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ÿÂlim Kah ra man

– —DAÐLARCA, Fazýl Hüsnü
(1914-2008)

Cumhuriyet devri þairi.˜ ™

İs tan bul Or ta köy’de dün ya ya gel di, asıl 

adı Meh met Fa zıl’dır. Su bay olan ba ba-

sı Ha san Hüs nü Bey’in gö re vi do la yı sıy la 

ilk ve or ta öğ re ni mi ni Ana do lu’nun çe şit li 

şe hir le rin de sür dür dü. Ba ba sı nın is te ğiy-

le gir di ği Ku le li As kerî Li se si’nin ar dın dan 

Ka ra Harp Oku lu’ndan me zun ol du (1935). 
Atış Oku lu’nda ki eği ti mi ni ta mam la dık tan 

son ra pi ya de su ba yı ola rak Er zu rum’a ta-

yin edil di (1936), bir sü re Iğ dır’da kal dı. II. 

Dün ya Sa va şı sı ra sın da Trak ya’da gö rev 

yap tı (1940-1945). 1950’de as ker lik ten ay-

rıl dı. Ön ce Ba sın Ya yın ve Tu rizm Mü dür-

lü ğü’nde ça lış tı, ar dın dan iş mü fet ti şi ola-

rak Ça lış ma Ba kan lı ğı’na gir di ve bu ra dan 

emek li ol du (1959). Bu ta rih ten iti ba ren 

İs tan bul’da ön ce Ak sa ray’da, da ha son-

ra Vez ne ci ler’de aç tı ğı Ki tap Ki ta be vi ve 

ya yın la rını, 1970’te ka pa nı şı na ka dar yö-

net ti. Ay nı yıl lar da Türk Dil Ku ru mu Yö ne-

tim Ku ru lu üye li ğin de bu lun du. 15 Ekim 

2008’de İs tan bul’da öl dü ve Ka ra ca ah met 

Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Ço cuk luk yıl la rı kül tür lü bir ai le or ta-

mın da ge çen Fa zıl Hüs nü ilk şi ir de ne-

me le ri nin ar dın dan li se yıl la rın da ken di ni 

bü tü nüy le şi ire ve ede bi ya ta ve rir. 1930’lu 

yıl lar da Var lık der gi sin de ya yım la nan şi ir-

le riy le ede bi yat çev re le rin de adı du yul ma-

ya baş lar. Ka ra Harp Oku lu’ndan me zun 

ol du ğu gün ya yım la nan Ha va ya Çi zi len 

Dün ya ad lı ilk şi ir ki ta bı ile da ha ge niş bir 

çev re nin il gi si ni çek me yi ba şa rır. Edebiyat 

dün ya sın da adı esas ola rak Ço cuk ve Al-

lah ile be nim se nir (1940). Son ra ki yıl larda 

Yü cel, İn kılâpçı Genç lik, Türk Di li, 

Ye di te pe, Çağ rı, Türk Yur du, Yelken, 

Ede bi yat Dün ya sı, Pa pi rüs, Sa nat Ola-

yı, Dost ve Gös te ri gi bi der gi ler de şi ir le ri 

ya yım la nır. 1951’de An ka ra’da Çocuk ve 

Yu va ad lı der gi de ço cuk şi ir le ri de çık mış, 

Ki tap Ki ta be vi’ni yö net ti ği sı ra da Türk çe 

adıy la kırk üç sa yı de vam eden bir der gi 

Cen giz Dağ cı, ro man la rın da XX. yüz-

yıl da Kı rım Türk le ri’nin Sov yet zul mü al-

tın da ki ha ya tı nı an la tır. Bu eser ler de bir 

çıl gın lık or ta mın da in sa nın ken di ni ara yı şı, 

zul me baş kal dır ma hay si ye ti ni ka zan ma sı 

gi bi ev ren sel bo yut lar his se dil mek te dir. 

