un sur-

lar dan oluş tur duk la rı lej yon lar dan Tür kis-

tan lej yo nu na ka tıl mak üze re Var şo va’nın 

ma½da ren fî dirâse ti Ebi’l-£Alâ el-

Ma£arrî bi-mü nâ se be ti ×ikrâhü’l-el-

fiy ye (Bey rut 1944); Réper to ire des 

bib li othèqu es du proc he et du mo-

yen-ori ent (Pa ris 1951); el-£A× râß 

Mer yem fi’l-mek te be ti’l-£Ara biy ye 

(Bey rut 1954); Bib li og rap hie des tra-

duc ti ons ara bes fai tes des lan gu es 

ét ran gè res (1800-1950) (Ha ris sa 1955); 
Be ¹â ri ke tü’l-Mevâri ne (Bey rut 1958); 
ed-Dîmušrâ¹ıy ye fi’l-mek te be ti’l-

£Ara biy ye (Bey rut 1959); Æå mû su Dâ-

³ır-Fransî-£Arabî (nşr. Tûnî Gûş – Refîk 
Şey hâ nî, Bey rut 2002). Yûsuf Es‘ad Dâgır 

ken di oto bi yog ra fi siy le il gi li ola rak L’ouv re 

sci en ti fi que et littéra ire de Jo seph A. 

Dag her (Bei rut 1951), Cur ri cu lum vi tae 

(Bei rut 1960), Yû suf Es£ad Dâ ³ır: Me râ-

¼i lü ¼ayâtihî ve â¦â ru hü’l-fik riy ye ve’l-

ede biy ye (Bey rut 1977) gi bi eser ler de 

ka le me al mış tır. Çe şit li der giler de 150’nin 

üze rin de ilmî ma ka le yazmış olan Dâ gır’ın 

“Fen nü’t-tem ¦îl fî Åilâ li šarnin” (el-Meş rıš, 
XLII/3, 1948, s. 434-460; XLI II/1, 1949, s. 118-
139; XLI II/2, 1949, s. 271-296); “L’état ac-

tu el de la bib li og raphie dans le mon de ara-

be” (Ara bi ca, V/1 [Leiden 1958], s. 47-55) 
ve “Parémi olo gie et vil la ge li ba na is: étu de 

so cio-lin guisti que de qu el qu es matéri aux” 

(Ara bi ca, XLI/1 [Lei den 1994], s. 1-29) gi-

bi ya zı la rı bunla ra ör nek gös te ri le bi lir. 

Dâgır ay rı ca İbn Hal dûn’un el-£İber’inin 

TârîÅu’l-£Al lâ me İbn ƒaldûn adıy la ya-

pı lan neş rin de (I-VII, Bey rut 1956-1961) 
ese rin Bu lak 1284 bas kı sın da yer alan 

özel ad lar, te rim ler, yer, ka bi le, dev let, 

ai le, yıl dız, hay van, bit ki, de ğer li taş ve 

ki tap ad la rıy la âyet ve ko nu di zi ni ni yap-

mış, Mes‘û dî’nin Mü rû cü’×-×eheb’ini 

de ya yım la mış tır (I-IV, Bey rut 1385/1965, 
1984, 2002, 2004; Kum 1404/1984).

Ter cü me: 1. Bûlûnyâ bey ne’l-mâ²î 

ve’l-¼â¾ır (Bey rut 1947). Po lon ya’nın coğ-

raf ya, ta rih ve kül tü rü ne ait bir grup Po-

lon ya lı araş tır ma cı nın ha zır la dı ğı Bo lo nia 

ad lı Fran sız ca ese rin çe vi ri si dir. 2. İn hellî 

(Bey rut 1948). Po lon ya lı şa ir Slo wac ki’nin 

Po lon ya ede bi ya tı nın önem li eser le rin den 

olan An hel le go ad lı hikâye si nin ter cü me-

si dir. 3. TârîÅu’l-šurûni’l-vüs¹â (Bey rut 
1956). Edo uard Per roy’un His toire géné-

ra le des ci vi li sa ti ons’unun III. cildinde 

yer alan Le mo yen âge ad lı ese ri nin çevi-

ri si dir. 4. TârîÅu’l-¼aŠârâti’l-£âm (III-VII, 
Bey rut 1966-1969). His to ire gé né ra le des 

ci vi li sa ti ons ad lı ese rin Or taçağ’dan XIX. 

yüz yı la ka dar Av ru pa ta ri hi ne dair Edo uard 

Per roy, Ro land Mo us ni er, Ernes t Lab ro-

us se, Ro bert Schnerb, Marc Bo uloi sau ve 

Ma uri ce Cro uzet ta ra fın dan yazı lan III-VII. 




