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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
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DÂMÝN, Hâtim Sâlih

– —DÂMÝN, Hâtim Sâlih
א ) א ا א   )

(1938-2013)

Iraklý edip ve nâþir.˜ ™

Bağ dat’ta doğ du. İlk, or ta ve li se öğ-

re ni mi ni bu ra da bi tir di. 1961’de Bağ dat 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Arap Di li 

Bö lü mü’nden me zun ol duk tan son ra yak-

la şık on do kuz yıl öğ ret men lik yap tı. Bu 

sı ra da ça lış ma la rı nı sür dü re rek Bağ dat 

Üni ver si te si’nde 1973’te yük sek li san sı nı, 

1977’de dok to ra sı nı ta mam la dı. 1980’de 

Bağ dat Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’ne 

geç ti; bu ra da kü tüp ha ne ci lik, na hiv ve dil 

bi li mi ders le ri ver di. 1983’te yar dım cı do-

çent ol du ve er te si yıl Arap Di li Bö lü mü 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 1989 yı lın da pro fe-

sör lü ğe yük sel di. Hâtim Sâlih ed-Dâmin 

13 Şu bat 2013 ta ri hin de Bağ dat’ta ve fat 

et ti.

Dâmin Arap di li ve ede bi ya tı ala nın da 

yap tı ğı ça lış ma lar, yö net ti ği yük sek li sans 

ve dok to ra tez le riy le dev ri nin ön de ge len 

şah si yet le ri ara sın da yer al mış, bu alan-

da ge niş ve gü ve ni lir bil gi siy le öne çık mış, 

es ki Arap şi iri ala nın da da önem li bir oto-

ri te ka bul edil miş tir. Dil ve ede bi ya ta da ir 

160’a ya kın ki ta bı, der gi ler de ya yım lan-

mış 100’den faz la ma ka le si nin ya nı sı ra 

el li ci va rın da yük sek li sans ve dok to ra te zi 

yö net miş tir. Irak el-Mec mau’l-il miy yü’l-

Arabî’de uz man, el-Mev ri dü’t-türâ¦î, 

Me cel le tü’l-Kül liy ye (Enbâr), eş-Şerî£a 

ve’l-šånûn (Bir le şik Arap Emir lik le ri) gi bi 

der gi ler de uzun yıl lar da nış man üye ola-

rak gö rev yap mış tır. Irak üni ver si te le rin de 

Arap di li eği ti mi ko mis yo nu, ilk ve or ta 

öğ re tim de Arap di li gra me ri ya zım ko mis-

yo nu, Bağ dat Bey tül hik me Kü tüp ha ne-

si Arap-İslâm yaz ma la rı tah kik ve ya yın 

ko mis yo nu gi bi ku rul lar da bu lun muş tur. 

Bağ dat Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si 

der gi sin de ya zı iş le ri mü dür lü ğü yap mış, 

Me cel le tü Kül liy ye ti’d-dirâsâti’l-İs lâ-

miy ye ve’l-£Ara biy ye der gi siy le yi ne bu-

ra da çı kan Âfâšu’¦-¦ešåfe ve’t-türâ¦ ad lı 

der gi nin ya zar kad ro sun da yer al mış tır.

Ha ya tı nı çok yo ğun ilmî, edebî ve kül tü-

rel fa ali yet ler le ge çi ren Hâtim Sâlih ken di 

ala nın da çok se vi len ve tak dir edi len bir 

şah si yet ti; son de re ce al çak gö nül lü, yar-

dım se ver, dü rüst ve yap tı ğı iş ler den kar-

şı lık bek le me yen bir ahlâka sa hip ti. Onun 

özel lik le rin den bi ri de ki tap sev gi siy di ve 

bu sev gi ken di si ni bü yük bir kü tüp ha ne 

sa hi bi yap mış tır. İslâm dün ya sın da ya yım-

la nan bir çok ese ri sa tın al mış, böy le ce kü-

tüp ha ne si ni de ğer li eser ler le do nat mış tır. 

Sa fer Dal, 21 Şu bat 1999 ta ri hin de ve fat 

et ti ve Nûred din Cerrâhî Dergâhı Tür be-

si’ne def ne dil di. 

Eser le ri. 1. Is tılâhât-ı So fiy ye fî Va-

tan-ı As liy ye: Ta sav vuf Te rim le ri (İs-
tan bul 1998, 2013). Ta sav vuf te rim le ri nin, 

ağır lık lı ola rak İs tan bul tek ke le rin de ko nu-

şu lan dil ve ya şa yan kül tü re ait kav ram-

la rın yer al dı ğı bir söz lük tür. Eser ta ri kat 

pîrle ri hak kın da muh ta sar bil gi ler ve İs-

tan bul’da ki tek ke le rin lis te si ni de içe rir. 

2. Mu hibbî Dîvânı. “Mu hibbî” mah la sıy la 

yaz dı ğı âşı ka ne ilâhi le ri içer mek te dir (haz. 
Ada let Ça kır, İs tan bul 1999). Yûnus Em re 

tar zın da ki bu ilâhi le rin bü yük bir kıs mı Hz. 