Onun şah sı na ve ya şa yı şı na da ir yaz dık la-

rın da âde ta Kı rım Türk lü ğü’nün ma ce ra sı 

tem sil edi lir. Bun la rın bir kıs mı anı-ro man 

özel li ği ta şır. An cak ro man kah ra man la-

rıy la ya za rın bi re bir öz deş leş ti ril me si 

bi yog ra fi sin de ba zı yan lış so nuç la ra va-

rıl ma sı na yol aç mış tır. Bu tür bi yog ra fik 

ha ta lar onun la il gi li kay nak lar da uzun sü re 

de vam et miş, bun la rın ba zı la rı na Ha tı-

ra lar da Cen giz Dağ cı ki ta bın da de ğin-

miş tir. Di li ni ana yur du ola rak be nim se yen 

ya zar Kı rım acı la rı nı abar tı sız bir üslûpla 

yaz mış, Kı rım’a dö nü şü an lat tı ğı son iki 

hikâye sin de bi le bu sa de lik ten uzak laş ma-

mış tır. Dağ cı’nın mil let sev gi si ve mil li yet-

çi li ği in sanîdir. İlk eser le rin den baş la ya rak 

ka de me ka de me psi ko lo jik bir de rin leş me 

gö rü lür. Ken di dö ne mi dı şı na çı kan tek 

ro ma nı Genç Te mu çin’dir. Bir İn gi liz 

hikâye sin den ro man laş tır dı ğı Mar kus di-

zi si ni oluş tu ran üç ro ma nı ha riç hep Kı rım 

ko nu su et ra fın da ge li şen eser ler ver miş, 

ro man la rın da hâtı ra ve mek tup tür le ri nin 

an la tım ka lıp la rın dan da ya rar lan mış tır. 

An ne me Mek tup lar ad lı ese riy le Tür-

ki ye Ya zar lar Bir li ği’nin ro man ödü lü nü 

ka za nan Cen giz Dağ cı hak kın da Tür ki ye 

üni ver si te le rin de çok sa yı da dok to ra ve 

yük sek li sans te zi ha zır lan mış tır.

Eser le ri. Ro man: Kor kunç Yıl lar (İs-
tan bul 1956), Yur du nu Kay be den 

Adam (İs tan bul 1957), On lar da İn san-

dı (İs tan bul 1958), Ölüm ve Kor ku Gün-

le ri (İs tan bul 1962), O Top rak lar Bi zim-

di: Kol hoz da Ha yat (İs tan bul 1966), 
Dö nüş (İs tan bul 1968), Genç Te mu çin 

(İs tan bul 1969), Ba dem Da lın da Ası lı 

Be bek ler (İs tan bul 1970), Üşü yen So-

kak (İs tan bul 1972), An ne me Mek tup-

lar (İs tan bul 1988), Be nim Gi bi Bi ri (İs-
tan bul 1988), Yol daş lar (İs tan bul 1992), 
Biz Be ra ber Geç tik Bu Yo lu (İs tan bul 
1996), Bay Mar kus Bur ton’un Kö pe-

ği (İstanbul 1998), Bay John Marp le’ın 

Son Yolculu ğu (İs tan bul 1998), Oy 

Mar kus Oy! (İs tan bul 2000), Rü ya lar da: 

Ana ve Kü çük Alim can (İs tan bul 2001). 
Hikâye / An la tı: Ha lu kun Def te rin den 

ve Londra Mek tup la rı (An ka ra 1996). 
Anı: Yansılar I-IV (İs tan bul 1988-1993), 
Ben ve İçimde ki Ben (Yan sı lar dan Ka-
lan 5) (İstan bul 1994), Ha tı ra lar da Cen-

giz Dağ cı (İs tan bul 1998), Re gi na (İs-
tan bul 2000).

Ede bi ya ta da ir ça lış ma la rı nın ha zır lık 

yıl la rı olan bu dö nem den son ra Cen giz 

Dağ cı Pe da go ji Ens ti tü sü öğ ren ci li ği sı ra-

sın da bi linç ka zan ma ya baş la mış tır. Göz-

le ve li bir ar ka da şı nın da et ki siy le dik ka ti-

ni Kı rım ta ri hi ne yö nelt miş, Kı rım Han lık 

dö ne mi ni an la tan bir ki tap yaz ma yı dü-

şün müş, yü re ğin de va ta nı na ve ta ri hi ne 

kar şı bir sev gi ate şi doğ muş tur. Pe da go ji 

Ens ti tü sü yıl la rın da Genç lik der gi siy le 

ay nı ça tı al tın da bu lu nan Kom so mo lets 

ga ze te sin de ça lış mış, bir yaz ta ti lin de ga-

ze te için rö por taj yap mak üze re es ki Kı rım 

Han lı ğı’nın baş şeh ri Bah çe sa ray’a yap tı ğı 

ge zi de şeh re ait ka lın tı lar dan et ki le ne rek 

“Söy le yin Du var lar” ad lı şi iri ni yaz mış tır. 