Pey gam ber, Ehl-i beyt ve Fah red din Efen-

di hak kın da dır. Bun la rın ba zı la rı na Cü neyt 

Ko sal, Ze ki Al tun, Sa dun Ak süt, Me tin 

Al kan lı ve Ha kan Al van gi bi mûsiki şi nas 

ve bes tekârlar ta ra fın dan sa yı sı sek se ni 

aşan bes te ya pıl mış tır. 3. Il mıhal: Iman- 

Is lam-Ih san (Priz ren 2000). Ar na vut luk 

müs lü man la rı için ya zı lan eser Ta cet tin 

Bi tu ci ta ra fın dan Ar na vut ça’ya çev ril miş, 

Türk çe ba sı mı ya pıl ma mış tır. Sa fer Dal’ın 

1996-1997 yıl la rın da yap tı ğı soh bet ler de 

Gey dim Hır ka yı adıy la bir ara ya ge ti-

ri le rek neş re dil miş tir (haz. Ada let Ça kır, 
İs tan bul 2013).
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ÿMeh met Fah ret tin Dal
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1985’te Mu zaf fer Ozak’ın ve fa tı üze ri ne 

Nûred din Cerrâhî Tek ke si’nin yir min ci tür-

be da rı ve post ni şi ni ola rak ir şad göre vi ne 

baş la dı. Türk Ta sav vuf Mûsi kisi ve Folklo-

ru nu Araş tır ma ve Ya şat ma Vak fı’nın baş-

kan lı ğı nı üst len di. Pa zar te si ve perşem be 

ak şam la rı meşk ve zi kir ic ra eden, cumar-

te si ak şam la rı nı sa de ce soh be te ayıran 

Sa fer Dal âyet ve ha dis le rin yo rumu diye 

ni te le di ği ev li ya söz le ri, nu tuk la rı ve men-

kı be le rin den ör nek ler le zen gin leş tir di ği 

soh bet le rin de ta sav vu fun en in ce me-

se le le ri ni sa de bir dil le an lat tı. Soh bet-

le rin de ki mu hab bet li, za rif ve mü te va zi 

tav rı yer li ve ya ban cı her ke sim den pek 

çok kim se nin ken di si ne in ti sa bı nı sağ la dı. 

Ona gö re ta sav vuf ir fa nı ve der viş lik sır rı 

Hakk’a mu hab bet le kul luk ta ve mahlûka-

ta şef kat le hiz met te giz li dir.

Tek ke mûsi ki si ni çok iyi bi len Fah red din 

Efen di’ye in ti sa bı nın ar dın dan mûsi kiy le 

de il gi len me ye baş la dı. Cerrâhî Âsi tâne-

si zâkir ba şı la rın dan ser ta rik Ali Hay dar 

Efen di, Al bay Selâhat tin Gü rer, Hop çu-

zâde Şa kir Efen di (Çe ti ner), Hü seyin Se-

bil ci (Okur lar), Selâhat tin De mir taş, Yar bay 

Züh tü Bey, Ne ca ti Bey, Hâfız Hüse yin To-

lan, Hâfız Ya şar Okur, Hâfız Asım Bey gi bi 

bes tekâr ve mûsi ki şi nas lar la ta nış tı. Bun-

la rın bes te le ri ni ken di ses le rin den ma ka ra 

teyp le re kay de de rek pek çok ese ri kay bol-

mak tan kur tar dı. 1980’li yıl lar da ta nış tı ğı 

Kanûnî Cü neyt Ko sal ve Me tin Al kan lı’ya 

ar şiv le di ği ses ka yıt la rı nı ve rip bu eser le rin 

no ta ya alın ma sı nı sağ la dı. Türk Ta sav vuf 

Mûsi ki si ve Folk lo ru nu Araş tır ma ve Ya-

şat ma Vak fı’nda no ta ya alı nan eser le ri es-

ki İs tan bul tek ke le rin de ic ra edi len zi kir 

usul le riy le meş ket ti re rek ye ni ne sil le re öğ-

ret ti. Bu meşk ler sı ra sın da Cü neyt Ko sal, 

Ze ki Al tun, Do ğan Er gin, Ars lan Hep gür, 

Me tin Al kan lı, Sa mi Sav ni Özer ve Ah met 

Muh tar Göl ge gi bi mü zis yen le ri biz zat 

ken di si güf te ve re rek bes tekârlı ğa teş vik 

et ti. Gü nü müz de eser ve ic ra ba kı mın dan 

hay li zen gin du rum da olan tek ke mûsi ki si 

kül tü rü bu nu bü yük öl çü de Sa fer Dal’ın 

gay ret le ri ne borç lu dur. Mûsi ki ye kat kı la rı 

ara sın da ken di do kuz bes te si ni de zik ret-

mek ge re kir. Bun la rın en meş hu ru Fah-

red din Efen di’nin, “Tev hid et sin di li miz” 

nut ku na yap tı ğı hü seynî bes te dir. Sa fer 

Dal tek ke kül tü rü hak kın da da ge niş bil gi 

sa hi biy di. Bu ko nu lar la il gi li araş tır ma cı ve 

aka de mis yen le re cö mert çe yar dım lar da 

bu lun du, ha ya tı nı kay bo lan ta sav vuf kül-

tü rü nü can lan dır ma yo lu na ada dı. Ay rı ca 

yurt içi ve yurt dı şın da ki ev li ya tür be le ri-

ne ta ri ka tı be lir ten tâc-ı şe rif ko ya rak ve 

san du ka la rı ye ni le ye rek hiz met te bu lu nan 

Safer Dal