An cak Ede bi yat Mec mu ası’na ver di ği şi-

ir ol du ğu gi bi ba sıl ma mış tır. 1939’da ka le-

me al dı ğı “Yan gın” baş lık lı uzun hikâye si ni 

oku yan bir ya kı nı nın tav si ye siy le hikâye ye 

önem ver miş, Dos to yevs ki’nin eser le ri ni 

oku duk tan son ra şi ir den iyi ce uzak laş mış, 

an cak ça lış tı ğı ga ze te ara cı lı ğıy la ba zı halk 

şa ir le ri ne ait şi ir le rin der len me sin de rol 

al mış tır.

Lon dra’ya git tik ten son ra bir ara Tür-

ki ye’ ye yer leş me yi dü şü nen Dağ cı, bir 

ar ka da şı va sı ta sıy la oku du ğu Türk ya zar-

la rı nın eser le rin de ki Türk çe’yi be nim se-

yip ken di eser le ri ni Tür ki ye Türk çe si’yle 

yaz ma ya ka rar ver miş tir. 1946’da Kı rım 

Ta tar Türk çe si’yle yaz dı ğı Sa dık Tu ran’ın 

Ha tı ra la rı ad lı ese ri ni Tür ki ye Türk çe si’yle 

ye ni den ka le me al mış tır. 1956’da Tür ki-

ye’ye Var lık der gi si ne yol la dı ğı “Ar ka da-

şım Mak su dof” ad lı uzun hikâye si Ya şar 

Na bi’nin il gi si ni çe kin ce ba zı dil pü rüz le-

ri nin gi de ril me si ha lin de Var lık Ya yın la rı 

ara sın da ya yım la na bi le ce ği ni ha ber al ma sı 

üze ri ne elin de ki Sa dık Tu ran’ın Ha tı ra-

la rı’nı gön der miş tir. Eser Zi ya Os man Sa-

ba ta ra fın dan ba zı ifa de le ri dü zel ti le rek 

Kor kunç Yıl lar adıy la ba sıl mış (1956), 
böy le ce asıl ta nı na ca ğı ro man da lın da ar-

dar da eser ler ver me ye baş la mış tır.

Cengiz Dağcı
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DAÐLARCA, Fazýl Hüsnü

– —DAL, Safer
(1926-1999)

Halvetî-Cerrâhî þeyhi.˜ ™

İs tan bul Eğ ri ka pı’da doğ du. Ba bası, 

Ar na vut Deb re si Zer kan (Zer qan) nahiyes i 

Strik çan (Su den can) kö yün de Su la lar (Süley-

ma no ğul la rı) di ye meş hur bir ai le ye mensu p 

olan Sâdık Ra ma zan Efen di’dir. An ne si Ül-

ker Ha nım ba ba ta ra fın dan Emîr Sul tan 

so yun dan Ça nak ka le şe hi di bir ba ba nın 

kı zı dır, Bul ga ris tan’ın Ziş tov şeh rin de Rüs-

te mo ğul la rı di ye bi li nen bir ai le den gel-

mek te dir. Sa fer Dal, II. Dünya Sa va şı’nın 

olum suz şart la rı yü zün den orta oku lu ta-

mam la ya ma dı. Genç lik yıl ların da ba basın-

dan öğ ren di ği hel va cı lık ta ve muh te lif iş-

ler de ça lış tı. 1950’de as ker den dö nün ce 

Ha liç’te ki Câmi al tı Ter sa ne si’nde işe baş-

la dı. Son ra ki yıl lar da Be ya zıt’ta pas ta ne-

ci lik ve dü ğün sa lo nu iş let me ci li ği yap tı. 

1950’de Top ha ne’de ki Kå dirîhâne şey hi 

Gav si Efen di ve Ka sım pa şa’da ki Ay ni Ali 

Ba ba Dergâhı Kå dirî-Rifâî şey hi Muh yiddin 

Ensârî Efen di’nin soh bet le ri ne ka tıl dı. İs-

tan bul’un meş hur vâiz le rin den Bü yük 

Ce mal Efen di’nin (Öğüt) va az la rı nı ta kip 

et ti. İs tan bul tek ke le ri ve ta sav vuf kül tü rü 

ko nu sun da Ce ma let tin Ser ver Rev na koğ-

lu’ndan fay da lan dı, ça lış ma la rın da ken di-

si ne yar dım cı ol du. 1953’te bir mür şi de 

bağ lan ma ar zu su için de iken şey hü lislâm 

Mus ta fa Sab ri Efen di’nin ye ğe ni Nak şi-

ben diy ye ta ri ka tın dan Sab ri Ho ca ken-

di si ne Nûred din Cerrâhî Âsitâne si şey hi 

İb ra him Fah red din Efen di’yi (Eren den) 
tav si ye et ti.

Os man lı İs tan bu lu’nun sos yal ha ya tı nı 

ve gör gü sü nü Cum hu ri yet Tür ki ye si’ne 

ta şı yan köp rü ler den bi ri olan Fah red din 

Efen di’ye in ti sa bı Sa fer Dal’ın ha ya tın da 

bir dö nüm nok ta sı ol du. Onun ve fa tı na 

ka dar (1966) hiz me tin de bu lun du. Da ha 

son ra ki yıl la rı Fah red din Efen di’nin ha li fe-

si Mu zaf fer Ozak’ın ya nın da geç ti. Ta ri kat 

âyin ve zi kir le ri ni ta nıt mak, kon fe rans lar 

ver mek ama cıy la il ki 1978 yı lın da Ren nes 

şeh rin de dü zen le nen kül tür sa nat fes ti-

va li ne ka tıl dı. Ar dın dan Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri ile Al man ya, İn gil te re, Hollan-

da, Bel çi ka gi bi Av ru pa ül ke le ri ne ya pı lan 

seya hat ler de Mu zaf fer Ozak’a eş lik et ti. 

1967, 1974, 1976 ve 1980 yıl la rın da ki hac 

yol cu luk la rın da onun la bir lik te Ku düs, 

Bağ dat, Şam, Ka hi re gi bi şe hir ler de Ehl-i 

beyt ve ev liyâ tür be ve ka bir le ri ni zi ya ret 

et ti. Bu ra da ki âlim ler ve şeyh ler le ta nış ma 

fır sa tı bul du.

Türk şii rin de Ba tı şi iri et ki siy le özel lik le 

1950’li yıl lar dan son ra yo ğun bi çim de gö-

rü len bi linç al tı ve ser best çağ rı şım la ra 

da ya lı ger çek üs tü cü akı ma çok ben ze yen 

Dağ lar ca’nın şi iri böy le bir du yuş tar zı nın 

dı şın da ken di li ğin den or ta ya çık mış ve 

za man la ge liş ti ril miş, ta ma men ken di ne 

öz gü bir an la yı şı yan sı tır. Dağ lar ca, “Türk-

çem be nim ses bay ra ğım” mıs ra ını bir şi ir 

ki ta bı na isim yap mış, 1960’lı yıl lar dan son-

ra gün lük po li tik ko nu la rı da iş le miş, Ba tı 

sö mür ge ci li ği ni he def alan şi ir ler ya nın da 

bir kı sım slo gan şi ir le ri yaz mak tan da ge ri 

kal ma mış tır. Ha ya tı bo yun ca bir çok ödül 

alan Dağ lar ca’nın ki tap la rı nın bir kıs mı çe-

şit li dil le re çev ril miş olup ço cuk şi ir le riy le 

be ra ber sa yı sı 100’ün üze rin de dir. Şi ir le-

rin den ya pı lan seç me ler Talât Sa it Hal man 

ta ra fın dan Se lec ted Po ems adıy la İn gi liz-

ce’ye çev ril miş tir (Pitt sburg 1969).

Şi ir Ki tap la rın dan Ba zı la rı: Ha va-

ya Çi zi len Dün ya (1935), Ço cuk ve 

Al lah (1940), Da ha (1943), Ça kı rın 

Des ta nı (1945), Taş Dev ri (1945), Üç 

Şe hitler Des ta nı (1949), Top rak Ana 

(1950), Sam sun’dan An ka ra’ya (1951), 
İs tanbul Fe tih Des ta nı (1953), Anıt-

ka bir (1953), Âsu (1955), Ba tı Acı sı 

(1958), Ce za yir Tür kü sü (1961), Türk 

Ol mak (1963), Ye di Me met ler (1964), 
Ça nak ka le Des ta nı (1965), Ma laz girt 

Ulu la ma sı (1971), Kı na lı Ku zu Ağı dı 

(1972), Yu nus Em re’de Ol mak (1981), 
Şeyh Ga lib’e Çi çek ler (1985), Türk çem 

Be nim Ses Bay ra ğım (1985), Yur da na-

Ne ne Ha tun Gö rün tü sü (1987), İçim-

de ki Şi ir Hay va nı (2007), Ar ka sı Siz 

(2007), Genç (2007). Ço cuk Şi ir le ri: Açıl 

Su sam Açıl (1967), Dört Ka nat lı Kuş 

(1970), Yer yü zü Ço cukları (1974), Yara-

maz Söz cük ler (1979), Şe ker Yi yen Re-

sim ler (1980), Ka çan Ayı lar Ül ke sinde 

(1982), Oyun Oku lu (1999), Cin ile Cin-

cik (2000).
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ÿÂlim Kah ra man

çı kar mış tır (Ocak 1960 – Tem muz 1964). 
Son gün le ri ne ka dar âde ta bir alış kan lık 

ha lin de ko lay ca şi ir yaz ma yı sür dü ren Fa zıl 

Hüs nü’nün şi ir ki tap la rı nın sa yı sı yet mi şi 

bu lur.

Uzun bir sü re ci kap sa yan şi ir ha ya tı 

bo yun ca güç lü ye te ne ğiy le Türk şi iri nin 

mev cut im kânla rın dan da ya rar la nan Dağ-

lar ca’nın ilk şi ir le rin de he ce yi kul lanma 

tek ni ği ba kı mın dan Beş He ce ci ler’in, me-

ta fi zik ve koz mik te ma lar yö nün den Ne cip 

Fa zıl Kı sa kü rek, Ah met Ham di Tan pı nar, 

Ca hit Sıt kı Ta ran cı ve Ah met Mu hip Dı-

ra nas’ın et ki sin den söz edil miş tir. As ker 

ola rak özel lik le Do ğu Ana do lu’da gö rev 

yap tı ğı sı ra da ge ce nö bet le rin de dağ lar-

da ba yır lar da ta bi at la, yıl dız lar la, koz mik 

âlem le iç içe ya şa yan Dağ lar ca’nın Ço cuk 

ve Al lah’ta ki şi ir le ri bü tün şi ir ha ya tın da 

açık bi çim de be lir le yi ci bir ye re sa hip tir. 

Bu ese rin te me lin de zen gin ve muh te şem 

ha yal ler le kâinat ve in san ara sın da ki gi-

zem li iliş ki yer alır. Dil ve ya pı ba kı mın dan 

şi iri nin yo lu nu aç tı ğı bu eser den son ra aklî 

ola nın öne çık tı ğı bir ala na kay mış, ta rih-

sel ve ak tü el ko nu la rı da ku cak la yan şi iri 

bir ba kı ma Cum hu ri yet mo dern leş me si ni 

or ta ya koy muş tur. Dağ lar ca’nın şi ir ha-

ya tın da şi ir le rin de ki te ma la rın çe şit li li ği 

dik ka ti çe ker. Bun la rı li rik ve fel sefî ko nu lu 

şi ir ler, za man, kâinat, ha yat ve ölüm gi bi 

te ma la rın yo ğun ol du ğu me ta fi zik içe rik li 

şi ir ler, des tan lar, sos yal ve po li tik muh te-

va lı şi ir ler le ço cuk şi ir le ri şek lin de grup lan-

dır mak müm kün dür.

İn san lık ta ri hi ka dar es ki olan var lık öte-

si ne kaç ma duy gu su, koz mik âle min özü, 

se be bi be lir siz kor ku lar, son suz luk öz le mi 

gi bi bir ta kım ha yal le ri ve sem bol le ri ken-

di ne has bir ifa de bi çi miy le or ta ya ko yan 

Dağ lar ca’nın şi iri Cum hu ri yet dö ne mi Türk 

şi iri nin dik ka te de ğer ör nek le ri ola rak ka-

bul edil miş tir. Dağ lar ca in sa noğ lu nun 

ölüm tra je di si kar şı sın da ki ac zi ni çok gü zel 

ya ka la mış, va tan sev gi siy le va tan sa vun-

ma sı nı da des tan la rın da di le ge tir miş tir. 

Fazıl Hüsnü

Dağlarca




